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Vijfmiljoen ton afval
Limburgers
produceren
heeste afval
van onze redactie economie

T; kRLEN - De provincie
la_ÏÏ rrg Produceert naarc," ,ellJke verhoudingen gi-
Val he hoeveelheden af-
y De gemiddelde Lim-
hi.iur Pr°duceert 568 kilotetlSh.?udeliJk afval per jaar,.^vijl de gemiddelde Ne-
«nander het met 490 kilo

Ij.°stuk rustiger aandoet."totaal omvat de Lim-urgse afvalberg ruim vijfbiljoen ton.
gera.n oudsher hebben Limbur-
ger k . afvalprobleem als min-
Sen i^l lend ervaren dan men-
Próv " rest van Nederland. De
een nciebeschikte immers over
vanwgroot aantal stortplaatsen,ege de afgravingen voor
pip,.e _ grind." Zo verklaart deajvi het vele afval inLimburg.

PL{_ji__en zi Jn veranderd, want de
playPresenteerde gisteren een
'ftod °m in BugBenurn een ultra-
staiu5ne afvalverbrandingsin-_^tie te bouwen.

" Zie ook pagina 15

het weer

J?JgT NOG REGEN
V e„ tordL»mburg zal de zon
<!«__ ,_,oe te zien zijn, in het zui-*"»ai-tIT veel bewolking zijn
op d» " t0« regen vallen. Later
°P. D

aag k?aart het °<>k hier
Wordt * middagtemperatuur
«*H n,^?11 ci«"ca 7 graden bij
Mn«_ -!ge tot vri J krachtige
be toi" 1.1 westelijke richting,
«^"""numtemperatuur be-
hetri^ 5 graden. Zondag zal
»U en H° g bliJven en zal de zon
<WtP °an zien zijn. De mid-Ve?r , peratuur wordt onge-
*>iatitrl_ graden en er staat een
Vo0r 2u,dwestelijke wind.
tfeftenn 6le informatie be-

i7u het weer in Limburg
Vav^ ellen 06-91122346

1^ 08-38 onder: 17.05°°P: 03.14 onder: 11.29

Onderzoek naar dood
van Ineke Stinissen
Van onze correspondent

ENSCHEDE - Het openbaar
ministerie in Almelo stelt vol-
gende week een onderzoek in
naar de omstandigheden
waaronder Ineke Stinissen
(47) gisteren overleed. De
vrouw stierf gisteren even na
een uur 's middags in ver-
pleeghuis Het Wiedenbroek in
Haaksbergen nadat zij zestien
jaar lang in coma lag.

Twaalf dagen geleden stopte het
verpleeghuis na jarenlange discus-
sie met de kunstmatige toediening
van voedsel en vocht. Volgens offi-
cier van justitie mevrouw E. Heus,
woordvoerder van het Almelose
parket, is het normaal dat justitiebij
een niet-natuurlijke dood onder-
zoekt „of er strafrechtelijk iets aan
de hand is". Zeker in het geval van
mevrouw Stinissen is een dergelijk
onderzoek geboden, aldus Heus.

„Het gaat om een zaak die in Neder-
land de gemoederen nogal in bewe-
ging heeft gebracht, waarover ver-

schillend wordt gedacht en waar-
over gerechtelijke procedures zijn
gevoerd. Net zoals dat destijds met
euthanasie het geval was, moet bij
het overlijden van een coma-patiënt
een juridische toetsing plaatsvin-
den".

Criteria
Heus wilde niet zeggen welke crite-
ria daarbij zullen Worden gehan-
teerd. Maar htt is aannemelijk dat
vooral wordt gekeken of het ver-
pleeghuis voldoende overleg heeft
gepleegd met deskundigen en naas-
te familie over het stopzettenvan de
behandeling.

'Snel einde maken aan zelfstandige positie missieactiviteiten'

Simonis kapittelt Gijsen
HEERLEN - Kardinaal Simonis zal er in het Vaticaan op aan
dringen dat er een einde komt aan de zelfstandige positie van
de missieactiviteiten van bisschop Gijsen van Roermond. „Ik
zal er inRome over spreken zodra ik daar weer kom," aldus Si-
monis gisteren voor de KRO-tv.

Bisschop Gijsen heeft in 1980 bij de
Bijzondere synode van de Neder-
landse bisschoppen toegezegd dat
hij de samenwerking met de overige
bisschoppen inzake de Pauselijke
Missiewerken, de Vastenaktie en de
Week van de Nederlandse Missiona-
ris zal herstellen. „Ik houd Gijsen
aan zijn handtekening," zo zei Si-
monis. Het is „een grote moeilijk-
heid" dat in deze zaak nog geen
vooruitgang is geboekt.

In de jaren '70 heeft de Vaticaanse
congregatie voor de geloofsleer de
verzelfstandiging van het missie-
werk in Roermond goedgekeurd.
Volgens Simonis is dat „te snel ge-
beurd". Nu de statuten van Pause-

lijke Missiewerken in orde zijn,
hoopt Simonis dat Rome die in-
stemming zal intrekken.

Ook met deNederlandse Missieraad
moet Gijsen de samenwerking her-
stellen, aldus Simonis. De Missie-
raad heeft nog niet met de door de
bisschoppen voorgeschreven nieu-
we statuten ingestemd. „Die statu-
ten kunnen in de toekomst altijd
nog worden vervolmaakt."
„Ik respecteer het beleid van een
collega-bisschop," aldus Simonis.
die Gijsen „rechtlijnig" noemde.
„Maar een synodebesluit zal toch
een keer moeten worden uitge-
voerd. Daar zal ik Gijsen aan herin-
neren."

Moskou stuurt nog meer troepen

Situatie in Kaukasus
verder verslechterd

MOSKOU - De situatie in het Kau-
kasusgebied in het zuiden van de
Sovjetunie, waar een burgeroorlog
woedt tussen Armeniërs en Azer-
bajdzjanen, is gisteren verder ver-
slechterd. Voor het eerst sinds het
uitbreken van de gewelddadighe-
den vielen Azerbajdzjanen een Ar-
meens dorp aan; op hun beurt be-
stookten Armeniërs een dorp in de
enclave Nachitsjevan, die voorna-
melijk door Azeri's wordt bewoond.
In de hoofdstad Bakoe van de Sov-
jet-republiek Azerbcijdzjan zijn
plaatselijke nationalisten en Sovjet-
troepen die de stad willen pacifice-
ren sinds vannacht in felle gevech-
ten gewikkeld. Daarbij zijn volgens
een woordvoerder van een Azer-
bajdzjaanse beweging zeer veel
mensen omgekomen en gewond.

In Moskou werd gisteravond offi-
cieel op de televisie bekend ge-
maakt dat behalve de al gestuurde
extra troepen van 24.000 man, nog
meer militairen naar derepublieken
zullen worden gezonden 'gezien de
verslechterende situatie ten aanzien
van recht en orde.
Aan het einde van de middag vaar-
digde de leiding van de communis-
tische partij in Azerbajdzjan een ul-
timatum uit om de blokkades in het
centrum van Bakoe 's avonds op te
breken. Maar volgens een woord-
voerder van de nationalistische be-
weging in Azerbajdzjan, Fuad
Agayev, zijn de communistische lei-
ders de macht in derepubliek kwijt.

De stroom van Armeense vluchte-
lingen naar, vooral de Armeense
hoofdstad Jerevan, hield ook giste-
ren aan. Armenpress berichtte dat
in heel Armenië zelfverdedigings-
comités en burgerwachten worden
opgericht. De Armeniërs zijn er in
geslaagd de Sovj et-militairen tanks
en andere moderne wapens afhan-
dig te maken.
Sovjet-leider Michail Gorbatsjov
benadrukte gisteren in een toe-
spraak tijdens een speciale vergade-
ring van het Kremlin in Moskou de
noodzaak van militair ingrijpen in
het Kaukasische conflict. Hij stelde
extremisten, avonturiers en islami-
tische fundamentalisten verant-
woordelijk voor de onlusten en het
bloedvergieten. Hij voegde er aan
toe dat Moskou alle noodzakelijke
maatregelen zal nemen om een eind
te maken aan de gevechten tussen
Azeri's en Armeniërs.

" Zie ook pag. 3 en 5
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Man dood
na val van
vijf meter

NOORBEEK - De 19-jarige Jan
Dreezen uit het Belgische Meeu-
wen-Gruitroden is gisterochtend
overleden aan de zware verwondin-
gen diehij opliep bij een val van een
dak in Noorbeek. De" jongeman
werd donderdag opgenomen in het
Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht na een val van vijf meter
hoogte.
Hij was bij de bouwvan een veestal
in Bergenhuizen, Noorbeek, bezig
met het monteren van platen op het
dak. Zijn val werd niet gebroken
omdat er geen vangnet was aange-
bracht, noch een gaas onder de dak-
platen. Wegens dit 'handelen tegen
alle veiligheidsvoorschriften in'
heeft de rijkspolitie groep Eijsden
proces-verbaal opgemaakt en de Ar-
beidsinspectie op de hoogte ge-
bracht. Het werk werd uitgevoerd
door een Belgische firma.

Indiase goeroe
Bhagwan (58)

overleden
NEW DELHI - De Indiase goe-
roe, Sree Rajneesh, beter bekend
als Bhagwan, is gisteren in zijn
woongemeenschap Poona in het
westen van India aan een hart-
aanval overleden. In zijn glorie-
tijd had de Bhagwan een grote
groep niet onbemiddelde, maar
in mentale crisis geraakte derti-
gers en veertigers uit de hele we-
reld achter zich verzameld. Ook
in Nederland erkenden velen de
Indiase goeroe als hun grote leer-
meester.
Door de gulle gaven van zijn vol-gers kon de secteleiderer tal van
dure hobby's op na houden, zo-als een collectie van bijna hon-
derdRolls Royces.
In 1985 kwam het keerpunt. In
dat jaar werd hij VS uitgezet,
waar hij sinds 1981 in de staatOregon de scepter zwaaide over
zijn roemruchte commune 'Raj-
neesh Puram'.
Hy werd gedeporteerd, omdat de
autoriteiten en bewoners van de
regio in Oregon met lede ogen
aanzagen dat de commune, die
beschikte over een eigen vlieg-
veld en alle denkbare openbare
voorzieningen, was uitgegroeid
tot een oncontroleerbare staatbinnen de staat met eigen zeden
en wetten.
Na terugkeer in India leverde de
secteleider de naam Bagwan
(god) in en ging sindsdien met
een nieuwe voornaam als Osho
Róoneesh door het leven.

Strijders van het zogenoemde
'Nationale Armeense Leger'

tijdens een geïmproviseerde
artilleriebeschieting als ant-
woord op een hevige raketaan-
val van Azeri's in de heuvels
langs de grens tussen Armenië
en de enclave Nachitsjevan.
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exposities
Tentoonstelling van

negental
kunstenaars

SITTARD - 'Gedrukt-Printed',
een tentoonstelling van grafiek
van een negental gerenommeer-
de kunstenaars. Ruim vijftig
werken van Raveel, Lataster, Lu-
cebert, Torn Thijsse, Jan Cremer,
Jan Hendrix, Charlotte Mut-
saers, Hans Lansaat en Hans
Vredegoor zijn tot 17 februari te
zien en te koop in het Kritzraedt-
huis te Sittard.

Jan Cremer, bekend van zijn
boek Tk, Jan Cremer' woont
sinds 1964 in New Vork. In het
Kritzraedthuis is een serie zeef-
drukken van hem te zien met
teksten van diverse Amerikaan-
se auteurs, gemaakt naar aanlei-
ding van zijn schilderijen. Roger
Raveel, de meester van 'De nieu-
we vizie' toont een monumentaal
houtsnede vierluik en diverse
werken in andere technieken.
Van de dichter/kunstenaar Luce-
bert worden twee mappen met
elk zes litho's geëxposeerd: de
'Fantasia' en 'Monsters en meis-
jes. De houtsneden van Torn
Thijsse hebben mensen en men-
selijke relaties tot onderwerp,
vaak vergezeld van relativerende
en humoristische teksten. Char-
lotte Mutsaers toont naïeve stille-
vens, waarop enigszins schuch-
tere personen zeer nfdrukkelijk
aanwezig zijn. De kleurrijke et-
sen van Hans Vredegoor hebben
een bijzonder krachtige en ex-
pressieve uitstraling, waardoor
ze goed aansluiten bij het werk
van Ger Lataster, de Amster-
damse Limburger, wiens werk
verwijst naar maatschappelijk
engagement en roep om de men-

selhke waardigheid via een aan-
tal symbolen. De Limburger Jan
Hendrix, woonachtig in Mexico,
maakt vaak series, waarin hij
aangeeft hoe het landschap ver-
andert. Zijn recente reisimpres-
sies heeft hij vastgelegd in zes
zeefdrukken onder de naam 'Ga-
nesh Himal'. Ook Hans Lansaat
wordt gegrepen door het reizen.
De serie 'de aarde heeft hier zwij-
gend macht' maakte hij naar aan-
leiding van een reis in 1987 door
Australië.

Eikenaar in Galerie
Signe en Wolfs

HEERLEN/MAASTRICHT
Zowel Galerie Signe te Heerlen
als Galerie Wolfs te Maastricht
houden tot 11 februari een ten-
toonstelling met werken van de
Brabander Henk Eikenaar. Mo-
numentale doeken, gouaches,
aquarellen en tekeningen zijn er
op de volgende tijdstippen te be-
wonderen: Signe, woensdag tot
en met zondag 14.00 tot 17.00
uur; Wolfs, woensdag 14.00 tot
18.00 uur, donderdag 18.00 tot
20.00 uur, vrijdag 14.00 tot 18.00
uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
en zondag 13.00 tot 17.00 uur.

Het gevoel voor compositie van
Henk Eikenaar neigt aan, het be-
gin van de jaren tachtig nog naar
monumentaliteit. Vier jaar later
laat Eikenaar echter op een ten-
toonstelling ook 'lossere' schil-
derijen zien die een spontanere
verfbehandeling en transparan-
tere overschilderingen vertonen.
De wisselwerking tussen de
kleuren vormt de aanzet van zijn
nieuwe expressionistische schil-
derkunst. De vage figuratie raakt
steeds meer op de achtergrond.

Geïnspireerd
door Hoogovens

ROERMOND - Willeke van Tijn
en Gerbrand Volger, beiden heb-
ben een verschillende visie op de
sterk visueel aansprekende pro-
ductie-processen bij Hoogovens
IJmuiden, de inspiratiebron van
hun schilderijen en werken op
papier.
Van Tijn maakt 'industriële stil-
levens', Volger wérkt het gege-
ven om tot 'industriële land-
schappen. Gloeiend vuur en
staal in donkere ruimten is in de
visie van de twee kunstenaars
kenmerkend voor Hoogovens.
De werken zijn te bewonderenin
het gemeentemuseum Roer-
mond van 20 januari t/m 11
maart. Dinsdag t/m vrijdag van
11.00-17.00 uur en zaterdag en

zondag van 14.00-17.00 uur. In
Galerie Wansink van 20 januari
t/m 24 februari. Woensdag t/m za-
terdag van 11.00-17.00 uur, zon-
dag van 14.00-17.00 uur en op af-
spraak.

" Olieverf op doek van Henk Eikenaar, te zien in galerie
Signe.

Foto-expositie
over Italië

HEERLEN - De toeschouwer
van defoto-expositie in het Ther-
menmuseum zal niet alleen in af-
stand een 'reisje' moeten afleg-
gen, maar maakt ook een reis
door de tijd. Foto's van Italiaanse
steden en landschappen uit de
19de eeuw van de ateliers van de
gebroeders Alinari en de familie
Brogi uit Florence, de familie
Noack uit Genua en Amodio en
Sommer uit Napels. Maar liefst
158 foto's stralen een bepaalde

zakelijkheid uit, met een grote
documentaire waarde voor de
wetenschapper, de archeoloog
en de toerist, die Italië in de 20ste
eeuw bezoekt.

recept
Worstebroodjes

Benodigdheden voor 8 stuks: 8
plakjes diepvries bladerdeeg, 8 kna-
kworstjes, 4 plakken gesneden jon-
ge Goudse kaas, mosterd, 1 eier-
dooier.

Laatde plakjes bladerdeeg in onge-
veer 10 minuten ontdooien. Nem de

knakworstjes uit het vocht en laat ze
goed uitlekken. Verse knakworstjes
voorzichtig tegen de kook aan ko-
ken, ervoor zorgend dat ze niet uit-
eenbarsten. Laat ze daarna afkoe-
len. Halveer de plakken kaas en ver-
wijder de korstjes. Leg de plakjes
bladerdeeg met punten naar bene-
den (als een wybertje) op het aan-
rechten of houten werkblad en leg
op elke deegplak een plakje kaas.
Bestrijk de kaas dun met mosterd

en leg daarop een knakworstje. Rol
de pakketjes niet te strak op en plak
de randen met wat water op elkaar.

Leg de broodjes met de naad naar
beneden op een licht ingevette bak-
plaat en bestrijk het deegmetde los-
geklopte eierdooier. Bak de brood-
jes in ongeveer 15-20 minuten gaar
in een voorverwarmde oven van
200-225°C. - stand 4/2.

hub meijer

kunst

Drie vrouwen in Hofvan Oensel

Bloemstillevens, een
onsterfelijk genre

OENSEL - De eerste tentoon-
stelling in het derde lustrum
van galerie Hof van Oensel is
gewijd aan het werk van drie
vrouwen waarvan in deze con-
treien nooit eerder was verno-
men - de afstand tot Den Haag
is nog altijd groot. Men staat te
kijken van de speurzin en de
nieuwgierigheid van galerie-
houdsters.

De galerie heeft in de laatste maan-
den van 1989 in het teken gestaan
van de herdenking van haar tienja-
rig bestaan. Op de tentoonstelling
waarmee die herdenking gepaard
ging was werk te zien van zesen-
twintigkunstenaars - dat ging er al-
lemaal in - die nagenoeg allemaal
aanwezig waren op 18 november om
samen met de galeriehoudster Bea
Zonjee het glas te heffen.
Zij vertegenwoordigden het haast
dubbele aantal dat in tien jaar gele-
genheid had zijn - en veelal: haar -werk te tonen in de aanvankelijk be-
perkte, maar naderhand aanmerke-
lijk vergrote expositieruimte in wat
ooit de stallen waren van een monu-
mentale hoeve. Zij ligt er vandaag
nog witter en idyllischer bij dan an-
ders, in zonlicht dat schijnt alsof de
winter al is vergaan.

Behalve met een verrassend groot
aantal kunstenaars van grotere of
minder grote reputatie kreeg deHof
van Oensel een band met een con-
stante groep van aanhangers, die
het gelijk bewijst van wie meent dat
bij het publiek behoeftes leven die
door makro-manifesties als die, ge-
wijd aan Malewitsj, niet zijn te ver-
vullen.

Bij de grote gevarieerdheid van het
voorafgaande aanbod hoeft de pre-
sentatie van een collectie beelden
en twee collecties bloemstillevens-
in-aquarel niet zo te verrassen. Een
onsterfelijk genre immers, ooit door
Kees Verweij tot grote hoogte ge-
bracht. De verstilling van het
bloemstilleven lijkt op de zonnige
winterdag in de Hof van Oensel - de
naam doet soms denken aan een ge-
liefd soort romanlectuur - bij uit-
stek thuis, als door vrouwenhand
teweeggebracht om fleur te geven
aan het seizoen. Het traditionele

genre heeft ook wel aansluiting bij doen denken aan Frans Erens en rellen van Kitty Mulder -in de oor-de nostalgische sfeervan de binnen- zijn Vervlogen Jaren. logsjaren uit Nederlandse oudersplaats en de schuren waarin koetsen Nadere kennismaking met de aqua- geboren in Semarang - brengt nog

andere literatuur in de gedachten:
die van Couperus en 'Eline Vere'.
Vooral doen dat de bloemstukken,
die geschilderd zijn in een interieur
waarin zich vrouwengestalten be-
wegen uit een droomtijdperk: zij be-
wegen zich in hoge Haagse kamers,
en dragen grote hoeden en lange ja-
ponnen.
Bloemstillevens zijn de sterke kant
van Kitty Mulder, niet alleen omdat
zij het karakter van alle bloemen
weet te treffen en geen behoefte
heeft aan toevoeging van denkbeel-
dige terwille van kleur en composi-
tie, maar ook omdat zij ze een ijle
poëtische waarde weet mee te ge-
ven, zoals in het sobere 'Verstilde
Witte.

Het gezelschap van Marguerite Mo-
nod de Froideville, ondanks de wel-
luidende en uitheemse naam een
Nederlandse van Indische geboorte
- Soerabaja 1941 - lijkt niet toeval-
lig. Zij bezocht in Den Haag samen
met Kitty Mulder een tekeninsti-
tuut: er kwam daar verwantschap
aan het licht.

De bloemstillevens van Marguerite
hebben nochtans een eigen signa-
tuur. Ze zijn gemaakt met dezelfde
ongewone innerlijke rust maar lij-
ken introverter. Ze zijn minder ge-
richt op exacte weergave. Wat zij tot
stand breng komt dicht in de buurt
van het volkse, het naïeve. Men treft
zoiets wel aan als versieringen in
19eeeuwse huizen en op meubilaire
goederen als grote wandspiegels.

Een minder romantisch en door de
actualiteit ongestoord karakter
denkt men bij de deelnemende
beeldhouwster aan te treffen, ten
dele misschien op grond van haar
opmerkelijke levensloop: Josine
Croin, in 1952 geboren in Den Haag,
ergens verwant aan de in de kunst-
hisorie vindbare Jos Croin.

Josine Croin zat op een Amerikaan-
se school en studeerde in 1970 in
Vietnam, in volle oorlogstijd aan de
school voor schone kunsten van
Saigon. Haar zwerflust bracht haar
verder in Lausanne, Den Haag en
Parijs. Zij heeft daar een atelier,
waarin zij stenen hakt in opdracht
en les geeft in beeldhouwen en teke-
nen.
Men kan dat ook denken op grond
van haar sculpturen, die meest van
een door cubisme geïnspireerde
vormgeving zijn. Altijd menselijke
figuren, soms realistisch, soms ex-
pressionistisch zoals het bronzen
'Hou je mond maar', en altijd sterk
geschematiseerd. Ze zijn er in klei-
ne en middelgrote formaten, deels
in fraai gepatineerd gips, deels in
brons, zoals het overtuigende bas-
relief: 'Mensen op weg naar een ga-
lerie', dat een consequent toegepas-
te vormgeving toont. En dat - naar
verwacht mag worden - op zijn
plaats is naast de toegangsdeur: er
zal vast een dankbaar publiek zijn
voor deze romantische tentoonstel-
ling, die vanmiddag geopend wordt
door de 87-jarige Haagse neo-im-
pressionist Louis Meijs, zelf Hage-
naar met een Frans en inhoudsrijk
verleden, in Galerie Hofvan Oensel.
Tot 25 februari.

pieter defesche

" Aquarel van Marguerite Monod de Froideville, te zien in galerie Hofvan Oensel

verder...

... toont de fijnzinnige Limburg-
se landschapsschilder Patrick
Creyghton uit Eckelrade komen-
de zondag van 14.00-17.00 uur in
de centrale hal bij het ABP een
achttal van zijn olieverfschilde-
rijen.... is in modern art gallery Con-
tempo Kleine berg 11 te Eindho-
ven recent werk te zien van de
Limburgse Hans Truijen. Ge-
opend, dinsdag t/m woensdag
van 11.00-17.00 uur.
...exposeert Henk Severens tot
12 maart van maandag t/m vrij-
dag tijdens kantooruren in het
gebouw van de Kamer van
Koophandel in Maastricht zijn
schilderijen.... wordt in het Henk Schram
Centrum te Houthem een foto-
expositie van Jan Lamerichs ge-
houden. De expositie is een men-
geling van tekening en foto's en,
te bekijken tot 2 februari, iedere
werkdag tussen 14.00-16.00 uur.... kan men in Galerie De Nor,
Geerstraat 302 te Heerlen, vanaf
21 januarit/m 18 februari werken
van Werner Kisseler zien waar-
van de techniek oa acryl op In-
disch linnen is. Open tijdens ca-
fé-uren en vrijdag en zaterdag
vanaf 17.00 uur.... organiseren de cursisten van
beeldhouwer Louis Wierts uit
Schimmert dit weekeinde een
expositie van de door hen ge-
maakte keramische en bronzen
sculpturen. Plaats van handeling
de nieuwe expositieruimte,
Montfortstraat 4 te Schimmert.
Open, zaterdag van 14.00-20.00
uur en zondag van 11.00-20.00
uur.

HORIZONTAAL
1 Kinderspel onder één hoedje? (10); 5 Oefent
hij zijn beroep enkel in de wijnmaand uit? (4);
9 Standaardprijs voor een kanarie? (3); 10 Zit-
plaats voor een slecht pianist? (9); 11 Wordt
dit betaald voor lippendienst? (8); 12 Stof af-
keuren? (5); 14 Vaders identiteitsbewijs (3);
15Tak van wetenschap als beroep? (3); 16Zit
het eraan als men het schept? (7); 18 Liever
sluw dan laag? (7); 20 Twee rondjes thee zor-
gen ervoor dat u slechte haver krijgt (3); 21
Mensen zonder werklust ? (3); 22 Drank van
minder niveau? (5); 24 Etensrest in een pa-
leis? (8); 27 Hij stond niet voor de leer omdat
hij dronken was (9); 28 Grijp dat kostuum!
(3); 29 Niet ver achter een insekt (4); 30 Twist
een geleerde erover dat hij voor en achter het-
zelfde cijfer heeft? (10).

Maaspoort Venlo
opnieuw in teken
van blaasmuziek
VENLO - Amper een week na ljel|
eerste concert in de serie Syn_>'?
nische blaasmuziek van de KR
zijn wederom twee blaasorkest^in Venlo actief. Het Nation»
Jeugd Fanfare Orkest olv Dan"
Oosterman en het Nation3*
Jeugd Harmonie Orkest olv "
Cober brengen zaterdag 20 jan"
ri in de Maaspoort een NieU*'
jaarsconcert.

Het programma bestaat uit: Zin
Muziek Tune KRO, harmo^Conclusions - J. Seegers, fanfa|*
Walhalla - H. Mertens, fanfa^Conflicts and Confluences - **Badings, harmonie; Tapas de
cina - K. Vlak, fanfare; Syrnf^
sche Dansen uit deWest SideS^
ry - L. Bernstein, harmonie.

Tevens zal tijdens dit concert o
Badings Muziek Prijs wordenu'
gereikt aan dirigent Jan Co"
van het Nationaal Jeugd Hafljj,
nie Orkest. De aanvang van »*
concert is 16.00 uur.

Oplossing van gisteren
DRA PAN

TREF DRA f
AAI-W-ID 0
KANDELAA 1
SI-REI - T *MARNE
EG-MA K - P }

GERAASKAj
EVA-L-AR 1
LAAN ADE !l

TRI REL

VERTICAAL:nnhalïgnïs^4)^nacler, 'n land in
is het antwoord van deze vraag! (5); 3 w*V
hoofd moet doen om vooraan te blijven "'J4 Vrucht van een klier? (7); 6 Wat een nV
om een slee hierin te zetten! (5); 7 y$
van het leger die zich bezighoudt met riet
palen van afstanden enz? (10); 8 Geur,tireen bundel? (8); 9 Opschepper die een s' (
per door elkaar schudt? (7); 13 Zo ver«*L
als een luchtballon? (10); 15 Preadvies jjj
treffende datgene wat nog voorhanden
(8); 17 Bezigheid van korte duur? (7); IM

fl 3
duistere figuur volgt me overal? (7); yM
deze aanbieding als gave te beschouwen- sf
23Door al dat ploeteren is de betoger e< j
bij! (5); 25 Raadsheer te voet (5); 26 Sn"
van wraak? (4).
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Minister legt opzet
euthanasie-onderzoek

voor aan Tweede Kamer
DEN HAAG (ANP) - De Tweedepanier krijgt de gelegenheid zich
uit te spreken over de opzet vannet onderzoek naar de euthana-siepraktijk. Minister Hirsch Bal-
" (Justitie) en staatssecretarisSimons (Volksgezondheid) zul-len de opdracht en het onder-zoeksplan aan deKamer voorleg-gen, voordat die definitief wor-oen vastgesteld.

°e bewindslieden komen hier-

mee gedeeltelijk tegemoet aan
de kritiek van de oppositie over
de geruisloze manier waarop het
kabinet tot de instelling van de
onderzoekscommissie heeft be-
sloten. Hirsch Ballin deelde de
Kamer donderdagtijdens het de-
bat over de Justitie-begroting
mee dat de zogeheten commis-
sie-Remmelink al is ingesteld.
De bewindslieden hebben de Ka-
mer gisteren laten weten dat de
commissie 'met voorrang' een

onderzoeksopdracht en -plan zal
maken. Beide zullen 'ter kennis-
neming' worden toegestuurd aan
de Kamer. Als die kanttekenin-
gen zet bij de opzet van het on-
derzoek, zullen Hirsch Ballin en
Simons die aan de commissie
overbrengen.

De Kamer krijgt ook een tijd-
schema. Het kabinet streeft er-
naar voor 1 juni 1991 zijn conclu-
sies te verbinden aan het rapport
van de commissie, zoals premier
Lubbers de Kamer toezegde tij-
dens het debat over de regerings-
verklaring. In de Tweede Kamer
ontstond donderdag nogal wat
commotie, omdat de commissie
was gevraagd zo mogelijk voor 1
augustus '91 rapport uit te bren-
gen. Hirsch Ballin. kwam de Ka-
mer tijdens het debat op dit punt
al tegemoet.

Wrevel in Gemeenschap over uitlatingen Delors

Vandaag EG-besluit
over hulp Roemenië

j. Van onze correspondent

een SSEL/DUBLIN ~ De twaalf EG-landen zullen vanavond
hüj

pnncipebesluit nemen over omvangrijke nood-voedsel-
!en pan Roemenië en uitbreiding van de voedselhulp aan Po-
kring en eXaCt bedraS is n°g niet bekend, maar volgens EG-
ter fen Saat het om honderden miljoenen guldens. De minis-
vanav Buitenlandse Zaken van de twaalf EG-landen komen
leg n

in de lerse hoofdstad Dublin bijeen voor spoedover-
daarh

Ver de situatie in Oost-Europa. Hulp aan Roemenië zal
re g .I centraal staan, maar ook de gebeurtenissen in de ande-osteuropese landen en de Sovjetunie wordt besproken.

Ie o^meense Front voor Nationa-
boori, u'ng heeft b« de EG eendelJiSCnaPPenlijst met levensmid-
len , lnSed'end. De Roemenen wil-
-2500nann. de EG 300000 ton graan>
ter 'mionrundvlees, 15.000 ton bo-
fje' Qf

uo° ton rijst en 18.000 ton kof-Willic!i deze wensen worden inge-uëa is nog onzeker.

is ne,y5el de hulp precies gaatkosten
meer niet Dekend> maar het zou om
heeft gaan dan Polen tot nog toe
sind* gekregen- De Polen hebben

_. milY« november voor 270 gulden
ontva aan v°edselhulp van de EG
Voor pgen- Voor de tweede fase zou
Sulde n nog eens 450 milJ°en
du* Ün nodlS zijn en voor Roemeniëvs nog veel meer.

kan °fflcieel besluit over de hulp
om „nu n°g niet vallen omdat het
die ri lnformele bijeenkomst gaat
Eg v°°r lerland, dat momenteel de
roetvlOorzit' inderhaast bijeen is ge-
'ee v= °,mdat sindshet laatste over-
in oan de ministers -in december-
derrt uropa alweer zoveel veran-
D Uk, ls'De ministers zullen zich in
'orjvr ?°k uitsPreken voor het snel
Perkt Van de bestaande, be-
tnet R handelsovereenkomsten
chooi gariJe

' Roemenië en Tsje-
dige ,°WakiJe- Dat moeten volwaar->___'iandels- en samenwerkingsak-

koorden worden, zoals de EG die
ook al metPolen en Hongarijeheeft.

Kritiek
Inmiddels is binnen de EG wrevel
ontstaan over de toespraak die de
voorzitter van de Europese Com-
missie, de Fransman Jacques De-
lors, woensdag in Straatsburg voor
het Europees Parlement hield. Die
zei daar dat de hulp aan Oost-Euro-
pa de EG-landen de komende vijf
tot tien jaarwel eens 44 miljard gul-
den per jaar kan gaan kosten.
Zowel binnen de Europese Com-
missie als in diverse regeringen is
men niet blij met die uitspraken en
in Dublin zal naar verwachting veel
kritiek op Delors te horen zijn. De-
lors zei in Straatsburg dat zulke be-
dragen nodig zullen zijn als de EG
de Oosteuropese landen net zo wil
helpen als de achtergeblevenregio's
in de EG zelf.

Volgens EG-kringen zou Delors al-
leen maar hebben willen ontmoedi-
gen dat de Oosteuropese landen
ooit lid van de EG worden. De Ge-
meenschap zou die last financieel
nooit kunnen dragen, zo was de be-
doeling van zijn boodschap. Maar
de critici van Delors vrezen dat dit
vooral in Oost-Europa heel anders
zal zijn overgekomen.

Burgemeester van
Washington voor
rechter wegens
drugsgebruik

WASHINGTON - De burge-
meester van Washington, Marion
Barry, is gisteren voor derechter
gebracht, waar hij officieel kreeg
te horen dat hij wordt verdacht
van het gebruik van crack, een
verslavende vorm van cocaine.
De flamboyante Barry, die in het
verleden vaak van gebruik van
verdovende middelen is be-
schuldigd maar altijd heeft ont-kend ooit drugs te hebben ge-
bruikt, werd donderdagavond in
een hotel in Washington gearres-
teerd.
Uit de gisteren bekendgemaakte
aanklacht blijkt, dat Barry in een
val is gelopen die was opgezet
door de politie van Washington
en de federale politiedienst, de
FBI. Barry, aldus de aanklacht,
ging donderdagavond naar het
Vista Hotel, waar hij in een ka-
mer op de zevende verdieping
een vrouwelijke werkneemster
van de gemeente Washington
ontmoette.

De vrouw, die in het politie-com-
plot zat, gaf hem crack. Barry
stopte de crack in een pijp, stak
het verdovende middel aan, en
rookte het, aldus de aanklacht.
De hele transactie werd in het ge-
heim op video opgenomen. Bo-
vendien werden na de arrestatie
bloed en urine-testen genomen
die cocaïnegebruik aantoonden.

Het wachten voor Barry is nu op
de rechtszaak. Tot die tijd zal hij
opvrijevoeten mogen blijven,en
zijn ambt kunnen blijven uitoe-
fenen. Als hij schuldig wordt be-
vonden, kan hij maximaal een
jaar cel en een boete van 5000
dollarkrijgen.

De naam van Barry is de afgelo-
pen jaren met tal van schandalen
verbonden geweest. Hij werd on-
der meer veelvuldig beschuldigd
van drugsgebruik. Die beschul-
digingen gaan terug tot 1981,
toen hij, cocaïne snuivend, in een
nachtclub zou zijn gesignaleerd.
Barry, die sinds elf jaar burge-
meester van Washington is, was
van plan om morgen aan te kon-
digen dat hij zich herkiesbaar
stelt. Medewerkers van hem zei-
den gisteren, dat die aankondi-
ging nu 'voor onbepaalde tijd is
uitgesteld.

9Burgemeester Barry (links) wordt na voor de rechter te
zijn verschenen naar huis begeleid door een FBI-agent.

binnen/buitenland

LOTA wil duidelijkheid van kabinet

Verweer tegen schorsing
anti-apartheidsbesluiten

DEN HAAG - De LOTA (Lokale
Overheden Tegen Apartheid) komt
in het geweer tegen het besluit van
de Kroon gemeenteraadsbesluiten
met een economisch anti-apart-
heidsbeleid te schorsen. Dit is giste-
ren besloten op een vergadering
met de gemeenten die dit beleid in
een raadsbesluit hebben neerge-
legd.
Het kabinet wordt onder druk gezet
om duidelijkheid te verschaffen;
komt die er niet dan zal de LOTA
haar leden adviseren een civielrech-
telijke procedure te starten. Verder

krijgen de gemeenten bij wie een
raadsbesluit in de maak is, van de
LOTA het advies voorlopig door te
gaan met de besluitvorming.
De LOTA stuurt, zo deelde een
woordvoerder mee, een brief naar
het kabinet met een verzoek de dia-
loog met haar voort te zetten en dui-
delijkheid te geven over de draag-
wijdte van de schorsing. Het gaat in
de betrokken gemeenten om één
besluit op basis van een model waar
de LOTA in april vorig jaar mee
kwam.

Voorkeur
Steen des aanstoots voor de rege-
ring is het daarin neergelegde eco-
nomische voorkeursbeleid: ge-
meenten leggen zich vast geen za-
ken te doen met Nederlandse be-
drijven die relaties hebben met
Zuid-Afrika. De regering noemt dat
een boycot, de LOTA-gemeenten
zien er alleen een mogelijkheid in
het zakendoen van bedrijven met
Zuid-Afrika als criterium te laten
meeteJlen naast andere.
In de omstreden raadsbesluiten
hebben de gemeenten echter ook
beleid neergelegd waarover ze al
eerder andere, nimmer bestreden,
geschorste of vernietigde besluiten
hadden genomen: het voornemen
geen produkten uit Zuid-Afrika te
kopen en ook om sponsorgeld te
weigeren van bedrijven met relaties
met Zuid-Afrika.

Kritieke fase
Hoge golven beuken Gor-
batsjovs perestrojka-schip.
Terwijl in eigen lond de eco-
nomische malaise voort-
duurt, en binnen de commu-
nistische partij de stromin-
gen steeds wijder uit elkaar
lijken te lopen, woeden in de
randgebieden van het Sov-
jetimperium uitslaande
branden.

De Baltische staten zijn er meer dan ooit van doordrongen dat de
kansen op herwinning van de zelfstandigheid nog nooit zo groot
waren en profileren zich dienovereenkomstig. In de Transkaukasus
escaleert de strijd tussen Azeri's en Armeniërs, ook in Mongolië
dringt een oppositiefront openlijk aan op veranderingen en hervor-
mingen, geweld wordt gemeld uit de Oekraïne en sinds de gehate
Ceausescu van het toneel verdwenen is, denken de Moldaviërs
hardop aan een terugkeer naar hun oorspronkelijke haardstede
Roemenië.
Desondanks komt Gorbatsjov resoluut en zelfverzekerd over, als
hij zegt dat hij de operatie perestrojka onder alle omstandigheden
zal voortzetten. Hij kan ook niet anders, want er is geen ander al-
ternatief voor perestrojka dan chaos.
Vooral de gebeurtenissen in de Baltische staten zijn van grote bete-
kenis voor alle andere Sovjetrepublieken. Zij kunnen de trend zet-
ten voor de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Als Letten, Esten
en Litouwers er daadwerkelijk in slagen de door hen gewenste af-
scheiding te bewerkstelligen, dan zal dit kolossale gevolgen heb-
ben.
In de Transkaukasus zijn de nationalistische en religieuze harts-
tochten de laatste weken hoog opgelaaid. Bezeten door de wil het
geschil om de enclave Nagorno-Karabach definitief in hun voor-
deel te beslechten, hebben de Azeri's de aanval op de Armeniërs
ingezet. Er woedt een complete oorlog. Sovjettroepen zijn aange-
voerd, om de strijdende partijen van elkaar te scheiden. Hoe het
daarna verder zal gaan, is volstrekt onvoorspelbaar. Een politiek
sluitende oplossing voor het omvangrijke nationaliteitenvraagstuk
dient zich (vooralsnog) niet aan, in de woelige Kaukasische regio
al helemaal niet.
Wel tekent zich in de Sovjetunie gaandeweg de noodzaak af van
wat men een dekoloniseringsproces zou mogen noemen. Zelfs de
meest verstokte conservatief in het Kremlin moet langzamerhand
tot het besef komen dat de randvolkeren van de USSR in beweging
zijn gekomen en zich door niemand meer de mond laten snoeren.
Gorbatsjov is al lang zo ver in zijn denken, getuige zijn uitlating aan
het eind van zijn recente bezoek aan Litouwen dat er een mecha-
nisme gevonden moeten worden voor de wijze waarop een' repu-
bliek de Sovjetunie zal verlaten.
Gorbatsjov wil die afscheiding niet, maar hij ziet dingen op zich af -komen, waartegen hetKremlin zich niet kan blijven verzetten.

f.s. :

Mei (van Kim)
overleden

LONDEN - Melanie Appleby, de
jongste helft van het discoduo Mei
& Kim, is gisteren op 23-jarige leef-
tijd in een Londens ziekenhuis
overleden. Hoewel steeds ontkend,
was de Britse zangeres al geruime
tijd ongeneeslijk ziek.

Mei en Kim Appleby waren één van
de eerste (en voornaamste) troeven
uit de hitfabriek van het trio Stock,
Aitken & Waterman. De zusjes bra-
ken ruim drie jaar geleden interna-
tionaal door met de single 'Showing
Out') Dat eerste succes werd al snel
opgevolgd door de hits 'Respecta-
ble' en 'F.L.M.',

Ziekenfonds moet
hartoperaties in

Londen vergoeden
ROTTERDAM - Het Schiedamse
ziekenfonds DSW moet de kosten
vergoeden van een open hartopera-
tie die drie bij het fonds aangesloten
hartpatiënten in Londen hebbben
ondergaan. Dit heeft de president
van de Rotterdamse rechtbank, mr
L. ter Kuile gisteren bepaald in een
kort geding dat de drie patiënten te-
gen het ziekenfonds hebben aange-
spannen. Het ziekenfonds heeft tot
nu toe geweigerd de operaties te be-
talen.
De rechtbankpresident vindt dat de
patiënten, die in Nederland gemid-
deld zon halfjaar moesten wachten
op een operatie, geen andere keus
hadden dan hun operatie in het bui-
tenland te laten plaatsvinden. Bo-
vendien blijkt uit de verklaring van
een Nederlandse cardioloog dat
overschrijding van die termijn voor
de betrokken patiënten onaan-
vaardbare risico's met zich mee zou
brengen.
De drie patiënten werden via een
door de Stichting Nederlandse
Hartpatiënten ingestelde luchtbrug
in een Londens ziekenhuis geope-
reerd. De kosten, ongeveer 20.000
gulden per operatie, werden door de
stichting voorgeschoten.

Lubbers noemt
loonstijging in
metaal-CAO
niet 'extreem'

DEN HAAG - In een eerste reactie
heeft premier Lubbers gisteren ge-
zegd de loonsverhoging, die is over-
eengekomen in de nieuwe CAO
voor de grootmetaal, niet 'extreem'
te vinden.
Het kabinet zal de komende dagen
bekijken of het CAO-akkoord valt
binnen de afspraken die regering,
werkgevers en werknemers enige
tijd geleden hebben gemaakt over
een verantwoorde ontwikkeling van
de lonen. Daarin zijn geen cijfers ge-
noemd over toelaatbare loonstijgin-
gen. Op het eerste gezichtverdraagt
de nieuwe metaal-CAO, waarin een
salarisverhoging van rond 3,75 pro-
cent is overeengekomen, zich vol-
gens Lubbers met de gedifferen-
tieerde loonontwikkelinguit het ak-
koord in de Stichting van de Arbeid.

punt uit
De Waarheid

De Waarheid, die zoals reeds
eerder bekend werd, over onge-
veer een halfgaar ophoudt dag-
blad te zijn om het bestaan
voort te zetten als weekblad,
krijgt wellicht een andere
naam. De redactie en andere
betrokkenen zijn daarover op
het moment in discussie.

Diesel
De prijs van dieselolie gaat
maandag opnieuw met drie
cent per liter omlaag. De prijs
aan de zelftankpomp komt te
liggen op 103,4 cent. Het is voor
de vierde keer in anderhalve
week tijd dat de prijs van diesel
met drie cent daalt. De interna-
tionale noteringen voor gasolie,
waarvan de dieselprijs aan de
pomp afhankelijk is, zijn in de
loop van december sterk geste-
gen als gevolg van een koude-
golf in de Verenigde Staten. Nu
dekou daar sterk is afgenomen,
heeft zich een daling van de
prijzen ingezet.

Ethiopië
De symbolische verkoop van
een kist vis heeft gisterochtend
in de mijnzaalvan Zeehaven IJ-
muiden een bedrag van 53.300
gulden opgeleverd. De inzame-
ling was een initiatiefvan zowel
de vissers als de vishandelaren
en de visverwerkende indu-
strie. Het geld is bestemd voor
Ethiopië en zal worden gestort"
op het speciale girorekening-
nummer 555.

Proef
Het Academisch Ziekenhuis ia
Leiden heeft gisterenbevestigd
dat een Nederlandse vrouw,
met reumatoïde arthritis (ge-
wrichtsontsteking) 'zeer hoop-
vol' heeft gereageerd op de be-
handeling met een experimen-
teel vaccin. De klachten zijn na;
toediening ervan aanmerkelijk
verminderd. De vrouw is één
van de eerste patiënten met ge-
wrichtsreuma ter wereld op wie
het vaccin wordt uitgepro-
beerd.

Euromast
Om klaar te zijn voor dé viering
van het 650-jarig bestaan van
Rotterdam èn voor de jaren ne-
gentig, gaat de Euromast bijna
twee maanden dicht. Het res-
taurant en de keukens in de to-
ren worden in een geheel nieuw
jasje gestoken. De Rotterdamse
mast gaat aanstaande maandag
dicht en wordt op 15 maart
weer geopend. Het is de tweede
keer in haar 30-jarig bestaan dat
de Euromast een ingrijpende
verbouwing ondergaat.

Staking
Portugal heeft gisteren alle in-
ternationale vluchten in zijn
luchtruim geschrapt wegens
een driedaagse staking van de
luchtverkeerleiders.

(ADVERTENTIE)

Morgen bent u weer welkom

Patrick Creyghton bij het Abp
'Een loflief op de Schepper', noemt Patrick ffCreyghton zelfzijn verfijnde, realistische""pressies van het Limburgse land. De met een'abelachtige techniek gezegende schilder uit

Eckelrade exposeert slechtszeer zelden. Alle ~.,,acht zorgvuldig geselecteerde doeken zijn W^r-
afkomstig uitcollecties.Voor éénkeer1&':

bijeengebracht onder hetthema

LANDSCHAPPEN
2onda9 21 januaria.s.van 14.00tot 17.00uur is §

deze bijzondere expositie in hetAbp i"oofdkantoor voor iedereen gratis toegankelijk. I
Ook Patrick Creyghton zal aanwezig zijn. Ivoor een passende muzikale omlijsting zorgt i

een kwintet blazers uithet I
Limburgs Symphonie Orkest. I__ Totzondag! I

KflJ-^LHI Wij zien u graag komen. |
(ADVERTENTIE)

Huistraiteur
naturel.

Alle gerechten van onze Huistraiteur zijn
naturel bereid. Dus zonder conserveermidde-
len en andere synthetische toevoegingen.Dit
betekent wel dat deLasagne, de Babi Katjang,
de Nasi Goreng, de Moussaka, de soepen en
alle andere Huistraiteur gerechten M
beperkt houdbaar zijn. U vindt _W±A
*e, uiteraard verpakt in pvc-vrije g
bakjes, in onze koelvitrine. | I

Een grpen idee van Albert Heijn.

(ADVERTENTIE)

MOET WBOf
Het is gewoon te gek

Dobber sweaters en t-shirts
Chipie t-shirts MrBeen 39,-
Dobber shirtsVerte Vallee shirts
Rifle pantalons en MrBeen pantalons 59,-
Verte Vallee shirts Th B. colberts Th B.
pantalons MrBeen colberts Fiorucci jeans
Dobber Ranger jeans Chipie jeans 49,-
Dobber pantalons cord, Privata truien
Chevignon sweats Chipie cords en
pantalons 79,-
Dobber pantalons en truien Chipie
truien en shirts 69,-
Jack Dobber Chipie 99,-
P.S. Als jetoch in die gezelligeStore bent
bekijk dan meteen de nieuwecollectie die
binnen is. [_■-_--»- _j_

THE FIVE POCKEÏ STORE
SAROLEASTRAAT 43 HEERLEN
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~j L imburgs Dagbladgpiccolo's i
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 Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwi|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
minimaal een woord In grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60

onder nummer: ’ 7.50.
Bewi|snummers 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 tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

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

Vermist/Gevonden
’lOOO,- BELONING' In del
nacht van zondag is een
tuinameubelement (4 stoe-
len en lange tafel 3 mtr., wit)
gestolen te Kerkrade. Wie
kan ml. verschaffen waar
deze meubels zich bevinden
Inl. worden vertrouwelijk be-
handeld. Tel. 045-452388 of
politie Kerkrade.

Di. 16 jan. tuss. 15-18 u.
heb ik in centr. Hrl. het voor
mij onvervangbare dames
horloge met zwart nylon
bandje verl. Weet u wie het
gevonden heeft? Ter. te
bez. teg. BELONING. Tel.
045-740075
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mededelingen

Gevestigd

L
Logopedist

Jos Vievermanns
Praktijkadres: Wijkgebouw Hoogvonderen, Florasingel 38,

Florasingel 38, Roermond.
Bel voor afspraken e.d. 04705-1566

liefst tussen 8.30-12.30 uur.

Voor TV
documentaire

contact gezocht
met een

jongstel dat
gaat trouwen in
februari, maart
of april, leeftijd:

een van de twee
circa 18 jaar.

Tel. 035-44946/02152-- .
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Binnenkort start in het Oran-
je Hotel te Sittard, de ANTI-
DIEET-CURSUS, waarbij
de diepere oorzaak van dik-
zijn wordt benaderd. Tel.
info: Mevr. Tummers - Vlaar
045-272677.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

Personeel aangeboden
Nette HULP in de huishou-
ding heeft nog enkele mor-
gens vrij, omgev. Hoens-
broek. Tel. 045-224536.
VROUW biedt zich aan als
zelfstandige hulp in de huis-
houding omg. Hoensbroek-
Heerlen. 8r.0.n.r B-3357,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor al uw bouwkundig te-
kenwerk. 045-460392.
Voor al uw timmer, metsel,
tegel en schilderwerk, mcl.»
openhaardenbouw. 045-
-460392.
DISC-JOCKEY biedt zich
aan voor de Carnaval. Tel.
045-243498.
Baby/PEUTEROPPAS voor
de ochtenden. Er is nog
plaats. Bel Sittard 20174.

Personeel gevraagd

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.
Seat-dealer Autosport zoekt
Chef Werkplaats

Schelsberg 175,6413 AE Heerlen. Tel. 045-725507.

Metselaars en Betontimmerman
gevraagd voor Nederland en Duitsland.

Nederlandse voorzieningen.
B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.

Wij zoeken voor enige maanden
Apothekersassistent (M/V)

Sollicitaties te richten aan:
M. Verhey, Apotheek Heerlen-Zuid,

Bautscherweg 52A, 6418EM Heerlen.

Restaurant Beige
Wij zoeken ter versterking van ons keukenteam een
aankomend leerling KOK met een positieve instelling

voor zijn vak. Schriftelijke soll. met opleiding en ervaring:
Restaurant Beige, t.a.v. Mevr. Muytjens,

Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen.
De vleeschmeesters

Voor onze solitaire SLAGERIJEN in Heerlen, Landgraaf,
Schaesberg en Valkenburg zoeken wij dringend vakbe-

kwame en klantvriendelijke (ambulante)
slagers en chef-slagers

Met uw reactie kunt u zich wenden tot Postbus 10033,
2280 J'S te Rijs. «ijk, t.a.v. Dhr. L Weijzirx, of 077-3983662

Wij zoeken op korte termijn een actieve
Chauffeur - bezorger m/v

Zijn taak zal bestaan uit het verzorgen van de distributie
van bloemen en planten vanuit het magazijn Maastricht

naar onze verkooppunten in Z-Limburg. De werktijden zijn
globaalvan 5.00 -13.00 uur. De kandidaat dient in het be-
zit te zijn van het groot rijbewijs en chauffeursdiploma ( of

vrijstelling hiervan). Reacties aan Hendriks Bloemen, t.a.v.
Dhr. C. v. Deijnen, Heerderdwarsstraat 24, 6224LT Maas-

tricht. Tel. 043-631756.

Cekadak BV vestiging Nuth

IPfIH
Spoorstraat 72, Nuth. Tel. 045-245000, vraagt

Ervaren bituminieuze dakdekkers
en leerling dakdekkers

Vast dienstverband in het vooruitzicht. Leeftijd 23-40 jaar.
Eigen vervoer is noodzakelijk

Dierenartsassistente
voor 'n tijdelijkebaan in de avonduren (17.00 tot plm. 20.00
uur). Schriftelijke reacties met foto sturen aan: Dierenarts

Wiertz, Mauritslaan 80, 6161 HX Geleen.

_ASmeets A
Dakbedekkingen BV

Aannemersbedrijf in: Pannendaken, Bitumendaken, Goten
en Schoorsteenbouw. Kelderstraat 25, tel. 04490-32103

vraagt ervaren dakdekkers
Pannendekkers/zinkwerkers

Bitumineus
Solliciteren na telefonische afspraak.

Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

Restaurant Steins, Nieuwstr. 5, 6431 XP Hoensbroek
vraagt per 1 februari, part-time

Restaurantmedewerker M/V
Schriftelijke sollicitaties met pasfoto

richten aan bovenstaand adres.
Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnici

Electromonteurs
Konstruktiebankwerkers

Indien u geïnteresseerdbent in een vaste betrekking neem
dan contact met ons op.

ECM Heerlen BV
Burg, v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.
I.v.m. ziekte van onze hulp vragen wij met spoedeen nette

Zelfstandige werkster
voor drie ochtenden per week in Simpelveld. Eigen vervoer
noodzakelijk. Brieven met volledige persoonlijke gegevens

naar: J.B. Meyers, Postbus 21047, 6369 ZG Simpelveld.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projekten in Heerlen en omgeving voor enkele

uren per dag. De werktijden zijn voornamelijk in de
avonduren tussen 17.00 en 20.00 uur. Ook werkstudenten

komen hiervoor in aanmerking.
Voor informatie:

045-718366, Ingrid Driessen of Anita Dolk
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

En/aren kapper(ster) gevraagd
Pour Eile, Vaals. Tel. 04454-5322.

Ervaren allround timmerman
voor reparatiewerk aan onze verhuurgoederen, zoals

meubilair, kantoorunits, schaftwagens enz.
Pierre Boels BV, Dr. Nolenslaan 116, Postbus 666,

6130 AR Sittard, tel. 04490-23131.

Ervaren schoenenverkoopster
gevraagd voor enkele dagen in deweek. Lft. plusm. 25/35 jr

Modeschoenen André Coolen
Kouvenderstr. 37, Hoensbroek. Tel. 045-212171.

Infoleider voor
Computersysteemspel

in Nederland gezocht. Tel. 09-49-2406.7738.

Economiestr. 47, 6433 XC Hoensbroek. I
Postbus 182, 6430 AD Hoensbroek,
zoekt, passend in ons AS-team, een:

allround zelfstandig werkend
automonteur

die bereidt is in- en extern cursus te volgen.
Bekendheid met Audi - VW techniek geniet de voorkeur.

Sollicitaties richten aan G. Cobben.
Mondeling alleen na afspraak. Tel. 045-220955.

Restaurant "'t Kruintje" zoekt op korte termijn een
café-restaurant kelner a m/v

Wij vragen:
* ervaring

* grote zelfstandigheid
* groot verantwoordelijkheidsgevoel

* leeftijd tussen 20 en 25 jaar

Wij bieden:
* prettige werksfeer

* salaris volgens CAO Horeca

Heb je interesse om met een jong team samen te werken,
ben je enthousiast en flexibel, schrijf of bel dan naar

Restaurant "'t Kruintje", Kruinweg1,
6369 TZ Simpelveld, tel. 045-441242.

ummmiii
(Bungalowpark Simpelveld)

Int. Transporten TH Leunissen V.O.F, te Landgraaf
zoekt op korte termijn

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

Soll. uitsluitend na tel. afspr., tel. 045-319900.
Gevraagd

brood- en/of banketbakker
Leeftijd 20-25 jr. Min. 3-4 jr. praktijkerv. Jaarbetrekking.

Inl Patisserie Kengen, Heerlen. Tel. 045-717454.

Gevraagd slager
lft. 20-35 jaar. Liefst met ervaring in worstmakerij.

Slagerij Pinckaers, Eysden. Tel. 04409-1226.

Kapsalons "Barbel"
Wij vragen een volledig zelfst. werkende medewerker M/V.

Soll. te richten aan Kapsalon Barbel, Begoniastr. 15,
6466 VR Kerkrade, tel. 045-411433.

Pizzeria Max
zoekt werkstudenten m/v

voor de functie van
serveersters

keukenhulp/pizzabakkers
Leeft. 17 t/m 20 jr.

Beide functies voor 1 a 2
doordeweekse avonden.

Werktijden 18.00-23.30 uur.
045-454700 Markt Kerkrade

j.^\techno-timebv

uitzendorganisatie voor
technisch personeel

heeft direct werk voor
LTS - MTS -

HTS 'ers
in alle vakrichtingen.

Nobelstraat 1, Heerlen.
Tel. 045-717183/717384.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
têrweg 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
BEZORGERS gevr. voor !heel Sittard. Voor Interkauf
reclamebladen. Inl. 04490-
-22751 Geisen. '.
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.
Piccolo's in het Limburgs 'Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
Club 2000 vrgt. GAST-
VROUW werkt. i.o. leidding-
gev. functie 04490-45249
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814
Gevr. nette VERKOOP-
STER v. Slagerij plm. 18 jr.
v. 30 uur. Vleeschmeesters.
winkelcentr. Op de Kamp
Landgraaf. 045-320006, na
19.00 u. 04490-20776.
Restaurant De Dorpskroon
vraagt een nette spontane
LEERLING-KOK plm. 18-20
jaar voor restaurantkeuken
ca. 25-40 uur per week. Tel.
afspraak voor sollicitatiege-
sprek na 20 uur. Tel. 043-
-644645, Ulestraten.
Kerkelijk Zangkoor te Mun-
stergeleen vr. ORGANIST-
DIR. (Gregoriaans en ge-
mengd koor). Gegadigden:
contact opnemen met pas-
torie: Kerkstraat 3, tel.
04490-12052.
Ervaren LOCKSTER ge-
vraagd, uurloon. Tel. 045-
-322862.
BABYOPPAS gevr. te Wij-
nandsrade, met huishoude-
lijk werk, full-time en 5 dgn.
per week. Werktijden tussen
8.30 en 18.30 uur. Br.o.nr.
B-3327, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

ATTENTIE!!!! Verzeke-
ringsmaatschappij vraagt op
korte termijn rayon-advi-
seurs vOor de buitendienst,
zowel full-time als part-time.
Wij vragen grote dosis door-
zettingsvermogen en bereid
zijn zowel overdag als
's avonds te werken, i.b.v.
auto en telefoon, goedvoor-
komen, leeftijd tussen 25 en
50 jr. is een pré. Wij bieden
goede verdiensten, profes-
sionele opleiding in eigen
bedrijf en ruime doorgroei
kansen. Denkt U aan bo-
venstaande te voldoen richt
dan uw sollicitatie naar: Ver-
zekeringsmaatschappij
B.V.Z. t.a.v. personeelsza-
ken H.G., Kerkstr. 358, 6441
BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.
Gevr. ZWEMINSTRUCTRI-
CE voor enkele dagen per
week, ervaring gewenst. Br.
met foto en verdere gege-
vens o.nr. B-3306, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FITNESS-TRAINER(STER)
gevr. omg. Maastricht, bij
voorkeur CIOS of dergelijke
opleiding. Br. met voll. ge-
gevens en foto o.nr. B-3307,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Sportclub vraagt AEROBIC
lerares voor enkele uren per
week, goede opleiding en
enthousiasme vereist. Br.
met foto o.nr. B-3308, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

PERSOONLÜKE BESCHERMING
Werkhandachoenen - schoanan - laarzen
valMghaklahahnan - brillen- vatoevaWolog. regen/doorwarkkkKttng - parka's - la»klading- stofmaskera.

VEILIGHEID VERZEKERD
Nual 25 jaareen begrip Jffk voorkwaliteit en service!

Gevr. leerling KOK en/of
medewerker voor Italiaans
Restaurant/keuken te
Hoensbroek. Br.o.nr.
B-3310 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Van de Bosch Bouw B.V.
vraagt METSELAARS, goed
loon en soc. voorzieningen
en vast werk. 04492-3042.
De Koperen Ketel vraagt
FRITUURHULP (m/v) m. er-
varing. Werktijden in overleg
Tel. 045-741445 b.g.g.
04490-25472.
Gezocht: lieve zelfstandige
OPPAS voor 1 ochtend of
middag per week, de don-
derdagavond en af en toe
een avond of dag in het
weekend. Voor onze
schoolgaande kinderen van
6 en 8 jaaren een baby van
8 maanden. Niet rokend.
Omgeving Douve-weien.
Goede referenties. Br.o.nr.
B-3316, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wij zoeken een adm. ME-
DEWERKER/STER voor 36
uur per week. Br.o.nr.
B-3319 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
MEISJES gevraagd voor
goed lopende club te Maas-
tricht.Tel. 043-211620.
Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN voor werk in Duitsland.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236.
Zelfst. FRITUUR-HULP ge-
vr. liefst met erv., voor 1 a 2
avond, p. wk., 045-352560.
Nette WERKSTER gezocht
voor de vroege ochtenduren
in Duitsland, geen zwart-
werk. Tel. na 16.00 uur
045-458864.
De Lucas-stichting voor Re-
validatie te Hoensbroek
vraagt POOLKRACHTEN
(m/v), dij bij oproep werk-
zaamheden verrichten in de
keuken, restaurants, huis-
houding en magazijn. Aan-
melding via een sollicitatie-
formulier dat is af te halen bij
de portier aan de hoofin-
gang, Zandbergsweg 111 te
Hoensbroek of aanmelding
via een sollicitatiebrief. Bei-
de aanmeldingen op te stu-
ren naar afdeling Perso-
neelszaken, Postbus 88,
6430 AB Hoensbroek.

TOPVERKOPERS MA/ ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bionagro BV 04950-43125.
Erv. BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars gevr.
voor grensgebied (hoog
loon, ace), tel. 080-541217.
Gevraagd ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN en metse-
laars. Hoog loon. Tel. 045-
-250238.
Gevraagd OPPAS voor
peuter en baby in Sibbe, 2
ochtenden per week. Tel.
04406-16462.
Gevr. Brood- en Banket-
bakker en leerling Brood- en
banketbakker. DIEDEREN,
Brood en fijne Banketwaren,
Spaubeek. Tel. 04493-4281
SOLLICITATIESERVICE
04493-3008 of 04493-1252
Gevr. FRISEUSE und aus-
hilfe fuer Friseursalon H'rath
Strass. 09-49.2406-2943.
Gevr. FREELANCE verte-.
genw. voor luxe geschenk-
art. op provisiebasis voor de
regio Limburg/Brabant/Zee-
land. Inl. Laurent import Tel.
02972-1154.
Wij zoeken LEERKRACH-
TEN voor vervanging.
Basis- en voortgezetonder-
wijs, goed Engels en duits.
Tel. 045-278232.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor Vi? dagen p.week.
Tel. 045-710959.
Gevraagd VERKOPERS
voor onze meubelzaken in
Sittard en Heerlen op full-
time basis. Leeftijd 20-30
jaar met middelbare oplei-
ding. Ervaring in de verkoop
is gewenst. Uitsluitend
schriftelijke sollicitatiebrie-
ven met pasfoto kun U rich-
ten aan de Direktie van
Knibbeler Meubel, Kouven-
derstraat 27, 6431 HA
Hoensbroek.
Gratis op WINTERSPORT
periode 21 febr. t/m 4 mrt.
as.! Tegenprestatie; verzor-
ging van licht-gehandicapt
meisje van 10 jaar (moet
i.b.v. rijbewijs zijn). Tel. 045-
-752434 na 17.30 uur.
Tandtechnisch lab. Schoon
vraagt met spoed een erva-
ren GOUDTE.CHNICUS. Tel
045-423345.

Charmante DAME voor zelf-
standig privéwerk gezocht.
Tel. 045-311895.
Gevr. part-time BUS-
CHAUFFEUR M/V voor
schoolkinderen. Pers. aan-
melden. Maastrichterstr.
155-157 Brunssum.
Goedlopend Privéhuis in
Kerkrade heeft nog plaats
voor een leuk MEISJE. Ho-
ge verdiensten. Tel. 045-
-425100/04490-23203.
Huishoudelijke HULP gevr.
voor 4 é 5 uur per week, in
Sittard. Tel. 04490-23203.
HUISHOUDSTER voor ge-
zin. Inwonend, leeft v.a. 40
jr. Br.o.nr. B-3380 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd OPPAS van gem.
leeftijd, omgeving Beek,
voor ons dochtertje van 2
jaar. Vooral savonds en
weekend. Br.o. nr. 83328
aan Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Werkster gevr. v. vrijdags
v.m. ong. 2V2 uur. Toro
Woondecor, Oranje Nas-
saustr. 8, H'len. 045-712618

WINKELJUFFROUW gevr.
16-17 jr. voor 16-20 uur p.
wk., in luxe huishoud- en
hobbyzaak in Heerlen. Br.o.
nr. B-3375 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen
KINDEROPPAS biedt zich
aan vrouw 33, kan goed met
kinderen omgaan. Inlichtin-
gen 04406-12875.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Gevr. ervaren KELNER voor
Italiaans restaurant. Reac-
ties tussen 9.00-12.00 uur,
tel. 045-726802.
Kusters Bouw vraagt voor
werk in Duitsland tegen
hoog loon METSELAARS,
timmerlieden. Soll. 080-
-240751.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— : ; :

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.
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.

Wie wil eengez. won. in
R'mond ruilen voor gelijke
won. in omg. NIEUWENHA-
GEN/Heerlen-Meezenbroek
beloning ’ 1.000,-. Tel.
04750-40041. Tev. beloning
’1.500,-.
Te ruil benedenwon.(du-
plex) m. tuin tegen eenge-
zinswon. omgev. KERKRA-
DE Hertogenl. 124 K'rade.
Zeer mooie 2 slpk. flat in
Douveweide teg. gelijk, flat
of woning omg. Brunssum of
Schinveld. Tel. 045-271920.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gemeub. KAMERS te huur
in Geleen. Te bevr. 04498-
-53474 of 52150.
Gezocht KAMER per 1 febr.
in Heerlen voor 4e jaars
HTS-Student. Tel. 08851-
-11078, na 18.00 uur.
Kamer te huur te VOEREN-
DAAL. Inl. na 18 uur 045-
-750229
Gem. KAMER te huur met
huiselijk verkeer. Liefst
oudere heer of dame
04406-12875.
Gestoff. kamer in studen-
tenhuis voor nette student
(e) in HEERLEN-Nrd.
’3OO,- p.mnd. all-in. Tel.
045-228162
Ruime gem. KAMERS te h.
eig. ing. Tel. 045-458329.
APP. te h. in studentenhuis,
centr. Heerlen, ’5OO,- mcl.
Tel. 045-713901.
VALKENBURG, kamers te
h. voor 't hele jaar, m. kit-
chenette, tel. 04406-14111
of 15323.

Gem. ZIT/SLPK. m. eigenk.
te h. voor nette pers. voor
Heerlen/Hoensbr., tel. 045-
-415718/725053.
Kamer te h. met eigen in-
gang v. stud. t.o. ABP-
HEERLEN Tel. 045-714674
STUDENTENKAMER of
stagiairekamer te huur vlak-
bij centr. Heerlen Inl. 045-
-413074/417373.
Te h. ZITSLAAPKAMER,
keuken, douche, wc. All-in,
pr. ’ 500,-. Schaesberger-
weg 55, Heerlen. Inl. 045-
-722893/04493-1916
BRUNSSUM. Gemeub. zit/
slpk. in rust. omg. m. gezam.
douche en w.e. na 16.00 u.
Laanderstr. 85 Heerlen.
Te huur Geleen, Rijksweg.
Gr. kamer ’350,- p.mnd.
all-in en kl. kamer ’275,-
-pmnd. all-in. Waarborgsom
vereist. Info.: 04742-3362.
Studenten KAMERS te h.
centr. Heerlen. Tel. 04405-
-2551.

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.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoir-
tegels, div. maten ijzeren
balken. Grondverzetbedr. V.
HOPPENER, Vijfbunderweg
1, Wijlre. Tel. 04450-2981.
BETONPLATEN en palen
voor schuttingen etc. Creu-
gers Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek, (bij station).
Tel. 045-213877.
Te k. betonplaten GARAGE
t.e.a.b. Tel. 045-420584 bgg
045-416657.
Te k. metalen HEK van ron-
de buis met spijlen. Totaal 2
m breed, 1 m. hoog, waar-
van 50cm vast en 150 cm
scharnierend. Pr. ’ 150,-.
Tel. 045-716312.

Te k. plm. 500 oud holl.
PANNEN ’l,-- p.st. Tel.
04459-2236 na 18.00 uur.
Te k. STEIGERMATERIA-
LEN 25st. 6 meters,2ost. 4
meters, 40 kortelingen en
plm. 250 klemmen, vaste pr.

’ 1.500,-. Tel. 04404-2434.
Koopje! AFZUIGINST. 25 m.
380Vm. afzuigkap v. smids-
vuur. ’2.000,- 045-316180
Te koop of te huur BOUW-
LIFT, hoogte 7 mtr. Tel.
045-314336.
Te k. zo goed als nieuwe
MAGAZIJNSTELLING, 220
hoog met legborden 130 x
70, 400 kg. per plaat.

’ 120,- per meter. Rockmart
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Te k. zo goed als nieuwe
PALLETSTELLING, 300
hoog en 70 breed, per meter

’ 100,-. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te k. zo goed als nieuwe
houten PLATEN, 260 lang
100 breed 5 cm. dik, ’ 24,50
per plaat. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
VLAKBANK, vandikteband,
kettingfrees en cirkelzaag,
granieten aanrechtbladen
met porseleinen bak en
beugel Hekerweg 39 Val-
kenburg^
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

'"' ' ' ... ..... —r-!1!^'"" ■ ■ ; .. ..
Reparaties

De Gouden Schaar
i KLEDINGREPARATIES

Ook veranderingen in leer en bont.
Passage 2, Hoek Emmaplein, Heerlen. Tel. 045-711790.

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

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

Hobby/Doe het zelf
Stabiel mooie DUIVENTIL
compl. I.z.g.st. Te bevr. Dr.
Schaepmanplein 4 Hrl.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. BREIMACHINE met
ponskaarten. Tel. 04405-
-3787 of 04746-3031.
Te k. HOUTDRAAIBANK,
220v. Tel. 04459-1360

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Kantoor en bedrijfsinventaris

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

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

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

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

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

’ 75,-; v.d. Blerk kantoortafels 150x75 met houten of
kunststof blad v.a. ’ 75,-; ordner rekken v.d. Blerk ’ 35,-;
magazijnstelling v.a. ’ 75,- per meter; kapstokken vanaf

’ 100,-; Altrex alumium bordes trappen 40% adviesprijs;
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. lel. 045-723142.

Pap en Mam
We houden van jullie _________

f-m WÊÊ ■■
Kinderen en kleinkinderen

Vandaag ook de hele dag te zien op LD-TV -Proficiat

Mam, Nuel, Marielle en
Martin.

?- ~y

Al zijn er mensen, die niet
van je houden, er zijn

mensen die veel van je
houden. 3 daarvan zijn je
man en 2 zoons Marco en

Pascal, die je vandaag van
harte feliciteren met je

40e verjaardag
Vandaag ook op LD-TV

25 jr. getrouwd

Hartelijk Gefeliciteerd
Vader en Moeder
en de kinderen

Proficiat
Paula met je 43e verjaardag

Namens Jo, Tonie, Sjacky,
Gossé, familie,

vrienden en klanten.

Jo is jarig!
Proficiat

zijn vrouwtje.

Proficiat!
(O)MA

ziet morgen Sara

Davia^andy en kinderen.

Gefeliciteerd
Opa Frans, met je
65ste verjaardag!

Zoentje van Martijn.

Lucy

Proficiat met je 39e
verjaardag, van MAM-,

Vandaag ook op U>j>

1 ____■§ TPPffH

|_____| ____k _^H

Sonja
Proficiat van

Jeu en Yvonne
Hoera, hoera, hoer 3

Angela J
__■ ___________j_________| '

Wordt 23 jaar
Vandaag ook op LD_J}>

proficiat
pap en opa met

je 78e verjaardag ,
rnl^m^^_______WT''

kinderen
en kleinkinderen: ✓

Proficiat Lot
met je 50ste verjaardafl

mV m^ÊLW

Agnes!Hilae!MinouKrP^
Vandaag ook op L.D___^>

M ■ j_^H il

AmW * V. A^Lm

Hartelijk gefeliciteerd me*
het behalen van je dilpo"^

aan de

Hamburger
Universiteit in

Amerika I
Namens het managernen3

en de hele crew van
McDonald's

Heerlen
Vandaag ook op LD"T_*__j

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaargarantie; vanaf ’ 350,-

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bochoi

Computers
XT-AT- 386 va ’ 39,- p.mnd

BUROCENTER
Dorpstr. 125, Brunssum.

Tel. 045-273525
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Legbord en palletstelling^
nieuw en gebruikt, uit v°?Lt
raad leverbaar. BLOKJE
TERREK BV, 010-43788^1Ook vert. in Nrd-Braba'V
Limburg. _—<il
Te koop Olympia mechaj£
sche SCHRIJFMACHI^.
’50,-. Tel. 04454-1524.3

Bedrijven/Transacties I
Te koop FRITURE-INVEN-
TARIS oa. friture-oven 4-
pans merk Znaff. Tel. 045-
-417739/452817.
Te koop WINKELINV. voor
text.zaak mcl. voor.syst.
voor stofrollen tot 160cm br.
Ook stalen raamkoz. en
dubb. winkeld. 045-717324.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

5Voor Piccolo's zie verder. agina 6

DIEPVRIESKAST m**
Liebherr type GS 5203, _JT.
schuiflades, 520 ltr., nW-PJ'
’ 3.000,-, 6 mnd. oud, vrf': ’ 1.700,-,Tel. 045-75073^

Geldzaken

'GELDSCHIETER(S) *£;
vraagd tegen redelijk .^tepercentage, voor ul !Li breidere bloemenbranc^,: Br.o. nr. B-3369 L.D., PfjV
bus 3100, 6401 DPHegrig^



Perikelen
var nnen van Slovenië, de wel-
j en dste en liberaalste van de
Joegoslavische republieken, om
g_p e'gen partij te vormen dieen verantwoordelijkheid hoeft
pj* peggen tegenover de federale
Hp 1j>vinden hun oorsprong in de

rungsverschillen tussen de di-
j rse republieken als het gaat om
herv°Cratiscne en econormsche
ov orrningen. De discussie daar-
« er 's hoog opgelaaid terwijl Joe-
j s'avië, eens het meest vrije van- socialistische landen, de afgelo-y maanden werd overvleugeld
ij..

0r de democratische hervor-men in Oost-Europa.
üe o
» '=conomische perikelen in Joe-
-Ber!?V'ë z^n Dovendien niet gerin-
_dan elders in Oost-Europa, metpjl 'nflatie die ruim 2.000 procent
lie[, Jaar beloopt en een werkloos-

'd die officieel op vijftien pro-ent staat.

tj: de federale Joegoslavische par-J staan twee vleugels met zeer
ovrschillende opvattingen tegen-
in er elkaar. Partijleider Stefanorosec is voorstander van her-
fj gingen en hij is bereid de op-
U f'ting van concurrerende poli-

ke partijen toe te staan. Volgens
VH-rosec is de Partij in staat ook
.Je verkiezingen te winnen. Tij-. is de bijeenkomst van het Cen-

echt om'té eind december was er""ter ook steun voor de opvatting
anderen dat de voorhoederol

en centrale positievan de commu-
nistische partij in de samenleving
behouden moet blijven.

Vrees
De hervormingsgezinde partij-
vleugel wordt aangevoerd door
Slovenië, de behoudende vleugel
door de republiek Servië. De repu-
blieken Kroatië en Bosnië-Herze-
gowina hebben zich weliswaar
voor hervormingen uitgesproken,
maar nog geen enkele praktische
stap daartoe gezet. Leidende figu-
ren binnen het Joegoslavische le-
ger hebben inmiddels laten door-
schemeren weinig te voelen voor

een meerpartijen-stelsel uit vrees
dat het zou leiden tot vergroting
van de tegenstellingen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen.

Maar Slovenië lijkt vastbesloten
door te gaan op het pad naar her-
vormingen. De Sloveense partij-. leider Sonja Lokar verklaarde vo-
rige week tijdens een bijeenkomst
van het Sloveense Centraal comité
dat de Sloveense CP uit de natio-
nale partij zal treden, als het ko-
mende partijcongres niet de koers
uitstippelt naar democratische
veranderingen en meer vrijheid.
„Het alternatief is de afscheiding
van de Liga van communisten van

Slovenië van de Liga van commu-
nisten van Joegoslavië," zei zij tij-
dens de zitting in Ljubljana.

'Voorwendsel'
De Slovenen zijn ook tegen het in
het Joegoslavische systeem heer-
sende principe van democratisch
centralisme, dat meerderheidsbe-
sluiten bindend zijn voor alle par-
tijleden. Daarvoor bestaat op na-
tionaal niveau zeker niet bij alle
Joegoslaven begrip. „De Slovenen
zoeken eenvoudigweg een voor-
wendsel om de federale partij de
rug toe te keren," meende een Joe-

goslavische politieke analist.
Op de achtergrond spelen ook de
aanzienlijke tegenstellingen tus-
sen de republieken een belangrij-
ke rol. Slovenië en Kroatië be-
schuldigen Servië, de grootste re-
publiek, er van heel Joegoslavië te
willen domineren. Onder leiding
van de Servische partijleider Slo-
bodan Milosevic is een krachtige
nationalistische stroming ont-
staan, die vorig jaar gedaan kreeg
dat deautonome status van de zui-
delijke provincie Kosovo, waar
veel Albanezen wonen, werd op-
geheven. Servië verbrak in no-
vember, nadat Slovenië een Servi-
sche nationalistische betoging in

Ljubljana verbood, alle economi-
sche banden met de Sloveense re-
publiek.

# In Joegoslavië verkeert
niet alleen de communisti-
sche partij in een crisis, ook
economisch is het één grote
malaise. Vorig jaar liep het
inflatiepercentage op tot
ruim 2000 procent. Vooral in
de zuidelijke deelrepublieken-armer dan deoverige - is de
ontevredenheid onder de be-
volking merkbaar. Foto: de-
monstratie van zon 40.000
mensen in de Montenegrijnse
hoofdstad Titograd - begin
1989 - tegen de groeiende
werkloosheid en armoede in
de economisch zwakke regio.

Bijlegging van vetes in Transkaukasus bijna onmogelijk

Armeniërs en Azeri's al
lang met elkaar in strijd
. van deredactie buitenland
JjOSKOU- „Er waren te veel
goorden om er gegevens van
jJ te houden, en te veel van
0

® meedogenloze vijanden
J** ze te vergeten," zo be-
dreef eens een ooggetuige

Rechten tussen Armeniërs
Azerbajdzjanen in de ha-

venstad Bakoe aan de Kaspi-
sche Zee. Het betreft hier ge-
beurtenissen die zich 85 jaar
geleden voordeden, toen dui-
zenden het leven verloren tij-
dens een twee weken duren-
de orgie van geweld te mid-
den van in brand staande
olievelden.

Thans lijkt een herhaling op
komst van de geschiedenis in
de Sovjetunie, waar een eeu-
wenoude, uit etnisch en reli-
gieuze tegenstellingen ont-
stane verbittering opnieuw is
uitgelopen op bloedvergie-
ten tussen de voornamelijk

christelijke Armeniërs en
moslim Azerbajdzjanen.

Steeds opnieuw - in 1818, 1905,
1918, 1988 en nu in 1990 - hebben
beide zijden toevlucht genomen
tot geweld om conflicten te rege-
len. De blijvende vijandschap
heeft een bijlegging van de vetes
in de Transkaukasus nagenoeg il-
lusoir gemaakt.
In de vorige eeuw werd het grond-
gebied van de voorouders van bei-
de volkeren verdeeld tussen twee
mogendheden. Armenië, dat vaak
de oudste christelijke natie ter we-
reld wordt genoemd, werd opge-
deeld tussen Rusland en Turkije.
Azerbajdzjan, sinds de zevende
eeuw een islamitische staat, werd
verdeeld tussen Rusland en Iran.
Maar binnen de grenzen van aan-
vankelijk het Russische rijk en la-
ter de Sovjetunie, gingen beide
volkeren onverdroten door dezelf-
de gebieden als het hunne op te
eisen. Het bekendste is Nagorno-
Karabach, een Armeense enclave
in Azerbajdzjan dié in het huidige
conflict centraal staat.

Theorie
Hoewel mensen van beide bevol-
kingsgroepen doorgaans naast el-
kaar leefden - dit was met name
het geval in de belangrijke oliestad
Bakoe - hielden zij de eigen ge-
woonten en gebruiken in ere en
beschermden zij die tegen uithol-
ling door de ander. Tegen deze
achtergrond laaide het geweld
herhaaldelijk weer op, waarbij de
ene zijde gewoonlijk de andere be-
schuldigde er mee te zijn begon-
nen. „Geen menselijk wezen kan
ooit wijs worden uit de talloze ver-
sies van het ontstaan van de bloed-
baden," schreef J.D. Henry, een
journalist, in een boek over de
massamoorden in Bakoe (1905).

„Ik stel zonder aarzeling dat nie-
mand een theorie kan opstellen
die algemeen als waar zal worden
aanvaard. Bakoe is een kweek-
plaats van wilde theorieën, valse

voorstellingen en leugens," zei
Henry in een passage die heden-
daagse verslaggevers gaarne on-
derschrijven.
Als factoren die bijdroegen aan
het geweld, noemde Henry onrust
onder de arbeiders en economi-
sche rivaliteit. De meeste arbei-
ders in de olieveldenwaren Azeri's
(Azerbajdzjanen) en onder de rijke
bazen in de olie-industrie waren
veel Armeniërs.
In 1918, na het ineenstorten van
het Russische rijk, genoten beide
volkeren een korte tijd onafhanke-
lijkheid. Ook toen voerden zij een
oorlog om Nagorno-Karabach, een
vruchtbaar landbouwgebied van
rond 4400 km2, gelegen tussen Ba-
koe en Jerevan, de hoofdstad van
Armenië. Hetzelfde grondgebied
met zijn rijke wijngaarden en tus-
sen bergkammen gelegen dorpjes
was al tussen 1818 en 1820 het to-
neel geweest van felle strijd tussen
beide volkeren.
Moskou hakte in 1924 de knoop
door en droeg het gebied over aan
Azerbajdzjan, maar het geschil

over de soevereiniteit is nu op-
nieuw de cruciale kwestie.

De twee jaar geleden begonnen
campagne van de merendeels Ar-
meense bewoners van Nagorno-
Karabach voor aansluiting bij de
republiek Armenië, leidde al eer-
der tot botsingen en pogroms,
waarbij volgens officiële gegevens
meer dan 150 mensen om het le-
ven kwamen. Het ernstigste ge-
weld deed zich in februari 1988
voor in Soemgajt, een industrie-
stad ten noorden van Bakoe, waar
32 mensen, de meesten Armeniërs,
het leven verloren.
Nadat een Azerbajdzjaanse natio-
nalistische bijeenkomst uitliep op
een dodelijke jacht op alles wat
Armeens was, heeft het geweld
thans een nieuw dieptepunt be-
reikt, zo zelfs dat Gorbatsjov ge-
noodzaakt is het leger in te zetten.
In de bergen rond Nagorno-Kara-
bach voeren Armeniërs en Azeri's
een ware oorlog.
Medio 1989 had Moskou het be-
wuste gebied direct onder zijn be-
stuur geplaatst. De hernieuwde

strijd begon vorige maand, kort
nadathet Kremlin was begonnen
het bestuur over de enclave weer
in handen van Azerbajdzjan te leg-
gen Armeniërs noch Azeri's waren
tevreden met de regeling.
Speciale afgezanten van Moskou
die zich naar Stepanakert, de
hoofdstad van Nagorno-Karabach,
begaven om te proberen de ge-
moederen te sussen, werden tij-
dens hun tocht door de enclave
door sluipschutters onder vuur ge-
nomen. Militante Azeri's, die in
hun tomeloos nationalisme ge-
steund worden door het nieuw ge-
vormde Volksfront, hebben Mos-
kou uitgedaagd de hekken aan de
grens met Iran, die hen van daar
wonende Azeri's scheiden, blij-
vend neer te halen.
De Sovjetleiding in Moskou heeft
voor Nagorno-Karabach en omlig-
gende gebieden de noodtoestand
afgekondigd. Maar een dergelijke
maatregel is niet genomen voor de
Azerbajdzjaanse hoofdstad Bakoe.
Moskou reest kennelijk dat zon
stap het Azerbadjzjaanse nationa-
lisme nog meer zal aanwakkeren.

" Beeld van de ravage op de Lenin Boulevard in Bakoe, nadat daar vorige en deze week een
storm van etnisch geweld doorheen is geraasd. Het inferno werd ontketend door Azerbajdzjaan-
se fanatici; de slachtoffers waren Armeniërs.

binnen/buitenland

Opgave machtsmonopolie verwacht - Slovenië wil verst gaan

Uur van de waarheid
voor CP Joegoslavië

Van de redactie buitenland
PELGRADO - Na 45 jaar al-enheerschappij zal de Joe'>°»lavische communistische
r^-ij op het vandaag in Bel-;« ado te beginnen partijcon-
|es moeten vechten vooraar eenheid en tegen een

e^P°sitie die hervormingen
.j 1het recht op partijvorming

"" In navolging van de dra-
veranderingen inost-Europa zal het congres

Jna zeker haar machtsmo-
'°Polie opgeven.

y drie dagen durende congresu wel eens het einde kunnen be-comnen Van de party' de LiS.a van
kra ?Unisten van Joegoslavië, als

*ctit die het land verenigt, zo„ n^n politieke analysten. In de
ni .0rdwestelijke republiek Slove-
v. de regionale afdeling
Co deLiga dezeweek voor dat het
bjr_ftres de nationale partij ont-
lal a's organisatie die de regio-
Eo ] Parti)en samenbindt. De Joe-
'Dpl' partij zou dan worden

in acht regionale orga-
tlv atles in de zes republieken en
Jn5e autonome provincies vanJ°egoslavië.

Gevaar
Korosec verklaarde vorige week in
Belgrado dat ongeveer tien pro-
cent van de twee miljoen partijle-
den sinds het laatste congres in
1986 het lidmaatschap heeft opge-
zegd. Maar alle oppositiegroepe-
ringen, waarvan de meeste slechts
beperkte nationalistische belan-
gen in de diverserepublieken ver-
tegenwoordigen, kunnen zelfs sa-
men geen tegenwicht vormen voor
de partij.
Dat gegeven verleent de Joegosla-
vische communisten enige ruimte
voor optimisme, maar politieke
waarnemers zien het grootste ge-
vaar voor de eens als een hecht
blok operende partij opdoemen
vanuit de eigen gelederen.

Oppositie
Naast de bittere meningsverschil-
len tussen de partijorganisaties in
de diverse republieken, zien de
Joegoslavische communisten zich
tevens geplaatst tegen een sterker
wordende oppositie, die vorig jaar
opbloeide. In Slovenië en Kroatië
kunnen bij de verkiezingen voor
de regionale parlementen in april
voor het eerst in 45 jaar niet-com-
munisten kandidaat worden ge-
steld. De andere republieken zijn
meer terughoudend om de opposi-
tie te legaliseren, maar ook in Ser-
vië, Montenegro en andere gebie-
den zijn oppositiegroepen bezig
zich te organiseren. De leidingvan
Servië verklaarde zich begin deze

week aarzelend bereid devorming
van „politieke partijen en organi-
saties" toe te staan. Daarover moet
volgens de Servische leider Milo-
sevic echter wel het federale parle-
ment een besluit nemen.

De Joegoslavische partijleider
Stefan Korosec meent dat de com-
munistische partij nog altijd de
sterkste partij van het land is en in
staat is vrije verkiezingen te win-
nen.
Korosec heeft de partij opgeroe-
pen haar machtsmonopolie op te
geven en op basis van gelijkheid
de concurrentie aan te gaan met
oppositiegroepen. Na de drasti-
sche veranderingen in Oost-Euro-
pa lijkt het Joegoslavische partij-
congres Korosec te willen volgen
en zal zij uit haar programma de
bepaling schrappen die haar van
de leidenderol in de maatschappij
verzekerde.

Zaterdag 20 januari 1990 "5Limburgs dagblad k

(ADVERTENTIE)

WijLimburgers ons benijden. En we hebben ons eigen ||| _^|_g_ggs_&. ,1'
J zijn eigenlijk een bevoorrecht Elske, dat wij hier zo graag drinken. Il i^^k^^^K volkje. We zitten midden in Europa. Els, dat perfekte IgPBE»T
* We hebbent prachtigste natuur- aperitief, dat sublieme lil llP^vaaiiii^i
|j schoon van heel Nederland. digestief, die opper- -^fß^linir^j
* De Maas, Venlo en Maastricht en beste, weldadige <p^__--___±j___S|| ||j|j fl^_^fl||lfllf
Ij al het moois wat daartussen ligt. kruidenborrel. |__ _____ Jf JlijßJ__C]^ft_f

en grote culinaire tradities. fles Els in de ijskast. SmUÉËml&lmm | A/,. j j' Wij hebben onze Bourgondische Altijd. Want zonder Els W W !
»J instelling, waarom velen is Limburg nergens % JM *tS&s^ \



Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
LANDBOUWGROND te k.
gevr. in de omstreek van
Voerendaal. Br.o.nr. B-3257
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen
Te k. getrokken BAZZOLI-
kraan, type B-5, i.g.st. Tel.
04743-2290.
Te h. gemeente VOEREN-
DAAL: 3 paardenstallen m.
water en electra, een bui-
tenmanege en ca. 1 ha wei-
land, het geheel is voorz. v.
een solide afrastering. Inl.:
045-714509 of 715372.
Te k. gevr. 3 a 4 ton KIEP-
KAR hydr. Liefst 3-zijdig
kiepend, openg. zijsch. Tel.
045-3215. B.g.g. 3262.

Te koop: 1 Kubota trekker
B-8200; 1 Wurf getrokken
veegmachine, met Honda ■motor WH-120 M; 1 Jensen
A 2snoeihoutversnipperaar;
1 Vermeer stobbenfrees 186
1 Gravely maaidek 1,20 mtr.
1 Urgent bladblazer (afta- |

kas); div. gebruikte rug- "maaiers, heggenscharen en
motormaaiers. FRISSEN/
Mech. Centrum Tuin en
Park B.V. Valkenburg aan
de Geul. Tel.: 04406-40253.
Te k. of te huur gevr. LAND-
BOUWGROND. Br.o.nr. B-
-3330, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Bezoekt U de land. R.A.1.?
Introduktie van Stoll Vario
Zwadhark op stand nr. 502
Delta-hal. Mech. bedr. M.
Grooten Simpelveld. Tel.
045-441568 -Te koop jonge gebruikte IV4 I
prds. TRAILERS Tel. 1
04490-33818. t
Bestel tijdig uw KERST- :
BOOMPLANTEN. Rompel- .
berg Bunde, 043-645365

Alfa
rrmrmTTTzri alfa 75 turt», zwan, 01-ALFA33 JR, 87 48^000 km. 87 met optleSi 70 oog km. [eLe tJSZLI f 18800'- TeL 04490-24121, tussen 19.30045-420835 en 21.00 uur.

Audi
AUDI sportcoupé GT 5 S, AUDI 80 1.6 LS bwj. '81, ■1982, st. bekr. sch. dak. APK, rad.cass., trekh., zeer
’12.500,- mr. mog. 043- goed ’ 3.500,- 045-423750.
476675. "Te k. AUDI Coupé GT SE, Audi 90 Inj., 5-cyl., bwj. 86,
bwj. eind '84, i.z.g.st. Quat- 86.318 km, met stuurbekr.,
tro-uitv. km.st. 94.000. Tel. cv., radio etc. Inr. mog.
045-210587. | TASCO, 045-220955. |

BMW
__^_^^^^_______________________________________________________ i
Tek. BMW 316
1800, april '87. Pr.n.o.t.k.
Veel extra's, tel. 04490--BMW 630 CS, bwj.7B, met

schade, nw. motor 23.000
km. Tel. 045-724183
Tek. BMWS2Oi, bwj. 10-'Bl
nw. model, 135.000 km., vr.
pr. ’8.000,-. 045-451380
BMW 316, bwj. '84, LPG,
div. ace. Tel. 04490-77817.
Tekoop BMW 520i, bwj. '83,

’ 8.950,-, i.z.g.st. Tel.
04490-24782.
Te k. BMW 316, LPG, bwj.
'85 i.z.g.st. werk. prachtige
auto. Tel. 045-221039.
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.
Te k. BMW 520, 6-cyl., type
79, LPG, i.z.g.st. vr.pr.
’2.250,-. Inr. mog. Tel.
045-462771.
Van part. BMW 728i, als
nw., alle keur. toegest., type
'82, autom., elektr. ramen,
spiegels, centr. vergr., pull-
manbekl., elektr. schuif kan-
teldak, voor en achter
hoofdsteunen, 16 inch Rial-
velgen, P 5 banden stereo
radio/cass., power sound
systeem, pr. ’ 13.000,-, tel.
045-453065.
Te k. BMW 528 i, '84, veel
extra's, in nieuwstaat, tel.
04746-4679.
BMW bwj. '85 Turbo Diesel,
blauwmet. 150.000 km,
autom., airco, TRX 200 ban-
den, zomer- en winter-
wielen. 045-454219.
BMW 316, bwj. 77, perf. st.,
iedere keur. toegestaan, t.e.
A.b„ Tel. 043-633415. ■
BMW 320-6. bwj.'Bo LM-
velgn. verl. chr. spatb. lijsten
i.g.st. t.e.a.b. 045-455116.
BMW 315, bwj. '82, zeldz.
mooi, div. ace. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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.

Te k. BMW 316, bwj. 77,
APK-91, pr. ’1.750,-. Tel. '045-728078. )
Te k. BMW 528ibwj.'Bo, i.z. 'g.st., APK tot 11-'90, pr. i

’ 4.750,-. 04490-54468. \
Te k. BMW 320 (4) bwj. 76, "APK t/m 6-'9O, vr.pr. ’ 500,- I
tel. 045-459889. <
Te k. BMW 518 4 cil. bwj. '1980 bruin m. eerste lak ge- I
tint glas V. en A. kopsteunen
pracht auto. APK '90 .
’ 2.850,-. tel. 04490-40382. j
T.k. BMW 520 I 1982, nieuw >mod. met 5-bak, schuif- i
kanteldak, electr. spiegels, '’7.495,-04490-17047. ;
Te k. BMW 520 6 cil., bwj. i
'81. nieuw staat, 100% in i
orde, safier blauwmet. get. j
gl., electr. spiegels, nw. uit- 'laat en banden, f 8.250,-. i
Tel. 045-228671. |
Te k. BMW 316 bwj. '83, .
APK 8-11-'9O, vr.pr. :
’ 8.500,-. Tel. 04454-2092.
BMW model 316, bwj. '80. i. '■z.g.st., APK mei '90, vr.pr. .
’ 3.900,-. Tel. 045-753928.
Te k. BMW 320, 6-cyl. i.z.
g.st. pr. ’5.650,-. 04490-
-19073. i
BMW 318 i, autom. bwj. 84 j
als nw. 39.000 km, onderh. <boekje aanw. 045-243007.
Uitz. mooi BMW 318 I bwj. ''84 ’ 14.250,- Recent keur. |
rapp. BMW 04490-80867.
BMW 315 1.8, type '82, 1e
lak, ’3.950,-, z. mooi.
043-617067.
Te k. BMW 315 bwj.'B3 i.z.g.-
st. km.st. 77.080 Tel. 043-
-646509
Te k. BMW 316, bwj. '84,
weg. aanschaf nw. auto. Dr.
ML. Kinglaan 133, Hoens-
broek^
Te k. BMW 323i, autom.,
bwj. 81. in absol. pracht
staat, geen 2e zo. mooi, mr.
kl. auto mog. vr.pr.
’11.500,-. 045-463936.
Te k. BMW 318i(1984), i.z.
g.st., henna rood, vr.pr. .
’ 14.750,-. Tel. 04740-4229
Te k. BMW 320 6 cyl. i.pr.st.,
bwj. '81, vr.pr. ’ 7.500,-, mr.
kl. auto mog. 045-424906.

Buick
Te k. BUICK Regal Limited
coupé V6bwj.'Bo. Zeer mooi
Lothariusstr. 39 Sittard,
04490-25386.

Chevrolet
CHEVROLET Camaro sport Ï^Vpc^0!^, M „ _~, „_._. .0 . '!„_ 6-cyl., LPG, aut. zilvermet.z2B e, nw^ mod. 84, alle » APK ,
extras, verk. nw. st., apart d^s Tl 2M - All^n zatermooi, ’18.750,-, ree. keu- SlV.now'isÏÏix, ',:n "„, n .n ,-,.M dag van 9 tot 16 u. Amsten-nngsrapp. ml. 043-254462. 9 Hoensbroek.

Citroen
Te koop Citroën GS PALAS
C-matic, bwj. 77, met LPG,
i.g.st, ’ 750,-. 045-422491.
Te koop van part. CITROËN
BK 16 RS, met LPG,
103.000 km, vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 04752-2428
Tek. CITROËN BK 19 TRD,
bwj. '84 m. vele extra's, vr.
pr. ’9.000,-. 045-219522.
Te k. Citroën VISA. bwj.
sept. '82 I.z.g.st. Vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-740373.
B.g.g. 045-713117.
Te koop 2CV6, bwj. '85,
APK febr. '91, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-710278.
Te k. CITROEN GSA X3,
bwj. '82, APK, pr. ’ 2.500,-.
Tel. 045-228745.
Weg.i vertr. buitenland te k.
CITROËN BK Leader, bwj.
'87; trekhaak, sunroof enz.,
lichte blikschade, vr.pr.

’ 15.500,-. Gravenstraat 10,
Heerlerheide.
Te k. CITROËN GSA bwj.
'81, goed onderh., vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-463932.
CITROEN BK, zeldzaam
mooi, bwj. 4-'B4, km.st.
61.000, pr. ’9.000,-. Tel.
045-210782.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

Van part. goede zuinige
CITROEN Visa, bwj. '80,
APK -'90, 4-drs., radio, kl.
rood, ’700,-. 03240-48191.
Te k. CITROËN CX Presti-
ge, aut., kl. grijs, bwj. '83,
APK 1-91, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-726707.

Daihatsu. Te k. DAIHATSU Charmant. 1600 LE, 5-versn. i.z.g.st.. pr.n.o.t.k. 045-461944.
Daihatsu CHARADE Diesel, Turbo, bwj. '85, APK tot '91,. i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-319142., DAIHATSU 850 bestel bwj.. '84 km.st. plm. 77.000 Bern-
hardstr.l2 Munstergeleen

' DAIHATSU Cuore bwj. '85 ,
2 cyl. (wegenbelasting
’62,- p. 3 mnd.) in.nw.st.
km.st. 41.000, ’4.900,-.
045-425636 na 13.00 uur.

Rat
Fiat PANDA i.z.g.st., 6e mnd- '87, wit, met geel/rode streep

i (Ook met rek.), plm. 23.000
km., pr. ’ 7.950,-, mcl. BTW
Toupsbergstr. 87A Kerkrade
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,

> bwj. '83, nw. mod. APK 10-- '90, ’2.750,- als nw. Tel.. 045-32317%.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 1271050 '85, '86; Uno 45
'83 Vm '88; Uno 60 S Silver '86,88; Uno Diesel '84; Ritmo
'84 t/m 86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Regatta weekend

'85; Opel Kadett 1200 82; Opel Corsa TR '84; R 5 GTL '86;
TR '84; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;

R STL '81; Skoda 120LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;
Seat Ibiza 1.2L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada

1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '83 en '85;
Ford Fiesta 1.1 '85; Honda Civic 5-drs. '82; Hyundai Stellar
1.6 86; Saab 900 turbo Sedan '81; Suzuki Swift 1.3GS 86;
Volvo 244 GLE autom. met schuifdak; Volvo 345 DLS 82;

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.

OBOVAG GARANTIE
GebrwkteWagens

UUPkisSystooni

Te koop FIAT 127 i.g.st. Pr.

’ 550,-. Tel. 045-424838.
Te k. BERTONE Xl-9, Ca-
brio, bwj. '85, km.st. 40.400,
zeer excl. Tel. 04490-18251
Te k. Fiat RITMO 60, bwj.
'83, APK sept.'9o, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-324015.
Te koop Fiat PANDA eind
'84, als nw. ’4.450,-. Tel.
045-453572.
Fiat PANDA 45, rood, bwj.
'83, orig. 73.000 km,
’4.000,-. Tel. 045-721660.
FIAT 500 bwj. '72, Neder-
landse auto. 045-257371.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

F(

Fiat Panda 750 L april 1987,
rood, nieuwe auto, 38.000
km. Volvo Jac. KLIJN Kerk-
rade, Strijthagenweg 123.
045-458000.
Te k. FIAT Ritmo 85S, bwj.
'83, kl. blauwmetall. 5-drs.,
weinig gelop., APK 2-'9l. vr.
pr. ’ 3.450,-. 043-436983.
FIAT Ritmo 60 CL, bijna '87,
i.st.v.nw. 4-drs. / 6.500,-.
04406-14186.
Fiat UNO 60S bwj. 10-88,
grijsmet., schadevrij,

’ 10.950,-. Agathagracht 31
Kerkrade-West.
FIAT 126, wit, i.g.st., vr.pr.
’1.400,-. Kleingraverstr. 27
Kerkrade-W. 045-420622.

wd
STATIONCAR Ford Sierra
2.3 GL, 6-cyl., 08-83, APK
06-'9O, vr.pr. ’ 7.950,-.
045-319328
Weg. intr. rijbewijs te k. Ford
TAUNUS, Puch maxi of
Vespa Ciao, mr. mog. Ach-
terstr. 6, Schaesberg.
Weg. emigratie te k. zeer
mooie Ford SIERRA 16 CL,
bwj. april 1988, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-722304
Ford SIERRA 2.0 CL bwj.
okt. '87, met schade. Tel.
045-726668 b.g.g. 321804.
Ford FIESTA jub. uitv., 03-
-'BO, APK 01-91, mooi, pr.
’2.950,-. 045-319328
Ford ESCORT KR 3, kl.
zwart, schuifd., sportvelgen
in.orgin.staat Ed Lemmens
Automobielen, Koningsweg
37 Kerkrade. 045-455432.
FORD Escort 1.6 Bravo '87,
rood, z.g.a.nw., 49.000 km,
pr. ’ 15.500,-. 04490-78674
Te k. Ford Sierra RS, COS-
WORTH, bwj.'B6 (zwart) al-
leen ser. gegadigden, pr.
’42.500,-. Tel. 04756-1231
Te koop Ford ESCORT
1600 L, aut., bwj. '83, i.z.g.
st., met schuifdak, vr.pr.
’7.250,-. Tel. 043-616375.
Ford ESCORT Bravo 1.6
diesel, bwj. '87, km.st.
49.000, pr. ’16.000,-. Tel.
04747-1728.
Ford ESCORT 1.6 ICL Bra-
vo '87 i.pr.st., vele extra's

’ 16.000,-. Tel. 045-322780
Te k. Ford ESCORT 1.3 GL,
bwj. '80, zeer mooi. Spot-
prijs Tel. 04704-3392.
Ford TAUNUS 1600 Bravo
automatic gas bwj. 1981 i.z.
g.st. groenmetallic vr.pr.
’2.500,-. Tevens groothan-
del in vrijetijdskleding.
Vogelzankweg 109 Übach
over Worms.
Te k. Ford SIËRRA 1600
i.z.g.st. bwj. '85, vr.pr

’ 11.750,-. Tel. 045-252731
Te koop Ford ESCORT 55
Van (bestel) 1300 bwj. 81
grijs kent, ’2.750,-
Schaesbergerweg 172,
Heerlen.

i ESCORT KR 3, div. extra's,. sportw. 71.000 km. ww-glas

’ 6.750,-. Tilburgstr. 43, Hrl.. Te k. Ford FIESTA bwj. 79,
IAPK-gek '91; Opel Ascona
f bwj. '81 APK gek. '91, vr.pr.
’2.350,-. 04490-24341.. FORD Fiesta 1.1 Bravo t.
'83, APK, zeer goed

’ 4.750,-. Tel. 045-423750.
Ford Sierra 2.0 GL, 5-drs.. juli 1987, wit, trekhaak, 1e
eig. 36.000 km. Volvo Jac.
KLUN, Kerkrade, Strijtha-
genweg 123. 045-458000.
Te k. FORD Escort KR 3i,
bwj. '84, km.st. 59.000, kl.
bl.met. in nieuw staat. Tel.
045-259686, na 10.00 uur.

i FORD Escort 1.6 CL, 1e eig.; schadevrij, zwart met aparte
l striping, div. extra's, bwj. '87

pr.n.o.t.k. Tel. 045-326462.

' Tek. Ford ESCORT 1.1 bwj.
'82, rood, APK en RDW 3-
drs., zuinig, vr.pr. ’ 6.750,-.

; Rozestr. 228, Heerlen.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
Laser '87, kl. rood, centr.
vergr., 92.000 km, 1e eig.: schadevrij, verk. in abs.nw.
St. ’ 13.750,-. 045-423265.
FORD Sierra 2.0 L type '84
schuifd. trekh. splinternieuw

i ’8.250,-04406-13137

' ESCORT 13 CL 6-'B6, nw.

' type, champ. m. 46.000 km,
in abs. nw.staat, pr.; ’13.900,-. Tel. 045-211284

j CAPRI li 1.6 XL bwj. 11-75
I.z.g.st. APK 11-'9O. Pr.n.o.- t.k. Steenw. 59 Sittard.

I Te k. Ford ESCORT 1100
Laser, bwj. eind '84, i.z.g.st.,- pr. ’ 8.750,-. Inr. Fiat Xl/9

) mog. Hoogstr. 21, Hoens-. broek. .
Te k. Ford ESCORT 13 GL,
bwj. '81, 5-drs., zeer mooi,

" pr. ’ 5.950,-. Caumerweg
1 19, Heerlen.
: Ford ESCORT 1300 L, uit-

' gebouwd, bwj. '82, Valken-
■ burgerweg 44, Voerendaal
: Ford ESCORT 1,1 3-drs 5-> speed APK bwj. 28-10 1983
■ 200% ’ 6.900,- 045-740915
| Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

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

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
WAGON Honda Civic m.'B2,
APK 01-'91, wit, pr.
’2.650,-. 045-322619
Te k. Honda PRELUDE 1.8
EX, bwj.'B3, wit, 92.000 km.
mcl. ANWB keuringsrap.
Vr.pr. ’11.250,-. Tel. 045-
-229374.
HONDA Civic 1300 deluxe,
bwj. '85, i.z.g.st. pr.

’ 9.450,-. 04490-28336.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Jaguar
Tek. JAGUAR XJ 6, 4,2 bwj.
79. Tel. 045-740591.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Honda PRELUDE
bwj. eind '80, APK 10-90.
Te bevr. Heerenweg 131,
Nieuwenhagen, na 13.00 u.
Te k. Honda CIVIC autom.
bwj. 79, pr. ’1.150,-, Bel-
len na 18 uur 045-740739.
Honda ACCORD 1600 EX
'81 76.000 km zilverkl. t.e.a.
b. Hekerweg 39 Valkenburg
Mooie Honda ACCORD bwj:
'80, gaaf en goed, APK 19-
-1-'9l ’ 1.350,-045-323796
Honda PRELUDE bwj. '80
(enkele plekjes) ’2.750,-.
Schaesbergerweg 172,
Heerlen.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80-, in nw.st. pr. ’3.500,-.
mr. mog. 045-726008.

Jeep

Daihatsu ROCKY 4-WD,
bwj. '84, softtop diesel, met
div. extra's, pr. ’15.250,-.
04490-10999 na 15.00 uur.

üada
Tek. LADA 2105, bwj. 1984, , Ar

_
A tnM e ...

met trekhaak en sunïoof, kt L*o* 1200 s"* kata'vsa-
wit. Te bevr. Dross. esser- tor- bwl- me' 1?,88-,kleur
straat 45, Elsloo. Vr.pr. rood- ,' Z,S;S, L Vofl?J?ank-
’ 1.650,-. we9 111 Übacn over Worms

Lancia
LANCIA Prisma 1300 cc, Te k. Lancia DELTA bwj.'B2,
grijsmet., bwj. 10-'B6, model APK '91, vr.pr. ’5.250,-.
W, 64.000 km, elec. Tel. 045-457144.
schuifd., sle-radio, niet-
roker, APK 12-'9O, pr. Wat VERKOPEN? Adver-

’ 12.500,-. Tel. 045-712313 teer via: 045-719966.

Mazda
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé, 10 mnd. oud, wit, met
spoiler, sportvelgen en ste-
reo instali., in nw.st., 15.700
km., 1e eig., nw.pr.

’ 41.500,- vaste pr.
’29.500,-. Schadevrij. Tel.
04490-22681 of 28486
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
sedan bwj. 1985, zwart m.
div. extra's. LPG 5-gang ge-
tint glas pullmann bekl. APK
'91 ’8.250,- moet weg tel.
04490-40382.

MAZDA 323 T '82 ’ 3.250,-
Fuego '82 ’ 3.900,- 04490-
-22132.
MAZDA RX 7, z. mooi 79
’7.900,- mr. mog. 04490-
-22932.
MAZDA 929 de Luxe, sta-
tion, bwj.'Bo APK sept '90

’ 2.500,-tel. 04457-1770
Te k. MAZDA 626 bwj.'B3,
GLX, centr. deurvergr.,
elektr. spiegels, vr.pr.

’ 7.750,- Tel. 045-423805

MAZDA 323 HB 05-'Bl, nw.
mod., APK 01-91, 5 bak, pr.
’2.950,-. 045-322619
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé 2 ltr. autom. bwj. '83.
045-712473.
MAZDA 323 i.z.g.st. '80,
APK, vr.pr. ’ 1.950,-. Palm-
str. 62 Heerlen.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'79, ’450,-. Beukstr. 12,
Bingelrade, 04492-1886.
KOOPJE! Mazda 323 1.35,
bijna '80, APK, motor 100%,
i.g.st., ’ 950,-. 04405-1719.

Mercedes
MERCEDES 260 E , rookzil-
ver, bwj. '86, autom., elec.
schuifdak, sportw., auto ver-
keerd in nw. st., mr. Merce-
des 190 E bwj. '82 tot '84
mog. Trichtêrweg 125,
Treebeek-Brunssum.
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 '85/87;
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.
Te k. MERCEDES 307 D,
Oprijder m. lier. Tel. 045-
-213424.
MERCEDES 300 D autom.,
bwj. '82, veel opties, in pr.
cond., 150.000 km., vr.pr.

’ 16.000,-. 04750-22697.
Mercedes 200 T STATION-
CAR bwj. '86, wit, 64.000km
1e eig. m. boekje, zeer yeel
extra's, 0.a.: LM, cv., get. gl.,
kop. wiswas, trekhaak, auto
is in nieuwst, ’ 30.000,-,
Streeperstr. 11, Schaesberg
045-313775.
Te k. MERCEDES 280S,
aut., bwj. laat '79, APK 4-12
'90, pr. ’4.950,-. Te bevr.
04750-15556.
Te k. MERCEDES 300D,
autom. bwj. '78, div. ace.
APK t/m 1-'9O, in prima
cond. Inl. tel. 04450-1215 -043-621055.
Te k. MERCEDES 207 D
bwj. eind '80 APK tot mei.
Bus m. ramen en stoelen.
045-419749.
Te k. MERCEDES 200 D, i.
st.v.nw., bwj. 9-'B4, kl. wit.
Tel. 04498-55909.
MERCEDES 300 D bwj.'B3,
m. veel extra's o.a. ABS e-
lectr. schuifd. get. glas 5
versn. blauwmet. 130.000
km In pr.cond. 04490-47436
Te koop MERCEDES 230 E,
bwj. '86, kl. wit, 75.000 km,mr. kl. auto mog. Tel. 045-
-455888.
Te k. MERCEDES 300 D
i.z.g.st. getinte ramen, 4 kui-
pen, APK, bwj. 11-79, mr.
mog. vr.pr. ’ 6.250,-. Tel.
04754-86345.
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. nov. '79, i.z.g.st. Kissel
42, Heerlen.

Mitsubishi
Te k. weg. aansch. huis
MITSUBISHI Pajero Tubro
Diesel bwj. '87, in.nw.st.,
km.st. 42.000, met boekje,
vr.pr. ’32.000,- . Inr. evt.
mog. Akerstr. 111 Kerkrade-
West, na 16.00 uur.
MITSUBISHI Galant 1800
GLXE, weg. omst. te k., 3
mnd. oud, km.st. 1.100. Tel.
04493-4782.
Mitsubishi PAJERO 2300
Turbo diesel, nov.'Bs, pr.n.o.
t.k. Evt. mr. mog. Tel.
04490-31162
Te k. Mitsubishi LANCER
2000ECI turbo, afgeleid van
de ralley-uitvoering. Is uit-
gerust met een spec. race-
motor 185 PK, paarlemoer-
wit, bwj. '81, i.pr.st., vr.pr.

’ 10.500,-. 04750-26823.
Te k. MITSUBISHI Pajero
2.4 TD, bwj. '86, grijs, km.st.
45.000, veel ace. 04490-
-21950.
MITSUBISHI Lancer diesel,
'85, 96.000 km., in pr.st. met
Bovag-gar. 04746-4354.
Spec. aanb. Mitsubishi GA-
LANT GLX Turbo diesel
1984 kl. blauwmetalic 1e ei-
genaar 81.000 km. Koopje
’6.900,- Inruil mogl. Auto-
bedr. Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal. Tel. 045-
-751605.
Te k. Mitsubishi COLT GL
bwj. '80, zeer mooi. Vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 04490-10646

Nissan Datsun
Te k. Datsun CHERRY, bwj.
'79, m. APK en sportvelg., z.
sportief, pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-218386
DATSUN Cherry combi, bwj.
'80, APK 7-'9O, ’ 450,-. Tel.
045-227315.
Te k. Nissan CHERRY 1.3,
bwj. '85, als nieuw, erg
goedkoop. Tel. 04704-3392.
Nissan Sunny 1.3 SLX 1987
zilver metallic div. extra's
52.000 km. Volvo Jac.
KLIJN Kerkrade Strijthagen-
weg 123. 045-458000.
Nissan SYLVIA 1,8 coupé
bwj. '80 , APK, donkerbruin-
met, i.z.g.st., brede banden,
spoilers, vr.pr. ’ 3.850,-.
045-452071.

Opel

Kadett 1.3 S
D model, bwj.'Bs, APK gek.,

kl. beige, 5 drs., div. ace,

’ 8.500,-. Tel. 045-753693
Opel KADETT 1.3 N GL,
bwj. 09-85, 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. zeer mooie en goede
Opel MANTA 1900 SR, ver-
laagd, bwj.7B, APK febr.'9l,
vr.pr. ’ 2:750,-. 045-222897

Te k. Opel ASCONA, auto-
maat, bwj. 11-10-'BO, APK
gek. 10-'9O, 4 drs., met LPG
trekh., radio. Vr.pr. ’ 2.750,-
Tel. 04490-38581
Te koop Opel MANTA 1900
met APK, bwj. '75, ’9OO,-
Tel. 045-257740.
Opel KADETT 12 N, nieuw
model '82, vr.pr. ’3.500,-.
Tlburgstr. 3, Heerlen.
Voorliefh. MANTA A 1.9 SR
'71, APK., Orig. st., v. part.,
tel. 043-432103.
Te k. Opel REKORD bwj.
'83, APK tot 3-1-'9l, 04499-
-3839 na 18.00 uur.
Te k. OPEL Kadet 13S
autom., 3-drs. bwj. '85,
LPG. Tel. 045-456401.
Opel Kadett Diesel bwj. '86;
Opel Kadett 1200 Benzine
86; Opel Corsa SR bwj. '84;
Oep Kadett 1300 S bwj. '82.
Voskuilenweg 125 Heerlen.
MANTA Hatchback 19S,
bwj. '80, als nw. ’2.450,-.
Manta 16S bwj. '78,
’1.250,-. Beide APK gek.
tot 11-'9O. Tel. 045-323178.
Te k. Opel BLITZ oprijwa-
gen, bwj. 1966, APK 10-'9O,
met res. ond. Pr. n.o.t.k. Te
bevr. 045-252319 of 421037
Opel MANTA Berlinetta '79
90.000 km 2-drs. zilverkl.
Eig. v.a. '82 04493-3717
Opel KADETT Caravan 1.2
SC bwj.'B7, 56.000 km, kl.
rood, pr. ’ 16.000,-. (Met
LPG inst. pr. ’17.000,-).
Tel. 045-711277.
Te k. Opel KADETT GSI 2.0
liter rood ’ 27.200,- 21/2 jaar
Tel. 04405-2423.
Opel ASCONA O 5-d. i.z.g.
st. 1e eig., APK 2-'9l, nw.
kopp., schokbr. en banden.
92.000 km, ’6.500,-. Tel.
04492-5282.
OPEL Manta 2.0 S bwj. '80,
i.z.g.st. met lichte zijschade.
Vr.pr. ’ 2.250,-. Tel. 04492-
-4534.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'81, metal.bruin, 4-drs. APK
1-'9l, met trekh., km.st.
75.000, vr.pr. ’ 4.000,-. Tel.
045-753103.
Te k. zeer mooie Opel KA-
DETT 1.2LS, bwj.'B6, km.st.
31.000. Tel. 045-273222
Te k. OPEL Ascona 1600 S,
bwj. '78. Odiliastr. 10,
Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 16 S
4-drs. bwj. okt. '80 pr.n.o.t.k.
Tel. 04498-52791.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-90, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Door bank teruggen.: Opel
KADETT 5-drs. APK gek.
bwj. '81. Taxatierapp. aanw.
’3.450,-. 045-717666.
Te koop Opel KADETT 12
LS '86, in st.v.nw., pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-419764
Te k. KADETT 1,3 bwj. '83,
autom., ’ 5.000,-. Tel. 045-
-417613.
ASCONA 16S eind '86, kl.
w. 5 versn. z.g.a.n.

’ 11.500,-, 045-323226.
KADETT Sedan 13 LS '87
en '86;Kadett HB 13 LS '87;
Kadett HB 12LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs. '87;
Corsa 12 S'B4, Kadett 12 S,
'84, 2x; VW Jetta '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. KADETT bwj. '80, wit,
vr.pr. ’2.300,-. Tel. 045-
-723112.
Te koop KADETT City bwj.
'78, APK 11-90, Vr.pr.
’1.500,-. Dr.M.L Kinglaan
135, Hoensbroek.
Te k. met. bl. KADETT se-
dan club 1.3N, 31.000 km.,
bwj. '87, vr.pr. ’17.500,-.
Tel. 045-453461.
Te k. OPEL Kadett sedan,
bwj. '87, 1e eig. 29.000 km.
Tel. 045-420328.
Te k. OPEL Kadett 1300S,
5-versn. alu. velgen, type
'82. vr.pr. ’3.950,-. Tel.
045-452736.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan '79, APK '91, pr.
’1.500,-. Tel. 045-325671.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, zeer mooi. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Te k. VAUXHALL (ascona)
cavalier 19S, autom., i.z.g.st
bwj. '79, APK, ’1.350,-.
04754-85336.
Te k. Opel KADETT 13 S,
Sedan, 1986, vele extra's.
Tel. 045-711212
Te k. Opel KADETT 1200
stationcar, bwj. '80, in abs.
nw. st., ’3.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-726008.
Te k. Opel KADETT 1.3 LS
bwj. 7-'B7. Tel. 045-210829.
ASCONA, donk. blauw, geh.
uitgeb., sunr., zeer mooi,
enz. Pr. ’ 1.250,-. Reseda-
str. 29, Sittard.
Opel KADETT 12 N 3-drs. in
zeer goede staat, kl. bruin-
met. bwj. '81, APK4-90, vr.
pr. ’3.600,-. 04454-1203.
Tek. Opel KADETT 12 SHB
bwj. 83 goudmet. m. trekh.,
radio, vr.pr. ’ 6.900,-. Tel.
045-227520.

Peugeot
Te k. PEUGEOT 205 Ac
cent, '85, 66.000 km., kl
beige, pr. ’8.500,-. Tel
045-441746
Te koop PEUGEOT 205 GL
bwj. '85, i.z.g.st. met. groen
km 60.000, tel. 045-322631
bgg. 313863.
Te koop PEUGEOT 205 Gl
1100, bwj. '84, km.st. 58.00C
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317409
na 13.00 uur.
Te k. PEUGEOT 604 STI
bwj. '83, km.st. 120.000
1e eigen., i.pr.st., ’3.500,-
Tel. 04406-16231

i Te k. PEUGEOT 205 XE 1.1
bwj. 1987 okt. kl. rood km
42.000 i.st.v.nw. ’ 12.750,,
mr. mog. tel. .04490-40382.

Te k. PEUGEOT 205, 5 drs.,
GL, 5 versn., bwj.'B4, vr.pr.
’8.750,-. 045-271720
Te k. PEUGEOT 104 GL6
1e eig., 92.000 km. Tel.
045-213928

Pontiac
Te k. zeer mooie PONTIAC
2.8 L, 6-cil., bwj. 80, APK
tot aug. '90, vele extra's, mr.
mog. vr.pr. ’3.200,-. Tel.
045-253530.

Renault

RENAULT
Top-occasion
Div. merken

met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

Dom. Mijnstr.2s Kerkrade.
Tel. 045-452424

RENAULT 18 GTS, bwj. '80,
i.g.st. Voor ml. 045-417551.
Renault 18 GTL Avenue '84,
luxe uitv. Tel. 045-722844.
Te k. RENAULT 18 station
en tr.haak, bwj. eind '79,
APK 9-'9O, i.g.st., vr.pr.

’ 1.500,-, tel. 04406-12557.
Te k. Renault FUEGO '82,
i.z.g.st. prijs ’4.500,-. Tel.
04490-16883.
RENAULT 5 First bwj. 87,
1e eig., km.st. 31.000, kl.
rood, vr.pr. ’ 12.750,-. Tel.
045-219123
Koopje RENAULT 5 TL, bwj.
'86, heel mooie auto. Tel.
04704-5301.

Seat
Seat IBIZA 12 GL'B5, 5-bak
Porsche syst., werkel. als
nw. ’ 8.250,- 04490-14427.
SEAT Ibiza 1,2 GL bwj. 87
SX-uitv. met vele extra's, kl.
zwart, vr.pr. ’ 15.500,-. Tel.
045-440728, na 18.00 uur.
Te koop Seat IBIZA i.z.g.st.
5-bak, 6-'B6, grijs kent.,
’6.750,-. 045-316940.

Simca
Te koop SIMCA 1100, half-
aut., bwj. '79, pr. ’ 800,-. Tel
045-441919 (na 15.00 u.).
Te koop Simca CHRYSLER
type 1308, bwj. '79. E. Hup-
peretzstr. 3, Gulpen. Tel.
04450-2540.
Te k. SIMCA Chrysler, bwj.
'79, APK-gek. 28.3.90. Tel.
045-228932.

Triumph
TRIUMPH TR, bwj. '79, APK
dcc. '90, zeer mooi. Tel.
04498-51397.

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

PEUGEOT 104 ZL 3-drs., 'wit, APK i.z.g.st. ’2.950,-.
Tel. 045-725974. I
Te koop PEUGEOT 305 GL !
Break, '83, wit, APK '91,

’ 4.500,-. Tel. 04490-26998

Suzuki i
Te k. Suzuki ALTO, '82, ;

’ 2.850,-. Tel. 045-243634 .
Weg. auto v.d. zaak te k.
SUZUKI Swift 1.3 GL, bwj. "'87, a.nw. 5-bak, donkerbl. 1
mett. witte velgen, vr.pr.
’11.000,-. 045-221569 ]
Te koop SUZUKI GX 100 1
Coupé, bwj. 80, APK 6-'9O, 'pr.n.o.t.k. Tel. 04756-6410. (
Te k. SUZUKI SJ 413 QJX 'aug. '87, verhoogd en ver- t
breed, sportvelgen, grijs'kent. Tel. 045-753069. ,
Suzuki Jeep Samurai, zeer Imooie auto, nw. dak en 'stoelbekl., bwj. '82, 76.918 :
km. Inr. mog. TASCO, 045- t
220955. I

Subaru
Subaru MINI Jumbo De Lu-
xe 5-drs., 27.000 km, bwj. i
'87, in nw.st., ANWB tech.
rapp. op verz. Koningsweg
37, Kerkrade. 045-455432. ,
iSkoda

SKODA 120 LS einde '83,
auto is als nieuw, ’ 1.950,-.
04490-36860.
SKODA 130 GLS, op LPG,
bwj. 08-'B6. Kissel 42, Heer-
len.

Talbot
Te k. zeer mooie Talbot ■HORIZON 1500 SPL, zwart,
sportw. sunroof, met of zon-.
derLPG, bwj. '80, APK, vr.pr
’1.250,-. Tel. 045-424956
of 420119.

Toyota
Te k. Toyota TERCEL, bwj.
79, pr. ’2.400,-. Tel. 045-
-216136 Hoensbroek
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'80, LPG, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 045-451380
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'86, zeer mooi, zeer goed-
koop, Tel. 04704-5301.
Te koop Toyota CELICA
1600 ST Coupe, bwj. 78,
APK dcc. '90. 045-253909.
Te k. TOYOTA Celica, wit,
div. extra's, bwj. 79, APK
gek. pr. ’ 2.800,-. Tel. 045-
-254018.
Toyota COROLLA liftback i.
z.g.st. bwj. 9-'Bl, APK, pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-253908.
T.k. Toyota CELICA 1.6 ST ICoupé bwj.'B3 verk. i.nw.st.,
sp.vlgn., br. band. Vraag-
pr. ’ 11.250,-. 04490-54875
Tek. Toyota COROLLA liftb.
1.3, SXL, meest luxe uitv.,
nov. '86, km.st. 39.000, pr.
’15.200,-. Tel. 045-
-274055/272002.
Te koop Toyota CELICA t
'80, APK 12-'9O, ’2.600,-.
Tel. 04752-4826.

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.
VW Golf AUTOMAAT, bwj.
'80, APK 12-'9O, zeer mooi,
vr.pr. ’ 2.950,-. 045-323576
Te k. mooie GOLF diesel
'81-78; Opel Ascona 1.6 HB
diesel, rood, i.nw.st. '83;
Volvo 343 DL t.79; Opel Ka-
dett Stationcar '81; Mazda
323 stationcar '82-'B4;
prachtige Mitsubishi Lancer
GL'Bl; Suzuki Alto'B2; Mit-
subishi Galant 2.3 Turbo
diesel '82. Steeg 33, Stem
(zondags kijkdag).
Te k. GOLF GTI 16 V bwj.
1-7-86, 1e eig. ’21.900,-.

| Tel. 045-220630.
Prachtige VW Polo t'Bo,
APK, nw. banden, vr.pr.; ’ 1.900,-. 045-273340.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
79, sunroof, trekh., div. extr.; ’ 2.000,-. Tel. 04459-2485.
SCIROCCO 1.8 GTI 5 bak
verl. sportvlg. oud model. v.; liefhebber 045-230346.

t Te k. GOLF GLD bwj. 79,
pr. ’2.250,-. Tel. 04492-
-1304., VW GOLF 1300 CL '82 in
nw.st. ’4.950,-. Finan.
mog. 045-455778.

iVW GOLF 1,3 SC m'B2, z.
mooi, met APK. ’4.750,-,
tel. 045-454087.. Te k. SCIROCCO GTI i.z.g.

i st. type 78, ATS velgen en
extra's, vr.pr. ’3.250,-, tel.; 045-410705.

', Te k. VW GOLF GTS, bwj.
■ '86 i. schitterende st., kl.

rood, div. extra's. Te bevr.
| Nieuwstraat 78, Hoensbroek

" Te k. VW KEVER 1970 uit-. geb. APK gek.; VW Kever
1972 beide i.z.g.st., tev. on-

| derdelen. Tel. 045-251582, GOLF Diesel '87 3-drs. in. nw.st., 63.000 km, vr.pr.

’ 17.000,-, alle keur. toe-■ gest. Tel. 045-227439.
Litscherboord 47 Heerlen.

" VW Golf 1600, spec. uitv.,

' met BBS-wielen, spoilers,

" verbr. set, sportstoelen en

" stuur, nov. '86, 38.470 km.
Inr. mog. TASCO, 045-
-220955. -

l| Golf GTI 16 V, voor liefheb-
-1 ber! Met vele extra's oa.

stuurbekr., extra brede ban-
[ den en wielen, schuifdak_ etc, bwj. '87,30.887 km. Inr., mog. TASCO, 045-220955.

Tek. VW GOLF, bwj. 79, vr._
pr. ’2.450,-. Tel. 045-

-" 351326.

' GOLF 1600 bwj. 76, prima
wagen, vaste pr. ’ 1.000,-.- Tel. 045-215537.

ITe koop GOLF 1.8 GTS bwj.
'86, m. uitbouw en v. extra's,- 50.000 km. ’ 17.500,-. Gre-
melsbrugge 38, Rimburg.

Te k. GOLF GTI bwj.'Bl, ve-
le extra's, tev. Golf GTI bwj.
78 geh. Zender uitgeb., E-
renstienerstr. 5, Kerkrade,
tel. 045-453054.
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'81, i.z.g.st. Veel extra's, tel.
04490-29578 na 19.00 uur.
GOLF 1.6, Look GTi, get.
glas, sportvelg., ’ 4.000,-.
Caumerweg 10, Heerlen
Te k. VW GOLF Tour, z. lu-
xe uitv., 25.000km, 15 mnd.
oud, zilver, 1300 cc, 3-drs.
Nw.pr. plusm. ’ 27.500,-.
Prijs nu ’ 18.500,-, mcl.
BTW, 04759-3139.
VW KEVER bwj. aug. '82, kl.
rood, i.z.g.st., pr. ’4.500,-.
R. van Lennepstr. 16, Heer-
len-Welten, na 18.00 uur.
Te k. VW PASSAT Variant,
Turbo, diesel, 127.000 km.,
5-versn., donkerbl.met,
zonnedak, get. glas, aan-
hangwagenkopp. en meer
extra's, pr. ’ 12.500,-. Tel.
04454-4623.
VW GOLF LS, bwj.79, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’2.150,-. Tel.
045-720951
Te k. GOLF 1100, bwj.7B,
tev. Opel Manta, bwj.76, tel.
045-452359.
Te koop VW SCIROCCO
GTI, bwj. '83, met zender-
uitb., set ATS-velgen, ver-
laagd, spec. uitl., i.z.g.st., vr.
pr. ’ 14.000,-. 043-616375.
Te k. VW SCIROCCO GL,
bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 043-616375.
VWPOLO, APK 1-'9l, i.z.g.
st., vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-227315.
Te k. VW POLO bwj. 78, i.g.
st., APK gek., kl. beige. Tel.
04490-18515.
VW GOLF 1600, 11-'B5,
Ned. kenteken, wit, 3-drs.,
service-boekje VAG, APK
12-'9O, pr. ’11.500,-. Tel.
09-3211417246 zondagna-
middag, nabij Maastricht.
VW GOLF D, bwj. '82, i.z.
g.st. Julianastraat 2, Schin-
veld.
Als nw. VW GOLF 1100, s-
drs., bwj.'Bl, motor v. '86,
(Kwit. aanw.) APK okt.'9o,
vr.pr. ’5.000,-, tel. 04490-
-49660/045-425336.
VW GOLF diesel, bwj. 78,
APK 1-'9l, pr. ’1.500,-.
045-712313.
T.k. KEVER cabriolet Karre-
man bwj.72 geh. gerestau-
reerd in st.v.nw. veel ace. vr.
pr. ’ 18.000,-, 045-415379.
Volkswagen SCIROCCO
GTI, bwj. '83, kl. parelmoer,
pr. ’14750,-. mr. mog.
04490-26^3.

GOLF D, '85, wit, 1e eig., VW SCIROCCO GT, W .
130.000 km., 5-bak., GTi- 77, APK 11-'9O, mr. nW
look, dubb. koplamp, d. ach- vr.pr. ’ 1.750,-. 045-425fg ,
terlichten, alu velg., 16 V an- je |< vw KEVER 72, cfil
tenne, radio/cass., get. glas, schade, verk.pr. ’ 1-500.-.bijz. g.st., ’12.950,-. 045- Oude Schoolstr. 'h
226164 Übachsberg.
VW POLO Oxford t. '84, Te koop VW GOLF D $
’6.750,-. Valkenburgerweg bwj. '87, met schade. J»
44, Voerendaal. 045-726668 b.g.g. 3218^.

Volvo
=—. ...-TTyri

Te k. voor liefh. DAF 46 bwj.
'75 t.e.a.b. Tel. 045-254144.
Te koop VOLVO 440 GLT inj
106PK, grijsmetal. van febr.
'89, t.k. per 25-2-90. Tel.
04498-51356.
Te koop VOLVO 345 autom.
bwj. '80, in goede staat. Dr.
Beckersstr. 39, Beek.
VOLVO 343 DL automaat,
kl. zwart m. sunroof,
APK gek., tel. 045-242485.
Te k. Volvo 343 dl, 79,
APK i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.400,-.
Parallelstr. 70, Schaesberg.
Tel. 045-421251 of 229627.
Tek. VOLVO 440 GL, km.st.
19.000, bwj. febr. '89, mcl.
extra's aceces., nw.pr.

’ 33.350,-, vr.pr. ’ 24.500,-.
Te bevr. 045-719994, alleen
op 20 en 21 jan., daarna
040-852989, na 18.00 uur.
VOLVO 340 diesel, '85,
slechts ’ 6.950,-. Tel.
04490-12138
Te k. VOLVO 240 GL
Grand-luxe, eind '82, model
'83, antr. met., betrouwb.,
zuinig, get. glas, 4 hoofdst.,
overdr., necam gas-inst.,
1.m.-velg., blaup. radio/cass
vr.pr ’ 9.750,-04754-81197

Te koop VOLVO 440 GU ».
grijsmet., mrt. '89. Tel. O»
420055. ..
Te k. VOLVO 343 DL, Wfl
'78, i.g.st. APK 10-ft
’ 1.200,-. Tel. 04490-7795
Te koop VOLVO 244MJ*1gasinst., vr.pr. ’ 2.9%.'
bwj. 79. Nic. Beetstr. \*
Heerlen. Tel. 045-423g21>
Volvo 440 GL inj. Jan. I#jj
lavendelmet. 1e eigen»!
20.000 km. Volvo ■>*.
KLIJN Kerkrade Strijthagen
weg 123. 045-458000_ -Volvo 340 DL 1.4 3-* J
Maart 1987 50.000 km.. *£nieuwstaat. Volvo »*;
KLIJN Kerkrade, Stri|tn*
genweg 123. 045-4580gg>
Volvo 740 1988, LPG, *blauw, 79.000 km. in. nw>
Volvo Jac. KLIJN, KerkraJ*Strijthagenweg 123. °*7

458000. .
VOLVO 340 DL automa*
1989, lichtblauwmet, **ziekte slechts 6.000 K"

gelopen. 04490-34411__^<
Te koop VOLVO 480 ES *vergrijs, bwj. '87, 60.000K"1'
i.z.g.st. vr.pr. ’ 30.000'
Tel. 045-222125.

Diversen L
Mazda 626 Sedan 2.0, '83, '84, '87; Mazda 626 Sedan 1-J' f
'87; Mazda 626 Sedan 1.8, 88; Mazda 626 HB 2.0, '82. "J

'85; Mazda 626 Coupé 1.6, '83; Mazda 323 Sedan u£1.5, '87, '88; Mazda 323 Sedan 1.3 GLX spec. '85,
Mazda 323 HB 1.5GLX uitb. '86; Mazda 323 HB I.3J?Kr

'86; Mazda 121 DX 1.1 12.000km, '88; Opel Kadett SC 1*
'87; Opel Rekord 2.0 S, '80, '82; Ford Escort Laser 1.1 ffi,
Mitsubishi Galant GL 1.6 '82; BMW 318 inj. '87; Volvo ft1 «Van diesel 2.0, '85; Fiat Panda 34, '86; AUTOMATE^ .Opel Kadett S 1.3 79, '87; Nissan Sunny SLX 1.6, ""Volvo 343 DL 1.4 '80.

Mazda-Kroongarantie
Autobedrijf Leymborgh B.V.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838J ✓ <

De Golf Specialist
Het adres voor de bijna nieuwe Golf met vele extra's

redelijk in prijs. k)
TASCO, Economiestraat 47, (nabij station Hoensbroe*'

Tel. 045-220955. ___y ]
Auto keuren??

Direct klaar, zonder afspraak bij

A
\ m m . —f

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

(bij Makado)

Peugeot 309 '86
Renault 26 TS '85
Seat Mallaga '87

Toyota Corr. 3-drs. '86
VW Golf D '86

VW Jetta 1.3 '83
Daihatsu Charade '88

Datsun Sunny '82
Fiat Uno 45 '88

Ford Escort '83 t/m '88
Ford Sierra '85-'BB

Ford Orion '85
Lancia All2'85

Mitsubishi Tredia '84
Mitsubishi Colt '86

Opeis
Opel Corsa '84 t/m '88
Opel Kadett '84 t/m '89
Opel Ascona '84 t/m '87

Opel Manta '84-88
Opel Rekord 2.0 S '86
Opel Omega 201 '89

Senator 25 S '85

Occasions
Corsa 2-drs. 1.3 S Berlina

5-bak '84 ’ 10.950,-; Honda
Civic 3-drs. 1.3 Luxe '84

’ 10.250,-; Suzuki Swift 1.3
GL 5-bak get.glas, 87

’14.350,-; Ford Escort 3-
drs. 1.4 CL'B6 ’ 14.950,-;

Fiat Panda 45 '83 ’ 5.950,-;
Opel Kadett 3-drs. 1.3 S '85

’ 12.350,-; Opel Kadett 3-
drs. '86 ’ 14.950,-; Opel

Kadett 4-drs. 87 ’ 18.250,-;
Kadett 5-drs. 86 ’ 15.950,-;
Kadett 3-drs. 2.0 I GSI vele

extra's '87 ’ 28.950,-.
Inr. en fin. mog.

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700

Ford Siërra 2 ltr CL, 5-drs,
'88; Ford Escort 1.4 CL, t.
'87; Ford Taunus 1.6 '81;
Ford Escort 5-drs. '82; Peu-
geot 205, '86; BMW 316, '85
Mitsubishi Colt, 1.2, GL, '86;
Mitsubishi Cordia, '84; To-
yota Starlet DL, '87, Volvo
343 DL,'B2; Lada 2105, '87,
'88, '86, Nissan Sunny 1.3
'84, Lada stationcar '86 en
'87, Honda Civic, '83; Honda
Prelude t. '84; Renault 11,
GTL, '83; Mazda 323 autom.
'81, Diverse inruilauto's ga-
rantie financiering en inruil.
Autocentrum Voerendaal
LADADEALER, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
INKOOP goede auto's, cont,
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Auto Landgraa 1
biedt aan, kijk en vergeljt

Opel Senator 3.0i43.000 *'',
'88; Toyota Celica ST m.*
'87; BMW 524 TD aut. 8»?

Daihatsu Charade Van d£sei '88; Daihatsu Chara"6

Van diesel '87; Ford o«°'
1.6 diesel Bravo 88; F°JS,

Escort 1.4 CL Bravo 25.0^
km. '87; Ford Scorpio 2.0 <£'86; Ford Sierra 2.0 GL ' 'drs. open dak '87; Ford Sic
ra 1.6 laser 5-drs. '86; ro<
Sierra 2.0 sport '85; F°'a I
Sierra 2.0 GL 5-drs. 'B*v

Ford Sierra 1.6L 5-drs.»*j
Ford Fiesta KR 2 '84; fo'l

Fiesta Bravo '82; BMW 3!r
met div. extra's '83; BM»*
525 LPG'BI; Fiat Ritmo%
luxe 5-drs. nw.st. '83; f*
Ritmo 85 super 5-drs. B~'

Hyundai stellar 1.4 GL 4-o'g
sedan '84; Nissan Sunny '■
DX '84; Mazda 626 2.0 «B
dan '85; Mitsubishi Galan'

Turbo D '83; Mitsubishi !__■
eer GLX autom. '81; OP6'
rekord 2.0Smet schuift

'81; Peugeot 305 GT m ,
schuifd. stuurb. '84; Peuge£
305 GR'Bl; Skoda 130L’versn. 39.000 km. 1e e'jL
'86; Skoda 120LS 85; VV
Golf 1.8 inj. '87. VW Je«a

'85; VW Passat diese ,
schuifdak '84; VW Go»

sprinter recaro '81;
Cabriolets

Talbot Samba 1.5 '83:
Inruilers

Honda Prelude '80; W&&'
shi Galant 2.0 GLS groen

met. '82; Mitsubishi Sap°r'
2.0 GSR '80; Opel Man»»

1.9S blauw 76; Opel Kad^1.2 N 78; Peugeot 505 (^
met schuifdak groenmet. Jjj,
Datsun Bleubird 1.8 GL stf
tioncar blauwmet. '81; "f nsun Bluebird I.BGLseO»
blauwmet. '81; Lada 16}*'

stationcar wit '82; Ford &*
nada diesel wit 79.

Bedrijfswagens
Daihatsu Charade diesel

Van wit gr. kent. '88; Daihaj
su Charade diesel Van YfUgr. kent. '87; Renault H,Jjj.

Vandiesel gr. kent. rood «*
Renault 4F6 bestel gee'

kent. wit'Bl. Erkend Bovw
Bedrijf. Inr. mogelijk. Eig»'.
werkplaats. Financ. z°n «n
aanbet. mog. Alle keuring»,. toegest. Keuze uit 12-3
garantie. WN-keuringssja
tion. Gar. boven ’ 10.00°-'
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Lanr_,.l graaf. Het adres voor de Pf
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf, Heerlerbaan '76, Heerlen. Tel. 045-
-424268-424231^

\Te k. GEVRAAGD Sloop
en loopauto's, schadeaut
v.a. '85. Tev. tourcaravan
en aanhangwagens, wi| jL|
ven u een redelijke Pr'J sv_oO
vlug 045-440988 v.a. 09-""

I tot 22.00 uur. _--'

In-Verkoop alle ferlS
AUTO'S ook schade, lP

. 045-416239. y.

I Voor Piccolo's
zie-verder pagina Br

6Zaterdag 20 januari 1990 "Limburgs Dagblad



In Nederland
nog geen pil
tegen straling

Van onze Haagse redactie

Van ; **AAG - VerspreidingC,J°k mmpillen om de bevol"
sch! J een kemramp te be-
in v^cV tegen straling, zit er
In ö , .rland voorlopig niet in.t^elgië heeft de staatssecre-
voor„ Van Volksgezondheid
Cke,S ueld dergelijke pillen
ïö£ l.

aar te stellen. De bur-
anti n rH gen daar mogelijk een
ie 'nucleaire pil en die moetenb_„;\n de elektriciteitsmeter

Perd-Plan is al zo vaak geop-
van h Zegt een woordvoerder
bek» Ministerie van milieu-Ze (VROM)- -Er is echter
ga? n°oit serieus mee omge-
sp. ' net nut ervan staat ook
IV _. wetenschappelijk vast".
tnengedachte achter het inne-
l!Cv'Van jodiumpillen is dat het
<Wm verzadigd raakt met jo-
iW 6n deze st°f dan ook niet
h^,r oPneemt. Dus ook niet

radio-actieve jodium dat bij
h_H *ernramP in grote hoeveel-eaen vrijkomt.

Maatregel
Qt_t
tiis; ls niet duidelijk welk mi-
Wor...! e er in ons land verant-
van hjk is voor het treffeneen dergelijke maatregel.
h.bj_lSch iets voor VROM, zij
in den stralingsbescherming
arnht Portefeuille", meent een
g. "le,naar van Welzijn Volks-°ndheid en Cultuur (WVC).
i,W"
nen i

gaan hier niet over, Bin-
W__?d?.e Zaken is verant-
v«n Jk voor de bestrijding
delj rarnPen. Vraag naar de af-
advj g Civie'e Verdediging",

1^ de woordvoerder van
neni De voorlichter van Bin-
Wi!ndse Zaken erkent dat
2jjnPenbeleid tot de taken van
oordministerie behoort. „De be-.__.eung van de jodiumpil isi^er iets voor WVC. Het gaat
van 6rs om een medisch aspect
naa ram Pen'\ aldus de ambte-
Rm; ' daarmee is het krin-wtJe rond.

Zorgen over
Bush maakten

plaats voor
enthousiasme

Van onze correspondent
WASHINGTON - In de po-
litiek is een dag al een hele
tijd, laat staan een maand.
En een jaar duurt zo ver-
schrikkelijk lang dat politi-
ci en politieke commentato-
ren er geen overzicht meer
over hebben.

De waarheid hiervan blijkt, alsje
nagaat wat er het afgelopen jaar
zoal over de Amerikaanse presi-
dent George Bush is geschreven.
Vandaag, 20 januari, is het pre-
cies een jaargeleden dat hij op de
trappen van het Capitool werd
beëdigd.

Voor hij de fakkel van Ronald
Reagan overnam, tijdens en vlak
na de bittere verkiezingsstrijd,
was de toon van de commenta-
ren over hem zoals die te lezen
waren op de opiniepagina's van
kranten als de New Vork Times
en de Washington Post nogal
somber.

Kan hij beslissingen nemen? Is
hij toch niet eigenlijk een beetje
een zacht ei, een eeuwige num-
mer twee? Kan hij ooit de im-
mens populaire Reagan doen
vergeten? Heeft de man wel een
ruggegraat? Dat was het kaliber
van de vragen die werden ge-
steld.
Maar het hoge ambt van het pre-

sidentschap heeft zijn eigen glo-
rie en charisma. Bush zat nog
maar een paar dagen in het Witte
Huis of de Amerikaanse pers
schreef al over 'de nieuwe Geor-
ge', de man 'die nu eindelijk zich-
zelf kan zijn', en zelfs 'een soort
Assepoester', een 'zelfverzeker-
de, echte leider.

Een maand of drie la\er waren de
traditionele wittebroodsweken
tussen president en president-
watchers voorbij. Anthony Le-
wis schreeftoen in de New Vork
Times over een president die
niets doet en die 'zwaaiend en
grinnikend langs alle problemen
loopt.

John Oakes schreef, eveneens in
de Times, over 'een slechtere
start dan zelfs de vijanden van
Bush hadden verwacht. David
Bergen had het in april in de
Washington Post over 'een presi-
dentschap aan de rand van de af-
grond.

In mei lieten 'bronnen dicht bij
oud-president Reagan' uitlekken
datReagan bezorgd was over 'de
veel te grote voorzichtigheid van
George waar het gaat om ontwa-
peningsgesprekken met de Sov-
jets.Hij aarzelt te lang.' Eind mei
en begin juni maakte Bush een
triomfantelijke reis door Europa
waarbij hij ook wat nieuwe ont-
wapeningsvoorstellen deed.

Toen hadden de anchormen van
de grote omroepen het weer over
'het evidente vertoon van leider-
schap van de president.
Enzovoorts, enzovoorts. Ook in
de tweede helft van het jaarheeft
Bush veel op het weermannetje
geleken. Nu eens werden er aller-
lei vraagtekens achter zijn karak-
ter en zijn presidentschap gezet,
dan weer was hij de trots der na-
tie.

Nu hij een jaar president is, be-
vindt zijn populariteit zich op
een indrukwekkend hoogtepunt.
Rond de 80 procent van alle
Amerikanen vindt dat Bush het
op het Witte Huis goed doet. Dat
is werkelijk ongekend hoog.
Zelfs Reagan haalde dit niet. En
om nog eens op een van de vra-
gen uit het begin van dit verhaal
terug te komen - kan Bush ooit
de immens populaire Reagan
doen vergeten? - het antwoord
is: nou en of. Niemand heeft het
meer over Reagan, of het moest
op een meewarige manier zijn,

Reizen
En toen hij in juli het besluit nam,
Sovjet-leider Gorbatsjov in Malta
te ontmoeten, hield hij dat besluit
tot een dag voor de openbare aan-
kondiging, op 31 oktober, geheim
voor onder andere zijn minister

van defensie, Cheney, en de baas
van de CIA, William Webster.

Panama, de Filippijnen, China,
Malta. Het rijtje van Bush's meest
spraakmakende beslissingen laat
zien, dat de president zich bij voor-
keur met het buitenland heeft be-
ziggehouden. Dat blijkt ook uit
zijn reizen: Bush heeft in één jaar
maar liefst 15 buitenlandse hoofd-

steden aangedaan.
In eigen landreisde Bush ook fors:
hij trok door 33 staten, en was een-
derde deel van het jaar buiten
Washington te vinden. Bush ge-
looft nu eenmaal in veel, heel veel
persoonlijke contacten.

Meer dan Reagan gelooft Bush in
contacten met het Congres en de
pers. Hij heeft bijvoorbeeld zo

goed als alle leden van het Con-
gres aleens uitgenodigd om op het
Witte Huis te komen eten, drin-
ken, tennissen of hoefijzers te
gooien, een Amerikaanse sport
waarin de president excelleert.

Bush heeft verder persconferen-
ties ad nauseam (tot de dames en
heren Witte-Huis verslaggevers er
ziek van werden) gegeven: 32

stuks in eenjaar tijd. Reagan gaf er
in de acht jaar van zijn president-
schap in totaal 47.
En dus, het bovenstaande op een
rijtje zettend: Bush heeft alle re-
den om met gepaste euforie zijn
tweede jaar als hoofdbewoner van
het Witte Huis in te gaan. Hij is po-
pulair, heeft aan gezag gewonnen,
en heeft Reagan volledig in de
schaduw gezet.

" George
Bush
(rechts) be-
groet de zaal
genodigden
voor hetfeest
dat werd
gehouden
ter ere van
zijn eerste
jaarals
Amerikaans
president.
Links van
hem vice-
president
Dan Quale.

Luitenant-generaal Berkhof tijdens oratie:

'Wachten met reductie
conventionele wapens'

v ari onze parlementsredactie

Jj^N HAAG/LEIDEN -v^t is onverstandig nu al
te nemen

tf een mogelijke reduc-
* van conventionele wa-

l^fts in Europa. Te grote
K^st kan de cohesie bin-
v^ de NAVO schaden en
« fzwakt de westerse po-
Jl^ tegenover het insta-lele Warschaupact.

y betoogde luitenant-generaal
bjj *n dienst Berkhof gisteren
w aanvaarding van het ambt
gjs

n bijzonder hoogleraar strate-
V stucues aan de rijksuni-
v/s»teit te Leiden. Berkhof le-{,J\ daarmee ongezouten kritiek

if opstelling van ministerTer
lic* (Defensie) die de afgelopen
Sk andverklaarde dat Nederland

' een wensenlijstje by de

bondgenoten op tafel moet leg-
gen. Op die manier kan Neder-
land mee-profiteren van de on-
derhandelingsresultaten die
deze zomer mogelijk in Wenen
worden bereikt, meent Ter Beek.
De nieuwbakken hoogleraar
nam gisteren flinke afstand van
Ter Beeks opvatting. Hoe moei-
lijk het ook zal zijn, de cohesie
binnen het bondgenootschap
dient bewaard te blijven. „Dit
vergt van de Westeuropese lan-
den begrip voor de Amerikaanse
wens dat zij zich meer bekomme-
ren om hun eigen defensie. Nu al
een voorschot nemen op de on-
derhandelingen in Wenen, staat
hier haaks op", aldus Berkhof.

Druk
De Verenigde Staten hebben de
afgelopen maanden meer dan
eens te kennen gegeven het
meest te willen profiteren van
mogelijke reducties van conven-
tionele strijdkrachten. Binnen-

lands-politieke druk op de rege-
ring-Bush maakt het voor de
Amerikanen nog noodzakelijker
op de Amerikaanse strijdkrach-
ten in Europa te bezuinigen.
Volgens Berkhof moet het ni-
veau van de bewapening voor-
zichtig, stapsgewijs worden ver-
laagd. Niet alleen om de lieve
vrede binnen de NAVO te bewa-
ren, ook omdat niet duidelijk is
of de Sovjetunie het streven naar
een defensieve strategie zal con-
tinueren. Berkhof zei te vrezen
dat de Sovjetunie, politiek en
economisch in het defensief ge-
drongen, zich mogelijk van mili-
taire middelen bedient om de
eigen positie veilig te stellen.

'Revolutie'
De ontwikkelingen op militair-
technisch gebied staan niet stil,
hoewel de besprekingen over
ontwapening anders doen ver-
moeden. Berkhof sprak gisteren
zelfs van een 'revolutie in de

krijgskunde. Hij verwees naar
snelle vorderingen in de micro-
electronica en nieuwematerialen
en voortstuwingsmiddelen. Die
maken wapens mogelijk die op
grote afstand en met grote preci-
sie met niet-nucleaire lading doe-
len kunnen raken. Op dat gebied
heeft het westen volgens Berk-
hof 'een structurele voorsprong'
op de landen van het Warschau-
pact.
Maar de Sovjetunie loopt weer
voorop bij de wapensystemen
die berusten op voortgang bij het
natuurkundig onderzoek, zoals
lasers en microgolf-wapens. De
laatste wapens kunnen frequen-
tie-pulsen uitzenden die mensen
desoriënteren of doden.

Onmogelijk
„De ontwikkeling van dit soort
wapens te stoppen, lijkt onmoge-
lijk, zelfs indien daartoe de be-
reidheid zou bestaan. Dat komt
omdat de technologie voor mili-

taire toepassing nauw is verwe-
ven met die voor civiel gebruik
en ten dele zelfs daaruit voort-
komt". Wordt besloten deze wa-
pens niet op te stellen, dan moet
vrijwel elk laboratorium daarop
worden gecontroleerd „en dat
lijkt een onmogelijke opgave",
aldus Berkhof.
Volgens Berkhof is het strate-
gisch denken op een keerpunt

aanbeland: „In de komende in-
formatiemaatschappij heeft de-
gene die het elektromagnetisch
spectrum beheerst de beste pa-
pieren; op economisch gebied in
vredestijd, in militair opzicht in
oorlogstijd". Militaire macht
wordt zo naar deachtergrond ge-
drongen, naar kan heel snel weer
achter de coulissen vandaan ko-
men, aldus Berkhof.

In het buitenland loopt alles voor
hem naar wens. Het communisme
is druk bezig zichzelf te begraven,
de Berlijnse Muur wordt afgebro-
ken, de kleine pestkop Noriega zit
in een Amerikaanse cel. Chomeini
is dood.

" Generaal buiten dienst Berkhof: Niveau van bewape-
ning stapsgewijs verlagen."

Populariteit Amerikaanse president na jaar enorm

Bush doet Reagan vergeten
Van onze correspondent

WASHINGTON - Zijn
huidige populariteit
heeft Bush met name te
danken aan zijn besluit
Panama binnen te val-
len. Het militaire ingrij-
pen duurde kort, kostte
niet al te veel Ameri-
kaanse levens, en de
boef in het stuk, Norie-
ga, werd gepakt. Wat wil
je nog meer?

Het oorlogje in Panama ver-
scheurde ook definitief het etiket
dat altijd op Bush geplakt heeft
gezeten: het etiket dat hij een
'wimp' (slappeling) zou zijn. Bush,
dat is nu duidelijk, durft zn wa-
pens te gebruiken. Hij bewees het
niet alleen in Panama, maar ook in
de Filippijnen waar Amerikaanse
straaljagers president Aquino op
haar wankele zetel hielden.
Een ander vooroordeel over Bush,
dat hij het altijd iedereen zoveel
mogelijk naar de zin zou willen
maken, is ook in duigen gevallen.
Zijnbesluit om de deur naar China
open te zetten was, voorspelbaar,
zeer onpopulair in Amerika, maar
hij nam het toch.
Hetzelfde besluit bewees ook, dat
de president graag in het geheim
mag opereren. Zijn nationale vei-
ligheidsadviseur Brent Scowcroft
maakte in juli en december stieke-
me reizen naar China. Van die eer-
ste reis wist zelfs Bush's chef staf,
John Sununu, niets.

Visie
Bush heeft geen visie, want hij
weet bijvoorbeeld niet hoe hij op
de monumentale ontwikkelingen
in Oost-Europa moet reageren, is
een verwijt dat men ook nu nog
wel leest.
Wel, dat is waar. Bush is het afge-
lopen jaar geen man gebleken die
met een grote visie of ideologie de
wereldproblemen benadert. Hij is
meer praktisch ingesteld, pragma-
tisch, iemand die reageert op ge-
beurtenissen maar ze niet initieert.
Kan dat de Amerikanen veel sche-
len? Nee. kennelijk niet. anders
zouden zijn populariteits-scores
niet zo hoog zijn. Je zou kunnen
zeggen dat Bush de ideale repre-
sentant van het thans aangebro-
ken post-ideologische tijdperk is.

Zal Bush dus wel populair blij-
ven? Dat is niet gezegd. Hij zal on-
getwijfeld ook crises gaan door-
maken. En zoals hierboven al
staat: in de politiek is een dag al
een hele tijd.

Op het terein van de binenlandse
politiek liggen er bijvoorbeeld
problemen genoeg. Bush heeft tot
dusver niets echt substantieels ge-
daan aan de vermindering van het
Amerikaanse begrotingstekort.
Dat tekort is en blijft de molen-
steen rond de nek van de Ameri-
kaanse economie.

Drugsprobleem
Hij heeft ook, in termen van geld
alleen al, niets beklijvends gedaan
om het enorme, nog steeds
groeiende drugsprobleem het
hoofd te bieden. Eenzelfde verhaal
kan worden verteld over de grote
crisis waarin het Amerikaanse on-
derwijs zit.

Het is met Bush dus niet allemaal
botertje aan de boom, maar voor-
lopig gaathet goed. Zo goed, dat er.
in kringen van Democratische po-
litici al interessante speculaties te
horen zijn over de volgende presi-
dentsverkiezingen, die van '92.
De Democraten gaan er van uit,
datBush die met groot gemak gaat
winnen. Gedoodverfde Democra-
tische presidentskandidaten als
de senatoren Gore en Bradley dis-
tantiëren zich dan ook nu al met
grote ijver van alle speculaties
over hun kandidatuur in '92.

Alleen Jesse Jackson lijkt zich al
weer warm te lopen. Bij voorgaan-
de presidentsverkiezingen was dat
voor de Democraten altijd een pro-
bleem. Want de dominee is veel te
links en veel te onvoorzichtig om
presidentieel of vice-presidentieel
materiaal te kunnen zijn. Met hem
op het presidentiële 'ticket' verlies
je zeker, hebben de Democraten
altijd gedacht.

Maar deze keer vinden de Demo-
cratische top-mannen dat Jackson
maar goed zijn best moet doen.
Laat hem maar meedoen, zeggen
ze in het borrel-circuit. Laat hem
zelfs maar de vice-presidentiële
kandidaat worden. Hij verliest
toch, en dik, en dan zijn we ten-
minste definitiefvan hem af.

Henk dam

><A£>VERTENTIE)

t,v KAPPA doetdewinter-
<^wegvoor "Last minute" prijzen

s*eaters nu/ 35,-
-twee stuks voor ’ 59,-

Qja Sweatshirts 98,- nu ’ 59,-PaPolosweatshirt- 1^ van 119,95 nu ’ 59,-
-£ svveatvest 149,- nu/ 59,-
-£*a shetland trui nu/ 59,-
-£a 'rui sjaalkraag nu/ 69,--a cord shirt 149,-nu ’ 79,-
-l^a truien 135,- nu/ 79,-
K^ a dess. sweat 145,- nu ’ 79,-
C:a dess. polosweat nu ’ 89,--£kabeltrui 249,- nu /139,-

-a,|eecetrui 189,- nu ’ 99,-Pajeans van 135,-nu/ 79,-

-nIEE datkan jeniet laten.;!*««""" «Men-
Itjq j'^daagnog en kijk meteen even naar denr*ngekomen nieuwezomercollectie

M HEERLENJ(________JL SAROLEASTRAAT

X^ppa Shop

(ADVERTENTIE)

VERANTWOORD
SLAAPCOMFORT

£m\ _ l l WT^
WATERBEDDEN, BOX SPRINGS
LATTENBODEMS. SPtRALEN

HEERLEN
Bongerd 29, 045-717324

GELEEN
Raadhuisstr. 8. 04490-43030
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Auto's

Diversen

Wetzels Auto's
Industriestr. 35 Sittard.

Tel. 04490-10655
Mercedes

300 D aut. '88; Mercedes
300GD '86; Mercedes 2.5

T.D. '88; Mercedes 200 T.D.
'87; Mercedes 500 Sec. '84;

Mercedes 230 E aut. '86;
Mercedes 300 T.D.T. aut.

'85; Mercedes 300 T.D. '85;
Mercedes 240 D '79;
Mercedes 300 D 80;

Jaguar 3.6
Soverein '87;

Nissan 3.0 IZX '85; Porsche
911 SC '80; Porsche 928
aut. '80; Porsche 944 '84;
Porsche 944 '83; VW Sci-
rocco 1.8 GT '86; Renault

2.5 T.D. '87;

BMW 635
CSI '88; BMW 323 Cl '86;
BMW 320iBaur '84; BMW

323i81; BMW 31684; Ford
Fiesta 1.1 Finesse' 87; Opel
Ascona Cabriolet '89; Opel
Kadett 1.3 S '88; Ford Es-

cort 1.3 Bravo '89; Ford
Siërra Ghia '87; Ford Siërra
2.0 GL aut. '83; Dodge Aries

2.2 '86; Fiat Argenta '84;
Chevrolet Camaro Z-28 '85;
Mitsubishi Galant 2.3 T.D.

'84; Opel Kadett 1.6iaut. 88
Te k. uit faillisement:
VOLVO 740 GL nov.'Bs
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 s-
drs. '78 ’1.350,-; Suzuki
Carry bus verhoogd dak '83
’3.750,-. Fiat diesel Bus
met elctrische laadklep '82
’2.950,-. Alle auto's zijn
APK gek. Inr., financiering
mog. Kissel 46a Heerlen
045-723142.
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,-. BMW 728 i aut.
schuifd. ABS sportvelgen, in
nw.st. 1e eig. ’9.500,-;
BMW 320 6 cyl. aut. t. '80
’4.500,-. Renault 18 GTL
station LPG t'B6 ’ 7.900,-.
Opel Commodore 2.5 S t'Bo
’3.500,-. Ford Fiesta t'Bo
’2.500,-. Opel Ascona 19 S
t'B2 ’ 3.500,-. Golf Sprinter
t'Bl, ’3.100,-. Renault 5
Parsienne t'B3, ’ 5.200,-;
Toyota Celica t'B2,
’4.900,-; Mini Metro tBs,
’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,-; La-
da 1500 S, station, tBs,
’3.500,-; Datsun Cherry t
'82, ’ 2.900,-; Rover 2000 S
t '84 nw. st. koopje

’ 4.500,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t '81 ’ 4.900,-; Toyota Celi-
ca t '79 uitgeb. ’2.900,-;
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 Horizon
autom., '82, ’ 2.900,-; Volvo
244 GLE t 81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83
’2.900,-; Mazda 323 t '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82

’ 3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t '82,
’6.500,-; 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,-; Al-
fa Sud t '79 ’ 1.000,-; Su-
zuki busje t '84 ’2.100,-.Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK,
Geop. van ma. t/m vrijd. van
9.00-19.00 uur zat. tot 17.00
uur. Inr. gar. fin, mogelijk.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 T.D.'B3; VW
Passat CL D. 5-bak, '82;
Mitsubishi Lancer LPG '82;
Mitsubishi Saporro '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
troën GSA 5-bak, '83; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Opel Manta SR '79;
BMW 31879; BMW 52580
GOLF D '80; Opel rekord 20
S 4-drs. '80; Datsun sunny
lpg '79; Opel Kadett 1200 S
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS 83; Audi 80 1e
eig. '80; 2x Renault 18 TS
Combi '81 en '82; Opel As-
cona 4-drs. '78 ’ 900,-; A
Manta GTE, i. z.g.st. voor
liefhebber; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir
cont. geld, 045-414372, ook's avonds.

PEUGEOT 205 GTI, bwj.Bs
i.z.g.st. ’17.000,-, Fiat
Panda 1000 S, bwj:'B7, i.z.g.
st., ’ 9.500,-, Melchiorstr. 5,
K'rade 045-452865.
Te koop LADA 2105, bwj.
'81 met trekh. en APK; te-
vens org. BMW 1602, bwj.
'71, 100% in orde, pr.n.o.t.k.
Tel. 04405-2442.
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; Opel Corsa 1.2, rood
type '88; Ford Siërra 2.0,
5-drs. blauwmet. LPG '85;
Escort XR3 i met uitbouw-
set, wit '83; Escort 1.6 GL,
blauw, div. extra's '81; Fies-
ta 1.1, rood, katalys. '88;
Fiesta 1.1 roodmet. '82; Fiat
Panda 1000 S grijsmet. '87;
Honda Civic groenmet. '81;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog. Ga-
rantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het
adres voor reparatie en
onderhoud.
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 10.000km garantie.
P. JANSSEN Automobielbe
drijf, Europaweg 304 Zuid
Landgraaf. Tel. 045-324498
Te koop Opel KADETT pr.
’1.750,-; Golf Diesel goed
’2.350,-; Mercedes 280 S

’ 6.000,- mooi en goed.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
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 Die-
sel '86. * Mazda 323 HB 1.6 i
GT 8-11-'B5 '86; 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 au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. 2x '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 Fiesta
S '87; Ford Escort 1.3 '84 en
'86; Ford Escort 1.6 L '85;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 2.0 GL 6 cyl. '83; Honda
Civic 1.5 sport '85; Mitsubi-
shi Saporro 2.0 GSR '82;
Nissan Prairie 1.8 7-3-'B7;
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. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
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.
Audi 100 CC 5-cyl. diesel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Ford Fiesta 13S '79;
Ford Taunus Ghia '79; Ford
Escort '78; Alfa Sud 1300
'79; Daihatsu Charade D.
Van.'Bs; Lada 2105 '81;
Ford Fiesta 1100 '80. Gara-
ge de KISSEL Kissel 42,
Heerlen
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.
Occassionshow Volvo
A. KLIJN Hoensbroek, ruime
keuze occassions, allemaal
binnen te bezichtigen. Auto-
bedrijf A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
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 16Ó0 stat.car
'88 en '87; Subaru Mini '84;
Seat 133 '76; BMW 520 '80;
Citroën 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 '&1; Lada 2105 82;
Saab 99 '76. Seat-Dealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
Honda Civic 1.3 '83; Skoda
120LS '84; Opel Kadett 1.2
N HB '82; Opel Kadett 1.2 N
5-drs. '82; BMW 316 '81;
Honda Prelude '79; Mitsu-
bishi Colt '79. Garantie, ser-
vice, inruil, fine. Autobedr.
Dortangs. Altaarstr. 2
Schinnen. 04493-2211

Audi 80 '87-'BB 1e eig. wit
v.a. ’ 23.750,-; Audi 100 '86
1e eig. blauw ’ 16.000,-;
Audi 100cc 83 grijs airco
’11.000,-; Audi 100cc die-
sel '83 1e eig. blauw 90.000
km. ’ 12.500,-; Ford Scor-
pio c.l.d. 87 1e eig. wit
’20.750,-; Ford Scorpio 2.0
cl '85 zwart ’ 13.750,-; Ford
Sierra 2.0L'84 1e eig. blauw
’10.750,-; Ford Sierra 1.6L
'84 wit ’ 9.000,-; Ford Sierra
1.6 laser combi '85 1e eig.

rood ’ 12.750,-; Ford escort
XR3 1e eig. wit nw.st.
’8.250,-; Ford Escort 1.3L
'84 1e eig. blauw ’9.250,-;
BMW 320 i '84 blauw
’14.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
’6.750,-; VW Golf D '85
rood ’ 11.750,-; VW San-
tana D '84 1e eig. grijs
’8.750,-; VW Golf LX '83
1e eig. grijs ’ 8.500,-; Saab
900 sedan '86 1e eig. grijs
’14.500,-; Saab 90 '85 1e
eig. antraciet ’11.000,-;
Saab 900 turbo '82 zwart
i.perf.st. ’ 6.750,-; Honda
accord 2.0 '85 1e eig. grijs
’11.500,-; Mini metro surf
'85 1e eig. blauw ’5.750,-;
Volvo 740 GLE diesel '84 1e
eig. grijs ’ 16.750,-; volvo
745 GL combi '87 1e eig.
champagne ’ 35.000,-; Vol-
vo 245 GLD combi aut. '82
blauw nw.st. ’ 8.750,-; Vol-
vo 340 spec. aut. '86 1e eig.
rood ’13.000,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen ’2.500,-;
VW jetta C '83 1e eig. grijs

’ 7.500,-; Mercedes 280S
'81 grijs ’ 14.500,-; Nissan
bluebird D combi '85 grijs
’11.750,-; Mits. Galant tur-
bo D '86 1e e"ig. wit

’ 13.500,-; Mits. Galant tur-
bo D 84 1e eig. blauw

’ 7.500,-; Mits. Galant turbo
D '80 grijs ’2.750,-; Mits.
Colt GL aut. '83 brons
’7.000,-; Lada 2105 GL
'86-'B2 grijs v.a. ’2.500,-;
Opel Rekord 2.0Eaut. '84
1e eig. beige ’ 9.250,-; Opel
Rekord 2.3 D '86 1e eig.
grijs ’9.250,-; Opel Kadett
D 84 grijs ’ 6.500,-; Citroën
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’ 8.750,-; Renault 11
GTL '83 wit v.a. ’4.750,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
rood ’ 14.500,-; Opel Manta
2.0 '80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Mercedes 240 TD
combi '79 1e eig. blauw
’6.500,-; Mercedes 190E
'84 blauw ’25.000,-. Tal
van goedkope inruilers.
v. SINTMAARTENSDIJK,
Trichtêrweg 109, Brunssum
045-229080 (verbindings-
weg brunssum-hoensbroek)
CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
'82 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’ 3.000,-;
BMW 316 '77 ’1.250,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Suzuki Mini Bus '82
’3.000,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. METRO sport '88; To-
yota Hi luxe Diesel 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; Citroën 2CV6 special
1983; Metro 1300 GT 1986;
Metro sport 3-drs. 1988;
Austin Maestro 1600 HLS s-
drs., 5-speed okt 1984; Ro-
ver 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, Sit-
tard. Tel. 04490-15195. Bo-
vagbedrijf. APK-keurings-
station, alle type auto. Te-
vens verhuur spuit-moffel-
cabine. Dus tot ziens.
Opel KADETT '84, diefstal-
schade ’ 3.500,-; Suzuki
Bus '80, APK ’ 1.350,- tev.
div. andere goedkope auto's
m. APK, Benzine, Diesel en
LPG va. ’ 500,-.
Drs. Leenarts Roermond.
Tel. 04750-33155.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Volvo 360 GL rood
excl. auto met veel extra's
'86; Renault 5 GT turbo, wit,

I zeer mooi, '86; Volvo 360 in-
jection Sedan met gas grijs-
met. '87; Toyota Starlet 1.0
XL 12 klepper rood '87;
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 3.0i24-
-kleppen ajle extra's wit nw.
mod. '86; Opel Kadett HB
1.3 S GT rood km.st. 57.214
11-'B5; Ford Escort 1.3 La-
ser wit '86; Ford Sierra 2.0
GL Combi blauwmet. '83-
Ford Fiesta 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
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 speciale aanbieding nu

’ 50,-, zonder afspraak
klaar terwijl u wacht.
KEULARTZ BV auto- en
APK centrum, Locht 42-83,
Kerkrade, 045-419905.
Koopje! Fiat UNO 45 S, perf.
St., t.'B6, ’8.900,-, tel. 045-
-726163. Tevens Golf Diesel
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Asco-
na '79 ’1.250,-; Golf diesel
'77 ’ 1.550,-; Renault 14 '80
’1.450,-, alle auto's APK.
Handelsweg 12, Susteren.
FIESTA ’ 950,-; Datsun

’ 950,-; Charade ’ 950,-;
Ascona ’ 950,-; Volvo

’ 950,-, APK. 04499-3398.
Te koop gevraagd AUTO'S
alle bouwjaren, met of zon-
der APK. 045-420572.
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-
naultR5TS '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.
GOLF Diesel C '85 pr.
’11.500,-; Mazda 626 Die-
sel '85 pr. ’ 8.950,-; Citroën
CX 2.0 RE, LPG '86 pr.

’ 14.900,-. Tel. 045-255784

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.
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.

Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens
Rijksweg N. 19, Echt. Tel. 04754-82453.

Toyota Corolla D Van 1987
ToyotaLite-ace D 1985
ToyotaLite-ace D 1986
Toyota Hi-ace D laag 1986/1987
Toyota Hi-ace D personenbus 1985/1986
Mitsubishi L3OO D 2x 1986/1988
Mercedes 207D laag 1985
Mercedes 207D kort 1985/1986 1988
Mercedes 307D rolstoelwagen glasvervoer 1982
Volkswagen Transporter pick-upD 1982/1983 1986
VolkswagenLt 28D pick-up dubbelecabine 1983/1985
VolkswagenLt 28D pick-up 1985
VolkswagenLt 28Dverhoogd 1984
Volkswagen transporter kleinbus benz./gas 1986
Volkswagen Caddy met huif benzine 1987
2 x Renault Master P35 D meubelbak 1986
Renault Express benzine 1986
Ford Transit d 1988
Peugeot J5bestel 1987
2xOpel Combi D 1988
2 x Suzuki Carry 1987
CitroënCl5D 1986
Spijkstaal electrocas met kieper 1982

Inruil en fin. mogelijk. Onderhoud eigen werkplaats.
Geopend vanaf ma. t/m vrijdag 8-19 u. Zat. 9-16 u.

Daihatsu CHARADE bwj.
87, turbo-diesel, Van,
blauwmet, 5-versn., weinig
km, vr.pr. ’6.950,- ex.
B.T.W. Tel. 045-426146.

Ford TRANSIT Bestelbus
1.6 met ruiten '87, nwste
model, verk. in perf.st 1e
eig. met BTW-faktuur
’13.900,-. 045-423265.

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

VW TRANSPORTER i.st.v.
nw. turbo-diesel met ramen,
bwj. eind '85. 04754-85019.
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.

Radio e.d.
Te k. NAKAMICHI Cass.-
deck BK 300 E, B & O
luidspr. CX 100 m. gar. Tel.
045-753787.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Kwaliteitsartikelen.
GLORIA brandblussers

GEDORE handgereedschap - REHM lasapparatuur- CREEMERS compressoren- KARCHER hogedrukreinigers.

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

Te koop 15" RS VELGEN Als u ons voor 12 uur 's mor-
met banden voor Ford Es- gens belt, staat uw PlCCO-
cort of Sierra, pr. ’ 750,-. LO de volgende dag al in het
Elandstr. 51, Heerlen. Tel. Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-045-225171. 719966.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGER I.oox
1.25 mtr., ’350,-. Tel. 045-
-253190 (zaterdag)
Te k. AANHANGWAGEN, 2
m. bij 1.10 m., vaste prijs
’350,-. Tel. 045-271637.
Te koop AANHANGWAGEN
pr. n.o.t.k. Te bevr. Leliestr.
7, Bocholtz.

AANHANGWAGENS. Op-
reij Kruisberg 50 Meerssen.
Tel. 043-643500 Open: alle
namiddagen.

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Motoren en scooters
BMW R65 LS, '82, pas ge-
rev., motorisch als nw.,

’ 5.000,-. Tel. 04409-2765.
KAWAZAKI Z 1000 Mark 2,
bwj. '80, vr.pr. ’2.750,-.
Maaierhof 27, Heerlerbaan.
Te k. YZ 490, bwj.'B6, vr.pr.
’1.400,-. Frame met kent,
XL 500F, bwj.'Bo, vr.pr.
’650,-. Tel. 045-210634
HONDA Magna (VF 750c),
'88, motorisch prima in orde,
’7.500,-. Tel. 045-417286.

YAMAHADT bwj. '88 90 v.d.
wielen 5-gang m. verz. vr.pr.

’ 1.400,-; Zündapp KS 50 v.
nw. vr.pr. ’1.250,-. Ganze-
weide 178. 045-224289

Te k. HONDA CBR 1000,
bwj. 1988. Tel. 04490-
-42926.
HONDA CB 900 F bol dor,
geh. gerev. uitst. staat, bwj.
aug.'Bo, vr.pr. ’ 4.250,- na
18.00 uur 045-323128.

(Bromfietsen
Race-triathlon-fiets merk
ROSSIN, i.z.g.st. met look-
ped., comp., shimano 600
groep, mcl. schoenen pr.
ca. ’ 1.000,-. 045-229568.
Te koop YAMAHA DT, i.z.g.
st. Tel. 045-751405.
Te k. weg. behalen rijbew.
FANTIC Oasis Parijs-Dak-
kar model, elec. starter,
schijfremmen voor en achter
waterkoeling, 10 mnd. oud,
4.500 km., nw.pr. ’ 6.300,-.
Trichtêrweg 125, Treebeek-
Brunssum.
SPORTFIETS met renstuur
te koop 18 versn. als nieuw

’ 250,-04406-12875.
Te koop RACE-FIETS merk
peugeot maat 60, pr. ’ 500,-
-2 jaar oud. Inl. Burg. Wil-
lemsstraat 28, 045-222378.
OPRUIMING in racekleding,
30-50% korting. Rens Jans-
sen, Ganzeweide 54, Heer-
len. Tel. 045-211486.
Te k. Puch MAXI, '86, met
helm, sterwielen, ’ 875,-.
Tenelehweg 77, Voerendaal
YAMAHA DT. Opa- en
omafiets, dames- en heren-
fiets. Tel. 045-257371
Te k. PUCH Maxi bwj. '84
met sterwielen en cockpit
i.z.g.st, pr. n.0.t.k., tel.
045-417471.
GROTE sortering ATB's o.a.
Teek, Giant, Koga, Raleigh,
Anlen. Verder div. overj. fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen, 045-726840.
Te k. Vespa CIAO bordeau
rood, met sterw., 7 mnd met
verzek. ’ 950,-. nw. pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-727574.

Te koop gevr. oude HONDA
bromfiets (4 takt) of Kreidler
van vóór '67, defect of slecht
geen bezw. tel. 045-425996
RACEFIETS Rossin compl.
Shimano 600 ’400,-; race-
fiets Batavus compl. Shima-
no ’ 300,-. Hovenweide 8,
Landgraaf. Tel. 045-316394
Te k. MOUNTAINBIKE 3
mnd. oud, fluorkleuren, 18
versn. (Shimano) veel ex-
tra's. Tel. 045-415630.
Te k. HONDA MTX, 100% in
orde, zwart/geel met verzek.
Berkenstr. 20, Brunssum.
Te k. ZÜNDAPP KS 50, 80
cc, 5-g. motorblok, kickstar-
ter. 19er kabr.-sterwielen,
nw. cross achterb. mcl. helm
en verz. vr.pr. ’ 850,-. Tel.
04490-73101.
Te k. YAMAHA DT zwart/
rood, bwj. '87, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-3217.
Te k. weg. omst. ZÜNDAPP
KS 50, m. verz., 100% in or-
de, ’ 975,-, tel. 045-423312
Tweewielers" FERON. Div.
2e-hands race-fietsen, Vi-
tus, Moser, Gazelle. Schim-
mert 04404-1384.
Tweewielers" FERON Div.
overjarige race-fietsen en
frames tegen spec. prijs
Schimmert 04404-1384.
Te k. gebr. VESPA en Puch
Maxi, tev. grote sortering
gebr. en nwe. onderdelen
voor alle merken. In- en ver-
koop. Maasstr. 3, Beersdal-
Heerlen. 045-725309.
Te k. gebr. dames- heren
sport en OMA'FIETSEN. Tel.
045-751850.

Wintersport
SKI-AANBIEDINGEN Opreij
Kruisberg 50 Meerssen, tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.
ZUID-TIROL, de Ski-Gym
Brunssum organiseerd een
ski-vak. naar Meransen van
2 t/m 11 maart. Hotel aan de
piste met luxe kamer,
zwembad en sauna. Busreis
en HP en voor beginners
ski-les ’ 580,-. Nog enkele
plaatsen vrij.lnl.o4s-254758

Te k. gebr. ALPINESKI'S
met bind. en stop. ’ 75,-.
Tel. 045-751850.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel
Nieuw! FIT-LIFE in Kerkra-
de, Landgraaf en Heerlen,
conditietraining voor alle
leeftijden. Tel. 045-459026
of 312703.

Vakantie en Rekreatie—
Waddeneilanden

AMELAND: Te h. 4 tot 6
pers. caravan, 2 slpks., w.c,
water, elec. en TV. Tel.
05903-1948.

Zeeland

Cadzand Bad
Bel nu

Voor onze gratis
Bungalowgids 1990.

Tel. 01179-1872.

ZOUTELANDE/West Kapel-
le. Te h. 4 kamerapp. op 300
m van strand en duinen. C.v.
en t.v. Tel. 01188-2349 (na
18.00 uur).
8-pers. ZOMERHUISJE bij
Zoutelande. Tel. 01186-
-2521.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zeilen/Surfen
Te koop complete DUIKUIT-
RUSTING. Berkenstr. 20,
Brunssum.

Caravans/tenten/boten
De mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079.

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

Caravans,
nieuw en gebruikt.

Nu extra aanbieding.
Hovas

to. Makro Nuth.
Tel. 045-243323

Nu flinke
Winterkorting

óp de Bovag
Onderhouds-

beurt
van Uw caravan. Bel nu

04490-20608 en maak een
afspraak. Alle merken

Schade-
reparaties

Gespee. in het geheel of
gedeeltelijk vervangen van

vloer en wanden
Beckers-Sittard
Handebüstr. 24 (Handels-

centrum 'aergerweg" Sittard

Nieuw
caravans-

leasing.
Chateau en

homecar
ex- verhuur en gebruikte ca-

ravans in de aanbieding.
Tevens onderhoud, schade-

taxaties en reparaties
Ralon Caravans

Brommelen 58A Geulle
043-645079

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.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601. -
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
boseh, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
GEBRUIKTE vouwwagens
te k. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256,
Amstenrade. 04492-1870.
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
ADRIA Comfort 440 TD,
bwj. '87, ’ 9.500,-. Tel. 045-
-221972
Te koop Caravan TABBERT
Senator, bwj. '79, lengte
5.30 mtr., met kachel en
koelk., grote voortent. Tel.
04755-2114.

ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Wie kan mij helpen aan on-
derdak voor CAMPER,
hoogte 2.85 mtr. Tel. 045-
-419274.
STACARAVAN te k. 7,5 m.

’ 2.750,-. Tel. 04492-2044.
Te koop STACARAVAN 10
mtr. lang, 3 slpk., douche,
wc, 2 jr. oud, van ’ 32.000,-
-nu voor ’21.000,-. Inl.
04492-2044.
Te k. Chateau Touring 390
Elite CARAVAN tel. 045-
-313298.
Te k. caravan VOORTENT,
als nw., afm. 2x2 mtr., spec.
voor wintersport Jacobusstr.
40, Bocholtz, 045-441049
HOBBY luxs, '84, type 390, ■4 a 5 pers. met voortent. R.
v. Gelderstr. 45, Nieuwstadt.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Te k. KNAUS Azur 425, bwj.
'84, m. rondz., luxe wasr.,
ringverw., omv., afz kap, gr.
ijsk., etc, uitritsb. voort. pr.

’ 10.850,-. Tel. 045-461669
Snijders WATERSPORT.
Yamaha scooters, Zodiac
rub. boten, 8.8. motoren,
Larson inbords, trailers.
Rep. ond. service. Markt
36a, M'tricht. 043-214652.
Korvetw. 14, M'tricht-Bea-
trixhaven. 043-633034.
Te k. 2 TOURCARAVANS 5
pers. Kip 420 m. ""ijskast,
tent, ringverw. en douche- 'ruimte bwj. '81, pr. ’ 5.750,-
Munsterland 520 Siësta m.
ijskast, tent, ringverw. en
doucheruimte bwj. '80

’ 5.500,-. Alle 2 in nieuwst. -m. reg.bewijs. 045-323178.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966. .

Duitsland

Hotel-Restaurant Graber
D-3394 Wolfshagen/Harz Spanntal 15. Tel. 09.49.5326/
4140 en 4950. Speciaal arr. voorjaar 1990! 7 dgn LO 310

DM, 7 dgn HP 375 DM, 7 dgn VP 430 DM, mcl. Harzer bar-
becue-avond en Kurtaxe. Afh. v. station Goslar mogelijk.-

Te h. VAK.HUIS, tot 7 pers.
dichtbij Innnzell, Salzburg
de Chiemsee en Ruhpolding
(Duitsl.). Inl. 045-714487.
OBERBAYERN-Ruhpolding
Comf. vak.won. rustige,
centr. ligging a. Kurpark v.
2-4 pers. Tel., kabel-kl.tv.,
parkeergarage. Tel.
09.49.8663/1053.
Vakantie v. ELK JAARGE-
TIJDE i.h. hart v.h. Zwarte
Woud, zeer rustig gel. huis,
eigen verw. zwembad. Pen-
sion Talbliek, Maria Hans-
man, Büchernstr. 19 D-7611
Mühienbach. Tel.
09.49.7832/2680. Brochure.

Vakantie i.d. ALLGAÜ. Vak.
hs 8 pers., DM 70 p.d. Vrijst.
naast boerderij, te huur. Tel..09.49.8372/673.
BAD BERLEBURG Land-
gasthof Alt-Ave, 14 Bedden
m. do/wc, zwembad, sauna,
sol., fitnessr., kegelbaan,
open-haardvertrek. Arr.: 1
wkLOI39DM, 1 wkHPI99
DM. Tel. 09-49.2759/345.
HOLSTEINISCHE Schweiz.
Zeer rustige vak.won. 2-6
pers. Dcihtbij meer en bos.
Veel watersp.-revieren. 50-
-85 DM pd. en won. Tel.
09.49.69/636077.

Azië

Het nieuwe programma van de

IndonQfion Travel Club ______£=

is nu uit!
Reizen naar Indonesië en Thailand.

Tel. 045-211527. Nieuwstraat 10, Hoensbroek.

Italië
TOSCANA - Nieuw! Exclu-
sieve vak.won. m. zwembad
en tennis. Tel. 09-49.7231/
72476.

Joegoslavië
Goede vak.won. aan ZEE,
div. kustgeb. en eilanden.
Jadran: 04499-1778.

Div. Buitenland
AEROTRAVEL. Turkije:
Rondreizen, Campingvluch-
ten, strandvakanties. Tel.
043-640440.

Spanje/Portugal
Calpe t.h. APPARTEMENT
direct aan strand en centr.
voor 4 a 6 pers. Pr. v.a.

’ 200,- max. ’ 575,- p.w. en
vrijst. bungalow max.

’ 775,- p.w. 04490-27794.
PORTUGAL. Vakantiehuis
m. pool aan zee v. particulier
te huur. Tel. 09.49.2151/
754262.
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.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
De Belgische Sexster v/d TV

Dr kan er maar 1 de echte zijn!
Denise 06-320.326.20 - 50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbedsex 06-320.325.51
06-Vrouwen privé 06-320.321.02

Sex'o'foon 06-320.320.01
Porno-model 06-320.321.17

Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

Verborgen microfoons 06-320.360.69
50 et p/m

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.32»
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.32''
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.32^Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.32°.
35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.32'.?

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320>1
Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322^Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320"

GAY ONLY
Marcel & André maken héél wat mee...06-320.3^Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320 322,

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen...o6-320.323 o=,
Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.3^

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zoma*.
WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe*"
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de ~
Marion de wi1de....06-320.326.2

Circa 50 et/pm s

Party-Gay-Boxen
Partyline 06-320.330.10
Homobox 06-320.325.50

50 et p/m
Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry'Gaybox.....o6-320.330.11 s

Gespierde mannen, dappere vrouwen. 50 &I" |
Eroslijn: 06-320.321.2^

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Rijpe
Vrouwen

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

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320 328.22 - 50 et/pm
BIANCA IS TERUG!! 06-

-320.320.91
De beste in Nederland 50cm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

*Topsex*
de lekkerste voor 50 et p/m

06-

-320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12 - 50 c/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Love

onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

voor ’ 200,- all-in.
Geop. 12.00-02.00. Baltha-

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte

06-320.324.82

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michael en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

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

06-320.350.68 - 50 c/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12 - 50 c/m

06- Sex
Betty

hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
* * *

Sex Party Box
06-320.323.06

Live Sex
Relax Box

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

De National^
8.Z.5.-lijn. Nu 24 UU'i

live-info:ol3-32_j^

Sexlijn 10'
Sonja's meester' |

06-320.320.1 [
Evelientje durft

06-320.321- 1C
Met zn allen?

06-320.323.1 JMooiste meisje v.d. *06-320.320.5t
Live Sex Box I

06-320.325.3°
50 et p/ny^

Plots voelde \
je hand-

Erotifoonj
06-320.320.iï

50 et p/m

Sex'o' Mati'
Kies voor d^heetste meid^
of boys van >
Nederland

0,50 p.m. 06-

-320.324.J 4
St. Tropez Bjj

Putstr. 40, Sittard.
dag 21-5 uur. Nog 2 'V
meisjes gezocht. Bel'v
na 21 uur 04490-l7J>
Escortservice

Mariella maand, t^,
zaterdag v.a. 20.00

04490-23730_^-
Rosie-relatieÜr
Dagel. andere contac'
06-320.324.50 (50 ct,P'
Zie de foto's van de o»

in Rosie Jan. Deeinav.
gratis. Bel 010-429-^100% discreet doo1 1

codesysteeni__^-^
De super

contacten-bo*
De eerlijkste, eenvoud'^en snelste weg naa'g(t

vrienden en vriendir"l^Probeer het maar op j
320.324.30. Trouwens9^nog andere verlangen5 ,

f
dan is er de beste

heetste box van NL J
nummertje 06-320.32"

(50 cX.p.m.y^-
Geen studiowerk, ma
opgenomen in de sia*J

kamer. Geen sexvern*
maar 100%

Lifesex
06-320.330.09 (SOjt^f

Kil metaal op een rn^ijonge huid. Tina onde'y |
de sensatie van
Geboeide
liefde. Soft SM J

06-320.329.23 (50J_!i>a
Kijk als je het zo doe' H

zon blonde
kanjer a

krijgt ze er nooit Qey\
van. Makkelijk als jewv;>

weet 06-320.326.90i>^
Ze deden mee i"

een lesbische
pornoshow 1

die werd verboden, ma ,
ons mocht alles, zelfs j* j

de show niet mocht .1
06-320.329.25 (50J*£>_
Ze belden wel 4 kee'° .

mochten komen vo° (

Lifesex
Na 14 dagen onthoudjll
leefden ze zich uit vo°V
micro 06-320.329j4j>:i

De venusbo^j
De eerste echte box Zfl

vrouwen voor vrouwen, -i
vrouwen. Hetero's en
bisch 06-320.326_88i>7'

homo J
Als je 2 jongeknullen z° i
elkaar bezig hoort, beg%i|)

waar je zelf ook wel " (
verlangt 06- , i

320.326.91 (50£pmVl
Ze kwam voor
Lifesex J

en had vertelt dat So" A
haar opwond. Bondag
gehoorzaamheid. Ze j\
het 06-320.330.5jJg^

Voor Piccolo's . >
zie verde/. pagin*
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NS mikt dit jaar op
75.000 nieuwe klanten

«sl CHT - De Nederlandse
jj Vastorwegen wil het bestand aan_ brei!_ reizigers dit Jaar nink uit"«V «en. NS streeft ernaar omaantal reizigers met diverse
■W _'np" Jaar- en trajectkaarten
Jveri u breiden met 75.000 tot bo-
%^yi miljoen, zo blijkt uit het.ËTHlad Koppeling.

deel van de groei moet

f ner> uit nieuwe houders van«ail Actief Kaart, die 40 pro-
Korting geeft op trein-

kaartjes. De Spoorwegen wil dit
jaar de verkoop van die kaarten
met 55.000 verhogen tot 180.000.
Van de 60+/Seniorenkaart wil
NS er dit jaar 14.000 meer verko-
pen dan in 1989. Daarvan waren

er vorig jaar426.000 in omloop.
Beide kaarten hebben het nadeel
dat zij nietvoor negen uur 's och-
tends mogen worden gebruikt.
Om die pijn enigszins te verzach-
ten mogen houders van de voor-

deelkaarten hun kaart dit jaar in
de vakantiemaanden juli en
augustus wel in de ochtendspits
gebruiken. „In vorige jaren bleek
namehjk dat het in die maanden
na negen uur drukker is dan er-
voor", aldus Koppeling.
De kaart voor ouderen stijgt op 1
april in prijs van 75 naar 80 gul-
den. De Rail Actief Kaart wordt
dan 12 gulden goedkoper. Met
een groot aantal andere tariefs-
wijzigingen komt de gemiddelde
prijsverhoging uit op 2 procent.

FNV en CNV niet bang voor een loongolf

Vakcentralesblij met
CAO metaalindustrie
Tinst ~De vakcentrales FNV en CNV hebben gisteren
L gereageerd op het principe-akkoord voor een
T*ikt i

in de metaalir»dustrie, dat donderdagavond werdKei* ' edereen die beweert dat dit akkoord een loongolf inKri, g zet ' is niet helemaal van deze wereld", aldus FNV-. «voerder P. van Tongeren.

)| ir, "ClPe-akkoord voorziet on-
'hopj r ln een structurele loons-
'tial, Van 375 Procent en een)it.i_ ge uitkering van 1,25 pro-
etear!rnaast wordt er een 'vaca-i'l%ü^in het leven geroepen dat

K 1 id moet scheppen in
»kt_:n, aanbod op de arbeids-ehü"demetaalindustrie. De ver-
tt jf,? ls dat dat op termijn resul-
atse enkele duizenden' arbeids-

De koppeling tussen lonen en uitke-
ringen komt volgens de vakcentra-
les niet in gevaar. De overeengeko-
men loonsverhoging past in het ge-
meenschappelijk beleidskader van
overheid en sociale partners, aldus
de woordvoerders. Daarin kwamen
partijen overeen de loonkosten in
de hand te houden om zo de koppe-
ling te garanderen.

'Verantwoord'
Volgens P. Hazebosch, beleidsme-
dewerker van het CNV, is het prin-
cipe-akkoord in de metaal vanuit
dat oogpunt 'alleszins verant-
woord. „Er is geen sprake van dat
de koppeling hierdoor in gevaar
komt." Van Tongeren deelt die me-
ning: „Het gaat om een loonsverho-
ging van 3,75 procent over vijftien
maanden. Dat is op jaarbasis 1,5
procent meer dan de inflatie. Daar-
mee kun je toch moeilijkzeggen dat
de loonkosten de pan uitrijzen."

Hoewel er in het principe-akkoord
geen afspraken zrjn gemaakt over
verdergaande herverdeling van ar-
beid door arbeidstijdverkorting en
deVUT-leeftyd niet wordt verlaagd,
spreektVan Tongeren van 'een goe-
de werkgelegenheidsparagraaf.

Hazebosch staat neutraal tegenover
de gemaakte werkgelegenheidsaf-
spraken. „Ik neem daarkennis van
en verder is het een zaak van de
bonden", zei hij.

beursoverzicht

Forseomzet
|u. sTERdAM - De effecten-
_V e Werd gisteren beheerst
p'eb.fn Srote expiratie op de
fy>n.a rs' wat inhield dat de
"1dej n.delijkse aandelen- en
a enindexopties afliepen.Nijk tÏS w Wam het Damrak hier-
f\ a* onder druk te staan,

i^lde Wall Street hoger
\t\B„ werden handelaren ge-
'^rion? dekkinë te zoekenvoor

"°rdeu n snort-POsities waar-
koersen aantrokken.

__>d e u2etten waren gisteren op
Vbeu7 Ü

1!'Zen groot- °P de effec"
fl f[s kwam het tot een omzet
fNeie muJard- waarvan de
if e»inn f 943 milJ°en voor hun
j&Cr,t ? "amen. De optiebeurs
■ -00n tot een omzet vanuu contracten.
pfi gjs.rnationale aandelen wer-
Jul- st^u^en geruggesteund door
ykw ele dollar- Koninklijke
I en .^ daardoor boven f 140
li*gf1 g 1-81 Procent. Akzoi'.IO tot Ilaar f 129.70en Unilever
i°üfdfn j 53'De meeste andere
"cm .Sen lagen vriendelijk

Sf uf 2eer zeker niet het geval
Ncht PaPiei"fonds KNP. Het
[lr>st jv, _?ver een afkalvende
%ht k , eerste helft van 1990rn a^ eggers ertoe hun stuk-SrL te bieden. Het fonds
ÏVmï Saldo f5-70 of bi->na 12
r&«er \!ager °P f 41,90. Gelderseh^rnßt

am terug in de note-
% ei een winstvan f 1,60 op f

_._

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.

AEGON 109,90 110,70
Ahold 123,40 123,60
Akzo 128,70 129,70
A.B.N. 39,40 39,50
Alrenta 157,00 157,10
Amev 58,00 57,50
Amro-Bank 75,60 76,30
Bols 170,00 d 168,80
Borsumij W. 71,00 72,80
Bührm.Tet. 58,60 60,00
C.S.M.eert. 76,80 77,30
DAF 36,00 36,10
DordtPetr. 126,00 128,50
DSM 115,00 115,20
Elsevier 79,80 80,80
Fokker eert. 38,30 38,50
Gist-Broc. c. 29,40 29,80
Heineken 119,80 121,00
Hoogovens 74,90 76,10
Hunter Dougl. 102,60 103,10
Int.Muller 98,00 99,00
KBB eert. 77,00 76,00
KLM 44,60 44,50
Kon.Ned.Pap. 47,60 41,90
Kon. OUe 138.10 140,60
Nat. Nederl. 69,80 70,30
NMB Postbank 49,00 49,50
Nedlloyd 85,80 87,00
Nijv. Cate 92,00 94.00
Océ-v.d.Gr. 275,00 274,80
Pakhoed Hold. 151,20 149,30
Philips 43,60 44,00
Robeco 102,60 103,30
Rodamco 78,40 78,50
Rolinco 102,10 103,00
Rorento 58,70 58,60
Stork VMF 46,00 46,60
Unilever 151,60 153,00
Verßezit VNU 107,60 107,00
VOC 37,20 37,50
Wessanen 63,00 64,30
Wolters-Kluwer 45,20 45,40

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 115,50 115,60
123A NL 81-91 107,50 107,50b
12/2 NL 81-91 103.65 103,60
12NL 81-91 101,95 101,90
11*4 NL 81-91 102,80 102,70
ll'/2 NL 80-90 100,50 100,50
ll'/2 NL 81-91 101,75 101,75
11*2 NL81-92 103,25 103,25
11V2 NL82-92 102,30 102,30
11'ANL81-96 105,50 105,50
11'ANL82-92 102,30 102,30
11 NL 82-92 102,65 102,55
10*4 NL80-95 103,80 103,70
10*4 NL81-91 100,95 100,90

lOV2 NL80-00 108,00 108,00
10*2 NL 82-92 101,70 101,65
10'ANL 80-90 100,80 100,70
10'ANL 86-96 106,20 106,10
10'ANL 82-92 102,50 102,15
10'ANL 87-97 106,90 106,80
10NL 80-90 100,30 100,30
10NL 82-92 101,65 101,65
9/2 NL80-95 101,90 101,95
9/2 NL83-90 100,20 100,10
9*2NL86-93 101,05 101,05
9NL 79-94 100,30 100,35
9NL 83-93 100,30 100,30
B*4 NL 79-94 100,00 100,00
B*4 NL 84-94 100,25 100,15
BV2 NL 83-94 99,70 99,65
BV2 NLB4-941 99,70 99,65
BV2 NLB4-94-2 .99,90 99,70
BV2 NLB4-91-1 99,75 99,65
Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 107,00 107,20
11 BNG 81-06 104,70 104,90

BV2 BNGB4-09-1 99,50 100,00
BV2 NLB4-91-2 99,55 99,60
BV2 NLB4-91-3 99,60 99,60

B'/_ NLB7-95 99,60 99,70
BV2NL 89-99 100,00 99,85
BA NI. 77-92 99,70 99,70
BA NL 77-93 99,30 99,30
BV4 NL 83-93 99.10 99,00
BA NL 84-94 98,95 98,85
BA NL 85-95 98,85 98,95
BV4 NL 90-00 99,25 99,30
BNL 83-93 98,80 98.80
BNL 85-95 98,30 98.35
7.4 NL 77-97 98,60 98,60
7*4 NL 77-92 99,40 99,40
Wi NL 82-93 98,55 98,65
73A NL 85-00 97,00 97,00
7*4 NL 90-00 95,85 96,00
V/i NL 78-93 98,00 98,00
7V2 NLB3-90-1 99,80
Vh NLB3-90-2 99,55 99,55
7'/_ NL 84-00 96,10 96,00
V/2 NL 85-95 96,95 97,05
V/2 NL85-2 95 96,70 96,80
V/2 NL 86-93 98,10 98,00
7'/2 NL891l 94,20 94,30
7/4NL 89-99 92,55 92,70
7NL 66-91 97,65 b 98,00b7NL 66-92 98.00 e 98,40e
7NL 69-94 96,10 96,10
7NL 85-92/96 94.95 95,10
7NL 87p93 95,75 95,80
7NL 89-99 91,20 91,35
7NL 89-99-3 91,05 91,20
7NL 89-99-4 90,95 91,15
63A NLI-2 85-95 94,40 94,45
63/4 NL 86-96 94,00 94,05
63A NL 88-98 89,90 90,00
6*4 NL 89-99 89,65 89,75
6V2NL6B-93-1 96,40 96,40
6*2 NL6B-93-2 96,00 96,00
6/2 NL 68-94 95,05 95,05
6/2 NL 86-96 90,85 90,85
6V2 NL 87-94 92,80 92,80
6V2 NL 88-96 90,55 90,55
6V2 NL 88-98 88,50 88,65
6V2 NL 89-99 88,20 88,35
6NL 87 88,50 88,50
6'A NL 66-91 98,20 98,20
6'A NL 67-92 96,60 96,90b
6'ANLB6-92/6 91,75 91,90, 6'A NL 86/96 89,30 89,35
6'A NLB6p95 91.40 91,45
6'A NLB7-3p95 91,35 91,40
61/4NLB7-1/95 90,90 90,90
61/4NLB7-2/95 90,80 90,80
6V4NLBB-94 92,75 92,80
6% NL 78-98 94,70 e 95,30b
6'ANLBB-98 89,60 89,60
6NL 67-92 96,30 96,30
6NL 87-94 91,20 91,25
6NL 88-94 91,20 91,25
6NL 88-95 89,70 89,85
6 NLBB-96 88,30 88,30
5*4 NL6S-90-1 98,10 98,10
5*4 NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 93,20 93,30b
4/2 NL 60-90 98,30 98,30
4/2 NL 63-93 96,00 96,00
4'A NL 60-90 96,50 97,00b
4'A NL 61-91 97,80 97,80
4'A NL63-93-1 95,00 95,00
4'A NL63-93-2 97,00 97,00
4NL 6292 96,00 96,00
33A NL 53-93 95,20 e 95,20b
3'A NL 848-98 93,10 93,10
3'A NL 50-90 99,00 99.00
3'A NL 54-94 93,00 93,00
3'A NL 55-95 92,00 b 92,00b
BV2 BNGB4-09-2 100,00 99,50
6*4 BNG 67-92 97,30 97,30
63A BNG 68-93 96.50 96.50
6V2 BNG67-92-1 97,40 97,40
6'A BNG 67-92 96,00 96.00
6BNG 65-90-1 98.00 98,00
6BNG 65-90-2 97,50 97.50
5*4 BNG6S-90-2 97,70 97,70

s/2 BNG 65-90 sy.Bo 99,80
5'A BNG 64-90 99.50 99,50
4/2 BNG 62-92 96,00 96,00
4/2 BNG 62-901 95,50 95,50

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 92,50 92,30
B' 4 AIR 85 112,00 110,00
6'ABührm.73 280.00
6'A Cham 86 66.00 67,50
5 Enraf-N.86 90,50 90,80
7 HCS Techn. 111,00 111,00
6 Hoogov. 85 113,00 116,00
sHoopEffB7 85.50 85,50
B*4 KNSM 75 236,50 236,50
6V2 Nijv.Bs 145,00 142,00
6',. R01.67 90,00 89,70
14SHV 81 149.00 149,00

B*4 Stevin76 100,00 100,00
BV2 Volker7B 99,80 99,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63,50 63,30
ACF-Holding 37,70 38.60
Ahrend Gr. c 248,00 247.00
Air Holland 27.00 26,00
Alg.Bank.Ned 40,30 40.20
ABN (div'9o) 38.60 38,60
Asd Opt. Tr. 18.00 18,50
Asd Rubber 5.50 5,60
Ant. Verff. 415,00
Atag Hold c 104.00 105.00
Aut.lnd.R'dam 95.00 95,00
BAM Groep 97.00 99.00
Batenburg 84,50 84,50
Beers 136,00 136,00
Begemann 125.10 126,50
Belindo 362,00 362,00
Berkels P. 5,95 6,05
Blyd.-Will. 29,40 29,50
Boer De, Kon. 310,00 310,00
de Boer Winkelbedr. 65,20 67.30
Boskalis W. 13,70 14.60
Boskalis pr 14,00 b 15.10
Braat Beheer 45,40 45,40
Breevast 18,80 18,70
Burgman-H. 3420.00 3420.00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1000,00 1015,00
CenterParcs 56,90 57,00
Centr.Suiker 75,80 76.00
ChamotteUnie 7,60 7,80
Cindu-Key 190,00 190.00
Claimindo 358.00 358.00
Content Beheer 20,00 20,30
Cred.LßN 58,00 56,20
Crown v.G.c 93,50 93,50
Desseaux 254,50 a 253.50
Dorp-Groep 34,90 35,00
DSM (div'9o) 111,50 111,50
Econosto 331,00 328,00
EMBA 125,00 125,00
Enraf-N.c. 67,00 68,00
Eriks hold. 112,00 112,80
Flexovit Int. 94,80 94.90
Frans Maas c. 104,00 104,50
Furness 127,80e 130,00 b
Gamma Holding 81,50 82,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 29,10 29,40
Geveke 44,00 44,30
Giessen-de N. 227,00 223,00
Goudsmit Ed. 363,00 363.00
Grasso'sKon. 129,00 131,00
'Grolsch 130,50 130,00
GTI-Holding 212,00 211,00
Hagemeyer 106,00 106,00
Idem'/2div.'B9 104,00 102,00
HAL Trust B 13,50 13,50
HAL Trust Unit 13,30 13,60
HBG. 193.00 192,00
HCS Techn 14,30 14,40
Hein Hold 103,00 104,50
Hoek's Mach. 203.00 204,00
Heineken Hld 103.00 104.50
Hull.Sea S. 1,17 1,16
Holl. Kloos 468.00 460,00
Hoop Eff.bk. 9,10 9,10
Hunter D.pr. 5,00 4,90
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,40 36,50
Industr. My 218,00 217,50

Infotheek 26,00 26,50
Ing.Bur.Kondor 570,00 575.00

Kas-Ass. 47,50 48,50
Kempen Holding 16.80 17.00
Kiene's Suik. 1400.00 1400.00
KBB 77.50 76.00
Kon.Sphinx 117,00 118.00
Koppelpoort H. 275,00 285.00
Krasnapolsky 197,00 199.00
Landré & Gl. 61,50 61.50
Macintosh 40.50 41.20
Maxwell Petr. 660.00 665.00
Medicopharma 66,70 66,70
Idem (div9o) 65.50
Melia Int. 5,50 5,50
MHVAmsterdam 19,00 19,00
Moeara Enim 1162.00 1180.00
M.Enim 08-cert 15100.00 15500.00
Moolen en Co 28,50 28.50
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,40 8,30
Mynbouwk. W. 416.50 416,50
Naeff 300.00
NAGRON 47,00 47.00
NIB 643,00 645,00
NBM-Amstelland 18,70 19,40
NEDAP 392,00 393,00
NKF Hold.cert. 322,00 321,00
Ned.Part.Mij 40,70 40,90
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1135,00 1132.00
Nutricia gb 77,50 77,00
Nutricia vb 87,00 87,00
Oldelft Groep c 185,00 189,00
Omnium Europe 16.20 16.00 e
Orco Bank c. 65,70 66,00
OTRA 184,00 185.50
Palthe 75.00 75,00
Philips div.'9o 42.00 42,50
Pirelli Tyre 34,50 34.50
Polygram 29,70 30,50
Polynorm 99,00 99.20
Porcel. Fles 188,00 188,00
Ravast 46,80 46,00
Reesink 73,80 75.00
Riva 52,10 52,10
Riva (eert.) 52.00 52.00Samas Groep 65.70 66,00
Sarakreek 29.00 30.50
Schuitema 1410.00 1410,00
Schuttersv. 166,80 166,00a
Smit Intern. 53,10 53,40
St.Bankiers c 21.40 21.70
Stad Rotterdam c 45,40 45.50
TelegraafDe 87,50 88.00
Text.Twenthe 336,00 337.00Tulip Comp. 35,80 35,70
Tw.KabelHold 145,00 e 146,00
Übbink 84,00 83,00
Union Fiets. 25,50 25.20
Ver.Glasfabr. 340,00 340,00
Verto 57,90 57,90
Volker Stev. 68,20 68,50
Volmac Softw. 48,60 48,50
Vredestein 24,40 24.50
VRG-Groep 55,70 55,80
Wegener Tyl 187.00 187.00
West Invest 23,20 23,20
West Invest c. 90,00 70,00 a
Wolters Kluwer 178.00 180.00Wyers 48,10 48.20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,20
ABN Aand.f. 75.60 75,10
ABN Beleg.f. 55.60 55,20
ALBEFO 52,60 52.50Aldollar BF $ 22,00 22.00
Alg.Fondsenb. 229.50 229,00
Alliance Fd 11,80 11,60
Amba 47,80 47.80
America Fund 290.00 305.00
Amro A.in F. 89,70 89,60
Amro Neth.F. 75.10 76,00
Amro Eur.F 73.60 74.40
AmroObl.Gr. 154.20 154.10
Amvabel 80,20 79,80
AsianTigersFd * 62,00 62,30

AsianSelFund 45.60 47.10
Bemco Austr. 58.00 58.50
Berendaal 108,00
Bever Belegg. 26,50 26.50
BOGAMIJ 106,00 106.00
Buizerdlaan 42,50 42.50
CLN Obl.Waardef. 100,20 100.20
Delta Lloyd 42.00 42,00
DP Am. Gr.F. 25.50 25.40
Dp Energy.Res. 48.00 48.00
Eng-H011.8.T.1 9.30 9.30
EMF rentefonds 61,90 62,00
Eurinvest(l) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 8,20 8,70
EOE DuStlnF. 298.00 299.00
EurGrFund 60,50 60.50
Hend.Eur.Gr.F. 216.00 219.00
Henderson Spirit 71.00 71.10
Holland Fund 73,00 72,50
Holl.Obl.Fonds 113.50 113,50
Holl.Pac.F. 113,00 113,00
Interbonds 550.00 547.00
Intereff.soo 51,10 51.40Intereff.Warr. 365,00 367,00
Jade Fonds 181.00 181.30
Japan Fund 35,10 35.50
Japan Rot. Fund venl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 98,40 98,40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1530.00 1530.00
NedufoA 138.00 138,00
Nedufo B 138,00 138.00
NMB Dutch Fund 39.50 39.50
NMBGlobal F. 49,00 48,50
NMB Oblig.F. 34,50 34,50
NMBRente F. 102.90 102.90
NMB Vast Goed 38.00 38,10
Obam. Belegg. 216.00 218.00OAMFRentef. 13.55 13,65
Oreur.Ned.p. 48.40 48.40
Pac.Prop.Sec.f. 48.60 49,10
Pierson Rente 99,70 99,70
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 74,70 74,50
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.10
Rabo Onr.g.f. 84,90 84.90
Rentalent Bel. 132.10 132,70
Rentotaal NV 31,00 31.00
RG groen 49.90 50,00
RG blauw 49.50 49,60
RG geel 49.10 49J0
Rodin Prop.s 103,50 103.50
Rolinco cum.p 94.50 94.50
Sci/Tech 17.30 17,00
Technology F. 18,50 18.50
Tokyo Pac. H. 270.00 271,00
Trans Eur.F. 80.70 82,30
Transpac.F. 500.00 500.00
Uni-Invest 130.50 130,50
Unico Inv.F. 80,50 80,40
Unifonds 35.70 35,70
VWN 59.20 59.20
Vast Ned 127,20 127,20
Venture F.N. 45,50 45.50
VIB NV 86,00 86.00
VSB Mix Fund 51.40 51,40
WBO Int. 76.00 76,00
Wereldhave NV 210.40 210.20
Yen ValueFund 91.30 92,40
Buitenlandse obligaties
83AEEG84ll) 99.00 99,00
3/2 EngWarL 33.50 33,00
53 4 EIB 65 98.50 98,50
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35.00 36,00
Amer. Brands 65,00 66.20
Amer. Expres 32,00 31.80
Am.Tel.i Tel. 42.50 42,50
Ameritech 60.50 61,00
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218.00
ASARCO Inc. 31.20 30.70
Atl. Richf. 107.50 107.60
BAT Industr. 8.10 8,20
Bell Atlantic 97.80 97,70
BellCanEnterpr i5.00
Bell Res.Adlr 0,35 e

Bell South 52.00 52,30
BET Public 2.60
Bethl. Steel 17.50 17,30
Boeing Comp. 60.20 60,00
CDL Hotels Int. 0.83
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 17,75 18.00
Citicorp. 26,30 26.50
Colgate-Palm. 61.00 61.00 d
Comm. Edison 37.00 37.20Comp.Gen.El. 510.00Control Data 17,50 17,50
Dai-lchiYen 2900.00 2800,00
Dow Chemical 67,50 68,00
Du Pont 122.60
Eastman Kodak 40,00 40,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 152.00 152,00
Exxon Corp. 47,00 47,80
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 44,25 44.25
Gen. Electric 63.00 63.60
Gen. Motors 42,00 42.00
Gillette 45.70 46,50
Goodyear 40,75 40.00
Grace & Co. 32,00
Honeywell 84,70 85.00
lnt.Bus.Mach. 98,00 99,50
Intern.Flavor 67.75
Intern. Paper 56.40
ITT Corp. 54,90 54.90
K.Benson © 5172,00
Litton Ind. 76.00 76.60
Lockheed 39,80 40,00
Minnesota Mining 81.00 81,00
Mitsub.Elect. 1150.00Mobil Oil 57,70 58.30
Morgan $ 37,75 37,60
News Corp Auss 12,90 12,60
Nynex 82.00 83,00
Occ.Petr.Corp 29,00 29,00
Pac. Telesis 47.00 47,20
P& O. f) 7.00 7,00
Pepsico 59,50 59,30
Philip Morris C. 38.40 39.10Phill. Petr. 23.50 23.60
Polaroid 44,75 44,25
Pnvatb Dkr 300,00 302,00
Quaker Oats 56.00
St.Gobin Ffr 635.00 630.00
Saralee 30,00 29.50
Schlumberger 46.90 47.40
Sears Roebuck 37,20 37,10
Sony (yen) 36,40 36.50
Southw. Bell 54.70 53.70
Suzuki (yen) 1020.00
Tandv Corp. 36,75 36.80
Texaco 55,20 55,75
Texas Instr. 35,60 35,00
The Coastal C. 30,20 30.80
TIP Eur. 1,75 1.75
TushibaCorp. 1160,00 1160.00
Union Carbide 24,25
Union Pacific 75,50 77.00
Unisys 14,50 14.50
USX Corp 35.10 34,80
US West 72,00 72,20
Warner Lamb. 116,90
Westinghouse 71,75 72,00
Woolworth 61,60 61,10
Xerox Corp. 55,70 57.00
Certificaten Amerika
AMAX Inc. 47,00 46,00
Am. Home Prod. 198.00
ATT Nedam 80,00 80,30
ASARCO Inc. 68.50
Atl. Richf. 204,50 206.00
Boeing Corp. 115,00 116,00
Can. Pacific 39,00 40,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 33,00 31,50
Citicorp. 48,00 49,00
Colgate-Palm. 118,00 118.00
Control Data 28,50 29.00
Dow Chemical 127,00 128.00
Eastman Kodak 76,50 77.50
Exxon Corp. 90,00 91,00

Fluor Corp. 66.50
Gen. Electric 119.00 121,00
Gen. Motors 80.00 81.00Gillette 89.00 90.00
Goodyear 80.00 78.00
Inco 45,00 43.00
1.8.M. 182,50 186,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 26,00 26.00
Lockheed 76,00 78,00
Merck & Co. 137,00 140,00
Minn. Min. 152.00 154,00
Pepsi Co. 112,00 112,00
Phihp Morris C. 71.50 74,00
Phill. Petr. 44,00 43,50
Polaroid . 78,50 d 78,00
Procter &G. 128,00 132,00
Quaker Oats 104,50 104.50
Schlumberger 87,50 90,50
Sears Roebuck 69.50 70,00
Shell Canada 66.50 66.50
Tandy Corp. 70,00 70,00
Texas Instr. 66.50 66,50
Union Pacific 145,00 147,00
Unisys Corp 32,00 32,00
USX Corp 66,00 66,00
Varity Corp 3,15
Westinghouse 136,00 137,50
Woolworth 116,00 116.50
Xerox Corp. 103.00 102,00 d

Certificaten overig
Deutsche B. 805,00 812,00
Dresdner B. 415,00 415,00
Hitachi (500) 1000,00
Hoechst 281.00 282,00
Nestlé 8950.00 8950,00
Siemens 702,00 705,00
Warrants
Akzo 24,40 25,00Bogamij 7,00 7,00
Falcons Sec. 22.20 23,50
Honda motor co. 900,00 995 00
KLM. 85-92 159,50 159.80St.Bankiers a 0,02 e 0,02 eSt.Bankiers b 1,70 175
Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 101,50 101,25

Aegon warr 12,80 12,00
10/2 ABN 87 93,75 93.75
13Amev 85 97,20 97,20
10AmevBs 103,00 103,00
11Amev 86 93,75 93.75
10.2Amro 86 94.80 94,80
10Amro 87 93,50 93.50

5*4 Amro 86 95.00 95,00
Amro Bank wr 21,50 20,50
Amro zw 86 73.00 73.00
9 BMH ecu 85-92 96.00 96.00
7 BMH 87 96,00 96,00
IO'ïEEG-ecu 84 100,75 100,75
934E18-ecu 85 97,20 97,20
12,2 HlAirl.F 94.80 94,80
12 NIB(B) 85-90 100.00 100,00
11'A NGU 83 101,20 101.20
10 NGU 83 100.00 100.00
2'aNMB Pb.B6 84,25 85,00
NMB Postb.war. 73,25 74.00
83A Phil. 86 100,00 100,00
63 4 Phil.B3 98.35 98.35
11 Rabo 83 102.10 102.10
9 Rabo 85 99,40 99.40
7Rabo 84 98,75 98,50
Parallelmarkt
Alanheri 27,70 27,70
Berghuizer 44,50 44,00
Besouw Van c. 49.00 49,20
CBI Barin Oce. yen 2065.00
Comm.Obl.F.l 100,40 100,20
Comm.Obl.F.2 100,00 99,80
Comm.Obl.F.3 100,50 100,30
De Drie Electr. 37,00 37,00
Dico Intern. 121,00 123,00
DOCdata 20,10 e 20,10

Ehco-KLM Kl. 38.50 38,50 f
E&L Belegg.l 74.90 74.20
E&L Belegg.2 74,30 73.70
E&L Belegg.i 75.90 i3.au
Free Rec.Sh. 32,00 32,50
Geld.Pap.c. 72.20 73.80
Gouda Vuurv c 94,00 93.50
Groenendijk 36.80 37,00
Grontmij c 199,00 202.00
HCA Holding 46.50 47.50
Hes Beheer 219.00 219.00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,60 3,70
InterviewEur. 8.80 9.20
Inv. Mij Ned. 54,00 53.00
Kuehne-Heitz 48.00 e 48,40
LCI Comp.Gr. 76.50 81,50
Melle 289.00 288.00
Nedschroef 128.00 129.00
Newavs Elec. 9,80 9,70
NOG Bel.fonds 31,60 31,50
pan pacific 10.90 10,90
Pie Med. 10.20 10.50
Poolgarant 9,90
SimacTech. 17.60 17.30
Sligro Beh. 48.50 48.00
Verkade Kon. 256.00 255,00
VHS Onr. Goed 17,20 17,20
Weweler 101.10 101.00
OPTIEBEURS

serie omzet vk. sk,
abn p jan 40.00 819 o.Boa 0.40 baegn c jan 110.00 1129 0.80 0.90
akzo c jan 130.00 1267 0.20 0.10
akzo p jan 130.00 795 1.60 1,00
dsm c jan 115.00 713 0.60 0.20coc c jan 285,00 1138 1.00 1.00
coc c feb 290.00 1327 4.60 5.00
coc p jan 285,00 945 2.00 0.10coc p jan 290,00 1603 6.00 4.00coc p jan 295,00 2180 11,00 b 9.00
coc p jan 300.00 1370 16.50 14.00coc p jan 310,00 566 25.50 24.00
coc p feb 280.00 781 5.00 4.10
coc p feb 285.00 865 6.50 5.90coc p feb 290.00 499 10.50 8.50
eoo c jan 260.00 645 26.00 a 26.20eoo c jan 270.00 592 15.50 a 16.20eoo c jan 280.00 1155 6.00 a 6.20
eoo p jan 290.00 1258 4.00 3,80
eoo p jan 310.00 1924 24.50 23,80
eoo p jan 320.00 1537 34.00 33,80
hoog c jan 75,00 580 0.50 1.50
kim c jan 45.00 1036 0.30 0.10
kim p jan 45.00 864 0.70 0.60 b
knp c apr 45.00 910 5,50 1.70 bknp p jan 45.00 744 0.30 2.90 b
knp p jan 50.00 847 2.70 8.00
knp p apr 40,00 1647 I.ooa 2,40
knp p apr 45,00 667 2.50 5.20
nedl p jan 90,00 713 4.30 3.00 b
nlv c aug 97.50 500 0.90 a 0.70
nmb p jan 50.00 757 I,loa 0.60
natn c jan 70.00 2585 0.50 0.50
natn c apr 70.00 792 3.90 4.20
natn c apr 75.00 1044 1.80 2.00
natn p jan 70,00 1326 0.50' 0.20phü c jan 35.00 754 8.60 9.10phil c jan 40.00 2972 3.60 4.00 b
phil c jan 45.00 2768 0.10 0,10
phil c apr 45.00 955 2.40 2,60
phil p jan 45,00 3180 1.30 1.10
phil p apr 45.00 787 3.70 3,30
olie c apr 145.00 503 3.60 4,50
olie p jan 140,00 2060 2.20 0,10
unil c jan 150.00 827 1.90 3.00
unil c apr 150,00 539 8.20 8.90unil c apr 160,00 738 3.70 4.00
umi p jan 150.00 1619 1,00 0,10
voc c jan 35,00 756 2.10 2,40

a=taten g-buden+ti-di».
b=bieden h=taten+ex-di».
e-ex-claim k^ gedaan-t-h
d=n-di>idtnd l = gedaan-rg- e -gedaan»baden »k=slotkoers vorige dag
f=gad«in-Haten sk slotkoers gisteren

economie

Overschot op Japanse
handelsbalans kleiner

TOKIO - Japan heeft vorig jaareen
overschot geboekt op zijn handels-
balans van 64,43 miljard dollar te-
genover een overschot van 77,56
miljard dollar in 1988. Gisteren
maakte het Japanse ministerie van
financiën bekend dat volgens voor-
lopige cijfers het overschot over de-
cember vorig jaar is uitgekomen op
6,19 miljard dollar.

Het overschot in de laatste maand
van 1988 bedroeg 9,72 miljard dol-
lar. In november van het afgelopen
jaar verdiende Japan 3,53 miljard
dollar met zijn handel, aldus het mi-
nisterie. De handel met de Ver-
enigde Staten leverde Japan in de-
cember 3,83 miljard dollar op. In no-
vember was dat 3,36 miljard dollar.

Japan exporteerde in december
voor 24,59 miljard dollar. De import
had een waarde van 18,4 miljard
dollar. De bedragen zijn niet gecor-
rigeerd voor seizoensinvloeden.
Het is het derde achtereenvolgende
jaar dat het overschot op de han-

delsbalans van Japan kleiner is ge-
worden. In de handel met de VS
boekte Japan voor het tweede jaar
achtereen een kleiner overschot.
Vorig jaar was dat 45 miljard dollar
tegen 47,6 miljard dollarin 1988. On-
danks de vermindering vormt het
overschot in de handel met de VS
nog zeventig procent van het totale
handelsoverschot. In voorgaande
jaren was dat ongeveer zestig pro-
cent.

Over heel het afgelopen jaar geno-
men steeg de waarde van de Japan-
se uitvoer met 3,9 procent tot 275,17
miljard dollar. De waardevan de in-
voer ging met 12,5 procent omhoog
tot 210,74 miljard dollar. De handel
met de EG was vorig jaar goed voor
een overschot van 19,77 miljard dol-
lar tegen 22,8 miljard dollar in 198'

De export naar de EG groeide met
2,2 procent tot 47,91 miljard dollar,
terwijl de import uit de EG toenam
met 16,9 procent tot 28,14 miljard
dollar.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.250-/25.750,
vorige ’ 25.270-’ 25.770. bewerkt ver-
koop ’ 27.350, vorige ’ 27.370 laten.
ZILVER: onbewerkt f 285-J 355. vori-
ge ’ 285-/ 355; bewerkt verkoop ’ 400
laten, vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.doUar 1.87 1,99
.austr.dollar 1.47 1.59
belg.frank (100) 5.22 5,52
canad.dollar 1.58 1.69
deensekroon (100) 27.60 30.10
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 3.04 3,29
finse mark (100) 46,50 49,00
franse frank (100) 31.50 34.25
griekse dr. (100) 1,05 1.25
ierse pond 2.85 3.05
ital.lire (10.000) 14.00 15.70
jap.yen(10.000) 128,00 134,00
noorse kroon (100) 27.85 30,35
oost.schill. (100) 15,72 16.27
port.escudo(lOO) 1.18 1,36
spaanse pes. (100) 1.64 1.80
turkse pond (100) 0.060 0,100
zweedse kr. (100) 29,65 32,15
zwits.fr. (100) 124.00 128.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,92925-1,93175
antill.gulden 1.0650-1.0950
austr.dollar 1.5270-1.5370
belg.frank (100) 5.3815-5.3865
canad.dollar 1,64125-1.64375
deense kroon (100) 29,070-29,120
duitse mark (100) 112,640-112.690
engelse pond 3,1725-3,1775
franse frank (100) 33.130-33.180
griekse dr. (100) 1,1585-1.2585
hongk.dollar (100) 24,6250-24,8750
ierse pond 2.9830-2.9930
ital.lire (10.000) 15.115-15.165
jap.yen (10.000) 132.28-132.38
nwzeel.dollar 1.1810-1.1910
noorse kroon (100) 29,275-29,325
oostenr.sch. (100) 15,9990-16.0090
saudiar.ryal(lOO) 51.3750-51.6250spaanse pes. (100) 1.7340-1.7440
surin.gulden 1,0625-1,1025
zweedse kr. (100) 31.020-31.070
zwits.frank (100) 126.750-126.800
e.e.u. 2.2920-2.2970

Zweed koopt
belang in
Porsche

STUTTGART - De Zweedse miljo-
nair Per Arwidsson heeft ongeveer
tien procent van de preferente aan-
delen van de sportwagenfabrikant
Porsche in handen gekregen. Het
Westduitse familiebedrijf maakte
verder bekend dat de 80-jarige voor-
zitter van de raad van commissaris-
sen, Ferry Porsche, in maart wordt
opgevolgd door zijn oudste zoon
Ferdinand Alexander.

Waarom Arwidsson de aandelen
heeft opgekocht, is niet duidelijk.
Het is onwaarschijnlijk dat de voor-
al in onroerend goed werkzame
Zweed uit is op een overneming. De
preferente aandelen hebben geen
stemrecht. Alle aandelen met stem-
recht zijn in handen van de familie
Porsche en de Oostenrijkse familie
Piech.

Ferry Porsche, de zoon van oprich-
ter Ferdinand, treedt op 9 maart af
als voorzitter van de raad van com-
missarissen. Zijn 55-jarige opvolger
Ferdinand Alexander staat bekend
als een zeer begaafde ontwerper.
Van hem kwam het ontwerp van het
legendarische model Porsche 911
uit 1963. Hij is eigenaarvan het Oos-
tenrijkse bedrijf Porsche Design,
dat horloges en zonnebrillen met
het merk Porsche maakt.
Porsche heeft een moeilijke periode
achter de rug doordat deverkoop in
de Verenigde Staten, de belangrijk
ste afzetmarkt, fors verminderde.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 191.90 193,80
id excl.kon.olie 186.80 187,80
internationals 194.10 197.00
lokale ondernem. 191.10 191.90
id financieel 144.70 145.30
id niet-financ. 237.30 238.20
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 250,20 252.70
id excl.kon.olie 232.20 233.50
internationals 262,10 266,00
lokale ondernem. 236.40 237.30
id financieel 188.50 189.40
id niet-financ. 283,60 284.60
Stemmingsindex (1981=100)

algemeen 113,20 113,60
internation 111,90 U3.30
lokaal 113,40 113,70
fin.instell 106,10 106,60
alg. banken 104.10 104,90
verzekering 108,80 109.10
niet-financ 115.60 115,80
industrie 114,30 114.40
transp/opsl 126,70 127,40

" RIJSWIJK - De waterleidingbe-
drijven hebben vorig jaar 1274 mil-
joen kubieke meter drinkwater ge-
leverd. Dat is 4,8 procent meer dan
in 1988. De sterkste stijging deed
zich voor in de droge zomermaan-
den. In mei werd het meeste drink-
water geleverd: meer dan 120 mil-
joen kubieke meter.

In Seoel heeft men een oplossing bedacht voor het grote tekort aan
parkeergelegenheid voor auto's. Het dak van een nieuw winkelcen-
trum in de Zuidkoreaanse hoofdstad werd zodanig geconstrueerd dat
daar parkeerruimte werd geschapen. De bezoekers aan het centrum
hoeven nu in elk geval geen lange afstanden meer af te leggen met hun
overvolle boodschappentassen. Er rijden dagelijks al meer dan een
miljoen auto's in de straten van Seoel.
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Ze dobbelen
om sex. Hij verliest. Heerlijk,
als een vrouw zich zo uit kan

tovon
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)

Ma t/m zon 11.00-24.00 uur.
i Nieuw, nieuw 5 nieuwe

jonge meisjes bij

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100
Twee jonge

lesbiënes
kwamen er voor uit Gelder-

land naar de studio. De
naakte waarheid., warm en

verliefd. Ze doen 't. 06-
-320.330.52 (50 ct.p.m.)

Het meisje met de
wondermooie

benen raakt opgewonden
als de man veel meer doet

dan hij mag...
06-320.326.70 (50- ct.p.m.)
Lydia van 18 solliciteert als

gegadigde. Moet 't echt
topless?

Maar dan... gaat ze nog
verder. Alleen hoge hakken.
06-320.326.72 (50 ct.p.m.)

Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565
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.

Lekkere meid zkt sexcontacl
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et pm)

Direct snel sexcontact

live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 c pm)

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

üjn: 06-320.326.33 (50cpm)
Volop lekkere meiden op
de Sexrelatielijn
06-320.320.44 (50 cpm)

Heb je zin in sex?
De erotische
afsprakenlijn

06-320.325.80 (50 cpm)
Op de Tippelbox

sexadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66 (50 c pm)
Lekker gluren bij hete

Vrouwen
06-320.328.00 (50 cpm)

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-box

06-320.330.01 (50 cpm)

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 (50 cpm)

Elly komt voor
Lifesex

naar de studio. Nerveus.
Ontkleed u maar vast. Trio

met 2 man?..
06-320.321.32-50 et p/m

Overdag is Brian op de trim-
baan, maar hoe
masseert

zijn vriend dat soepele .
lichaam in de nacht.

06-320.321.33-50 et p/m
Liften is ook riskant voor

jongens. Hans merkt 't als hij
overnacht bij die aardige

man.
Homo

06-320.323.86 - 50 et D/m

Kontakten/Klubs
Niet om 't geld, maar voor de

waanzinnige kick komen
deze 2 paren voor

1 Life-partnerruil
naar de studio.

" 06-320.326.71 -50 et p/m
Haar man weet 't, als mooie
Hanna een nacht wegblijft in

een hotel met een
vreemde.

De volgende morgen...
06-320.326.93 - 50 et p/m
Vreemd. Mevrouw laat het
meisje zonder rokje maar

met
jarretels

de thee serveren, en dan...
06-320.330.19 - 50 et p/m

Als haarkorte rokje scheurt,
wordt de

Life-act
van Amy en John

spannende werkelijkheid.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Homo
Het is wel even slikkenvoor

Ruud en Leo.
■ 06-320.327.01 -50 ct.p.m.

Buurvrouw
Chantal

zou maar naast jou wonen.
Live-sex.

' 06-320.328.01 -50 ct.p.m.

Linda
vertelt over de eerste keer

met 'n vrouw
06-320.328.03 - 50 ct.p.m.

Joyce
Privé en Escort, ma-zat.,- v.a. 11-24 u., 045-411766

Jonge vrouwen- samen onder 'n hete douche
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.
Bel! De leukste box voor
Mooie meiden

06-320.329.99 - 50 ct.p.m.

Lisa
opwindend heet, houd van

sex in 't zwembad
06-320.332.01 - 50 ct.p.m.

'Nieuw Geopend*

1 Club Nirwana
Wij durven te zeggen: "Onze
servicebehoort tot de top"!!!

Durf jij te bellen? 045-
-463323, bezoek ons in

Kerkrade, Nieuwstraat, 147

"Exclusief"

' Industriestr. 13 Kerkrade-W.
v.a. 12.00 uur 045-413887
Tevens meisjes gevraagd

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Hottlips
vanaf 10.00 uur ook zat en

zond. 045-721759.

Bar Mi Amore- 5 nieuwe meisjes aanwezig,
Maand, t/m zaterdag v.a.

20.00 u. Leyenbroekerweg
160, Sittard. Tevens escort-

_
service. Tel. 04490-23730

Anja
Privé en escort, tel.. 045-352559 ’ 100,-.

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

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.

’ 50,- All in
Katja, Brigit en Stella, tel.

045-423608.

Parenavonden
ledere zaterdag v.a. 20.00
u. Stephanie, Schilberg 26

route Margraten-Belg. grens
(De Plank) plm. 1 km. voor
de grens. Prijs ’ 75,- all-in.

Tel. 04456-226.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken U thuis of in hotel.
045-311895.

(Huisdieren

Kattenpension de Gelaarsde kat
het gehele jaar geopend.

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

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. TREKPAARD merrie,
2 jr., bruin/schimmel met pap
Aalbeek Tel. 04405-2651.
Te koop BOUVIER zwart,
teef, 10 mnd., lief voor kin-
deren. Tel. 04490-37470.
Kampioenshow VOGEL-
KWEKERS: Heden v. 17-22
u., morgen van 10-19 u. Ge-
meenschapshuis St.Geer-
truid, Verkoopklas aanwezig
Uit voorraad leverbaar, div.
soorten gegalv. HEKWER-
KEN voor uw hondenren of
afrastering. Bresma,
Bocholtzerweg 19, S'veld.
Tel. 045-444917.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
Tek. 2 Duitse HERDERS uit
keurfok m. stamb. 8 mnd.
oud. Tel. 04450-2488.

I.v.m. beëindiging van paar-
desport te koop TRAILER
voor 2 paarden en een D-
Pony stokmaat 1.48, 9 jaar
oud, M-dressuur, L-sprin-
gen. Geen handelaren. Tel.
04499-1721.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort, ingeënt en ont-
wormd, tel. 04750-16590.
T.k. BOUVIER-PUPS 2
teefjes, 1 reu, zw. en gestr.
geënt en ontwormd met
pap., vader en moeder
aanw. Tel. 04759-1880.
Te k. ROTTWEILER pups
met stamb., HD-vrij, ingeënt
en ontw. 04241-1549.
ROTTWEILER pups met
stamboom, zeer mooi, beide
ouders HD-vrij. 045-421539
Te koop tamme goedspre-
kende grijs ROODSTAART
met kooi. Tel. 045-229069.
Te koop STAFFORDSHIRE
bullterriër pups met stamb.
043-633243.
Te k. Westhighland White-
terriërs PUPS met stam-
boom, beide ouders aanw.
Tel. 040-430711.
AQUARIUM 1.00 X 0.50 X
0.50 mtr. met 800 ltr. pomp,
onderstel en toebeh.,

’ 450,-. Tel. 045-311436.

Te k. ROTTWEILER met
stamb. 9 mnd., reu. 045-
-419477, geen tel, prijsopg.
Blonde BOUVIER-pups met
zwart masker, ingeënt en
ontwormd. 08859-52369.
VOGELS: meer dan 100
soorten uit binnen- en bui-
tenvolière 0.a.: woestijnvin-
ken, grote Mozambique sij-
zen, Chin. groenvinken,
bladvogels, Jap. en zilveroor
nachtegalen, Tapuiten,
Schamalijsters, Bul-buis
enz. Dierenspeciaalzaak
Jos Leblanc, Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.
VOGELHANDEL Bisschops
koopt vandaag zaterdag alle
soorten kan. en parkieten,
roodint. en zalm ’ 15,-; rood
pigm. ’ll,-; lichte kl. man-
nen ’ 9,-; donkere kl. ’ 8,-;
poppen ’ 5,-; putterbast.
’25,-; sijsbast. e.d. ’lO,-.
Vogels brengen van 9.00-
-11.00 uur Limpens Amby;
12.00-13.30 Sangen Chè-
vremont
Zeer goed tehuis gezocht
voor DOBERMANN 4 jr., al-
leen echte dierenliefhebber
met ervaring. Inl. Stichting
dierenhulp 043-214545/
644004.
Te k. gedekte Texelse
OOIEN. Te bevr. 04490-
-13529.
Uitsluitend voor serieuze
liefhebbers. Wegens fam.
omst. aangeb. 2 prachtige
SALUKI'S (pers. windh.) e-
vent. met hondenwagen. Bel
voor afspr. 045-750524.
Te k. nest LABRADORS en
nest Maltezers. Tel. 04743-
-2303.
Te k. BOUVIER, met stamb.
7 mnd., teef, ontw. en inge-
ënt. Tel. 045-218564
Te huur PAARDEBOXEN in
privéstal te Schinveld. Tel.
045-253599.
Te koop GROENENDALER
pup, teefje met stamboom, 8
wk. oud. Tel. 045-312189.

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, ara's, collies en
personatas. 04490-75359.
Te k. weg. verhuizing KA-
NARIES, 3-delig kweekhok
I. 2.25mx h. 0,75 mx br.
0,65m; alu. binnenvolière h.
1,60 m x I. I.oom x br.
0.50m. Tev. gebr. boek-
vinkenkooitjes. Past. Erens-
str. 26, Waubach.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04754-84707.
RASHONDJES: puppies
van Heidewachtels, Herders
Labradors, Rottweilers,
Huskies, kruising Beagles,
Maltezer leeuwtjes, Chih-
tzu's, langh. en ruwh. tec-
kels, poedels, Chow-chow's
Pekineesjes, Spaniels,
Yorkshire-terriers en leuke
bastaardhondjes. Ook alle
hondenartikelen, Lochter-
weg 8, Budel-Schoot (bij
Weert) tel. 04958-1851.
Dinsdag gesloten.
Te k. GOLDEN Retriever
pup met stamb., ontw. en in-
geënt. Tel. 04764-1540.
Te k. VOGELS o.a. Goules,
blauw Kroontje, enz. Trich-
terweg 102, Brunssum.
PAPEGAAIEN: div. tamme
en sprekende papegaaien
en kakatoes. Deze week
jonge geelvoorhoofdama-
zones nu ’ 500,-. en jonge
amazone pap. nu ’ 350,-
-met gar. tevens mr. Tel.
04490-75359.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

In/om de tuin
Afrasteringsmat. poortjes-
draad enz. Tevens plaatsen
van afrasteringen. BRESMA
Bocholtzerweg 19. S'veld.
Tel. 045-444917.
Te k. goed verteerde stal-
mest alsm. POTGROND en
turf, hoogste kwal. laag in
prijs. 045-721976.

Opleidingen

Laatste week!!!
Dansen

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.O. -gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

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

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

Spaanse les
individueel of in groepjes. Tel. 045-418971.

Demonstratiekookcursus
Indonisch-Chinees

8 lessen van 19.30 uur tot 22.00 uur. Aanvang 6 maart.
Elke les rijsttafel van 6 a 7 gerechten.Prijs ’ 275,- mcl. recepten en ingrediënten.

Inl.: C. Van Bilsen, na 18.00 uur 045-723287.
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

BIJLES begeleiding hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
I would like to make contact
with an ENGLISH native
spoken person. Reason: to
improve my english. Tel.
045-711277.

ROCK & ROLL Club Geleen
start op zond. 4 febr. weer
met cursussen 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,
Bongerd 5, Spaubeek. Voor
verdere ml. 04490-41790
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes door
gedipl. coupeuse. Sittard.
Tel. 045-255106.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Rijles——————________________________________
10-daagse rij-opleiding

Met examen-garantie. Voor info:
Rijschool Baeten, Hoeve 14, Spaubeek. Tel. 04493-2541.

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

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS
Postbus 15, Eindhoven.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK
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.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
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.
Alleen zijn is niet erg maar
samen zijn is veel fijner,
vriendschap is essentieel,
gesprekspartner onmisbaar,
vertrouwendelen is geluk,
welke MAN tot 50 jr. wil een
gelijkwaardige relatie op-
bouwen met vrouw van 46 jr.
liefst met foto. Br.o.nr.
B-3233 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Ser. jongeman 31 jr., huise-
lijk en romantisch, is het al-
leen zijn moe en zoekt daar-
om een leuke sportieve
vrouw. Ben i.b.v. auto, won-
ing en vast werk. Br. met fo-
to op crew. retour. Br.o.nr.
B-3298 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
J.man, 25 jr. met vaste baan
zkt. MEISJE 22-28 jr. voor
ser. rel. Br.o.nr. B-3300,
Limb. Dagbl., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zoekt u ook een eerlijke re-
latie? Bel dan nu huw.-rel.-
bem. "Ledo" Tel. 04490-
-74424 of 045-211053.
J. vrouw zkt. VRIENDIN 42
jr. (niet lesbisch) om van al-
les samen te ondernemen.
Br.o.nr. B-3304, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Man 39 jr. met 2 kinderen
zkt. lieve eerlijke VROUW.
Br.m. pasfoto o.e.r.ond.nr.
B-3326, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Nette ser. dame 49 jr., ben
het alleen zijn moe, zou
gaarne kennis willen maken
met 'n nette HEER tot 56 jr.
Alle brieven met foto worden
discr. beantw. Alleen ser.
reacties. Doel eerst samen
wonen, later huw. Br.o.nr.
83332 aan L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Eenvoudige weduwe, 68 jr,
zkt. eerlijke serieuze MAN
van 65-68 jr. Brieven onder
nummer, Br.o.nr. 83289,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
J.man 28 jr. zkt. leuke
VRIENDIN voor 'n serieuze
relatie op te bouwen. Wie
schrijft? Br.o.nr. B-3329,
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
43-jarige man, vast werk,
zoekt kennism. met
VROUW, I. tot 1.65 m. Br.o.
nr. B-3350 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Fillip. VROUW 27jr., 2 kind.,
zkt. corresp./contact m. net-
te eerlijke man. Doel: huw.
Br.o.nr. met pasfoto o.nr.
B-3352 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Heer met eigen huis, auto,
behoorlijk inkomen, geen
kinderen, huwelijk, samen
wonen of relatie, vraagt
VROUW, tel. 04490-12177
na 16.00 uur.
Een hand op je wang, een
aai over je bol, een arm om
je middel. Welke man
spreekt dit aan. VROUW 63,
goed milieu, goed karakter,
sportief type, wil graag met
je kennismaken. Br.o.nr.
B-3355 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Aantr. alleenst. heer, 62 jr.,
uit 't zakenleven, zeer goed
milieu, 1.86 gr., zoekt langs
deze weg kennismaking met
nette charm. DAME v.a. 45
jr. om verder samen door 't
leven te gaan. Brieven liefst
m. foto o.nr. B-3358 LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Ik ben wel zelfstandig maar
mis een schouder om tegen
aan te leunen. Ik vrouw van
35plus, ram, bruine ogen,
spontaan, gevoelig en aan-
trekkelijk, beetje dromerig,
hou van gezelligheid, met
baan en humor. Zoek 'n leu-
ke vriend op wie ik ouder-
wets VERLIEFD kan wor-
den, zou graag alle leuke en
minder leuke dingen delen,
wederzijjds vertrouwen is
belangrijk. Ik geef de aanzet
maak jij 't nu 'ne af. Br.o.nr.
B-3362, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Werkende VROUW 45plus
goeduitziend, bruin, slank
1,66 mtr. Met brede belang-
stelling, financieel onafhan-
kelijk. Zou graag in kontakt
komen met eerlijke, gevoeli-
ge man tot 56 jaar, liefst met
baan. Om samen in het le-
ven interessen en activitei-
ten te delen, br.met tel.nr.
ond.nr. B-3363, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J. man 30 jr. zkt. ser. ken-
nism. m. j. VROUW kind g.
bezw. Br.m.foto op crew. ret
Br.o.nr. 83366 L.D. Postbus
3100 6401 DP Heerlen .
J. man 40 jr. zoekt j. MAN,
contacten. Tel. 043-622431.
J. man 26 jr. zoekt ECHTP.
v. moderne vriendschap. Br.
o.nr. 83368 LD., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
T. te H. adv. nr. B-3258 van
13 jan.: gespr. was bijz. fijn,
het voorstel v. hulp bij pro-
bleem. Bel a.u.b. 23657,
Mia.
Man 42 jr. z.k.m. vrouw, ui-
terl. niet belangr. Br. o.nr.
B-3347 Limburgs Dagblad,
Postb.3loo, 6401 DP Hrln.

Erkende Huwelijksbureaus

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen

HENK 29 jr. spontaan en aktief, sportief type, d.blond,
bruine ogen, rookt niet, gesch., MBO-opl. houdt v. voetbal,

reizen, natuur, uitgaan, zkt. leuke vrouw. 045-726539.
JORIS 32 jr. Goeduitziende man, blond met verzorgd

baardje, blauwe ogen, 1.65 m. goede baan, (LTS-opl.)
gesch. houdt van sportkijken, dansen, natuur, zkt. vrouw,

kindr. welkom. Doel: huwelijk. 045-726539.
TRUUS 70 jr. Nette charmante dame, lief en hartelijk, rustig
van aard, weduwe zkt. man om samen nog wat plezier aan

het leven te hebben. 04-726539.
CHANTAL 45 jr. Leuke, vlotte, akt. vrouw, houdt v.h. leven
op een boerderij, is ondernemend en heeft een brede be-

langstelling, zkt. dito man. 045-726539.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info
over onze werkwijze, bel dan: 045-726539 (mevr. Lucht-
man) of 077-825386. Stichting Mens en Relatie is erkend

RvT, een extra zekerheid voor een zorgvuldige werkwijze.
Persoonlijke bemiddeling, hoog slagingspercentage.

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

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

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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

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

Mode Totaal
Dames! Komt U naar de exclusiefste

stoffenzaak
Tummers in Brunssum

Exclusieve communiestoffen, bruidsstoffen, damesstoffen.
Kerkstraat 302, Brunssum.

Te koop lang wit COMMU-
NIEJUKJE, maat 134. Tel.
045-227136.
Te koop: COMMUNIE-
JURKJE Sissie model maat
140 Tel. 045-219668.
Te k. zeer aparf*Sissy COM-
MUNIEJURKJE met toebe-
horen mt. 128-134, en korte
witte bontjas. 045-223304.
Te k. COMMUNIEJURKJE
m. toebeh. mt. 134 tel. 045-
-321099.
COMMUNIEJURKJE model
Pereboom iets aparts nw.pr.
’1.050,- vr.pr ’4OO,- met
toebeh. 045-451292

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

Baby en Kleuter
Te k. compl. BABYKAMER
merk Paidi, kl. bruin. Tel.
045-415451.
Te k. KINDERSTOEL, gre-
nen, ’ 45,-. 045-244963.
Te koop moderne TWEE-
LING-WANDELWAGEN,
blauw met witte beertjes,
v.a. 3 mnd. metregenkap en
dikke voetenzak. Z.g.a.n.
Tel. 04455-2557.

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.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-5298Q875
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.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 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.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. instali.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor snoei- TUINVERZOR-
GING, oprit, terras, afras.,
metselwerk enz. Goed werk,
niet duur. Bel dan 045-
-272093, na 18.00 uur.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
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.
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Wonen Totaal
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Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.

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 keuk*n-
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.
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.
Voor al uw 2e-handsmeu-
bels. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
Eiken KAST te koop heel
mooi 2,90 m I. 2 m hoog

’ 950,-04406-12875.
Te k. eiken BANKSTEL met
salontafel, eiken eethoek en
stereotoren. 045-228932.
Te koop 2 pers. SLAAPKA-
MER compleet z.g.a.n. Tel.
045-326139.
Te k. Mechelse KAST, 6
mech. stoelen en eiken tafel.
Tel. 045-719784

Te k. TAFEL en 4 stoelen,
eik. salonkast, 2 en 3-zits
bank, 2-pers. eik. sl.kamer
045-315076, b.g.g. 324153.
Te k. notenh. WAND-
MEUBEL, TV/stereokast,
bankstel 4-1-1 zits en ronde
tafel, ook apart te koop. Tel.
045-255065.
Te k. splinternieuw barok
BANKSTEL, zw. mod. 3-2-1
pr. ’ 2.500,-. Anjelierstr. 69,
Heerlen
Te k. eik. WANDMEUBEL
2.70 mtr. lang, ’ 300,-. Tel.
045-256236
Te k. noten WANDMEUBEL
prijs ’350,-. Tel. 04458-
-1206.
Wit geëm. GOOTSTEEN-
BAK 100x50 m. blauwe
stootrand; 4 Sphinx hand-
wasbakjes, wit, in div. maten
4 wastafelbakken wit 70 en
63 cm; 1 pr. rolschaatsen; 4
pr. schaatsen schoenmaat
39-42 en 43; 1 prachtige
kroonluchter en 1 ganglamp;
1 zwart skai draaistoel. Tel.
045-242485.
Te k. 2 pers. SLAAPKAMER
’250,- na 18.00 uur 04459-
-1749.
Te k. ouderwetse ROOK-
STOEL en 4 eetkamerstoe-
len, 2 nw. fauteuils, alles
nieuw bekl. Julianastraat 6,
Nieuwenhagen.
Te koop mooie eiken BANK-
STEL, groenvelours, ’ 200,-
Tel. 045-419178.
Te k. licht eiken BANKSTEL
3-zits en 2 stoelen, ’ 750,-.
Inl. 045-314350.
Pracht modern eiken IN-
BOEDEL o.a. eethoek plus
6 stl., vitrinekast, dressoir-
kast, hangvitrine (Moet weg)
Vr.pr. ’ 2750,-. 045-323830
Te k. BANKSTEL 2-zits met
2 losse stoelen, Berber
vloerkleed en compl.
notenh. slaapk. Tel. na
18.00 uur. 045-414804.
Mooi eiken WANDMEUBEL
2.80 mtr. ’750,-. Tel. 045-
-258370.
Te koop gehele INBOEDEL,
antieke en modern. Tel. af-
spr. 045-740163.
Te k. eiken SLAAPK. met s-
drs. kleerkast ’ 3.000,-. Tel.
045-314156.

Te k. AANBOUWKEUKEN
2.70 m, mosgroen, met te-
gelblad, pr. ’500,-. Tel.
045-457622.
Te k. 3-plaats RADIATOR,
1.00 X 0.60 mtr. en Luxaflex
jaloezie. Terwaerderveldje
6, Landgraaf.
Te k. manou BANKSTEL
3-2-1. Tel. 045-273992

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.

Te k. a. ZONNEHEMEL 10- w,t wfrkdpFN? Ariver-lamps, prijs ’ 600,-. tel. 045 e v ia' 045 719966-215950, na 18.00 uur. ,eer via' wi3 /19ybb-
Computers

Te k. Tulip PC comp. 2,
2x5.25 dd. en star nl-10 en
Q&A prog., en tel. modem.
1200/75, ’1.950,-. Tel.
045-423024
PC-AT 1 Mb-8 Mb en A5OO
V2Mb uitbreiding ’ 175,- en
Sidecar voor A5OO of AlOOO
MS-dos ’450,-. Tel. 045-
-419274,
Te koop C 64 plus drive,
NLQ-printer, power cartrid-
ge, muis en diskettes, pr.n.
o.t.k. Tel. 04493-1768.
Te k. COMMODORE 64, mc-
l. datarec., diskdrive, 2 joy-
sticks en plm. 50 schijven
e.a. toebeh. 045-325692
Comp. OLIVETTI PCI, mcl.
printer Olivetti DMIOO, 1 jr.
oud, vr.pr. ’ 2.000,-. Tel.
045-274103.
E.C.A. biedt aan Humbird
Personal COMPUTER AT
20 mb hard-disk, 1x5.25
disk.drive 1.2 MB 16 MHZ,
Multi i-O kaart, VGA 16 bits
kleurenkaart, VGA kleuren-
monitor, 101 keyboard
’4.999,- mcl. BTW. Bel
045-326967.
E.C.A. biedt aan: Humbird
personal computer KT.-20
mb hard disk. -1x5.25 disk
drive, -10 MHZ, -101 key-
board. 14' MONITOR pa-
perwhite- Hercules kaart,-
multi i-O kaart prijs
’2.499,- mcl. BTW, bel
045-326967.
E.C.A. biedt aan Humbird
personal computer KT 2x
5.25 DISK-DRIVE, 10 MHZ,
101 keyboard, 14" monitor
paper-white, Hercules kaart,
Multi i-O kaart, prijs
’1.999,-, mcl. BTW. Bel
045-326967.
COMMODORE 64 drive en
printer, pr. ’ 800,-.
045-752821.

E.C.A. biedt aan Humbird
personal computer KT 1x
5.25 DISK-DRIVE, 10 MHZ,
101 keyboard, 14" monitor
paper-white, Hercules kaart,
Multi i-O kaart, ’1.850,-,
mcl. BTW. Bel 045-326967.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.
Tek. KTV, 19 kan., klok., af-
st.bed., 63 cm, ’ 200,-. Vi-
deo Sony C8Bèta, 12 band.
afst.bed., ’ 200,-. Tel.
04454-3291

Huish. artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
JacKöhlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
Te k. nieuwe PHILIPS in-
bouwkoelkast met apart
vriesvak, ’ 500,-. 045-
-221569.
Te koop DIEPVRIEZER-
LADEN, ’200,-. Doorvaart-
str. 17, Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Te k.: KNOPACCORDEON
Crumar en electr. m. stan-
daard ’1.875,-; Electr. gi-
taar Gratia ’ 175,-; Fal ver-
sterker en 2 boxen a 75 W.
’425,-; Dynacord eminent
II versterker ’475,-; Boven-
stuk Solten Lesly ’ 125,-.
04490-36933.

Desperately Sekin BASSIST
(e) voor Rebelrockband Stijl
scabs, clash e.a. Info
04490-10299
Te koop PIANO. Tel. 045-
-714284.
Elka BUHNEORGEL te k.
m. ritme tel. 045-321099.

Te k. Pearl elek. SLAG-
WERK, compl. met drum-
rack. Tel. 04490-42198.
R & B-band Nosmo-King
zoekt ZANGER. Voor meer
info. 04490-77235.
Koopje! 4 TANNOY boxen.
200 W p.st. 2 jr. oud. nw.pr.
’6.000,- t.e.a.b'. Tel. 045-
-712700.
WIENER 3-rij, 11 mnd., pr.
’2.100,-. Tel. 045-417613.
Te k. ALT-VIOOL compl.,
ant. eik. halspiegel, honden-
scheerapp. 045-228422
Te k. electr. ORGEL, merk
cosmofox F5O m. Leslie en
ritmic box. Te bevr. 045-
-323373.
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! v.a. ’ 30,- Per maand
direct eigenaar van o.a.
Keyboards, drumstellen, or-
gels, gitaren, piano's, ac-
cordions, orkest-apparatuur
enz. Vraag naar onze speci-
ale klantenkaart, altijd aan-
biedingen en occasions. Al-
les van Flight-Case, ner-
gens goedkoper. Muziek-
huis Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227.
Ma. t/m za. open, donderdag
koopavond.
Te k. ROLAND W-30 met
hardd. interf. en softw. en
Korg MIR met geh. uitbr.-
Roland GPB-set Tanndy
DTM 8 mon. 04450-1372.
Yamaha SYNTHESIZER
DX 21, i.z.g.st. vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-455024
na 18.00 uur.
Te k. elec. ORGEL Thomas
Playmate, i.z.g.st. Tel. 045-
-311436.
Te k. Piano SCHIMMEL zo
goed als nw. ’ 6.750,-. Tel.
045-315529.

Te k. voor de kerVj
watt H I-WATT toren Tl
Bxso w, in abs. nW-H|
hoezen, ’ 1.750 I
216787 na 13 vi I
PIANO te koop. I_U
417190, na 13.00j_jll
BANDRECORDER I
type 4000 DS met «9
’150,-. Tel. 045_2_gl
Te koop ORGEL nfl
gam Mistral 200 /
Tel. 045-326437. y

KachelsA/erwa^
Te k. aangeb. <*JBRANDHOUT (13 I"
tis thuisbezorgd J

’ 250,-. Inl. 045-4jjg3
Te k. CV-convectorf3|

’ 150,-Tel. 045-3lj^
OPENHAARDHOUJ j
en ’ 75,- per m3. G'
zorgd. Tel. 04459-_̂j
Te koop droog ope'
HOUT, ’ 50,- per nw
thuisbezorgd. Tel-
-221043/41080- s.
Te k. combi C^\.
nieuw in doos ’ 1-° j
vloerverwarming 2 ]
unit en 200 mtr.
’690,-. 010-477036^
Jubileum ’lOO,- KAJJalle gas- kolen- houtJJDe Kachelsmid de v"
goedkoopste, Walf.j
Klimmen. Tel. Q44sg>
Te koop grote coke*"
CV-KETEL met tx*
gebr. ’1.100,-. 04-^
Te k. hardh. STAMffj
v. open haard ’ s°',(
Daemens Hout*3*
Übachsberg. 045_75^
GASHAARD EM-
10.000 k.cal. in pn" 18"
Tel. 045-242485. /

Foto/Film
Te k. Zenit en Practica
CAMERA; balg; 3 telecon-
vertors, 1 Macro-converter,
3 tele-lenzen 135 mm, 200
mm en 500 mm; zoomlens
70-200 mm; groothoek 28
mm en 35 mm. Alles p-
draad, prijs in eéri koop

’ 700,-. Burg. Loysonstr. 26
Landgraaf.
Foto en FILMBEURS in A-
ken, EurOgress, zondag
21.01 van 11-16 uur. Antiek,
occassions, nieuw, cameras
apparatuur en accessoires,
aankoop, verkoop en ruilen
voor iedereen. Tel. 0049-
-231-820900.

Huur een VIDEO^p.dg. of p.wk. v.a. L
Foto De La Haye,
045-211875. Resery
Te k. geh. compl z*. t
DOKA gesch. v. p<° j
mat. elect. ontw. sy^
drums v.pap en Wn
studio mr. Lamp. st*'
enz., pr.n.o.t.k. Afsr
464479. __^
Compl. DOKA-LlljJ
Cannon fototoestel, °'j
zen en toebeh. in ee^

’ 2.000,-. Tel. 045j3^
Wat VERKOPEN?/
laar wia- n4^-71Q966 .

Kunst en Antiek y

Grote antiekbeurs Limbricl^Gemeenschapshuis. Veel verschillende meubels^kleingoed en Coriosa, sieraden-poppen-beelden-f:,
lein-glas enz. enz. Zaterdag 20 jan. 13.00 - 17°Zondag 21 januari 11.00 - 17.00 uur_^

Antieke kasten, vitrines, bu-
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.
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze27 Best. 04998-99108.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, haast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop kompleet antieke
INBOEDEL. Tel. 04490-
-19857.
Te k. ant. eik. Jugend.st.
SL.K., 1-pers. bed, 3-drs.
kast (m. sp.), comm., nachtk
2 stoel., pr. n.o.t.k. tuss. 14-
-18 uur, 045-322171.
2 Spaanse ZITBANKEN,
zitged. bekl. tel. 043-253621
Te k. 150-delig BESTEK,
opgelegd zilver, plusm. 100
jr. oud. Pr. ’ 950,-. Tev.
Atari-spel met cassettes pr.
’350,-. Tel. 045-423481.

W. omst. ant. mech- v

SOIR m. opst.; m. *%.buffetk. 2 dlg. 1920 .<Z
k. Tel. 045-725517Jgj
Te k. 2 strakke MEC^kleerkasten 1 zonde'}met leeuwekoppen j

’1.900,-. Tel. 0495»^
Braderleën/Marg

Zaterdag 20 jan^
11.00-17.00 uu'

vlooienmafj
te Kerkrade in het HUJ*huis. Inl. 045-3_MU
SNUFFELMARKT %
lentenjacht elke zo^januari. Cocarde
burg Inl. 045-213386^
Te k. evenementen
KOOPWAGEN. comPV
gericht, I. 5.5 mtr- -j

’ 8.500, -, tel. 0495^>
Uitgaan^

VANAVOND speelt v o
het stemmingsorkes' f
en the Sunshines 'n
.bar. f'dancing CHEERS.
heide. Aanvang 2[hy

Diversen A—yA
Denvin groothandel in
LEDEREN jassen e.d.
Stuntprijzen. Tel. 045-
-323859/313199.
Weg. auto v.d. zaak te koop:
SUZUKI Swift 1.3 GL, bwj.
'87, als nw. 5-bak donkerbl.
metall., witte velgen, vr.pr.
’11.000,-. Tevens te koop:
nw. Philips inbouwkoelkast
met apart vriesvak ’ 500,-,
tel. 045-221569.
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
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
HELDERZIEND en magne-
tizerend medium. Alleen
volgens afspraak. 045-
-223152
Te k. compl. STEREOIN-
STALLATIE ’300,-' Tel.
045-315529
Te koop massief grenen ba-
bybedje met matr. en dekb.,
autokinderstoeltje m. 80-
808, babyzitje, filmproj. en
scherm. Alles z.g.a.n. Tel.
045-250861 na 13.00 uur.
Wie kan mij dagelijks mee-
nemen naar mijn werk in
AKEN vanuit Landgraaf.
(kostendeling. 045-315033.
Te k. MELKONTROMER,
botervat, paardenploeg, ei-
ken trap m. vaste leuning
rechts 90 cm breed, 16 tre-
den; computer P 320. Tel.
04459-1737.
Te koop moderne witte TV-
KAST; zeer mooie bruids-
jurk Sissy-model wit mt. 38-
-40; surfplank Klepper S-305
compleet; dak-tuimelraam
dubbel glas 90x140 cm. Tel.
045-271136.
SUCCES is geen toeval
maar is te leren. Voor gratis
brochure: Universa, Henne-
kuilstr. 14, 6121 KW Bom.

ZONNESCHERM 6-* r
autom. op en af d'J,,,j_
wind, ’ 1.500,-. V'
dekking/tegels, I",tr

’ 1.000,-. KouvendePj
Hoensbroek. 045-2_j^
Te k. 2 zware mass|6 J
ken deuren met glaSc _w

’ 140,-. BAKKERcompl. hetelucht gr%i
klein uit te bouwen-
met pirometer alles ° ,
oliebrander, ’ 750,--^f
malige koop. 045-____>^
Te k. lang COM^'JURKJE nw. pr. J.M
nu ’ 350,-. Tel. Q4s_j^
Te koop rvs CUTTERen horeca afwasn\V
als nw. Tel. 04490_j__>^
Te k. plm. 75
GINGSUNIFORMEN'pi
bruin samenstelling K J
pantalons en rokken.
en hoedjes en dassen_i
navalskleding 40 P°JJ
en plm 50 sombreror^J
pr.n.o.t.k. Te bevr 4
Haemers. Tel. oM9yft
Jaarlijkse ROMMEL^]
Comité Halve Haan- *J
in Het Wapen v. Br^Maastrichterstr. 39- d
van 11.00-17.00 lj. I
aanbod, kleine prryy>

Uniek voor Carna^
tocht. KOETS met t'\
den voor groep van„E.a
personen. Tel. Q4s_£>^
Te k. KARNAVALSWA
Tel. te bevr. na I°^;.
Tel. 04951 -2571 S°yfi
Te k. 24 compl- K£ r.VALSPAKJES (n_%V
gers), z.g.a.n. 04_LJ^
Te k. 24 delige ifCARNAVALSGROEP'^.
bevr. 045-443324_n_LX
Te huur gevraagd voA
naval; HONDENP*n
tel. 045-752568._^/

Voor Piccolo's 1 j
zie verder pagi*a
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CURSUSSEN^ OPLEIDINGEN
n(\s

""^ ■^■^■^■^■^■^^^^^^^^^^■^■^■^■^^^^■^■^^^^^^^^^^»s^s^___________________^_______________________________________________
ï_ï —■ .
'ii I% Opleiding tot Psychiatrisch
i, \ferpleegkundige
g
> i

\ lETS VOOR JOU?
ei", "»l
."'
ie.
-s':

Informatiemiddag 24 januari 1990
van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Filmzaal van Welterhof.»

$ Voor aanmelden en/of informatie:
;c bel 045-736435 (ma. t/m. vrij. kantooruren) of
3
i.j

schrijf naar P.C. Welterhof, t.a.v. mevr. C. Beijer,

'r' afdeling personeelszaken, J.F. Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen.
y
ft;
"\
i

welterhof
\ Psychiatrisch Centrum

GffIINFORIVIATICA 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 LD/3
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: - dhr./mw/mej: __ opl:
CCO. Antwoordnummer 33 „^,„„. »„,
6400 VC Heerlen adres tel
of bel 045-717600. woonpl: lft.

KIJKDAG
________________________l L ""j Al * L * L * I W^rïPnnMnJ V

e Limburgse ziekenhuizen\j| ____BLÉLjW^*v4_flfi___^aari volgen wordt er in dende Hogeschool Heerlen //. | ["1 £7} W operatie-afdelingen van«neren samen de Limburgse FTVMHI W alle Limburgse ziekenhuizenypieiding tot Operatie-Assistent. rjlilij W een Kijkdag georganiseerd.

' oeiatingseisen voor dezedriejarige inservice-opleiding zijn: W
Jiploma HAVO of gelijkwaardig, W Op dezeKijkdag worden praktischeMAVO-IV D-niveau + MBO, of W demonstraties en inlichtingen geboden-ziekenverplegingA; W over het beroep operatie-assistent.

" leeftijd vanaf 17 jaar.
Von. H ▼ Belangstellenden zijn van harte welkom
om h

genen die mo9el'Jk geïnteresseerd zijn en kunnen zich d.m.v. onderstaande strook
|. " deze opleiding vanaf augustus 1990 te aanmelden voor dezeKijkdag.

Naam:
Adres: _
p°stcode/Woonplaats: .

LJjvan pian tijdens de Kijkdag op 3 februari 1990 een bezoek te brengen aan deoperatie-afdelingvan het Ziekenhuis

ovenstaande strook opsturen naar het ziekenhuis van jekeuze: Maasland ziekenhuis Geieen
T.a.v. Praktijkbegeleider O.K.
Barbarastraatl, 6164 HK Geleen

T-aSi*!?Maastricht St. Jozef Ziekenhuis Maasland ZiekenhuisSittardSt^nadSte eLdvr_?K- T.a.v. Praktijkbegeleider O.K. T.a.v. Praktijkbegeleider O.K.1,6201 BK Maastncht Wijngracht 45,6461 ALKerkrade Walramstraat 2,6131 BK SittardTa^w'l'Lenh?is St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius Ziekenhuis
Henri 2^f°K- Tav- Praktijkbegeleider O.K. Tav. Praktijkbegeleider O.K.uunantstraat 5,6419 PC Heerlen Mgr. Driessenstraat 6,6043 CV Roermond Kochstraat 2,6264BE Brunssum

qD
open dag

qD hogeschool heerlenm
HOGER

LABORATORIUM I
ONDERWIJS

4-JARIGE
VOLTIJD OPLEIDINGEN

" anaiytisch-chemisch

" organisch-chemisch

" biochemisch
" medisch microbiologisch
" klinisch chemisch

4- a 5-JAltIGE
CHEMISCHE

DEELTIJDOPLEIDINGEN

zaterdag27 Januari 1990
tussen 10,00uur en 14.00 uur
Montgomerystraat 7, Sittard m

m nabijhet station1 telefoon 04490-19204 W

mJÊ mP Eh IMI W^LSÊEÊkXÈ Laboratorium Onderwijs

__________________

I

p^öphionun **-i
scholengenneenschop nxavo-hovo-vwo Gulpen

*— ■ ■ *■■■-.

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit der kunsten

academie beeldende kunsten

" O Jp E N DAG

f __^ op zaterdag 27 januarivan 10.00uur tot 16.00uur

' docentenopleidingtehatex I ' graads(dagopleiding)

studierichtingen

" tekenen en kunstgeschiedenis
" handvaardigheiden kunstgeschiedenis
" textiele werkvormen en kunstgeschiedenis

kunstvakopleidinghbo (dag- en avondopleiding)

studierichtingen

" monumentale vormgeving

" publiciteit! c.g. grafische vormgeving
" plastischevormgeving
" keramische vormgeving

" architectonische vormgeving
" vormgeving in metalen en kunststoffen
" modevormgeving

studievarianten
" theatervormgeving
" orthopedagogisch beeldend vormgever - i.s.m. I* graads

docentenopleidingtehatex enhbo-jeugdwelzijnswerk -
" textiele vormgeving

" restauratie technieken -in voorbereiding -
" illustratieve vormgeving

Het bezoekadres tijdens de open dagisKruisherengang 10* Maastricht.
Verdere informatie is telefonisch verkrijgbaar: 043 - 29 9800

["|.n

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit onderwijs

pabo

" o Mp e n dag

,y*~ I op zaterdag 27 januarivan 10.00 uur tot 13.00 uur.

f f ruime informatieblokken om 10.15 uur. 11.15 uur en om 12.15 uur.

" een brede opleiding

" modern onderwijssysteem

" stage in het buitenland
" specialisaties

dagopleiding
dag- avondopleiding
nascholingscursussen

Het bezoekadres tijdens de open dag is Brusselseweg 148 Maastricht.
Verdere informatie is telefonisch verkrijgbaar 043 - 29 98 60

H-ri
3PEN DACi

ffn hogeschool heerleng
Opleiding Ë

LOGOPEDIE
zaterdag 27 januaria.s.

tussen 10.00uur en 15.00uur
Zandbergsweg 111, Hoensbroek

telefoon 045-219191
(Er Is parkeermogelijkheid op het terrein van

deLucas-Stichting voorRevalidatie)

Alie activiteiten en demonstratiesworden
gepresenteerdineen doorlopendprogramma;
bezoekers kunnen dus opelkgewenst tijdstip

binnenkomen.

3PEN Djlm^^^

AZuidlimburgse
Laboratoriumschool Sittard
Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO)

4-JARIGE OPLEIDINGEN 2 /_-JARIGE OPLEIDINGEN
■ Chemie ■ Chemie
■ Medisch ___ Laboratorium techniek
■ Laboratorium techniek- laboratorium techniek/

technisch onderwijsassistent- materiaaltechnologie

■ Avondopleidingen

Met ingang van het nieuwe schooljaar start de
voor Nederland unieke studierichting

MATERIAALTECHNOLOGIE
Dit onderwijsprogramma wordt uitgevoerd samen met de

MTS-Sittard

LABORATORIUMONDERWIJS
EEN OPLEIDING

MET PERSPECTIEF
■

Montgomerystraat 7 (nabij het station) Sittard. Tel. 04490-19204.

l_^^^^jj^^j|i2^3Jl22]^32ÏEJ2E__3
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r -j
■ Zit jeop het VWO, HAVO of MAVO, dan kijk ■

t \ je graag verderdan jeneus lang is. j

LUCS ! ri^t^miT'i.Nni^i^fi'i___l j
mM\ Eindhoven: Markt 17.Tel. 040-442832 Nijmegen: lavastraat 16-18. Tel. 080-229742

\mW Wil je graag eens over je toekomst praten, kom dan langs. Want Schoevers heeft naast
éW tW\ I Secretaresse opleidingen ook uitstekende mogelijkheden in de commerciële sfeer, de ■\JJ "" n" 1 reiswereld en als management-assistent. Tol zaterdag 10.00-- | 14.00 uur. Als je niet kunt komen stuur dan deze coupon in. sTilj ' '/% I^^^J )e ontvangt dan de Schoevers-brochure éénjarige beroeps- CHOEvERSWmm^mW i opleidingen. V

I | Naam Postcode: Telefoon:

o^^^ Adres: Woonplaats: Vooropleiding:

______; S* ! MET SCHOEVERS WORDT JE BAAN BETER. j
___________P ______________ ln een envelopzonder postzegel sturenaan Instituut Sche .iiwoordnummer 2488.3430 VB Nieuwegein cnv

Durf jij deze uitdaging aan? I

*"~"1
en ben je 15 jaarof ouder, volg dan onze vakkundige
opleiding

Mannequin / Dressman /
Fotomodel
I I

Kom vrijblijvend naar een van onze informatie-avonden:
22 januari a.s.

te Heerlen Motel, Kasteelzaal Terworm 10
22 januari a.s.

te Maastricht, Novotel, Sibemaweg 10
23 januari a.s.

te Geleen, 't Plenkhoes, Bachstraat 2
9 februari a.s.

teLanaken, Cultureel Centrum, Aan de Engelse Hof 10
9 februari a.s.

te Maasmechelen, Majestic, Pauwengraaf 50
Aanvang steeds 20.00 uur.

Uiteraard kun je ook fe
tel. kontakt met ons '"/wT
opnemen. ÓljjéA

liP_B_3MPliiß6 KÜ heerlen
SESSIBON MOOELS f^^^ LANAKEN

Heuvelstraat 15 V
J Lanaken 3760, België. Tel. 09-3211714234

Peter Logister Fotografie £«" professioneel en snelgroeiende
Modellen Sessibon organisatie, dle Internationaal werkzaam is. 29793

KIJKDAG
De Limburgse ziekenhül2en^MHßijÉF^*VhpVlé__ _Ér om deze opleiding vanaf
en de Hogeschool Heerlen [^>J fTj augustus 1990 te gaan vol-
beheren samen de Limburgse ÉTraPPWVM Wv gen wordt er in de afdelingen
Opleiding tot Radiodiagnostisch radiodiagnostiek van alle Lim-
Laborant. burgse ziekenhuizen een Kijkdag
Toelatingseisen voor deze driejarige georganiseerd.
inservice-opleiding zijn: W Op dezeKijkdag worden praktische

" diploma HAVO/VWO met wiskunde, demonstraties en inlichtingen geboden
natuurkunde en biologie; Wo\i& het beroepradiodiagnostisch laborant.

" leeftijd vanaf 17 jaar en 9 maanden (op 1
augustus van het beginjaar van de opleiding)T Belangstellenden zijn van harte welkom

en kunnen zich d.m.v. onderstaande strook
Voor degenen die mogelijk geïnteresseerd zijn aanmelden voor dezeKijkdag.

| 1Naam: ■
Adres:

Postcode/Woonplaats: " |
is van plan tijdens deKijkdag op 3 februari 1990een bezoek te brengen aan de afdeling

LTTim- —J
Bovenstaande strook opsturen naar het ziekenhuis van jekeuze: Maasland ziekenhuis Geieen

Afd. Radiodiagnostiek
T.a.v. Hooldlaborant
Barbarastraat 1,6164 HK Geleen

Academisch Ziekenhuis Maastricht St. Jozef Ziekenhuis Maasland Ziekenhuis Sittard
Afd. Radiodiagnostiek Afd. Radiodiagnostiek Afd. Radiodiagnostiek
T.a.v. Hoofdlaborant T.a.v. Hoofdlaborant T.a.v. Hoofdlaborant
St. Annadal 1,6201 BK Maastricht Wijngracltt 45,6461 ALKerkrade Walramstraat 2,6131 BK Sittard
De WeverZiekenhuis St. Laurentius Ziekenhuis St. Gregorius Ziekenhuis
Afd. Radiodiagnostiek Afd. Radiodiagnostiek Afd. Radiodiagnostiek
T.a.v. Hoofdlaborant Tav. Hoofdlaborant T.a.v. HooldlaborantHenri Dunantstraat 5,6419 PC Heerlen Mgr. Driessenstraat 6,6043 CVRoermond Kochstraat 2,6264BE Brunssum

" "

Praktijkdiploma informatica rd?
PraktllkDiploma

rijkserkende AMBI 88 examens informatica
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op ta aturan naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

Naam:
| \W7 Adres:

European Computer School woonplaats:
Paaaaga 4-6 6411 JT Heerlen Ta.. i____.hu_h.Poatbua 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446

Binnenkort starten weer te Maastricht, Sittard en Weert
de mondelinge avondopleidingen

voor

S.P.D. II
Thans zijn bezig de opleidingen voor S.P.D. I te Heerlen,

Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en Weert.
Inlichtingen, prospectus en aanmelding bij de directeur:
Drs. S.J.M. Brouwers, Gloriët 9, 6247 BB Gronsveld.

Telefoon 04408-2304

//sPD /r\
Limburgse S.P.D.-opleidingen

Gerenommeerde opleidingen voor het
staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (S.P.D.)

OPLEIDINGSINSTITUUT
ï j „DE THERMEN"
VWV m Raadhuisplein 15, Heerlen
■_■_■ I Telefoon 045-713717* j

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de

erkende onderwijsinstellingen.

Begin maart starten de volgende cursussen:

" middenstand
" praktijkdipioma

boekhouden

" moderne
bedrijfsadministratie
Informatie en aanmelding:
de heer Verstappen
tel. 045-312566 27394

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

WordPerfect 4.2 en S.O
PlanPerfect
DataPerfect
dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Venture
Typen Notuleren
Startcursus P.C. Msdos

Ook spoed- en privó-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

I I EEN GOEDE BAAN WIL lEDEREEN WEL! I
! MAAR JE MOET ER OOK DE JUISTE I
l OPLEIDING VOOR VOLGEN! I
! BIJ ONS KUN JE DAT. I
l KOM DAAROM EENS KIJKEN OP ONZE I
i OPEN DAG I
I Woensdag 24 januari 1990 van half vier tot half negen I

R.-K. Stichting MBO (MTS/MEAO) Valkstraat 10, 6135 GC Sittard I
I MTS-opleiding MEAO-opleiding I

4-jarig met ingebouwd stagejaar 3-jarig met ingebouwde stageperiode I
Afdelingen: Studierichtingen: I
werktuigbouwkunde bedrijfsadminlstratief I
elektrotechniek/elektronica/ bestuurlijk I
Installatietechniek commercieel Ifijnmechanische techniek ««eratarlaat* I
materiaaltechnologie I

Verkorte opleiding mogelijk met Havo-diploma! I
Korte opleidingen (KMBO) I
2-jarig met ingebouwde stage metaal administratie I
Oriënteren en schakelen (1 jaar) elektrotechniek detailhandel I

_H

S Nadere inlichtingen, prospectus en aanmeldingsformulier I
leerlingenadministratie, R.-K. Stichting M.8.0. Sittard, I
Valkstraat 10, postbus 5050, 6130 PB Sittard, I
tel. 04490-14943. II

| Zaterdag27januari 1990 flDonderdag 15februari 1990» AvS^-51 Ski
SG. Savelsbos Tschnische School V > L I
Kompweg37 Maastricht V I
Gronsveld Julianavan Stolberglaan 51
11.00-15.00uur Maastricht TUIBV J%

16.00-21.00uur \fljf\ \
\ Zaterdag ID februari 1990 fl Zaterdag 17 februari 1990 fll Zaterdag 10 maart 1990 V&l

StedelijkeSchoUn- Mavo "Maria Immaculata" Sg. "StellaMaria" "\_____L_M
f^üt^SÏ^^ Hunnenweg4 Veeweg2 IOpaoboorOiderwfla (adjstrootScharnerweg) Meersaen IKÊEenhoornsingel 100 Maastricht 10.00 -13.00 uur 3(MacaWcht 10.00-14.00 uur ~^l10.00-M-.00uur .^-1

| Zaterdag 10februari 1990 j| Zaterdag 17 februari 1990 fl Zaterdag 17 maart 1990 ____,✓
Sg. Jeanne d'Arc Mavo "KoninginGerbwga" L.T.S. "St Joeeph"
OudeMolenweg 130 Proost de Beaufortstraat 45 Pater Kustersweg 6- Maastricht Meerssen Cadier enKeer —'

10.00- 14.00uur 11.00- 13.00uur 10.00-13.00uur

fl Zaterdag 10februari 1990 11 Zaterdag 17 februari 1990fl ~ ___.y
Triehi«rcoUege. afd. St Maartenscollege P?9eÜikB"a , u A
Tricht* Ju>___o_wlUg* Noonnannendngel 50
TerraNigrastraat 5 Maastricht T* . ~ —Maastiiait 10.00-13.00uur i^SST"*10.00-14.00uu, SISS?7 J

"l ll Zaterdag 10maart 1990 fl "~^_}
jHS LD.G.O. "Wrckerreld" Rondleiding na

Bemelergrubbe 2 alspraak. y

A_^______ Maastricht SL Mlcbaelschool """l^^L 11.00-14.00uur V.5.0.-L.O.M.
Anjelierenstraat 40 y

~^[— 6214 SW Maastricht -"
043-473000

Aanmelding nieuweleerlingen: HAVO- en VWO-Scholen-
U.0.-en Mavo-Scholen: in deweek van 19t/m 23 maart 1990dageh)ks ani de school tijdens tussen 10.00-16.00uur. dinsdagen donderdag —-yde schooltyden bovendienvan 19.00-21.00uur y

I LOOKLINE-SHOW BU VAN SLOUN
f~ "\^ r^^^T 122 De keste z'tmeuDelen hebben een naam.

|y3^ \j| f^^ff=====::| Daarom is er Look Line. Dit staat voor kwaliteit en
; _^fj I ip^TJ doelmatige, tijdloze vormgeving.

\ "\ J Gebruik van uitsluitend de allerbeste materialen.
, f r-">-- Eigentijds zitkomfort op het hoogste nivo.

'"00'c '_'ne 's nu te z'en °P onze un'eke show.
=:^^Z^^^^^-^^^^\ Kom vandaag even kijken als kwaliteit en stijl

~^—^ll uw wens 's- U bent van harte welkom!

v, \_ ' || a van/louninterieur.
7A| 11, ' JU SITTARD Industriestraat 23

J waarborg SLAAPADVIES GELEEN, Annastraat 19, tel. 04490-52865
i AAlll laiP I lIT iiPiti/n Anr l irnm Ml I

centrum ROERMOND, Minderbroederssingel 33/
LOOK INE! HET MERKBARE VERSCH srnM°- m*"»**»*«. zwanbroekstr. 20. tei. 04750-10110kVVIVUIIG ■ I IL I lflKlU\üni\L V LIWV,I UL. 04490-21839 VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705
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Prijzenslag
Q L

e verkeersbriga.de van de I
dor*, rTrouweschool in Laura- I

and9raaf)> achttien vol- I
Sl 3(Tn Sterk' 9aat °P dins- IsiaQ lanuari naar deprijzen- IT>ZZ!z°w van Veronique. Bij I

«itator Hans Kazan zullen I
aan', ,ar °vers' proberen een IsleLr PriJzen in de wacht te I
de Sph' c L<"dgraafse briga- I
brief W eind vorig jaar een I
toeefc ar de omroep. Vorige I
ctee.n Werd hun verzoek voor I
Hbyc Oehonoreerd. „We I
9roeD ..gewo°n een gezellige I
eens , .le. er één keer per jaar I
«er %l e9t"' liet woordvoer- I
ten n Knoops gisteren we- I
J';n ?,e vriizen die er te tüinnen I
tot pp«neren van een tennisbal I
So au£o' En dan 's avonds I
ichttinaar Landgraaf. Met z'n I

-dg «enen mdc gewonnen boti- I

Groepering
(>en ? lets rechtzetten: we heb- I
Tbord c , GroePering Heerlen- I
r°e/cs 2e week ■ een Hoens- I

En y raadsfractie genoemd. I
'let)ben Was helemaal fout, zo I
,üe(_ , we te horen gekregen. I
hh de i.ermat van defractie, die I
tjfcn «7 y^e^de raadsi>erkiezin- I
Ifcierp v n Hwm"el in de ge- I«, jj!^"°ge ogen denkt te gooi- I
B_n<! „ in Heerlerheide en ncr- I

anders. Waaruan acte.

Outplacement
Ïn lLbedrijf heeft er wel eens I

noy werknemers die om de Ianderereden niet meer zo I
»cirT le or9anisatie passen, I
ijv locjl zwaar op het budget I

1 drukken. Moesten die I! nena ?mers vroeger wegkwij- Ifcmsia*1 ecU hoekJe gelaten hun I■ "^rdf" afwachten, tegen- I
<Je Br 9 ziJn er gespecialiseer- I
1 TWnele I
J 'lelpg die dergelijke mensen I
r^der het vinden van een I
l^fcele Werkkring. Nadat zich I

'i-ick. laren geleden in Maas- IWh, n der9eUjk 'outplace- I
j«md "yau' vestigde, krijgt Ikn y"uan de gemeente Heer- I1 eau voor 'outplace- I
kUr °lnnen de grenzen. Direc- I

I^Qos »"
het Bureau Van der IJO,£Uld By wordt J. Peeters. I

dp P. van Zeil opent I

' 4<cer-« We vestiging aan de I, straat op 26 januari.

Hobby-kat
"an °dyr 'kat' zo luidt de naam I

I^Sino n ertandse Kattenver- Ij <* die fi aarvan zijn mensen I
I bQn tv. houden en verzorgen Ir"de2l n als hobhV- hebben. I1 e'9en k eukste daaraan is als je I1 kozp^t,als allermooiste wordt I
J^s ta\welnu, dergelijke keu- Il^aoT m°raen in Geleen I
\ ? het v Hobby-kat I

&o0r . "Übertushuis een show I
ihl v n9haarkatten houdt. In I

' *ceS t y^egorieènzijn de titels Ifinnen n' °f 'Best ofBest'te' I
Han 10 't show is geopend E

IPedr„„ tot J 8 uur en de entree Iuagt Vier guiden

Gedda
u als liefhebber van

Vl& niaf muziek waarschijn-
_onCert z%in ontgaan dat hetI GpwlÏl6l °Perazanger Nico-
ttQt «ida en John Bröcheler
Maats, 'novemlber in VaalsnaaT. ~°u.vinden verschoven is

(_;. Juni. Kenners weten
Po* r; 1. concert bepaald niet
ialstrni!7lo6 waarde is. Gedda
\il Ln s.Worden begeleid door
*est ydQraafs symphonieor-
öing "at n°9 steeds onder lei-
l'J tüi?Qt Uan Harrie Dicteren.

P^enw Uan repetitie wordt
lnUsfcp .!20nda9 in de St. Mar-
i^ssq, w- llKerfcrade-iüest de
%con ■ Gloria' van Pietro
N*ri„?.e °p9eu°erd fhet n,^
Leren) £cdda in junizal schit-

rouu>ens ook om deB°dsh^ te sPefc'cen, want het
Nie tn " dringend aan reno-Ver ,°T De tenor Frans Glatz-
Sa»n 20nda9 Nicolai Gedda
?e soor Andere solistenzijn
NAf£?an,Lea Ackermans, dekhin%h

h
ael pnlieffen de iriotw-iïulden eunissen- Kaarten a25

r *JQpr, ZIJTI °nder meer te ver-Vat ,
bl J de pastorie, Aker-

Cërt be„_ l? K«*mde. Het con--oe9tnte9tnt om 20 uur

" Lijsttrekker Ben de Hoop
van BCD.

DEN HAAG - De Brunssumse
Christen Democraten (BCD) mo-
gen onder die naam meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart aanstaande. De
afdeling rechtspraak van de
Raad van State heeft gisteren de
bezwaren van het landelijke
CDA hiertegen verworpen.
De BCD is een afsplitsing van de
Brunssumse afdeüng van het
CDA en is opgericht uit onvrede
met de gang van zaken binnen
die afdeling. Het centraal stem-
bureau in Brunssum ging ermee
akkoord dat de BCD zich onder
deze naam inschreef. Het CDA
probeerde dit via een spoedpro-
cedure bij deRaad van State on-
gedaan te maken.

CDA-beroep verworpen

Niets mis
met naam
van BCD

Het CDA vindt de aanduiding
die de Brunssumse Christen De-
mocraten hebben gekozen 'mis-
leidend en verwarrend', aldus
woordvoerder C. Lamers. Hij
vreest dat kiezers op 21 maart
zullen denken dat met de BCD

het Brunssumse CDA wordt be-
doeld.
Het standpunt van het centraal
stembureau Brunssum, dat de
gekozen naam verwarrend noch
misleidend is, werd al onder-
schreven door deKiesraad.
Ben de Hoop wordt de lijsttrek-
ker van de nieuwe partij. Op de
eerste vier plaatsen staan men-
sen die tot voor kort nog hd wa-
ren van het CDA: Koos Krocké,
Astrid Steijns-Van der Zwaan en
Anton Sikkes. Verder staan op
de lijst: 5. Jo Dieleman, 6. Jo Pel-
zer, 7. Arno Fijten, 8. John van
Wijk, 9. Mia Eijdams-Knubben
en 10. Jaq. Fijnaut.
Degene met de meeste stemmen
komen in de raad.

Heerlen en Aken komen met concurrerende plannen

Dans rond nieuwe
bedrijvenparken

Euregio■Het is onlangs al eens in alle
duidelijkheid zo gesteld
door burgemeester Mans
van Kerkrade: „De Euregio-
nale samenwerking stelt
eigenlijk nog weinig voor."
Nu 1992 steeds meer in het
vizier komt, lijkt de nood-
zaak voor een dergelijke sa-
menwerking echter steeds
urgenter. De huidige situatie
belooft in dit opzicht niet

veel goeds. Het devies luidt nog te veel: 'ledervoor zich, God voor
ons allen.Wegens de niet erg coöperatieve houding van de Deut-
sche Bundesbahn verloopt de besluitvorming rond de spoorlijn
Heerlen-Aken moeizaam. Van structureel overleg tussen Heerlen
en Aken lijkt nog geen sprake. Deze week kwam daar nog de 'in-
dustriële' concurrentie bij. Geheel onafhankelijkvan elkaar worden
oan beide kanten van de Duits-Nederlandse grens ineens plannen
gepresenteerd voor concurrerende industrieparken. In Heerlen
reageert men verwonderd op het Duitse plan, terwijl de Duitsers
waarschijnlijk nog meer verbaasd zullen zijn te moeten vernemen
dat de Nederlanders de helft van een nieuw industrieterrein op
Duits grondgebied willen leggen. Euregionale samenwerking zou
moeten inhouden dat men gezamenlijk nadenkt over projecten
aan de wederzijdse, overigens verdwijnende, grens. Het lijkt er nu
echter veel meer op dat men tegenover elkaar staat en dat het be-
staande overleg niet wezenlijk veel meer inhoudt dan dat men el-
kaar achteraf op de hoogte stelt van genomen besluiten. De nood-
zaak van structureel overleg in de vorm van een 'denktank' lijkt
eens te meer aangetoond. Duitse en Nederlandse ideeën maken
dan plaats voor gecoördineerde Euregionale plannen. J.P. i

V )

Van onze verslaggever

HEERLEN - In Heerlen en
Aken/Herzogenrath circu-
leren plannen voor grote,
nieuwe, elkaar concurre-
rende bedrijvenparken.
Volgens een woordvoerder
van de Heerlense Kamer
van Koophandel lijken bei-
de plannen onverenigbaar.

Heerlen wil namelijkeen internatio-
naal industrieterrein ten noorden
van de grensovergang Bocholtz.
Aken en Herzogenrath overwegen
juist om geheel op Duits grondge-
bied een 124 hectare groot bedrij-
venterrein aan te leggen. In beide
plannen wordt van een 'Euregio-
park' gesproken.

I Deze week maakte voorzitter Schif-
felers van de Kamer van Koophan-
del bekend dater een 60 tot 100 hec-
tare grootbedrijventerrein moetko-
men op Nederlands èn op Duits
grondgebied. Dit zou perfect aan-
sluiten op het al bestaande Duitse
plan^om tussen Horbach en Richte-
rich industriële vestiging mogelijk
te maken.

Dit laatste plan lijkt nu door de
Akense SPD en de Grünen, die
sinds kort een meerderheid in de
raad hebben, afgeschoten te zrjn. In
plaats daarvan heeft de SPD het
idee gelanceerd om een 124 hectare
groot terrein te ontsluiten tussen
Richterich en Kohlscheid. Dit ter-
rein, het Hasenwaldef Feld, ligt
voor het grootste deel op Herzogen-
raths grondgebied, de rest valt on-
der Aken. De beide SPD-burge-
meesters juichenhet plan toe.

Verrast
Bij de gemeente Heerlen toont men
zich verrast door dit Duitse plan,
terwijl de Heerlense Kamer van
Koophandel er ook allerminst ver-
heugd op reageert. „Dat ons eigen
plan niet zomaar een wild idee is,
blijktwel uit het feit dat wh' het heb-
ben ingebracht voor uitwerking
binnen het streekplan dat de pro-
vincie opstelt. Maar we moeten
eerst maar eens zorgen dat bij ons in
Nederland alle neuzen in dezelfde
richting wijzen, voordat we met de
Duitsers gaan overleggen."

Op voorhand ziet de Kamer van
Koophandel wel voordelen van het
eigen plan boven het Duitse. „Een
snelweglokatie biedt natuurlijk
meer (handels)mogelijkheden dan'
het Hasenwalder Feld, dat puur op
industrie gericht zal moeten zijn."

Subsidie
De Kamer van Koophandel rekent
er ook op dat het letterlijk grens-
overschrijdende Nederlandse plan
op subsidie zal kunnen rekenen van
de EG. Informeel zou men daar al
van een zeer interessant idee ge-H sproken hebben.

SP klaagt over
dure reclame
centrumplan

HEERLEN - De Socialistiese Partij
in Heerlen vindt dat Heerlen voor
de presentatie van de centrumplan-
nen veel te veel geld uitgeeft. „Ken-
nelijk worden kosten noch moeite
gespaard", schrijft raadslid Jan de
Wit aan het college. Hij vraagt een
nauwkeurige opgave van de kosten
van de presentaties in Heerlen en in
Rotterdam, van het bij het bij de
presentatie ingeschakelde pr-bu-
reau en van een huis-aan-huis ver-
spreide folder. SP vraagt zich ook af
of het wel nodig was om een apart
pr-bureau te contracteren.

# Arme Vossen, een kun-
stenares met liefde voor
muziek.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Kunstig
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Wethouder
Thei Gybels van Landgraaf
heeft gisteren samen met kun-
stenares Arme Vossen een ge-
velplastiek onthuld bij de mu-
ziekschool aan de Heerlense-
weg. De muziekschool heeft
onlangs van binnen en buiten
een opknapbeurt gehad. Met
name het voorterrein en de toe- ■gang zijn opgeknapt. Het
kunstwerk komt aan de voor- 1
gevel van de school. Kunste-
naar Arme Vossen, woonachtig
in Nijmegen maar geboren in
Landgraaf, heeft al eerder voor
in de muziekschool een kunst-
werk gemaakt, bestaande uit
onderdelen van oude muziek-
instrumenten.

De Landgraafse muziekschool
behoort tot een stichting waar-
onder ook de scholen in Kerk-
rade en Simpelveld ressorte-
ren. Twee jaar geleden werden
de muziekschooltjes in de ker-
nen om financiële redenen ge-
sloten. Daarvoor in de plaats
kwam één muziekschool in het
voormalige schoolgebouw in
de Kakert.
De vrees van de gemeente dat
de leerlingen uit de uithoeken N

van de gemeente het muziek-
onderwijs op zouden geven,
bleek ongegrond.

Er bestaat momenteel zelfs een
kleine wachtlijst voor deLand-
graafse muziekschool. Elke
week krijgen ongeveer duizend
leerlingen onderwijs in dat ge-
bouw.I 1

Kerkbestuur: 'Er is helemaal geen overleg geweest'

Commotie over sloop
kerk Laanderstraat
Van onze correspondent

HEERLEN - Het kerkbestuur van
de St. Franciscus van Assisikerk
aan de Laanderstraat heeft met ont-
zetting kennis genomen van het
centrumplan van de gemeente
Heerlen. Volgens dat plan zou de
kerk moeten wijkenvoor een kanto-
renboulevard. Het kerkbestuur zegt
dat daar nooit overleg over is ge-
weest. '
In een briefaan het Heerlens college
spreekt het bestuur zijn verontrus-
ting uit over de handelwijze van
burgemeester en wethouders en
vraagt om een onderhoud. Vooral
pastoor Receveur is ontdaan over
de manier waarop hij heeft moetenvernemen dat zijn kerk op de nomi-
natie staat te verdwijnen. „Ik zag op
een gegeven moment een persfoto-
graaf op destoep staan dieopnamen
maakte. Van hem hoorde ik dat de

kerk gesloopt zou worden. Ook de-
ken Punt en het bisdom wisten van
niets. Dit kan toch zomaar niet!"

Verder wrjst het kerkbestuur in het
schrrjven op de grote immateriële
belangen die op het spel staan bij
een eventuele afbraak. Pastoor Re-
ceveur: „Er zrjn nog veel parochia-
nen die indertijd met dubbeltjes en
kwartjes de bouw van de kerk heb-
ben gesteund. De mensen in Eiken-
derveld hebben een bijzondere
band met de kerk. Die zyn ertegen
dat ze verdwijnt. Ik ben blij datve-
len in de parochie er zo over den-
ken."

Dat de parochiekerk, die in 1923
werd gebouwd, niet zomaar zal ver-
dwijnen, mag blijken uit de verkla-
ring van het kerkbestuur dat het
niet zal schuwen te procederen in-
dien er een definitief besluit geno-
men wordt over onteigening en af-
braak.

D66 tegen
meer winkels

HEERLEN - Uitbreiding van het
aantal winkels in Heerlen, zoals in
het centrumplan van de gemeente
staat, brengt volgens D66 grote risi-
co's met zich mee. De party, die mo-
menteel geen vertegenwoordiger mi
de raad heeft , schrijft dit in haar»
verkiezingsprogramma.
D66 bhjkt ook voorstander van be-
houd van oudere beeld- en sfeerbe-
palende panden in het centrum van
de stad. Verder wil de partij datver-
gaderingen van de gemeente op
vrouwvriendelijke tijden worden

gehouden, dat de bevolking in-
spraak moet hebben (via een refe-
rendum) bij de (her)benoeming van
de burgemeester en dat de belastin-
gen niet verhoogd mogen worden
om de begroting sluitend te maken.
D66 heeft ook dekandidatenlijst ge-
presenteerd. Lijsttrekker is Elly
Nrjst-van Egdom, gevolgd door: 2.
René Seijben, 3. Dré Geelen, 4. Mar-
tin van de Wijst, 5. Bert Neüssen, 6.
Paul v.d.Voort, 7. Clara v.d. Heij-

-1 den, 8. Marion v.d.Vleugel, 9. Carla
Brainich von Brainich Feith, 10.
Tonny Mattie.
In de raadsperiode vanaf de herin-
deling tot aan de verkiezingen in
1986 was D66 met twee raadsleden
vertegenwoordigd in de Heerlense
gemeenteraad.

VERBOUWING
VAN DE
WILLEMSTRAAT
Wy blijven goed bereikbaar via
de Spoorsingel

Gasten van Chinees-Indisch-
Japans restaurant Tong Ah,

De gemeente Heerlen heeft ons
te laat geïnformeerd over het
afsluitenvan de Wiltemsstraat
gedurende enige maanden.
Daardoor hebben w\j u, onze
klant, helaas niet tijdig kunnen
informeren hoe u restaurant
Tong Ah wél kunt bereiken.
Dit kan alleen nog via de
SPOORSINGEL.
Onze excuses voor het ongemak.
W\j hopen u toch in onze zaak
te mogen begroeten.

I «Uè Vl CH,N"8 INDISCH ■HTAUBAMT\§g/ TONG AH

Willemstraat 97-99
Tel. 045-723608

HEERLEN
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t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zus en tante

Anna Gertrudis
Janssen

echtgenote van wijlen

Jan Haverkort
Zij overleed, na een liefdevolle verpleging in de St.
Jansgeleen, voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 84 jaar.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Haverkort

Geleen, 17 januari 1990
Corr.adres: Norbertijnenstraat 94, 6166 AL Geleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den heden, zaterdag 20 januari om 12.00 uur in de
parochiekerk H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen, waarna de begrafenis op het parochiekerk
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 11.30
uur in de kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid dat wij haar
zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij
u kennis dat van ons is heengegaan, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in de gezegende leef-
tijd van bijna 94 jaar, onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster en tante

Maria Elizabeth
Spelthan

weduwe van

Leonardus Servatius
Hubertus Janssens

Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Landgraaf: Els Van der Mullen-Janssens

Jo Van der Muilen
Landgraaf: Paul Janssens

Maria Janssens-Mofers
Landgraaf: t Fai Janssens

Gerda Janssens-Leunissen
Landgraaf: t Sjef Janssens

t Jeanny Deurenberg
Landgraaf: Lei Janssens

Elly Janssens-Keuven
Voerendaal: Marianne Boermans-Janssens

Hein Boermans
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Spelthan
Familie Janssens

Landgraaf, 18 januari 1990
huize De Dormig
Corr.adres: Op de Heugden 61, 6371 XX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 23 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de r.-k. begraafplaats aan de Hoofd-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gebedsdienst maandag 22 januari om 18.15 uur in
huize De Dormig, Op de Heugden 100.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot onze grote droefheid is, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef
" Cuub Brinkhoff

echtgenoot van

Alie Post
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Landgraaf: A. Brinkhoff-Post
kinderen en kleinkinderen
Familie Brinkhoff
Familie Post

6374 BJ Landgraaf, 16 januari 1990
Abdissenlaan 13
Ingevolge de wens van de overledene, heeft de cre-
matie, op vrijdag 19 januari jl. in het crematorium
te Heerlen, in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden vrij plotse-
lingvan ons is heengegaan, voorzien van het h. olie-
sel, in de leeftijd van 85 jaar onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Elisa Josephina
Jacobina Laumen

weduwe van

Lodewijk Hubert
Huiveneers

In dankbare herinnering:
Sittard: Mia Moling-Huiveneers

Harie Moling
Theo en Mathilde

Sittard: Annie Jongen-Huiveneers
Willy Jongen
Linda en Hans
Familie Laumen
Familie Huiveneers

19 januari 1990
Corr.adres: Dr. Ariënsstraat 8, 6133 XD Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 23 januarias. om
11.00 uur, in de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Ophoven-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmisvan maandag 22 januari
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Op 82-jarige leeftijd overleed in het ziekenhuis te
Sittard, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mia Schmeitz
weduwe van

Jan Mostard
Wij vragen uvoor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Math Mostard

Marlies Mostard-Rours
Guy, Julien, Rémy

Dicteren: Albert Mostard
Armemarie Mostard-Pustjens
Maurice, Kelly

Susteren: Gé Mostard
let Mostard-Peters
Paul

6114 JPDicteren, 19 januari 1990
Maaseikerweg 18
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op woensdag 24 janua-
ri om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Stefa-
nus te Dicteren.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Dinsdag 23 januariom 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond. Peu-
sen, Kloosterstraat 31, Susteren.

Het is een jaar geleden datwij afscheid moes-
ten nemen van mijn lieve man, onze vader en
opa

Wiel Curvers
Nog steeds is het moeilijk voor ons de leegte
die hij achterliet te aanvaarden.

Mevr. G. Curvers-van Burg
kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienstzal worden gehouden op
zondag 21 januarias. om 11.00 uur in de grote
St.-Jankerk te Hoensbroek.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons oudste en trouwste lid

mevr. Cretskens
Zij zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.

Dirigent, bestuur en leden
gemengd ouderenkoor Melisma

t
Na een geduldig gedragen lijden isvan ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht.
Wij zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen
zij voor ons betekende.

Maria Elisabeth
Coenen

weduwevan
Joseph Alphons Harst

weduwe van

Pieter Jozef Spaetgens
Zij overleed op 79-jarige leeftijd, in haar eigen om-
geving, voorzien van de heilige sacramenten.

Kinderen
Kleinkinderen
Familie Coenen
Familie Harst
Familie Spaetgens

6261 EK Nuth, 18 januari 1990
Dorpstraat 51
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 23 januari om 11.30 uur, in de paro-
chiekerk H. Bavo te Nuth, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op der.-k. begraafplaats te Nuth.
De avondwake is op maandag 22 januari om 19.00
uur, in voornoemdekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed na een kortstondige ziekte, op de
leeftijd van 43 jaar, in het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus, tante
en nicht

Annie van Vuuren
echtgenote van

Jos Boots
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heilust: Jos Boots
Familie van Vuuren
Familie Boots

6466 SV Kerkrade, 19 januari 1990
Anemonenstraat 29
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 24 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-West, Heilust, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis, dinsdag 23 januariom 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

I t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede dat, voorzien van de h.h. sacramenten, na
een rijk leven, in Gods vrede is overleden, in de
leeftijd van 76 jaar, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom, neef

Gerard Curfs
weduwnaar van

Martha Boels
Oirsbeek: Mientje en Zef Goossens-Curfs
Oirsbeek: Léonie en Sjeng Verhooren-Curfs

Merkelbeek: Hub en Jeannette Curfs-Dohmen
Hoensbroek: Tiny en Wiel Schalkwijk-Curfs

Oirsbeek: Jo en Leny Curfs-Kusters
Oirsbeek: Ria en John Gerits-Curfs
Oirsbeek: Nico en Riek Curfs-Bovens
Oirsbeek: Marjo en John Hermes-Curfs

en zijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Curfs
Familie Boels

6438 HC Oirsbeek, 18 januari 1990
Corr.adres: Oirsbekerweg 12
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden dinsdag 23 januari as.
om 11.00 uur in de St.-Lambertuskerk te Oirsbeek.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Maandag zal tijdens de avondmis van 19.00 uur de
overledene worden herdacht in voornoemde kerk.
De dierbare is opgebaard bij De Universele te
Hoensbroek, Hoofdstraat 100; bezoek dagelijks van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 2.00 uur, 's zon-
dags alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze moeder en oma

Maria D.R.
Driessen-Wierts

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

H.J. Driessen
J.H.G.A. Driessen-De Groot
en kinderen

De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden
op zondag 21 januari as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk Verschijningvan de Onbevlekte Maagd te
Molenberg-Heerlen.

Voor de vele blijken van medeleven ontvangen in
welke vorm dan ook bij het overlijden van'

Peter Ingenbleek
willen wij een ieder langs deze weg bedanken.

Familie Ingenbleek
Brunssum, januari 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 21 januari om 10.30 uur in de Fatimakerk te
Brunssum.

I
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Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervo^bij het overlijden en de begrafenis van mijn <>
man, schoonvader en opa

Johannes Joseph
Hubertus van den Linde;
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. A. v.d. Linden-DamaiseaU*
Familie v.d. Linden-Vaassen

Schinnen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden geho)^
op zondag 21 januari as. om 11.00 uur in der
chiekerk St.-Dionysius te Schinnen.

Met verslagenheid vernamen wij het plotse"
overlijden van onze medewerkster mevrouw

M.E.C. Heijne-Sijkefl
Als gezinshelpster heeft zij blijmoedig haar *verricht.
Hartelijk was zij voor alle gezinnenwelke haar*
ontvingen.
Zo zal zij in onze herinnering blijven voortley*.
Wij hopen dat haar man en kinderen de krach"
geven is dit zware verlies te overwinnen.

Bestuur en medewerkenden va» v
Stichting Gezinszorg
Brunssum-Hoensbroek e.o.

tPie Jongen, oud 54 jaar, echtgenoot van k'
Schiffeleers, Berceusestraat 24, 6217 EJ MJj

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats maandas
januaria.s. om 11.00 uur in de St. Christoffelker
Caberg. Er is geen condoleren.

t Johanna van den Broek, oud 86 jaar, wed
van René Keulen, Atoomstraat 8, 6227 CM M%

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats dinsdag **'nuari a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van »
Michael te Heugem. Er is geen condoleren.
4- Elly van Gastel, oud 68 jaar, echtgenote .
' Martin Schoufs, Burg. Cortenstraat 159, 622» .

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats rn»
dag 22 januari a.s. om 14.00 uur in de parochie^
van de H. Antonius van Padua te Scharn-W
tricht. Condoleren vanaf 13.40 uur.

tThei Verheyden, 67 jaar, echtgenoot van He' ,
Vossen, Leonardusstraat 9, 6099 BA Beeg^;

De plechtige uitvaartdienst za! worden gehoü
op maandag 22 januari in de parochiekerk va"
H. Martinus te Beegden.

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 Dagblw
In de Cramer 37, Heerlen

t IJe kunt gezond of ziek zijn
je kunt het alle twee
belangrijk is alleen de vraag
die luidt: wat doe j' er mee?

' Toon
Op 18 januari overleed op 77-jarige leeftijd onze dierbare moeder en oma

Johanna Gerritdina
Christina van der Boom

wectüwe van

Gerrit Jan de Ruiter
Moedig heeft zij haar leed gedragen.

Arie de Ruiter
Liesbeth de Ruiter-Philippus
St.-Maarten, Groenveldsdijk 9
Mike, Marjolein, Jimmy
Thirza
Cees de Ruiter
Ali de Ruiter-Bouman
Zoetermeer, Stekelbaarssloot 22

. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 22 januari om 13.30
uur in het crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen op dedag der crematievan 13.00 tot 13.30
uur in het crematorium.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

: A
Geef u zelf in 20 minuten

een dag lang energie j
Veel mensen vinden het erg moeilijk om zich te

ontspannen en komen energie te kort. Stress is een M_%
belangrijke oorzaak hiervan en leidt bovendien tot allerlei i , y.

vervelende lichamelijke klachten. Élft^
Transcendente meditatie, een natuurlijke en eenvoudige 'TTO 1

techniek, geeft een diepe ontspanningwaardoor u
energieker, gelukkiger en gezonder wordt. Meer dan 3 X.
miljoen mensen, waaronder zon 60.000 in Nederland, .

hebben dit inmiddels ontdekt. '"
Ook u kunt deze techniek gemakkelijk leren. U heeft er slechts een stoel en 20

minuten de tijd voor nodig. Transcendente medidatie is géén religie, kent géén
leefregels en u hoeft zich nergens bij aan te sluiten.

Vrijblijvende informatieavonden:
VALKENBURG HEERLEN

■ TM-centrum, Kloosterweg 36 Baron Hotel, Wilhelminaplein 17
Maandag 22 januari Dinsdag 23 januari

TRANSCENDENTE MEDITATIE
306,5 Grondlegger MAHARISHIMAHESH YOGI y

Van onze correspondent

Burgemeester Dresden
wil overstap naar SPD

Liberalen: oppositie moet in DDR-regeringMANILA/GENÈVE - Twee mede-
werkers van het Rode Kruis zijn gi-
isteren bij een hinderlaag op het Fi-
lippijnse eiland Mindanao ver-
moord, zo is door woordvoerders
van de organisatie in Zwitserland
en de Filippijnen bekend gemaakt.
Een konvooi van twee voertuigen
van de humanitaire organisatie
werd door onbekende mannen in
burger ten noorden van de stad Co-
tabato aangevallen. Twee medewer-
kers, de 37-jarige Zwitser Walter

Medewerkers
Rode Kruis
vermoord

Bergweger en de Filippino Juanito
Patong, vonden daarbij de dood.
Een derde hulpverlener, ook een Fi-
lippino,raakt* bij de overval slechts

licht gewond. Op het eiland zijn
communistische verzetsgroepen en
een afscheidingsbeweging van mos-
lims bijzonder actief. Maar het is on-
duidelijk of de groep van vier over-
vallers tot een van beide organisa-
ties behoort.
Het ICRC-hoofkwartier in Genève
heeft diep geschokt op de moorden
gereageerd en een klemmend be-
roep gedaan op allepartijen in de Fi-
lippijnen om het 'volledig onpartij-
dige werk van het RodeKruis teres-
pecteren.

stap zullen volgen. Ook de vro^districtschef van Dresden, deh^ge minister-president
heeft intussen grote problemen j

de starre houding van de oud-s j
nisten in de SED, die elke we2eK
ke verandering proberen te bl°*
ren.

BONN-BERLIJN - De Oostduitse
burgemeester van Dresden en vice-
voorzitter van de communistische
SED-PDS, Wolfgang Berghofer,
stapt waarschijnlijk over naar de
SPD. Volgens de Westduitse boule-
vardkrant Bild heeft de 47-jarige
burgemeester zijn voornemen afge-
lopen dinsdag meegedeeld aan het
bestuur van zijn partij. Hij wilde het
bericht ontkennen noch bevestigen.

Kabinet achter afspraken
in specialistenakkoord

Tegenstemmers dreigt korting op inkomens

en een onbekend aantal liep ver-
wondingen op, de meeste door hon-
debeten, in de schermutseling voor
het internationale vliegveld van Jo-
hannesburg. De demonstratie vond
drie uur voor aankomst van het
vliegtuig met de cricketspelers
plaats, omdat het toestel door een
bommelding later uit Londen was
vertrokken.

Winnie Mandela, echtgenote van
ANC-leider Nelson Mandela, nam
deel aan de betoging. Zij beschul-
digde de Zuidafrikaanse politie er
van 'onschuldigen te hebben aange-
vallen. Winnie Mandela verwees
naar de beloften van de nieuwe
Zuidafrikaanse regering dat er
ruimte is voor betogingen van de
oppositie en zei dat de politieactie
waarvan zijn getuigewas 'in schrille
tegenstelling staat tot alles wat ons
is gezegd.

Volgens haar zal het politieoptreden
gevolgen hebbenvoor de discussies
binnen de ANC-leiding in Zambia
over de houding van de verzetsbe-
weging tegenover de nieuwe rege-
ring van president F.W. deKlerk.

Zuidafrikaanse anti-apartheidsacti-
visten hebben aangekondigd de ze-
ven weken durende toernee te ont-
wrichten van de Britse cricketspe-
lers, die 'rebellen' worden genoemd
omdat zij de door de Verenigde Na-
ties uitgevaardigde boycot van
Zuid-Afrika naast zich neer leggen.
De zestien cricketspelers krijgen
voor de toernee, en eenzelfde rond-
reis volgend jaar, per persoon
320.000 gulden betaald.

Demonstratie tegen Britse
cricketspelers uiteengeslagen
JOHANNESBURG - De Zuidafn-
■kaanse politie heeft gisteren met
'stokslagen, honden en traangas een
'demonstratie van ongeveer drie-
honderd mensen bij het vliegveld
jJanSmuts van Johannesburg uit el-
»kaar geslagen. De betogers protes-
teerden tegen het bezoek van een
.groep Britse cricketspelers, die
'daarmee de boycot van Zuid-Afrika
', doorbreken.

jTien mensen werden gearresteerd
Het interim-staatshoofd en v°°gJ
ter van de liberalen, Gerlach, f\J
er gisteren bij minister-presi<y
Modrow op aan gedrongen de °P^fi
sitie in zijn kabinet op te neme 11' j
dien de CDU uit het kabinet s^moeten de vrijkomende posten ,i
de buitenparlementaire oppo J>
worden aangeboden, zei Ger' ji

die daaraan toevoegde dat Mo^J
in dat geval maandag met sefi' J
voorstellen aan de 'ronde tafel' n 1
verschijnen. j

Berghofer, die met de huidige mi-
nister-president Hans Modrow een
voortrekkersrol speelde bij het de-
mocratiseringsproces in de DDR en
al sinds november samenwerkt met
de oppositie, heeft de laatste tijd
steeds meer afstand genomen van
de communistische partij. De ver-
anderingen gaan hem te langzaam
en zijn te weinig ingrijpend. Eind
november circuleerde zijn naam als
opvolger van de afgezette SED-lei-
der Egon Krenz.

Berghofer weigerde en nam genoe-
gen met de functie van tweede man.
Indien hij de overstap maakt naar
de SPD, krijgt deze nieuwe partij de
beschikking over een van de meest
populaire en gerespecteerde politici
in de DDR.

Verwacht wordt dat vele hervor-
mingsgezinde communisten zijn

Populair WASHINGTON - De bemand-van het Amerikaanse ruimte v j.
Columbia heeft te horen gekre^
dat de landing van de shuttle-
voor gisteren op het progratjl^
stond, moet worden uitgesteld^
vandaag omdat er over het a
dingsterrein een zware mist baj^
De bemanning krijgt met die p
extra wel het record van de
vlucht in de ruimte voor een sl»
in handen.

Shuttle pas
vandaag terug

[DEN HAAG - Het kabinet ziet geen, heil in de instelling van een com-
missie die de voorgenomen verho-
ging van het huurwaardeforfait nog
'eens zou moeten bestuderen. Pre-
Imier Lubbers zei gisteren dat deze

"wens van de CDA-fractie in de Eer-
■ ste Kamer volgens het kabinet niet

van wijsheid getuigt.
De CDA-fractie in de Senaat heeft. grote moeite met het voorstel het
huurwaardeforfait te verhogen vanJl,B tot 2,3 procent. De fractie stelde

; deze week voor de verdere behan-
-1 deling van het wetsontwerp in de
I Eerste Kamer uit te stellen en eerst
Jeen advies te vragen van een com-
.missie van onafhankelijke deskun-
Jdigen.Lubbers zei gisteren dat er al
f 'eindeloos veel' op het voorstel is
l gestudeerd en dat een nieuw onder-
jzoek niets toevoegt aan de argu-
| mepten van.het kabinet.

Kabinet wil geen
nadere studie over
huurwaardeforfait

Volgens Simons komt het driejarige
contract tegemoet aan de wens van
de overheid om te komen tot tarie-
fafspraken waardoor omzetver-
schillen tussen specialisten onder-
ling kleiner worden en de werkbe-
lasting beter wordt gehonoreerd.
Ook zullen verschillen in tarieven
tussen ziekenfonds- en particulier
verzekerde patiënten afnemen. Een
wezenlijk punt van het akkoord is
bovendien dat de honorering van
vrij gevestigde specialisten voor
drie jaar wordt bevroren, aldus Si-
mons.

heersing en doelmatigheid. Boven-
dien betekent het dat alle partijen
weer 'on speaking terms' met elkaar
zijn hetgeen van groot belang is ge-
zien de discussie over de kwaliteit
van de gezondheidszorg in de toe-
komst.

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (WVC) zal op korte termijn in
overleg treden met de Landelijke
Specialisten Vereniging (LSV). In-
zet van het beraad vormt het feit dat
15 procent van de LSV-leden don-
derdag tegen een akkoord stemde
dat onder meer inkomens en tarie-
ven voor de eerstkomende drie jaar
vastlegt. Simons wil met de LSV
maatregelen bespreken waardoor
de resultaten van het akkoord hoe
dan ook worden bereikt 'links om of
rechts om. Premier1 Lubbers heeft
dit gisteren na afloop van het kabi-
netsberaad verklaard.

Donderdag stemden hartchirurgen,
cardiologen, oogartsen, plastische
chirurgen en radiologen tegen net
akkoord over inkomensen.tarieven.

In het uiterste geval kan dit beteke-
nen dat zij geen contracten meer
krijgen van de ziekenfondsen. Ook
is een korting van tien procent op
hun inkomens als straf mogelijk.
Volgens Lubbers is een 'passend'
beleid nodig met als consequentie
dat de resultaten van het akkoord,
dat goedgekeurd is door 85 procent
van de LSV-achterban, verzekerd
worden.

Instemming
In een brief aan de LSV heeft Si-
mons gisteren laten weten dat het
kabinet, behoudens de juridische
afwikkeling van de zaak, kan in-
stemmen met het akkoord zodat
met de uitvoering kan worden be-
gonnen. Volgens de bewindsman
bevordert het akkoord kostenbe-
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verschillende plaatsen in Lim-
burg.
De politie heeft twee weken no-
dig gehad om de daders te ach-
terhalen en de diefstallen te laten
bekennen. Het onderzoeksteam
bestond uit agenten van de ge-
meentepolitie van Heerlen,
Maastricht en Sittard en uit amb-
tenaren van de 'recherchedienst
betalingsverkeer.
Het echtpaar is inmiddels voor-
geleid aan de rechter-commissa-
ris in Maastricht en in bewaring
gesteld.

HEERLEN - Een aan drugs
verslaafd echtpaar uit
Schinnen heeft tachtig in-
braken uit openbare gebou-
wen bekend. De politie gaat
er van uit dat de twee ver-
dachten in totaal tweehon-
derd tot driehonderd inbra-
ken heeft gepleegd. Het tot
nu toe erkende schadebe-
drag beloopt de 70.000 gul-
den.

Het Schinnens echtpaar maakte
zich schuldig aan insluipingen in
scholen, universiteiten, zieken-
huizen en kantoren in heel Lim-
burg en Noord-Brabant. Daarbij
stalen ze geld, rijbewijzen, che-
ques en girobetaalkaarten. De
cheques en girobetaalkaarten
verzilverden ze vervolgens in

Van onze verslaggever

itiept T ~ Het Maascentrale-comPlex in Buggenum is
dinesi I geschikte lokatie in Limburg voor een afvalverbran-
plem h

S latie (AVI)- Dit blijkt uit een studie van de PLEM.
teren ecteur ir G. Prieckaerts overhandigde het rapport gis-
lieu.b|u n gedeputeerde È. Mastenbroek van onder meer mi-

Studie samenwerking
politie Sittard met

particuliere bewaking
Van onze verslaggever

»in g ie
3
m

u
eeft haast met de uitvoe-

Sch 0o;"J et plan- In 1995 moet de
is vijf ,teen var> de AVI roken. „Het
Werk_ n„00r twaalf bij de afvalver-

ln, Zuid-Limburg", zoalsw°rdt het uitdrukte. Daarom
een Amaandaë al begonnen met
i^Eßin u Effect Rapportage
be*War i kl Jken of er niet teveel
ftu m ', n kleven aan het in Bugge-
Een orfatuen van de installatie.
ke n "gebruikelijke gang van za-
Pas'in "aat Provinciale Staten zich"XUwprr?33^ zullen buigen over het

?t Provinciaal Afval Plan
br°ek tvT' beleid van Masten-
i aridin

e - betrekking tot afvalver-
*eUrd ls dus noS niet goedge-

SITTARD - Commissaris E. Nicoll
van de Sittardse gemeentepolitie
gaat de mogelijkheden onderzoe-
ken om samen te werken met parti-
culiere beveiligingsdiensten. De
korpschef zei gisteren dat depolitie
uit pure noodzaak daartoe gedwon-
gen wordt, omdat van overheidswe-
ge de middelen ontbreken om de
kleine criminaliteit (vooral auto-in-
braken) tegen te gaan. Per week
worden in Sittard tientallen auto's
opengebroken. „Voor een gemeente
als Sittard gaat het om gigantische
aantallen," aldus Nicoll.

In de zogeheten 'haalbaarheidsstu-
die' zijn na een eerste globale ver-
kenning van tien lokaties, vier mo-
gelijke vestigingsplaatsen nader on-
derzocht: Buggenum (Maascentra-
le), Roermond (Papierfabriek),
Maasbracht (Clauscentrale) en Lin-
ne (Solvay-vestiging). Uit dat onder-
zoek kwam Buggenum als de vol-
gens Plem meest geschikte vesti-
gingsplaats naar voren, onder meer
vanwege de aanvoermogelijkheden.
Verder is er meer dan voldoende
ruimte, aldus de onderzoekers.
Uit de studie blijkt voorts dat de
hinder voor omwonenden beperkt
zal zijn: de uitstoot van de AVI zal
voldoen aan de meestrecente wette-
lijke normen. Belangrijk is verder
dat er in Buggenum ook plaats is
om slib- en of mestverwerking aan
de vuilverbranding te koppelen.

Slib

Ex-mijnwerkers
bestormen

huis minister

De onderzoekers pleiten voor een
grondige scheiding van het afval dat
naar de verbrandingsinstallatie
gaat. Ook zou de AVI moeten wor-
den toegerust voor de droging en
verbranding van zuiveringsslib. De
warmte die hierbij vrijkomt zou be-
schikbaar moeten worden gesteld
voor het verw£rken van mest.

" Plem-directeur Prieckaerts overhandigt milieu-gedeputeerde Mastenbroek het uitgebreide
voorstel voor een afvalverbrandingsinstallatie inBuggenum. Foto: WIDDERSHOVEN

# Commissaris Nicoll

Liof sluit
kantoor VS

Het gevolg is, zo redeneert de poli-
tiechef, dat bij het publiek de ge-
dachte leeft dat de politie tekort
schiet. Wanneer er zich mogelijkhe-
den aandienen om voor dat pro-
bleem een oplossing te vinden, bij-
voorbeeld door samenwerking met
particuliere diensten, dan moeten
die in de ogen van Nicoll met beide
handen aangegrepen worden.

Hoewel Nicoll erkent dat de politie
niet meer in staat 'datgene te doen
waarvoor ze is aangesteld', schuift
hy de schuldvraagvan de kleine cri-
minaliteit voor een deel ook naar
hetzelfde publiek af. Foto-toestellen
en andere waardevolle spullen wor-
den achteloos in geparkeerde auto's
achtergelaten, zichtbaar voor de
autokrakers.

Van onze correspondente

Thijs Wöltgens
opent banenmarkt
l'ev0n

EN - ThiJs Wöltgens, frac-
*aiw ltter van de PvdA-Tweede
22 Jan. ractle' verricht op maandag< dTan om 12°0 uur de opening
22 en o-j " °" en Banenmarkt die op
de stflt Januari wordt gehouden in

in Heerlen.
Op ri door het GAB Oostelijke
lee.]; ek en het Regionaal Orgaan
fUirj, odezen Limburg worden
Vezeh vacatures en 26 leerling-

n"Q0Pleidingen aangeboden
«ö bedrijven.

4rbeLdtbiJna 4°o vacatures van het
Voiv-^oureau z jjn on(_er andere
SdL £M' Phi"PS, politie en
be'dsh aanwezig. Ook het Ar-
tUres Ureau Aken levert 400 vaca-

!3.oq i^Sstijden: op maandag van
lO.oq w il'00 uur en °P dinsdagvanl°t 17.00 uur.

De nieuwe afvalverbrandingsinstal-
latie kan er volgens de onderzoe-
kers binnen vijfjaar zijn. Dat is dan
hoog tijd, omdat de huidige stort-
plaatsen tegen 1995 overvol zrjn en
omdat het Waterschap-Zuiverings-
schapLimburg nu al met het zuive-
ringsslib omhoog zit. Vanaf 1995
kan-de AVI dan jaarlijks545.000 ton
afval verbranden en bovendien
ruim 265.000 ton zuiveringsslib ver-
werken.
Met de bouw van de AVI is, inclu-
sief de installaties voor slibverwer-
king, 562 miljoen gulden gemoeid.
De onderzoekers schatten dat de
AVI voor honderd personen directe
werkgelegenheid zal opleveren,
maar daarnaast kan bij tal van toele-
verende bedrijven extra werkgele-
genheid ontstaan.

HASSELT - Tweehonderd ex-
werknemers van de gesloten mijnen
in BelgischLimburg, hebben gister-
avond de woning van de Vlaamse

minister Kelchtermans in Peer be-
stormd. Zij gooiden de ruiten in,
waarna de rijkswacht de ex-koem-
pels veijoeg.

Eerder die avond hadden de mijn-
werkers een brug over het Albertka-
naal in Hasselt bezet, wat tot een
enorme verkeerschaos leidde. De
ëx-mynwerkers willen dezelfde af-
vloeiingsregeling als hun collega's
van demynen die nu nog open zijn.
De Vlaamse regering piekert daar
echter niet over.

Als de nieuwe AVI gekoppeld
wordt met slibverwerking en wel-
licht een mestverwerkingsfabriek,
zouden de verwerkingskosten per
ton afval 102 gulden bedragen. Het
is de goedkoopste variant die in stu-
die is genomen. Het simpelweg ver-
branden van voor recycling on-
bruikbaar afval zou bijvoorbeeld 41
gulden meer gaan kosten.

De Sittardse politie-commissaris
viel de burgemeester in deze me-
ning bij. Hij toonde ook bewonde-
ring voor de uitspraken van Ton-
naer. „Hy heeft als eerste burge-
meester de moed om keihard te zeg-
gen dat het eigen onmacht is. Want
het is dweilen met de kraan open,"
aldus Nicoll. „Jammer, want ik zeg
dit met een bloedend hart."

De commissaris reageerde daarmee
op uitlatingen van burgemeester
J. Tonnaer van Sittard, die donder-
dagavond tijdens de raadsvergade-
ring de mogelijkheid open hield om
particuliere beveiligingsdiensten in
te schakelen by de bewaking van
geparkeerde auto's. Tonnaer gat
daarbij al aan dat het gebrek aan
voldoende middelen voor de politie,
de hoofdreden voor een dergelijke
stap is.

MAASTRICHT - De NV Industrie-
bank Liof sluit de vestiging in Den-
ver in deVerenigde Staten. Het aan-
trekken van nieuwe bedrijven in
Limburg lukt veel beter vanuit
Maastricht dan vanuit de relatief
dure vestiging aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan. Zeker
nu blrjkt dat lang niet alle bedrijven
die voor Limburg kiezen, uit de VS
komen. In de afgelopen jaren wer-
den veel bedrijven uit andere lan-
den en met name uit Japan en
Groot-Brittannië aangetrokken.

Politie en gemeentebestuurvan Sit-
tard zijn het met elkaar eens dat
naar alternatieve oplossingen ge-
zocht moet worden. De Sittardse
korpschef oriënteert zich daarom
op een eventuele samenwerking in
zrjn gemeente met particuliere be-
veiligingsdiensten. Er zijn nog geen
gesprekken gevoerd om die gedach-
te concreet te maken.

Oriëntatie

Liof wil nog meer dan tot nu toe
vanuit Maastricht gaan werken. Het
acquireren van bedrijven via het
netwerk van relaties in het Lim-
burgse bedrijfsleven, verloopt vol-
gens de woordvoerder zeer effectief.

De drie Amerikaanse medewerkersin de Liof-vestiging in Denver zul-
len naar een andere baan moeten
zoeken. Vestigingsdirecteur Hans
Schut komt mogelijk terug naar
Maastricht of ook hy zal in de VS
naar een andere baan zoeken.

Twintig auto's gestolen
Onderzoeksteam

rolt bende
autodieven op

" Mr P. Buwalda van de Nederlandse ambassade, (links) een
tolk, dr H Pennings, lid van deraad van bestuur van Océ, en de
directeur van Spetsavtomatika.

Om toch nog een belang in de VS te
houden, gaan het Liof en het Com-
missariaatvoor Buitenlandse Inves-
teringen (CBIN) hun krachten in de
VS bij het acquireren bundelen. Het
CBIN heeft een netwerk van kanto-
ren en contacten in de Verenigde
Staten. Gezamenlyk worden activi-
teiten opgezet zoals het gericht be-
naderen van bepaalde voor Lim-
burg interessante bedrijfssectoren
en in voorkomende gevallen het or-
ganiseren van werkbezoeken etc.

De politie-commissaris erkent dat
een positief besluit tevens een er-
kenning van de particuliere bewa-
kingsdiensten inhoudt: „Ik heb ja-
ren geleden al geroepen dat we hen
moeten accepteren. Dat we van de
nood een deugd moeten maken om
het doel, handhaving van de open-
bare orde, vast te kunnen houden."
In oktober 1988 verklaarde Nicoll
voor de radio dat de politie de slag
met de beveiligingsdiensten al lang
verloren heeft. Dat gebeurde naar
aanleiding van initiatieven in poli-
tiekringen om bewakers op te lei-
den voor de particuliere sector. De
scholing was ondergebracht in het
Opleidingsinstituut voor Politie en
Beveiligingspersoneel (OBP), dat
tegen betaling van huur gebruik
maakte van het politiebureau in Sit-
tard.

MEERSSEN- Een onderzoeksteam
van een aantal politiekorpsen en
-diensten in Zuid-Limburg heeft
deze week een bende autodieven
opgerold.

Zes verdachteh, vyf mannen uit
Zuid-Limburg en een uit Belgisch-
Limburg zyn opgepakt. De daders
worden verdacht zeker twintig per-
sonenauto's te hebben gestolen.

De auto's, merken Mercedes, Por-
sche en BMW, werden gestolen in
Valkenburg, Bunde, Beek, Maas-
tricht, Aken en Bilzen (B). Slechts
drie personenauto's werden terug-
gevonden en konden aan de eige-
naar worden teruggegeven.

De zaak kwam aan het rollen toen
half december vorig jaar in een ga-
ragebox in Meerssen een in Valken-
burg gestolen Mercedes werd aan-
getroffen. Inmiddels zijn de daders
weer op vrye voeten gesteld.

Nicoll vindt dat de overheid ernstig
gefaald heeft, door geleidelijk poli-
tietaken te verschuiven naar allerlei
byzondere opsporingsdiensten. Hrj
doelt hiermee op diensten die los
zijn gemaakt van de politie-organi-
satie, zoals de sociale recherche, de
Fiod en de economische controle-
dienst.

Om op de belangstellingvan buiten-
landse bedrijven voor vestiging in
Limburg goed te kunnen reageren,
gaat het LIOF in Maastricht het ac-
quisitieteam uitbreiden van drie
naar vier personen. Door deze ver-
sterking kan het LIOF bovendien
de contacten intensiveren met eer-
der gevestigde buitenlandse bedry-
ven en Limburgse ondernemingen
die buitenlandse contacten hebben.

MOSKOU/VENLO - Océ van der
Grinten heeft in Moskou een show-
room annex copyshop geopend. De
Venlose fabrikant van kopieerappa-

Blijkens een verklaring zien Océ en
Spetsavtomatika de opening van de
showroom en copyshop als een eer-
ste stap op weg naar een intensieve-
re samenwerking op het gebied van
verkoop en service voor Océ-appa-
raten in de Sovjetunie.

Océ opent
showroom
in Moskou

raten werkt voor de inrichtingen de
exploitatie van zyn eerste steun-
punt in de Sovjetunie samen met de
Russische associatie Spetsavtoma-
tika.

VERGELIJKING 1990-1989

Effect op nettomaandsalaris
door belastingwet-Oort gering

Computer Centrum Nederland berekende zuivere verschillen

van onze verslaggever iels or__vooruit gaan. (zie grafiek) zyn als percentages gehanteerd:
ZWF werknemer 3.05%, ZWF
werkgever 4,85%, ZW 1,2%, WW
0,65% en WAO 12,15%. Enkele
van deze percentages kunnen
echter per bedrijfsvereniging
verschillen.

van wiF ~ Het nettosalaris
huari i

mers in de maand Ja-
tinßh:. "als gevolgvan de belas-
afvWiW ening oort "iet zoveel
datinioo Van het maandsalaris
schil v ls uitgekeerd. Het ver-
gr0e_ , Tn. werknemers in tarief-
inkom \ (gehuwd, slechts één
een nfn)- varieert van ’lO bij
bnitnmmimumloon van ’2OOO
bij eeno^11 voordeel van ’ 136
’lo oqq Druto maandsalaris van

Nieuw op het salarisstrookje is
de overhevelingstoeslag. Dat is
een compensatie om de werkge-
verslasten die de werknemer nu
moet betalen te verzachten. Over
dat bedrag moet echter weer een
loonheffïng worden betaald en
ook dat is een nieuw element op
de afrekening van de loonstaat.
Deze overhevelingstoeslag en
loonheffïng worden ook over de
vakantietoeslag berekend.

overhevelingstoeslag meer ont-
vangen.

Het CCN (dat voor zo'ri 100.000
werknemers maandelijks de sa-
larissen berekent) is overigens
zeer te sprekenover de tijdige in-
formatie die de overheid heeft
verstrekt met betrekking tot de
Oort-effecten. „In april of mei
hadden wij het concept van de
rekenregels al in handen. Ik be-
grijp dan ook de opwinding die
veel werkgevers nu maken niet
zo goed.Wij hebbenin junial een
studiegroep ingesteld en konden
half augustus al aan de slag metde definitieve voorbereidingen."

Bij de wat hogere salarissen val-
len voorts nog klappen by de
vaststelling van de inkomstenbe-
lating over 1990. Zoals bekend
zijn een groot aantal posten niet
meer aftrekbaar. Het totale effect
zal daarom niet erg groot zyn. " Het zuivere effect van de wet-Oort op het maandsalaris (tariefgroep III) in 1990 in ver-

gelijking met een maand vorig jaar. Uit de grafiek blijkt dat iedereen er wat vooruit gaat,
macr er zitten ook wat addertjes onder het gras. COPYWRIGHT: CCN

DFalf lng H. Souverijn en
ductrno ' resPectievelijk pro-
«ssv-st ger en consultant sala-
Centnï^".. van het Computer
ben d f̂^ederland <CCN>> heb-
voorT "ecten van de wet-Oort
ri ssen aantal bruto maandsala-
haar JZ Zuiver mogelijk zicht-
risjien h^i?kt Uit de nettosala-

DUlkt dat we er allemaal

Aftrek
De aftrekposten op het sociaal
loon (ZFW, ZW, WW en WAO)
zijn op enkele punten met in-
gang van 1990 gewijzigd. Om het
verschil zo zuiver mogelijk te
houden zijn op het bruto maand-
salaris over een maand in 1989
dezelfde percentages gebruikt.
Bij de berekening van het CCN

Volgens Souverijn zal het er voor
de hogere salarissen (nog steeds
in tariefgroep III) aan het einde
van het jaar echter wat minder
florissant uitzien. Wanneer het
maximum aan overhevelingstoe-
slag is betaald (’ 6952) komt de
toeslag te vervallen en gaat de
werknemer in salaris achteruit.
De overhevelingstoeslagvarieert
van ’205,66 bij een minimum
bruto inkomen van ’2OOO per
maand tot een maximum van

’ 579,33 by een minimum bruto
inkomen van ’ 7000 per maand.
Wie meer dan ongeveer ’7OOO
bruto per maand verdient zal in
december of nog eerder, afhan-
kelijk van het bruto salaris, geen
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Van onze verslaggeverUitgebreide variant gaat 562 miljoen gulden kosten

Vuilverbranding
komt in Buggenum

Echtpaar bekent
tachtig inbraken

T limburgs dagblad "J



samenwerking op het gebied van in-
dustrieel afval in lechnish hoog-
waardige installaties. En ook de
provincie Limburg hield in het Pro-
vinciaal Afvalstoffen Plan een slag
om de arm: „Is afvalverbranding op
Limburgse schaal niet haalbaar,
dan zal boven-provinciale of inter-
nationale samenwerking worden
onderzocht.

de vice-president gevraagd. *1
bleem is dat deze grond niet sta^l
getekend op een kaart bij het &v
wijzigingsbesluit van het
venterrein uit 1971. Toen de vet*!
ging bij de Raad van State dan*ï
beroep instelde tegen een onUJIfing van het ministerie om de gl*
voor het opstijgen en landen * |
vliegtuigen te gebruiken, wer» ."
ontheffing gedeeltelijk verniel
Het ministerie kondigde aan
kaart bij het aanwijzingsbesluit'
nog in orde te maken. Omdat
nog niet gebeurd is, wil de vê^i
ging stopzetting van het gebT»
totdat de grond conform de LuCl
vaartwet als luchtvaartterrein
aangewezen.
De staat zou onrechtmatig hande
door de waarborgen, die in de*telijke regeling liggen opgeslo
uit te hollen en geen geluidzo^
rond de luchthaven vast te stel*
„Daardoor neemt de geluidsbe*
ting aanzienlijk toe zonder dat*
de belangen van de omwone""
op adequate wijze rekening
gehouden", aldus advocaat Wae'
De staat meent dat deze vorder
niet ontvankelijk moet worden'
klaard omdat het een bestuursre*
telijke aangelegenheid is waar^zij bij de Raad van State terecht*
Een nieuweaanwijziging zal nietj
geven worden. De landsadvt*
zag dit „als met een kanon op
mug schieten".
De staat kiest daarentegen voor e
wijziging van de aanwijzingsb\
schikking van 26 oktober 1971-'
vereniging kan schorsing van d(

beslissing vragen bij de Raad *"State. .De Milieufederatie is overigens van
mening dat de industrie al rekeing
houdt met de politieke ontwikkelin-
gen op dit gebied. De electriciteits-
maatschappij van Nordrhein West-
falen zou voor het grote afvalver-
werkingsproject contacten hebben
gelegd met bedrijven uit Frankrijk
en Groot Brittannië.

JÜLICH- De directeur van de
Stichting Milieufederatie Lim-
burg eist uitleg van de provin-
cie Limburg over de plannen
van de Westduitse overheid en
het bedrijfsleven om diverse
afvalverbrandingsovens, -in-
stallaties aan te leggen en
bruinkoolgroeves als immen-
se stortplaatsen te hergebrui-
ken in het grensgebied met
Nederlands Limburg.

Keulen hebben enkele jaren gele-
den een intentieverklaring gesloten
waarin is afgesproken dat beide be-
sturen elkaar op de hoogte brengen
van grensoverschrijdende plannen.
Gezien die verklaring wil de Stich-
ting Milieufederatie weten of en op
welke wijze het provinciebestuur
betrokken is in het overleg over het
verwerkingscentrum. Een woord-
voerder van de provincie zei giste-
ren dat de plannen bekend zijn en
dat GS nog zullen reageren op de
brief van de Milieufederatie.

Concentratie
De nieuwe plannen treffen een
streek die reeds zwaar belast is door
de bruinkolenindustrie Rhein-
braun, een volle dochter van de
electriciteitsmaatschappij RWE die
nu de oprichting van enkele van de
vuilverbrandingsinstallaties over-
weegt.

Volgens de Milieufederatie gaat het
om een jaarlijkse capaciteit van 1
miljoen ton afval. Maar de stichting
meent dat de huishoudens en het
bedrijfsleven in de regio Jülich bij
lange na niet zo veel afval levert.

Samenwerking

Regierungspresident Antwerpes
van Keulen heeft onlangs al gezegd
dat de economische samenwerking
met buurlanden ook zal leiden tot

De Milieufederatie beroept zich op
informatie van de Westduitse na-
tuur- en milieubeschermingsorga-
nisaties door wie die plannen zijn
uitgelekt. De plannen zouden zó
groots zijn dat nu al gesproken
wordt van een verwerkingscentrum
dat een Europees bereik krijgt: een
Europese afvalbak.
Het college van Gedeputeerde Sta-
ten en de Regierungspresident van

HEERLEN - In de St.-AugustinjJ
kapel in het Belgische Bree wordfl
morgen zes schutbroeders °p£e

h«l
men in de Edele Eed-broedersc'jj
van de Souvereine Orde van jjj
Rode Leeuw van Limburg en dej
Sebastinus - een geestelijke
baarheidskern op basis van de <* 3
schuttersdeugden: broederscb*]
dienstbaarheid en trouw aan oU 1
heerd en troon.
Het zijn Ch.J.P. Brassée van scn,
terij St.-Joseph uit WaubafJ]
Th.J.H. Debie van schutterij St-^3gida uit Noorbeek, G. Derix *1
schutterij St.-Matthias uit P°S*J
holt, C.J.O. Honinx van het H^jj
bijngilde uit Herderen (B.), GJ_3
Jorissen van schutterij St.-Mai"''Zé
nus § Petrus uit Geleen en L"■"_!
Stockbroekx van De Breidelz°n^uit Kessenich (B.). J

Benoeming nieuwe
schutbroeders

De directeur van de Milieufederatie
ir H. Vijverberg wenst daarom dat
de provincie Limburg een officieel
protest laten horen en aandringt op
de naleving van de conventie van
Bazel tegen internationaal transport
van afval.

"Meg Ryan en Billy Crystal in de relatiekomedie 'Whe 11
Harry met Sally'.

paald niet van humor ontbloot is,
wordt het nergens smakeloos.
Reiner schotelt een smakelijke
film voor waarin humor, ontroe-
ring, puntige dialogen en een fi-
losofietje uitstekend gedoseerd
zijn.

THE PACKAGE/VS 1989
Regie: Andrew Davis. Met:
Gene Hackman, Joanna Cassidy
e.v.a.

Is een platonische, maar toch
hechte vriendschap tussen een
man en een vrouw mogelijk, of
zit seks daarbij onherroepelijk in
de weg? Sally is van mening dat
het wel degelijkkan, maar Harry
is even overtuigd van het tegen-
deel. Na hun eindexamens heb-
ben de twee elkaar iets beter le-
ren kennen tijdens een rit van
Chicago naar New Vork, en in de
loop van devolgende elf jaar dui-
ken ze regelmatig op in eikaars
leven, hoewel beiden druk in be-
slag genomen worden door hun
relaties met anderen. En dan lij-
ken ze allebei gelijk te krijgen: er
ontstaat een échte vriendschap
tussen Harry en Sally, maar één
gezamelijke nacht in een crisis-
situatie lijkt daaraan een einde te
maken.

Regie: Rob Reiner. Met: Billy
Crystal, Meg Ryan, Carrie Fis-
her, Bruno Kirby e.a.

Ondanks zijn redelijk gevor-
derde leeftijd is Gene Hackman
de laatste jaren actiever dan ooit.
Zijn naam staat garant voor aar-
dige tot uitstekende films: Hack-
man weet zijn vele rollen on-
danks zijn kennelijke haast met
grote handigheid te kiezen. Met
'The Package' echter greep hij
mis. Het gaat om een middelma-
tige actiefilm, ouderwets gesi-
tueerd op de grens van Oost en
West.

Regisseur Rob Reiner (voor som-
migen welbekend van zijn rol als
Mike 'Meathead' Stivic in de se-
rie 'All in the family') heeft het
gegeven van de vriendschap en
de moeizame manier waarop
mensen van verschillend ge-
slacht elkaar vinden op een wel-
haast on-Amerikaanse manier
aangepakt. Het onderwerp leent
zich gemakkelijk voor een platte
'screwball-comedy', maar hoe-
wel 'When Harry met Sally' be-

wangedrag gearresteerde Ameri-
kaanse militair.

Onmiddellijk na de landing in de
VS ontsnapt de gevangene van
Hackman. Dat is het begin van
een gecompliceerd verhaal waar-
in Hackman en zijn echtgenote
(Joanna Cassidy) afwisselend de
achtervolgers en de achtervolg-
den zijn. Computers, intriges,
spionage, vriendschap, kerstmis,
vredesvraagstukken, kernbewa-
pening, liefde, gijzeling, moord:
'The Package' heeft buitenge-
woon veel ingrediënten nodig
om de vaart erin te houden. Dat .
dat laatste op zeker moment
zoek raak, is te wijten aan de in-
gewikkeldheid van het verhaal.
Na verloop van tijd is er geen

Hackman speelt een door de wol
geverfde marinier, die in Berlijn
de veiligheid van de bezoekers
van een ontwapeningsconferen-
tie in het oog moet houden. Er
staan grote belangen op het spel,
de spanning is te snijden. Toch is
er een incident: twee rugzak-ty-
pes blazen een auto op met daar-
in een hooggeplaatst persoon.
Hackman krijgt voor straf een
lullige missie. Hij moet een 'pak-
je' naar de VS brengen, ofweleen
door de MP in Duitsland wegens

touw meer aan vast te knopen e
doet het er eigenlijk niet me£ .toe hoe het afloopt. Dat HaC''
man de affaire overleeft en de op
zet van de vijand een moordaan 'slag op de president van de So
jetunie tijdens een bezoek aa
Amerika weet te verijdele'V
spreekt natuurlijk vanzelf. 0°
in andere opzichten is "The Pa
kage' echter een verzameling va ".
obligate ideeën en voor de haf
liggende elementen die vo"
spanning moeten zorgen. Hela3

moet worden vastgesteld dat o°
de sympatieke Hackman zelf e
niet slaagt het hoofd boven wate„
te houden. Je ziet hem nu en da
denken: waar gaat het hier *Jgodsnaam om? Een vraag d
niet te beantwoorden valt.
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'Binnen half jaar
geluidmeetsysteem'

Eis Vereniging Geen uitbreiding Vliegt eld Beek

Van onze correspondent

Van onze verslaggever

films
door Gemma Wildenberg
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Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling;
Melhaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
tafen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109. Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant'
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Te k. gevraagd PEUGEOT
504 en 505 v.a. '76; Toyota
Corolla en Carina 4-drs. en
alle merken bedrijsauto's.
Tel. 04755-2114.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Gebr. STOEPTEGELS, grijs
plm. 100 m2. Moeten be-
zorgd worden. 045-215969
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te koop gevr. 2e hands
MASSAGETAFEL. Tel.
045-324955.
Te koop gevr. roestvrijstalen
HONDE-REN 045-228527
Te k. gevr. Hang- en/of leg-
kast of linnenkast. Tel. 045-
-256456.
Te koop gevr. AANHANG-
WAGEN tot ’250,-, op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-312189.
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Met het Quick Success programma van Weight Watchers val
je supersnel af en kan jetoch lekker blijven eten. Dat ontdek je
vrijblijvend tijdens een "open huis"- WE|GHT WATCHERSbijeenkomst volgende week, op een IOHOCnvan onderstaande adressen. U /U" Jt/U t)Z _)U

I 1990 Heighi Wj(ihrr»rnhwrmtrkpn zijn gcregi»lreerd door Mright Watcher*lnlcrnjlional Inc, in Iv cniic uii^brji hlduoi Lurntlim B.V.

Beek, 't Kaar, Stationsstraat 126, woensdag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Tree-
beekplem 133, maandag 19.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X, Mussenstraat 6, donderdag
19.30 uur; Geleen, Plenkhoes, Bachstraat 2, donderdag 19.30 uur; Gulpen, De Timpaan,
Rosstraat 1, maandag 19.30 uur; Heerlen, Centrum, H.K.8.-Gebouw, Pater Beatusstraat 7,
dinsdag 09.30 en 19.00 uur; Molenberg, Café Wilhelmina, Molenberglaan 125, donderdag
19.30 uur; Kerkrade, Jozef-Norbertuskerk (Credozaaltje), Hoek O.L. Vrouwestraat/Dir. Jans-
senstr., woensdag 19.00 uur en donderdag 09.30 uur; Maasstricht, Centrum, Heliport,
Griend 9-11, dinsdag 10.00, 13.30 en 19.30 uur; Malberg, Het Ruweel, Schildruwe 55,
donderdag 19.30 uur; Roermond, Hoog Vonderen, Gemeenschapshuis de Donderie,
Donderbergweg47,donderdag09.30 uur; HoogVonderen,Wijkhuis de Vonder,Florasingel
38, woensdag 19.30 uur; Sittard, Hotel Auveleberch, Wielewaalstraat 2, maandag 19.30uur
en dinsdag 13.30 uur; Stem, Trefcentrum Kerensheide, Schmeksstraat 11, dinsdag 13.30 uur.

HarJ Él^H ■E^B CZI
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WHEN HARRY MET SALLY/VS 1989

vorig jaarzelf opdracht voor een on-
derzoek aan TNO te geven. Dit on-
derzoek pleit voor Bruel en Kjaer
geluidmeetapparatuur. De vlucht-
gegevens kunnen dan gecontro-
leerd worden met een Fanomos-sys-
teem zoals dit momenteel op Schip-
hol functioneert.

DEN HAAG/BEEK- De vereniging geen uitbreiding vliegveld
Beek wil dat binnen zes maanden een permanent geluidmeet-
systeem op de luchthaven wordt aangebracht. Tevens dient
het gebruik van een deel van het Noordoost-platform van de
Noord-zuidbaan gestaakt worden. Deze twee eisen stelde de
vereniging gisteren in kort geding voor de vice-president van
de Haagse rechtbank mr. R. Portheine.

De vereniging heeft nu geëist dat de
staat de kosten van dit TNO-onder-
zoek ten bedrage van 40.000 gulden
vermeerderd met rente betaalt. De
staat houdt echtervast aan een geïn-
tegreerde invoering van een nieuw
systeem van Fanomos tesamen met
geluidmeetapparatuur. Aparte in-
voering van systemen voor geluid-
meting en vluchtroutebewaking
zou problemen opleveren in de
sfeer van de afstemming.

De vereniging meent dat de staat
geen haast heeft met de aanleg van
het geluidmeetsysteem omdat zij
eerst zekerheid wil over de aanleg
van de Oost-westbaan. De staat ont-
kent echter dat zij de plaatsing van
de apparatuur bewust voor zich uit-
schuift. Volgens haar kunnen de ge-
luidmetingen slechts effectief wor-
den uitgevoerd als de apparatuur
geïntegreerd wordt ingevoerd met
het vluchtbewakingssysteem Fano-
mos. Dit geïntegreerde systeem kan
volgens de staat op zijn vroegst pas
in december van dit jaar geplaatst.
Advocaat mr. H. Waelen van de ver-
eniging vindt dit te laat. Hij beroept

zich daarbij op een uitspraak van
het Gerechtshof van 16 maart 1989.
In deze uitspraak overweegt het Hof
de staat onverwijld een ontwerpstu-
die door de Technische Fysische
Dienst van TNO te laten verrichten
over het meetprobleem. Tevens
schrijft het Hof in de uitspraak dat
de luchthaven Zuid-Limburg erop
uit lijkt te zijn de aanleg van een
deugdelijk meetsysteem te vertra-
gen totdat de Oost-westbaan in ge-
bruik wordt genomen.

De staat gaf de opdracht echter aan
het Nationaal Lucht en Ruimte-
vaartlaboratorium. Dit was voor het
de vereniging reden om in augustus

Platform
Een tweede geschil tussen de ver-
eniging en de staat betreft een stuk
grond van 250 vierkante meter dat
bij het Noord-oostplatform hoort.
Ook over het gebruik van dit stuk
grond werd gisteren het oordeel van

'Omgeving Jülich:
Europese afvalbak'

Milieufederatie wil uitleg run prorincie



VENRAY/UTRECHT - De vloer
van het Utrechtse bejaardenhuis
'De Bijnkershoek' is op enkele
plaatsen ernstig aangetast door cor-
rosie. „Bewoners lopen opkorte ter-
mijn geen gevaar door de vloer te
zakken. De aangetaste plekken in
de vloer zijn gestut", zegt directeur
J. E. Lucardi van de Stichting Huis-
vesting van Bejaarden, die aanne-
mer Nelissen Van Egteren Bouw-
groep bv. uit Venray, aansprakelijk
heeft gesteld voor de schade.

De Limburgse aannemer heeft gis-
teren laten weten de juridischeaan-
sprakelykheid af te wijzen. Direc-
teur P. Kroesen toonde zich ver-
wonderd over de mededeling van
de Stichting Huisvesting van Be-
jaarden dat de zaak wordt voorge-
legd aan de aan de Raad van Arbi-
trage voor de bouwbedrijven in Ne-
derland.Kroesen: „Wij waren nog in
gesprek en hebben bovendien aan-
gebodenmee te zoeken naar een op-
lossing van het probleem en er aan
mee te betalen.".

De vloerdelen die corrosie vertonen
zyn zogenoemde kwaaitaalvloeren.
Dit zijn een soort betonnenvloerele-
menten. Indertyd is bij de bouw ge-
bruik gemaakt van chloriden om
het beton sneller te laten harden.
Aangetoond is dat deaantasting van
de vloeren al lange tijd gaande is en
zeker zal doorzetten.

Kroesen van Nelissen van Egeteren
kon of wilde niet zeggen of er op
meer plaatsen in Nederland de ;_er-
waakte methodein Utrecht bij vloe-
raanleg is gebruikt.
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# Een zwerver op zoek naar iets eetbaars

centrum. Een stad waar men 's
avonds niet eens de straat op durft
te gaan. Heerlen, modern en dyna-
misch! Een warenhuis heeft dit ook
als lijfspreuk gehad en wat is er van
geworden? Inkrimping en terug-
gang! Kijk naar Maastricht. Bezat
men in Heerlen maar dewijsheid en
behoudendheidvan Maastricht, als-
mede de gezelligheidsmentaliteit.
Daar sloopt men toch ook niet de
Sint Servaas en de kerk van Maria
Sterre der Zee. Moge ze in deze
Godshuizen bidden voor wijsheid
en inzicht voor het zakelijke Heer-
len, maar ook voor het behoud van
Gods kerk.
LANDGRAAF

Mevr. Zweiphenning

Met verbijstering heb ik over de
plannen van de gemeente Heerlen
ten aanzien van de herstructurering
van het centrum gelezen. Als men
dat zo eens bekijkt dan moet alles
wat oud is opgeruimd worden. En
daarzou dan ook deFranciscuskerk
in de Laanderstraat bij behoren.
Zoiets is gewoonondenkbaar. Ruim
65 jaar staat de kerk daar en het is
een waar juweel. Degenen die dat
niet weten, moeten de kerk maar
eens van binnen gaan bekijken. Bo-
vendien is de parochie een stuk gro-
ter geworden, doordat er nogal veel
is bijgebouwd en de renovatie van
het Eikenderveld achter de rug is.
Heren gemeenteraadsleden en an-
deren, wilt u hieroveruw gedachten
laten gaan en ons onze kerk laten
behouden?
HEERLEN Mevr. Beem-Lodenstijn

Heerlen 3

Met ontzetting heb ik vernomen van
de plannen voor afbraak van de
mooie 'Centrumkerk' in de Laan-
derstraat. Hoe is het mogelijk dat
het CDA-Heerlen zit te slapen! Is er
niet genoeg kapot gemaakt, mijn-
heer Hub Savelsbergh? Denk maar
aan de kapel van het Sint Jozefzie-
kenhuis en aan de markt. Breng
eerst het glaspaleis van Schunck
om zeep, daarkunnen veel kantoren
gebouwd worden. Maar blijf van de
kerk-Laanderstraat af. De gemeen-
ten Landgraaf, Kerkrade en Bruns-
sum, die slapen ook niet! Heerlen
wordt nooit een Maastricht ofAken!
Ik roep alle mensen in Heerlen op te
protesteren tegen dit besluit van de
gemeente Heerlen.
LANDGRAAF Schröder

Heerlen 4

Opvang meestal in malafide circuit van pensions
Heerlen 5

Met ontzetting las jk in het LD over
mogelijke afbraak van de St.-Fran-
ciscuskerk in de Laanderstraat te
Heerlen, omdat de gemeente van
plan is op deze plaats kantoren te
bouwen. Ik vind het bedroevend
dat een Godshuis plaats moet ma-
ken voor kantoorgebouwen en hoop
danook van harte dat dit geen door-
gang zal vinden.
HEERLEN

C.M.H. Caumon-Deumens

In welk land waren er ook weer
enorme prestige-projecten? U hebt
het geraden: in Roemenië! Het lykt
erop alsof Ceausescu werkzaam is
in Heerlen. Een prestige-project dat
tot grote onvrede van de inwoners
van Heerlen, en vooral de inwoners
van het Eikenderveld, zal leiden.
De leefbaarheid gaat naar de knop-
pen als het gemeentebestuurnu zyn
zin krijgt. Het leefklimaat is in de
loop der jaren al geminimaliseerd in
Heerlen, en maak het dan niet nog
erger. Hoe komt men erbij om onze
kerk onder de slopershamer te laten
verdwijnen; en dit alles zonder
overleg met de betrokkenen. Als
bijna definitief (woorden van wet-
houder Savelsbergh) wordt een en
ander gepresenteerd.
Uit hoofde van mijn beroep heb ik
heel wat inwoners hierover gespro-
ken. Men betreurt deze plannen en
iedereen is er tegen. Men wil ook
niet dat de kerk verdwijnt. Is de
handelwijze van de gemeente in
deze dan democratisch? Inspraak
en medezeggingschap staan toch
hoog in het vaandel in de democra-
tie! Het is een schande om zulke
plannen te smeden. Blijf af van de
kerk aan de Laanderstraat! Men
gooit het beetje cultuur en natuur
wat er nog in Heerlen is overboord.
Denk aan de prachtige bomengroei
voor en achter dekerk, en het plant-
soen voor dekerk. Heerlen leeft hier
nog volop op dit prachtige stukje
grond. Laat het plantsoen ook onbe-
bouwd. Weg met het Ceausescu-
idee!

Heerlen 8

Niemand weet hoeveel
daklozen Limburg telt

Van de in totaal 35 getuigen konden
er gisteren 32 onverrichterzake naar
huis keren. Zy worden alsnog af-
zonderlijk opgeroepen voor een of
meer zittingen waarmee de recht-
bank in Maastricht deze strafzaak
vanaf 27 april zal vervolgen.

Getuigen

Een eigenaardig financiële relatie
met het rijk in de vorm van voorfi-
nanciering op basis van uurproduc-
tie voerde hij aan als derde belem-
mering. Tegen zijn zin, zo beweerde
de verdachte, gold hy' voor de bui-
tenwacht als directeur en coördina-
tor. „Intern ging ik echter op myn
gezicht...."

Bfciiirr' Wordt primair ervan be-
ünvr gd van 1985 tot 1989 biJ hetragen van subsidies te hebbennaeld in strijd met bestaandeegelingen enrichtlijnen. Op de

WêZ .fgrond spelen beschuldigin-
■ÖV rw 113 fusie metVJV 'tvloot en

door een nieuwbe-
v,a "a directielid in het openbaar,

fJ jen geuit.

A hem zouden tijdens het di-
J ten chaP van Van R. activitei-
-2 staand gefingeerd en voor wel be-

cursussen grotere aantallen
'*erkirners ziJn opgevoerd dan inRijkheid het geval was. Tennjvo0r

te werden daardoor hogere
i^tetid ?tten en subsidies toege-
3»ticht/ Uiteindelyk bezweek de
\ 6 toch onder een enorme
/ löBB h nlast en werd op 7 januari
I t>aarri et faili ssement uitgesproken.> Oh y°OT kwamen 43 medewerkersL straat te staan.Iktten hf"directeur wordt ook verwe-ii*4rtl misleidende vorm bij het de-
JKedil m?nt declaraties te hebben in-Kju_\ voor zogeheten educatieve
J<W -landse reizen, voorts in
m^tDetrekking 42.000 gulden teAdè d

en verduisterd en onvoldoen-
jJArou? richtlijnen te hebben opge-

'., de het Wetboek van Koop-
vQt. e\ hem in zyn hoedanigheid

"Schreef.

Met driezittingen per week - maan-
dag, woensdag en vrijdag- hooptzij
uiteindelijk medio mei tot een af-
ronding te kunnen komen. Tot de
getuigen die de verdediging heeft
opgeroepen, behoren wethouder
J. Hoen van Maastricht, oud-wet-
houder mevrouw N. Lézar-Schilt-
huis, een Maastrichtse rechter en
een advocate die deel hebben uitge-
maakt van het stichtingsbestuur,
een andere advocaat die alsfaillisse-
mentscurator is opgetreden, een lid
van de Maastrichtse gemeenteraad
en een aantal voormalige medewer-
kers van VJV Maastricht.
In menig opzicht leek het'gisteren
in dehal vóór derechtszaal eenreü-
nie van oude makkers te zijn. Maar
men zag ook afgewende blikken.
„Selectieve blindheid" noemde een
der getuigen dat.

Tot de getuigen die gistermiddag
nog werden verhoord, behoorde de
vroegere pennningmeestervan VJV
Maastricht, de 46-jarige C. v.. H.
Eerder was ook hij als verdachte
aangemerkt. Een bezwaarschrift te-
gen de dagvaarding leidde er echter
toe dat hij buiten vervolging werd
gesteld.

Vol lof
Het Hof achtte namelijk onvoldoen-
de aanwijzing voor schuld aanwe-
zig. In een niet te stuiten woorden-
stroom refereerde deze getuige gis-
teren aan deerkenningen lofdiehet
VJV Maastricht vele jaren uit veler-
lei hoek heeft ontvangen. Hij ver-
heelde echter niet dat ook „binnen
en buiten" krachten doende waren
geweest het bouwwerk te slopen.
Persoonlijk toonde het oud-be-
stuurslid zich zeer complimenteus
ten opzichte van de.voormalig di-
recteur.

'Onwerkbaar'

Voo??TRICHT - Malversaties bij de Stichting Vormingswerk
stem "jonSe Volwassenen (VJV) Maastricht, voor een veronder-
fote aal v?n *>2 miljoen, vormen de inzet van een proces dat
tij,}Jjen voor de rechtbank in Maastricht is begonnen en in
dacwUur de ABP-zaak waarschijnlijk zal evenaren. Als ver-
rjie th st£tat terecht de 42-jarige voormalig directeur G. v. R.,
C, Va _?s in Beieren een hotel exploiteert. Zijn raadsman, mr
derrj Born > liet pas op het laatste moment, afgelopen don-
Pva amelijk' 32 getuiëen oproepen. Officier van justitie mr
van h *en DePerkte zich in dat opzicht tot drie deskundigennet ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

MAASTRICHT/HEERLEN - Limburg lijkt maar weinig thuislozen te tel-
len. Concrete cijfer ontbreken. Hulpverleners denken dat er in Zuid-Lim-
burg tussen de 300 en 700 echte thuislozen zijn, maar niemand durft zrjn
hand ervoor in het vuur te steken. In Heerlen en Maastricht komen de
meeste thuislozen regelmatig in beeld, maar registratie is moeilijk vanwe-
ge mobiliteit en steeds wisselende samenstelling.

zwervers (wat oudere alleenstaande
mannen die een langdurige proble-
matische voorgeschiedenis kennen
van bij voorbeeld werkloosheid,
drankproblemen of schulden). Ver-
der zijn er de ouderen die door een
combinatie van problemen in geen
enkel tehuis terecht kunnen, ex-ge-
detineerden en zogeheten 'instel-
lingsnomaden' die van instantie
naar instantie trekken.

Opvang
De opvang voor thuislozen in Zuid-
Limburg is een uiterst ingewikkel-
de zaak. Omdat instellingen weinig
communiceren en thuislozen niet
altijd bereid zijn identiteitsinforma-
tie te verschaffen, is er geen duide-
lijk beeld te componeren.

die ook een registratie bijhouden
„Er is een grijs circuit van bonafide
pensions, particuliere tehuizen en
dergelijke en ook een zwart circuit
waarin malafide lieden optreden die
misbruik makenvan de thuislozen",
zo constateren onderzoekers van
Rijksuniversiteit Limburg in een
onlangs verschenen studie .thuis-loos in het Heuvelland', die zich
speciaal richtte op de populatie en
de mogelijkheden tot opvang in dat
gebied.

Ook in die studie komt de conclusie
dat er geen nauwkeurige schatting
van het aantal dak- en thuislozen is
geven, omdat deze groep mensen
nogal mobiel is en daardoor het ge-
vaar van dubbeltellingen groot is.

p^st,e procesdag werd ingezet
A w prolo°g' van verdachte die

*n wWurtler lang ontstaan- groei: ■ wiJze van het vormings-
*! Vjv 'n het algemeen en van het

doQp Wlaastricht uiteenzette op een
\ Wk?6 toon die de rechtbank
H W eek te boeien dat president

kee.. Wortmann hem geen enkeleJ. r onderbrak.
I .liii j ondervraging van enkele ge-

et_bov ontpoPte de man zich daar-
-60 als een scherp analyserend
levver' dehet vooral een voor-Uent acountant van het departe-

sc j_a Van Onderwijs en Weten-
danig lastig maakte. „Is u

Ugj^ °j-?"> zo opende hij wel twin-
linc i een vraag om na ontken-
stel d, te constateren: „Ikvvs vast dat u het niet weet!"
In zjj
Ve^aok lgen inleidend betoog zette

uiteen hoe het Vor-
ken. ingiuWerk voor Jonge Volwasse-
Sajne 'JVlaastricht is gegroeid uit een
ter_Y gaan van de voormalige Ma-
lden j!_ksscholen voor meisjesen
einde,f, len voor jongens. De uit-
rtehtte gevormde Stichting VJV
ciaal n 2lc^ met een educatief en so-
-8roeppr°gramma op bepaalde doel-

Nederland telt tussen de 17.500 en
24.200 dak- en thuislozen. Van dit
totaal bevinden zich naar schatting
acht- a elfduizend in de vier grote
steden. Dat heeft een onderzoek
door de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten (VNG) opgeleverd,
dat in opdracht van net ministerie
van WVC is verricht. Maar ook hier
is de telling natte vingerwerk.
Jo Muytjes, coördinator daklozen
van het Leger des Heils in Maas-
tricht en al vijftien jaarin de thuislo-
zenzorg, schat het aantal echte
thuislozen in de stad Maastricht op
hooguit enkele tientallen. „Ik kan
dat afleiden uit het aantal bezoekers
aan ons koffiehonk en aan gegevens
die wij verleden jaar hebben verza-
meld tijdens ons speciale buspro-
ject. Enige tijd lang hebben we ge-
probeerd contact te krygen met
zwervers en daklozen om hen voed-
sel en warme drank te geven. Die
speurtocht leverde heel weinig
nieuwe gezichten op en is daarna
snel gestaakt".

Met al het toekomstige beton kun-
nen wij het wel schudden in Heer-
len. Net als het MissionairCentrum
hoop ik dat het kerkbestuur alles in
het werk zal stellen en een resoluut
Neen zal laten horen tegen de voor-
genomen plannen van de gemeente
Heerlen, de kerk te slopen. Het is
onze kerk, de kerk van de parochia-
nen van het Heerlense Eikender-
veld!
HEERLEN J. Benders

Aannemer uit
Venray ontkent

slecht werk

Bejaardentehuis gestut

firvari^w°gen verhaaldeVan R. vanvan n»Ken dieniJinz"n eigen jeugd
.^nstnd k

ln de Maastrichtse bin-
?e W«v ad opgedaan met kansar-

aardßkIJdgen°ten- Daaruit ver-
Categor J Zijn 'knokken' voor deze

11 verdomd g°ed werk ensehiu *:en enorme groei, maar ver-
?en dSr** andere instellingen za-

ar» R n: j een bedreiging", aldusut ei„„£Sedreiging zou hy ook van-eden n ,gelederen hebben onder-
Slre]_t s gevolg van een „vol-
ktrilctui onwerkbare" horizontale
i l ze» Waarin iedereen het voor

,wilde hebben en 'Poolse
even naar zyn zeggen niet uit-

Verwarring
Ook het opvangcentrum Het Baken
in Geleen telt niet meer dan enkele
tientallen echte thuislozen, die zich
regelmatig laten zien. Zoals veel an-
dere opvanghuizen is de voorzie-
ning ook bedoeld voor mensen die
door brand of andere voorvallen
plotsklaps dakloos worden. De
spraakverwarring over de begrip-
pen 'dakloos' en 'thuisloos' is trou-
wens spreekwoordelijk voor deze
zorgsector. Alle instellingendie zich
met de opvang van dak- of thuislo-
zen bezighouden, geven aan dat
veel thuislozen niet voorkomen in
het witte circuit en dus niet altijd
aankloppenbij erkende instellingen

Conclusies van alle onderzoeken
van de laatste jaren is dat er een ge-
brek aan, opvangmogelijkheden is
in Zuid-Limburg. Alleen blijkt
steeds dat exacte gegevens ontbre-
ken om de wijze en de omvang van
hulpverleningsproject af te bake-
nen en daarmee ambtelijke en poli-
tieke kanalen handvaten toe te spe-
len om daadwerkelijk wat te onder-
nemen. „Het is geen populair onder-
werp en men laat het graagover aan
de traditionele hulpverleners zoals
kloosterorden en het Leger des
Heils", verzuchten de veldwerkers.

Gebrek

Naast de al genoemde categorieën
bestaan er volgens de onderzoekers
nog vier andere types thuis- en dak-
lozen. Zo zijn er de traditionele

Zo is er sprakevan een stijging van
het aantal thuislozen met psychia-
trische problemen, drugsverslaaf-
den en jongeren. Ook het aantal
thuisloze vrouwen zou zijn toegeno-
men. Behalve voor de mensen die
met psychische problemen kam-
pen, zijn er voor deze nieuwe thuis-lozen weinig opvangmogelijkheden
in de bestaande instellingen.

constateerd, in navolging van de
Maastrichtse studiegroep, dat nieu-
we groepen thuislozen opduiken.

De onderzoekers dachten dat tus-
sen de 200 en 600 thuislozen door
het Heuvelland zwierven en vooral
in Maastricht opdoken voor enige
vorm van opvang of hulp.De onder-
zoekers van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten hebben ge-

Opduiken

Het Heuvelland-onderzoek signa-
leerde ook dat druggebruikers lang
niet overal welkom zijn. Het Leger
des Heils in Maastricht en het
Slaaphuis in Heerlen, maar en ook
opvangcentra van religieuzen orden
staan gebruikniet toe en dwingenin
feit een vlucht naar het grijze en
zwarte circuitvan dezegroep, ook al
omdat bekende gebruikers zelden
in aanmerking komen voor kamers
en woningen via het witte circuit.
Een probleem dat ook thuislozen
met psychische problemen kennen.

Er lijkt wel een virus te zijn losge-
broken in het CDA-Heerlen. Het vi-
rus dient bedwongen te worden en
wel met de verkiezingen. Laten ze
na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart hun stemmen maar eens
tellen en constateren hoeveel men-
sen er van het Eikenderveld op het
CDA hebben gestemd. Het is toch te'
gek dat deze plannen moeten uit-
gaan van een christelijke partij, een
katholieke burgemeester, Van Zeil,
en een katholieke wethouder, Sa-
velsbergh.
Men sluit het Eikenderveld wel op
achter een betonnen muur van kan-
toorgebouwen. In Berlijn is de
muur afgebroken en bij ons wordt
ze neergezet.
HEERLEN

Mevr. J.J. Homberg-Kloppenburg

Hoe haalt men het in het hoofd om
naast de andere mooie gebouwen,
ook onze mooie kerk aan de Laan-
derstraat te slopen? Een kerkge-
bouw waar niets aan mankeert en
waar de parochianen hun heil zoe-
ken als rust- en steunpunt! Denk
eens aan de drukbezochte sacra-
mentskapel (Looierstrat). Neen
CDA, dat kan niet!

Heerlen 6

Heerlen 7
Met verbazing maar ook ontzetting
heb ik in het Limburgs Dagblad
over de plannen voor de 'omtover-
ing' van Heerlens City gelezen. Dat
er iets gedaan wordt aan de moder-
nisering van de stad is prima, maar
dat er zoveel gesloopt moet worden
aan oude, misschien historische
panden is buitengewoon treurig.
Ik denk hierbij ook aan de kerk van
de Laanderstraat. Is dat nu werke-
lijk nodig? Past hetGodshuis niet in
het nieuwe centrum? Bestaat er
geen mogelijkheid de buitenkant
van dit pand aan te passen aan het
zogenaamde nieuwe. Een waar
woord staat geschreven op pagina
19 van het LD van 11 januari. Door
het stadsbeeld te veranderen, veran-
der je nog niet de stad. Staan de
mensen achter deze verandering?
Zal men als mens zich hier vinden?
En wie betaalt dit allemaal? Dat zal
de Heerlense burger wel zijn, met
belasting en hoge huren in de wo-
ningen boven de winkels-van het

Heerlen 9
Onlangs presenteerde de gemeente
Heerlen de veel belovende en ambi-
tieuze toekomstplannen voor de
city. Plannen waar met recht posi-
tief op werd gereageerd. Eindelyk
gooit een Limburgse gemeente de
schroom af en komt met plannen,
die men tot op heden alleen in de
Randstad meende te kunnen reali-
seren. Logisch en terecht dat Heer-
len voor een modern uiterlijk en
dito uitstraling kiest. Maar helaas
gaan de gemeente en haar partners,
in hun ijver om Heerlen aanzien te
geven, te zeer voorbij aan de(oude)
waarden die nu reeds in het Heer-
lense aanwezig zijn.
Zonder aarzeling heeft men ge-
zichtsbepalende gebouwen op de
slooplijst geplaatst onder het motto:
dit past niet bij Heerlen 2000. Waar-
om probeert Heerlen het weinige
historische en gezellige dat de stad
bezit niet te combineren met het
moderne wat er aankomt? Een com-
binatie die, zo bewijzen vele andere
steden, een aantrekkelijke woon-
/werk-stad kan opleveren.
De MDGO-school/Missionair Cen-
trum zou een heel aantrekkelijk
wooncomplex kunnen worden, en
de villa's bij het voormalige DSM-
terrein zouden een mooi contrast
met de hypermoderne shopping-ga-
lerij kunnen vormen. En het moet
toch ook mogelijk zijn dat de kerk
aan de Laanderstraat een plaatsje in
de plannen van de gemeente krijgt.
Laten we hopen dat de gemeente de
geluiden uit de bevolking op waar-
de weet te schatten en deze in de
plannen verwerkt, zodat in het jaar
2000 de Heerlenaar met trots over
zyn gezellige en dynamische stad
kan praten. lets wat nu zeker niét
het geval is!
VOERENDAAL JanDegens.
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" Een van de
honderden daklozen in
Zuid-Limburg.
Hoeveel mensen er in
Zuid-Limburg nu
precies zonder dak
boven hun hoofd leven
is echter onbekend.
Wat dit betreft
verschilt de situatie
hier trouwens niet met
die in de rest van het
land.

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid \
graag ingezonden brieveri'van lezers op. De brieven dienenbetrek- \

\ king te hebben op publikatiesin onze krant en kort en zakejjjk te zijn.
\ Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

9 Interieur van de kerk aan de Laanderstraat in Heerlen.
(Foto Christa Halbesma)

Proces in Maastricht gaat meerdere weken duren

Rechtbank ontrafelt
fraude vormingswerk

door servé overhof

door rob peters

Van onze verslaggever
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voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN
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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. 05620-2305 b.g.g. 3247.

i WA-61R
AMELAND. T.h. luxe landhuis, direct aan zee, in duinen,
voorz. van alle comfort. Tel. 035-46460. WA-61R

r TERSCHELLING t.h. div. stacaravans, 2 slp.kmrs.,
', gask., str. water en wc, voll. ingericht, voor- en na-; seizoen halve prijs. 05180-1206(n.o. zond.). WA-61R

TERSCHELLING en AMELAND. T.h. stacaravans, 2
sl.k., toilet, koelkast, kachel, str.water, radio, ktv., voll.
inger., vlak a. zee. Inl. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.; WA-61 R
TERSCHELLING.BungaIows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). InlVfolder Knop bungalows, tel. 050 -343453.
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Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
part., bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, te1."02220-15703.

WA-61R

Herberg - zeilschool 'OER T HOUT', ANWB erkend.
Een schitterende accommodatie in hartje Friesland.
Zeil- en surfcursussen, zeil- en kanokampen voor jonge-
ren en volwassenen. Voor volwassenen en gezinnen 2
en 4 pers. kamers. Alle kamers eigen sanitair. Inl. Her-
berg 'Oer 't Hout', Raadhuisstr. 18, 9001 AG Grou(w),
tel. 05662-1528. FR-61R
FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp deVries, Terherne, 05668-265. FR-61R

I ZEILSCHOOL PEAN. Opleiding tot zeilinstructeur/trice
voor erv. zeilers en zeilsters, tussen 17-25 jr., diezeilles
willen gaan geven. Start dit voorjaar weer een gedegen
opleiding. Bel voor info 05663-1392. FR-61 R

WESTERBORK: Vak.centr. 'De Pieterberg', bung. en
app., rand bos en hei, naast gem.verw. zwembad, recr.-
progr., 5 min I. van dorp. 05933-31471. DR-61R. ■Op de bosrijke Hondsrug ligt 5km van Emmen camping; en bung.park DE FRUITHOF. Vr. gr. folder, 05919-

-\ 12427. DR-61 R

! VAKANTIE BIJ DEN EN DUIN!
A y^ Norg in Drenthe heeft een schitterende
#>l*jy omgeving en Den en Duin heeft schit-UL^ terende vakantiehuizen. Geniet dit jaar

«"^BLSSJsL. van een sportieve fiets-/wandelvakan-
;tie in eigen land. Vraagonze folder aan en zie de gunsti-
ge prijzen. Ook voor familiereünie cf kleine groepen
(Schoolklas) riïïmte beschikbaar. Reservering" en info.
05928-13164 Langeloërduinen L 17, 9331 VH Norg.

I 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.

" PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 tantastische
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

HOEFT HET VOOR U EVEN NIET, het bubble-bad, de whirl-
pool en het tropische zwembad, de DRUKTE?? Eenvoudige
appartementen voor een rijke vakantie in de omgeving van
Weerribben en Giethoorn. Wandelen, fietsen, kanovaren, vis-
sen, zwemmen enz. 55+ers 10% korting. Vakantiepark "De
Twin", bel voor info (05217) 1566.

s^%? VERLIES JE HART IN f||
Overijssel en gun de kinderen „„,-—*ifi(Lti het plezier van Camping Heino. b______

"".£=? 05729-1564. l££Ü

HOENDERLOO-VELUWE: vakantiehuisjes en luxe sta-
~| caravans v.a. f 265 p.w., direkt a/h staatswildreservaat,

zwemb. Folder/info: De Woeste Hoogte (05768) 1600.
GE-61R

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 1,7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 ’ 500 korting.

Te huur VAKANTIEVERBLIJF, midden in de natuur,
ideaal voor kinderen. 05432-421. GL-61R

BAARLE NASSAU VAKANTIEOORD 'DE STEPPE', 6-
-12 p. vakantiehuisjes nü / 250,-. Hoogseiz. / 475.- p.w.
Kamperen tegen aantr. tarieven in land-, bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wils! Tel. 04249-246.

NB-61R

SINT MAARTENSZEE/CALLANTSOOG: bungalows
I aan zee (gratis zwembad). 02246-1596 (na 18.00 uur- 02230-22662). NH-61R

T.h. 6-PERS. STACARAVANS, met k.k., verw. en tv op
camping met zwembad. Krokus, paas, Hemelvaart,
pinkster, herfst, week of weekend. 01180-27134.

ZE-61R
WESTKAPELLE, 1 km van het strand, 4-6 pers. stacara-
vans te huur, met toilet, veel accommodatie voor kinde-
ren. Info. 01180-36723. ZE-61R

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s""* BUNGALOWS
OP 400 M VAN ZEE. INFO + FOLD. TEL. 01878-3099.

ZE-61R

If SmmUy€&amping*Glub
| Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga met onze luxe tou- ■
-ringcars (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 zorgt ervoor dat uw vakantie onver- ■
I getelijk wordt.Ons rekr.progr. (zie folder) is unieken deomgeving |
■ is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk hebben we ■* een zwembad, fietsen en kano's. En dan onze prijzen! Ja, u leest '| het goed! Hoogseizoen: 2 weken inclusief busreis f415-pp., |
■ kind f 345,-. En voor eigenaarsvan caravan of tent zijnprachtige ■1 plaatsen m. elektr. en water. Ook pensions/vak.won. Be! direkt ■
Lvoor gratis inform. (ook 's av. + weekend) tel. 02502-8567 J■ Family Camping Club - Spieringweg 1047- Zwaanshoek w0

I Voor de GEZELLIGHEID,
voor Uw RUST,

voor Uw ONTSPANNING en dievan de kinderen
CAMPING de Schatberg te SEVENUM

Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezelligrecra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun ideale vakan-
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.

Kom naar CAMPING 'DE LEISTERT' in Roggel. NIEUW
IN 1990 OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. bin-
nen- en buitenbaden m. waterglijbaan, roeivijver, gr.
speeltuin, kinderboerderij, sportcentr., tennisha jeugd-
ontspanningszaal, uitgebr. aktiviteitenprog. Vraag info:
04749-3030. Li-61 R

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-61 R

CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacaravan v. 30
junit/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.

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.

I VJUJSENBURGA/DGEUL
I Vakantie!

3-5-8-daagse air. op basis van H.P. va. ’ 138,80p.p. (spec.
Thermaearr.) Atlanta Hotel* *** Valkenburg04406-12193
Een 8-daags arrangement vanaf/ 295,-p.p.

I VWBet Geuldal. Tel 04406-13364.

I ' "'s, , -"- *■ 4 ,*_____________>'■ imTIK
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1 DOEN£l_fE& SEIZOEN!

T.h. 6-pers. STACARVANS en compl. inger. bungalow-
tenten op 4**** camping. Inl. Elians 02510-40818 b.g.g.
37602. BL-61R

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

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

Kuren en ontspannen in een huis
I Binnenbad, Kneipp-beliandelingen. sauna, solarium, inhalaties,
I Moorschwebstoff-baden, Moor- en Heublumpackungen, massages,

onderwatermassages. Stangerbad. dieet mogelijk, mooi uitzicht op
bergen 30 bedden m bad of douche w c . kleuren-TV. balkon of ter-
ras. VP DM 58-78. Huisbrochure aanvr. kurpension am Sonnen-
hang, fam Hauber, 0-8967 Oy 1/Oberallgau. Tel 09-498366331.

Gunt ■ zich een paar gezonde en welbestede dagen

Seniorengezondheidsweek in Bad Gögging yfQy*
" 7x comfortabele " 1 x Schwelelwasserbad \ *n_WMfAovernachting "of tx Naturmoor-Packung *,/|Ksffll»\"7x uitgebreid ontbijtbuffet "2x massage op recept iCSGSt'/" medisch onderzoek bij " artslezing, - miiuLaNüaankomst cultuurprogramma riffCOr-i"3x bad in de Urmes-ïherme p.p, in 2-pers. kMMT t/7f ltrp.p. In 1-pm. kante OH SM,- _M 469,- \ /Ir «

Aparthotel Garni Cicero-Felicitas^ujè
0-8425 Bad Gögging - Am Slockel 21 - [W\
tel. 09-499445/1819, telefax 09-4994457050 <& ö»

Das kleinste Slagerij Oswald
Sporthotel Niveau m. redelijke prijzen

im Bayer. Wald weekendarr vr, za, »., LO +HP 198 DM____________________ v pers Sneeuw- en voonaarsweken 10%
■^_}I_pW kur,in9 Alle l(mrs do. wc, radio, TV, lel.,
E lömmhÜk 1)a"1 saijna' M 2 koels- enE^__B_|l__________L arresieelochien dansavonden Brochure__\____^______________w_____\_\_\^^
Fam. A. Oswald, D-8376 Kaikenried, Am Platz 2. Tel. 09-499923574.

jÉÜf^ ZJfotëC>ffrossm~\
Droomvakaotie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe famüiehotel *****£?*
met zijn heuvelachtige, bosnjte omge^ng. K^nen met

liebad. toüet, ktv, mSii-bar, telefoon. Zwembad (2ST),
siuna, solarium, bowling, bar. en Konduorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naarkaat door do wttk of i* htt wmkmd)

lnd gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendairangementen.
Hotel Grossfeld. Postbus 441, 4444Bad Bentheim. DuitsUnd.
Set «MS 314é (NL) ofOM» 5922 «24 (BUD) voor tjntU prwpectM.

Ontbijtbuffet zeer goede wandel-
mog moderne kamers m do * c
balk., VP 43 DM. HP 38 DM. uitgebr
menukeuze (eig. slagerij). Gasthol
zur Post (lam. Zimmerj, D-8411 Fal-
kenslein Bayr. Wald. Tel. 09-
-499462213. Brochure aanvragen.

Gastehaus Post
Rustige en zonnige ligging, dicht bi|
Kur-centrum, binnenbad, sauna,
ligwei. Parkeerpl. en garages bij
huis. Kmr. m bad/w.e. en balkon.
Vak.won. en appartementen. Bro-
chure aanvragen D-7547 Wild-
bad Schwarzwald, Walter u Anne-
hese Ableiter. Uhlandstr. 40. Tel.
09-4970811627 Gunstige winte-
rarrangemenlen!

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitendJ voor volwassenen (ge-- midd. leeft. 29 jr.),8 NJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd(v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61 R

; "VIP" REIS ZUIDELIJK
AFRIKA! 22 daagse zeer
luxe VIP rondreis. Neder-
landse reisleiding. U be-
zoekt 0.a.: Krugerpark,
Blydepoort Canyon, Sud-
walogrotten, Durban,

-. Botshabelo, Kaapstad,
Zimbabwe, Victoria water-
vallen, Cruise op de Zam-
bezirivier, Botswana,
Chobepark etc. Vertrek 4
mei of 14 december, prijs

’ 8250.- p.p. (Nog slechts
2 plaatsen op vertrekda-- turn 19 februari.) Voor
meer informatie, stuureen
ongefrankeerde envelop
aan: ImpalaTours, ant-
woordnummer 222, 8800
KT Harlingen. Of tel.
05178-16970. Impala-
Tours is lidvan de ANVR
en SGR.. AF-61R

ONTDEK HET NIEUWE
ZUID AFRIKA!! Unieke 22
daagse zeer komplete

: kennismakingsreizen, met
Nederlandse reisleiding.
Bezoek o.a. Shakaland,
Drakensbergen, Kaap-
stad, Krugerpark, Swazi-
land, Transkei, Durban,
Tuinroute etc. etc. Prijs
/ 6295.- p.p. Vertrekdata:
20 april of 25 mei 1990.
Informatie: Stuur onge-
frankeerde envelop aan
ImpalaTours, Antw. num-
mer 222, 8800KT Harlin-
gen. Of tel. 05178-16970.
ImpalaTours is lidvan AN-
VR/SGR. AF-61R

CLUB MONTEROSSO klein
villapark a.d. Italiaanse
bloemenrivièra met comf..
1-3 slpk. bung. en app.,
zwem- en kinderbad, zon-
neten-, en tv. Inl. 023-
-285637. IT-61R

Om snel
bruin teworden
verlaatubij Beek

deautoweg...
Ga zorgeloos opvakantie met f^nrrn*^*^^Aquasun, Arke Reizen, Bel Air, n^EJH
Eurojet, Gulliver Flytours, Hol- jPW/7/?/7^
land International, Necker- .J^D^U?mann, Sudtours, Sunair, Sun- nUD '^yjf^
rise of Yugotours en vertrek "fÏRI j /7JP/7?vanaf Maastricht Airport. ....!.^^H/>.Vr.0....Informeer bij uw reisburo. loiLn

1 MAASTRICHT] -|||p
LPSPFILITIS111A^j ISSSMZ

AIRPORT^k itW^ SP/L/T —
... omdat 't zo makkelijk is!j T&lr )\

WnnOnCCI UICVCU v I°-1 Vm 2°-' WK korting Nu VP va. 41 DM ppp
VUUnUCCLWCIVCn d ln Waldholel Mühlenhot D-3262 Auelal Rehren
Tel 09-495752424 +346 Heerl ligging a bos. Grote, gezell kmrs do w c
deels m balkon, lilt, eigen binnenbad (100 m2, 28), sauna, sol . brochure

Uw vakantie 1990 In Hotel-pension-calé Haus am Stelnschab. Oergezellig in
heerl omg , dir. a bos ligt ons huis m alle comfort Vriend kmrs m do /wc ,
balkon en tel Uitgebreid onlbijtbuflet en goede maaltijden Dagverblijf m TV
evenals de huisbar bieden een aangenaam vertier Ter plaatse vindt u tennisba-
nen, openluchlkegetb . kolenmeiler m hut. walerlietsbassin, koets- en huifkar-
tochten Veel wandelwegen Info: Haus am Steinschab, 0-5789 Hallenberg-Lie-
sen Hochsauerland. Tel. 09-492984499.

Dahlenburg
Een paradijs i naluurvmndtn lussen

Elbe en GoMe, hel grootste en mooiste
gemengd bos In N -Duitsland.

Knalpri|2en:
Familievakantie fietstochten

Stapt U op . vooi een 2-daagse fietstocht
m bagagetransport en verzorging.

Doe-meepnjs OM 248-
Fiinproeverweekend. goudsmeden.

handwevenen camping

AA Torram Gokrkejf\__\. Fremdenverkehfsverein

* _CaX O-212' uaNmDurg

* r/7J\ Tel: Q9.49.585D.il

Uo vakantie 1990 in hotel-pension Zum
Am&gericht. Ons goed verzorgd huis. dir
a. bos, biedt u gezell. inger. kmrs. m. do.
bad, w.e. en lilt Smaakvol inger. eetka-

mers en recr.ruimtes, uitstekende restau-
ratie. Mooie wandelwegen, binnen- en bui-
tenbad i.d buurt Het Amtsgencht is voor
vergaderingen en familiefeesten zeer ge-
schikt Info: hotel-pension Zum Amlsge-
richt. Marita Rameil. Hundemstr. 57. D
5942 Kirdihundem, lel M4927Z3Z355.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar SpajJ
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijojj
Tevens app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241»*
(010)4130978. >

Costa Brava 1990
Onze nieuwe zomergids is uit

haal hem bij uw reis

05178-16555
Vonk Reizen lid ANVR/SGR

meer dan 18 jaar ervaring >
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

Zuidelijke Costa Brafl
Santa Maria bi| Tossa API^Jmenten, vakantiehuizen en 'i
la's in alle maten en pfl!s*?.
sen Renova GmbH Tel. 3
49633142057 Volksgartens»
21, D-6789 Pirmasens y

COSTA BRAVA - Bl»^VakantiewoningeniteL
050-415210 CJKsS^

ttHongarije/vakantiehuizen ' f
dom het Plattenmeer. VraaOL,
naar onze catalogus. Tel
49711558444 werktijden__^

._*■ahotel
lontemar
ffl* f! 'il I TTT»

UW REISORGANISATIE
VAN HULST/MONTEMAR

" Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantiefonds-
" Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks

naar Hotel Montemar. .
" Vertrek maandag en vrijdag per Royal Class touiw

UW ZEER LUXE TOURINGCAR*
~*_M " Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.

§^^ " Royal Class-stoelen (extra veel beenruim'8,

""uifillW*"" u reist kom,ortabel als 'n vorst!)

j OOK 13 EN \ UW LUXE HOTEL/ .*
14 DAAGSE APPARTEMENTEN MONTEMAP

op_2ES 1 *De kwaliteit is bekend. Al meer dan 13 \&-—— absoluut 'het beste aan de Costa!'
" In uw hotel is Nederlandse reisleiding.

»_____^ 1 " Mooie ruime kamers. Douche, bad, toilet,
"Montemar, ll Privé-baikon.

"i ♦ ♦ nWtober I * Uitstekende keuken. Ontbijtbuffet, lunch, ""II Wctcctijti'»j^apnUp1 °*tv -' I " Zwembad (ook voor de kleintjes).
I RÏïvöÓrbëëidi 11 " Sport-, rekreatie- en excursieprogramma's-

öl' II " Gezellige avondprogramma's.

10 *y;a)S 395fPP' PINEDA DE MAR:a 1 Pineda de Mar ligt iets zuidelijker dan UojJI 17 dagen VP BAC- DD I Smalle winkelstraatjes, 'n pittoresk dorpsf
l al vanat w^wj I met tal van terrasjes en wekelijkse markta en do) ll maken van Pineda de Mar een ouderwets

(Toeslag Royal Class tu,-vw_ |j geze ||ig maar niet te druk toeristenplaats)8
aan de Spaanse kust.

a-vanhubt/monteniar^p
\ jJqr ft_LsrE- aan dlcasrA <Ki^

'k Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171
I SiPs. beek Winkelcenler Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292
I ■lÉk GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275 _jd

HEERLEN O Nassaustraat 4.045-7155551 KERKRADE Theaterpassage 17, 045^*^
i MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37 04490-12960

VALKENBURG Th Dorrenplein 10. 04406-16161 s—- i 1111 ni . i 'iniiiii hm. ii pit.; ■■ ~ .■.■.-..'lvj

ll VLIEGENSVLUG NAAR "
DE ZON VANAF

MAASTRICHT AIRPORT!
Een plezierig begin van uw vakantie.Meteen weg- COSTA DEL SOL

wezen. Geen lange rit naar Schiphol, maar heerlijk '"'dichtbij inchecken.Gemakkelijk parkeren. Gratis zelfs. i kamer appartement logies

U kunt kiezen uit maarliefst 9 zonnige bestemmingen: Bfri-lOfl
Turkije, Tunesië, Kos, Rhodos, Kreta, Algarve, Costa TUNESIË
del Sol, Mallorca, Gran Canaria. U vindt ze in het vertrek op 24 apni

ai !" i ■ lnAn 22 dagen app. Ines-Sousseprogramma Arke M vliegvakanties zomer 1990. ï kamer appartement logies

WÈÈÈÈm, KOS

É^*
. ) 1 kamer appartement logies

§//n jjpt '*fa Pnjzen zijn gebaseerd op bezetting va"
V/M'tY^ \ appartementen door 2 personen.

-_4 *_~i^2ap

Inlichtingen enboekingen bij de ANVR Reisadviesburo's en reizenverkopende banken^
~^ //AM& REIZEN
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Bibliotheken
Onderbanken

geautomatiseerdDe automatisering betekent, dat de leners
onlangs een nieuwe pas met streepjescode
hebben gekregen. Luc Miller, hoofd van de
beide bibliotheken: „Daarmee worden via
een leespen alle uitleningen in het computer-
systeem opgeslagen. Te laat inleveren wordt
dan onmiddellijk geregistreerd en automa-
tisch gevolgd door een herinnering. Ook de

Voor het personeel heeft het systeem nog
meer voordelen dan alleen het gebruikersge-
mak. „We beschikken over vier vrijwilligers,
die al een aantal administratieve werkzaam-
heden verrichten. Nu kan de bibliothecaris
zich gelukkig met het echte bibliotheekwerkbezighouden. Er is eindelijk eens tijd om ad-
vies te geven of activiteiten te organiseren.
We hopen in de toekomst ook weer wat meer
voor de basisscholente kunnen doen en rond
bepaalde thema's tentoonstellingen te orga-
niseren.

catalogus wordt meteen van al deze hande-
lingen op de hoogte gehouden. Bovendien
gaat reserveren nu veel makkelijker. Omdat
de computer is aangesloten op het provincia-
le net, kunnen de leners in principe ook kij-
ken in de catalogus van bijvoorbeeld de bi-

eigenaar van de Koempelclub die
in diezelfde loods op het Emma-
terrein een discotheek had willen
beginnen. Nu de eigenaar van de
Koempelclub zich verweert tegen
de eventuele komst van een su-
per-discotheek op het industrie-
terrein Rode Beek, doet Heijnen
ook mee.

HEERLEN
21 UUni Punlshe >". dag. 17 19.15 en
voii- ÏÏ'ZAZO woen do ook 15uur. Ri-
Wers t rtDyS^dag- 20-30 uur- Gh°st-
Wo en rt' agr' 1615 en 1815 uur- za zoPackLf 1 rt°°k,i 4-30 uur' Maxim: TheCen rt ; da,8 1 18-30 en 20.30 uur. za zo
future 2 rt°°k .l?-,30 uur H5: Back t0the
zo ook .fi^n 143° 1845en 213° uur' za
ontmaJf UUr Theo en Tnea en de
"urn £fT/,"" het tenenkaasimpe-
-16 15'm^n1,4 18-30 en 21 uur. za zo ook
21 5 Black Ram- dag- 14.15 18.45en
king daa Za/,°oo,ok 1630 uu-Er* de Vi-«!?„'„ 1830en 21 "ur, za zo ook 16
21 uur « -f7met Sa"y' daë- 1830enCo»',"" dl do ook 14 uur. Oliver en
17is, w° H uur, za zo ook 15.45 en
veld ,aU,r.- D 5 Spiegel: Het rode koren-" za lm di 21 uur.

SCHAESBERG
ttSSi Th

9
e Aby-, za zo 20 uur.ostbusters 2, za zo 22.15 uur.

KERKRADE
vv°J 20rua

ur
hUheater: Gorillas in the ""'St.

Maastricht
Uu>-, ma dirt o,'"' Za zo 1430 1815en 21
en£ do 21 "ur, wo 14.30 uur. Theo«enkaat,^ ontmaskering van het te-
-20.30 u,!i perJVm- 2a zo 14-30 18.15 enPhosthJ,;,"13 o' do 21 uur' wo 143° uur.
*o b,U„4ters 2. »zo 14.30en 18.15 uur,
s** hes lUh1Uh Thl Abyss- dae- 21 uur-
18.15en9i d Vlde°tapes. za zo 14.30
"Ur ri„ UU£ madi do 21 uur, wo 14.30
2.dae ,« £>a"P^lace: Back to the future
«Ur nl a

en 2115 uur. za zo wo ook 14
Kassier Avonden. dag. 21.15 uur. De
*zo w' d?foiB3o uur' °liver Co.,
"eddim. rt H„ uur- Lum'ère: Secret
sehen p' aJ' 20 uur- Abschiedvom fal-
Train dleS' da^ 21 uur. Mystery
2<>em- p;ag, ,22 uur Kinderfilmhuis"" zo 14 uur.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Na de fusie van het Eijkhagencollege met
twee Mavo-scholen is nu ook de fusie tussen de Mavo Lichten-
berg en de scholengemeenschap Brandenberg, een school
voor lager beroepsonderwijs, een feit. Met deze laatste fusie
heeft in Landgraaf een complete herstructurering binnen het
voortgezet onderwijs plaatsgevonden.

Nu nog twee scholengemeenschappen in Landgraaf

Fusie Brandenberg
en Mavo ook rond

Van onze verslaggever
BRUNSSUM — Van het college
van B en W in Brunssum mag Jan
Heijnen uit Amstenrade geen pa-
pieren inzien die betrekking heb-
ben op de super-disco op indus-
trietterrein Rode Beek. Heijnen
had hierom gevraagd in het kader
van de Wet Openbaarheid van Be-
stuur. Het college vindt echter,
dat Heijnen niets met dehele zaak
te maken heeft. In ambtelijke taal
heet het dat Heijnen in zijn be-
zwaarschrift niet ontvankelijk is
verklaard.

Overigens gaat de Amstenrade-
naar tegen dit besluit van het col-
lege in beroep bij de Raad van
State.

De gemeente vindt echter dat
Heijnen geen enkel belang heeft
bij de zaak. Er is ook nog geen
sprake van een aanvraag voor de
aankoop van grond of een bouw-
vergunning. „De gemeent be-
schikt wel over een brief waarin
informatie werd verstrekt over
wat voor plannen op het terrein
Rode Beek zouden kunnen wor-
den ontwikkeld," aldus het colle-
ge.

Zoals bekend heeft de Brunssum-
se kasteleinsvereniging de ge-
meenteraad gevraagd hoe serieus
de plannen zijn voor een superdis-
cotheek tussen Brunssum en
Schinveld.

Heijnen had ooit het idee een
loods op het Emmaterrein te ko-
pen van de gemeente Brunssum
om er een houtopslag in te vesti-
gen. Maar Brunssum verkocht de
loods aan Breko Taxicentrale.
Heijnen is daar boos over en voelt
zich in zijn lot verbonden met de
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# Annette Mens
(23) en haar
kinderen
Jean-Pierre en
Angel. De wind
fluit door een
scheur inde muur
op de
slaapkamer van
Jean-Pierre.
Foto: CHRISTA
HALBESMA

" AGB-lijsttrekker Guus Mer-
tens.

Een aantal jarengeledenwaren er in
deze gemeente nog zeven scholen
voor voortgezet onderwijs. Nu zijn
er nog maar twee scholengemeen-
schappen over. De scholengemeen-
schap Brandenberg start op 1
augustus met Mavo/LBO. De nieu-
we school komt onder het bestuur
van de stichting Beroepsonderwijs
Landgraaf e.0..

Al meteen na de fusie tussen de
LHNO Stella Maris en de LTS Op de
Heugden, zij vormden samen de
Brandenberg, werden besprekin-
gen gevoerd met het schoolbestuur
van Mavo de Lichtenberg. Nu de-
medezeggenschapsraden van de
scholen akkoord gegaan zijn met de
fusie is deze definitief. De nieuwe

Excuses
Kerkraadse

belasting

scholengemeenschap voor Mavo/L-
-BO zal de komende jarenuitgroeien
tot ongeveer 700 leerlingen. Het be-
stuur,streeft ernaar om alle leerlin-
gen zo snel mogelijk onder te bren-
gen in het gebouw aan de Graaf-
straat. Dat gebouw behoeft overi-
gens wel enkele aanpassingen en
verbouwingen.
De gebouwenvan Stella Maris en de
Lichtenberg worden afgestoten.

De nieuwe school start met hetero-
gene brugklassen Mavo en Mavo/L-
-BO en een afdeling individueel be-
roepsonderwijs. Naast de theorie-
vakken volgen alle leerlingen in de
onderbouw ook vakken als verzor-
ging, techniek en expressievakken.
In de toekomst zullen gemengde
examens Mavo/LBO mogelijk zijn.

Tot algemeen directeurvan de scho-
lengemeenschap werd J. Schiffe-
lers benoemd, nu algemeen direc-
teur van de Brandenberg. Andere
directeuren zijn G. Cremers (de
Lichtenberg) en M. Gulpers
(LHNO Stella Maris). In totaal zul-
len op de nieuwe Brandenberg 75
personeelsleden werken.

geval is, maar dat is niet zo hoor,
daar zijn ook jongens bijvan Ne-
derlandse ouders. Maar omdat er
hierveel meer buitenlanders wo-
nen, valt het op."

vereniging Heerlen. In het rapport wordt gecon-
cludeerd dat er snel een beslissing genomen moetworden over De Vossekuil en dat sloop eigenlijk
een voor de hand liggende zaak is. Echt wonen
wordt er steeds moeilijker.

Naar aanleidingvan deze berichten een gesprek
met iemand die in De Vossekuil woont.

HEERLEN
SchaanfJ> Volkssterrenwacht,
21/1 On °'Weg 95- Ruimte zien. T/m
af 12 n f oor het zonnestelsel. Van-
en vr ,Fln ,„ t/m vr en zo 13-17 uur. di

uur' Stadsgalerij,
'»e vanpï 6"1 19'De zondeval, installa-
tm vrn ,?ln Janssen.T/m 4/2, open di
'erhof uT Uur'za en zo 14-1? uur. Wel-
Maastr^u.eï van schildersclub CCV*ÏÏ£ïl,c

m 31/1'°Pen dae- 921 "ur,
straat ?no l uur Gale"e de Nor, Geer-
'er. Van oi ,VxP°sltic van Werner Kisse-
"fen ,7 lVm W- open tijdens café-
«e, AiLen zo vanaf 17 uur. Galerie Sig-
fiacon %fraat 82a' Werk van Francis
"aar v, 0.4/3' Werk van Henk Eike-
H-17 ~n 10.I0.' 1 t/m U/2- open wo t/m zo
Toon nZ st»dsschouwbure. Werk van
15 uur r T/m 28;1. open mat/m vr 10-
-10. WerlT3 e Sart' JF'Kennedylaan
°Pen rn

VanRosie van Uden. T/m 26/1,
Therm d Vm vr tijdens schooluren.eXpo^nmuseum- De l'Jd gefixeerd,
Van 2n7ie.van foto's uit de 19de eeuw.■w/i t/m 18/3

HOENSBROEK
Werk f,l '£ 68, kasteel Hoensbroek.- °Pen n.l.,Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
er> zo n ,nm,vr 1012en 13-30-n uur, za
ABn k uur.verhr». fototentoonstelling, Jeanet
9-00 is nn"' T/m 15/3' open ma t/m vr'""UU uur.

LANDGRAAF
Magloi r£erkberg 2. Werk van Iz
13-17 ~ m U/2' oPen wo, do, za en zoUur, vr 13-20 uur.

Wonen in de Heerlenseflats aan De Vossekuil is
beslist geen pretje meer. De plek waar iemand
zich 'thuis' moet voelen is daar steeds meer een
plek van angst en onvrede geworden. Zymose en
de Stichting Bewonersbelangen Vossekuil-Nic.
Beetsstraat maakten een rapport over de situa-
tie. Het werd aangeboden aan het gemeentebe-
stuur, gemeenteraadsleden en de Woningbouw-

Bewoners De Vossekttil leren met angst en onveilig gevoel

CADIER EN KEER
Kerksïr Këerder Kunstkamer,
stenaa i 10'Werken van diversekun-
Uur. ars. T/m 15/2. Open vr t/m zo 13-18

VAALS
W af a °, en- Van Clermontplein 11.
Vonckt bewaarde, archeologische
rnie), len Permanente expositie. Kera-
Theun Van Jo°P Crompvoets, Frank
«Pen , Ssen en Petei'van Veen. T/m 21/1.pen 2a, zo 14-17 uur

UBACHSBERG
Ben r' B,aake- Hunsstraat 58. Werk vanvn Bonke. Zo 21/1 13-18 uur.

St Michaël naar
kampioenschappen

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Harmonie St Mi-
chael Eikske in Landgraaf neemt
komende zondag deel aan de lands-
kampioenschappen voor de lagere
afdelingen die worden gehouden in
het Zuidhollandse Poeldijk. St Mi-
chael komt uit in de derde afdeling.
In oktober behaalde de harmonie
onder leiding van dirigent Rob van
der Zee op het bondsconcours in
Sittard een eerste prijs met promo-
tie en lof van de jury. Het was voor
het eerst in haar 10-jarig bestaan dat
de harmonie deelnam aan een der-
gelijk concours.

'Wie hier woont
heeft problemen'

Blijven

door wim dragstra

DEN HAAG/KERKRADE - De in-
specteur der directe belastingen in
Kerkrade heeft een inwoner van
deze plaats onzorgvuldig behandeld
door niet binnen drie maanden een
beslissing te nemen over zijn be-
zwaarschriften tegen de hoogte van
de aanslagen inkomstenbelasting
over 1986 en 1987. Dit heeft de Na-
tionale Ombudsman geoordeeld
naar aanleiding van een klacht van
de Kerkradenaar.
Als excuus voerde de belasting-
dienst aan dat de bezwaarschriften
niet op de juiste plaats waren te-
recht gekomen vanwege de grote
werkdruk ten gevolge van het ver-
plicht opgeven van genotenrentes.
De ombudsman vond dit geen ver-
ontschuldiging voor het verzuim
van de belasting.
Ook vond deombudsman dat de be-
lasting uit het oogpunt van dienst-
betoon had moeten aangeven waar-
om de behandeling van het be-
zwaarschrift zo lang duurde.
DeKerkradenaar zei dat hij door het
uitblijven van een reactie op zijn be-
zwaarschrift in de problemen kwam
in verband met zijn aanspraken op
huursubsidie en studietoelagen. Tij-
dens de behandelingvan zijn klacht
door de ombudsman heeft de Kerk-
radenaar inmiddels antwoord ver-
gezeld van excuses van de belas-
tingdienst gekregen.

Komende zondag zal Van der Zee
voor de laatste keer de harmonie di-
rigeren. Hij verhuist naar harmonie
TOG in Welten. Tijdens de lands-
kampioenschappen aanstaande
zondag speelt St Michael de mars
Royal Jubilee (inspeelwerk) en de
Vastenavondmuziek van Henk van
Lijnschooten en Mark of Triumph
van Robert Sheldon. Het optreden
staat gepland voor 11.45 uur.

handüi u
~De Middelbare Detail-

au güet
001 in Heerlen start in

«onale w met de afdelinê Interna-
in 0D , handel. Hiermee speelt men
Sferiy^ °Pengaan van de Europese
ding ""f 1992- De nieuwe oplei-
ki n„ i/ordt gestart in samenwer-
delsoh ? enkele andere detailhan-
lands"ven' de Federatie Neder-
terie tXDOrt (Fenedex), het minis-
hetbedarïfsïvennomiSChe

MDS speelt
in op open

grenzen
HEERLEN — Het is stil rond de
flats aan De Vossekuil. Hier en
daar lopen werklieden en een
vrouw met boodschappen schiet
haastig een woning binnen. In
het trappenhuis en de lift loop je
ongewild tegen teksten aan die je
anders alleen op toiletten van
achteraf-kroegen tegenkomt. Op
de etage waar we moeten zijn
staat een onomwonden advies
aan het adres van drugverslaaf-
den. 'Junks raus, sonst wakkeln
meine Hande."

Annette Mens zou graag in de
flats aan De Vossekuil willen
blijven wonen, als de woonom-
geving er beter was. „De ruimte
in deze woningen is best goed.
Ze zouden alleen een goede op-
knapbeurt moeten hebben. Dan
krijgen de mensen zelf ook weer
zin om er wat van te maken. Nu
denkt iedereen: het is toch een
aflopende zaak laat maar gaan,
dat merk je met alles. Maar als
het hier opgeknapt werd, en er
zouden andere mensen komen
wonen, dan zou ik hierwelwillen
blijven." Met 'andere mensen'
bedoelt Annette Mens, mensen
die geen problematische achter-
grond hebben. „Want laten we
eerlijk zijn, hier in De Vossekuil
kregen toch voornamelijk men-
sen een woning, die op één of an-
dere manier in de problemen wa-
ren gekomen."

Zoals het er nu is, wil ze 't liefst
zo snel mogelijk naar een andere
woning, met een tuintje zodat de
kinderen naar buiten kunnen.
„Maar wel hier in de buurt, want
naar Zeswegen of Eikenderveld
hoef ik niet, daarkom je dantoch
weer in de problemen terecht,
zoals gif in de gronden criminali-
teit. Nee, ik zou dan nu echt op
een goede plek willen wonen,
zonder angst, met speelgelegen-
heid voor de kinderen, zonder
bedreigende omgeving."
Ze constateert dat het steeds
moeilijker wordt om wat van de
grond te krijgen in De Vossekuil.
Ze zit in het bestuur van de
speeltuin die vlak bij de flats te
vinden is. „Dinsdag hebben we
vergadering in de aula van de
school Don Sartoschool. Het
voortbestaan van de speeltuin
staat op het spel. Er zijn geen
mensen meer te vinden die wat
willen doen voor zon speelvoor-
ziening, die willen oppassen, die
vrijwilligerswerk willen doen.

Daaraan merk je erg goed dat het
hier een aflopende zaak is. Daar-
naast vertrekken steeds meer
mensen, er komen geen anderen
voor terug. Afgelopen weekein-
de zijn drie gezinnen hier uit
deze flat vertrokken. Ook dat
maakt dat je denkt,....ach het
duurt nog maar even en dan is
het toch afgelopen."
Maar dat 'even' zou best nog wel
eens een tijdje kunnen duren.
Voor de mensen die als laatsten
overblijven in de steeds leger
wordende flatgebouwen, wordt
het wonen steeds mindereen ge-
not. Annette Mens weet voor
haarzelfen de kinderen, de moed
er een beetje in te houden, maar
dat kost haar wel steeds meer
moeite.

nooit geweest en daar zal ze ook
nooit komen. „Daar gaat een
enorme bedreiging van uit. Je
moet jeer niet mee bemoeien, je
moet net doen alsof je het niet
ziet, er maar omheen gaan. Maar
het gebeurt wel allemaal bij jou
voor de deur. Ik laat mijn kinde-
ren niet meer alleen buiten spe-
len. Naar buiten betekent voor
mijn kinderen met mij een stukje
wandelen in de buurt, meer niet.
Jean-Piefre's crossfiets staat hier
op het balkon. Ik durf het kind
niet alleen buiten te laten spe-
len."Lij stcombinatie

in Voerendaal

AGB, PEG enfractie Lemmens werken samen

fütictff. dri,eJarige opleiding komenlei der h- handelsagent> bedrijfs-
-on-derr>n-derr> een exporteur, zelfstandig
VerkrIrr!Tler' lnk °Per buitenland of
Sc«iet rT buitenlandin het ver-
nieu WP

dag 30 Januari wordt de
rnirjHp? °Pleiding gepresenteerd
20 3n 7 een °Pen huis van 16.30 tot°u uur.

's Avonds gaat ze ook nergens
meer naartoe. „Nee, dat durf ik
niet goed. Jekomt dan toch men-
sen tegen waarvan je denkt: wat
doen die hier? Ik ben trouwens
de laatste tijd ook 's nachts vaker
bang. Je hoort iets op de galerij
of in het trappenhuis en onwille-
keurig lig je dan toch te denken
wat het is. Vooral ook omdat veel
woningen hier omheen leeg
staan. Dat geeft toch een onveilig
gevoel."

En voor dat geld woon jedan ook
nog eens in een probleembuurt.
„Je maakt hier van alles mee en
het wordt de laatste tijd alleen

schept meteen al een band."
Voor de 410,90 gulden hufir (na
aftrek van de huursubsidie) die
ze per maand betaalt krijgt ze
weinig comfort vindt ze zelf. „Er
zitten scheuren in de muur van
dit huis. Mijn zoontje heeft een
oor-ontsteking gehad. Logisch
de wind blaast zo door een
scheur in de buitenmuur zijn
slaapkamer binnen. Ik heb het
gemeld en dan komt de huis-
meester met een beetje kit de
zaak dichtmaken. Dat is geen op-
lossing natuurlijk. De badkamer
is vochtig en de keuken ook, om-
dat er gewoon geenmogelijkheid
tot ventileren is." Met gas, water
en licht samen betaalt Annette
Mens 522 gulden huur, en dat is
een behoorlijke bedrag als jevan
een uitkering van 1380 gulden
per maand moet rondkomen.

OmgevingAnnette Mens kwam vlak voor-
dat ze haar eerste kind kreeg in
De Vossekuil wonen. „Dat was
toen een noodoplossing werd ge-
zegd. Een noodoplossing die in-
middels dus zeven jaarduurt. De
eerste jaren heb ik eigenlijk hele-
maal niet zo nagedacht over het
wonen hier, ik was veel te jong
om me daarover druk te maken.
De laatste drie jaren sta ik inge-
schreven, voor een ander huis,
maar ja dat is niet zo eenvoudig."

In De Vossekuil wonen is geen
pretje. Toch houdt Annette Mens
(23) het al zeven jaar vol. „Heel
vaak heb ik gedacht: je hoort hier
niet thuis, je kunt je kinderen
hier niet goed opvoeden. Maar
het is zo moeilijk om een ander
huis te krijgen. En dan leg je je
toch maar weer bij de situatie
hier neer."

VOERENDAAL - De plaatselijke
partijtjes Algemeen Gemeenschaps
Belang, de fractie Lemmens en Po-
litieke Groepering Ransdaal doen
met een lijstcombinatie mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Voe-
rendaal. De drie fracties zijn mo-
menteel ieder met twee zetels in de
gemeenteraad vertegenwoordigd.
Tot de lijstcombinatie is onder mee
besloten om in maart optimaal tekunnen profiteren van de reststem-
men. Die zouden de drie partijen
uiteindelijk een restzetel opkunnen
leveren. Volgens AGB-fractievoor-
zitter Guus Mertens gaat de lijstsa-
menwerking echter niet ten koste
van de identiteit van de drie plaatse-
lijke partijtjes.

De fractie Lemmens en AGB heb-
ben inmiddels hun kandidatenlij-
sten gepresenteerd. De lijst van de
fractie Lemmens bevat nogal wat
nieuwe gezichten. Ruud Kusters is
tot nieuwe lijsttrekker gekozen. De
lijst telt zeventien kandidaten. Op
de laatste plaats staat de naamgever
van de fractie, Charles Lemmens.
De plaatsen twee tot en met tienworden ingenomen door: Jan Leu-
nissen (2). Just Starink (3), Frans
Meessen (4), Frans Camps (5), Hein

Gouden paar
in Barrier

Sn^EN -" Frits Houppe_-
Boi-of hlen Houppermans-
Breer uit Barrier (oftewel
Klim ZOals men daar ze ël) biJBoucWen.. Vie.en vandaag hunuurif nuwehjksfeest. Om 15
kerk erveen mis in de Remigius-
-20 uu Kllmmen en van 18.30 tot
houaVnW°rdt er een receptie ge-
'Or, _f, r.m gemeenschapshuis
Kltrnme Z' en dat is ook in
Frits H
Up ;_ nouPPermans werkte veer-held n»g op de staatsmijn Wil-
twint"3- Nu geniet hij al zon
Mevrrf Jaar van zi Jn Pensioen,
graatr u

HouPPermans breit
vla h? akt n°g elke week zelf
kinrW gouden paar heeft vijfnderen en 14 kleinkinderen.

Anette Mens woont met haar
zoontje Jean-Pierre (7) en haar
dochtertje Angel (2) in de eerste
van de vier Vossekuil-flats op
één van de bovenste etages. Ze
heeft een mooi uitzicht over het
centrum van Heerlen. Er is dus
toch ook nog iets positiefs aan
De Vossekuil. „Ja, hoor. En we
hebben hier ook goed contact
met andere bewoners. Jekiest de
mensen uit waarmee je contact
wil hebben en daarklikt het dan
ook mee. Je zit samen in een
moeilijke woonomgeving, dat

„Er zijn hierveel meer buitenlan-
ders dan in andere gedeelten van
Heerlen. Ik heb heel goed con-
tact met mensen uit andere lan-
den hier in de buurt. Daar ga ik
op visiste, die mensen komen
hier. Ze zijn vriendelijk en harte-
lijk. Maar er zijn er ook waar je
geen contact mee krijgt. En ik
geloof dat met name de buiten-
landse jongeren het erg moeilijk
hebben. Ze kunnen op school
niet goed meekomen, gaan spij-
belen, hangen hier rond, gaan
kattekwaad uithalen. Als je er
iets van zegt krijg je een grote
mond. Nou lijkt het net of dat al-
leen maar bij buitenlanders hetIn de kelder van de flat is ze nog

Een tijdje geleden wilde ze post
uit haar al zwaargehaufende post-
vak nemen toen ze bijna in een
heroïnespuit greep die in het
postvak eronder lag. In het trap-
penhuis wordt gedeald en gespo-
ten. Over handelaren die in de
flat wonen wil ze niets zeggen.
„Nee, dat kan tot problemen lei-
den, daar hou ik liever mijn
mond over."

maar erger. Nou valt het in deze
flat nog mee, ze zeggen dat het in
twee en drie het ergste moet zijn,
maar daar kan ik niet over oorde-
len. Ik ken alleen de situatie
hier."

Janssen (6), Laurens Frusch (7),
Sjeng Bouwmans (8), Jean Hoven
(9) en Hub van de Bosch (10).

AGB wordt opnieuw aangevoerd
doorGuus Mertens. Verder staan op
de lijst: Hub Winthagen (2), Rien
Heijmans (3), Nico Bergmans (4),
Maria Daemen-Vaessen (5), Leo
Laeven (6), Wiel Vrösch (7), Hub
Coenders *8), Guus Sijben (9) en
Sjang Senden (10).

exposities

y ’ ontmoeting E^@E^_____\\W__\

bioscopen Van onze correspondent
ONDERBANKEN - De bibliotheken in
Schinveld en Merkelbeek beschikken sinds
kort over een volledig geautomatiseerde ca-
talogus en uitlening. Gisteravond is het nieu-
we systeem, dat vijftigduizend gulden heeft
gekost, door burgemeester Ritzer van Onder-
banken in gebruik gesteld.

Heijnen mag stukken
disco niet bekijken

bliotheek in Heerlen of Roermond. Als het
gevraagde boek niet in ons eigen bestand te
vinden is, kan het bij een andere bibliotheek
worden besteld."



N I E UW: DE AMO^CÖLLECTION
jÊIÊÊÊMfÊ^ heeft heel wat te bieden: I

WÊk W^êÈm* WÊÊk W\/ beuken romp met kwaliteitsplaat I
yyz—"^ SmSI r^*/ meubelbekleding met controle-garantie I

__K____________; .^mÊ^Êof^^--^J^^l Wf^^^ ___f___l

_
J [FJ a 1 __ | J*J |_.*J M.^l ll *^ I

■É SSi^- 1 IWlPM§|_M§|| interieurwaarborg garantie I
V exclusief van vorm en kwaliteit I

verrassend van prijs I
i Dat is AMORE, met recht dus j

M WÊkwm Wk "meubelen om van te houden"

_______________________________ _______________ r^ lÉjjWMifllj'KlßM « II II II [¥t#Ïi
jlfffffißff Openmgstiiden: KERKRADE, Holzstraat 134, Straterweg 47 KERRftAOC^WEERT

maandag*l3.oo-18.00 uur Telefoon 045-455151' \^ /jf_\ H_BÉBBÉBÉÉiÉÉiiÉIÉÉÉÉH dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur \y
MEUBELEN OM VAN TE HOUDEN (lunchpauze 12.30-13.30 uur) WEERT, Hoogveldstraat 16,

__«^ zaterdag uur Noord/Boshoven,<£ donderdagkoopavond tot 21.00 uur Telefoon 04950-34819I : — : "Zi

MEEnmÊÈUREAU gk , L , L&' _■■«*_. globe globon
— OOSTELIJKE MIJNSTREEK — |___| V

HONDERDEN VACATURES W
ALLE INFORMATIE OVER BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN VIA HET

LEERLINGWEZEN
een unieke combinatie - Witveldweg 40, 6951 AV Belfeld, tel. 077-769444

- Loozerweg 90, 6006 SR Weert, tel. 04950-36636
- De Koumen 2, 6433 KD Hoensbroek, tel. 045-217171

INFO- EN BANENMARKT SSEÏK.TSr"
specificatie van over geheel
West-Europa verspreide afnemers,
gietijzeren onderdelen voor bijv. de

MAANDAG 22 januari 13-21 uur automotive-industrie, machines,
DINSDAG 23 januari 10-17 uur graafwerktuigen, compressoren,

pompen enz. Gerenommeerde

STADSSCHOUWBURG £__£,Cw^_L
Burg. v. Grunsvenplein 145 afnemers rekenen, omdat wij aan hun

HEERLEN eisen van kwaliteit, maatprecisie en
v„„ "^

levertijdbetrouwbaarheid kunnen
ORGANISATIE: . .

G.A.B. Oostelijke Mijnstreek voldoen- net 9'etwerk kan indien
Regionaal Orgaan Leerlingwezen Limburg gewenst volledig bewerkt geleverd

worden. De Globe heeft de

WK%T%\f\M I gietwerkproduktie uit de ambachtelijke
TOEGANG GRATIS Êrj_W%%JÈm / sfeer gehaald en er een procesindustrie

, ___ f__| / / / van gemaakt.
Regionaal Orgaan Leerlingwezen Limburg r W / / /

Werken bij Globe/Globon betekent voor bijna 1000 mensen:
|' sociaal-maatschappelijke zekerheid in een omgeving waar

aandacht is voor menselijke condities.

BEGIN VAN EEN NIEUWE CARRIÈRE
OP MAANDAG 22 OF DINSDAG 23 JANUARI? Hoofdkantoor De Globe B.V.

postbus 1021, 5950 AA BelfeldMEER DAN te| 077.759444. tetex 53055 . te|efax 077-734848

i 3000 BANEN natuurlijk
OP DE INFO- EN BANENMARKT . .. '**W . , «

in de stadsschouwburg te heerlen z|Jn
o
w,J aanwezig op de Info-

en Banenmarkt in de Stads-
" 28 bedrijven persoonlijk aanwezig om uw sollicitatie in ontvangst te , , , , ,

nemen schouwburg te Heerlen.

" vacalü.es In A^enTmgevÏT U VJndt OnS Op Stand 53

...KOM BESLIST KIJKEN!
Als u vragen heeft over werken of werkzoeken, kunt u terecht in de stand

van het Arbeidsbureau op de Banenmarkt. STREEKSCHOOL VOOR
/fj\ bp4_^7 BEROEPSBEGELEIDENDMEEID&XUREAU ONDERWUSHEERLEN

ggflT imnntiK f» h*ouu Rector Driessenweg 8 - 6411 GZ Tel. 045-718990

OOSTELUXE MUNSTREEK WERKEN 6H LEREN
heerlen brunssum kerkrade De streekschool Heerlen is een
Putgraaf 210 Rumpenerstraat 42-44 Poststraat 15 <jag_ en avondschool. Zij verzorgt
6411 gt Heerlen 6443 ce Brunssum 6461 aw Kerkrade het theoriegedeelte van een groot

Arbeidsbureau en Centrum Vakopleiding aanta' leerlingstelselopleidingen.

I ra Jaarlijks volgen zo n 1800 kursis-
Samen goed voor werk ten onze opleidingen.

yA^NTJE.&RECRMTIE«
Advertentiecompmolievon 33 Nederland» Regionale Dagbladen Voor informatie enteserveimgen RDP postDus 2. 1800 AA Alkmaar tel 072-1963 U/206/292 fa* 072 113295 v^*;/ j

Indonesië Tours '90.
De nieuwe brochure van dè Indonesiëspecialisten bij

' uitstek ligt voor u klaar! 84 pagina's kleurige informatie
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,

inclusief alle maaltijden, excursies en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË.

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

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 of bij

De Boer & Wendel BV
dè Indonesiëspecialisten.

Raadhuisstraat 6-2102 HG Heemstede
ANVR/GAR.FONDS/lATA.

023-339151.

CIRKEL REIZEN: voordelige vakantiewoningen en ap-
partementen. Inl. Postbus 11, 5109 ZG 's Gravenmoer
of bel 01623-22194. Lid SGR. JS-61R

GARDAMEER/ADRIA/TOSCANE: Villa/app. met
zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaatsen.
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-19492.

CALDONAZZO EN LEVICOMEER
De meest uitgebreide info over vakantiewoningen, ho-
tels en reservering voor opera (Verona). VAKANTIE
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. 1T.61R

Qfo, Hongarije Tours
ZOMÈRGIDS 90

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bi) uw ANVR-reisbureau ol bi) GéGé085-435050

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.
POESTA REISWINKEL - is een specialistvoor 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.

Trogir
te huur appartement, direkt aan zee. Tel. 020-829637.

Db-61R

Campingvluchten NU: CYPRUS ’515,-. ISRAËL

’ 665,-. EGYPTE ’ 735,-. Ook diverse mogelijkheden
met hotels. Nieuwe zomergids is nu ook uit. Bel ILIOS
HOLIDAY CLUB. Tel. 075-179417. Lid SGR. DB-61R

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor
komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: (070) 3811860;

voor reserv. (010) 4656400. ACHILLES CAMPERS,
Walenburghof 17, Rotterdam.

TE HUUR
Motorjachten 09.30-13.00 mtr. voor 4-9 pers. met boeg-
en hekschroef. Vraag brochure bij:
BLUE WINGS VACHT CHARTER - ZAANDAM.
Tel. 075-123451 Fax 075-353713. WS-61R

ZOMERGIDS 1990, goede vakantiewoningen injj
Frankrijk, veel keus. Billijke prijzen. Sêjour en Fran"!
085 - 257366/08854 - 1363. A
KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te IJop camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. ka%
geld / 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen /

100 m2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhag6' r
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. fA^l
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN l-K
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spa ~Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp
5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis brocr\.Y_^J\

LOT/DORDOGNE, 3 sterren camping 'Le Ch'timï melffibad, tennis, winkel, bar, snacks, kano-centre. 70 stanoPl'1f
caravans te huur4-6 pers. Inl. 03484 -1672. y__A

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND.
Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Lon,%
jeugdherb. enz. treft u aan in de folders van ALBI^L,
Bel nu 01140-16188 ook voor uw overtocht wilt u &s.s
met ALBION in zee. Gg_V
VAK.HUISJES t.h. ook Londen. Inl. en gratis '90bt°fÊre: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1 j
BH Amsterdam (020) 442161. -1

M l'rf/TuMin.'iPrHl.'r'
-GRATIS JOEGOSLAVIEGIDS-
-02207-42484 (lidGarantiefonds)

Vanaf 1 maart te huur op
CURACAO

tropisch vakantiehuis
J. Nauta, Zevenhuizen 5

1794 GJ Oosterend,
tel. 02220-18398 of 12294.

DB-61R

ARCHEOLOGISCHE j

RONDREIS door tWZ
onder deskundige "^sleiding. 15 dgn. / 2ÜV
mcl. vliegreis, botelSj.
excursies. Div. vertre'L.
Ta v.a. 11-3. Folder?»^;
ser-cultureel 071-I^fl

.______—^

_3_l
jj&t£ I rOVinCI© Bureau Bibliotheeki)WiR_ | . ■ Postbus 5700

t__»2Sl LimDUrg 6202 MA Maastricht ?

*"^^ tel. 043-897386
mededeling GedeputeerdeStaten makenbekend,
m u/3-90 dat op 22 december 1989bij hen isbinnen-^gekomendeaanvraag d.d. 19 december 19

(ingeschreven onder nr. Bs 58229) van SB^Aannemingsmaatschappij om vergunning
ingevolge de Hinderwet en deWet inzake
luchtverontreinigingvoor het oprichtenen
werking hebben van een mijnsteen/kolen-
wasinstallatievoor het be- en verwerken v»
de steenberg Hendrik in de gemeente BrU!l
sum. De aanvraag en andere ter zake zijn dl
stukken liggen ter inzage van 22 januari 19
tot 23 februari 1990 en wel: - in hetProVI,nt ji.
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
dens de werkuren; - in hetgemeentehuis
van Brunssum tijdens de werkuren en bove.ndienzaterdags van 09.00 uur tot 12.00 uur,
de Openbare Bibliotheek,Lindeplein 3, a'*'^mede tijdens de werkuren na laatstgenoem
datum op deze plaatsen tot het einde van o
termijnwaarbinnen beroepkan worden mg
steld tegen de beschikking op deaanvraag-
Totuiterlijk 23 februari 1990kunnen tegen n
verlenen van de aangevraagde vergunning
gemotiveerde bezwaren kenbaar worden 9

I maakt: - hetzij schriftelijk, bij Gedeputeer
Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht,
onder vermelding van het nummer van oe .
aanvrage; - hetzij mondeling, in Perso.°n

nabij gemachtigde,tijdens de openbare zi«ir|ö

ten gemeentehuize van Brunssum op 7 fe-
bruari 1990om 16.00uur.
Degene dieeen bezwaarschrift indient, ka
verzoeken zijn persoonlijke gegevensniet
kend te maken. Alleen degenen,die bezwa
hebben ingebracht op dewijze als boven?

I schreven en een ieder die aantoont, dat hU
daartoeredelijkerwijs niet in staat is gevve
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-besc
king indienenen zijn later tot het instellen v
beroep gerechtigd.

Limburgs Dagblad Zaterdag 20 januari 1990 " 20



Sporlverkiezing Limburgs Dagblad
Frans Maassen, Carla Beurskens

en Roda JC in de prijzen

Limburgs Dagblad Sport
HEERLEN - Frans Maassen, Carla
Beurskens en Roda JC zijn gister-
avond gehuldigd als beste sport-
man, -vrouw en -ploeg van het jaar
1989. De lezers van het Limburgs
Dagblad konden de afgelopen we-
ken middels het invullen van een
stemformulier kenbaar maken wie
naar hun mening in aanmerking
kwamen voor de titels. In alle drie
de categorieën was de voorkeur
voor het winnende drietal overdui-
delijk. Ada Kok, een van de vele
aanwezige ex-topsporters tijdens
een informele bijeenkomst in het
Baron Hotel in Heerlen, reikte de
prijzen uit.

Tijdens de uitreiking werd tevens
de verloting gehouden onder de in-
zenders van de sportverkiezing. De
hoofdprijs bestaande uit een twee-
daagse trip naar de Europacupont-
moeting FC Bayern München-PSV
werd gewonnen door dhr. of mevr.
J. M. Wouters uit Elsloo. Met de
winnaar zal de komende dagen con-
tact worden opgenomen.

UITSLAG SPORTVERKIEZING
LIMBURGS DAGBLAD

Sportman 1989:
Ï.Frans Maassen 439 stemmen
2.Ruud Hesp 306 stemmen

3. Jean Bessems 157 stemmer
4. Jos Verstappen 105 stemmer
5. Hennie Grift 101 stemmer
Sportvrouw 1989:
1.Carla Beurskens 483 ste i
2. Mascha Hellebrand 242 stemmer
3. CarlaKleintjens 149 stemmer
4. JacquelineLangen 137 stemmer
5. Yvonne Senf 82 ster i.
Sportploeg 1989:
1. RodaJC 513 stemmer
2. Olympia 381 stemmer
3. Godschalk/Dohmen 181 stemmer
4.Bartók 41 stemmer
5. Megacles 25 stemmer

Smoke Eaters
oogstrelend

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Vrij snel werd Gro-
ningen duidelijk dat tegen Smo-
ke Eaters geen eer viel te beha-
len. Met een nederlaag 12-2 (4-2,
4-0, 4-0) werd Naturo Kurk Gro-
ningen op de ijsvloervan Glaner-
brook in Geleen weggevaagd.
Het sublieme spel dat de thuis-
club voor ruim twaalfhonderd
toeschouwers op het ijs legde
was een lust voor het oog. Door
deze overwinning staan de
Eaters nog vaster op de tweede
plaats en hebben de vijf bonus-
punten bijna op zak.

Alleen in de eerste minuut liet
Groningen zijn aanwezigheid
eventjes blijken. Peter-Paul van
Rooy, Chris Brant (Smoke

Eaters) kregen het aan de stok
met de noordelingen Johan To-
ren en Rob van Wijnberghe. Het
kwartet kon voor vier minuten
naar de strafbank. Hierna pres-
teerden de bezoekers nog maar
heel weinig en vermaakten de
Eaters het publiek met een pot
schitterend ijshockey. Het ge-
mak waarmee de Geleendenaren
hun opponenten aftroefden en
de wijze waarop de Eatersaanval
werd opgebouwd, maakten dui-
delijk dat Smoke Eaters volgen-
deweek in de nationale kompeti-
tie hoge ogen zal gaan gooien.

De Eaters schaatsten met het
grootste gemak door deverdedi-
ging van de Groningers en het
was aan hun doelman Jeff Vijf-
schaft te danken dat de schade
enigszins beperkt bleef. In de
laatste periode moest hij plaats-
maken voor collega Roks, die
echter niet kon verhinderen dat
de Eaters een dozijn doelpunten
scoorden.

Veldkamp favoriet
Nederlandse dames snoeren critici de mond

HEERENVEEN - Michael Hadschieff voert na de eerste dag
van het toernooi om het Europese schaatskampioenschap het
klassement aan. Maar met een schitterende vijfkilometer wek-
te Bart Veldkamp de stellige indruk, dat hij zondag Europees
kampioen gaat worden. In 6.45,66 bleef de 22-jarige Hagenaar
slechts 68-honderdste verwijderd van het Nederlands record,
waarmee Leo Visser twee jaar geleden in Calgary Olympisch
zilver won.

Zaterdag 20 januari 1990 " 21 dwenen. Op routine trok Karlstad
vervolgens de ritwinst naar zich toe.

Veldkamp bezet na Hadschieff en
Van der Burg de derde plaats in de
rangschikking. Hadschieff zal zijn
marge van 211-duizendste punt op
Van der Burg en 226-duizendste op
Veldkamp zaterdag op de 1500 me-
ter zeker vergroten. Maar gezien de
laatsteronden van zijn 5000 meter is
de Oostenrijker nog niet klaar voor
het lange werk.

De derde musketier van kernploeg-
coach Ab Krook was vrijdagavond
niet Thomas Bos (negende in het
klassement), maar Visser. Het ver-
schil met Hadschieff is niet veel
meer dan zeventiende punt. De im-
port-Limburger reed naar de vierde
plaats op de vijf kilometer. De pi-
loot-in-opleiding was de vierde rij-
der, die de 6.50-grens barrière door-
brak. Daarover verbaasde hij zich
zelf nog het meest. Zo zei hij al-
thans.

jgSKou _
relri£ arov' de we
ken ampioen scha-
rt "' blÜkt eerder
dr* week met

en bekenden
v);' e^n gecharterd"egtuig te hebben

opgehaald uit zijn
geboorteplaats Ba-
koe. „Het vertrek uit
Bakoe leek op een
spannende film", al-dus de 27-jarige
schaker van Joods-
armeense afkomst
bjj zijn terugkeer in
Moskou.

GaryKasparov redt
familie uit Bakoe

„Enkele vrienden
van mij slaagden
erin een vliegtuig te
charteren en ik ben
er in geslaagd 60
mensen uit Bakoe te
evacueren." Tot de
'geredden' behoren
onder anderen Kas-
parovs moeder, en-
kele tantes en Ale-
xander Tsjakarov, de
man die Kasparov
vanaf zijn tiende jaar
heeft getraind.

Het is nog vroeg voor de man uit
Innsbruck, die van zijn landgenoten
over vier weken in eigen stadion
wereldkampioen moet worden. Hij
dankt zijn leidende positie vooral
aan de tweede plaats op de sprint
(37,90), waarop hij alleen 'oudge-
diende' Nikolaj Goeljajev (37,76)
moest laten voorgaan.

sport in cijfers

SCHAATSEN

Nog steeds telt de titelstrijd bij de
mannen zes kandidaten. De Noor
Geir Karlstad (tiende) en de Italiaan
Roberto Sighel (achtste) vielen uit
de beoogde top-zes. Tomas Gustaf-
son en Leo Visser voegden ,zich er
verrassend bij. De Zweed leek de
verzamelde tegenstanders zand in
de ogen te hebben gestrooid. Da-
genlang was onzeker of de dertiger
uit Eskilstuna wel zou meedoen.

Europees kampioenschap,Heerenveen,
vrouwen 500 meter: 1. Kleemann (DDR)
40,79, 2. Meijer (Ned) 41,26, 3. Voetelink
(Ned) 41,36, 4. Bogatova (Sov) 41,39, 5. Bör-
ner(DDR) 41,48, 6. Abdoellina(Sov)4l,s2,7.
Moser (DDR) 41,77, 8. Yttredal (Noo) 41,84,
9. Prokasjeva (Sov) 41,89, 10. Nemeth (Oos)
42,08, 12. Grimbergen (Ned) 42,55, 22. De
Vries (Ned) 43,4§.

Dames
De morele winnaar heette Jan Wie-
be Last. De veelgeplaagde coach
van de vrouwenploeg genoot vrij-
dag op het ijs van Thialf van Hee-
renveen. Met zilver voor Henna
Meijer en brons voor Sandra Voete-
link op de 500 meter gafhij allekriti-
kasters voorlopig lik op stuk.
Dat de afstandszege op de Europese
schaatskampioenschappen naar
Gunda Kleemann girig, speelde een
ondergeschikte rol. Twee Neder-
landse vrouwen op het erepodium
overtrof de stoutste verwachtingen.
Zeker na het belabberde voorsei-
zoen.

" Bart Veldkamp is tevreden na zijn uitstekende tijd op de
5000 meter.

De tweestrijd van
Alfons Groenendijk

Roda JC-er in belangstelling Spurs en Manchester

Veldkamp deed een vergeefse aan-
val op het wereldrecord. In tegen-
stelling tot wat hij gewoon is, had
hij wat rondjes nodig om het juiste
ritme te vinden. Toen de perfecte
balans was bereikt, kwamen de
rondjes 31 schijnbaar moeiteloos op
het bord. Een misslag, twee ronden
voor het einde, brak de concentra-
tie. De hoge luchtvochtigheid speel-
de mogelijk eenrol in de door Veld-
kamp verloren strijd tegen de
6.43,59 van Karlstad uit Calgary
(1987).

schaesberg in cijfers
I "«rsen nn*

Van de g'steravond verreden
I9n als v„? . draf" en renbaan Schaesberg

{ k^mlf_rinisy Broad Daylight(H. Grift)
u?rdo Ni». ;2' Charlie Brown; 3. Cita Ri-

h ,' h«. IVn g,estart: Dion en Cinterlan 11.
i \v°7.7o P I,o°' I'o1'00' MOj koppel 3,00;

S im-lu'd^!>"füiJS: L °avina Heidia (H. Grift)
5 ~*k«. Ni». : 2 Dax de Gournay; 3. Charlie

t ' 1.10 1 Qn gfstart: Cavalcade. Winn. 1,20;.
nWieirt'i>'.'3o; koppel 19,10; trio 78,10.

rtrift) C^: l' Crackje van Nora (H.Snie Dr;yd l-24-0: 2. Crack Uithuizen; 3.
ï}°- Pl ? in o

l Sestart: Donate H. Winn.3 12°.00l2°.00 '10'3-9°. 4,60; koppel 29,00; trioNso-p-ü
II nmtiJd Iwo ,Clta de Bloomerd (W. Velis)
3 . Ur-Wint', rT' Agosthinho Mendel; 3. Sif-

W-° 69,00 ' ; pl' !'3°. 1-30'koPPel 4,30;

ï I^Voord^1?1 !' Durban uit Uden (W. Dvi-
i Divi

") km-tüd 1-22.1; 2. Charly Spen-
.' H CCcl H%?eUe'Niet 6estart: CvPrus PFi.I'2°;koDniin°„ Winn- 33°; pi- 3.50.3.80,N«SP|L6o>Bo; trio niet geraden.

r.aerde) kmT^yBl 1- Aran's Glory <G- Ver-&V d« ëd 123-6; 2- Cris de Gournay; 3.
i lni>- 17n ,ources. Niet gestart: Baron.

J b°49 50 i, Pl' U°. 1.10, 2,30; koppel 4,30;' bs°'iwTr 60,00'f K.mtiJd l oV!- \' Cock Mendel (A. Abspoel)

' y{ gestart", n SJaproos Valo; 3. Bad Boy.i 5,90; koppel U_.nßapid' Winn' l*°- P>' W'SttordP "4' 0; tr'° 48.60--1 lmtijd 1 m„* 1- Anna Dakota (H. Grift)

' ?r? Lero'na" m 2'Boy De Bloomerd; 3. Ysha-■ l£0; Pl 2nn^gestart: Torino V. Winn.2'o0' 2.70. 3,00; koppel 8,30; trio

' !^4_U wiK;. Easy Stages (H. Grift)
i *

Se; 4 nt.' Cas Buitenzorg; 3. Delica-
toffen n_.a,rtje,.Pakota- Niet gestart: Voro-
s pPel 6in f" Wlnn- 18°; P -L5O. 1,90, 1,70;Slown pL--'° 24's°: kwartet 221,50.

i yl>ti 12UQ,JS9 14Chai"ly Ludwig (H. Grift)
I ,'Je. Niet „» ; Zlmrod B; 3. Wilco Staaw-
'°.3 in _r<fn, Urnondale. Winn. 1,80; pl.
i ni7>»o (5.7 7 P:,k°PPel H.00; trio 89,30; W5:

*«talis«. '"■satoromzet bedraagt: f 143.896-

5000 meter: 1. Veldkamp 6.45,66, 2. Koss
6.49,11, 3. Karlstad 6.49,12, 4. Visser 6.49,51,
5. Van der Burg 6.50,31, 6. Hadschieff
6.53,20, 7. Bos 6.54,51, 8. Sighel 6.54,97, 9.
Gustafson 6.56,06, 10. Radke 6.58,60 (nat.
ree.), 11. Tröger 6.59,87, 12. Adeberg 7.01,11,
13. Eminger 7.01,36, 14. Garajev 7.02,25, 15.
Spielmann 7.02,75, 16. Herda 7.05,49.
Klassement na 500 en 5000 meter: 1. Had-
schieff 79.220, 2. Van der Burg 79.431, 3.
Veldkamp 79.446, 4. Koss 79.541, 5. Gustaf-
son 79.706, 6. Visser 79.941, 7. Adeberg
80.021, 8. Sighel 80.057, 9. Bos 80.241, 10.
Karlstad 80,402, 11. Radtsjenko 80.850, 12.
Sjoelga 81.009, 13. Tröger 81.047, 14. Garajev
81.075, 15. Herda 81.099,16. Söndraal 81.188,
17. Goeljajev 81.474, 18. Spielmann 81.805.

Mannen; 500 meter: 1.Goeljajev(Sov) 37,76,
2. Hadschieff(Oos) 37,90, 3. Adeberg (DDR)
37,91, 4. Gustafson (Zwe) 38,10, 5. Söndraal
(Noo* 38,12, 6. Radtsjenko (Sov) 38,17, 7.
Sjoelga (Sov) 38,19, 8. Van der Burg (Ned)
38,40, 9. Herda (BrD) 38,55, 10. Sighel (Ita)
38,56, 11. Koss (Noo) 38,63, 12. Bos (Ned)
38,79, 13. Monti (Ita) 38,80, 14. Garajev (Sov)
38,85, 15. Veldkamp (Ned) 38,88, 16. Visser
(Ned) 38,99.

Van derBurg had hetzelfde plan als
Veldkamp. Opponent Karlstad ver-
ijdelde dat hoogst persoonlijk. De
Noor joeg hem op, waardoor Van
der Burg zich liet verleiden tot het
nerveuze slagje dat hem in het vori-
ge, mislukte seizoen kenmerkte.
Toen Karlstad op 3800 meter eerder
doorkwam, was de veerkracht ver-

Henna Meijer had van alle 28 deel-
neemsters in Heerenveen de beste
tijd op haar naam met 40,53 secon-
den, verwezenlijkt op de Olympic
Oval in Calgary. Het 20-jarige talent
uit Assen was vrijdag in de met
12.000 toeschouwers gevulde Hee-
renveense heksenketel het snelst op
de honderd meter. Haar 10,83 werd
niet overtroffen. Het vervolg was
niet vlekkeloos. Vooral in de laatste
binnenbocht moest ze Veel corrige-
ren. „Anders rijdt ze absoluut een
40-er", evalueerde Last haar race.
Met 41,26 bleef Meijer haar directe
concurrente Sandra Voetelink een
fractie (41.36) voor. Voor de 19-jari-
ge debutante uit Heerhugowaard
was dat een persoonlijk record.
Haar toptijd lag op 41,69.

Van onze sportredactie
KERKRADE - Roda JC en Alfons
Groenendijk staan aan de voor-
avond van een belangrijke periode.
De belangen van beide partijen en
de daaraan verbonden condities lo-
pen parallel. Roda en Groenendijk
willen topprestaties leveren. De
club om het doel van dit seizoen,
Europees voetbal, te realiseren en
de middenvelder om zich nadruk-
kelijk in de kijker te spelen. Groe-
nendijk weet dat hij de komende
weken gevolgd zal worden door
scouts van Tottenham Hotspur en
.Manchester United.

„Niet dat ik sta te springen om Roda
te verlaten", stelt de Hagenees,
„Maar als ik me sportief en finan-
cieel kan verbeteren moet ik die
kans grijpen. De ambities van Roda
en dievan mij gaan goed samen. We
willen allebei goed presteren".

MVV en PSV uit het vuur slepen.
„Dan hebben we goed gepresteerd",
vindt Groenendijk, die niet bang is
voor de favorietenrol. „We hebben
een goed elftal. Ik vind dat we dit
seizoen verplicht zijn om Europees
te halen. Op welke manier doet er
niet zoveel toe.Een tweede, derde of
vierde plaats; het maakt niet uit. Bo-
vendien zitten we ook nog in de be-
ker."

Alfons Groenendijk en zijn trainer
Jan Reker zijn het over een ding
roerend eens: FC Twente is een
hoge horde in de wedloop naar
Europees voetbal. Niet voor niets
hebben de Tukkers dit seizoen pas
twee wedstrijden verloren. Daar-
mee zijn ze de minst verslagen ploeg
in de eredivisie. „Ze zullen onge-
twijfeld tevreden zijn met één
punt", denkt Groenendijk. „Spekta-
culair voetbal hoefje dus niet van ze
te verwachten".

JanReker heeft zijn ideeën over hoe
Twente te verslaan is: „Je moet ze
geen rust gunnen. Alleen als je on-
middellijk flink druk op de ketel
zet, heb jeeen kans." Het karwei zal
geklaard moeten worden zonder
doelman Henryk Bolesta (spierbles-
sure). Eveneens Henk Fraser is vrij-
wel zeker niet van de partij (herstel-
lende van liesoperatie), terwijl ook
achter het meespelen van Bert Ver-
hagen nog een vraagteken staat.

Als de plannen van het Roda-be-
stuur doorgaaanom van de club een
permanente subtopper te maken in
een daaraan aangepaste accommo-
datie, hoeft Groenendijk niet een-
twee-drie weg. „Ik hoop dat het op
korte termijn allemaal zijn beslag
krijgt. Het bestuur heeft toch duide-
lijk te kennen gegeven dat het van
Roda een club wil maken die jaar-
lijks Europees voetbal speelt. In
mijn ogen kan dat ook. En datzou ik
best allemaal wel mee willen ma-
ken".

Landgraaf
kandidaat-af

Verlate huldiging
voor René Maessen

Hoger beroep Liesdek op 1 februari

de kwartfinales. Tegenwoordig
wordt een dergelijke wedstrijd dan
volledig uitgezonden. Tegen Ever-
ton werd dat afgedaan met enkele
flitsen".

'arirj^PSALZUNGEN - De Neder-
°°k de l"ani_,en handbalploeg heeft
?triJd in,Weede en laatste oefenwed-n BadV? tegen de DDR verloren.
wVotid 29 99U ên werd het vr«dag-

i 14"7- Een dag eerder
?evvonn» °ostduitsers met 27-22ier»: r! y°or Nederland scoor-?roenpr d h_°uwer 9> Schuurs 4,
2' Jacohc o°bert Fiege, Berendsens' boenders, Joop Fiege 1.

SITTARD - Een Fortunees heeft
vanavond de buit om 19.30 uur al
binnen. Nog voóf de belangrijke
ontmoeting tussen Fortuna Sittard
en Vitesse wordt René Maessen inde bloemetjes gezet. Driehonderd
competitiewedstrijden voor zijn
club. Dit feit wordt vanavond her-
dacht, alhoewel dit ronde getal
reeds een maand geleden werd be-
reikt. De bijna 28-jarige aanvoerder
kwam toen voor de driehonderdste
keer in actie.

#René Maessen: nog 300 keer.

René Maessen is vastberaden er nog
eens driehonderd ontmoetingen te-genaan te gooien. De aanvoerder
van Fortuna hoopt vanavond tegen
Vitesse een succesvolle start opweg
naar het volgende jubileum te ma-
ken. „Gewoon goed concentreren
op Vitesse en dan maar verder zien.
Mijn contract in De Baandert loopt
nog een jaar, dus voorlopig blijf ik
aan de bak bij Fortuna. Tenminste,
als ik niet geblesseerd of geschorst
wordt. De laatste tijd ben ik toch re-
gelmatig tegen blessures op- gelo-
pen. Stomme pech. Met het feit dat
ik een jaartje ouder wordt had dat
evenwel niets te maken. Dus ik heb
hoop met het oog op de toekomst".

Programma
betaald voetbal

eredivisie
Vandaag 19.30 uur:
Haarlem-Volendam
Willem 11-MW
Fortuna-Vitesse
Morgen 14.30 uur:
Feyenoord-FC Utrecht
FC Groningen-RKC
Rdda JC-FC Twente
NEC-Sparta
Ajax-FC Den Haag

PSV 17 11 3
Ajax 18 9 6
Vitesse 18 9 5 4 23 33-1'
Volendam 18 9 5
RodaJC 18 8 7
Twente 18 7 9
Fortuna Sittard 18 6 8
RKC 18 7 5 6 18
MVV 18 6 6 6 11
Groningen 17 5 7 5 I.
Den Haag 18 7 3 8 I.
Sparta 18 6 5
Utrecht 18 7 2 9 16
NEC 18 4 6 8 14
Willem II 18 4 5 9 13
Feyenoord 18 3 6
BVV Den Bosch ' 18 2 6 10
Haarlem 18 2 4

eerste divisie
PEC Zwolle-Eindhoven

PEC Zwolle-Eindhoven 4-2 (4-1
0-1, 14.Roelofsen 1-1, 17. Duim L.
sink 3-1, 35. Roelofsen 4-1. 63
Scheidsrechter: Modderman. (
Van Corstanje (Eindhoven).

SW 19 14 2 3 30
NAC 20 10 7
VW " 20 .8 8
Heracles 18 9 4
Eindhoven 21 8 5
Veendam 18 9 1 8 19
Helm.Sport 19 7 5 7 1
RBC 19 6 7
Cambuur 19 6 7
AZ 18 6 6
Excelsior 20 4 10
Graafschap 18 5 7 6 .
PEC Zwolle 20 2 13 5 1
Telstar 19 7 3 9 1,
Heerenveen 18 6 4 8 li
Emmen 19 4 8 7 11
GA Eagles 19 7 2 10 i
Wageningen 20 4 8 9 1.
DS'79 20 3 7 10 1:

SW, Heerenveen en NAC periodekam
pioenen.

Vanavond 19.30 uur:
AZ-Heracles
SW-GA Eagles 'Cambuur-Helmond
Veendam-Emmen
DS'79-WV
Telstar-Wageningen
Morgen 14.30uur:
RBC-De Graafschap
Excelsior-Heerenveen

buitenland
BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
AA Gent-KV Mechelen
Antwerp-Lokeren
Lierse SK-Beerschot
Morgen 15.00 uur:
Waregem-Anderlecht
FC Luik-Cercle Brugge
Beveren-St.Truiden
Club Brugge-Standard
Germinal Ekeren-Kortrijk
RC Mechelen-Charleroi

willem II-mvv.
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Lammers

Willem II (opstelling): Jansei.
Werdekker, Mallien, Dijkstra
Wolffs, Godee, Broeken, Loggn

MVV (selectie): De Haan, Lu
Van Berge-Henegouwen, Qua
haye, Arts, Uitman, Driessen, S
cent, Lanckohr, Van de Booga:
ker, Meijers, Huntjens. Geblessi.-.
beek, Francois en Roumans.

fortuna-vitesse
Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter: Uilenberg

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Ma.
Liesdek, Duut, Frijns, Mordai.
Brusselers, Van Helmond, (_'..
Vries, K"orver. Vergoossen. Ban:
Farrington. Geschorst Willy B
blesseerd: Roger Reijners, Robert K.
Vitesse (opstelling): Van der Gouv
ring, Thijssen, Bos, Vermeulen, La
Van den Brom, Eijer, Latuh,
Koolhof.

ds-vvv
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter: Luinge

DS (opstelling): Speelmeijer.
Weezenberg. Van der Heide, I
der Zwan, Van Bijsterveld, Va
Knippenberg, Langerak, Beuk.
WV (opstelling): Roox,
Verberne,Rutten, Peters,
sen, Van Mierlo. Su-..
lers: Bovee, Derix, Graef, IGeschorst: niemand. Geblesseerd.
sten, Lenkens, Pas, Rijniii-.

roda-twente
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Van Swieten
Roda JC (selectie): Smits, Verl..sen, Trost, Broeders, GroenenenDiliberto, Van der Luer, HoiLoen, Van der Waart, Wa
Fraser, Haan.
FC Twente (opstelling): De Koiga, Rutten, Ten Hag, Peeper.
Schmidt, Kamerling, Nielsen, Z\
Dikken.

„We wilden René voor eigen pu-bliek huldigen, vandaar dat we de
zaak een wedstrijd opgeschoven
hebben. Dat daar een maand over-
heen ging lag aan de winterstop",
verklaart manager Jac. Opgenoord.
Verrassend is het jubileumvoor Re-
né Maessen geenszins. „Gewoon
een kwestie van jezelf goed verzor-
gen en leven voor je sport. Zeker als
je wat ouder begint te worden, moetje je goed soigneren, zoals de wiel-
renners dat zeggen. Vroeger heb ik
nooit rekening gehouden met ouder
worden, maar nu, bij zon mijlpaal
blijf jeer wel even bij stilstaan. Dan
merk je ook dat alles veel vlugger
gaat dan je denkt. Ik herinner me
mijn eerste wedstrijd in de Fortuna-basis nog als de dag van gisteren".

Voorlopig wil Groenendijk liever
niet praten over wat de toekomst al-
lemaal te bieden heeft. „Ik wil ge-
woon lekker voetballen en wat er
verder op me afkomt, zie ik dan wel
weer". De komende weken kan de
middenvelder zijn borst nat maken.
FC Twente, MWen PSV staan ach-
tereenvolgens op het programma.
„Geen probleem", zegt hij. „leder-
een staat op scherp en blaakt van
zelfvertrouwen. Dat merk je op de
training. En zeker na de 4-0 winst bij
SW gelooft iedereen heilig in een
goed vervolg. Dat we dan meteen
drie pittige tegenstanders krijgen,
vind ik geen probleem".

BAARN - De NHS geeft de voor-keur aan het nationale sportcen-
trum Papendal voor het huisvesten
van de Olympische paardesport in
1992 als die in Bareelona niet door
zou kunnen gaan en het evenement
aan Nederland zou worden uitbe-
steed. Die mogelijkheid kan zich
voordoen als in Spanje komende zo-
mer, net als in de twee voorgaande
jaren, opnieuw de Afrikaanse paar-
depest uitbreekt. De hippische
sportbond had de keus uit vijf Ne-
derlandse locaties als uitwijkmoge-
lijkheid voor Bareelona: Amster-
dam, Arnhem (Papendal), Rotter-
dam, Landgraaf/Kerkrade en Twen-
te.

FC Twente.
Minimaal vier punten wil Roda uit
de confrontaties met FC Twente,

MVVoptimistisch
traine

S
rTlcfCHT*v°nd irT^A-, Vergoossen morgen-

.ogaj" iilburg tegen Willem II
esseerH. ôep kan doen °P de ge-

! ank Verbeek en Guy?°bbip n , 1 het meespelen vank°hr tuw ,aye en Roberto Lanc-
Ste Wed«t -!_chtig is> ziet hij de eer-
!enrou w "Jd na de winterstop metduels uZen tegemoet. „De oefen-
Ste klaZ" £e sterke Belgische eer-
Per» ziin Beveren en FC Antwer-pen Wiii t

oog °P "et treffen
Geweest» m U heel nuttigvoor ons
■"Het vel' _"erkt de MVV-coach op.
HtriJden wr1.111 de uit"en thuiswed-?°°r We ns\ te groot b« ons- waar-
, Pakkan l^ wemig punten wisten

e «Jden^ ,4
ede daardoor hebben

fr°gram ma wmterstop ons oefen-
,°°r o»* aaneepast en gekozen

°lu°s iWWe? sterke Belgische
en- van h unhjk vind ik Willem II

.?e- divisi*c
Hbe.tere Plegen van de

£eliJk dit' et £ voor mi-J onbegrij-
de. Tilburgers z° laag> dat Jl moeten vanavond oppas-sen a?US niet hun spelstijl op-_> en "kSs wf. zelf sterk aan de balS> mo^iVerlles weten te beper-

Va*avond" n .We het kunne" maken"a . gldus Vergoossen.

we deze wedstrijd nog de beschik-
king over Marcel Liesdek".

Tot gistermiddag verkeerde Fortu-
na Sittard in onzekerheid rond het
meespelen van Liesdek. Via mr.
Paul Boels was weliswaar beroep
aangetekend, maar onduidelijkheid
heerste er omtrent het feit of deFor-
tunees nu wel of niet mocht spelen
hangende die beroepszaak. Liesdek
mag, omdat de beroepzaak pas op 1
februari zowel in actie komen tegen
Vitesse alsook in het duel met
Feyenoord. De geschorste Willy
Boessen en de geblesseerde (spier-
scheuring) Robert Kicken, hadden
het keuzepakket al aanzienlijk doen
slinken.

Wat René Maessen zich zeker herin-
nert zijn de wedstrijden in de Euro-
pacup en de bekerfinale enkele ja-
ren geleden. „We hadden de pech
dat de media niet zo massaal op die
evenementen inspeelden, zoals dat
nu het geval is. We bereikten als eni-
ge Nederlandse vertegenwoordiger

Hoop heeft ook zijn technische
baas, Han Berger. En die hoop is
vooral gericht op het in aanmerking
komen voor Europees voetbal. Een
streven dat ook tegenstander Vites-
se enorm motiveert. „We zjjn con-
currenten met betrekking op zon
plaats. Voor ons geldt dus maar eén
resultaat: winnen. Vrijwel alle ploe-
gen, die in de strijd zijn om een van
die plaatsen, ontvangen we in de
loop van de tweede competitiehelft
hier in De Baandert. Fortuna heeft
alles in eigen hand. Alsje dergelijke
wedstrijden niet wint, kun je op het
eind van de rit niemand iets verwij-
ten, alleen jezelf. Vitesse is de eerste
in een zware serie. Gelukkig hebben
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In deStichtingZ.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis(280 bedden), de
R.K. Stichting Moederschapszorgen deStichting Verpleegtehuizenen Bejaarden-
zorg Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting ressorteren twee
verpleegtehuizen en vier verzorgingstehuizen.
Het totale personeelsbestandomvat ca 1400personeelsleden.

In het verzorgingstehuisFIRENSCHAT bestaantweetijdelijke part-timevacatures
tot 1 januari 1991 voor 32 uren perweeken ééo full-time vacature voor onbepaalde
tijd voor een

bejaardenverzorgende/ I
ziekenverzorgende m/v I
Taak/functie:
de bejaardenverzorgende/ziekenverzorgende is eenzelfstandig werkzamekracht,
diede bewoners persoonlijk terzijde staat. Hij/zij is verantwoordelijk voor de alge-
mene verzorging en het zich wel bevinden van de bewoners.
Betrokkene dientbereid te zijn alle voorkomende dienstente werken.
Selectie-eisen:
Kandidaten dienenaan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: het diplomabejaardenverzorgende/M.D.G.0.-V.Z. of

ziekenverzorgende/M.D.G.0.-V.P.
Ervaring: enige ervaring in het verzorgen van bejaarden is wenselijk.
Persoon: in staatzijn om zelfstandig en in teamverband te werken.

Goede contactuele eigenschappenbezitten.
Salariëring:
salariëring geschiedt conform de C.A.0.-Bejaardentehuizen, schaal 6,waarbij het
minimum’ 2237- en het maximum’ 3064,- bruto per maand bij een full-time
dienstverband.Voor de overige arbeidsvoorwaarden is deC.A.0.-Bejaarden-
tehuizen van toepassing.

Inlichtingen:
inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij dhr. J. Pot, directeurFirenschat of bij
mevr. D. Vaessen, hoofd verzorging Firenschat. Tel.: 045-468468.
Solliciteren:
belangstellendenworden verzocht, binnen 10 dagen schriftelijkte solliciterenbij
mevrouw H. Delsing, personeelsconsulente van de afdeling personeelszakenvan
de Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrade, Markt 52,
6461 EDKerkrade.
Selectieprocedure:
in de selectieprocedure zullen worden betrokken de directeur, het hoofd verzor-
gingen de personeelsconsulente.
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DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor derest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke,
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
It.n.v. DFN. AMERSFOORT

. . , *j
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RIJWIELHUIS
GERARD PEELEN

KOOLWEG 34, ELSLOO TELEFOON 04490-75056

vraagt voor directe indiensttreding

JONGEMAN
16 a 17 jaar

die in het bedrijf wordt opgeleid tot

FIETS- EN
RACEFIETSSPECIALIST

24-30-urige werkweek en één dag theoretische
opleiding.

Sollicitaties na telefonische afspraak.

Voor de jongemandie bereid is te werken, ligt een
goede toekomst en beloning te wachten. 30956

OPEL
Corsa 13 S, 3-drs. Hatchback, 5-speed. spec striping 1986
Kadett 13S Club. wit 1987
Kaden 16 GL Hatchback. 3-drs , 5-speed. d blauwmet 1985
Ascona I.Bi, 5-drs. Hatchback. bronsmet 1985
Record 2.0 S, 4-drs., sedan, wit 1986
Record 2 0 S automaat, blauwmet 1978

FORD
Escort 14Bravo, d.blauwmet.. 5-drs , 5-speed. veel opties 1987
Escort 1.4L, zilvermet 1987
Escort 13CL. bordeauxrood 1986
Escort 1.1 Laser, 5-drs.. 5-speed. blauw 1984
Escort 1 3L, groenmet, 3-drs 1981
Sierra 2 0 coupé Laser, zwart 1986
Sierra 1.6 Laser, 5-drs., 5-bak, LPG nov 1986

SUBARU
Lagacy 1.8DL. wit 1990
Justy 1 0 DL, wit 1987
Mini Jumbo. 5-drs.. SDX 1985
Sedan 16DL. zilvermet 1982

RENAULT
ZEER EXCLUSIEF: Fuego GTS. bronsmet., in perfecte staat 1984
RlB GTL, 4-drs., sedan, d.Wauwmet 1984
R5TL. blauw 1980

DIVERSEN
BMW 324 D, 4-drs , sedan, zeer veel opties. 1e eig , rood,
1986; VW Passat Combi D, 1986; Nissan Sunny 13 LX, veel
opties, zilvermet. 1988; Volvo 340, blauwmet, 1986; Nissan
Micra, bronsmet., 1987; Suzuki Alto GL. blauwmet, 1988; Peu-
geot 205 GR, 5-speed.d blauwmet., 1985; Lada 1200 S, 4-drs, sedan. 1986; Nissan Cherry 1.3 L, wit, 1982; Volvo 340 DL,
rood, 1980; Mazda 323 Combi Estate, 1985; Talbot Horizon!
aut 1984; Audi 80 aut., 1984; Hyundai Pony, 1982
APK-keuring mcl. afmeldingskosten, tijdelijk/ 49,95

Schelsberg 128, Heerten itti
Tel. 04S-725588 PfïN"yT i\ (tussen Hendriks & Bristol) LV^TJ

BOVJGJ
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t,e °ver _,
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De Wilde
gevonnist

ANTWERPEN - Het Hof van be-
roep in Antwerpen heeft de Belgi-
sche profwielrenner Etienne de Wil-
de wegens het gebruik van dope
veroordeeld tot een gevangenisstral
van acht dagen voorwaardelijk en
een boete van 60.000 Bfr (ongeveer
3000 gulden). De renner werd in ok-
tober 1987 positief bevonden tijdens
de zesdaagse van Antwerpen, die hij
destijds won.
In april vorig jaar werd De Wilde
door de rechter bij verstek veroor-
deeld tot een maand voorwaardelijk
en dezelfde boete. Hij gingtegen dat
vonnis in beroep en werd in mei
vrijgesproken. Voor het openbaar
ministerie was dat reden, en niet
vergeefs bleek vrijdag, naar het Hof
van Beroep, de hoogste rechtsin-
stantie in België, te stappen.

9 BERN - De strafcommissie van
deUEFA heeft besloten dat FC Por-
to en Rapid Wien hun eerstvolgende
Europese thuiswedstrijd op een
veld, tenminste 200 kilometer van
de eigen stad dienen te spelen. Por-
to kreeg de straf wegens slecht
drag van zijn supporters in de thuis-
wedstrijd tegen Hamburg. Rapid
omdat Oostenrijkse fans in België
bij de wedstrijd tegen FC Luik
slaagsraakten met de politie. Dt
strafte ploegen zijn reeds uitgescha-
keld voor de UEFA-beker.

Oud-profbokser wil
discuswerpen bij O.S.

SYDNEY - De voormalige Europi waarge-
wicht Joe Bugner wil als discusw -en in de
Australische atletiekploeg voor eK 1992 in
Bareelona. Bugner, die in 1956 na als Janos
Bognar naar Engeland kwam. heeft inn -_ carriè-
re als acteur opgebouwd.
Bugner door de InternationaleAn.: vAF) als
amateur erkend, had reeds bij de v nd begin-
nende Spelen van het Gemenebe.- Australië
willen uitkomen. Hij voldeed echt eis, die
de Australische bond had gesteld.

Voormalige MV V-speler thans in nationale zaalselectie

Erik Merk verheugt zich
op Sphinx-Bouwfonds

Beurskens
naar Japan

De tijd van wereldbestormende
ideeën is wat McEnroe betreft, voor-
bij. Zijn horizon is één partij lang.
„Een cliché, maar daarom niet min-
derwaar", aldus de Amerikaan. Dan
Goldie had hij tevoren afgeschil-
derd als een vent, die er wel watvan
kan. Vrijdag gunde McEnroe hem
echter niet meer dan zeven games,
waarmee hij zijn totale verlies aan
games in drie partijen tot vijftien

t , ~ Carla Beurskens ver-
yt p°'gende maand naar Japan

cht £n trainingskamp. In Kobe%tl ar °P n februari een Fun-
NlÜf ere van Valentijnsdag. Het
?ljn u

ln net land van de Rijzende
rdt 25 februari afgesloten

kkiden-marathon in Jokoha-A>etej .n die estafette over 42.195_ doen voor Nederland verder
/ y Sre Jolanda Homminga, Annie

hout' Arme van Schuppen,
%Cj a Kamp, en JokeKleyweg.
'iet m a Elissen doet deze winter
"l'ete cc aan indoorwedstrijden. De
Pfep an Kimbria wil zich volledig
Vl i^eren °P het buitenwerk. Haar
%Ween Pïaatsje in de 4xloo me-
% "eg voor het EK in Split.

a Delnoye loopt vandaag een
Ur>kkteter ter gelegenheid van de

i n gelp lnvitatiewedstrijden in Los
er' -endere bekende Neder-

5- J dit indoorgebeuren zijn
Luc Krotwaar en"a van Onna.llfe.^
oefenvoetbal

S-Walburgia (15:00)

J^EW^Ü'-Schuttersveld (14.30)

I h">ll>Urpl!UJteren (14-30)
l^flenc Heer (14.30)
[i^^ öport-Wit Groen (11.00)

Broeken moet
'anders slapen'

TILBURG - De Tilburgse chi-
rurg Weterings heeft Willem ll-
spelerBud Broeken verboden op
de buik te slapen. De 33-jarige
routinier keerde deze week met
een rugblessure terug van een
oefenstage in Gabon. Medespe-
lers wijten het ongemak aan een
opgelopen kou-tje doordat Broe-
ken op het vliegveld zijn brock
had laten zakken.
In het St. Elizabeth-ziekenhuis
werd vastgesteld dat de onderste
rugwervels zijn komen vast te
zitten doordat hij van jongsafaan
op de buik slaapt.
Broeken bezocht een kraker en
beloofde voortaan op de zij te
gaan liggen of 'desnoods verzor-
ger Geert van der Wiel mcc te ne-
men om hem zonodig om te
draaien'. Broeken hoopt in de
wedstrijd tegen PSV weer van de
partij te zijn. " Ivan Lendl schaamt zich. Hij heeft een set verloren van zijn

landgenootKarl Novaeek.
enkelspelen tot nul gereduceerd.
Nicole Jagerman verloor met 0-6 4-6van Katerina Maleeva. Daarbij waszij zo vriendelijk de eerste acht ga-mes zonder enige strijd weg te ge-ven.

Ook de rol van Nederland in de dub-belspelen werd beperkt. Koever-mans en Haarhuis lieten tegen deZweden Henricsson en Utgren viersetpoints liggen en verloren de par-tij twee keer in de tiebreak: 6-7 (5-7)
6-7 (1-7). '

Het Australische tennispubliek ver-
lekkert zich al aan het vooruitzicht
van een treffen tussen de beide ar-
tiesten in de kwartfinales. Eerst
moet Noah echter nog afrekenen
met Sampras en McEnroe met de
winnaarvan ze Zweed Mikael Pern-
fors, die vrijdag in de laatste partij
van de dag de Franse tenniskomiekHenri Leconte opzij zette: 6-4 6-16-3.

De Nederlandse inbreng werd in de

Bij de vrouwen heerst Steffi Graf
souverein. Van de concurrentie -
voor zover die iets voorstelt - vielen
vrijdag Jana Novotna(s) en Pam
Shriver (11) weg. De een verloor van
Patty Fendick; de ander van Kimi-
ko Date. Beiden in twee sets.

Nul

Vrrjdag verspeelde Ivan Lendl te-
gen zijn landgenoot Novaeek welis-
waar een set (de tweede), maar om
te zeggen, dat hij daardoor in gevaar
kwam, is overdreven. Bovendien is
Lendls programma aanzienlijk lich-
ter geworden door de uitschakeling
van Thomas Muster. Vorig jaar
bracht de linkshandige Oostenrijk-
se de Tsjechoslowaak in de halve fi-
nales aan het randje van de neder-
laag. Een dronken chauffeur verhin-
derde de revanche. Hij reed Muster
van deweg toen dezezich voor defi-
nale tegen Lendl had geplaatst bij
het toernooi van Miami. Een totaal
geruineerde knie was het gevolg.
Muster moest zeven maanden reva-
lideren en maakte toen ondanks de
pijn in Australië een opmerkelijke
comeback met winst van de Open
Australische hardcourt-titel.

Inmiddels heeft Lendl zich neerge-
legd bij het feit dat Becker de eerste
positie op de wereldranglijst gaat
overnemen. In woorden althans.
Lendl zei: „Ik ben nummer één op
de computer. Maar dat is fout.
ledereen - en dat is volkomen te-
recht - zegt dat Becker eerste be-
hoort te staan." Om de computer dat
besef ook bij te brengen, moet Bec-
ker de Open Australische titel win-
nen, het zou zijn derde achtereen-volgende Grand Slam-zege zijn.
Lendl zou dan niet verder mogen
komen dan de kwartfinales. Dat
laatste lijkt niet waarschijnlijk.

coach Sepp Piontek salarisver-
hoging aangeboden als hij zijn
contract verlengt. De verbintenis
van de Westduitser, die al jaren
de Deense selectie onder zijn
hoede heeft, loopt op 30 juni af.
Piontek heeft tot 11 februari de
tijd gekregen over het voorstel
na te denken. Denemarken, dat
onder Piontek uitgroeide tot een
smaakmaker in het Europese
voetbal, haalde de eindronde van
het toernooi om het wereldkam-
pioenschap in Italië net niet.

"De loting van de kwart finales
om de Belgische voetbalbeker
heeft de volgende duels opgele-
verd: Club Luik - Anderlecht,
Racing Genk - Lokeren, Sint-
Truiden - Germinal Ekeren,
Standard Luik - Diest.

" Bij het secretariaat van de
Europese voetbalunie (UEFA) in
Bern zijn tot nu toe twee kandi-
daten voor het voorzitterschap
binnen gekomen. Lennart Jo-
hansson en Freddy Rumo, res-
pectievelijk voorzitter van de
Zweedse en Zwitserse voetbal-
bond, zijn in de markt voor de
opvolging van de Fransman Jac-
ques Georges, die niet meer her-
kiesbaar is.
De 60-jarige industrieel Johans-
son is sinds 1984 voorzitter van
de Zweedse voetbalbond. Zijn
opponent Freddy Rumo is een
stuk jonger (45) en pas een jaar
voorzitter van de Zwitserse voet-
balbond. De leden kiezen op 19
april de nieuwe voorzitter.

" De Deense voetbalbond heeft

fein^S? ~ Tennisser Ivan Lendl,
'«"mm» YereniBde Staten wonende
tal n "fr een van de wereldranglijst,
("iet voor Tsjechoslowakije aan-
<*mL de eerste ronde van het
Wser} °m de Davis Cup tegen
«tot 4 ?lnd- Voor het duel, dat van
r-erkt eßruan »n Praag wordt afge-
-sreibpr ZDn. Miloslav Me«r, Milan
eek aan tr Korda en Karel Nova-«tangewezen.

>

HurtfRN ~De Nederlandse dres-
ordPneg zal de k °mende drie jaar
eden gesponsord door Nashua
total Het bedrijf treedt al een
fomnt en op als geldschieter en
fessn.» van de internationale
ekerr nooien om de wereld-
«k d'w als proef de kur °P mv"
to hof blnnenkort waarschijnlijk
K'sw Rrogramma van WK's en
a afinn toegevoegd), maar stopt
viteit Van dit seizoen met die ac-

irhuï^EßSUM " Piet van Eijsden
*rnoni met zi Jn Challenger tennis-telna,ar Den Haag- De vijfde
g jaar. dX dlt evenement, sinds vo-
sheten peugeot Dutch Indoor
°vemh Vlndt van 10 tot en met 18
alleri nf ln de Haagse Houtrust-
*s Valt! De afgelopen vier jaar

swaard de Plaats waarrn° 01 werd gehouden.

De bedoeling is dat de ploeg
daarna naar Oostenrijk (Villach)
vertrekt met waarschijnlijk een
interland tegen Oostenrijk op 30
mei. De voorbereidingsperiode
wordt ofwel in Zagreb tegen Joe-
goslaviëofwel in Budapest tegen
Hongarije afgesloten. Op 5 of 6
junireist de ploeg naar Palermo.

eerste trainingskamp wordt op-
geslagen. In die periode worden
vijf oefenwedstrijden gespeeld
tegen amateurclubs.

De KNVB hoopt zo snel moge-
lijk uitsluitsel te krijgen over het
definitieve oefenprogramma van
Oranje. Zeker is alvast, dat tus-
sen 14 en 23 mei in Nederland het

ZEIST - In de voorbereiding op
de eindronde van het wereld-
kampioenschap voetbal speelt
het Nederlands Elftal nog een
extra interland. Dit gebeurt op 3
of 4 juni in Zagreb tegen Joego-
slavië of in Boedapest tegen
Hongarije.

trainerscarrousel

MELBOURNE-De zon in Melbourne is niet ieders vriend. Het
tennisvolkje houdt zich in de schaduw op. Als het toch de ba-
nen op moet, gebeurt dat met de intentie er zo snel mogelijk
weer afte zijn. Het seizoen is per slot van rekening jongen elke
extra inspanning nu, moet later dubbel en dwars worden terug
betaald. Ook vrijdag op de vijfde dag van de open Australische
titelstrijd was het weer zon haastig komen en gaan van met de
meest fantastische hoofddeksels toegeruste vedetten.

fcrtrekt DE ~ °Ptiebeurs Felix
FWr °P zeer korte termijn uit
m hou!)""1" "Dat 'S nlet meeFtCgen
|om j?en'. zegt mede-eigenaar
Hviert toPPaard van Jos Lan-
H stal n ",u nog een leukevakantie
% r. e W'emselbach. De tien-ja-
"aarde?. vertrekt waarschijnlijk
*lgenaa tallaan Orsini - de hoofd-
Mi iat

ar ~ dle zijn zoon Luca er op
nJden. Eventueel wordt

'Slatin ,e dier alsnog bij een bui-use koper ondergebracht.

Ook YannickNoah hield het kort te-gen de Israëli Gilad Bloom; driekeer^-3 tegen de Israëliër Bloom.

beperkt hield. „Ik raak ze tamelijk
solide", merkte hij na afloop nogal
ten overvloede op.

Allen hebben gemeen, dat zij naar-
mate de temperatuur stijgt, minder
lang op de baan staan. McEnroe is
lijstaanvoerder, waar het zuinig om-
gaan met energie betreft. Zijn rac-
ket geeft de ballen de boodschap
mee dood neer te vallen, waar ze te-
recht komen.

Geen verrassingen
in warm Melbourne

Nicole Jagerman kansloos tegen Katerina Maleeva
NEERITTER - Trainer Harry van
Wylick heeft zijn contract met Veri-
tas, uitkomend in de 2e klas B van
deKNVB, met een jaarverlengd.
LANDGRAAF - Na drie jaren ver-
laat trainer Jos Schwarz de voetbal-
vereniging Abdissenbosch. Bestuur
en trainer kwamen niet tot overeen-
stemming voor een contractverlen-
giong.
STEIN - Jan Lauers gaat aan het
eindevan dit seizoen na vier jaar sa-
menwerking tweedeklasser De Ster
verlaten.
HOENSBROEK - Nico Kamps
heeft zijn contract bij vierdeklasser
FC Hoensbroek met twee jaar ver-
lengd.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

MAASTRICHT - Maandag-
avond staat in de zaalvoetbal-
competitie in de landelijke klas-
se Zuid II de topper tussen
Sphinx Maastricht en Bouw-
fonds uit Geleen op het program-
ma. Een belangrijk duel, omdat
de winnaar hiervan koploper
Canton Reiss, er van uitgaande
dat de Heerlense ploeg van Jan
Op het Root wint, blijft volgen in
derace om de titel.

sport in cijfers
Tennis
Me|K
Wo. n°uJ'ne: open Australische kam-
Mann na PPen, vijfde dag:

Mi, f" enke|. derde ronde: Youl (Aus)
Pras ~,'r <oüs- 15> 3"6 6-4 6-3 6-2, Sam-
G 0'Vb> - Woodbridge (Aus) 7-5 6-4 6-2,
7-6 , z fEcu, 9) - Stich (W-Dld) 6-4 6-33-6
6.4,» fndl 'Tsj, 1) - Novaeek (Tsj) 6-4 3-6
6.3 g '" Noah (Fra, 12) - Bloom (Isr) 6-3
6-4 g"__" Tsjerkasov (Sov) - Fleurian (Fra)
6.3 g"„'-5. McEnroe (VS, 4) - Goldie (VS)
(fVk 6"2' Pernfors (Zwe) - Leconte
'«-Hd 6"' 6"3 Vrouwen enkel, derde(NedfK

Maleeva (Bul. 9) - Jagerman
(GR, R

b"° 6-4. Sukova (Tsj) - Loosemore
11) fi 1 4"6 6"3, Date <JaP " Shriver (VS.
(Aik, „ 6"3- Pau'us (Oos, 16) - Smylie
(Tsj 16;4l 6;4 6-3, Fendick (VS) - Novotna
ki (V' 1-6 7"6 6-4. Graf (W-Dld. 1) - Mesj-UV-n?!' 6-4 6-2, Reggi (Ita, 13) - HuberKelp'd> 7"5 4"6 6-4. McQuillan (Aus) -tw.,.! (Can. 8) 6-2 7-6. Mannen dubbel,
Brou ron<«e: Leach/Pugh (VS, 1) -chanluGunthardt (GB/Zwi) 6-4 6-2;
iZyberlin/Wilkison (VS) - lvanisevic-
/pj ojinovic (Joe) 7-5 3-6 6-4, Annacone-'ty.r&ld (VS/Aus) - Kuhnen/Lavalle
leb» d/Mex) 6-3 7-6, Layendecker/Re-
'o-8 p.(VS- 16)" Jones/Rive (VS) 5-7 6-4
sen/v;u hll'/Kratzmann (Aus, 6) - Jen-
sUr<A aton <VS) 63 6-3. Drewett/Ma-
-6-3 rUs> - Lozano/Witskin (Mex/VS, 12)
*WÜ ' Broad/Muller (ZAf/VS) - VanAlrt'if'g/Woodforde (ZAf/Aus) 6-4 7-6,
re nrch/v'sser (ZAf, 2) - Delaitre/Lau-
(Vs/i, u (Fra/Can) 7-5 6-3. Cassidy/Pozzi
Henr■ " Adams/Alfur (Aus/Spa) 6-3 6-4,
'Kop, Sson/UtKren (Zwe) - Haarhuis-
(7-ll ~mans <Ned) 7-6 (tiebreak 7-5) 7-6
Wk "avis/Van 't Hof (VS) Barr/Bor-
'Wc.>„ s) 6"1 6-4. Cash/Edberg (Aus-

"> - Korda/Suk (Tsj) 7-6 3-6 6-4.

Coene/Van Dijck(Ned) - Chien Mei/Hwa
Ching (Chi) 15-18 7-15. Gemengd dub-
bel, kwartfinale: Pelupessy/Hoogland
(Ned) - Lund/Dupont (Den/l) 9-15 5-15.

SCHAKEN
Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi.
Grootmeestergroep A, zesde ronde:
Andersson (Zwe) - Anand (India) 1/2-1/2,
Portisch (Hon) - Petursson (IJsl) 1/2-1/2,
Nijboer (Ned) - Van der Wiel (Ned) 0-1,
Goerevitsj (Sov) - Dlugy (VSt) 1/2-1/2,Kortsjnoi (Zwi) - Nunn (GBr) 1-0,Short
(GBr) - Kuijf (Ned) 1-0, Piket (Ned) - Do-kojan (Sov) 1-0. Stand na zes ronden: 1.
Kortsjnoi en Short 4 1/2, 3. Piket en
Anand 3 1/2, 5. Nunn, Dlugy, Petursson,
Dokojan, Portisch en Andersson 3, 11.
Goerevitsj en Van der Wiel 2 1/2, 13.
Kuijf 2, 14. Nijboer 1. Grootmeester-groep B, vierde ronde: Judith Polgar
(Hon) - Fedorowicz (VSt) 0-1, De Jong
(Ned) - Damljanovic (Joe) 1-0, Hellers
(Zwe) - Sofia Polgar (Hon) 1/2-1/2, Van
der Sterren (Ned) - Szusza Polgar (Hon)
1/2-1/2, Peelen (Ned) - Brenninkmeijer
(Ned) 1/2-1/2, Van Wely (Ned) - Winants
(Bel) 1/2-1/2. Stand na vier ronden: 1.
Fedorowicz en Hellers 3 1/2 punten, 3.
Van der Sterren 3, 4. J. Polgar 2 1/2, 5.
Brenninkmeijer en De Jong 2, 7. Wi-
nants, Z. Polgar en Van Wely 1 1/2, 10.
Damljanovic, Peelen en S. Polgar 1.

TAFELTENNIS
Hannover; top twaalf, vrouwen, eerste
ronde. Groep A: Hooman-Kloppenburg
(Ned) - Badescu (Roe) 0-2 (15-21 21-23),
Guergueltsjeva (Bul) - Wirth (Hon) 2-1
(21-17 21-24 21-17), Kasalova (Tsj) - Safa-
rova (Tsj) 1-2 (21-10 16-21 18-21). Groep
B: Batorfi (Hon) - Popova (Sov) 2-1 (21-
-13 18-21 21-9), Fazlic (Joe) - Hrachova
(Tsj) 1-2(21-23 21-18 20-22), Wang (Fra) -Nemes (BrD) 2-0 (21-11 21-17). Mannen,
eerste ronde. Groep A: Appelgren
(Zwe) - Waldner (Zwe) 2-3 (17-21 21-13
21-17 18-21 11-21), Rosskopf(BrD) - Lu-
pulesku (Joe) 3-1 (21-18 19-2121-16 21-9),
Kucharski (Pol) - Saive (Bel) 2-3 (21-17
18-21 16-21 21-9 19-21). Groep B: Lindh
(Zwe)-Persson (Zwe) 0-3 (15-21 12-21 16-
-21), Prean - Primorac (Joe) 3-0 (22-20 21-
-11 21-18), Mazunov (Sov) - Grubba (Pol)
0-3(7-21 12-21 6-21).

Een van de steunpilaren in de
ploeg van Sphinx Maastricht is
speler Erik Merk. Voor het twee-
de seizoen speelt hij nu bij
Sphinx na zijn overstap van de
Haantjes. „Het is maandagavond
inderdaad een sleutelwedstrijd.
Willen we alsnog kampioen wor-
den dan moeten we winnen.
Bouwfonds is onze grootste con-
current".

BADMINTON
(je Peh, Taiwan Masters mannen, vier-
IV,* Frost (Den/l) - KukasemkiiWii5"7 15"4-Wiranata (Indo/5) - Stuer-
'lnn,yn (Den> 15-11 15-1. Kurniawan
Lary -Chang (Tai) 15-11 15-12,Hoyer-
-4 yn (Den/2) - Nielsen (Eng) 17-14 15-

-"Var.^'^ derde ronde: Smith (Eng/5)
<2_t„, D'Jck (Ned) 11-5 3-11 11-7, Chun
ne (M - Nedergaard (Den) 11-4 11-5,Coe-
rtii__ ,?d'3) - Hattens (Den) 11-4 11-1, Ti-ll.^ u"do> ; Van der Knaap (Ned) 11-0Vrouwen duboel, kwartfinale:

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

Zondag 21 januari - 14.30 uur
Hervatting voetbalcompetitie met de subtopper

RODA J.C. - F.C. TWENTE
Lezers van het Limburgs Dagblad genieten met onderstaande bon een

exclusieve korting van

TWEE GULDEN
voor een plaats op de onoverdekte staantribune-Oost

f Limburgs Dagblad 1
Deze bon geeft recht op

TWEE GULDEN REDUCTIE
op deentreeprijs van zeven gulden voor de staanplaatsen in het

Rodavak op de Oost-tribune van het Roda-stadion.
De bon geldt voor max. 2 personen,

Aan de kassa's van het stadion. __790 I

" Erik Merk in zijn MVV-pe-
riode. Foto. WIDDERSHOVEN
kunnen maken. Je zag dat ook
tegen Bastings. Die mannen had-
den dat goed in de gaten en lieten
ons komen. De doelpunten ble-
ven toen te lang uit en we werden
ongeduldig. Bastings profiteerde
hiervan en won verdiend met 4-0.
Het is een gegeven dat wij met
Sphinx het sterkst zijn als we op
de counter kunnen spelen. We
hebben heel goede zaalvoetbal-lers. Dat is eeirfeit. We hoe^n

Op papier
kste ploe-
ik dat die

fonds een

Sinds ook gese-
: lands

nd zit
uwfonds-

sveld en
Helder

I, ook ge-
ms al lek-
wedstrijd

l. Je ziet dus
gedeelte

n beslag
jn dat

ik bi,| X'iettemin
: blij was,

dat i! .eken
Naast

AlB in
:tisch da-
bal. Drie

n bij Cae-
etitie zaal-. oens-

ihinx. Maar ik
oetbal zit
Ie lift. Er
"de wed-
s niet al-

iclers.

Niet Canton Reiss maar Bouw-
fonds is in de ogen van Erik
Merk dus de grootste kansheb-
ber voor de titel. „Ja, dat denk ik
wel. We moeten natuurlijk
Sphinx ook niet uitvlakken. We
hebben een sterke ploeg. Ons
probleem is ejchter, en dat is geen
geheim, dat wij moeilijk het spel

sportL «imburgs dagblad J
sport kort

Oranje oefent
tegen Hongarije
of Joegoslavië

*eBchtHCELONA - Voor de uitzen-
"an r V?n deOlympische Spelen
"oor h »u°na zijn anderhalfjaar
kend t

gin al contracten gete-
iollawer waarde van 610 miljoen
D e Y^geveer 1,2 miljard gulden).
Wt ri aanse tv"gigant NBC
fuldpnarvan ongeveer 800 miljoenn Voor zyn rekening genomen.

De wedstrijden worden op 14 fe-
bruari en 14 maart gespeeld.

" De eerste-divisiewedstrijd tus-
sen VVV en PEC Zwolle is ver-
vroegd van zaterdag 3 naar vrij-
dag 2 februari. De omzetting is
een gevolg van Noord-Limburg-
se carnavalsactiviteiten op zater-
dag 3 februari.

" De Braziliaan José Roberto
Gama 'Bebeto' is uitgeroepen tot
de beste voetballer van Latijns-
Amerika over 1989. De veel sco-
rende spits van Vasco da Gama
en het nationale elftal werd in
Montevideo onderscheiden door
Eduardo Rocca, de Uruguayaan-
se vertegenwoordiger bij de
FIFA. Bebeto, diewel de 'nieuwe
Zico' wordt genoemd vanwege
zijn techniek en neus voor doel-
punten, werd gekozen door meer
dan 150 kranten in Latijns-Ame-
rika.

Voetbalpanorama
WK-revelaal,Touren tennis

Hele zomer
sport op tv
i eaaciie

HIL\ Sportliefhebbers
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Studio Sport
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> 8 zijn nog in
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l IWALITEITSMEUBELEN MEI

UITVERKOOPKORTING
Dom van den Bergh zal zich in de nabije toekomst Voor velen van u waren wij jarenlang het vertrouwde adres Een bezoek aan onze showroom de komende dagen loont de moeite.
uitsluitend concentreren op haar elektrotechnische voor kwaliteitsmeubelen. Bekende meubelmerken van topfabrikanten uit binnen- en
activiteiten. Dit houdt in dat de meubelverkoop op Rijksweg Dat schept verplichtingen. Wij gaan u dan ook niet verlaten buitenland gaan met kortingen van 20, 30, 40 en zelfs 50%
Noord 20-42 in Sittard binnenkort zal worden opgeheven, zonder op passende wijze afscheid te nemen. Wij doen dit de deur uit. Een grandioos aanbod van kwaliteitsmeubelen

met een grandioze opheffingsuitverkoop. tegen absolute bodemprijzen.

WA
DE LIMBURGSE* Wt
PERSONEELS lfGIDS

tempo-team
j uitzendbureau

KANTOOR___________a^_______________________________________________B _H____^___ u____H_^_a___^___ B

Secretaresse m/v
voor een advocatenkantoor. Wij zoeken een ervaren
kracht met leidinggevende capaciteiten, diebekend
is met WP 5.0 tekstverwerking, een representatief
voorkomen heeft en klantvriendelijk is. De juiste
kandidaat kunnen wij eenfull-time baan voor langere
tijd aanbieden.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Carla Koster
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

GEZONDHEIDSZORG ~"

Administratief medewerker m/v
voor het management team van een non-profit
instelling. De geschikte kandidaat heeft een
middelbare beroepsopleiding, eigen vervoer, is
full-time beschikbaar en heeft ervaring met notuleren.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Carla Koster
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

INDUSTRIE ~
Medewerkers m/v
voor werk in ploegendienst bij een produktie-bedrijf
in Roermond. Gaat uw voorkeur uit naar een part-
time baan, weekenddienst of werkt u lieverfull-time?
Alles is mogelijk! Bent u tussen de 18en 65 jaar oud
en wilt u graag aan de slag? Reageer dan snel!
Wij bieden u een goed salaris inclusief 8 procent
vakantiegeld en vervoer.
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK ~~
Elektro-monteur m/v
voor een landelijk opererend installatie-bedrijf. Tot de
werkzaamheden behoren onder meer het zelfstandig
aanleggen van elektrische leidingenvoor industriële
toepar-jingen. Eventuele kennis van PLC-technieken
geldt als een duidelijke pré. Gezien de aard van de
werkzaamheden gaat onze belangstelling dan ook uit
naar een technicus opLTS-/MTS-niveau met
ervaring, bij voorkeur in de utiliteitsbouw.
Voor informatie:
045 - 7,1 99 40, Nino Bellinzis
Heerleii, Op de Nobel 1/Akerstraat

I
Gamma Nederland b.v. is de franchise-organisatie
waarbinnen 90 Gamma doe-het-zelf bouwmarkten
worden geëxploiteerd. U vindt er o.a. ijzerwaren,
gereedschap, verf, wanddekoratie, hout, plaatmateriaal,
elektra, verlichting, isolatie, kasten, keukens, klim-
materiaal, fiets- en auto-artikelen, tuinartikelen, wand-
en vloertegels, bouwmaterialen en sanitair.
Ons bouwmarkt-team in Brunssum heeft dringend
versterking nodig, daarom zoeken wij een

verkoop-
medewerker (m/v)
Een verkoopmedewerker beheert een eigen afdeling in
de bouwmarkt. De werkzaamheden richten zich o.a. op
bestellen, prijzen, inruimen, presentatie, voorlichting en
verkoop om uiteindelijk de verkoopdoelstellingen te
realiseren.
Opleiding: LDS/MDS/MAVO/MEAO-nivo.
Leeftijd: 20 - 25 jaar.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden bespreken
wij graag met u persoonlijk.
Heeft u interesse dan kunt u schriftelijk solliciteren bij:
Budé Bouwmarkt Brunssum B.V.
t.a.v. de heer M. Meulenberg
Postbus 18
6430 AA Brunssum.

lllll■■■■■■■_Z _■■■■■■_ _■■■■■■■_!■■■■■■■_ ~ _■■■■■■! Z■■■_! I I LJ I I l_««"__""»_«_»__iii_i_i_Tl I !_■■■_■■■_■■■__■■■_■■■__■■■_■_■__■■■_■_■__■■■_■■■__
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Kultuurtechniek

2J__DOLMANS by_
Hoveniersbedrijf

Ons bedrijf opereert binnen de groene aannemerij en houdt zich bezig met een
groot scala aan aktiviteiten, zoals: aanleg en onderhoud groenvoorzieningen,
sportaccommodaties, waterpartijen, erosiebestrijding, kultuur- en
civieltechnische werkzaamheden.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden is er binnen ons bedrijf plaats
voor enkele

VAKBEKWAME HOVENIERS
Funktie-eisen: .
-gedegen vakopleiding;- praktijkervaring; , yr
- rijbewijs B-E; /- positieve instelling. / /jfy^ \
Voor geschikte kandidaten zijn ruime / A£_.■.■ ':
doorgroeimogelijkheden aanwezig. / ff /XwSm
Schriftelijke sollicitaties richten aan: , I II fpyyyn
H. Dolmans b.v. Postbus 24,6240 AA Bunde I II II_W&ZSM

De Stichting tot Beheer en
Exploitatie van
Studentenhuisvesting R.-K. C.1.0.5.

zoekt voor haar twee studentenflats op het
Nationaal Sportcentrum te Sittard een

HUISMEESTER (m/v)
in full-time dienstverband.

In een roulatiesysteem zijn de
werkzaamheden:

- 2 weken van 17.00-24.00 uur - avonddienst
(verplicht in flat slapen) en

- 1 week - dagdienst.

Schoolvakanties vrij.
Leeftijd vanaf 35 jaar.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Schriftelijke sollicitaties met referenties te richten
aan de secretaris van de stichting, dhr. F. Herings,
p/a postbus 686, 6130 AR Sittard. soss.

GEZOCHT: PARTTIME VERKOPER m/v
voor 20 uur per week.
dinsdag 9-18, donderdag 17-21, zaterdag 9-17 uur.
Onze wensen:- goede beheersing Nederlandse taal— kennis van tekenmaterialen
-enig grafisch inzicht- belangstelling voor het reklamevak— ervaring in omgang met klanten
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk:

VICTOr Akerstraat 44-46, 6411 HB Heerlen

I alpha
D R IC k

alpha druck is een jonge, modern geoutilleerde onder-
neming in de drukindustrie met ca. 60 medewerkers.
Ons ondernemingsconcept is op de toekomst gericht.
Ter voortzetting van de positieve ontwikkeling hebben
wij onze produktiecapaciteit sterk uitgebreid. Daarom
zoeken wij gekwalificeerde

OFFSETDRUKKERS M/V
voor meerkleurenpersen in 1 en 2 ploegendienst
Als u deze opgave als een uitdaging ziet en uw
beroepsmatige ontwikkeling in een succesvolle drukke-
rij wilt voortzetten, dan hoort u bij ons. Wij bieden een
prettige werksfeer, met een uitstekende beloning + een
dertiende maandsalaris.
Stuurt u uw veelzeggende sollicitatiedieons overtuigt aan:

Personalabteilung afdeling personeelszaken
CüTJTICI FrJun9en--^___________ GeilenkirchenerStrafte 65.5120 He'zogenrath

**'■■» Telefoon 09 49 2406 4021

Zadelhoff Makelaars & Co. C.V. is een internationaal werkende H
organisatie, gespecialiseerd in bedrijfsmatig onroerend goed. H
Binnen onze organisatie is op het kantoor Maastricht plaats voor e H

Zijn/haar taak zal alle werkzaamheden omvatten betreffende het I
adviseren van opdrachtgevers en het begeleiden van transacties & I
bedrijfsmatig onroerend goed. I
De aard en specialisatie van de werkzaamheden, alsmede de ■veelal grote financiële belangen van onze cliënten, vereisen het I
vermogen onderhandelingen op directieniveau te kunnen voeren I
respectievelijk contacten te kunnen onderhouden. I
Van kandidaten wordt verwacht dat zij qua achtergrond en I
opleiding daarop aansluiten; ervaring op het gebied van I
bedrijfsmatig onroerend goed alsmede een sterke commerciële I
instelling is een vereiste. I
Leeftijd tussen 25 en 40 jaar. Een psychologische test kan deel I
uitmaken van de sollicitatieprocedure. I
Degenen die geïnteresseerd zijn in deze functie, wordt verzocht I
hun sollicitatie met curriculum vitae, voorzien van pasfoto, binnen I
twee weken te richten aan de directie. I

Gevraagd: I
Offsetdrukker
voor GTO en MO

en
Verkoopster

|SJI voor onze kantoorboekhandel

M I
drukkerij Deurenberg Kerkrade bv

Marktstraat 23 - Kerkrade
Tel. 045-463535

I— :



Van onze medewerker
JOHN BANNIER

BEEK - „De gouden tijden
van het zaalvoetbal zijn hele-
maal niet voorbij. Nonsens.
Sterker nog, we zijn aan een
opbloei bezig". Woorden van
deze strekking vielen afgelo-
pen woensdagavond te note-
ren tijdens een bijeenkomst
van afgevaardigden van de
Limburgse zaalvoetbalploe-
gen in de landelijke klasse in 't
Kaar in Beek. Alleen het
Bouwfonds was afwezig om-
dat er die avond jaarvergade-
ring was.

de analyse

Joop Wierts van de gelijknamige
voetbalploeg uit Weert: „Wat heb ik
me een tijdje geleden geërgerd aan
een artikel in een Limburgse krant
waarin stond dat de gouden tijden
van het zaalvoetbal voorbij zijn. Hoe
komen ze aan zon onzin. We zijn net
weer aan een opbloei bezig".

zen % 9aat de striid verlie-
iiont ker weten- VoetbalBe." 1 °P het veld te wordenWeid. Voetballers moetenaarde rui/een. De modderCIT 1' V°etballers moeten
rak ' Vlet elkaar in aan-
2ao U9fcomen. Voetbal in de
iy " neen. Puur surrogaat.
ii,r,„2o onzinnig als skiën op2?"- En ik heb recht van
oe/rf °p het Qebied vankn tors ik een schat
lüKr_ervarin9 met miJ mee. In
duw speeWe liefst drieQll Voor de Pupillen E van
y fmont Mijn medespe-
'ec/i« °r2a9en destiJds mijn
tisch, vermogen en tak-

'' vernuft nog niet. Mijn
ta,, Wedstrijd was tegen
tic» i?' m Ey9elshoven. Der-suL Tr belandde de bal, na
in le'e passjes mijnerzijds,
!_rb

e naoiJ stromende Anse-C . Een a^engs roder
_
mïir, e gepensioneerde
$cCJ?eTker viste, met een
beel pde bal steeds uit de: $tee(i ,en ceremonie die
s[ a Zo n tien minuten in be-
da,

y !larn en die ertoe leidde: uUr _T edstrijd bijna drie
2oc/,f de' Daags erna ver-
oud miJ'n jeugdleider mijn. sPo„ s u"endelijJc een andere
öa ■. Uoor "tij uit te kiezen.
bulk op orond van die
het h'an ervaring, mag ik
bUI , uweren: voetbal moet
Bras?* 9espeeld worden. Op

va7lSt^d was> voor de zaal,
'Uitn beginne af ongelijk.
üoo;eran9eerde voetballers,
Ho Wle een heel veld over-:geJi]l een marathon was
«Pon m' zochten toch een
een * alioi om er wekelijks
Pen ond tussenuit te knij-
hUn ydat buiten bovendien
D ond

tQwpetjes nat werden,
fe Q

en zij de oplossing: over-
al voetballen. Zij huurden
Veert Zaa^e' maakten zon
sPel verschillende soorten
'conire9els en startten heuse
ned

petities. Aanwas van be-
jeus â/> doorstroming van
nie9 ,' die was er uiteraard
Wh er ook nooit gekomen.
Wen 9 telt momenteel pak-
Zesti Vl3ftlP bullen onder de
ba M en' die binnenshuis voet-
ü°or Ü' De Jeugd laat zich niet
toa mal houden. Die weet
to0 ,r voetbal gespeeld moetaen. Op gras.

Haantjes-voorzitter Sjir Gerits valt
hem bij: „Ik denk dat er vijf- tot zes-
honderdduizend mensen zijn die
het spelletje zaalvoetbal bedrijven.
Dat is toch niet niks.Kan een regio-
nale krant daar, gezien de publici-
teit, wel om heen. Het is voor een
krant schijnbaar belangrijker dat
Frans Beckenbauer gescheiden is.
Daar vullen ze hele kolommen mee.
Maar met het zaalvoetbal, ho maar".

Surrogaatvoetbal De zaal leeft nog

sport

Ondanks klaagzang over te weinig publiciteit de doelgroepdoelbewust

FC Wierts-speler Leon Wassenberg is hel reizen beu:

'Terug naar de basis'

vinden in de dagbladen. Ik gaer dan
ook vanuit dat het publiek slecht
geïnformeerd wordt".

Zondebok
Een zondebok voor de achteruit-
gang van het zaalvoetbal - gelukkig

is die terugval op dit moment tot
staan gebracht -wordt altijdwel ge-
vonden. „Maar daar gaat het nu niet
om", merkt Huub Stassen, voorzit-
ter van Sphinx op. Een aantal jaar
geleden nadelen wij met de hoofd-
klassers het 'alleenspeelrecht' op de
maandagavond. Steeds volle hallen.

wellicht is dat ook een reden dat het
voor het publiek, voor de krant,
minder interessant is. Toch is het
niet zo dat op dit niveau geen leuke
wedstrijden gespeeld worden. Elke
week kun jegenieten van een schit-
terende pot"

De klaagzang van de zaalvoetballers
was duidelijk. Er wordt te weinig
publiciteit gegeven aan deze sport.
Joop Wierts: „Ik heb hele plakboe-
ken vol over het zaalvoetbal. Maar
niet van dit seizoen. Bijna niets te

Joop Wierts weer: „Het is een gege-
ven dat goede voetballers van vroe-
ger nu zijn doorgedrongen tot een
bestuurlijke funktie of zelfs coach
zijn van een team. Zij weten dus
waar Abraham de mosterd haalt.
Daardoor is het spel ook taktischer
geworden. Dat is duidelijk. Dus

„Wat moeten we eigenlijk doen om
meer publiciteit te krijgen in de
dagbladen", merkt John Bost, de
sponsor van de Haantjes/Bubo op.
„Schort het daar bij veel vereni-
gingenmisschien aan? Wat doenwij
fout? Als ik bijvoorbeeld zie dat een
volleybalploegje uit een lage klasse
zelfs met foto en onderschrift wèl de
krant haalt dan vraag ik me af wat
wij moeten doen".

tl

nogmaals: ifc heb recht
cicte Sprefcen- °ofc in de zaal
»nji£rde *k succesvol. Rond
mind ertigste speelde ifc niet
Qym

er dan twee keer in een
liep 2<jfaitJe. De eerste keer
üencj tijdens een veelbelo-
inijn

e Passeeractie, langs
de b pgenstander en langs
&nelh r)^ 6 muur brak mijn

en TOijn linkerarm.
*ich de muur herinnerde
V-eer^V. een half jaar later
actie' ydens een soortgelijke
'niir, *Ungeerde zij weer als
sleCht

opvanger. Nu brak ifc
leen ls mijn rechterpink. Al-
ftien- daarom ben ifc van
keny: voetballen mag al--71 °P gras.

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

WEERT - Op hoofdklasseniveau in
het veldvoetbal nam hij te vroeg af-
scheid bij Wilhelmina, waarna hij
verkaste naar vierdeklasser Thorn.
Hij verbond zich lange tijd aan zaal-
voetbalvereniging FC Wierts, waar-
mee hij op hoog niveau furore dacht
te maken. De Weerter club doet er
inderdaad al jaren alles aan om zo-
wel organisatorisch als speltech-
nisch op het hoogste niveau een
woordje mee te spreken. Maar juist
die club diezo hard aan de weg tim-
mert en redelijke sucsessen heeft
geboekt, trekt in Weert nauwelijks
toeschouwers. Een euvel waar mo-
menteel de meeste clubs mee zitten.
Wassenberg: „Ik ben dan ook niet zo
blij met die landelijke divisie. Ik ge-
loofniet dat het zaalvoetbal er in het
huidige stadium mee gediend is."

Leon Wassenberg, een tijd gestatio-
neerd bij Roda JC, waarna hij jaren-
lang het gezicht bepaalde van Wil-
helmina'oB, koos twee jaar geleden
bewust voor de combinatie zaal en
veld-op-lager-niveau. „Wierts wilde
per sé meer op landelijk niveau
gaan acteren, waardoor ik weinig
trek meer had in verre reizen met
Wilhelmina op zondag en met FC

Wierts één of twee maal in de week.
Op het veld heb ik daarom een stap-
je terug gedaan. Destijds hebben we
deelgenomen aan de Topliga. Dat
was een voorproefje wat er straks op
landelijk niveau gaat gebeuren. De
wedstrijden trekken totaal geen pu-
bliek en daar moetje dan al die uren
voor reizen. Ik vind het persoonlijk
veel zinvoller om de gunst van het
publiek terug te winnen op regio-
naal niveau. De toeschouwers ko-
men eerder kijken als aansprekende
clubs uit de buurt tegen elkaar uit-
komen. Wierts zelf wil het land ont-
zettend graag in, maar ik heb toch
wel mijn bedenkingen."

de ervarene

Enkele jaren geleden kwamen de
toeschouwers behoorlijk opdagen
in Midden-Limburg. Niet in die ge-
talen als in het zuiden. Daarvoor lag
het spelpeil nog niet hoog genoeg en
was er nog te weinig zaalvoetba-
lachtergrond. Alleen Wierts bleef
steeds met te weinig publiek op de
tribune. In de districtsklasse zijn er
nog minder toeschouwers. Wassen-
berg: „De vroegere derby's trokken
redelijk veel publiek- in deze regio.

Er werd tactisch niet al te sterk ge-
speeld, waardoor er veel doelpun-
ten vielen. Dat is aantrekkelijk voor
de toeschouwers. Wierts trok veel
spelers van allerlei streken aan,
waardoor er geen binding ontstaat
met een achterban. Dat was bij de
andere teams wel het geval. Wij had-
den thuis dan weinig publiek, maar
zorgden elders wel voor gevuldeza-
len."

„Met de komst van de districtsklas-
se kwam er beweging in het speler-
spotentieel. De betere voetballers
kwamen bij elkaar in enkele teams.
Tactisch werden de teams daardoor
veel sterker, waardoor de spitsen
steeds minder speelruimte kregen.
Doelpunten werden schaars, waar-
door het publiek het liet afweten.
Het spel is vaak alleen maar interes-
sant voor insiders, zoals ook al vaak
op het veld, maar de toeschouwers
hebben daar geen boodschap aan.
Een verandering van de spelregels
zie ik niet zo zitten, dat is kunstma-
tig. Je moet dus het publiek weer
binding gaan geven met de spelers
en dat kan alleen als er weer veel
meer in de regio wordt gespeeld. De
landelijke tendens zal geen uit-
komst bieden. Dat heeft de hoofd-
klasse in het veld wel bewezen."

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

Arno römgens

" Beeld uit de wedstrijd FC Egor-Marathon. De ontmoeting eindigde in 1-1. Slechts twee doel-
punten. En de mensen willen toch vooral goals zien....

boèth,er,^k gezegd: die zaal-
het ?„ ers zi3n steeds voor
bevoyJe gehouden. De over-
2c,a, ln° *>an de werkelijke
drao Porten. heeft ertoe bijge-
t-oeth, dat de meeste zaal-
rni dyiwedstrijden rond
afoo, ernacht moeten wordenüe'werkt. Eerder is de hal
is yfschikbaar. Het gevolg
steed e beschouwers hetvs meer laten afweten.

FC Egor-spelers op
bres voor zaalvoetbal

'Meeste teams hanteren een te behoudend concept'
het zaalvoetbal iets moet gebeuren,
wil het spel voor het publiek in de
toekomst aantrekkelijk blijven. „Je
zou bijvoorbeeld een spelregel kun-
nen invoeren, waarbij het onmoge-
lijk wordt om op de doelman terug
te spelen. Op die manierword jedan
gedwongen om het behoudend con-
cept wat te laten varen," meent hij.

In de mini-voetbal-show, jarenlang
een veel bekeken tv-programma,
mocht er slechts met drie spelers
verdedigd worden. In de ogen van
beide FC Egor-spelers zou ook dat
wel eens een oplossing kunnen zijn.

ji

Qofc J êns' die kijkers worden
°Pop 00rtdurend met raadsels
h°Udta, d- Geen zaalclub
zelfri anger dan eenjaar de-
üai, nac"n. Als Piet en An
fc and , ture De Vrolijke Fri-
fen „ vijftig gulden spende-
naar«eenU de club Prompt de
tois-to Van Piet en Ans' eta-

n
u aan- Als het Jaar

tient " p oakker Janssen eenciub^ Tneer biedt> wordt de
BierJ. et °mgedoopt tot FC
leid nstich- Consistent be-
heeï fi0nsistente naamgeving,
de s, " Heel mafcfcelijfc voor
Ven yporters om zich te blij-
*niQin ntificeren met de ver-
hrnr» 9' Jammer, werkelijk
ioen ;,er' Voor al die getrou-
°ctl y'uren in het zaalvoet-
tüerfc ben aestofcen,. Hun
tiüim-ls vruchteloos. Binnen
Sc>iiir, >

aar hee^ het ver-leiti,Z zaalvoetbal antiqui-ka^arde- want voetbal
den „ aar °P een plaats wor-n gespeeld: op gras. Marco Broeders, Dragstra's collega

in FC Egor-tenue, beaamt dat er in

Slechts zelden slaagde een speler er
in, om een technisch hoogstandje
uit te voeren (iets wat het publiek in
het verleden toch veelvuldig kreeg
voorgeschoteld), waarna de afron-
ding van de actie echter te wensen
overliet.

HEERLEN - Het is maandagavond
acht uur. In de Heerlense Hadowhal
begint op dat moment voor onge-
veer vijftig toeschouwers de wed-
strijd tussen Marathon en FC Egor,
beide uitkomend in de Hoofdklasse
Zuid van het zaalvoetbal. De twee
ploegen houdenelkaar heel erg lang
in evenwicht, maar in de slotfase
komt Marathon plotseling op voor-
sprong. FC Egor mobiliseert nog
een keer alle krachten en de ploeg
weet warempel de gelijkmaker te fa-
briceren: 1-1. Slechts twee doelpun-
ten -en daar komen de mensen toch
vooral voor- in tijftig minuten. Ken-
nelijk is het zaalvoetbal dus over
zijn hoogtepunt heen, want een aan-
tal jaren geleden vielen doelpunten
nog als rijpe appelen van de boom.

erg behoudend, waardoor er voor de
toeschouwers niet erg veel te genie-
ten valt," meent FC Egor-speler
Wim Dragstra. Ook het duel tegen
Marathon kende weinig echte hoog-
tepunten. Veel heen-en-weer ge-
schuif, waardoor het geheel veel
weg had van een schaakspel.

de goedwillenden

gezien, voor de tanende publieke
belangstelling. „Veel teams spelen

Spelen met grotere doelen en een
boarding zien beiden echter niet zit-
ten. „Het zaalvoetbal wordt dan
minder technisch en dat zou zonde
zijn," aldus Dragstra. Ook Broeders
ziet daar geen oplossing in. Hij:
„Dan wordt het pas echt hard. Je
merkt nu al dat het zaalvoetbal in
vergelijking met een aantal jarenge-
leden een stuk harder is geworden.
Zeker om het spel wat aantrekkelij-
ker te maken." Een oplossing heb-
ben beide FC Egor-spelers niet di-
rect in petto. Zij hebben plezier in
het spel, al zijn zij er zich terdege
van bewust, dat het zaalvoetbal
weer aantrekkelijker moet worden.
De toekomst zal het leren.

heei ;U°ttbat kdn niettemin
niet Zl:jn- Voor spelers die
den ÜÖn veldvoetbal hou-
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Naast het feit, dat er door de invoe-
ring van een landelijke klasse een
grotere doorstroming naar boven is
ontstaan, waardoor er minder der-
by's op het programma staan, wordt
de gewijzigde taktiek, waar het niet-
verliezen het credo van menig
coach is, alom als de grote zondebok

vandaag: zaalproblematiek

W 'imburgs dagblad "j
Zaterdag 20 januari 1990 "25

en dan op de dinsdagnaar Heel gin-
gen om dan de tegenstander te be-
kijken. Een kleinigheid misschien,
maar wel een zaak waar de KNVB
rekening mee zal moeten houden".

Wisselwerking
Huub Stassen van Sphinx: „Een be-
langrijk facet is volgens mij ook dat
het publiek moet gaan wennen aan
de uitbreiding van de klassen. Vroe-
ger was het zo dat je in het zuiden
van Limburg twaalf ploegen had. Je
had in feite elke week wel een wed-
strijd waarvan je kon zeggen: 'jon-
gens daar gaan we naar toe. De her-
kenbaarheid was er voor het pu-
bliek en voor iedereen. Dat is nu
weg, want je speelt nu bijvoorbeeld
tegen Heel, met allerespect voor die
ploegen waar je tegen speelt, maar
het spreekt de mensen niet aan. Ik
denk dat dit een groeiproces is dat
ook tijd nodig heeft. Als de media
het daardoor laten afweten en er
geen bekendheid aan geven dan is
het zoek en kom je nooit verder.
Ik denk dus dat er een wisselwer-
king moet zijn. Het publiek moet er
aan wennen. De media moet er aan-
dacht aan besteden om de zaak be-
kend te maken en bekend te houden
en op die manier denk ik dat de za-
ken wel recht getrokken kunnen
worden. Ontbreekt dat echter, dan
zie ik het donker in".
„Maar ga er maar vanuit dat we even
tijd nodig hebben om daar over
heen te komen. Als iedereen zich in-
zet en iedereen meedoet. Blijkt ech-
ter dat de media, en dat is toch het
belangrijke aspect daarbij, het laten
afweten - en dat is nu duidelijk het
geval - dan weet ik niet of nog veel
clubs op deze manier, als er te wei-
nig respons komt voor de sponsors,
de kop boven water kunnen hou-
den".

Het zaalvoetbal zit weer in de lift.
Dat was duidelijk afgelopen woens-
dagavond in Beek te merken. Qua
enthousiasme kun je de mensen
niets verwijten. Zij staan voor meer
dan honderd procent achter hun
sport. Hun probleem is echter dat
de zaalvoetbalsport nog steeds niet
als een volwassen sport wordt aan-
gezien. „Waarom zo weinig publici-
teit? De bridge-uitslagen staan gro-
ter in de krant dan het zaalvoetbal.
Waar zijn we dan mee bezig", vroeg
John Bost, de sponsor van
Haantjes/Bubo zich af. „Sponsors,
daar draait toch alles om. Ook bij
het zaalvoetbal"

" Woensdagavond waren veel voorzitters van zaalvoet-
bal-verenigingen in Beek bij elkaar. Hun belangrijkste
grief: te weinig publiciteit en dus te weinig animo bij
eventuele sponsors. Foto: PETER ROOZEN

Ook in de Geusselt. Nu worden op
de maandagavond veel te veel com-
petitiewedstrijden gespeeld. Daar
moet dus verandering in komen.
Logisch dat er minder publiek komt
want het was een gegeven dat veel
andere zaalvoetballers 's maandags
naar de Geusselt kwamen".
„Dat klopt", gaat Joop Wierts ver-
der. „Een prachtig voorbeeld daar-
van is Heel. Die jongens speelden
op de dinsdagavond. Steeds een
volle hal. Waarom? Omdat de mees-
te ploegen op de maandag speelden



HEERENVEEN - De kans dat hij morgen in
Heerenveen zijn eerste Europese
schaatskampioen aflevert, schat Ab Krook niet al
te groot in. In het spel om de troonsopvolgingvan
Leo Visser moet de Loosdrechtse coach zijn
troefkaart Kernkers op zak houden en de
aanstormende jeugd is vermoedelijk nog niet
klaar voor een machtsovername. Met deEuropese
titel van Leo Visser mag en wil Krook niet
pronken, aangezien zijn aandeel daarin te
verwaarlozen viel. De piloot in spe koos vorig jaar
voor een alternatieve aanloop-route en maakte
slechts in twee weekeinden (EK en WK) gebruik
van de diensten van de kernploeg-trainer.

Nu Visser min of meer op de
recreatieve toer is gegaan en
Kernkers zich op dereservelijst
heeft geplaatst, is Krook afhan-
kelijk geworden van de Haagse
clan (Van derBurg, Bos, Veld-
kamp) in zijn ploeg. Hij noem-
de hun prestaties tijdens de
NK afstanden „een Europese
titel niet waardig". De tijden in
Heerenveen waren iets slech-
ter ten opzichte van vorig jaar
en beduidend minder dan in
het Olympisch seizoen '87-'BB.
Vergelijken is evenwel ook in
dit 'overdekte' tijdperk' een
riskante zaak, omdat weersin-
vloeden (hoge of lage druk)
zelfs in een hal een rol blijven
spelen.

„Dat neemt niet weg, dat we
realistisch moeten zijn. De tij-
den bij hetNKvielen wat tegen
en gaven geen aanleidingom te
veronderstellen, dat Nederland
een nieuweEuropese kam-
pioen in huis heeft. Het zou een
prettige verrassing voor me
zijn, als Van der Burg eerste
wordt. In de breedte zijn we
sterker geworden, aan de top
niet. Dat laatste heeft natuur-
lijk alles te maken met het weg-
vallen van Kernkers. De ver-

houdingen binnen het Neder-
landse schaatsen zijn daardoor
wat veranderd en vertekend,
maar van een revolutie is geen
sprake.
Kernkers is nog niet afgelost en
Visser gaat volgend jaar moge-
lijk door. Zij hebben hun plaat-
sen niet definitief afgestaan.
Visser en Kernkers zorgden in
1986 wel voor een omwente-
ling, toen zij Yep Kramer naar
huis reden en de kernploeg op
zijn kop zetten. Zij startten
overdonderend en flitsend en
datkun jevan dehuidige gene-
ratie niet zeggen. Dat Van der
Burg het nu zo goed doet is
voor de buitenwereld opzien-
barend, maar ik wist al langer
dat hij veel in zijn mars had".

Aanklooien
„Wat Kernkers nu meemaakt,
is moeilijk te accepteren, maar
het komt wel meer voor in de
topsport", meent Krook. „Kijk
naar een man als Gustafson,
die ook wel eens een jaar aan-
geklooid heeft en daarna toch
Olympisch kampioen werd. Je
moet niet verkrampt zeggen
dat 'het niet mag gebeuren.
Het gebeurt".

nieuwe tendens. „In 1965 e
Per Ivar Moe wereldkampi^
op zijn 18e. Toen was iedere«
in Noorwegen ervan overtuig
datje voor je 21e alles geha<-
moest hebben. De geschiede
nis lijkt zich nu te herhalen "„Het is nu wel zo, dat ploegeJ|,
niet meer zes jaarachtereen"
dezelfde mensen bestaan, z°^
vroeger. Maar aan de andere
kant zijn er genoeg schaats^
op te noemen, die ik weet n'
hoe lang doorgaan. Neem y
tafson. Die reed in 1980 en fl.0'
straks ook nog in Albertvil-e
Karlstad, en Hadschieff zijn
andere voorbeelden, die het'
gendeel bewijzen. Pfrommer
noemt ook Van Gennip, ma^vergeetniet, datzij in 1982 al
het WK sprint in Alkmaar .
rondschaatste. Zeven jaar la)*
stopte ze pas. Per individu »

het anders".

Doorstroming
„Vergeleken met vroeger is e
wel veel meer doorstroming-
Kijk maar hoe de Nederlandf
ploeg sinds 1984 is verander^Het reservoir talenten is gro
Men staat te dringen om trie-j
sen, die het kernploeg-nivea^j.
niet aankunnen, te verdring
Zandstra is de volgende, die,
staat te popelen, hoewel ik <-
kwalificatie supertalent v0°r\barig vind. Hij kan er best cc
houtje van, maar moet tech-
nisch nog veel leren. Er zijn
het verleden genoeg jongens
geweest, die als talent te boe
stonden en het toch niet red-
den. De psychologische ont-
wikkeling stokt nogal eens-
Van mij had hij aan het EK
mogen doen, mits al een paa
weken voor de NK bekend *geweest, dat hij een serieuze
kandidaat was".

govert wiss

# Leo Visser. Er heeft zich voor zijn gouden Europese plak nog geen opvolger gemelc

„We zijn er in ieder geval wel
achter gekomen, dat er toch
sprake is van een lichamelijk
euvel bij Kernkers. Ik zeg niet
welke, omdat we onze theorie
eerst bevestigd willen zien. Het
is een complexe zaak en voor je
het weet begint weer Jan en al-
leman zich ermee te bemoeien.
Dan wordt het probleem door

uitspraken van anderen alleen
maar groter. Het gaat in ieder
geval niet om een storing in het
centraal zenuwstelsel, zoals
wordt beweerd, hoewel dat
best verstoord kan zijn. De
werkelijke oorzaak ligt niet
daar. Ook Pfrommers theorie,
dat Kernkers te vroeg aan het
grote werk is begonnen, klopt

niet en heeft niets te maken
met de klachten van dit mo-
ment".

Flitsend
In Krooks' eerste jaar als kern-
ploeg-trainer was Kernkers de
kopman, nu Van derBurg en
wie weet komt over twee jaar

Zandstra zich melden. Korte,
flitsende carrières bepalen vol
gensLeen Pfrommer (Jong
Oranje) het hedendaagse
schaatsen. Hij heeft er een he-
kel aan en probeert Falko
Zandsta ervan te weerhouden
Krook gelooft in tegenstelling
tot zijn collega van Jong Oranj<
niet, dat er sprake is van een

ROBERTO SIGHEL
'Tomba' op schaatsen

Boswachter uit Italiaans
bergdorp EK-favoriet

in Heerenveen

HEERENVEEN - Italië telt miljoenen voetbalfanaten,
honderdduizenden ski-liefhebbers en tweehonderd
schaatsers. Gianlucca Vialli en Alberto Tomba zijn
supersterren in de Europese laars; Roberto Sighel
niet. Buiten de 3000 inwoners van zijn woonplaats
Baselga di Piné kent vrijwel niemand in Italië de
22-jarige boswachter. De verlegen, haast schuwe
jongeman is weliswaar geen macho, zoals zijn illustere
landgenoten, maar hij heeft toch één ding met hen
gemeen: hij behoort in zijn tak van sport ook tot de
wereldtop.

De Italiaan wordt in het rijtje ti-
telfavorieten voor het Europees
kampioenschap schaatsen in één
adem genoemd met de Noren
Koss en Karlstad, de Nederlan-
ders Van derBurg en Veldkamp,
en de Oostenrijker Hadschieff.
Evenals Eric Flaim en Michael
Hadschieff is Roberto Sighel in
Nederland bekender dan in
eigen land. Het zou niemand ver-
bazen, als na het Russische
volkslied (driejaar geleden ter
ere van Goeljajev) nu het 'Forza
Italia' opklinkt vanaf de volge-
pakte Thialf-tribunes.

In Italië wordt Sighel be-
schouwd als een zonderling
mens in een zonderlinge sport.
Toen hij twee jaar geleden in
Alma Ata dankzij de vreemde
weersomstandigheden op de eer-
ste dag van het wereldkampioen-
schap de vijf kilometer won,
wijdde het sportdagblad 'Gazet-
to dello Sport' een piepklein be-
richtje aan die unieke prestatie.
Het verdere strijdverloop op de
tweede dag van het WK werd
niet in die kolommen vermeld.

Ziek
Sighel scoorde in Alma Ata, net
als tijdens het EK in Den Haag,
goed met een zesde plaats in het
eindklassement. Vorig jaar leek
de tijd rijp voor een Italiaanse
doorbraak, maar die bleef met
een vijfde EK-notering en een
vijftiende WK-plaats uit. „Voor
het Europees kampioenschap
ben ik ziek geweest en daarna
bleef ik tobben. Mijn techniek
deugde van geen kanten", aldus
de nummer 14 op dewereldrang-
hjst.

Nadat hij enkele weken geleden
op zijn dooie gemak Italiaans
kampioen was geworden („Ik

weet het verschil met nummer
twee niet eens meer") bewees de
weinig spraakzame boswachter
met de snelle benen tijdens de
World Cup-wedstrijden in Davos
de concurrentie-strijd aan te
kunnen. Van de daar aanwezige
allrounders had hij op Peter Ade-
berg na de beste sprint in de be-
nen (38.89), terwijl zijn metrische
mijl goed verzorgd was (1.56,89).
Na de eerste dag hield hij Davos
voor gezien om zich voor te be-
reiden op de driedaagse in Hee-
renveen. „Ik heb de vijf kilome-
ter laten schieten, omdat mijn
conditie nog niet optimaal was.
Ik ben een tijdje ziek geweest.
Gelukkig ben ik nu weer her-
steld. Het zou me niet verbazen,
als ik bij de beste drie behoor tij-
dens het EK".

De kleine Roberto bond op zijn
achtste voor het eerst de schaat-
sen onder in Baselga di Piné, dat
in de uitlopers van de Dolomie-
ten ligt en sinds vier jaar één van
de twee kunstijsbanen in Italië
rijk is. In Collalbo ligt de andere.
„Skiën trok me niet aan, temeer
daarbij ons alleen maar een
beetje aan cross-country gedaan
kan worden. De bergen zijn niet
hoog genoeg vor alpine-skiën".

Serieus
Vijfjaar geleden begon Sighel
pas serieus aan een schaatscar-
rière te denken, toen hij in con-
tact kwam met Maurizio Mar-
chetto. De Italiaanse bondscoach
is zelf jaren actief geweest op de
internationale ijspistes. In de pe-
riode '77-'B4 nam hij zeven maal
deel aan het wereldkampioen-
schap. Zonder succes overigens,
want geen enkele keer drong de. Milanees („Helaas voor u, maar
ik ben supporter van Juventus")
door tot het eindklassement. Met

hetgeen hij had opgestoken van
zijn voormalige trainer Kees
Smouter (Assen) en algemene
trainings-theorieën begon Mar-
chetto deruwe diamantSighel te
slijpen. „Italië is in alle sporten
goed. Ik heb voor mijn trainin-
gen bepaalde dingen overgeno-
men uit de atletiek. Wat schaat-
sen betreft richt ik me meer op
de techniek van de DDR'en de
Russen, die het van kracht moe-
ten hebben, dan de stijl van de
Nederlanders. Dat Sighel zich zo
ontwikkeld heeft, verbaast me
eerlijk gezegd wel. Op zijn acht-
tiende was hij technisch al goed,,
maar dat hij zo sterk kon worden,
had ik niet verwacht", aldus de
sportleraar, die zich professor
noemt.

Marchetto, die alle selecties on-
der zijn hoede heeft, trommelt
zijn rijders (Sighel, Baroni en
Monti) zo nu en dan op voor een
trainingskamp in Baselga. Lang-
durige stages in het buitenland

zijn vanwege het krappe budg
uitgesloten. Marchetto: „Het-5,
een droomvan me om mijn pl°^
vaker op een centrale training D
elkaar te hebben, maar dat is
moeilijk. Onderlinge concurre- 1

tic werkt alleen maar bevorde-
rend. Als Sighel net als in Nede
land gelijkwaardigerijders o"1,
zich heen zou hebben, zou hij n
verder zijn. Het langebaan
schaatsen in Italië steli helaas
weinigvoor. Tijdens de nation3
kampioenschappen deden in t(?|,
taal aan junioren,vrouwen en a
rounders maar achttien deelne'

mers mee. Misschien, dat mijn
landgenoten geïnteresseerd ra-
ken, als de regels veranderd
den. Een allround-toernooi z°u
als afvalrace gehouden moeten
worden, waarin de winnaar en
verliezer meteen bekend zijn;
Dat is boeiender. Italianen zijn
gek op spektakel. Daarom den ,
ik, dat bij ons het shorttrack
aan kan slaan".

Marchetto hoopt, dat Sighel zü
pr-werkzaamheden in Heeren-
veen goed verricht en als eerst
Italiaan Europees schaatskam-
pioen wordt. Misschien dat de
'Gazetto dello Sport' dan naaS1

de tientallen artikelen over Va",
Basten en diens collega's een
uitgebreider bericht dan twee
jaargeleden wijdt aan het scha3
sen. Roberto Sighel kijkt zijn
coach aan en zwijgt. Hij laat in
Heerenveen zijn benen spreke 11.

govert wiss
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'We hebben geen kampioen in huis'
Schaatscoach Ab Krook openhartig over Europese titelstrijd:
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de Albanezen in het hoofd geprent
dat waakzaamheid en bereidheid
om het land te verdedigen de twee
voornaamste individuele plichten
van de Albanees zijn. Wie zich
daaraan onttrekt, is een 'lafaard' en
een 'verrader.

Een apart grensbewakingskorps
van 7500 man houdt de scheidslijn
met Griekenland (256 km) en Joe-
goslavië (476 km) in de gaten. Voor
het grootste deel loopt deze door
ruig hooggebergte. De soldaten zijn
uitgerust met AK-47 pistoolmitrail-

de vorige week met grotere regel-
maat dan tot dusver in de buiten-
landse pers - in het bijzonder de
Servische en Griekse - opgedoken.
Tirana ontkent, het noemt de be-
schuldigingen 'absurd' en spreekt
over een tegen Albanië gerichte
hetze.

" Twee jonge Albanese vrouwen
en hun broer begeven zich in de zo-
mer van 1986 in het uiterste zuiden
van Albanië - tegenover Korfoe -
te water en zwemmen in de richting

leurs en honden. De bewaking van
de 472 kilometer lange kustlijn langs
de Adriatische en lonische Zee als-
mede van de binnenmeren (Ohrid
en Prespa) ge-
schiedt met 34 Chi-
nese snelboten van
de Huchwanklasse.
De blauwwitte,
met radar en zware
mitrailleurs uitge-
ruste vaartuigen,
elk voorzien van
drie buitenboord-
motoren, bereiken
een snelheid van
ruim 100 kilome-
ter.

Ondanks de strenge
straffen die op
republiekvlucht
staan - minstens
tien en maximaal
25 jaarmet een
geringekans op de doodstraf in ge-
val van 'verzwarende omstandighe-
den' - wagen geregeld Albanezen
de sprong naar de vrijheid. Sommi-
gen slagen erin, anderen bekopen
hun waagstuk met de dood of wor-
detn gepakt. Enkele spectaculaire
voorbeelden:

" In de winter van 1988 slaagt een
17-koppige familie - van overgroot-
vader tot en met de achterkleinkin-
deren - erin van Albanië naar de
aangrenzende Joegoslavische pro-
vincie Kosovo te ontkomen. Het is
een barre, avontuurlijke tocht door
besneeuwd bergland. Twee leden
van de familie schakelen de comple-
te bezetting van de grensdoorlaat-
post, waar zij dienst doen, uit en
hollen met de 15 overige familiele-
den naar de Joegoslavische grens.

" Na zijn geslaagde vlucht uit Alba-
nië in 1983 verklaart de etnische
Griek Kostas Moukas, die tot dan
toe als politiek gevangene in een
werkkamp heeft vastgezeten gezien
te hebben hoe in december 1982het
bloederige lijk van een andere Al-
banese Griek op bevel achter een
tractor aangetrokken werd. Vol-
gensMoukas diende deze macabere
vertoning ertoe andere mensen van
vluchtpogingen af te houden. De
dag tevoren zou het slachtoffer, ene
Spiridon Kokkori, tijdens zijn
vlucht naar Griekenland doodge-
schoten zijn.
Berichten van deze strekking zijn

van Griekenland. De vrouwen heb-
ben geluk, zij halen de overkant, de
man moet afhaken. Hij is verdron-
ken danwel door de Albanese mari-
ne ingerekend.

" Zomer 1984: in de zeeëngte tus-
sen Korfoe en het Albanese schier-
eilandjeKsamil belanden drie Fran-
se surfers abusievelijk in Albanese
terroritale wateren. Prompt worden
zij door de Albanezen onder vuur
genomen. Resultaat: een dode. De
twee andere Fransen ontkomen.

"Drie weken later drijft een ple-
zierbootje met zeven Limburgers
op het Prespameer over de denk-
beeldige grens naar Albanië af.
Hodzja's marine is er als de kippen
bij. De Nederlanders hebben geluk,
er wordt niet gevuurd. De Albane-
zen enteren het bootje en houden
de zeven vijf uur vast. Nadat alle
opvarenden, met inbegrip van een
vierjarig kind, schriftelijk verklaard
hebben goedte zijn behandeld, mo-
gen zij naar hun Griekse vakantie-
dorpje Psarades, aan de oostzijde
van het meer terugkeren. De Alba-
nese marine stelt zelfs brandstof ter
beschikking.

"Herfst 1987: een leraar Engels uit
Korea, tevens reisleider in dienst
van Albturist, raakt in Albanië ver-
liefd op een Nederlandse en besluit
haar te volgen. Bij de Oostalbanese
grensstad Prrenjas kruipt de man op
de achteras van een Poolse vracht-
wagen. Dertien uren van ondraag-
lijke spanning verstrijken, dan zet

het gevaarte zich in beweging. De
vluchteling heeft onuitsprekelijk
geluk, hij blijft onopgemerkt en be-
reikt het JoegoslavischeOhrid.

Skipetaren die op hun vlucht gepakt
worden, belanden meestal in werk-
kampen. Het merendeel van hen
verricht dwangarbeid. Amnesty In-
ternational heeft hierover een ver-
helderend boekwerkje gepubli-
ceerd. Politieke gevangenen zijn
opgesloten in Spac, zuidoostelijk
van Skhodra in een koperproduce-
rende regio; in Ballsh, het centrum
van een oliewingebied, en rn Bür-
rel, zon 60 kilometer ten noordoos-
ten van Tirana. Speciaal in het
laatstgenoemde kamp, waar ook uit
de gratie geraakte partijfunctiona-
rissen opgesloten zouden zijn,
heerst volgens ooggetuigen een bij-
zonder streng regime.

Het juiste aantal politieke gevange-
nen is niet bekend. Officiële mede-
delingen hieroverzijn nooit gedaan.
Amnesty gaat er van uit dat er in
1982 in totaal zon 3200 politieke
gedetineerden waren.

Republiekvlucht geldt dus als een
ernstig misdrijf, maar ook anders-
zins dreigt voor Albanezen strafver
volging, als zij zich niet volledig
loyaal achter de door de partij uit-
gestippelde lijn scharen. Mensen
diezich kritisch uitlaten over de po-
litieke en economische situatie in
het land, staan bloot aan vervol-
ging, zelfs wanneer zij hun kritiek
verwoorden in privé-gesprekken.
Heel wat Albanezen zijn in gevan-
genissen of werkkampen beland op
basis van getuigenissen van verklik-
kers of van Sigurimi-agenten in bur-
ger, die in alle geledingen van de
volksrepublikeinse samenleving
geïnfiltreerd zijn. 'Revolutionair
waakzaam' heet dat in de termino-
logie van het bewind. Ook het be-
kijken van buitenlandse tv-pro-
gramma's en het beluisteren van
niet-Albanese radio-uitzendingen

houden een groot
risico in.

Sinds Albanië
in 1967 de gods-
dienstbeoefe-
ning grondwet-
telijk verbood
en de 'volledig
atheïstische
staat' procla-
meerde, zijn tal
van personen
die desondanks
hun godsdienst
beleden, streng
vervolgd. Het
Vaticaan stelt
zelfs dat tijdens
de door Hodzja
aangezwengel-

de beeldenstorm 70 van de
120 katholieke priesters om het
leven zijn gebracht. Tirana heeft
deze beschuldiging als 'belachelijk'
en 'absurd' van de hand gewezen.

Wel hebben de Albanezen de te-
rechtstelling van één priester beves-
tigd. Dat gebeurde in 1973. Het be-
trof Stefan Kurti. Volgens het regi-
me was Kurti geëxecuteerd, 'omdat
hij spionage bedreven had voor het
Vaticaan, Groot-Brittannië en de
VS' en niet omdat hij - zoals in bui-
tenlandse publikaties was gemeld -'stiekem een meisje had gedoopt.'
Toen Kurti, die al eerder met het
regime in aanvaring gekomen was,
de kogel kreeg, was hij al ver over
de 70.

Eenzelfde lot zou bisschop Ernst
Coba, apostolisch administrator
van het bisdom Shkodra, ondergaan
hebben. Volgens een Zweedse reli-
gieuze organisatie was Coba - toen
68 - in een niet nader genoemd
kamp dusdanig mishandeld, dat hij
later overleed. De mishandeling
was de bestraffing voor het feit dat
Coba in het kamp een mis voor me-
degevangenen had opgedragen. De
kampbewaking ontdekte dit, waar-
op de bisschop en alle aanwezigen
getuchtigd werden, aldus het be-
richt uit Zweedse bron.

' Niet lang geleden vestigde paus Jo-
hannes Paulus II tijdens een reli-
gieuze manifestatie in Bari de aan-
dacht van de wereld op de'onder-
drukte broeders' in Albanië en riep
hij alle katholieken op hen in hun
gebed te herdenken. Dit appèl
kwam de kerkvorst op een stevige
'reprimande' uit Tirana te staan.

" Wachtend
op de bus in

Shkodra...
Echte

armoedekent
derepubliek
niet. ledere
Albanees is

verzekerd van
een

bestaans-
minimum,

maar
daarboven is
er weinig tot

niets. Het
begrip luxe

komt in het
inheemse

vocabulaire
niet voor.

v
l sPektakel voltrekt zich in de

l9ssëC ochtend van 12 december
\y- De wachtposten aan de, ofdingang van de Italiaanse am-
ranSade in de RruBa Labinoti te Ti-tia worden totaal overrompeld.n luidruchtig Italiaans sprekend

van zes personen dringt
0r de poort de tuin van de diplo-
l'eke vertegenwoordiging bin-_rn- De Albanese bewakers staan

0 bij te kijken, zij zijnP het verkeerde been gezet. In de
va

r°nderstelling het met Italianen
doen te hebben, verzuimen zijbezoekers naar hun papieren te

j/|gen. Acht dagen later maakt hetjo|neinse dagblad II Giornale het
c'dent wereldkundig.

Ue
Vje ZSS z'Jn vluchters, Albanezen,r broers en twee zusters uit één
hehK et Sevaar voor nun 'even. "en zij de desperate sprong ge-
legd- Wat zij willen ligt voor dend: politiek asiel en een vrijgelei-
m

c "aar Italië. Of de ambassade dat
Sed?r even kan regelen. De zes be-
ven de risicos de aan vlucht kle-
Vq en dreigen vergif in te nemen,
he

r net geval overwogen wordt
djn aan de Albanese geheime

nst Sigurimi uit te leveren.

W rUlm vier Jaar 'ater ' zitten de
S|

er nog steeds. Vrij, maar opge-
v en> in een doodlopende straat.
QD.nder een sprankje hoop op een
ce_^Ss'n- Het regime weigert con-
de S',es te doen jegens de zes 'verra-
'Vr* Van de familie Pado- Tirana
*ich rt nen oolc a's cr'minelen die

vóór hun vlucht schuldig had-
(len gemaakt aan 'activiteiten tegen
la *taat in dienst van een buiten-
°ok m°gendheid'. Wat de zes
Van aangewreven wordt, is dat hun
o* ,er "jdens de Tweede Wereld-
It P°g samengewerkt heeft met de

"aanse bezetter.

0 Waaks
moet iedereen

zijn in
Albanië, eist
de partij, op
elk moment
van de dag.
Vandaar die

tienduizenden
betonnen
geschuts-

koepeltjes
in het

landschap.
Volgens

ingewijden
moeten de

eenmans-
fortificaties

uitkomst
bieden tegen
oprukkende

infanteristen.

Albanië zet zich rigoureus schrap

Oost-Europa is 'om'; nu nog Albanië.
ziet het al gebeuren. Maar zo simpel

"êgen de zaken niet. Het bewind in Tirana
zweert onverminderd bij het

marxisme-leninisme als het bij uitstek
f>eschikte politieke en economische systeem

voor de drie miljoen Skipetaren. Van
hervormingen naar Oosteuropees model

willen de machthebbers in Europa's laatste. a"nistische bastion niet weten. Al sinds hetestaan van de volksrepubliek (1946) regeert
et regime met ijzeren hand. Oppositie is er

Wel degelijk, maar tot dusver steeds in de
Jern gesmoord. Vaak op hardhandige wijze.e 'aatste weken lijkt het verzet in Albanië te. groeien. Er zijn berichten over
ernonstraties, vluchtpogingen, arrestaties ene|fs executies. Of en hoe ernstig de toestand, is, valt niet helemaal te overzien. De
enchtgeving uit Joegslavische (lees: vooral
ervische) bron lijkt evenals die in bepaalde

Griekse media aangedikt te zijn. Tirana
ntkent alles en beweert het tegendeel. Dat

er iets gist, staat nochtans buiten kijf.
Dwarsliggers zijn er in Albanië altijd

seweest, veertig jaar onder Enver Hodzja en
nu onder diens opvolger Ramiz Alia.

Prominenten en naamlozen. Wie van hen
gepakt wordt, is een triest lot beschoren.

ve derhandelingen op regeringsni-
hehK oyer een mogelijk vergelijk
hun " niets uitgehaald. Tirana wiln uitlevering. Al zolang de im-
(_*Se duurt, staan de Italiaans-Al-
pjt

ese betrekkingen op een laag
a mh Itauaanse diplomaten die de
te assade in Tirana per auto verla-
ag 0I binnenkomen, moeten tel-
v 0

s Weer uitstappen, waarna het
ond

rtu 'g aan een strenge controle
a itih

nV°rpen wordt- Rondom de
na

assade patrouilleren dag en
rUst met P'stoolmitrailleurs uitge-
vje e Albanese politiemannen. Al

Jaar, dag en nacht.
Bebe hs,rat Descnreven situatie is illu-
Alh" Voor de °Pste'l'ng van het
lc0 anese regime: onbuigzaam,
niet' 8, trots ' kortom: nard a's gra-
bij ' Zoa's de oprichter van de repu
''tiek Enver HodzJa, het in zijn po
s» P„

e testament steeds weer onder-'reept.

sche ideologie en het daarop geënte
politieke en economische systeem
loopt de indringende oproep tot de
bevolking - van groot tot klein -
uiterste waakzaamheid te betrach-
ten. Op elk moment van de dag.

Want, zo houdt het regime de mas-
sa steeds weer voor: 'tal van vijan-
den belagen ons en onze zwaar be-
vochten onafhankelijkheid. Daar-
bij heeft Tirana het primair op de
Serviërs gemunt, die naar de me-
ning van de Albanese autoriteiten
erop uit zijn 'de door hen gewenste
revolutie Albanië binnen te dra-
gen.

s'Uu !f' met de van oovenaf ge-
kin campagne tot verheerlij-g van de marxistisch-leninisti-

In zijn medio 1982 verschenen 'His-
torische Aantekeningen', onder de
titel 'De Titoïsten', zegt Enver
Hodzja dat de Joegoslavische ge-
heime dienst UDB alleen al in de
periode 1948-1955, 'op het hoogte-
punt van Tito's pogingen om de
ontwikkelingen in Albanië naar zijn
handte zetten', 307 pogingen tot in-
filtratie in Albanië heeft laten on-
dernemen. 'Maar alle geheime
agenten, saboteurs en criminelen'
werden tijdig ontmaskerd en ver-
dreven dan wel 'geliquideerd.

Hoewel het toelatingsbeleid de laat-
ste jaren enigszins versoepeld is,

blijft Albanië het meest gesloten
land van Europa. Nog los van de
huidige ontwikkelingen ziet het er
niet naar uit dat Tirana straks meer
toeristen zal toelaten dan er nu in
mogen, zon tienduizend op jaarba-
sis. Het ontbreekt de Albanezen
immers aan de noodzakelijke infra-
structuur, know-how, voldoende
accommodatie en vakbekwaam per-
soneel. Bovendien, en dat is wel de
belangrijkste reden, bestaat de
vrees dat met de komst van meer
vreemdelingen ongewenste 'kapita-
listische' en 'decadente' invloeden
binnensluipen.
Al van driejarige leeftijd af wordt
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" Waar Joegoslavië eindigt en Albanië begint... Hani i Hotit, de noordelijkste doorlaatpost van Europas laatste stalinistische bolwerk. Rechts achter de neergelaten
slagboom het Albanese douanekantoor. Ter linkerzijde het kwartier van de militaire grensbewakers.
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'Wij moeten te vaak nee verkopen'
Prins Bernhard Fonds en Anjerfondsen bestaan vijftig jaar

Dat varieert van het subsidiëren
van het fanfarekorps in Deventer tot
een financiële bijdrage aan het Ap-
peltheater in Den Haag. Het begrip
'cultuur' is bij het Prins Bernhard
Fonds zeer breed. De zes terreinen
die het bestrijkt zijn: beeldende
kunst, podiumkunst, culturele vor-
ming, wetenschap, natuurbehoud
en monumentenzorg.

Het is geen hulporganisatie voor
Sint Bernhardhonden en het heeft
ook niets te maken met het Wereld
Natuurfonds. Het Prins Bernhard
Fonds, dat dit jaar vijftig jaar be-
staat, geeft subsidies aan culturele
instellingen en draagt de Neder-
landse cultuur naar buiten uit. Om
alle misverstanden rond het PBF uit
de wereld te helpen, gaat hetfonds
in het jubileumjaar'de straat op.
Een nieuwe aanpak in de jaren ne-
gentig, die van bestuur en directie
wel tot verdubbeling van het budget
mag leiden. Dat bedraagt voor
1990 zon 19 miljoen gulden. Met
dat geld ondersteunen het Prins
Bernhard Fonds en de 19 Anjer-
fondsen projecten op cultureel ge-
bied.

van of, of, maar van en, en".
Dat er meer geld nodig is staat vol-
gens de directeur buitenkijf. Van de
5000 aanvragen die bij het fonds
binnenkomen, valt 40 procent af.
De overige 60 procent wordt geho-
noreerd, maar bijna nooit met het
bedrag waar om gevraagd werd.
„Ondanks allerlei overheidsubsi-
dies zijn er ontzettend veel projec-
ten en instellingen die geen geld
krijgen. In de kunst wordt nou een-
maal nooit marktgericht gedacht.
Wij proberen zoveel mogelijk van
die cultuuruitingen te steunen. Let
wel, niet als de instelling of de per-
soon al van de overheid geld krijgt.
Wij zijn een fonds voor en door par-
ticulieren", benadrukt Meerdink.
Van de aanvragen die bij het Prins
Bernhard Fonds binnenkomen —
alles wijst erop dat dat er dit jaar
nog meer worden dan de genoem-
de 5000 — valt al een groot gedeel-
te af. Zo worden er geen rondtrek-
kende theaterprodukties of concert-
tours gesubsidieerd en ook geen
muziekgezelschappen die een reli-
gieuze of politieke boodschap uit-
dragen.
Uiteindelijk komt het meeste geld
bij de podiumkunsten terecht, on-
geveer 35 procent. Hieronder val-
len ook muziekgezelschappen. Di-
recteur Meerdink: „Nederland, mu-
ziekland. Bijna iedereen speelt wel
een instrument of in een fanfare-

" Directeur J. Meerdink van het Prins Bernhardfonds.

Natuurbehoud
Het Prins Bernhard Fonds is op!)*
richt in 1940 met als doel het aar-
kopen van Spitfires en ander otf
logsmaterieel. Sins 1946 heeft*
stichter, Prins Bernhard, nu nogre"
gent, er een fonds ter onderst^ning van de Nederlandse CulW
van gemaakt. ,
Naast subsidieverlening is het r®
samen met het Anjerfonds actiefandere activiteiten. Wel bekend B
het grote publiek zijn de prijzen <J*
werden uitgeloofd, zoals de ZÜV*ren Anjer bestemd voor vrijwilligB
die zich 'verdienstelijk hebben 9*
maakt voor de Nederlandse Q>
tuur.
Daarnaast zijn er nog de Martinu
Nijhoff prijs voor vertalingen en «*
David Röell prijs voor het werk
een beeldende kustenaar. Met #
gang van het jubileumjaar is er o*
een Museumprijs ingesteld, y
derland, museumland, zou je o*
kunnen zeggen. Er zijn er wel &»■
waarvan er vele particulier."
Ook opvallend is de 'poot' natu"'',
behoud, niet verwonderlijk met Nj
oog op de oprichter van het ton*
maar het onderscheidt zich welva
de andere cultuuronderdel^„Sinds het Europese jaar van *natuur, is één van onze zes g^
den het natuurbehoud. NatuuM
onderdeel van cultuur. Met het oos
op de toenemende belangstel^
voor milieu in ons land zal ditn
nog bescheiden onderdeel y
groter worden", verwacht Meerde

anje rome' 11Hijzelf — persoonlijk geïnteres
seerd in architectuur en muziek —

„We krijgen zo ontzettend veel aan-
vragen binnen die gehonoreerd
kunnen worden. We vinden het vre-
selijk jammer dat we maar zo wei-
nig kunnen geven en zo vaak 'nee'
moeten verkopen. We moeten he-
laas een knellend stelsel van richt-
lijnen hanteren. Het gaat bij alle
projecten om grote bedragen. Bij
het beschermen van monumenten
bij voorbeeld zijn altijd honderddui-
zenden guldens gemoeid", zegt
Meerdink.

Het komende jaar moeten 22 jubi-
leumprojecten, georganiseerd in
heel Nederland, de aandacht op de
fondsen vestigen en potentiële do-
nateurs over de streep trekken. Het
Prins Bernhard Fonds denkt daarbij
aan bedrijven, maar vooral aan par-
ticulieren. Er wordt maar liefst zes
miljoen guldenuitgetrokken voor de
publiciteitscampagne.

sioneler van aard zijn. De Anjer-
fondsen zijn te vinden in alle provin-
cies en de drie grote steden. Zij sti-
muleren meer amateuristische in-
stellingen en kunstuitingen. De
twee-eenheid Prins Bernhard/Anjer
wordt vanaf nu duidelijker gemaakt
voor het publiek in het nieuwe logo.
De bekende anjer, handelsmerk
van prins Bernhard, met aan weers-
zijden de namen van de fondsen,
met als ondertitel: Cultuurfonds
voor Nederland.

is zeer optimistisch over het aantal
te verwachten nieuwe donateurs.
„Ik heb er het volste vertrouwen in.
Mensen gaan steeds beter besef-

Het PBF is betrokken bij landelijke
activiteiten, die meestal wat profes-

Onbekend
„Wat wij doen is altijd nogal onbe-
kend gebleven", zegt mr J. Meer-
dink, directeur van het PBF. „Dat
komt onder meer door de naam, die
minder duidelijk is dan bij voorbeeld
Hartstichting of Astmafonds. We
hebben ook nooit actief aan de weg
getimmerd. Zo weten nu maar wei-
nig mensen dat het Prins Bernhard
Fonds één geheelvormt met de An-
jerfondsen". het de Nederlandse cultuur betrof.

Natuurlijk worden mensen door zo-
véél fondsen gevraagd iets te ge-
ven. Maar dan is het geen kwestie

fen dat ze deel uitmaken van een
cultuur die in stand gehouden moet
worden. Tot nu toe werd er nauwe-
lijks beroep op hen gedaan waar

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
Alleen zo inzendenRAADSEL nr. 8

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.

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten. U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
de puzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen

gedeponeerd bij notaris mr
P.M.J.A. Muijters te HeeriefJDeze oplossing alsmede de Zn
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.

WINNAARS
Puzzel nr. 6
Oplossing:
ZONDAAR

aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van deopbrengst 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.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

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.

1e prijs
Mej. M.M. Hunen
A. Schweitzerstraat 26
6441 HG Brunssum
2e prijs
J.M.J. Visser
Gerardusstraat 29
6161 AV Geleen
3e prijs
Dhr. en mevr. Engels-Janss^
Hoofdstraat 60
6461 CS kerkrade
4e prijs
J. Smeets
Kampstraat 11
6114 XX Dieteren-Susteren

bestaande puzzelronde

'Nooit verwacht'

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-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

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.

De oplossing van deze puzzel is

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

kende. Zij kwam zeventien
jaar lang als wijkverpleegster
van het Groene Kruis bij veel
gezinnen over de vloer. De
laatste jaren was zé* district-
verpleegster. Goed voorbe-
reid ging zij enige tijd gele-
den met vervroegd pensioen
en ze vult nu haar tijd met
zich in te zetten voor de buurt
en met zingen in het ge-
mengd koor St.-Jozef Maria-
rade en een dameskoor.

BRUNSSUM - 'Hoe kan dat
nou, ik heb de krant toch
vanmorgen vroeg al gehad"
dacht Leni Hunen aan de Al-
bert Schweitzerstraat in
Brunssum nadat het puzzel-
team zich via de intercom
had gemeld. Natuurlijk komt
dit soort gedachten bij
iemand op als om zeven uur
's avonds zich iemand meldt
namens het Limburgs Dag-
blad. Het sleutelwoord „puz-
zel" bracht duidelijkheid en
dat was voor Leni het gege-
ven om enigszins nerveus de
deur te openen en de dui-
zend gulden in ontvangst te
nemen. „Nog nooit heb ik iets
gewonnen, dit had ik nooit
verwacht" zegt Leni Hunen,
nu genietend van haar ver-
vroegde pensioen. Leni Hu-
nen is in Brunssum en Am-
stenrade zeker geen onbe-

Sport - met uitzondering van
boksen - en puzzelen zijn
haar grootste hobby's. Leni
Hunen, geboren in Bocholtz,
heeft nog geen bestemming
voor de duizend gulden.
Voor de onverwachte repa-
ratie aan haar auto zijn ze
zeker welkom, maar in haar
gedachten heeft ze ook nog
andere wensen. " Leni Hunen, na twintig jaarpuzzelen voor de eerste keer in de prijzen

f limburgs dagb\ad~~j^^J

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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korps. Muziek is deruggegraat V">Jde Anjerfondsen, zou je kunn*
zeggen".



Diffuus licht van een brandende kaars werptdiepe schaduwen op bestofte, onder grauwevlokkige schimmels rustende, door grijzespinnewebben met elkaar verbonden, oudeHessen. In een ondergrondse ruimte die
feitelijk niet meer is dan een nis. Een
uitholling in een kelder, afgesloten door eenyzeren hekje. Die nis is de sacristie vanTheo Penris. Zijn vinotheekje, het heiligeder heiligen van wijnhandel Thiessen. „Als
je hier binnen komt, moet je een kruisteken
maken," zegt Theo. Een ingetogen gesteals eerbewijs voor de meest bejaarde fles inde ongeveer zeshonderd jaren oude,
mooiste wijnkelders van Nederland. De flesdateert uit 1810 en bewaart zeldzame sherryPalo Cortado. Honderdtachtig jaren oud.Teken des kruises óók voor een
eerbiedwaardige Bordeaux, Chateau
Margaux 1911 en voor een even grotebewondering afdwingende Bourgogne,
Chambolle-Musigny 1911. En voor eenv_erendertiger port Niepoort, eenvijfenzeventiger Vosne-Romanée, een
zeventiger Apostelhoeve. Om het over eenzeer belegen likeurwijn uit Malaga,
Lagrima Christi, nog maar niet te nebben.Flessen als curiositeit. Niet te koop.

Wijnhandel Thiessen belijdt vurig eigen botteling

250 jaar
wijncultuur
in Maastricht

vaak twee mannen naar binnen
gaan en er even later maar eentje
weer uitkomen. Dat hadden die
mensen goed gezien. Zien én zwij-
gen, luidde toen het parool. Dege-
nen die achterbleven waren name-
lijk vluchtelingen. Voornamelijk
Engels sprekend. Boven bezet ge-
bied neergeschoten bemanningsle-
den van geallieerde vliegtuigen on-
der anderen, die het geluk smaak-
ten onder de hoede van verzetslie-
den te zijn geraakt. Keer op keer
brachten toen ondergronders Brit-
ten, Yanks naar Thiessen. Ze voer-'
den de opdracht 'ze daar af te ge-
ven' uit. Meer niet.

Theo Penris heeft het allemaal van
horen zeggen. Hij: „De Duitsers
hadden geen verdenking. Thiessen
was een gesloten wijnhuis. Me-
vrouw van Oppen vertelde me eens
dat ze maar een keer een Ober-
sturm... eh... man... huppelde-
pup... führer aan de deur heeft ge-
had. Hij wilde Henri van Oppen
spreken. Mijn man ligt in bed, hij islziek , kreeg hij te horen. Hij zou !
nog eens terugkomen, zei-ie. Nie- ;
mand heeft hem meer gezien. De
vluchtelingen zaten in de kelders,
opgesloten in grote wijnvaten. Bij
onraad werd er met een Engelse
sleutel op de buizen van de water-
leiding geklopt. Dan wisten ze dat
ze zich koest moesten houden. Na
korte tijd verlieten ze de kelders
weer. Via de kazematten en mergel-,
gangen in St. Pieters- en Canner-
berg verder op weg naar België."

Jubileumwijn
De filosofie achter de Thiessen-ju-
bileumwijn tekent duidelijk de
mens Penris. De persoon in kwes-
tie: „Die wijn diende aan déze crite-
ria te voldoen: niet al te bekend,
voor iedereen betaalbaar én van
eigen botteling. Hij moest dus in elk
geval in onze kelders verzorgd
zijn." De keuze viel uiteindelijk op
een Corbières. Theo: „Op een stu-
diereis ontmoette ik de president
van Les jeunes Corbières, een groep
jonge wijnbouwers die kwaliteits- \wijn maken. Na veel proeven viel
de keuze op Chateau Moulin, Cor-.
bières A.C.. Hij is opgebouwd uit
vijftig a zestig procent Carignan,
vijftien procent Grenache, vijftien
procent Syrah en zon twaalf pro-
cent Cinsault. Hij werd ruim een
jaar in onze kelders op eikehout ge-
lagerd." Op 10 januari jl. vond aan
de Grote Gracht de eerste botteling
plaats.

„Deprijs van deze jubileumwijn?"
„Een tientje. Tien gulden, voor
wijn én fles."

„Wat bedoel je?"
„Ik was van mening dat de jubi-
leumwijn een aparte fles behoefde.
Een oude Bourgognefles van don-
kergroen glas. De vraag was: wie
maakt haar nog? Via de Verenigde
Glasfabrieken in Nederland kwam
ik in Italië terecht. In Pergine, in de
buurt van Trento. Ze hebben al de
eerste trek van achttienduizend
flessen geleverd. Er zullen wel
meerdere treks volgen..." A pro-
pos, in de bij Maastricht Culinair
aangesloten restaurants zal Thies-
sens jubileumwijn als huiswijn gaan
fungeren.

Standbeeld
Langzaam maar zeker leidt Theo
Penris zijn zoon Camille (28, afge-
studeerd in sociale geografie) op in
het wijnvak. brengt hem thuis in
een wereld waarin men nóóit uitge-
leerd en uitgekeken raakt. In plaats
van echtgenote Mia ('We-zijn al die
jaren voortdurend zo intens met
wijn bezig geweest dat dat wel op j
onze kinderen moest overgaan')
gaat Camille nu, terwijl dochter
Astrid in het bedrijf in Maastricht
achterblijft, regelmatig met vader
mee op ontdekkings- en oriëntatie-
reis in Frankrijk. Spanje en Italië
Met als belangrijkste opdracht:
proeven, proeven en nóg eens proe-
ven. En zoonlief krijgt van vader
bescheidenheid en eenvoud met de
paplepel binnen. Zó is Theo Penris
nameiijk.
Een joviale, vriendelijke man. Een
genieter bovendien. Maar die de ze-
nuwen krijgt van al het gedaas, al
het would be geleuter over wijn. „Je
wordt er toch niet goed van. De
snobs hebben het over tien secon-
den smaakvoortzetting, animale
geuren, fruitwaarneming van over-
rijpe bosbessen. Wat een onzin
toch! Wat een poespas! Dat ze toch
gewoon doen. Wijn is er om te
proeven, te drinken en om er van te'
genieten. Wijn is er niet om er ein-
deloos over te ouwehoeren..."
Hoewel hij over zijn eigen wijn, af-
komstig van een wijngaardje mid-
den in Maastricht - 50 stokken Pi-
not Noir en 100 stokken Gamay -lyrisch kan uitroepen: „Wat 'n
kleur, geur en smaak, hè!" Dat was-
toen we samen ergens ondergronds!
een pipetie-proef'je namen uit een l
vaatje van vijfenzestig liter puur
Maastrichtse wijn '89. Op 2 februari-
bieden ze hem een standbeeld aan.;
Van de scheppende hand van Desi-'
rée Tonnaer. Heeft Theo Penris wel.
verdiend...

# Theo
Penris:

, ben in
Nederland

vrij
zeldzaam

aan het
worden".

Foto's:
WIDDERSHOVEN
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trad als procuratiehouder in dienst
van G. Thiessen, groothandel in
Bordeaux- en Bourgognewijnen.
Hij was toen een wijnliefhebber.
Méér niet. In de loop der jaren ont-
wikkelde hij zich als een proever
par excellence. Zijn vroegere kel-
dermeester, Michel Aarts, zei eens
van hem: „Hij bezit een smaak die
bijna oneindig is. Als een vaatje pe-
per bij de Muscat heeft gestaan,
proeft hij dat onmiddellijk."

„Theo, wist je iets van bottelen af
toen jekwam?"
„Neen, niks."
Zestig procent ongeveer van alle
geïmporteerde wijnen wordt door
Penris op traditionele wijze op fles
gebracht. Na op eikenhoutenfusten
gelagerd en gerijptte zijn (en om de
drie maanden te zijn overgestoken
op schone vaten). Thiessenbotte-
ling is vermaard. Voorbeeld. Blinde
proeverij van Chateau Labégor-
ce'67. Een Margaux. Chateau-
(lees: Franse) en Thiessenbotteling
naast elkaar. Vijf personen proef-
den. Uitslag: 4 1/2 - 1/2 in het voor-
deel van de Thiessenbotteling. An-
der voorbeeld. Uit de mond van
keldermeester Aarts: „We hadden
een partij Bordeaux gekocht. Op
vat natuurlijk. De voorverkoop ver-
liep zo gunstig dat we genoodzaakt
werden bij te kopen. Dat kon niet
meer op vat. Op fles dan. Franse
botteling uiteraard. Die bleek
slechter dan onze botteling. Het be-
trof Medoc van de gebroeders
Dourthe, Chateau Maucaillou. Een
van hen. Pierre, reisde naar ons toe,
proefde minutieus en moest toege-
ven dat onze botteling beter was."

beste keuzen te maken". Als ik door
de kelders loop en zie wat ik er naar
toe heb gehaald, ben ik trots. En
niemand kan er meer met zn vin-
gers aankomen..."

Je botteling heeft ook het vertrou-
wen in het huis Thiessen aanmerke-
lijk vergroot."
„Ja....ja... ik ben in Nederland vrij
zeldzaam aan het worden."

„Zelf bottelen is commercieel aan-
trekkelijk. "
„Dat speelt extra mee. Het scheeltzon tien a twintig procent in de
kost- en dus ook in de verkoopprijs.
Ik blijf in de race. Bourgogne, zeg-

gen de mensen, da's duur. Wat
duur?! reageer ik dan. Laat ik ze
een Santenay of een Suvigny-lès-
Beaune proeven. Die kost twee
tientjes. Op een andere plaats drie
tientjes. En dan koop je vaak nog
een uitgeklede fles, met heel lichte
per se nooit geen depot krijgende
wijn. Die wel snel op dronk maar
ook snel kapot i5...."
Je maakt het je zelfwel moeilijker."
„Natuurlijk. Laten we eerlijk zijn,
er is niets makkelijker dan in Frank-
rijk een Bourgognehuis opdracht te
geven: stuur me tien dozen van dit
en honderd dozen van dat... Als je
zelf bottelt, kun je kwaliteit bijstu-
ren. Kijk, je mag het wel niet zo

hardop zeggen, maar in feite maakt
Louis Latour wijnen die het cijfer
zeven tot acht verdienen. Hij maakt
nooit een wijn die het cijfer tien
haalt. Omdat hij zo allemachtigveel
klanten heeft en dus zo veel moet
kopen. Dit is mijn verwijt ook aan
het adres van grote Bourgogneluii-
zen, los nog van het totale uitpersen
en uitknijpen van wijnen waaraan
ze zich schuldig maken. Ik heb nu
een boertje in de Beaujolais gevon-
den. Na veel touwtrekken stond hij
twee fustjes Morgon en twee fustjes
Brouilly af. Na botteling in Maas-
tricht zijn dat zeshonderd flesjes
van de ene en zeshonderd flesjes
van de andere wijn. Lastig geweest,
om die fustjes te krijgen, zéker,

maar ik heb wel mooi spul in huis."

Theo Penris overigens was de enige
Nederlander dietijdens de laatst ge-
houden Hospices de Beaune - be-
faamde driedaagse novembervei-
ling - kocht. Beaune Brunet'B9, om
precies te zijn. „Heb er lang op ge-
wacht, kwam pas 's avonds rond
acht uur aan bod". Bourgognespe-
cialist Penris gelooft vurig in eigen
botteling. „Maar het moet wel keer
op keer bewezen worden."

Vluchtelingen
Gedurende de laatste oorlog zeiden
Grote Gracht-bewoners wel eens
tegen elkaar: je ziet bij Thiessen

Botteling
vestiSn fessen. Nog steeds ge-
Grr,, '" dat kapitale pand aan de«te Gracht 18: 1082 vierkanternerf.r,S,eenoude (beter uitgedrukt:jergeloude) kelders met op 31 de-
to "°er jl. ruim 3100 hectoliter wijn
deb t" 'n nes' Theo penris: „Ein-
kad ans' Na verkoop in hetmaliLVrn de feestdagen dus. Nor-
dertio gt er veel meer." Eenen-verilg Jaren zit Penris (56)al<" vinotrain "u" 1956 verliet hiJ het Cen"

Laboratorium van DSM en

TheoPenris over zijn 'geheim. Zeg
maar rustig 'geloof: „Het zelf bot-
telen is voor mij als een furie. Vanaf
het moment dat de wijn op fust bin-
nen is, heb je in elk geval de wijn in
eigen handen. Je laat hem op eiken-
hout op natuurlijke wijze uitrijpen,
jeproeft en je steekt hem regelma-
tigover. Je wilt per se een mooi pro-
dukt maken en jebottelt met liefde
en met verstand van zaken. Als je
zélf bottelt, na in Frankrijk per-
soonlijk de wijn te hebben uitge-
zocht (Michel Aarts eens: 'Mijn-
heer Penris haalt wijn uit die een
ander niet vindt'), ben je in staat de

Trots
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KADUS is de merknaam vooreen komplete lijn haar-
verzorgingsprodukten voorprofessioneel gebruik.
Vanwege uitbreiding van de bestaande produktlijnen en
de groeiendeverkopen, zoeken wij opkorte termijn voor
het bezoeken van de professionele kapsalons:

Vertegenwoordiger/ster
Onze gedachten gaan uit naar personen die ervaring
hebben met de vertegenwoordiging van haarkosmetika
produkten. Leeftijd 23-35 jaaren woonachtig of bereid
te gaan wonen in Limburg.

Een middelbare opleiding is noodzakelijk.
Vanzelfsprekende eigenschappen voor dezeboeiende
funktie zijn: enthousiasme, pioniersgeest en een juiste onde°r toevoegingkaneen
kommerciële instelling. recente pasfoto, gaarne

zenden aan:
S. Mok, t.a.v. dedirektie,

"JT _yr T| postbus 40,

ft£ g~± 'M ff 2750AA Moerkapelle.

SWVII 1 1 1 1 111 II 1 Managen '8 wn proces van mensen trainen en ontwikkelen, ook in de bouw!
_4\ Bent u die coördinator/opleider die dit proces wilt sturen?

bcuwi^^mb _ __r^ jk
- ummmm -S- Door de toename van activiteiten, zoals om- en bijscholingscursussen en het opleiden van

J&ssê^^= = aaa jj_jïï werknemers voor de timmerindustrie, zoeken wij:
6416 AA Heerlen Een dynamische Een

COÖRDINATOR/LEERMEESTER LEERMEESTER... dietongeren wü opleiden tot vakman.
- Na de inwerkperiode, de opleidingvan de werknemers/ Functie:

leerlingen in overleg met de leermeesters plannen. - Leerlingen/werknemers opleiden volgens het leerling-- Het coördineren van alle opleidingsactiviteiten. stelsel.- Het opbouwenvan een relatiekring met externe - Het uitvoerenvan scholingsactiviteiten,art. 35-b
leermeesters/uitvoerders/consulenten. - Het omzetten van technieken in opleidingsmodules.- Het verzorgen van praktijkinstructies. G«vr»»od-

Gevraagd: - Een jongedynamische vakman, die zijn sporen in de
- Persoonlijkheid, vitaleresultaatgerichte motivator. bouwwereld verdiend heeft.- Affiniteit met opleidingen. - Minimaal Voortgezette Opleiding Leerlingstelsel.- Opleiding: Min. MIS.-nivo - Ervaring met het opleiden van leerlingen.
" Leeftijd: 30-45 jaar.- Ervaring: Enige jaren bouw- of onderwijservaring.

Het S.W.V is een samen- Geboden wordt:
werkingsverband opgericht door ' Uitdagende dynamischefunctie in een motiverende omgeving.

Ar. m\/r\ o ZiAmiimmmm - Klein team in een zich versterkende organisatie.. u
de N.V0.8.-afdelingen . Ultstekende arbeidsvoorwaarden.Maastricht en Mijnstreek, welke

in de afgelopen vijf jaarvele Is dit een uitdaging voor u? Stuur dan, binnen 14dagen, uw uitvoerige sollicitatiebrief voorzien
vakbekwame werknemers voor de van C.V aan dhr.Th. J.M. Wilken, directeur van het S.W.V, Kissel 47, 6416 AA Heerlen,

bouwnijverheid heeft opgeleid. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van deprocedure.

De uiteenlopende werkzaamheden vanhetAlgemeenburgerlijkpensioenfonds zijn
aan verschillendeorganisatie-onderdelen toevertrouwd: hetAbp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, On-
roerend Goed en ABP-Hypotheken. Bij deuitvoering vanhun taken kunnen dezebedrijfseenheden
gebruik makenvan de diensten van Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningen levert de
benodigdefaciliteiten. De Hoofddirectiewordt gesteund en geadviseerd dooreen aantalkleine ge-
specialiseerdeCentrale Staven. HetAbp heeft in 12plaatsen inhet land vestigingen.Van deruim 3700
medewerkers is hetmerendeel inhethoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

fl^Sl HYPOTHEKEN
ABP-Hypotheken verstrekt enerzijdsrechtstreeks hypothecaireleningenaan individuelehypo-

theekgevers en creëert anderzijds samenwerkingsverbandenmetandere hypotheekverstrekkers.Het bedrijfs-
onderdeelWoninghypothekenverstrekt hypothecaireleningenaan individuele hypotheekgevers.De hypothe-
cairebeleggingen van dit hypotheekbedrijf maken momenteel een stevige groei door.

ABP-Hypotheken zoekt t.b.v. het eigen hypotheek- Gezien het solitairekarakter van onderhavigefunctie
bedrijfwaarbinnen ongeveer 130medewerkerswerk- wordteen grote mate van flexibiliteit en zelfstandig-
zaam zijn, een heid gevraagd.

jUJfISt (m/v) w,l bieden: een aantrekkelijkefunctie binnen een dy-n amische jongeorganisatie; een salaris, dat in over-
Functie-informatie: deze functionaris adviseerthet eenstemming ismetdeaarden het niveauvan defunc-
managementvan Woninghypotheken in algemenezin tic. Daarnaast 8% vakantiegeld, een goedepensioen-
ten aanzien van zaken op juridischgebied; hij behan- voorziening en een tegemoetkomingin deziektekos-
delt operationele zaken (zowel in aanvraagtraject als in tenverzekering.
beheerfase) waarbij juridischeproblematiek aan de
orde is; voorts adviseert hij inzake de juridischerand- Een psychologisch onderzoek kan deeluitmakenvan
voorwaarden bij produktvernieuwingen c.g. produkt- desollicitatieprocedure.
aanpassingen; vanuit zijn juridische achtergrondlevert
hij een bijdrage aan detotstandkoming van het door Nadere informatiekan worden ingewonnenbij de
Woninghypotheken te voeren beleid. heer mr. R.G.J. van Elferen, tel. 045-794608

(tussen 10.00-12.00 uur).
Wij vragen: een afgeronde juridischeopleiding
Nederlands Recht (Civiel Recht) of Notarieelrecht; Schriftelijke sollicitaties dienenbinnen twee weken te
tenminste twee jaar ervaring in vergelijkbare juridi- worden gerichtaan ABP-Hypotheken, hoofd Perso-
sche functie; affiniteit methypothecaire financiering; neelen Organisatie, deheer H.A.A.M. van Ingen,
praktische instelling; in staat zijneen goedewerkrela- Postbus 3005,6401 DM Heerlen,
tic te onderhouden met lijnmanagers.
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Medisch Centrum-West gezien? I
Gelukkig hebben C* I 3| I
w// van verplegen I
méér verstand! /- -^jèA I

HetDe Wever-Ziekenhuis is een van \A/j| jjj9 I
degrote algemeneziekenhuizen in wwii jij ■ ■
Nederland. Jaarlijks worden bijna " wat betekenen voor de mensen? I
20.000patiënten opgenomen inde '©e" afwisselende baan waarin je niet stilzit? I
kliniek en5.000 In de *elke da 9 weer met andere mensen bezig zijn? I
dagverpleging Het aantal " onafhankelijk zijn, op jeeigen benen staan? I
poliklinische behandelingen ' niet ,an9er financieel afhankelijk zijn van je ouders of van de studiefinanciering? I
hLtraantruim een kwart milinon 'werken en leren tegelijk en stap voor stap je vak onder deknie krijgen?

_? 000 medewerkersen een " een werkoever d,e *e leermiddelen betaalt?zowmeoewerKersen een . een vaste aanstening na je opleiding?
medische stat van ïoospecialisten. , desgewenst goedkoop wonen in een flat op het ziekenhuisterrein?Hotde Wever vervult oen
belangrijkecentrum-functie in Zuid- ZOek jij?
h Hü' h ti naart ta / *werk 'n een 9root 2'ekennuis met veel mogelijkheden voor specialisatie?Het ziekenhuisfungeert tevens als . zekerheid bij een van van de grootste werkgevers in deregio?
opleidingsinstelling voorartsen, . werkplek in een dynamische organisatie die voortdurend in ontwikkeling is?
specialisten, verpleegkundigen en . een instelling waar patiëntgerichtheid en kwaliteit worden nagestreefd?
paramedid. ...ftBen jij?
Geïnteresseerd? .jn september minimaal 17 jaar?
Bel tijdenskantooruren met de heer " in het bezit van minimaal het MAVO-diploma met 6 vakken op D-nivo of een
M. Feijen, onze optekfings- vergelijkbaar diploma?
coördinator, telefoon 045-766442. . de opleiding te volgen die3 jaarplus 10 maanden duurt?Of solliciteer.

Je begint met een beroepsvoorbereidende periode van 7 maanden in de
Solliciteren Centrale School. Je ontvangt een zakgeld van 395 gulden per maand; de
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 16 leermiddelen worden door het ziekenhuis betaald. (Heb jeeen uitkering? Neem
februari worden gerichtaan de dan contact op met jeuitkeringsinstantie.) Na het afsluiten van deze periode
Personeelsdienstvan het wordt je 1e jaars-leerling met een leer-arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
De Wever-Ziekenhuis, tijd. In het 1e jaarverdien je’ 1205 (exclusief eventuele toeslag vanwege
postbus 4446, 6401 CX Heerlen. minimum (Jeugd)loon), in het 2e jaar’ 1423 en in het 3e en 4e jaar’ 1839.
Vermeld in de linkerbovenhoek van je
sollicitatiebrief MP/ 01. Dan...Sollicitanten worden uitgenodigd voor
een informatiemiddagover beroep, pas je misschien in de groep die in september in
opleiding en selectieprocedure. het De Wever-Ziekenhuis de opleiding start tot

leerling-verpleegkundige

v De M/ei/e^^fekenhuis '



Negen jaargeleden was zij betrokken bij
een ernstig verkeersongeluk. Liefst

negen weken lag zij in een diepe coma.
De artsen hadden haar al opgegeven,

toen ze plotseling als door een wonder
weer bijkwam. Met een

bewonderenswaardige inzet en
vasthoudendheid doorstond ze tal van

operaties en een langdurige
revalidatieperiode, met name in de

Hoensbroekse Lucasklinieken.
Gertrude Lohman (31) woont nu al weer

enige tijd zelfstandig in een
verzorgingstehuis in het Noordhollandse
Bergen. „Het is nog een geluk dat ik er

zo ben uitgekomen," vertelt ze de nog
enigzins gereserveerde verslaggever aan
het begin van het interview. „Kijk daar
maar eens, buiten, daar rijdt iemand in
een rolstoel voorbij. Zo erg is het met

mij nu ook weer niet.

Coma is een toestand van to-
tale bewusteloosheid. Het li-
chamelijk bewustzijnscen-
trum (een klein plekje hoog in
de nek) functioneert niet meer
en depatiënt is op geen enkele
manier wakker te maken.
Zon diepe coma kan maxi-
maal twee maanden duren.
Binnen twee maanden sterftdepatiënt, ofwel zijn lichame-
lijk bewustzijnscentrum treedt
weer in werking. In dat laatste
gevalkomt depatiënt bij ken-
nis ofhij raakt in een toestand
van coma vigil, een leven als
dat van een plant. De patiënt
heeft zijn waak-slaapritme te-
ruggekregen, maar kijkt - als
hij wakker is - enkel gedach-
teloos in de verte. Er is op
geen enkele manier contact te
krijgen. Een leven dat jaren
kan duren.
Voor meer inlichtingen kan
men terecht bij de Coma Ver-
eniging Nederland (CVN),
Postbus 101, 1200 AC in Hil-
versum. Telefoon 05172-
-2019. Contactpersoon in
Limburg is mevrouw C. Rik-
menspoel-Peeters, Petronius-
straat 18, 6417 VL in Heerlen.

" Over haar comaperiode kan Gertrude weinig zeggen. „Het was geen zwart gat, het is even goed een wit
gat."

_
deerd, of was ik al getrouwd. Dat is
even moeilijk, maar je moet ver-
der."

Strijd na coma houdt nooit op
naa, -*-et gesprek vindt plaats
eer *anleid'ng van de
Stin tmakende affaire-Ineke
biin Sen ' de comapatiënte die
leve zestien Jaar kunstmatig in
Oio ü Werd Behouden en nu
moeÏHterven' Haar echtgenoot
een daarvoor wel jarenlangdivlVerbeten striJd voeren met"verse instanties.

„Men kweekt tegenwoordig alleen
maar supermensen", vervolgt ze fel.
„Ik ben zeer verontrust over deze
ontwikkeling, want de minder capa-
bele mens is daar de dupe van. Als
een werkgever al niet bereid is enig
geduld te tonen, houdt alles toch
op? Van de andere kant ben ik me
er ook wel van bewust dat andere
mensen weer andere teleurstellin-
gen moeten verwerken, hoor. Je
had alleen gehooptop wat meer be-
grip"

'Supermensen'

meer om naar Lourdes te gaan",glimlacht ze. „Ik vond het gewoon
fantastisch. Maar later, op de vierde
dagdat ik daarwerkzaam was, werd
mij opeens meegedeeld dat ik niet
meer hoefde te komen. Ik was vol-
komen verbijsterd. Ik was nauwe-
lijks begonnen en kon alweer ver-
trekken. Ik heb wat moeite met
schrijven en ik praat wat langzamer,
maar het valt al met al heus wel
mee, dat merk jij toch ook?"

Wat Gertrude beslist heel erg mist,
is dat zij geen piano meer kan spe-
len. „Muziek nam bij ons thuis al-
tijd een zeer bijzondere plaats in.
Twaalf jaarlang heb ik les gehad en
piano gespeeld en opeens kan dat
niet meer. Vooral tijdens de afgelo-
pen kerstperiode voelde ik dat als
een groot gemis. Je zoekt dan ook
telkens naar wegen om dat soort za-
ken te compenseren."

De fatale aanrijding - waar zij ove-
rigens niet schuldig aan was - vond
plaats op 7 maart 1981. Negen we-
ken heeft ze in een heel diepe coma
gelegen, een tijd die normaal ge-
sproken als een maximum wordt ge-
zien. „Het was vreselijk, die klap.
De medische prognoses waren nul-
komma-nul. Óp 8 april, de dag dat
ik 23 jaar werd, was ik nog altijd
niet bij bewustzijn. De kamer stond
vol met bloemen, maar ik heb er
niets van gemerkt. Mijn ouders zijn
toen echt door een hel gegaan."

zond» i",
nissen is echter een uit-

keer rtJ geVaL Men schat dat
Patièn,97 Procent van de coma-
van m Weer biJkomt- Een coma
We) pleer dan enkeleuren kan even-
veroor

n7^ge nersenbeschadigingen
gebrek ' omdat een zuurstof-
be_chLoptreedt- Ernstige hersen-
dere i H

Blngen kunnen onder an-
nemie tot invaliditeit, inconti-
sPr '?' ëeneugenstoornissen,
feukv ° men of verlies van het
die he/m°gen- Maar ook degenen
meint gCKUk hebben zonder "cha-Wakin gC k uit hun coma te ont-

bind m°eten Weer hun eigen 'ik'

verschrikkelijk. Voor mij staat als
een paal boven water: als de liefde
ontbreekt, verschraalt alles."

woordig. Die hangnaar perfectie en
uiterlijk vertoon vind ik ronduit

Gertrude maakt zich vooral ernstigzorgen over het feit dat onbegrip
ten opzichte van minder capabele
mensen ten grondslag ligt aan on-
wetendheid. „Dat is toch nog veel
erger?", roept ze vertwijfeld. „Als
mensen totaal geen weet hebben
van zaken die zich wel degelijk in
onze maatschappij afspelen. Dat is
de oppervlakkigheid van tegen-

Kennelijk heeft minister Alders van
Volksgezondheid, Milieu en

Ruimtelijke Ordening nog niet veel
geleerd van zijn eerste optreden in
de Tweede Kamer, op 19 december
jl. Hij werd toen, voor de ogen van

het volk, genadeloos door zijn
collega van Verkeer en Waterstaat,

Hanja Maij-Weggen, afgemaakt.
Hij kwam — zonder met haar te

overleggen — met plannen om
personenauto's uit te rusten met

een tachograaf en de
maximumsnelheid terug te brengen

tot honderd kilometer per uur.
Alders' nieuwe plannen ten aanzien

van het woon-werkverkeer en de
moeilijk bereikbare

industriegebieden lijken ook geen
grotere diepgangte hebben dan een
borrelglas. Ze bieden geen serieus

alternatief en zijn op zijn best
'Aldersnaïef te noemen.
Alders wil de bouw van

kantoorkolossen en
bedrijfsterreinen die nauwelijks of

niet met het openbaar vervoer
bereikbaar zijn, verbieden. Ook

bestaande plannen voor
kantoorparken en bedrijven langs

snelwegen moeten ongedaan
gemaakt worden. Doel is het

gebruik van de auto te ontmoedigen
en het woon-werkverkeer in te

dammen.
Slecht nieuws dus, bijvoorbeeld

voor het uitgestrekte DSM-complex
bij Geleen-Beek, dat helemaal ligt

ingeklemd tussen snelwegen.
DSM-topman Van Liemt en de

zijnen rest eigenlijk nog maar één
mogelijkheid: de moker erin.

slopen die hap en verplaatsen naar
gemakkelijk met het openbaar
vervoer bereikbare gebieden.

Maar zijn die terreinen er dan?
Jazeker! Wat bij voorbeeld te
denken van het centrum van

Heerlen. Toevallig is daar net een
nieuw plan voor gelanceerd. Met
een beetje bijsturen maak je van

Heerlen in plaats van de modernste
stad, het modernste industriegebied

van Nederland, desnoods met
overkapping. Dat zal ongetwijfeld
het een-en-ander kosten, maar het

centrumplan vergt sowieso al een
half miljard, dus het begin is er.

Het personeel kan dan - met dank
aan Ceausescu - gehuisvest worden

in torenflats, die in de naaste
omgeving van het industrieel

complex worden gebouwd. Die flats
worden via enorme

transportbanden met de fabrieken
verbonden, zodat de arbeiders bij
het gaan van de zoemer slechts op

de lopende band dienen te stappen
om naar hun werk vervoerd te

worden. Goedkoop en handig en zö
ver ligt Orwells '1984' nou ook weer

niet achter ons.
Natuurlijk zijn er meer geschikte

plekken te vinden voor de vestiging
van grote bedrijven. Ogenblikkelijk
schiet ons het Céramiqueterrein te

binnen, waar Maastricht
prestigieuze plannen voor heeft

ontwikkeld. Jammer dus. Niks geen
spectaculaire woningbouw,

winkelcentra of wat dan ook.
Gewoon laten blijven wat het is,

een industriegebied op de
rechteroever van de Maas, in de

buurt van het station en vlakbij de
stad. Ook hier wordt het

woon-werkverkeer daarmee in een
klap overbodig.

Gelukkig bevatten de plannen van
Alders geen financiële

onderbouwing en met die
oplopende rente en de groeiende

tekorten van de overheid zal die er
wel nooit komen ook. Dat er iets

moet gebeuren aan het autoverkeer
is duidelijk en dat er beter gepland
moet worden ook. maar je moet de

realiteit daarbij niet uit het oog
verliezen.

Het was in ieder geval beter
geweest als Alders het door hem .

gelegde ei eerst was gaan
uitbroeden voor het al 'kip' te

noemen. Want nü wekt de brave ;
minister zelf een beetje de indruk

dat ei te zijn.

peter stiekema

heel __ f Lohman: "Ook ik ben een
n persoon dan vóór mijn

leen al ,k?n ook niet anders. Al-
schji m

praktlscn 's er een grootver-
ik er „ vroeger. Maar ik vind dat
heb cc ë°cd ben uitgekomen. Ik
Pf aat win33' restv^schijnsehn. Ik
teram? langzamer, kan mijnrech-
'oon mn'et "e'emaal strekken en
Vastzh M' jker °mdat mi J" heuP
Zefieen h

aar lnderdaad, jekunt welheb'geleid* e'genliJk twee levens UAnmde Lohman is S^lukkig in haar eigen woning in het verzorgingstehuis De Rekere in Bergen. „Ikheb de schijn tegen, maar ik was vóór mijn coma nietgelukkiger dannu." Foto's: COR MOOIJ

heel proces. Je krijgt het .niet door
er alleen simpel voor open te
staan."

Gat
De periode dat ze in coma heeft ge-
legen, kan Gertrude niet onder
woorden brengen. „Ik kan niet zeg-
gen dat het een zwart gat was, dat
klinkt te negatief en dat is het ook
niet. Het was meer een atmosfe-
risch geheel, dat geen tijd kent.
Helse pijnen voel je niet. Je hebt to-
taal geen besef wat er allemaal om
jeheen gebeurt. Ik kan het gewoon
niet in concrete vorm tonen. Het is
even goed een wit gat. Het was in
elk geval een periode van absolute
vrede en rust. Ik kan me hoogstens
herinneren dat ik wel eens wat re-
flexen heb gegeven. Ik geloof in elk
geval dat de herinnering hieraan
geen drama is. Het is in feite een
heel natuurlijk verloop. Ik bedoel,
het is niet in tegenspraak met wat jij
als leven ervaart. Innerlijk ervaar je
geen tegenstelling. De mens is een
uitwendige gedaante die veran-
dert."

Toen ze weer bijkwam en besefte
wat er allemaal was gebeurd, begon
een periode van actief dragen en
vechten. „In het begin was er na-
tuurlijk geen sprake van accepteren
van de situatie. Maar op een gege-
ven moment zet je alles op alles om
er bovenop te komen. Ik geloof dat
de mens een soort natuurlijke be-
schermlaag heeft. Je legt je alleen
toe op wat in een bepaalde toestand
van wezenlijk belang is. En daar
concentreer je je dan op."

Bij Gertrude was het streven er op
een gegeven moment op gericht
weer zo snel mogelijk zelfstandig te
kunnen gaan wonen. Dan pas zou
ze weer als mens kunnen functione-

Genieten
"Kijk it k.kriod e w na mijn revalidatiepe-
van ali ßefr moeten leren genieten
volgt 2

Zaken die ik 'eer," ver-
ie moer "?at m°et ook wel' want
lijken JC buid'ge leven niet verge-
Vervalie ■ l vorige- Je moet niet
doe ie '" de "J" van vroeger. Dat
heb :\natuurliJk wel eens en dan
ik bij H t

Weereven moeilijk. Toen
trokke noodlottige ongeval be-studeerdraakte ' was ik 22 Jaar en
Missrk ,k rechten in Nijmegen.,Ss was ik nu wel afgesfu-

Grenzen
Nu ze al weer enige tijd zelfstandig
in Bergen woont, merkt ze dat ze
haar grenzen steeds weer moet ver-
leggen. „De strijd gaat door", con-
stateert ze. „Het is natuurlijk fan-
tastisch dat ik dit niveau heb be-
reikt, maar je wilt meer. Elke keer
weer breekt er een moment aan,waarop je vaststelt dat je weer een
stapje vooruit moet gaan. Dat voel
je gewoon. Het is alleen jammer,
dat je op deze weg vaak onverwach-
te tegenslagen ontmoet."

Gertrude vertelt dan ingetogen over
de nare ervaring die ze onlangs op-
deed. Vorig jaar ging ze met een
aantal Limburgers op bedevaart
naar Lourdes. Vlak daarvoor had ze
te horen gekregen dat ze een partti-
me baantje kon krijgen als receptio-
niste in een verzorgingstehuis in de
buurt van Bergen. „Een reden te-

Het is dan ook niet verwonderlijk
dat ze hoopt dat spoedig meer aan-
dacht zal uitgaan naar de comapa-
tiënten. „Dat is niet alleen een taak
van de overheid, maar naar mijn
mening vooral ook van de maat-
schappij. Er is bij voorbeeld onvol-
doenderegistratie. Men weet nog
niet eens hoeveel comapatënten en
ex-comapatiënten er zijn. De schat-
tingen lopen in de duizenden. En
als je dan weet hoeveel leed vooral
ook de naaste omgeving ondervindt
als gevolg van zon noodlottige si-
tuatie, lijkt het mij vanzelfsprekend
dat er snel iets moet gebeuren op dit
vlak."

Zo pleit Gertrude bijvoorbeeld
voor een centrale opvangvan coma-
patiënten. „Je kunt comapatiënten
niet zomaar wegstoppen. Deze
mensen vragen een speciale behan-
deling. Het is nog altijd een verbor-
gen, groot verdriet. Dus zou ik zeg-
gen: mensen, hou toch oog voor het
kleine. Ik heb de schijn natuurlijk
tegen, maar ik was vóór mijn coma
niet gelukkiger dan nu."

Opvang

ruimste zin van het woord. En als je
merkt dat je stukje bij beetje voor-
uit gaat, dan voel je je als mens ook
beter worden. Je ondergaat een lou-
tering. Zo heb ik een klein jaar opbed gelegen. En de boom buiten
waar ik al die tijd naar heb liggen
kijken, ga je steeds bewuster in je
opnemen. Dat is opeens niet meer
zoiets vanzelfsprekends. Duidelijk
is in elk geval, dat ik er goed aan
heb gedaan verder te strijden. Als
ik destijds bij mijn ouders was ge-
bleven, was ik een kind gebleven."

ren. „Ik ging voor aanvullende re-validatie naar Hoensbroek, omdat
ik voelde dat ik door moest zetten.Had ik me toen al bij de situatie
neergelegd, dan was ik nu misschien
niet zover gekomen. Ik geloofde ge-
woon in een heelwording. En dan
het heel worden als mens in de

over een dunne draad. En als het
dan lukt, als je vooruitgang boekt,
dan ben je sterker dan daarvoor.
Kijk, op zon afdeling waar zoveel
patiënten worden behandeld, is het
vaak heel moeilijk te bewijzen wat
jekunt. Het personeel heeft ontzet-
tend veel om handen en iedere pa-
tiënt is verschillend van aard en van
uiting. Het was dan ook een geslo-
ten afdeling, dat was de opzet."

Gertrude Lohman bezocht later
vaak de in 1986 overleden deken
Meijs in Hoensbroek. Ze was al ka-
tholiek, maar na haar coma ervoer
ze dat geloof veel intenser. „Tja, je
bent ook zo intensief met je zelf be-
zig", lacht ze enigszins verontschul-
digend. „Het is in deze tijd ook zo
moeilijk te zeggen, maar ik heb het
geloof toch als een bevrijding erva-
ren. Het treft zoiets essentieels in
het leven. Het is een fundament, je
bouwt er iets mee op. Die religiosi-
teit, als je die ten volle bewust bent,
ben je niet alleen. Dan heeft het lij-
den ook een doel. Maar dat gevoel
krijg je natuurlijk niet zomaar. Je
moet er voor vechten, en dat is een

Onzeker
Tijdens de negen maanden revali-
datie in Hoensbroek voelde Gertru-
de zich vaak ontzettend onzeker.
„In het begin dacht ik: hoe kom ik
hier ooit uit? Je loopt als het ware

door
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Het provinciaal bestuur van de
congregatie zusters franciscanessen

van Heythuysen
wil graag in contact komen met vrouwelijke kandidaten voor een full-time functie
van

COÖRDINATRICE
van drie religieuze leefgroepen in het klooster te Heythuysen.

Functie-eisen:
Gedacht wordt aan een vrouw die:- ervaring heeft in het omgaan met bejaarden;- affiniteit heeft met het religieuze leven;
- geëngageerd is met het kerkelijk en maatschappelijk leven zoals verwoord in

de beleidslijnen van het zusterschap;- een leeftijd heeft tussen 35 en 55 jaar;- zelfstandig en in teamverband kan werken.
Taakomschrijving:- zorg dragen voor de immateriële belangen van de zusters;- in overleg met de zusters een leefklimaat creëren waarin deze zichzelf

kunnen zijn;- het organiseren van praktische voorzieningen voor het verblijf van gasten;
- communicatie met:
* de contactzusters van de groepen;
* de directeur, die met personeelsleden het materiële welzijn van de zusters

behartigt;
* het hoofd verzorging, dat verantwoordelijk is voor het lichamelijkwelzijn van

de zusters;

* de rector voor wat betreft de organisatie van de liturgische vieringen en het
pastoraat.

Opleiding:
Bij voorkeur agogische/theologische opleiding en door ervaring verworven
bekwaamheid om aan de genoemde functie-eisen te voldoen.
Honorering:- arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig hetrechtspositiereglement

voor personeel in dienst van ordes en congregaties;- pensioenregeling volgens PGGM.
Inlichtingen en sollicitaties:
Schriftelijke sollicitatie met pasfoto en uitvoerige gegevens vóór 15 februari 1990
te richten aan bestuur zusters franciscanessen van Heythuysen, postbus 3018,
6093 ZG Heythuysen.
Een psycho-technisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor nadere informatie kunt u, uitsluitend telefonisch, contact opnemen met
zuster Sofie Perriëns, 045-715652. aosu

Excelsior Tours Hulsberg/Sittard B.V.
zoekt met spoed

ERVAREN TOURINGCARCHAUFFEURS VOOR
- dagtochten binnen- en buitenland;- meerdaagse reizen buitenland.

PENDELCHAUFFEURS SPANJE EN YOEGOSLAVIË

PART-TIME CHAUFFEURS GROEPSVERVOER
Excelsior Tours Hulsberg B.V. zal in het voorjaar van 1990
verhuizen naar haar nieuwe vestiging in Sittard.

Schriftelijk sollicitaties kunt u richten aan
Excelsior Tours Hulsberg B.V.
t.a.v. dhr. Meijer
Aalbekerweg 4
6336 AD HULSBERG mm

JEUGDDORP BETHANIË
Hom - Limburg

is een residentiele setting voor kinderen van 0-18 jaarin Hom met
dependances te Roermond (De Brug en Clara Fey).
De organisatie heeft verschillende werkvormen: verticale leefgroepen.
behandelgroepen, woongroep voor meisjes, gemengde
zetfstandigheidstraining, gezinsgroepen en interne gezinsbehandeling.
De totale capaciteitbedraagt 144bedden: het aantal personeelsleden Is
ca. 125.
Hetjeugddorp ressorteert onder het bestuur van de stichting St.-Joseph
Patrocinium te Venlo.

In verband met vertrek van de huidige directrice, zoekt het bestuur per 1
oktober 1990 een

DIRECTEUR (m/v)
Functie-Inhoud:

" beleidsverantwoordelijkheid afleggen tegenover en delen met het
bestuur;

" beleid formuleren en uitvoeren samen met de adjunct-directeur en allebetrokkenen;

" zorg dragen voor het leiden van de financiële, pedagogische en
personele administratie en bijbehorende correspondentie;

" toezien op het leidinggeven aan alle technisch onderhoud, alsmede
beleid ontwikkelen betreffende vernieuwingen en uitbreidingen;

" bewaken en evalueren van de organisatie en het initiëren van nieuwe
ontwikkelingen;

" (doen) vertegenwoordigen van de instelling naar buiten;

" overige bijkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:

" leeftijd vanaf 35 jaar;

" academische opleiding of de "voortgezette opleiding' of een
gelijkwaardig niveau;

" een aantal jaren ervaring in een residentiele setting;

" persoonlijke houding en betrokkenheid moet een belangrijke bijdrage
leveren aan een open woon-, leef- en werkklimaat;

" een christelijke levensbeschouwing;

" wonen in de directe omgeving;

" een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Rechtspositie

" volgens CAO jeugdhulpverlening;pensioenregeling PGGM;

" salaris volgens schaal 149;

" in verband met een inwerkperiode, zal een aanstelling per 1 september
1990 plaatsvinden.

Inlichtingen telefonisch bij de huidige directrice, mevr. L. Wleèrs: (04768) 2727. 'Schriftelijke sollicitaties vóór 3 februari 1990 te richten aan het bestuur, p/a
Weergraaf 23, 6085 BW Hom. mmo
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Voor middelgrote
optiekzaak in Zuid
Limburg zoeken wij een

opticien m/v
Wij vragen
vakkennis, enthousiasme
en inzet.
Wij bieden zelfstandig
werk in prettige werksteer
en zeer gunstige
salarisvoorwaarden.
Voor informatie en/of
sollicitatie brieven onder
nummer
HK 102, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Diskretie verzekerd.

Verhey Vlees B.V. Huth
Vleesgrossiers sinds 1895

vraagt met spoed

UITBENERS 36-urige werkweek

KANTWERKERS 36-urige werkweek

PRODUKTIEMEDEWERKERS M/V 36-urige werkweek

HULP VOOR SCHOONHOUDEN VAN
KANTOORRUIMTES ETC.

Tel. 045-243838. *»

-"" CEDAK B.V.
(ïftICSÊ) vestiging Nuth

lilAlf Spoorstraat 72
I"*—■ 045-245000

vraagt

een leerling-dakdekker
Vast dienstverband in het
vooruitzicht.
Leeftijd 23-40 jaar.

30570 Eigen vervoer is noodzakelijk.

Voor onze divisie hijswerken zoeken wij op korte termijn:

EEN ERVAREN HOOFD-ADMINISTRATEUR (m/v.

EEN ERVAREN MEDEWERKER PLANNING (rn/vi

EEN ERVAREN PROJECT-ENGINEER (HTS W) im/v)
Aan de kandidaten worden de volgende eisen gesteld:

- ruime ervaring en grote mate van zelfstandigheid op hun vakgebied
en bij voorkeur afkomstig uit de metaal- en/of bouwnijverheid;- affiniteit met automatisering;- goede contactuele en leidinggevende capaciteiten.

Daarnaast is er op korte termijn plaats voor

ERVAREN MONTAGEMEDEWERKERS mi

ERVAREN MACHINEMONTEURS m/v
Bij de functies worden goede arbeidsvoorwaarden geboden.
Sollicitaties kunnen tot 5 februari as. schriftelijk worden gericht aan:
Kraanverhuurbedrijf Marcon 8.V., postbus 49,6130 AA Sittard.

: '— 1 '

Open huisvoortechnische automatiseerders bij BSO/
AutomationTechnology te Breda, Eindhoven en Maastricht. I

De AT-divisie van BSO/Buro voor Systeemontwikkeling bv is gespecialiseerd in Door middel van een open dag willen wij potentiële medewerkers zo uitgebreid

technisch-wetenschappelijke en industriële automatisering en is op dit specialisti- mogelijk informeren over werken bij BSO/AT. Geïnteresseerden zullen zich
sche gebied de marktleider in Nederland. Voorbeelden van applicaties zijn produk- na gesprekken met BSO-medewerkers en na het doornemen van het informatiepak-
tie- en procesautomatisering (met name de "host" en "supervisory systemen"), de ket een prima beeld kunnen vormen van BSO. U kunt rechtstreeks een afspraak
besturingvanreal-time processen, automated warehouses en distribution systemen, maken voor dezeeerste vrijblijvendekennismaking metBSO/AT en haarmedewer-
datacommunicatie, embedded software, kers. Wij hebben hiervoor de volgende data
Statistical Process Control, simulatie en gereserveerd: donderdag 1 februari van

mm^Ê Hfe^ m^mW È

Eindhoven is actief in deregio Oost-Brabant ».««-.-&. "u "iav«"11 aanvragen, waann onder meer een aantal
enLimburg. Voor deze twee vestigingen zijn dc~,/atu ■_giiftciiiijn projecten van BSO/AT beschreven wordt
wij op zoek naar uitbreiding. Wij zoeken programmeurs, analisten en ont- Deze bon in een ongefrankeerde envelop sturen naar: BSO/AT Eindhoven
werpers die de ambitie hebben om door te groeien naar consultant, projectleider of bv, Antwoordnummer 10.000, 5600 VB Eindhoven, t.a.v. Anita van Gorsel.
technisch specialist Het moeten professionele technici zijn met een HBO- of Stuur mij de BSO/AT informatiemap.
academische achtergrond, aangevuld met minimaal 1-2 jaarervaring in een indus- Naam: m/v
triële automatiseringsomgeving. BSO staat bekend om haar professionele Adres: . Postcode: _"_

werkklimaat, de goede sfeer en de carrièremogelijkheden, die onder meer een ge- Woonplaats: ~*JJ7 RQ fl
volg zijn van de organisatiestructuur met kleine autonome werkmaatschappijen. Telefoonnummer: . #//! :; c."."i":



om honderdtwintig studenten in
Limburg onder te brengen. En het
moest, zoals gebruikelijk, weer
eens gesponsord worden. „Maar
ook dat is wederom gelukt." Het
klikt steeds beter tussen Limburgers
en Zeeuwen, merkte zij tijdens de
besprekingen die zij voerde met het
bedrijfsleven in onze provincie. „Er
hangt een sfeertje van: wat fijn dat
we iets voor elkaar kunnen beteke-
nen. Voor onze studenten is het een
prima gelegenheid om met Limburg
kennis te maken. Uw provincie
heeft een naam hoog te houden op
culinair gebied. Wij zullen dus extra
ons best moeten doen. Maar: het
goede doel is en blijft het uitgangs-
punt. En dat speelde een positieve-
rol in de realisatie van het program-
ma."

Co-produktie van twee provincies
Het mosselfestijn, dat plaats vindt op 20, 21 en 22
februari in Kasteel Vaalsbroek (Vaals) en waarvan
de netto-opbrengst bestemd is voor het goede doel,
is een co-produktie van enkele Zeeuwsefirma's en
een tiental Limburgse ondernemingen/organisaties
die hieraan belangeloos meewerken. Het tiental(Hotelschool Heerlen, Thermae 2000, hotel-res-
taurant Juliana, Rotary-club Gulpen/Vaals, Re-
sortlßohemen Vaals, Kasteel Vaalsbroek, Brand
Bier Brouwerij, Mosa en Motel Van der Valk)
zorgt voor eten, drinken, slapen en excursies ten
behoeve van de 120 Zeeuwse horecastudenten.

Het diner in Kasteel Vaalsbroek (met mosselen als
hoofdgerecht, en een hambuffet voor niet-mossele-
ters) kost - inclusiefalledrankjes -f 42,50p.p. Oe
drie avonden beginnen om 18.00 uur en duren tot
23.00 uur. Reserveren is zeer gewenst.

Het batig saldo is bestemd voor een uitwisseling
tussen zwaar-gehandkapte Nederlanders en West-
duitsers én voor Sarana Lanka, een projekt op Sri
Lanka waar dringend behoefte is aan medische en
educatieve behuizing. Voor meer inlichtingen- S
04454-1348).

Itiental S,ame"werking met een
W V,mbu''gse bedrijven is de
Porter!00r carnaval, als de
[... 'no

k
nnee nog aardig gevuld is

iaariü?eb°mbardeerd tot de
*e«) l<W_fttie?_7ek die (zo ho°Pt«m tw "W gulden gaat opleveren
°n<W pr°iel«en teö^teunen.tVaakheuwengaanin Kasteel

Ulag rock belangeloos aan de
'!bode^') Zullen aldaar de - tegenB>oss3Pri,2en in ëekochte -
gastene" aan een kleine duizend
gro,e ' rveren. Althans, op dat
Be|,ooDtu bezoekers wordt vur'g
drie av batig saldo van deze
vakant°n n is bestemd om een*Cï*eekje voor
finaricigebandicapten te
verlen eren < plus geldelijke steun te
Sri La ? aan cc" opbouwprojekt in

Prolongatie
liutiop et voor het eerst dat het
Vererfj T^ het aangename wordt
den re

ë j' In de voorbije jaren von-
lenin r s°ortge'ijke mosselfestij-
'ief re „ !mburg plaats, met alsposi-
ko iden

U dat forse bedraBen
DWorden overgemaakt naarDrents Plan, Polio- en min-

Sponsoring

van het geen-cent-teveel-hoor-
Zeeuws botermeisje uit het Ster-
spotje.

De meest gestelde vraag tijdens
elke bedrijfsexcursie, zo vertelt de
assistente van de baas, luidt: hoe
doen kreeften het eigenlijk?En in
het verlengde daarvan: hoe weet zij
dat hijer trek in heeft, of andersom.
Ook op deze ochtend komt die
kwestie wederom aan de orde. ..Ik
had 't kunnen weten", zegt ze.
„Kijk heren, een vrouwtjeskreeft
heeft helaas weinig keuze. Als zij er
blijkvan zou geven géén zin te heb-
ben, wordt zij acuut opgevreten.

Nellie Oosthoek is, behalve lerares
Nederlands, ook stagebegeleider
bij het Middelbaar Horeca Onder-
wijs in Middelburg. Zij is belast met
de Zeelanddagen in Limburg, al
hebbenwij die term ter plaatse even
voor haar bedacht. Zij heeft de ta^ak

Dus wat staat haar te doen? Precies!
In de kreeftenwereld moet de
emancipatie nog beginnen. Zijn de
heren met die uitleg tevreden?"
De opmerkingen die daar dan weer
op volgen zijn alleen in kleine kring
voor herhaling vatbaar. Opvallend veel Limburgers zijn,

volgens de eilandenbewoners die
het weten kunnen, werkzaam in de
provinciale Zeeuwse horeca. De
eigenaar van restaurant 'De Ploeg'
in Middelburg heet Eef Habets, ge-
boren te Valkenburg. Bij toeval lo-
pen wij hem tegen het lijf. „Het is
goed toeven bij die Zeeuwen en ik
denk er geen moment aan om terug
te gaan. Alleen met carnaval." De

Tweede plaats

Jumelet laat de bassins zien waarin
de kreeften wachten op de dag des
oordeels. „De Europese kreeft is
veel duurder dan de Canadese",
zegt hij. „Maar dat zegt helemaal
niets over de smaak, dat is een per-
soonlijke zaak."
Jumelet heeft die dag weinig ruimte
in zijn agenda. „Vandaag is com-
missarissenvergadering. Ik zit zo-
doende heel krap in de tijd." Maar
hij heeft een goed alternatief.
„Neemt U zoveel verse kreeften
mee als U vanmiddag tijdens de
lunch nodig denkt te hebben."
Jumelet is duidelijk géén familie

der-validenprojekten. De heer J.
Bieshaar, adjunct-directeur van het
Delta College in Middelburg: „Ook
bij de aktie van dit jaar is wederom
sprake van een prachtige samen-
werking tussen twee prachtige pro-
vincies. Omdat vele bedrijven in
Limburg en Zeeland voor onder-
steuning en sponsoring zorgen, is
sukses eigenlijk al bij voorbaat ver-
zekerd."
De Zeeuwse 'huisdieren' (mosse-
len, oesters, kreeft, vis) mogen dan
wereldwijde bekendheid genieten, 'ook zij hebben regelmatig last van
de vervuiling van het zeewater. De
heer Jumelet, directeur van de fir-
ma De Meulemeester in Yerseke,
vertelt enthousiast het verhaal over
zijn produkten, terwijl bij de toe-
hoorders inmiddels het water uit de
mond'loopt. Het bedrijf, een begrip
in de branche, doet nog steeds goe-
de zaken, en dat is al het geval sinds
eind vorige eeuw. Maar zorgen zijn
er óók. Over de oester bijvoor-
beeld. Want wetenschappers zijn er
nog steeds niet in geslaagd om de
oorzaak te vinden van een virus dat
de extra grote en rijpe oesters aan-
tast. Jumelet: „In vaktaal: oesters
met vijf nullen zijn hier haast niet
meer te vinden. Overigens, dat vi-
rus is niet schadelijkvoor de mens."

" Cor Bloem
(links) en
Gerrit van den
Hurk kennen
hun 'vaste
klanten'

Foto:
FRANS RADE

Op pad
met de

conducteur

Drie van de vier NS-conducteurs hebben
regelmatig last van agressieve reizigers, zo
werd onlangs bekend. Onze verslaggever

merkte daar afgelopen maandag overigens
erg weinig van.

een boete van ’ 3,50 vanaf komt.
Verder zijn er ook nog twee perso-
nen die vóór negen uur 'op' een
jongerenkaart proberen te reizen.
Dat mag niet, en zij moeten wél de
boete van vijfentwintig gulden beta-
len.
In Roermond stopt het controle-
team voor een kop koffie. In de sta-
tionsrestauratie dit keer, waar nog
meer machinisten en conducteurs
op hun volgende trein zitten te

Cor Bloem en zn vasteSo'lega Gerrit van den
uri(Wk *irk zin nauwelijks te>£&**" van gewone
SPoonv; ams van de NederlandseWaat^ëen. Alleen het gele
8eeft aan , revers van ne* uniform
>oSeam hetomeen
_én trein .rk: "WiJ zi Jn niet aan
rjs krat ie nden maar werken

*e geen ,°r de hele regi°- Omdat
Aftrekt 'nen hoeven te laten
tlJd on. ?"', hebber> we veel meer
COr,troler -aartjeS goed te

Maandagmorgen, half acht. Korte
werkbespreking en een kop koffie
in de personeelskantine boven de
Heerlense stationshal. Eerst maar
eens het oor te luister leggen bij de
intercity, richting Zandvoort.
Bloem en Van den Hurk overleggen
met de chef van de trein welke rij-
tuigen ze zullen controleren. De in-
tercity heeft tien rijtuigen ('bakken'
in spoorwegvaktaal) en dus twee
conducteurs. Die lopen eerst een
serviceronde. lemand die nog géén
kaartje heeft, kan er dan alsnog
eentje kopen, zonder boete. De
mannen van het controleteam ge-

ven alleen maar plaatsbewijzen af
mét ’ 25,- boete.
Terwijl de trein richting Sittard
raast vertelt Cor Bloem over de
controle. „We werken altijd met zn
tweeën en proberen oogcontact te
houden. Als er problemen zijn, rea-
geren reizigers heel anders op twee
conducteurs dan op één. Af en toe
moet ik een dienstdraaien als gewo-
ne conducteur, bij voorbeeld als er
veel zieken zijn. Dan merk ik dat

mensen vervelender doen dan wan-
neer we samen zijn."
In Sittard besluit het controleteam
mee te gaan naar Roermond. Tot
nu toe is de 'vangst' gering. Eén
meisje heeft haar abonnement niet
bij zich. Ze kleurt van schrik als ze
hoort dat ze ’25,- boete moet beta-
len. Geduldig legt Bloem haar uit
dat, als ze binnen zeven dagen haar
abonnement aan het loket van sta-
tion Heerlen laat zien, zij er met

om stempels te veranderen." Met
een UV-lamp en een vergrootglas,
instrumenten waarover elk contro-
leteam beschikt, worden veel ver-
valsingen ontdekt.
Na de koffie stappen we in de stop-
trein naar Heerlen. Weer een lita-
nie van vergeten abonnementen.
De controle-mannen groeten veel
treinreizigers als goede bekenden.
„Als jeveel in dezelfderegio werkt,
leer je vanzelf de vaste klanten ken-
nen."
Vanuit Heerlen gaat het. weer met
een stoptrein, richting Maastricht.
Beide controleurs zijn het er over
eens dat dit de mooiste route van
Nederland is. „Het heuvelland-
schap is vooral prachtig als er net
een vers pak sneeuw is gevallen, oi
als de bomen hun bladeren begin-
nen te verliezen."
In Maastricht stappen we weer op
de intercity naar Zandvoort. Tot
aan Sittard wordt de achterste helft
van de trein gecontroleerd. Bloem
vertelt dat ze laatst vijf jongens in
de 'postkamer' hebben betrapt. Die
ruimte blijkt ongeveer zo groot als
een vrieskist te zijn. Als we bijna in
Sittard zijn, wordt de eerste zwart-
rijder betrapt. Hij moet naar Am-
sterdam en heeft geen geld. In Sit-
tard moet hij van Bloem de trein
uit.
Wij stappen óók in Sittard uit, om
wederom de stoptrein naar Heerlen
te nemen. In Nuth meldt zich een
groep huisvrouwen, op excursie
naar het CBS in Heerlen, en in
Spaubeek een oude vrouw met een
boodschappentas op wielen. Ter-
wijl Bloem de vrouw helpt instap-
pen vertelt Van den Hurk: „Die
mevrouw gaat elke dag met haar
karretje naar Hoensbroek. en we
helpen haar elke dag in en uit stap-
pen. Meestal lijkt het of ze bakste-
nen vervoert."
Ondanks de zware kar zijn de heren
van het controleteam het erover
eens dat service verlenen leuker is
dan zwartrijders betrappen.

frank hilbrands

wachten. Bloem haaltkoffie en Van
den Hurk legt uit wat er allemaal
mis kan gaan met een treinkaartje.
„Ze proberen echt van alles. Men-
sen met een jongerenkaart die al
voor negen uur gaan reizen, mensen
die de jongerenkortingwillen heb-
ben en daarom hun leeftijd verval-
sen én mensen die hun eigen pasfo-
to op het abonnement van een an-
der plakken. Er wordt vooral ge-
werkt met tipp-ex, haarlak en gel

L limburgs dagblad J
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Zeeuwse Roem op Limburgse loss
juffrouw die ons even tevoren in
een pand te Vlissingen tegen con-
tante betaling op Brugs Tarwebier
trakteerde, is een Sittardse. Zij kan
niet meer leven zonder de zee. „Ik
ben dus veroordeeld om hier te blij-
ven."

Nederlanders beschouwen Zee-
land, op Limburg na, als de aan-
trekkelijkste provincie om er een
binnenlandse vakantie door te
brengen. Gelderland staat op de
derde plaats, Drenthe is vierde en
Friesland vijfde. In 1989 noteerde
Zeeland ruim zestien miljoen over-
nachtingen.
De provincie timmert op gastrono-
misch gebied bovendien behoorlijk
aan de weg. Horecaschool-hoofd
Bieshaar: „Misschien houdt de gro-
te toeloop van studenten daarmee
wel verband. Ik heb ooit in een in-
terview gezegd dat Zeeland de bes-
te middelbare horecaschool van Ne-
derland krijgt. Dat werd mij niet
overal in dank afgenomen, maar ik
sta nog steeds achter die uitspraak."
Bieshaar, Groninger van origine,
kijkt uit naar dat Weekje Limburg
onder Zeeuwse vlag. Ook voor de
studenten is deze excursie het hoog-
tepunt tijdens het studiejaar. Bies-
haar: „Verleden jaar hebben wij in
Limburg reeds meegedaan aan bier-
tapwedstrijden in Wijlre. Wij heb-
ben toen wel niet gewonnen, maar
werden wel officieus uitgeroepen
tot de plezierigste delegatie van het
land. Nou, dat zegt mij zéker zo
veel", vertelt hij lachend.
Lerares Nellie Oosthoek: „Het kost
ons geen moeite om onze studenten
voor dat Limburgse karwei te moti-
veren. Verleden jaar heeft een an-
dere groep hetzelfde gedaan. Wij
kregen fijne reacties en een paar
mooie publikaties in de vakpers.
Daar ben je als school dan best wel
trots op."

De Zeelanddagen in Vaals worden
(vanzelfsprekend) 'opgeluisterd'
met streekprodukten uit Limburg,
en dat is méér dan alleen bier. Cor
Zuiddam, algemeen directeur van
het Delta College in Middelburg,
benut die dag zijn lunchuurtje om
één glaasje wijn te nuttigen met zijn
Limburgse bezoekers. Ook Zuid-
damskennis over Limburg reikt ge-
lukkig verder dan het Vrijthof.
Trouwens, de Limburger die hem,
tot op heden, het meest bijgebleven
is heet Jos Helders, de kaas- en
wijndelaar. „Een imposante man,
op alle gebied. Ik heb hem ooit ont-
moet tijdens een diner. Rookt-ie
nog steeds van die grote sigaren?"

De heer A. Wierda, vertegenwoor-
diger van vleesprodukten. laat ons
aan tafel nog pijlsnel weten dat een
mens niet kan leven van vis alleen.
Maar op dat moment zijn wij reeds
lang overtuigd van het feit dat ook
de gemiddelde Zeeuw de smaak
goed te pakken heeft.
Dat wordt eind februari in Vaals
dus Luctor et Emergelland.

jos van werseh

Honderdtwintigccrstejaars studentenvan de Middelbare
Horecaschool

beland komen eindv°lgende maand naar
Niet om te

carnavallen of
vakantie te vieren,maar om te werken.

Mosselen
schoonmaken

(containers vol),
afwassen, poetsenmaar óók om lekker
te koken voor het

B°ede doel, al klinkt
dat ietwat

tegenstrijdig.

" Een Zeeuwse mosselkotter keert terug met de dagvangst

vrijuit
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Steunpunt Bewegingsaktiviteiten Gezondheidszorg
Het Steunpunt Bewegingsaktivi- In verband met uitbreiding van de aktiviteiten heeft het Steunpunt
teilen Gezondheidszorg, waar- Bewegingsaktiviteiten Gezondheidszorgbehoefte aan uitbreiding met
onder 'MeerBewegen voor een
Ouderen', 'Meer bewegen voor
Hart-vaatpatienlen' en 'Meer f*__m.__m.m. ILMI -__ /.,
Bewegen voor CARA- LOHS(7/611f Tïi/V
patiënten', ondersteunt en

Tb^'^in^clleti"'^ FUNKTIE-INFORMATIE patiënten en/of CARA patiënten
De taak van deze consulent zal strekt totaanbeveling.aantal gevarieerde _____ " _ " °r .__ .. .. liggen ophet terrein vanalgemebewegingsaktiviteiten, waaraan ■" j- ." l j j c,iuic /

li-l ■ innnri ne coördinatie en brede onder- SALARIS/wekeli,ks ruim 30.000 mensen steuning van het Meer Bewegen ARBEIDSVOORWAARDENdeelnemen. _? _.. T. - .....„. .j. ~ .. voor Hart-vaatpahenten en het len aanzien van de salariëringDe bewegingsaktiviteiten znn w n rio. j _i_ j j ".j_i i , , Meer Bewegen voor CARA-pa- en de arbeidsvoorwaarden ismiddel om te komen tot een op- ..... . .' -il j /-a/-\ l »■✓ ■ _i~. ■ ~., _____ tienten in de provincie ümburq. deCAO voor hetKruiswerk vanfimoai /icnome/i/k, geesteliiken r a
il

/ toepassing. Het salaris bedraagtsociaal welbevmden FUNKTIE-EISEN minimaal f 3.160,00 en maxi-HetgaaTdaarbiimetnameom Uktie komen fa „„.al f 4.051.00 (schaal 9).mensen van oo /aar en ouder, _i. i .. ■ __■___~
_* Z ~n, aanmerking kandidaten die in

■" w bezit 4n van *bevoe9d' iNucmNceN
heid van fysiotherapie en de Voor meer informatie over deze

O cursus 'fysiotherapie bij CARA- funktie kunt U contact opnemen
patiënten' van de Stichting met de heerL. Brouwers, hoofd-

p—«—| Wetenschap en Scholing Fysio- provinciaal consulent van het
fl{_—^ I HjH therapie gevolgd hebben. Steunpunt Bewegingsaktiviteiten

«■»*» ■■ ■» Gezondheidszorg. Hij is telefo-
Ifellll Kandidaten die bovendien in het nisch bereikbaar onder nummerr^ A bezit zijn van: 04490 - 16161.\y \ | * de akte J lichamelijke

MMr^maKi opvoeding; SOUKfTATIES
HMi-vHip«itnttn ' akte M.O lichamelijke Uw belangstelling voor deze

opvoeding; funktie kunt U kenbaar maken
* het CIOS-diploma / door binnen 14 dagen na het

( J MDGO-SB; verschijnen van deze odverten-
r\*&Fr\ ' diploma'sMBvO tic een sollicitatiebrief te zenden

<_gj I>■ ■' ffl> genieten de voorkeur. aan de heer L. Brouwers, Steun
~l f~ punt Bewegingsaktiviteiten Ge
lllll» BUZONDERHEDEN zondheidszorg, Kleine Steeg

!->" A -v- Ervaring ophetterrein vanbewe- 7, Postbus 125, 6130 AC Sit-
\__y vJ gingsaktiviteiten voor hart-vaat- tard.
HMrßwNtgw

voor
CMMfMMi

/. mm: SXs ■■ —«.

Hom bv is een grootwinkelbedrijf met meer dan 60 filialen. X. XX
Door de sterke groei van onze keukenwinkels en de uitstekende service die X|i|SX
wij willen behouden, vragen wij met spoed X XX

KEUKEN-MONTEURSiI
Ook kandidaten die momenteel werkzaam zijn in de
meubelbranche, of ervaring hebben in .§|
meubelmaken/fijntimmerwerk, komen in aanmerking.
U dient:- kennis te hebben van elektro/gas- goede representatieve en kontaktuele eigenschappen H
te bezitten- ln het bezit te zijn van rijbewijs BE

- ± 30 jaar en woonachtig in midden-limburg.

Trekt deze interessante job u bijzonder aan en wilt u
meegroeien in een gezond en dynamisch grootwinkel-

-^^ bedrijf, richt dan een bondige sollicitatiebrief,
>o£sis_l>__-____ voorzien van een recente pasfoto naar het

/^^'^Sx^^9^\ hoofdkantoor van:
i <#_%ï*__l||| \\ Hom bv, Loperweg 8, 6101 AE Echt,

:^>*«- \\ t.a.v. Dhr. c. Köhlen. l
>"■ - " " ■ "■■"■■ - z.z.-:-^.l-Z -.-.-■ :v'^---'vv-':':v.-:::va/

CE^DELTECH Bv

Deltech B.V. is een dochtermaatschappij van de zelfstandige
Amerikaanse Deltech LP. Al meer dan 25 jaaris Deltech
gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van apparatuur
voor hetzuiveren van perslucht voor industriële toepassing-
en. Deltech is ook gespecialiseerd in hetbehandelen van
perslucht voorklinische doeleinden.
In het kader van onze expansie zoeken wij voor onmiddelijke
indiensttreding een:

PRODUCT ENGINEERING
ASSISTANT (M/V)

Taakomschrijving schriftelijke uitdrukkingsvaar-
* het tekenen en konstrueren dkjheid in Nederlands en tech-

van persluchtinstallaties. nisch Engels.
* het beheren van bijbehorende * u geniet onze voorkeur indien

"Bills of Material". u ook ervaring heeft met CAD
* het beheren van deregistratie systemen,

van onderdeelnummers.
Wij bieden

De kandidaat * een dynamische werk-
* u heeft minimaal een MTS-W atmosfeer.

diploma. * een toekomstgerichte loop-
u heeft reeds werkervaring in baan.
een soortgelijke funktie. * een aantrekkelijk salaris,
u heeft goede mondelinge en

Kandidaten die graag deel uitmaken van een enthousiast team en aan ■onze verwachtingen voldoen, kunnen hun sollicitatierichten aan:
Deltech 8.V., Langs deHeij 20r6136 KR SITTARD, t.a.v.
Mevr. B. Spruit, telefoonnummer 04490-23030.

MTS'ers Procestechniek
zitten straks gebeiteld.

procesoperators nodig. Het is dan ook een beroep met goede toekomstmoge- JBttt * aj lËËff^ 11

HKHÉf:■:■:■■:: t _______>^M ________________^_______H

M"B®SiÏKiaas-^^^^^^^WBfc \,. ___^_ y. _j_t_H Bl^flß' ,_______!

Aanmeldenkan tot 1 maart a.s. bij:
MTS Heerlen, Schimmelpenninckstraat 1
6415 GH Heerlen, tel: 045-720440; —^ - - gDSM W>MTSRoermond, Kasteel Hillenraedstraat 1 r
6043 ha Roermond, tei. 04750 28646. We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

A I bv stadsverwarming zuid
Ons bedrijfricht zich op het leveren van warmte en hetmt verlenen van diensten. Het beschikt daartoe over een tweetalm eigen ketelhuizen en warmteleidingsnetten met een totaal

f thermisch vermogen van 30 MW. Daarnaast verzorgt het de
warmte-opwekking in een twintigtal installaties van derdenmet
een thermisch vermogen van 13 MW. Tenslotte wordt erruim 1
MW elektrisch vermogen geproduceerden geleverdaan NV
Nutsbedrijf Heerlen.

Ons bedrijf heeft 8 medewerkers. In verband met de aanstaande pensionering van
een van hen zoeken wij een

Servicemonteur
op MTS-niveau (elektrotechniek)

U dient een gedegenkennis en praktijkervaring te hebben in de verwarmingstechniek
en in de meet- en regeltechniek.
U bent een goede kandidaat als u niet ouder bent dan 35 jaar en in staat bent om na
inwerking zelfstandig de ondertiouds- en storingswerkzaamheden te verrichten. Er
wordt van u verwacht dat u in het team van servicemonteurs kollegiaal samenwerkt
en een goede service aan onze klanten biedt.
Oe arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in een eigen CAO.
U wordt uitgenodigd schriftelijk te solliciteren vóór 30 januaria.s. bij
BV Stadsverwarming Zuid, t.a.v. de heer M. Claessens, Postbus 256,
6400 AG HEERLEN.

Nedac,eenmiddelgrote maatschap van Accountants-Ad-
ministratieconsulenten geeft advies en verleent bij-
stand in financiële-, fiscale en administratieve vraag-

stukken. Nedac maakt deel uit van de BDO CampsObers-
Croep die met ruim 700 medewerkers verdeeld over 21
kantoren in de Benelux behoort tot de toonaangevende
kantoren voor accountancy, belastingen en management
consultancy. Er is een zorgvuldige afstemming van diensten
op cliënten in alle sectoren van het maatschappelijk leven.
De hechtesamenwerking tussen de diverse disciplines en de
directe contacten zijn gekoesterde kenmerken van onze
maniervan werken.

Ter versterking van ons team datde kandidaat zich door studie
bij devestiging CELEEN zoeken wij en praktijk wil ontwikkelen binnen
een een AA-praktijk. Leeftijd tot 23 jaar.

—,^, .f,—.—_ .__ Behalve een interessante en
AbDlj I tIN I afwisselende baan wordt een goed

\CCC\\ IMTA MT M salaris en uitsteken- ■j.jjm,/WAAt/UW IMIN I v desecundaire fM |
De werkzaamheden omvatten arbeidsvoorwaar- lllllr' ill

voornamelijk het verwerken van den geboden. llliii! 111 l P
loonadministratiesen de daaruit Indien u geïnte- ..|IIP 11i
voortvloeiende werkzaamheden resseerd bent kunt .ii:jj!i:ipill!|lil ||i
ten behoeve van onze cliënten. u schriftelijkrea- ''"'" (.

geren.
Onze voorkeur gaat uit naar Sollicitatie-adres: NEDAC

een kandidaat op MEAO BA/BE Accountants-Administratie-
danwel MBA-niveau die ervaring consulenten, t.a.v. de heer
heeft in het verwerken van loonad- H.W.M. Penders AA,
ministraties. Naast genoemde op- Geleenbeeklaan 80,
leiding en ervaring verwachten wij 6166 CR Celeen.

I NEDACi accountants-| Administratieconsulenten

(■■M A^^^tK A ' Wij zoeken op kortetermijn kontakt metkandidatenvoorde
! funktie van

_£__A>.l_— \ ADMINISTRATIEF
bedrijven heerlen j MEDEWERKSTER M/V
De ZOL-bedrijvenvormen metruim 3.000 . ... . _ i r\ »;„
medewerkerséén van de dr/ewenVee- ten behoevevan destafdienst Personeel en Organisatie.
hedenvan hetWerkvoorzieningschap Deze dienst is opgebouwd uiteen aantal sektoren. Het
OostelijkZuid-Limburg. dienstsekretariaatis werkzaam voor de diverse medewerk0

De ZOL-bedrijvenzijn een moderneop van deze sektoren en bestaat uiteen tweetal medewerksters-
commerciëleleestgeschoeide onder- h jneming. De te benoemenmedewerksterzal onderleiding van deci>e
_„__, __ ______

_, . , sekretariaatbelastworden metonder meer:e^'c^ - sekretariaatswerkzaamhedentenbehoevevandedienst .
wijze eigentijdsebedrijfsmatige tech- P en O,
niekenen methoden toegepast. - hetgeheel zelfstandig verzorgen van dekorrespondenti">

" 7n. typewerkzaamheden en deeladministraties;
btSenwvalten^^ - algemene assistentie van de diverse staffunktionarissen
dieals volgtonderscheidenkan worden: binnen de dienst;

" hetleveren van industriële produkten, - verzorging archieven en bibliotheek.
" hetuitvoeren van cultuur-en civiel-

technische werkzaamheden, u ; . __.__.J-__.

" hetkwekenvan planten. vereist woraen. ________ . , _,_■! '" het exploiterenvan een tuincentrum. - MEAO-secretanelerichting dan wel HAVO aangevuld mc
" hetuitvoeren van schoonmaak-en applikatieS'

onderhoudswerkzaamheden . oede beheers jngvan de Nederlandsetaal;
" het leverenvan araltscheen admmi- —' —.... , ..

stratieve diensten en ! - ervaring in soortgelijkwerk strekttotaanbeveling;
" het detacherenvan personeelbij - ervaring met PC, wordperfect isgewenst

andere organisaties.
| Aan dezefunktie is, afhankelijkvan opleiding, ervaring en de

wijzevan funktievervulling, een salarisverbonden van ma*1'
j maal f 2.993,-bruto per maand.

De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zi|^] van toepassing. Een medische keuring en een psychologie
j test behorentot de selektieprocedure.

Sollicitaties - ondervermelding vanvakaturenummer P/90
in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 1 0 dagen

| terichten aan hetHoofd Dienst Personeel en Organisatie
i van deZO.L-Bedrijven, Postbus 330te 6400AH HEERLEN-^i -—-""^

" Interprojekt Limburg zoekt op korte termijn:

" syst.analist/programmeurs m/v I
" systeemontwerpers m/v

met opleiding op HEAO- of HlO-niveau, of VWO
| | _| met AMBI-modules en minimaal 2 jaar ervaring op
-■-------■■-l ------■_----■ het gebied van
INTERPROJEKT LIMBURG BV Ullv/lfiiC/n , „o-,*"— * VAK VMS Oracle * DB2/SQL
AUTOMATISERING. * S3B/AS4OO

InterprojektLimburg is een Wij bieden o.a.
softwarehuis dat zich reeds 7

jaarbezighoudt met - een goed salaris; - tantième-uitkering;
dienstverlening in de - onkostenvergoeding; - ziekte- en

automatisering. - auto van de zaak; studiekostenregeiing;
Onze hoofdactiviteiten zijn - pensioenregeling

software-ontwikkeling en
detachering van Bel of schrijfons:

automatiseringsdeskundigen.
Interprojekt Limburg BV, Tel. 04450-2818
Rijksweg 74, de heer M.A. Verheij,
6271 AG Gulpen 'savonds 04450-1399 A
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J Sebastianen van Arcen spannen
de kroon. Zij verorberden op die, maandagavond 140 kilo
braadworst, 15 kilo gekookt spek,

125 kilo aardappelen en 40 kilo
zuurkool. Nog altijd gaan de

Jongere schutten van Arcen kort
20 januari- de feestdag van de

"" Sebastianus - met gaffels langs. de deur om er de worst aan teangen, waarop op 20 januari dan
wel de maandag erna wordt

geteerd. De stokken hangen bij
terugkeer weliswaar niet meer zo

vol als vroeger, maar met de
geldelijke giften kunnen ettelijke
beters worst worden bijgekocht.

" SPD-burgemeester Hans
Höfer (67) van Sankt
Sebastian aan de Rijn.
Oorspronkelijk was het een
Romeinse nederzetting; in de
middeleeuwen een
bedevaartsoord, waar
pelgrims de hulp van
St.-Sebastianus inriepen in de
strijd tegen de pest; thans de
slaapkamer van velen die in
Koblenz werken.

de drapeau - de Rijnlandse versie
van het Maaslandse motto: voor
outer, heerd en troon. „Ofdaarnaar
wordt gehandeld, weet ik niet. Ik
hoop het", aldus pastoor Walter
Bucher (52). „De schutten zijn in
ieder geval met de traditie ver-
groeid. Blijft dat de broederschap
op de eerste plaats een schietvereni-
ging is".

Ook eerste broedermeester Karl-
Ludwig Ehrlich (49) komt er rond
voor uit. Zijn vereniging heeft een
eigen schietbaan, in de open lucht
zowel als overdekt. Er kan derhalve
het hele jaarworden geschoten,
tenminste als deRijn niet te ver bui-
ten zijn oevers treedt. De Sebastia-
nen kennen vier disciplines. Ze
schieten met een pistool, met een
luchtpistool, met een luchtbuks en
met een klein kaliber-geweer.

Schutters gaan dit weekend
feesten in Sankt Sebastian
Ook elders in het

Maasland wordt op of
omstreeks de feestdag

Wm i .'Sebastianus geteerd. De
fci 'Limburgse
E'JUersfederatie telt maar

'wintig verenigingen die
i\i a's patroon hebben; te

e B'ldes of schutterijen
dAßeegden,
C^rogel, Dorne, Eil, Eys,
Hert "eerlen, Heerlerheide,_, r*enbosch,
L^^brechts-Lille, Klimmen,
kr"Weert, Margraten,
k?er > Neer, Puth-Schinnen,
y 'mmert, Sevenum enerendaal.

Cdaast heeft de Edele Eed'erscnaP van de Souvereine
\ van deRode Leeuw van Lim-

" $ek onder patronage van de
feest pstianus gesteld. Het is een
Ss 6 e weerbaarheidskern op
roed Van de schuttersdeugden:

lro__werschap, dienstbaarheid en. aan outer heerd en troon.Ns __
de l P°ogt deze broederschap

"leUw i'e tot de H Sebastianus
'kt Va Ven in te blazen. In het ka-
N)t ° de revitalisering wees
Sia eester Leo Jans Sankt Se-
"^elen als Pelgrimsoord voor zijn
"°om aan- Het ''S 1even ten
CD, 7e" van Koblenz aan de Rijn' b'jna 2.200 inwoners.

ih allI rOch-en net dorP maar °°k de
|(.n,e is naar St.-Sebastianus

L*v'nd'nC'' 'n net Parocniekerkje
9 die Cn z'cn relieken van de heili-
"Pt i„ ■J}_ t een vooraanstaande fami-«^^Milaan stamt. Onder keizer
lS- ff Wam mJ onder de wape-
fttfj nder Diocletianus comman-

-1 **H if . J de keizerlijke lijfwacht.
terdo^Jgsraad veroordeelde hem
'Vdh' 1' nadat ni J zich te£en de
iS h h

C'en 'egenover de christe-h Vf. verzet. Schutters moestenH^ör£nnis voltrekken. Pijlen door-
-I|i»n ll

en 2'jn lichaam, maar Sebas-
Jeid herleefde de executie. Her-

' ''it_.«,rt erd mJ opnieuw aange-sp toen - in 288 - dood ge-

In 1912 werd het St.-Sebastianus-
kerkje in neo-gothische stijl her-
bouwd en vergroot. Slechts de toren
bleef overeind. Hij stamt uit de
twaalfde eeuw. Bij de graafwerk-
zaamheden werdenRomeinse mun-
ten gevonden. Deze revalueerden,
toen onlangs bij spitwerk ten be-
hoeve van een bliksemafleider ste-
nen werden blootgelegd die van een
Romeinse nederzetting afkomstig
waren. Volgens een archeologe uit
Trier heeft ter plekke een Romein-
se wachttoren gestaan, vanwaaruit
men de Rijn kilometers ver kon
overzien, stroomopwaarts zowel als
stroomafwaarts.
Rond het kerkje, door natuursteen
geschoord, verrezen vakwerkhuis-
jes. Hun eerste bewoners boerden
en tuinden voor eigen gerief. Later
brachten zij hun aardappelen,
groenten en fruit in tenen manden
naar de markten in Koblenz en
Neuwied. Voor de overzet over de
Rijn zorgde laatstelijk Andreas
Schoor. De veerman had ook drie
schokkers in de vaart. De paling,
die zijn zonen vingen, rookte hij
zelf. Ook roodbaars en snoek von-
den gretig aftrek.
Nu vissen enkel nog meeuwen in de
Rijn. Het veer werd uit de vaart ge-

Romeins

knuppeld.
In de zesde eeuw werd hij heilig
verklaard. Kunstenaars beeldden
hem af met de pijlen. Aangezien de
pijl het symbool van de pest was,
werd hij in de middeleeuwen tegen
de pest aangeroepen.
In Sankt Sebastian, dat eerder
Overnengers heette - het deel van
Engers dat aan de overzijde van de
Rijn was gelegen-werd in 1480een
gebedsbroederschap gesticht, waar-
van ook de bisschoppen van Trier
lid waren.
Op het eind van de zeventiende
eeuw trokken hele dorpen in pro-
cessie naar het kerkje. Een niet ge-
signeerd schilderij uit 1698houdt de
herinnering aan die bedevaarten le-
vendig. De pestheilige spreidt daar-
op zijnmantel beschermend over de
pelgrims uit.

Broeikaseffect zorgt misschien
wel voor een paradijs op aarde

» f e zijn in toenemende mate op merkwaardige
l|2e gefixeerd op toekomstige rampen en catastrofes.

/Msof we er maar moeilijk aan kunnen wennen dat de
ty e,ging van een allesvernietigende kernoorlog met het

e§vallen van het oude vijandbeeld tussen Oost en West
01 niets vervaagde. Alsof toch dat ronde jaartal 2000,

daarnaar we op weg zijn, magische betekenis heeft.

" Pastoor Walter Bucher (52) van Sankt Sebastian met een broksteen uit deRomeinse tijd. Waar nu het
St.-Sebastianuskerkje boven de Rijn uittorent, stond eens een Romeinse wachttoren.

Luchtbuks
„Het dorpskampioenschap in mei
wordt met een luchtbuks verscho-
ten", aldus Karl-Ludwig Ehrlich.
„Alle verenigingen vaardigen daar-
toe een team van vijf mannen en/of
vrouwen af. Ze mogen ieder vijf
schoten lossen. Bij een gelijk aantal
punten bepaalt het schietbeeld de
uitslag. Er is een speciale commissie
voor benoemd. Zelfs de carnavals-
vereniging, die altijd vijf dames af-
vaardigt, legde eens beslag op de
wisselbeker. In de zomer ontvangen
we de zusterverenigingen van de
Bund Mittelrhein und Mosel. Deze
telt zeventien schutbroederschap-
pen, van wie er tien St.-Sebastianus
als patroon hebben."
Een derde hoogtepunt is het ko-
ningsvogelschieten op de eerste
zondag van september. Ook dat ge-
beurt op een laagstand. Er moet
worden doorgeschoten - eventueel
met kunstlicht tot de nieuwe koning
of koningin bekend is. Ute Hart-
mann is de vierde huisvrouw die tot
koningin kon worden gekroond. De
kroning geschiedt tijdens een bal
kort voor de feestdag van St.-Sebas-
tianus.

Ehrlich: „Tussentijds vindt op de
feestdag van Christus Koning - de

laatste zondag van het kerkelijk
jaar- de zogenoemde General
Kommunion plaats. Alle leden zijn
dan verplicht in uniform ter com-
munie te gaan. Ofschoon op ver-
zuim geen sancties meer staan,
neemt vrijwel iedereen hieraan
deel. Ook de feestdag van onze pa-
troonheilige wordt in ere gehou-
den".
Vroeger vond die dag de Sebastia-
nuskermis plaats. Desnoods werden
carrousel, schommels, schiettent,
snoep en speelgoedkramen in de
sneeuw opgebouwd. „Het kon koud
zijn, maar de Sebastianuskermis
had sfeer", vindt koster Josef Mos-
kob (82). „De kermis duurde drie
dagen en begon 's zaterdagavonds
met een fakkeloptocht, 's Maan-
dags was er een mis met drie heren.
Tot diep in de nacht werd er ge-
danst. De boeren hadden de tijd".

Schuttenmis
Na de Franse bezetting hield het
kermiscomité een enquête onder de
bevolking. Een meerderheid sprak
zich uit voor verplaatsing van de
kermis naar de vierde zondag van
augustus.
Desondanks maken de schutters er
op de eerste zondag na de 20ste ja-
nuari een kermisdag van. Begonnen
wordt met een mis met nog slechts
één heer die drie parochies bedient.
Behalve van Sankt Sebastian is
Walter Bucher ook pastoor van
Kaltenengers en Urmitz. „Te za-
men tellen de drie dorpen 8.000 in-
woners, van wie 6.000 katholiek
zijn. Slechts een vierde deel prakti-
zeert nog".

Tijdens de schuttenmis worden de
relieken van Sebastianus uitgesteld
en de liederen gezongen die spe-
ciaal voor Sebastianusplechtighe-
den zijn getekst- en getoondicht. Na
de mis wordt aan de kerk Glühwein
geserveerd. De opbrengst is voor de
zieken van de parochie. Na het ont-
bijt wordt er tot in de late uurtjes
gefrühschoppt.
Op 1 mei treedt de schutbroeder-
schap aan om met de harmonie de
processie van Eich in te halen. Het
is de enige processie die is overge-
bleven. Vorig jaar trok ze voor de
290ste keer. Nog altijd worden de
20 km. te voet afgelegd.

Supporters welkom
Een revitalisering van de pelgrim-
stochten heeft de instemming van
geestelijke en wereldlijke overheid.
Supporters van Sebastianus zijn
welkom in Sankt Sebastian. Met
veel egards werden grootmeester
Leo Jans en de Duitse leden van de
Edele Eed-Broederschap van de
Souvereine Orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de H. Se-
bastianus dan ook door burgemees-
ter Höfer en pastoor Bucher ont-
vangen.
Waarschijnlijk nog dit jaarwordt de
Duitse tak een zelfstandige Com-
manderije. De statuten van de Ne-
derlands-Belgische broederschap
werden reeds ter goedkeuring aan
de aartsbisschop van Paderborn
voorgelegd. Het wachten is op zijn
„placet".

Een prior heeft de Duitse tak reeds,
in de persoon van Thomas Denter,
de abt van de Cisterciënserabdij in
Marienstatt in het Westerwald die
in 1988 als zodanig werd geïnvesti-
teerd.
Als Commandeur van de Duitse tak
heeft Leo Jans Wilhelm Haake uit
Sundern aanbevolen. Deze is de
president van de 250.000 leden tel-
lende Sauerlandse Bond van Schut-
broederschappen, van wie zich vele
onder de schutse van de H. Sebas-
tianus hebben gesteld. Ook daar
wordt dit weekeinde uitgebreid ge-
tafeld en getetterd.
Maar of ze in het Sauerland net zo-
veel Sauerkraut aan kunnen als de
Sebastianen in Arcen, moeten zij
nog bewijzen...

woonwijk verder uit te werken.
„Bouwgrond in Sankt Sebastian is
niet goedkoop: 170 tot 200 DM per
m 2is een courante prijs", aldus de
burgemeester. „Toch zijn er meer
aanvragen dan bouwplaatsen. De
meeste mensen werken in Koblenz.
Ze slapen alleen maar in Sankt Se-
bastian. Ze gaan 's morgens van
huis en komen 's avonds weer te-
rug. Om het uur is er een busverbin-
ding".

1989 vast. Hij stelde ook een kre-
diet beschikbaar om de plannen
voor de aanleg van een nieuwe

Er moet voor- en achteruit worden
gereden om geparkeerde auto's te
kunnen passeren. De smalle
straatjes zijn duidelijk op viervoe-
ters in plaats van op vierwielers be-
groot. De vijf boeren in het dorp
zijn uitgemolken.
Het verenigingsleven leidt een
bloeiend bestaan. Met plusminus
350 leden is deTurn- en Sportverein
de grootste vereniging. Het man-
nenkoor, dat in 1882 is opgericht,
heeft er 250, van wie slechts een
vijfde deel zingt. De St.-Sebastia-
nus-Schützenbruderschaft, die na
de Franse bezetting in 1951 werd
heropgericht telt 90 leden; de jeugd
daarbij inbegrepen.
„Für Glauben, Sitten und Heimat",
borduurde een naaldkunstenares op

Verenigingsleven
Voor de buschauffeurs heeft de rit
door Sankt Sebastian soms iets van
een Echternachter springprocessie.

„Na de oorlog is onze bevolking
verdubbeld", aldus Hans Höfer (67)
die vanaf 1956 met een onderbre-
king van vijf jaarburgemeester van
Sankt Sebastian is. De sociaalde-
mocraten bezetten negen raadsze-
tels, de christendemocraten zes. De
gewestraad neemt de vroede vade-
ren veel werk uit handen. Met zes
vergaderingen per jaarkan dan ook
worden volstaan. Woensdagavond
stelde deraad de begroting voor

nomen, nadat in 1965 even ten zui-
den van Sankt Sebastian een vasteoeververbinding kwam. Nabij de
brug op de Bensdorfer oever verre-
zen olietanks. Meedogenloos wer-
den canadassen gekapt. Ook in
Sankt Sebastian is veel kaalslag ge-
pleegd. De woningbouwrukt steeds
verder op.

een interview in het Duitse blad
Der Spiegel.
~Hoe kwam het dan tot een zo wijd
verbreide hypothese van een ko-
mende klimaatscatastrofe?", pro-
beerde zijn interviewer nog man-
moedig.
„Daarbij speelde ongetwijfeld de
pers een hoofdrol'", aldus Bodyko
minzaam.
„Dat betwijfelen wij", zei zijn in-
terviewer, zonder daarvoor enig ar-
gument aan te dragen.

Prof. Budyko kon wel eens gelijk
hebben. Zij het dat 'de pers' wel
weerspiegelt wat in de maatschappij
leeft. Als bij voorbeeld een merk-
waardige fixatie op dreigendonheil.
In dit geval zou die fixatie wel eens
verkeerd gericht kunnen zijn. De
aantasting van de ozonlaag in de
stratosfeer en de vergiftiging van
bodem, lucht en water zouden een
toekomstig 'broeikasparadijs' wel
eens grondigkunnen verpesten.

kees wiese

VerSte u 00k tot uitin§ in (Wofdt
it.e Q

crkt door) de media. Het valt
"'eerV31 er £een brand of ongeluk
vernL, an Z'jn of het NOS-Journaal
*')!> s erbi'dat het de Brootste in
sirm °ort Was van deze eeuw, of
i^nw i Tvveede Wereldoorlog,

'eder Van de laatste tien J331" of in
BCVaI van dit noB ionge 1990>

Voor dat werelddeel, land,wel streek of dorpje.
Ni.
Feintürl'jk zijn de media altijd meer
l>e u ere.sseerd in plotselinge ge-
\ -n'ssen met vele slachtoffersIln trage processen met mogelijk

nog veel meer (moeilijk te schatten
en voor te stellen aantallen) slacht-
offers in een verre toekomst. Daar-
in kwam pas enige kentering in de
discussie over kernenergie en die
zet zich nu door in de terecht ver-
grote aandacht voor milieuproble-
men.

ven werd waarschijnlijk uit die pe-
riode stammen.

De komende klimaatsverandering
(en het aandeel van de mens in de
oorzaak daarvan is nog uitermate
schimmig) zal de mens tot aanpas-
singen dwingen. Maar dat is geen
probleem. Zeker niet als de Sahara,
Alaska en Noord-Siberië (weer)
vruchtbaar worden. Het is zeker
geen catastrofe en leidt hoogstens
heel plaatselijk tot een 'gewone' na-
tuurramp.

„Een catastrofe heb ik ook nooit
voorspeld", zegt prof. Budyko in

Dat is althans het gangbare beeld
van de dreiging.En nu is er in eens
de beroemde Russische klimato-
loog Michael Budyko - dezelfde die
(al in 1971!) het broeikaseffect van
een verhoogd kooldioxydegehalte
in de atmosfeer aantoonde - die
zegt, dat het niet alleen allemaal
wel mee zal vallen, maar zelfs voor-
spelt dat die klimaatsverandering
een paradijsachtige situatie op aar-
de brengt.
Het terugdringen van de kooldioxy-
de-uitstoot bij de verbranding van
fossiele brandstoffen vindt hij niet
slechts nutteloos, maar ook gevaar-
lijk.

Hij wordt - zij het nog wat aarze-
lend - bijgevallen door andere voor-
aanstaande klimatologen en straks
waarschijnlijk door het Intergover-
nemental Panel on Climatic Change
van de Verenigde Naties, een gezel-
schap deskundigen waarvan hij lid
is. Verandering van het aardse kli-
maat is een heel natuurlijke zaak.
In het Plioceen (acht tot twee mil-
joen jaargeleden) was het kooldio-
xydegehalte in de atmosfeer tien-
maal hoger dan nu en de aarde zo
overdadigrijk begroeid en vol leven
(in die tijd evolueerde ook de mens)
dat onze voorstellingen van 'Het
Paradijs' waaruit de mens verdre-

Hoe ook: de fixatie op toekomstige
rampen en catastrofes groeit. En als
het bestaan van een algemeen aan-
vaarde dreiging dan plotseling en
met kracht van argumenten wordt
aangevochten, ontstaat verbijste-ring en verwarring. Een mooi voor-
beeld daarvan levert het broeikasef-
fect door hetwegens menselijk han-
delen toenemende gehalte aan
kooldioxyde in de atmosfeer. Er
dreigt een klimaatsverandering, ge-
paard gaande met zondvloeden,
overstromingen, verwoestijning en
het voor de mens onleefbaarder
worden van de aarde. Een klimaats-
catastrofe, kortom.

Zou daaruit de behoefte ontstaan
nu ook de aloude plotselinge ge-
beurtenissen als branden en onge-
lukken sterker dan voorheen in een
overigens veelal nietszeggend histo-
risch kader te plaatsen?
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Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
De Districtsvereniging Het De districtsvereniging Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg is
Groene Kruis Oostelijk Zuid- een zich slerk ontwikkelende organisatie. Het werkgebied van de
Limburg wordt gevormd vereniging telt 270.000 inwoners en bestaat uit 12 basiseenheden.
door devoormalige erken- De vereniging vraagt op korte termijn
dekruisorganisaties in deze

districts-
De organisatie is aktief op fff* /het gebiedvan pre-en post- VerpleeOkU7lolo6/1 m/Vnatale zorg, kraamzorg, I %* w
jeugdgezondheidszorgen
wijkzorg, voedings- voor de
voorlichting en dieet- o. Jeugdgezondheidszorg 75%
advisering, gezondheids-
verlichting en-o^aeding b Soc/00/ Medische Dienst I 50%GVO, het verstrekken van . ..
verpleegarHkelen en de , 'j7,Perl j» ' "°> ...
organisatie van zeer voor » aandachtsvelden diabetes mellitus en CARA
uiteenlopende cursussen en . . .. . -rrmvoorlichtingsaktiviteiten. c. SociaalMedische Dienst II 75%

met als aandachtsveldenoncologie,reuma en revalidatie

fUNCTIE-INfORMATIE: PENSIOEN:
De districtsverpleegkundigericht P.G.G.M.
zich op het mede voorbereiden,
ontwikkelen en uitvoeren van BIJZONDERHEDEN:
het beleid met betrekking tot het Aanstelling geschiedtin een con-
genoemde aandachtsveld. tract voor bepaalde tijd voor de
De districtsverpleegkundige be- duurvan 3 jaar,daardefuncties
geleidt, ondersteunt en adviseert inhoudelijk onderhevig zijn aan
wijkverpleegkundigen en wijk- veranderingen.
ziekenverzorgenden.

MJCHHNOM
FUNCTIE-EISEN: Voor informatie over de functie-
Naar deze functie kunnen solli- inhoud kunt uopwerkdagen rus-
citeren zij die: sen 09.00 en 10.00uur contact
*in het bezit zijn van hetdiplo- opnemen met mevrouw A. Hom-

ma H.8.0.V. ofM.G.Z. aan- men-Jung, hoofd wijkzorg, tele-
gevuld metkader-opleiding of foon 045 - 710371.
vergelijkbare opleiding; Informatie over de procedure

* minimaal 2 jaarwerkervaring wordt desgewenstverstrekt door
hebben in deextramurale ge- de heer Cn. Heffels, hoofd per-
zondheidszorg; soneelszaken. Hij is telefonisch

*in het bezit zijn van eenrijbe- bereikbaar onder nummer 045-
-wijsen kunnen beschikkenover 323030.
een auto,

* woonachtigzijn in of op rede- SOLLICITATIES:
lijke afstand van het werkge- Uw belangstellingvoor dezefunc-
bied. tic kunt u kenbaar maken door

vóór2februari a.s. een sollicita-
SALAKIËKING/ tiebrief te sturen aan de
ARBEIDSVOORWAARDEN: Districtsvereniging Het Groene
Ten aanzien van de salariëring Kruis Oostelijk Zuid-Limburg,
en de arbeidsvoorwaarden is t.a.v. de dienstpersoneelszaken,
de CAO voor het Kruiswerk Postbus 2690, 6401 DD Heerlen,
van toepassing.

- —■ ■ ' ■ " ■■■—- ■in-,i,

BETEREN
Algemene informatie:
Au Coin du Bon Mangeur bestaat ruim 3 jaar en heeft zich gespecialiseerd in het maken
van meeneem-maalüjdenen hetverzorgen van diverse feesten en partijen. Onze traiteur
zaak werkt zowel voor particulieren als het bedrijfsleven. Voor het nieuw te starten
restaurant medio februari zoeken wij:

Een zelfstandig werkend kok mlv
Functie-informatie: Geboden uxirdt:
- Zelfstandig bereiden van Afwisselend werk binnen de hele scala

meeneem-maaltijden van dehoreca. Salaris en emolumenten- Het bereiden van diners voor ons zijn afhankelijk van opleidingen
restaurant (20 zitplaatsen) ervaring.- Het uitwerken van opdrachtenen
plaatsen van bestellingen Sollicitatie-procedure:- Variabele tijden (38 uur verdeeld over 4 ... . . _~ „.
dagen) Indien uw belangstelling uitgaat naar

bovengenoemde functie kunt u uw
Functie-etsen- sollicitatievoorzien van pasfoto en

uitgebreide informatie over opleiding en- Opleiding MHS/Leerlingenstelsel ervaring sturen naar:
- Ruime ervaring in diverse takken van de

horeca Au Coin du Bon Mangeur- Goede contactuele en communicatieve t.a.v. dhr. H. Deteren
vaardigheden Weltertuynstraat 49A- Gedacht wordt aan een accuraat en 6419 CS Heerlen
flexibel persoon die enthousiast wil Tel: 045-710586
meewerken aan de verdere ontwikkeling
van het bedrijf- Leeftijd: 20 - 25 jaar

30616

woningbouwvereniging
Somenwerking-Glück Auf

De woningbouwvereniging beheert in de gemeente Heerlen circa 2200
woningen, binnen de Sociale woningbouw.
Het werkapparaat omvat drie afdelingen: Technische Dienst, Sociaal Kulturele
Dienst en Administratieve Dienst.
Bij deze laatste bestaat er een vacature voor:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
FUNKTIE-INFOBMATIE:

— Het mede uitvoeren van de geautomatiseerde huuradministratie met
name:
" het verzorgen van de invorderingsprocedure voor huurdebiteuren en

overige debiteuren,

" het afleggen van huisbezoeken m.b.t. bovenstaande.— Het mede verzorgen van de individuele huursubsidie regeling.— Het assisteren bij de overige geautomatiseerde bedrijfsadministratie met
name:
" crediteuren administratie,
" afwikkelen goederen en diensten (service-kosten).— Het voeren van correspondentie.

RMDMOM

— Een opleiding of ervaring op minimaal MEAO /MBA - niveau.— Goede contactuele eigenschappen en schriftelijke vaardigheden.— Vertrouwd zijn met computer / terminalverwerking.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor woningcorporaties.
Het salaris bedraagt minimaal / 2.826- en maximaal / 3.788,-.
Sollicitaties gelieve U binnen 10 dagen na het verschijnen von dit blad te
richten aan de direkteur, de heer H.P! Boumans, Postbus 2728, 6401 DE
Heerlen.
Inlichtingen kunnen eveneens bij hem worden ingewonnen, tel. 045-723035.

m.DE LIMBURGSE
MM/ffPERSONEELSGIDS

A^k j^k Decostone BV te Brunssum vervaardigt door middelvan geavanceerde
/verstechnieken kwalitatief hoogwaardige vormstukken, die in hoofdzaak hun
toepassing vinden in keukens en sanitaire ruimten. Het bedrijf telt momenteel
ca. 190 medewerkers en verkoopt verreweg het grootste deel van de__^» J_y produkten in het buitenland. De stijgende vraag naar de produkten maakt

> het nog jongebedrijf tot een van de snelle groeiers binnen Redland
OGCOSIOfIQ Bouwprodukten BV, een groep die voorts bestaat uit Koninklijke Mosa BV,

Teewen BV, RBB Dakpannen BV en Van Oordt BV, met een gezamenlijke
omzet van ca. f450 miljoen.

Op onze nog jonge, maar zeer dynamische informatie-afdeling, bestaande uit 3 medewerkers, is een
vacature ontstaan in de functie

assistent informatiemanager m/v
Wij zoeken een ambitieuze automatiseerder die aan zijn eigen toekomst en aan de toekomst van ons
bedrijf wil werken.
Om in de toenemende informatiebehoefte in de jaren 1990 te kunnen voorzien, heeft Decostone BV
een informatie-/automatiseringsplan ontwikkeld datvoorziet in de toepassing van moderne methoden,
tools en technieken.

Wij denken o.a. aan:
- IBM-LAN token-ring combinatie met een IBM-LAN server onder OS/2 E.E.;
- een IBM 9370 (VM/IS);
- SDM-II methodiek, ondersteund met de workbench SDW;
- dßase IV in combinatie met een zelfontwikkelde data-dictionary;
- Super Project Expert t.b.v. projectplanningen.

Door de aard van de functie is het mogelijk brede ervaring op te doen in het gehele
automatiseringstraject: vanaf informatieplanningtot en met de instructies aan de gebruikers.

Wij vragen:

- HBO-niveau (HIO c.g. HEAO-BI);
- kennis van DBM-technieken;
- kennis en ervaring in het werken met PS/2-computers, zowel als stand-alone als in een

netwerkomgeving;
- ervaring met de meest gangbare gebruikerssoftware op PC-gebied;
- kennis van beheerstechnieken;
- goede beheersing van de moderne talen;
- beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, ten

behoeve van leder niveau In de organisatie;
- zeer zelfstandig kunnen werken, met een hoge graad van creativiteit;
- flexibel in optreden;
- bereidheid tot verbreden en verdiepen van kennis;
- leeftijd tot maximaal 35 jaar.

Bent U geïnteresseerd in deze functie, richt dan Uw sollicitatiebriefaan Decostone BV, postbus 119, 6440
AC Brunssum, ter attentie van personeelszaken.
Nadere informatie kunt U ontvangen via de heren J. Roumans, hoofd personeelszaken, en B. Hermans,
informatiemanager, telefoonnummer 045-250611. Na 18.00 uur is de heer B. Hermans privé te bereiken
onder telefoonnummer 04404-1818.
Een psychologische test en een medische keuring maken deel uit van de procedure. mi? 6

1ryi Eka Chemie BV I
_Li\J Nobel Industries Sweden I

F^ IViï^ro^t?"*"-*"" „ .and*->" I

\Fuoct'»e-e«sen.^LO(.ner( ,lSch-anay . \
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l eisen die aan een AnKerKade HL l

\ £KA Chem<e BV. __—

HOENS
INDUSTRIEE 1
Hoens-lndustrieel is in Zuid-Nederland een grote industriële handels-
onderneming in machines, gereedschappen, lasbenodigdheden, b°u!\
beslagen, bevestigingsartikelen, veiligheidsprodukten. Hoens-lndustrj*
levert aan overheid, semi-overheid, industrie en bouwwereld. Een te*
van 50 adviseurs informeert en adviseert optimaal, vanuit hun speC"^
specialismen en deskundigheid, de vele kliënten. Moderne kantoor-
ruimten, verkoop/showroom, magazijnen, goederenverwerking, recep^
service en distributie zijn gecentraliseerd in een geheel nieuwe vesw
van ruim 4.500 m 2op het handelsterrein 'Krewinkel Zuid' in Geleen-
Ter versterking van onze medewerkers die belast zijn met de dagelijkse
goederenstroom, vragen wij op korte termijn een energieke

MAGAZIJNMEDEWERKER
CHAUFFEUR m/v

Op basis van halfjaarlijks-kontrakt; bij gebleken geschiktheid kan een vasW
arbeidsovereenkomst volgen.
Taakinhoud:

" Meewerken in de magazijnen waar ruim 25.000 artikelen overzichtelijk 3
gerangschikt. (De logistieke goederenverwerking is volledig
geautomatiseerd.)

" Het nauwkeurig verzendklaarmaken van de goederen en het mede la*
hiervan in de bezorgauto's.

" Het bezorgen van de goederen naar de afnemers. Minimaal tweemaal r
week komt Hoens-lndustrieel met de eigen besteldienst op elk aflevefa01
in geheel Midden- en Zuid-Limburg.

Funktie-eisen:

" In het bezit van het noodzakelijke rijbewijs (B-C-E).

" Enige feeling t.o.v. de branche is wenselijk.

" Opleiding op LEAO/MAVO nivo.
" Goede kontaktuele eigenschappen; prettig om mee te werken;

" Leeftijd 20-30 jaar.

" Een flexibele instelling.
Sollicitatie:
Indien u belangstelling heeft voor deze boeiende job, verzoeken wij u uw
schriftelijke sollicitatie, binnen 10 dagen, te zenden aan:
Hoens-lndustrieel, t.a.v. de direktie; Postbus 4; 6160 AA Geleen.

1, tI WillphcvmQ |
Importeur en fabrikant van hoogwaardigefarmaceutische produkten

zoekt wegens uitbreidingvan haar buitendienst:

1 artsenbezoeker (m/v)
voor hetrayon Limburg

Een veelzijdig en boeiend beroep Wij bieden een gedegen opleid' jrj
waarin u zich ontwikkelt tot een ge- een goed salarisen goedesecuno
sprekspartner op niveau van huis- arbeidsvoorwaarden waaronder e$
artsen, specialisten en apothekers. U ruime onkostenvergoeding en e 0"
introduceert onze produkten en ver- maand,
strekt hierover medisch-wetenschap-
pelijke informatie. . . __.».,rifiP
Dit allesvraagt van u een ruime mate Uw schriftelijke solhcitatie kunt u
van zelfstandigheid, pioniersgeest en ten aan
natuurlijk ook een commerciële in- I hllohWfYVl
stelling. Voorts: een opleiding op U_WM|__#_ RJi I ■ i\J

V.W.0.-niveau, een leeftijd tussen de
24en 40 jaaren eenrijbewijs B-E.

T.a.v. de
Ook voor ervaren artsenbezoekers Hr. A.L.G. van Walsteijn
loont hetzeker de moeitekontakt met Postbus 30
ons op te nemen. 1160AA ZWANENBURG

®fr^\ Kinderrevalidatie-
I IHI centrum
I jr Franciscusoord

Het centrum voor Kinderrevalidatie Franciscusoord te Valkenburg aan de
Geul omvat een kategorale gezondheidsvoorziening. Aan het centrum is
een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs voor
lichamelijk gehandicapte kinderen verbonden. In het centrum worden ruinl
200 primair-motorisch gehandicapte kinderen begeleid op hun weg naar
volwassenheid. Het aantal medewerkers bedraagt ca. 200.
Franciscusoord heeft wegens vertrek van een van de medewerkers per
1 maart 1990 een vakature in de Verplegingsdienst.
Voor deze funktie zoeken wij op korte termijn een:

1 verpleegkundige m
Het betreft een volledige betrekking in de Verplegingsdienst binnen een
van de afdelingen, voor klinisch opgenomen revalidanten die in leeftijd
variëren van 0 tot 20 jaar. Daarnaast omvat de Dienst een dagcentrum en
een afdeling dagrevalidatieverpleegkunde.
Voor deze funktie wordt van belang geacht:
Funktie-eisen:- het diploma A-verpleegkundige danwei HBO-V- kinderaantekening- het kunnen werken in teamverband- bereidheid tot het verrichten van onregelmatige diensten
Enige jaren ervaring strekt tot aanbeveling.
Volledigheidshalve vermelden wij, dat er vanaf 1 juli 1989, een
samenwerkingsverband bestaat tussen Lucas Stichting voor Revalidatie te
Hoensbroek op gescheiden lokaties.
Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de funktiewaardering
van de gezondheidszorg (FWG 40). Verdere rechtspositieregeling volgens
de CAD. voor het Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
Hoofd Verplegingsdienst (tel. 04406-42000, toestel 240) of de Afdeling
Personeelszaken (tel. 04406-42000, toestel 266). De eerste gesprekken
zullen plaatsvinden in de week van 12 februari.
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze advertentie gezonden worden aan:
Afdeling Personeelszaken:
Onderstestraat 29 6301 KA VALKENBURG AAN DE GEUL
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7~NV IUTSBEDRIJF HEERLEN—
tet sbedr'J' Heerlen heeft tot taak te voorzien in een veilige en ongestoorde leveringvan elecktrici-'t. gas en televisie- en radiosignaal aan ca. 34.000 aansluitingen in Heerlen en heeft een jaaromzet
ri

n ca- f 120.000.000,-. In het bedrijf zijn ruim 130 personen werkzaam. Bij de afdeling Bedrijfssekreta-at en Personeelszaken - o.m. belast met taken op de gebieden direktiesekretariaat, personeelszakeni„Llnterne zaken - komt in verband met vervroegde uittreding van de huidige funktionaris de funktie
"akant van:

CHEF INTERNE ZAKEN/
PLV. AFDELINGSHOOFD (M/V)

die
S6htie interne zaken houdt zien als "interne Een medisch en een op de funktie gericht

amhS^erlener" voornamelijk bezig met psychologisch onderzoek maken deel uit van decniefverzorging, post" en bodediensten, doku- selektieprocedure.
beh e" bibliotheek en gebouw- en kantine-eer- N.V. Nutsbedrijf Heerlen biedt een uitstekend
g . pakket van primaire en sekundairearbeidsvoor-
a n'euwe chef, dierechtstreeks rapporteert waarden, waaronder ook de pensioenvoorziening
lann "i! hoo,d van de afdeling, zal in deze be- van het ABP en deZiektekostenvoorziening van

ngnjke spilfunktie o.m. belast worden met hetziekenfonds van de gemeente Heerlen. De. * y?'gende taken: salariëring ligt - afhankelijk van de leeftijd,

" het 9 98Ve" aan 4 medBwerkers: opleidingen ervaring - tussen ’ 3.027,- en
het t

adekwaat beheren en verder uitbouwen van ’ 4.692,- per maand. Het nivo van defunktie

" hpt bedrijfsarchief; dient overigens nog formeel via funktiewaardering
et vormgeven aan verdere automatisering te worden vastgelegd.. hr6"--et gehele taakgebied van de sektie;

de 'nu'.ër.en en coördineren van kontakten met Het personeelsbeleid bij N.V. Nutsbedrijf Heerlen

" h gtpubliciteitsmedia; is gericht op het aantrekken van méér vrouwelijke
en h

ultvoeren van ad-hoe werkzaamheden voor medewerkers. Vrouwelijke kandidaten worden
net in voorkomende gevallen waarnemen van dan ook nadrukkelijk verzocht te reageren,

"et hoofd van deafdeling.
Ag . Kandidaten worden uitgenodigd om hun solli-

kandidaten voor deze boeiende en zeer cltatiebrief binnen 10 dagen na het verschij-
eise*e'ende ,un,{t'e «^«"eo «rij devolgende nen van dezeadvertentie, onder vermelding. *n: van Netvakaturenummer 02.90 zowel op brief

Pieiding op ruim MBO-nivo en in het bezit van af* enveloppe, te richten aan de heer C.C.F..r> a'Ploma's SOD I en II; Bogaardt, hoofd afdeling Bedrijfssekretariaat
" di ânn9 m het desbetfeffende vakgebied; en Personeelszaken N.V. Nutsbedrijf Heerlen,
"k^ stver,enende instelling; I Postbus 58, 6400 AB Heerlen.
" nietVan en en/arin9 met automatisering; I Telefonische informatie over de funktie kan

uiw l
goede mondelinge en schriftelijke ; eveneens bij hem worden ingewonnen onder-. h ',arukkin9svaardigheid; , telefoonnummer 045-764396.'ei vermogen onder een zekere tijdsdruk te Wmberken.

oor dezefunktie geldt datkandidaten bereid
r Jinen te zi'n z°nodig aanvullende opleidingen te„velgen.
' ■ — ' ■! I ■■ I !!■ " '

V^ \1 VEROL RECYCLING LIMBURG B.V.
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht

hem'sch afval Verol Recycling
is een jonge, groeiende onderneming die activiteiten ontplooit op het gebied van
advisering, inzameling, opslag en venwerking van chemische afvalstoffen en
scheiding c.g. zuivering van olie/slib/watermengsels.

Centraal binnen de onderneming staat het opslagdepot. In het team van
depotpersoneel is, wegens uitbreiding, plaats voor twee depotmedewerkers

A BEWERKER (MBO chemie)
Functie-omschrijving:
- laad- en loswerkzaamheden van partijen chemisch afval;

- assisteren van depotmedewerkers bij voorkomende werkzaamheden;- sortering en bewerking van chemisch afval;- uitvoering van externe werkzaamheden in het kader van onze serviceverlening;- rapportage aan chef depot.

Functie-eisen:
- opleiding MBO chemie of gelijkwaardig;- groot gevoelvoor veiligheid, hygiëne en orde;- goede contactuele eigenschappen;- rijbewijs B (BE);- bereidheid tot het volgen van cursussen;- bezit van E.H.8.0.-diploma is een pré;- leeftijd ca. 25 jaar.

8 ALGEMEEN DEPOTMEDEWERKER
(LTS B/C-niveau)

Functie-omschrijving:
- bewerking van chemisch afval;
- assisteren van depotmedewerkers bij voorkomende werkzaamheden;- toezicht en controle van werkingsinstallaties;
- rapportage aan chef depot.

Functie-eisen:
- opleiding LTS B/C-niveau met scheikunde in pakket;- groot gevoel voor techniek, veiligheid, hygiëne en orde;- goede contactuele eigenschappen;- bereidheid tot het volgen van cursussen;- leeftijd ca. 25 jaar.

Voorts is er binnen ons team van chauffeurs nog plaats voor een

c BIJRIJDER
Functie-omschrijving:
- assisteren van chauffeur vacuümauto.

Functie-eisen:
- geen specifieke opleiding vereist;- groot gevoelvoor veiligheid, hygiëne en orde;- goede contactuele eigenschappen.

Wij bieden een leuke en afwisselende job met een goede honorering. Inlichtingen
kunnen worden verkregen bij de chef depot, dhr. B. Frusch, en de acceptant
chemisch afval, ing. H. Steeghs, tel. 043-630640.
Belangstellenden voor de vacatures B en C kunnen hun sollicitaties telefonisch
opgeven bij een van bovengenoemde heren of schriftelijk richten aan de directie
van Verol Recycling.
Belangstellenden voor de vacature A wordt verzocht hun sollicitaties met c.v.
schriftelijk te richten aan de directie van

Verol Recycling Limburg 8.V.,
Ankerkade 10,6222 NM Maastricht. sores

Mvon /loun interieur
Met vestigingen in Sittard, Geleen, Roermond en Valkenburg is in 25 jaar uitgegroeid tot een
van de grootste en meest toonaangevende meubelspeciaalzaken van Limburg.
Van Sloun Meubelen heeft alle grote merken in huis en is thans de grootste HULSTA-dealer
van Nederland.

Wegens expansie zoeken wij op korte termijn een

meubelbezorger/ stoffeerder
Funktie-eisen:- Bezit kontaktuele eigenschappen;- Heeft ervaring in soortgelijke funktie;
- Is vakkundig;- Leeftijd 20-35 jaar.
Zonder ervaring is het onnodig te solliciteren.
Geboden wordt:
Een prettige werksfeer en een salariëring in verhouding tot de verantwoordelijkheid en funktie
Sollicitatieprocedure:
Indien U van mening bent aan onze verwachtingen te kunnen voldoen en U belangstelling
heeft voor een van deze funkties, kunt U Uw sollicitatie met curriculum vitae richten aan:

Van Sloun Interieur BV., ta.v. afd. Personeelszaken, Industriestraat 23, 6135 KG Sittard

j hoofd bedrijfsvoering i: en beveiliging v/m i
j vooi 38 aar pei week j
| in de Gevangenis en het Hnis van Bewaring te Maastricht j
| Jj[ ji t W6Ik 'rmmemanagement-en bedrijfskundige

ervaring;
- ervaring en affiniteit met automatisering;

het hoofd bedrijfsvoering en beveiliging - innovatief vermogen en goede contactuele- is verantwoordelijk voor de uitvoeringvan de vaardigheden;
taken m.b.t. de civieledienst, depersoneels- - bereidheid mee te werken aan een psycho-
inzet en het inrichtingssecretariaat; logisch, medisch en antecedentenonderzoek.

- bereidthet beleidvoor t.a.v. bedrijfsvoering II en beveiliging; Wj j Kip A n n I| - draagt zorg voor de uitvoering en evaluatie "■I »*w % « Ij . van het vastgestelde beleid;- geeft direct leidingaan het plaatsvervangend - een salaris van min.’ 2.672,- en max. ’ 4.144,-
-hoofd en aan de drieeerste medewerkersen bruto per maand;
indirect aan ca 20 medewerkersvan de - 8% vakantietoeslag,
afdeling;- ontwikkelt een informatie- en daaruitvoort- Schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagen,
vloeiend automatisenngsplan; onder vermeldingvan vacaturenummer

- ontwikkelt en draagt zorg voor het beheer 0-012/1172 ,richten aan: deDirecteur van de I■ I van een adequaat centraal informatiesysteem Gevangenis en hetHuisvan Bewaring, |j t.bv. het management en interneregelgeving Postbus 1099, 6201 BBMaastricht.j en instructies;- coördineert de beveiliging van en procedures Telefonische inlichtingen over de functie
binnen de inrichting; worden verstrekt doorde heer J.MJ. Eurlings,- biedt beheersgerichte managementonder- hoofd beheerszaken, te bereiken onder
steuning. nummer 043-632222. toestel 238.

lij VIUil Ju^itie^meervrouwen en ledenvan etnische Iminderheidsgroepen in dienstnemen.
Zij wordenmet nadruk uitgenodigd te |

| - diplomaHEAO (informatica danweibedrijfs- solliciteren. Indien zij aan de gestelde functie-
economie met een aanvullende informatica- eisen voldoen, genietenzij bij gelijke geschikt-
opleiding); heid devoorkeur.

| |J MINISTERIE VAN JUSTITIE ____T

DeNederlandse organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek (NWO) isbij wet ingesteld en stimuleert
wetenschappelijk onderzoek, vooral doormiddel van
subsidies.Voor de afzonderlijke wetenschapsgebieden
en disciplines wordt de taak van NWO ondersteund
door stichtingen.
InXWO-verband zijnruim 3.000mensen betrokken bij
wetenschappelijk onderzoek. Het merendeelvan hen
werkt bij universiteiten, een kleiner deelbij instituten
van de NWO-stichtingen.

Bij de Vakgroep epidemiologie/gezondheidszorgonder-
zoek van deRijksuniversiteit Limburg kan op zeer korte
termijn worden geplaatsteen

onderzoek-
assistent __**_
voor het project, getiteld: "Vitamine C en decubitus".

Het gaatom assistentie bij een experiment in een aantal
verpleeghuizen in Limburg. Patiënten die last hebben
van "doorliggen", worden uitgenodigdommeete doen.
De belangrijkste vraag van het onderzoek is: genezen
decubituswonden sneller, alsnaast de gebruikelijke
behandeling(en) extra vitamine C wordt toegediend?
Een projectgroep isbelast met de uitvoering van het
onderzoek. De assistent doet de administratie, helpt bij
hetverrichten vanmetingen en verzorgt de invoer van
de gegevens in de computer. De dagelijkse leidingvan
het project is in handen van de arts Gerben terRiet.

Vereisten:- verpleegkundige;- affiniteit met geriatrie;- enige ervaringmet tekstverwerking, bij voorkeur
WordPerfect;

- inbezitvan auto.

Bijzonderheden: aanstelling geschiedt in hetkader van
het Gebiedsbestuur voor de medische wetenschappen
(GBM).

Inlichtingenkunnen worden verkregen bij drs. G. ter
Riet of professor dr.P.G. Knipschild, telefonisch bereik-
baar onder nummer: 043-887379.

Sollicitatieskunnen, onder vermelding van vacature-
nummer 64989 Epid. op briefen envelop,binnen 14
dagenworden gericht aan drs. G. ter Riet, Vakgroep
epidemialogie/gezondheidszorgonderzoekvan de
Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maas-
tricht.

Voor deze vacature geldt:
Salariëringvindt plaats volgensRijksregeling en is
afhankelijkvan leeftijd en ervaring.
Overige arbeidsvoorwaarden conformRijksregelingen.
Aanstelling zal geschieden in eentijdelijkdienstverband
met de Nederlandse organisatievoor wetenschappelijk
onderzoek(NWO), voor de tijd, gedurendewelke het
onderzoek wordt gesubsidieerd.
Vrouwen wordtmetnadruk verzocht tereflecteren.
Een brochure "Informatie voor nieuwe medewerkers bij
NWO" ligtbij de centralebibliothekenvan de universi-
teiten ter inzage.

| uwO
'■ - ■--

Groepsleiders bij Philips in Sittard.
Philips in Sittard fabriceert onderdelen voor TV- en natuurkunde. Daarna mag uw opleidingsplaat-
beeldbuizen, halfgeleiders en IC's. Dat zijn stuk je een gevarieerd beeld vertonen: enkele jaren
voor stuk produkten die bepalend zijn voor de MTS, HTS, MLO of HLO met technische speciali-
eindprodukten van Philips. De fabricageprocessen saties, VAPRO-B, PBNA Chemisch Vakman zijn

Phiups componems is de onderdelen- zÜn dan ook geavanceerd en worden voortdurend voor ons interessante richtingen. Van groter
divisie van phiups. Met een programma vernieuwd. belang dan uw diploma's is echter uw aantoon-van vele tienduizenden componenten is "__ _n "" ■ ._"" ■"-»deze divisie de grootste in deze bran- baar succesvolle ervaring in een leidinggevende^
chn' h^e'! jrdukten: ICs' beeldbui- De functie. functie in een industriële omgeving. Wij denken
ten' en^^wiateTe (̂S!e>n «i Als zelfstandig en initiatiefrijk groepsleider geeft u daarbij aan een periode van minimaal drie jaar.
magnetische datastorage, displays en leiding aan een groep medewerkers in een van
h^bestSjk centrum is in Eindhoven onze fabricage-afdelingen. U functioneert aan het Eenmaal in dienst wordt u, afhankelijk van uw
gevestigd. Elders in Nederland zijn front van dé techniek, dus vanzelfsprekend kent u werkplek, theoretisch en on-the-job opgeleid.
pStinil^arkaing 1 ontw'kke,,n9, dé fabricageprocessen en hiervoor bent u voor uw Uiteraard zorgen wij daarbij voor adequate bege-

medewerkers het centrale aanspreekpunt. Daar- leiding en voorzieningen. Bereidheid uzelf nu en
naast bent u ook op de hoogte van wat er leeft in de toekomst bij te scholen is een absolute ver-
op uw afdeling en in uw groep: u kent uw men- eiste, evenals de bereidheid om in alle vormen van
sen en uw mensen kennen u. ploegendienst te werken.

Dat u bij uitstek sociaal vaardig bent en gevoel
Behalve voor het aansturen van mensen en hebt voor menselijke verhoudingen moge duidelijk
machines bent u ook verantwoordelijk voor admi- zijn.
nistratieve en logistieke taken en speelt u een
belangrijke rol in contacten met onder meer Informatie en sollicitatie.
onderhoudspersoneel, technisch assistenten en Nadere informatie over deze functie verstrekken u
kwaliteitsfunctionarissen. deheer F. L.M.C. Haagmans en drs. D.C.C. M. Wolff,
U bent zich ervan bewust dat u als groepsleider in telefoon 04490-93500.
een moderne produktie-omgeving een cruciale rol Uw sollicitatie kunt u richten aan drs. D.C.C. M.
speelt in de vertaling van beleid naar "de vloer". Wolff, Personeelzaken Philips Components, Rijks-

weg Noord 281, 6136 AC Sittard.
De eisen. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
U hebt minimaal een MAVO-D diploma met wis- van de selectieprocedure.

MAVO-D en vervolgopleiding met leidinggevende ervaring.

H PHILIPS

Zaterdag 20 januari 1990 "37lé^^JVs Dagblad



dagbiocT^J
Zaterdag 20 januari 1990" 38

De Sovjetunie is de laatste tijd vooral in het nieuws als
een groot imperium dat uiteen dreigt te vallen. De ver-
gelijking is wel eens gemaakt met een groot koloniaal
rijk, en het heeft daar ook alle kenmerken van, tot en
met miljoenen 'kolonialen' die de problematiek van de
dekolonisering ernstig zullen compliceren.
Het grote 'rijk' is al zo lang min of meer afgesloten van
de rest van de wereld, dat de structuur ervan en de sa-
menstellende delen voor de man in de straat, min of of
meer volkomen onbekend zijn. Nu worden wij gecon-
fronteerd met de afscheidingsneiging van de Baltische
republieken, en al enige tijd met de onlusten tussen de
diverse volkeren die de republieken in deKaukasus be-
wonen. Gebieden waar enkele jaren nooit iets van werd
vernomen. Het zieter naar uit dat ook uit andere gebie-
den van het grootste land van de wereld de komende ja-
ren meer nieuws zal doordringen. Waar liggen al die ge-
bieden, en wie wonen er?

Dit is niet alleen het grootste land van de wereld, dat
zich uitstrekt over tien tijdzones, het heeft de grootste
meren, enkele van de langste rivieren, enkele van de
hoogste bergen; het omvat autonome republieken en ge-
bieden waarvan nog nooit iemand heeft gehoord maar
die wel tien maal zo groot zijn als Nederland.

De inwoners van het land zijn verfijnde intellectuelen,
maar ook boeddhistische Kalmukken, sterk gespeciali-
seerde geleerden maar ook nomaden, islamietenvan alle
kleuren en schakeringen, christenen in alle soorten en
maten, Koreanen en Chinezen, Eskimo's en er is zelfs,
heel ver weg in het oosten,een Autonoom Joods gebied.

Met de kaart op deze pagina willen wij een indruk geven
van de enorme uitgestrektheid en grote verscheidenheid
van dit land, dat de komende jaren zeker een vaste
plaats op de voorpagina van de krant zal houden.

" Links het 'wapen' van Azerbajdzjan, boven van Armenië, geheel boven van de USSR.

vrijuit

Een wereldrijk
in beweging



meer geïnformeerdworden over het
omgaan met energie en milieu, als-
mede over aanvragen en verstrek-
ken van subsidies en hypotheken.

bare taak een aantal potentiële ex
posanten te moeten teleurstellen.it /langstelhngvan ondernemers

fedrii, Douwsector en toeleverings-
*>ük £VS °,ok dit jaar groot- Zo"

' ,dat de organisatie ge-r «"onteerd werd met de ondank-

De beoordeling en toekenning van
de prijzen vindt plaats door twee
onafhankelijke jury's: deskundigen
van Architectenvereniging van de
Provincie Limburg en een aantal
journalisten van diverse landelijke
en regionale media.

Voornaamste reden daarvoor is, dat
de beschikbare oppervlakte van
11.000 m2, te klein is. Sommige ex-

posanten benutten de hun toegewe-
zen standruimte optimaal en wer-
ken met verdiepingen. Daarbij
komt dat de gevraagde en voor dit
jaar reeds beloofde uitbreiding van
het hallencomplex met een derde

Speciaal voor professionele bezoe-
kers van de beurs worden op een
aantal dagen speciale technische en
bedrijfseconomische symposia ge-
houden.

De particuliere bezoeker zal mid-
dels een aantal voordrachten onder

Projectontwikkelaars over voorstel minister Alders:

Bouwen bij knooppunten
is nieuwe uitdaging'

Nieuwe hulpstukken
machinaal schuren

%Met het zeskantige schuurhulpstuk kunnen zelfs de
schuingeplaatste binnendelen van de zogenaamde Louvre-
deuren bewerkt worden.Kritiek? Verontrusting? Boosheid over zoveel ministeriële be-

moeizucht? Integendeel, de Nederlandse projectontwikke-
laars zien in de voorstellen van minister Alders (VROM) om
nieuwbouw van bedrijven en woonwijken zoveel mogelijk in
de buurt van openbaar vervoer plaats te laten vinden, vooral
een 'nieuwe uitdaging. Voorzitter drs. ing. S. de Graaf van de
Neprom, de vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling
Maatschappijen, is best te spreken over de ministeriële voorne-
mens, die hij ervaart als een 'boeiende ontwikkeling op het ge-
bied van de ruimtelijke ordening. Schuren 'uit de hand' is een ver-

moeiend en lastig werk. De doe-
het-zelver gaat daarom ook in
toenemende mate over op ma-
chinaal schuren omdat het prak-
tisch geen lichamelijke inspan-
ningvereist en aanzienlijk betere
resultaten oplevert.

De Graaf zelf heeft ook de nodige
problemen bij het bouwen op 'zicht-
lokaties', zoals bouwterreinen langs
de snelweg in de terminologie van
projectontwikkelaars worden ge-
noemd. Bouwen langs de snelweg
geniet veel populariteit, omdat de
nieuwewoonwijk, of het nieuwe be-
drijfspand, dan lekker makkelijk
bereikbaar is en de grond over het
algemeen goedkoop.

Leuke 'schuurnieuwtjes' waren
er op de Karwei-beurs. Wolfcraft
introduceerde daar twee nieuwe
hulpstukken die op een één-
hands haakse slijper gekoppeld
kunnen worden.

accessoire met een ronde, excen-
trisch gestuurde stalen zool die
het schuurvel twee tegen elkaar
ingaande draaiende bewegingen
laat maken.

Beide hulpstukken voor haakse
slijpers met een binnendraad
van 14 M zijn uitgerust voor be-
vestiging van schuurvellen met
klittenband. Daardoor zit het vel
muurvast, zonder speling tussen
zool en vel. En dat maakt de
schuurcapaciteit een heel stuk
groter dan een ingeklemd
schuurpapier.
Het zeskantige schuurhulpstuk
voor hoeken, enz. (1820) kost

’ 69, het accessoire voor excen-
trisch schuren (2247) ’ 89.

Wie een éénhands haakse slijper
heeft, kan het lastigste schuur-
werk op hout, fineer, metaal, enz.
zonder moeite aan. Het excentri-
sche accessoire is bovendien
voorzien van een goed werkende
stofafzuiging. Informatie: Markt
in Weesp, ® 02940-17417.

„Maar je kunt er grote problemen
mee veroorzaken", meent De Graaf.
„Dat soort lokaties is vaak heel
moeilijk op het openbaar vervoer
aan te sluiten en bovendien loop je
het gevaar dat de op- en afritten
naar de snelweg verstopt raken,
waarmee je de fileproblemen alleen
maar verplaatst van het centrum
naar de rand van de stad."J;u9elstoel' van de Nederlandse ontwerper Rob Eckhardt is te zien in het Avantgardevn Centre in Hal 2.

Om in hoekenen zelfs in moeilijk
toegankelijke groeven haarfijn te
kunnen schuren, heeft deze fa-
brikant een accessoire ontwik-
keld met een heel opmerkelijke,
zeskantige vorm. De aluminium
zool van dit hulpstuk met de bij-
passende schuurvellen, bereikt
de uiterste randen van bijvoor-
beeld traptreden, kozijnen, lijst-
werk en gewelfde oppervlakken.

Een andere mogelijkheid is een

„De overheid moet sturing geven,
maar heeft nu al middelen genoeg in
de vorm van bestemmingsplannen.
Wat wel belangrijk is, is dater op lo-
kaal niveau ook bewustwording
over dit soort problemen komt. Ge-
meenten zijn op dit moment ge-
neigd het eigen belang boven het al-
gemeen belang te laten gaan. Ze
houden er geen rekening mee dat
een bedrijf aan de rand van hun
dorp overlast kan veroorzaken in
een andere gemeente. De proble-
men waar we in ons dichtbevolkte
land mee te maken hebben, staan
eigenlijk in conflict met de fijnma-
zigheid van ons bestuur. De rijks-
overheid heeft daarvolgens mij een
duidelijke taak."

produkten moeten aan- en afvoeren,
kunnen in de stad niet uit devoeten.
Bovendien zou De Graaf er een te-
genstander van zijn als de minister
een aanwijzingsbeleid zou voeren,
waarbij bouwen in andere gebieden
echt niet meer mogelijk is.

Verder zijn al die bouwwerken
langs onze wegen niet mooi, stelt hij
onomwonden. „We zijn een klein en
vol landen we moetenzuinig zijn op
ons landschap. Met bouwlokaties
langs de snelwegkun jeveel verpes-
ten. Het is aardig dat de publieke
opinie, de man op de straat, zich ook
steeds meer zorgen over begint te
maken over de verdeling van de
schaarse ruimte die we hebben."

de combinatie donker gelakt met
licht hout. Daarnaast valt een grote
veelkleurigheid waar te nemen met
pasteltinten als zachtlila, rose, mint-
groen en bleekblauw en in contrast
daarmee allerlei verzadigde tinten
als rood, geel, donkergroen, donker-
blauw en, zoals al aangestipt, zwart.

DesignCentrum voor avantgarde ontwerpen

Grootste meubelbeurs
ter wereld in Keulen

Goedkoop ook bij waterbedden hier vaak duurkoop

Slapen op water
zeer comfortabel

ondersteuning. Om de deining
binnen de perken te houden wor-
den waterbedden met stabilisa-
toren of gewichtsverdelers uitge-
rust. Dat kunnen een soort golf-
brekers zijn, maar ook kan de
deining worden ingedamd door
toepassing van fiberlagen of tus-
senschotten waarmee de water-
zak in compartimenten wordt
verdeeld en de golfbeweging af-
geremd.
Hoe meer fiberlagen of andere
schokbrekers, des te minder dei-
ning veroorzaakt uw lichaam op
de matras. Het spreekt vanzelf
dat een nauwelijks deinend wa-
terbed door de voorzieningen
meestal duurder is dan een uit-
voering met meer golfbewegin-
gen.

Met het streven van minister Alders
om nieuwe bouwlokaties vooral in
de buurt van bestaande openbaar
vervoer te ontwikkelen, heeft hij
dus geen enkele moeite. Bovendien:
„Bouwen rond stations kan uit be-
leggingsoogpunt ook heel aantrek-
kelijk zijn, want het mobiliteitspro-
bleem wordt in de toekomst eerder
groter dan minder."

In keukens, maar vooral in meube-
len, bestaan zeker nog bepaalde lan-
den-kenmerken, maar die vervagen
bij nieuwe ontwerpen steeds meer.
De trend voor meubelen en keu-
kens worden steeds internationaler,
Europeser. Een meubeltrend van
deze tijd is bijvoorbeeld de terug-
keer naar klassieke lijnen. Gelakte
meubelen manifesteren zich voor-
namelijk in deniet-kleuren zwart en
wit. Uitgesproken kleuren treffen
we vooral aan bij design meubelen.
Blauw/groene tinten domineren
daar.

Bij leren meubelen is het leer in
steeds meer kleuren verkrijgbaar,
zoals in groen, blauw, zelfs ila en
rose.Èr *i

Engelse, Franse
Wits<?rS p Uallaanse, Oostenrijkseen Scandinavische meu

Keukens
In hal 14 vindt u alleen maar keu-
kens, waarvan de meeste merken
uit de Europese 'landen ook in Ne-
derland verkrijgbaar zijn. Ze wor-
den gepresenteerd onder het motto
'De 1000 mooiste keukens van de
wereld. De nieuwe trend gaat in de
richting van hoogglans en gelakte
keukens, waarbij, net als bij woon-
meubelen, vaak gekozen wordt voor

beien te zien. Ook heel veel Neder-
landse. Er is een Design centrum
waar vopral avantgarde meubelont-
werpen worden geëxposeerd. Er is
een speciale afdeling met stijlmeu-
belen, met tafels en stoelen, woon-
en slaapkamermeubelen, kinder- en
tienermeubelen en keukens.

Sds v ■frttste H
g Jaar zet Keulen op deSNbelh g van de Internationale

°0r k_5 u.rs ook de deuren open
Ss w , . klJkerspubliek dat wel
Tls te l wat er straks in de win-Nari k00? zal zi Jn- °P zondag 28
kere bf,, } u dan ook als particu-

er welkom op de Meu-
, ÖM r?° T een toegangsprijs van

h?pPen i
aarvoor kunt u binnen-

c'shou, s werelds grootste meu-
* verS ohW,aar 1500 exposanten uit
Këar>tiSf>h

de landen in dertien
1eer eta haller> (sommige metkter> ziß^es) de nieuwste meubels
et huis V°°r alle vertrekken van

De beurs is open van 9.00 tot 18.00
uur.

" Een Aqualux 'normaal' gestabiliseerd waterbed. Er is
ook een 'maximaal' gestabiliseerde uitvoering met meer ge-
wichtsverdelers in het water.

Hij ziet op dit moment al een aantal
'prima voorbeelden' van bouwpro-
jecten rond knooppunten van het
openbaar vervoer: „In Utrecht, Rot-
terdam en Den Haag zijn er hele
goede projecten. En de plannen die
in Amsterdam liggen voor de IJ-
oever zijn ook een goed voorbeeld.
Als je al die plannen prioriteit zou
geven, kun je de vraag naar nieuwe
bedrijfsruimte prima bedienen.
Trouwens, het gevaar dat we be-
drijfsruimte te kort zullen komen
als de voorstellen van Alders door-
gaan, is niet erg groot. Er is op dit
moment voorraad genoeg, er is
eigenlijk een overschot aan bedrijfs-
ruimte."

Er zijn natuurlijk wel een paar
maars. Sommige bedrijven zijn aan-
gewezen op een vestiging aan de
rand van de stad. Sommige onder-
nemingen kunnen zich de dure lo-
katies midden in de stad gewoon
niet permitteren. Industrieën die

Toen in ons land het waterbed
zijn intrede deed, werd er vaak
lacherig over gedaan. Maar die
tijd ligtnu ver achter ons. Niet al-
leen hebben velen de voordelen
van slapen op water leren ken-
nen en waarderen, maar het wa-
terbed zelf heeft ook een duide-
lijke ontwikkeling doorgemaakt.
De verhalen over klotsend water,
zeeziek worden en kans op een
waterballet kunnen allang naar
het rijk der fabelen worden ver-
wezen.

In principe kan een goed water-
bed worden geplaatst in elk ste-
vigrondom gesloten bestaand le-
dikant. Hoewel leveranciers ook
complete systemen matras, ledi-
kant, nachtkastjes brengen.
Kiest men voor een watermatras,
dan zijn die er in een gesloten
kuip die tevens als praktische zi-
trand dienst doet. Vooral prak-
tisch voor ouderen en mensen
met een handicap die problemen
hebben met in- en uitstappen.

geld goed aangeboden. De gere-
nommeerde leveranciers van wa-
terbedden hebben zich daarom
verenigd in de Vereniging van
Waterbedspecialisten. Zij leve-
ren hun produkten aan slaapka-
mer- en beddenspecialisten, die
hun vak verstaan.

Wie bij een goede zaak een wa-
termatras of waterbedyssteem
koopt, krijgt voor de prijs meest-
al ook een groot aantal accessoi-
res. Zoals een matrasdek, een
verwarmingselement, toebeho-
ren voor'het vullen en aftappen
van water en bij sommige mer-
ken ook een cleaner voor de vi-
nyl-waterzak en een middel om
het water in goede conditie te
houden. En meestal is bij goede
typen waterbedden de installatie
door een vakman eveneens in de
prijs begrepen.
Voor een goed waterbed bent u
meestal wel minstens fl5OO
kwijt en voor een lits-jumeaux
met een topkwaliteit en alles
erop en eraan kan dat oplopen
tot boven de f3OOO.
Vaak wordt een aantal jaren ga-
rantie verleend op de installatie.
Voor alle zekerheid wordt bij wa-
terbedden vaak een reparatie-
setje meegeleverd. Vandaag de
dag is de aanschafvan een water-
bed geen riskante aangelegen-
heidmeer, zolang u naar een goe-
de speciaalzaak gaat en de prijs
geen bezwaar vindt. Het hangt er
helemaal vanaf wat u voor een
comfortabel bed en een goede
nachtrust overhebt of kunt be-
steden.

Voor meer inlichtingen: Aqua-
droom, Postbus 647, 3700 AP
Zeist, tel. 03463-53769.

Aecessoires

Het moderne waterbed is dank
zij een goede kwaliteit waterzak,
ingebouwde gewichtsverdelers,
een verwarmingselement en nog
enkele accessoires uitgegroeid
tot een uiterst comfortabele lig-
plaats, vooral voor mensen die
met rugklachten tobben of in
bed maar nooit hun draai kun-
nen vinden. Een waterbed kopen
is wel een zaak van vertrouwen.
Want ook al zijn er heel goede
watermatrassen of complete wa-
terbedsystemen, daarnaast
wordt er ook nog wel wat ongere-

Een waterbed deint altijd wel
enigszins, maar daardoor wordt
juist het ligcomfort bepaald. De
waterzak past zich geheel brj de
lighouding aan en zorgt op de
juisteplaatsen voor een optimale

Ligcomfort

een groot aanbod in design keukens, blijft de houten keuken aanwezig.

Golfslagbed

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM
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Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-free

buying possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdag s geopendvan 10.00

tot 16.00 u. ol na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.
Exclusief voor Limburg.
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Uilbreiding aantal hallen dringend nodigUe .qfthtste editie van Bouwinnova-
*et 4 Zu dt van 26 februari tot en
W. e„brvalas- Hasselt plaats,
tien H? allen zi Jn gedurende
'*uv^-gen,__veer het Mekka van dederlanTre_d voor Belgisch en Ne-
ben ' . Urnburg en omstreken.
Jg :"pemngsplechtigheid op vrijdag
ÖÜ

J nuari wordt verricht door Jos
Hs v Belgische staatssecreta-
ten Iristitutionele Hervormin-

Bouwinnovatie '90
in Grenslandhallen

hal, op de lange baan is geschoven.
Het aantal deelnemers uit binnen-
en buitenland is uitermate geva-
rieerd. Ook nu weer een grootassor-
timent aan nieuwe producten, een
ruim aanbod van toeleverende be-
drijven evenals de presentatie van
en informatie door een aantal instel-
lingen in de dienstverlenende sec-
tor.

Voor het derde achtereenvolgende
jaar vindt er een wedstrijd plaats in
hetkader van enerzijds depresenta-
tie van producten en diensten door
exposanten, en anderzijds de bouw-
kundige kwaliteiten van hun pro-
ducten en systemen.
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Onroerend goed te huur gevraagd
Gevraagd

eengezinswoning
met tuin en garage. Br.o.nr. B-3245 Limburgs Dagblad,

j Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur gevraagd

Luxe villa, bungalow of landhuis
"voor langere termijn, liefstomgeving Heerlen, (geen koop).
\ Tel. 045-326395.
Te h. gevr. WINKELRUIM-
TE in Sittard-Nrd. v.a. 100
Vn2. Tuddernderweg, Baan-
Jdert, Overhoven. 04490-
-£8179.
«Eengezinswoning m. 3
-sip.k's, voor- en achtertuin,
foinnen straal van 25 km. v.
BRUNSSUM, max. huurpr.
\j 725,-. Ing. maart-april.
(Tel. 033-948927.

Te h. gevr. WOONRUIMTE
voor 1 pers. in Spaubeek of
dir. omgeving met
mogelijkh. voor het stallen
van een paard. Stationstr. 1,
6432 JN Hoensbroek.
WOONHUIS te huur ge-
vraagd omgeving Geleen-
Stein-Urmond-Beek met 3
slpks., tuin en garage. Tel.
04490-38897.

I Onroerend goed te huur aangeboden

Luxe appartementen te huur
Gelegen in het centrum van Heerlen nabij het station.
Indeling: de appartementen hebben een living, open/

i gesloten keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad,

I 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

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040.

Te huur aangeboden:
Café te Sittard.

Enig kapitaal vereist.

i Interesse? Indien U over de juistevestigingspapieren
beschikt, kunt u mij bellen.

Ik maak graag vrijblijvend een afspraak met U.
Telefoon: 04490 - 17720| J. Griep.

Kamers te huur

! Heerlen, Weltertuynstraat 67
Diverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,

kitchenette, douche en toilet.
Huurprijs ’308,95 excl. voorschot stook- en servicekosten, . Huursubsidie mogelijk. Direct te aanvaarden.

Maastricht, Frankenstraat 184
j Studentenkamer op de 1e verdieping aan de achterzijde

met medegebruik van keuken, douche en toilet.
JHuurprijs ’ 340,- per maand mcl. ’ 85,- voorschot energie-

kosten. Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Terwinselen, Schaesbergerstr.2

"Pkjg slechts twee woon/slaapkamers met medegebruik van
keuken, douches en toiletten.

i Huurprijs ’ 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en
sevicekosten. Direct te aanvaarden.

Geleen, Burg. Lemmensstraat 11
j Gerenoveerde kamers met medegebruik van douches, toi-

letten en keukens. Voorzien van c.v.
Huurprijzen vanaf ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot

stook- en servicekosten. Direkt te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
Tel, kantoor: 045-417085

Te huur
Nuth, Parklaan

Diverse flatwoningen met hal, toilet, douche, woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers en berging.

Huurprijs ’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten.

Inlichtingen en bezichtingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

' Tel, kantoor: 045-417085
'Te h. luxe APPARTEMENT
m. 2 sip.k's. Te aanv. per

101-02-90. Huurpr. ’741,-

-"(mcl. stook'servicekosten)
jTel. 045-229300.
'Te h. aangeb. woonhuis in
het centrum VALKENBURG
Tel. 04406-12651.
Te huur BOYENWONING, 3
kamers, keuk., douche, eig.{cv. Graverstr. K'rade-w Tel.

'tijdens kant, u. 045-413540
IBÜRONEUBAU Zentrum
Geilenkirchen zu vermieten.
Br.o.nr. B-3331 L.D., Post-

,bus 3100, 6401 DP Heerlen.
"BOYENWONING: Ind. ei-. gen opgang, woonk., badk.,

slaapk., wc, berging, ’ 750,-
-mcl. Huursubs. mog. 045-

-*318154.
Huis te h. Nullanderstr. 64,
KERKRADE. Tel. na 17.00

', uur, 045-410627.
Voor kamers/etages in DEN

JHAAG omstreken en prov.
'Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.

.Geop. ma-za van 11-16 u.
»en van 20-22 u.
"Te huur FRITURE met over-
; name inventaris. 04490-
-.34386 na 15.00 uur..
;Centrum Valkenburg (L) ca.
40 m2WINKELRUIMTE ge-
.schikt voor AGF, slijterij
■specialiteiten (foodsector).
_

101. 04406-12413.

WINKELRUIMTE met keu-
ken, garage (17m lang) te
Heerlen. Beide . onderkel-
derd, ook apart te huur. Tel.
04490-24347.
Te huur per 1 febr. vrijst.
HUIS op 1000 m2. Rietlaan
16, Dilsen-Lanklaar, België.
Inl: tel. 04490-28165.
Te h. APPARTEMENT "Vue
de Park" te Geleen. 1 slpk.,
kelder en parkeerpl., gr. ka-
mer en ruime badk. Huur

’ 700,- excl. 04490-43467.
Te h. per 1-2-'9O centr.
Heerlen mooie afz. BOYEN-
WONING met beneden
gang, toilet, kelder, mooie
garage. 1e en 2e verd.: elk 2
kamers, achter balkon. Alles
met c.v. Huur ’6lO,- excl.
Br.o.nr. B-3153, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19AKerkrade.

KERKRADE/Spek-
holzerheide Industriestr. 23-
-25 te huur Appartementen,
lnd.: hal, wk., badk., 2 slpk's,
berging. vanaf ’ 675,-
-p.mnd. excl. Huursubs.
mog. Info.: 04742-3362.
STEIN te h. woon-unit, all-in
gestoff., eigen kook/douche
gelegenh. Tel. 04490-47294
ZOLDER-ETAGE voor stu-
dent, eig. douche, wc en
keuken. Tel. 045-719129
b.g.g. 04451-1263

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aahkoopbemiddeling en hypotheken.

VQDLPM-VAN DE pas ~M~\_1~ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -v~ m
IFrans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610.045-750600/750610
mtff^ll'Q_\w!W!7^Wu^S^iTmrinfl^Tn^^i

Open huis heden 20 januari van
14.00 tot 16.00 uur.

* Maastricht, Vroenhof: Voor bewoning gereed: comforta-
bele appartementen gelegen aan de Brouwersweg/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 ber-
ging 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. 043-252933

Beleggingspand
Te Heerlen (Centrum) in goede staat van onderhoud,

volledig verhuurd. Bruto huuropbrengst: ’ 20.700,- p.jaar.
Vaste prijs: ’ 120.000,- k.k. Te bevr. 045-459769.

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. 210739.

Brunssum Centrum, Doorvaartstr.
Riant herenhuis, ’ 285.000,- k.k.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045-717976.
Hoensbroek-Centrum

te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat
WINKELPAND met BOYENWONING

alsmede een separate woning en tuin. Aanvaarding op
korte termijn mogelijk, vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k
Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.

Tel. 045-224241 b.g.g. 216739.

Kerkrade Centrum
hoek Einderstraat/Engerweg
appartement ’ 120.000,- k.k.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon 045-717976

Klimmen - Ransdaal
Landelijk gelegen landhuis
1.200 m2. ’250.000,- k.k.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon 045-717975.

Wijlre-Etenaken

’ 140.000,-k.k.
Zeer goed onderhouden, geschakeldewoning met cv, tuin

en garage. Bouwjaar 1980. Ind. entree, woonkamer (33m2), moderne aanbouwkeuken, 3 sl.kamers, badkamer
met ligbad, inbouw vaste wastafel, 2e toilet, ruime berg-

zolder. Optimale isolatie en rolluiken.
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Telefoon 045-717976
Open huis heden 20 januari

van 14.00 tot 16.00 uur!
* BRUNSSUM, Op gen Hoes 72:

Markante huizen met een keuze uit div. typen. Bijv.: gara-
ge, 2 slaapk. en badk. op beg. grond. Woonk./keuken ca.
35 m2en zonneterras op 1e verd. slaapk. en badk. met lig-
bad op de 2e verd. Prijzen vanaf ’ 89.000,- k.k.

Open huis zondag 21 januari
van 14.00 tot 16.00 uur!

* HEERLEN, Corisberg:
Comfortabele woning op een bijzondere plek. Voor bewo-
ning gereed. Woonk. ca. 32 m2mcl. open keuken, 3 slpks.,
badk., hobbyzolder (bereikbaar via schuiftrap). Prijs
’136.393,- v.o.n. (excl. max. ’41.000,- rijksbijdrage).
Netto maandlast ’ 574,-. Adres: Heerlen, Roggehof 37.

* SITTARD, Haagsittard Park:
Direkt te betrekken halfvrijstaande bungalow met mogelijk-
heid voor gar. of carport. Woonk. 35 m2mcl. keuken, 3
slpk., badk. Inpand. berging. Prijs ’ 155.531,- v.o.n. (excl.
een nog door de koper te ontvangen belastingvrije rijksbij-
drage ad. ’ 5.000,-). Adres: Sittard, Edisonstraat 4.

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,7%.
Spaarhyp. v.a. 8,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Aalbeek
Te koop aangeboden aan

de Nieuwenhuijsstraat,
schitterende (op perceel van

7.000 m2) geheel vrijst.
bungalow, in goede staat

van onderhoud. Comforta-
bel en luxueus ingericht.
Medio augustus 1990 te
aanvaarden. Vr.pr.

’ 410.000,-k.k. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak. Bel
voor inform.: 04754-85999.
Gelre Gülick Vastgoed bv,
kerkveldsweg West 29a,
6101 HP Echt

Halfvrijst. herenhuis
met blijvend vrij uitzicht over
Geuldal. Geheel onderkel-

derd (60 m2). Zonnige
woon-eetk. (43 m2) met ter-
ras en open keuken. Grote
(3) slaapk., badk., met lig-
bad, douche en 2e toilet.

Zolder (57m2) met aparte
wasruimte en berging. Cv-
gas, goed geisoleerd. Tot

inh. 507 m2. Losst. garage.
Tot. 391 m2. Bwj. 1986.

’ 290.000,- k.k.
Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen.

(W. Timmermans-NVM-
makelaar) 04450-2182,

zaterd. 10 tot 13 uur.

Heerlen
Zeer mooie eengezinswon.

met gar. Pracht, aangel.
voor- en achtertuin.

Beg.gr.: Z-vorm. woonk.
met plavuizen vloer, keuken
en toilet. 1e verd.: 2 slpks.,

wasruimte, en zeer luxe
badk. met o.a. vloerverw.

bad, toilet, en bidet. 2e verd.
te bereiken via vaste trap:

bergruimte en 3e slpk.
Voorzien van Thermophane

en rolluik. Ser. bod gevr.
Eemstr. 23, 045-722286.

’135.000,-
Voor halfvrijst. huis

met gar. 3 slaapkam.
badcel. Cvgas. Goede

staat. Bwj. 1972 . Wylre.
Makko Gulpen

Rijksweg 67. Gulpen
(W. Timmermans-NVM-
makelaar) 04450-2182

Zaterd. 10 tot 13 uur
RIANTE woning met tuin,
Breeërst.w. 87, Kinrooi Belg.
Terras, hal, bureel, gr. 'liv.,
keuken, berging, cv., kelder
garage, 4 slpk., badk., 2 zol-
derk. Inl. te1.09-32-1-
1-864558. Tussen 17.00 en
19.00 uur.

Stem KERENSHEIDE: mooi
gel. ruime tussenwon., kel-
der, zolder, zonnige tuin m.
zwemb. Na 18.00 u. 04490-
-34795. Vr.pr. ’130.000,-.
GELEEN, Olterdissenstr. 1:
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, tuin, 3 slpk., zolder,
kelder, cv-gas, luxe badk.,
woonk. 40 m2, moet gezien
worden, ’ 149.500,- k.k.
Tel. 04490.48077.
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
LD., 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
31-3-91 verhuurd voor
’1.000,-. Prijs ’ 139.000,-
-v.o.n. Tel. 09-49.2456.1685.
VOERENDAAL Goed on-
derh. halfvrijst. woonhuis m.
gar. en tuin, cv., kunst, ko-
zijnen, dubb. begl. Ind. kel-
der, hal, w.e. woonk. ca. 30m2, keuken, bijkeuken,
badk. m. ligbad, 1e verd. 3
slpk., vaste trap naar zolder,
vraagprijs ’155.000,- k.k.
Aanv. i.o. Tel. 045-752279.
T k. of te ruil, mooi APPAR-
TEMENT, gelegen nabij
centrum Brunssum. Tegen
woonhuis te Brunssum. Ind.
woonk., keuken, 2 slaapk.,
badk. met 2e toilet en vw.,
cv., berging en balkon. Prijs
n.0.t.k., brieven n. Postbus
157, 6440 AD Brunssum
Te k. HEERLEN-Noord ka-
rakteristiek landhuis bwj.'Bs,
1220 m2, vr.pr. ’289.000,-
-k.k. Tel. 045-222933.
Alleenst. werkende man 41
jr. zkt. in nette buurt kl. goed
onderh. WONING of appart.
Liefst parterre met terras of
tuin. Omg. Bocholtz, Sim-
pelveld of Kerkrade. Br.o.nr.
B-3346 L.D. Postbus 3110,
6401 DP Heerlen.
HEERLEN, Leienhoesstr.,
mooie grote hoekw. met ga-
rage en tuin, dichte luxe
keuken, 3 slpk., badk. met
2e toilet, ’125.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, tel. 045-728671.
SITTARD, Jozef Hoenstr.,
goed onderhouden eenge-
zins woning in vriendelijke
buurt. 3 Slpk., achterom be-
reikbaar. ’ 90.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, tel. 045-728671.
HEERLEN, Hofstr., gescha-
kelde eengezins woning met
grote woonk., open keuken,
tuin achterom bereikbaar, 3
slpk., ’103.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
HEERLEN, Fossiellenerf,
door garage geschakeld
vrijstaand woonhuis met
/18.'000,- overdraagbare
subsidie. Pr. ’ 120.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Troereberg,
in jonge woonbuurt gelegen
eengezinswoning, met 3
slpk. Woning is ca. 5 jaar
oud. Pijs thans na aftrek van
volledige premie ’ 95.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto woonlast ca ’ 535,- p.
mnd. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. o^s-728671.

HOENSBROEK, Demstr.,
eengezinswoning met grote
garage, 3 slpk., badk. met
ligbad en 2e toilet, pand is
voorzien van dubbel glas.
Pr. ’115.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te huur/te koop gevr. FRI-
TURE m. woonhuis. Br.o.nr.
B-3356 Limburgs Dagblad
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Te k. BORN centr. vrijst.
woonhuis. Bouwj. '77. Grote
tuin. Vr.pr. ’215.000, tel.
04498-52958 na 12 u.
MERKELBEEK, te k. goed
onderh. woonhuis, 4 slp-
kmrs., zolder, kelder, ber-
ging en gar. Weide opp.
1000 m2, pr.n.o.t.k. Boven-
derstr. 46. Tel. op afspr.
17.00-18.00 u. 04492-1823.
Te k. half vrijst. woonh. ged.
voorzien van rollkn. 2 gar.
■Nabij centrum v. Brunssum.
ivr.pr. ’135.000,-. Tel. 045-
-250437.
Te k. woonh. op stand in
HEERLEN, met cv.-gas,
ww. voorz., md.: woonk.,
zitje, keuken, bijkeuken,
serre, hal, 3 slpk. mansar-
dekamers, bad, gar., voor-
zij en achtertuin. 043-
-477043.
AMSTENRADE/Nieuwstr.
18, Halfvrijst. woonh. met
vrije achterom, zolder (vaste
tr.) kelder, 3 slpk., c.v.
’87.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550 Jos Storms o.g.
Geleen.
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, 2e toilet, CV., 2 kelders
zolder en gar. Tuin op zui-
den m. 2 terrassen. Perc.
opp. 510 m2. Uniek land-
schapspanorama. U moet
dit huis van binnen zien. Viel
7, Bingelrade. Tel. 04492-
-2895. Prijs: ’ 240.000,- k.k.
GELEEN, Kroonbeek 17,
halfvrijst. woonhuis met gar.
en besl. tuin op W., bwj. '75,
233 m 2grond. Beg.gr.: 48m 2met parket en dubb.
glas, entree, toilet, L-woonk.
met open witte inb.keuken
(1986). 1e Verd.: 3 slpk. met
parket, geh. beteg. badk. en
2e toilet. Vaste tr. naar geïs.
zolder met wasmachine-
aansl. Aanv. in overleg.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-45469.
GELEEN, Molenstr. vlakbij
centrum gel. woonh. met
garage en 3 slpks. Vr.pr.
’119.500,- k.k. Mr. Corne-
lus Brorens, Oranjelaan
211, Geleen. 04490-50318.
HEERLEN-Beersdal, Am-
stelstr. 4. Rust. geleg. goed
onderh., halfvrijst. woonh.
Ind: woonk. 34 m2, ruime
gesl. keuk., 3 slpk., ruime
kelder en douche. Gr. tuin.
gar. en schuur, ’ 89.000,-kk
HEERLEN, Bekkerweg 78
te k. halfvr. woonh. met kl.
tuin. Pr. ’ 135.000,- k.k.
045-719017.
HEERLEN - Grasbroek,
Semmelweisstr. 4. Keurig
onderh. woonh. met tuin (op
zuiden) vrije achterom, 3
slpk., cv, nwe. badk., nwe.
daken, woonk. met parket.
In perf. st. van onderhoud.
’BB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.

Groot HERENHUIS. Heer-
len-C. Grondopp. 500 m2.
Inl. 04490-43535. Te h. als
zakenkantoor/praktijkpand.
ST. JOOST. Te koop vrijst.
woonh. Percopp. ca. 450m2, vr.pr. ’ 185.000,- k.k.
Tel. 04754-84629.
Te koop WOONHUIS met
garage en patio-tuin, bwj.
1978, gr. woonk. 38 m2met
parket, gr. keuken met luxe
aanbouwkeuken, 3 slpks. en
luxe badkamer met douche,
ligbad, v. wastafel en 2e toi-
let, gr. zolder met vaste trap.
Pr. ’150.000,-. Seringen-
str. 11, Kerkrade. 045-
-421555.
LANDGRAAF, Hoefveld
ruim woonhuis, 3 slpks. met
gar. Vr.pr. ’147.000,- k.k.
Aanv. in overleg. Inl. 045-
-320307.
Open huis vandaag van
14.30 uur tot 16.30 uur,
LANDGRAAF-Hoefveld,
Aan de Put 10, modern
woonhuis, pr. ’ 177.500,- kk
Te koop eengezinsw. met
tuin en gar. in LANDGRAAF,
lnd.: woonk., keuken, 2 toill.,
badk.,4 slpk., pr.f 176.000,-
Tel. 0949-2403-38856.
LIMBRICHT S. van Merode-
str. 21, halfvrijst. woning m.
garage te k. Kamer, keuken,
3 slpks, badk. m. ligb, c.v.
Pr. ’135.000,- k.k. Dir. te
aanv. Tel. 04490-14033.
Bez. na afspr.
Diverse BELEGGINGS-
PANDEN te Rotterdam, bru-
to rendement vanaf 20%.
Inostate B.V. 010-4665976.
Schinveld. Riant HEREN-
HUIS, bosr. omg. gerenov.
'89. Ruime hal met toilet, L-
woonk. 48 m2, luxe inger.
gesloten keuk., serre, royale
bijkeuk., 3 slpks., stijlv.
badk., voor- en achtertuin,
zolder en kelder. Vr.pr.

’ 229.000,-. 045-273743.
SPAUBEEK, Vermeerstr,
halfvrijst. woonh., rustig gel.,
zonnige tuin. lnd.: hal, ge-
sloten keuken, woonk. met
parket. 1e verd.: 3 slpks.
met parket, gr. badk. 2e
verd.: zolder mer vlizotrap.
Dubb. beglaz., geïsoleerd,
rolluiken. Vrpr. ’145.000,-
-k.k. Tel. 04493-2773. I
ÜBACHSBERG, Widder-
hovenstr. 7. Hoekwoning
bwj. 1982, geheel voorz. van
dubb. glas en ged. rolluiken,
lnd.: entree, toilet, woonk.
m. open moderne aanb.-
-keuk.(l9BB), berging.
1e verd.: 3 slp.k's, badk. m.
ligb. en 2e toil., zolder.
Aanv. in overleg. Vr.pr.
’130.000,- k.k. Tel.
045-752312.
WIJLRE, Wielderdorpstr. 12
Knus vrijst. woonh. met tuin,
2 slpk. c.v. 35 m2woonk.
Geleg. in Geuldal. Koopje
’59.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.

Bedrijfsruimte
Te h. op klein ind.terrein
BEDRIJFSRUIMTE gesch.
voor vele doeleinden. Groot
plm. 170 m2. 045-721976.
T.h. 110 m 2bedrijfsruimte
m. veel parkeergelegenheid,
beg. gr. en toiletgroep,
centr. VAALS, ’ 1.000,- p.
mnd. Tev. 65m2 winkelruim-
te m. keuken 04454-2486
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

I HEERLEN I
DOUVE WEIEN

Douve Weien is een jongewijkaan dezuidkant
van Heerlen, met uitstekende verbindingen
naar het centrum als ook met de doorgaande
verkeersroutes.
In deze wijk heeft hetAbp een project van
295flatwoningen, speciaalgeschikt voor de
kleinere huishoudens gebouwd.Komfortabele
appartementen met 2 slaapkamers, ruime
woonkamermet open keuken, berging en een
badkamer met ligbad of douche, en een
balkon. De woningen hebbeneen aparte
berging in het souterrain of op debegane
grond.Daarnaast zijn er 72 garages
beschikbaar.
De woningen zijn prima geïsoleerden van een
degelijk afwerkingsniveau dooro.a.
gebruikmakingvan hardhout.
Huurprijzen per maand vanaf / 579,70
(exclusief servicekosten).

/ /\ Valkenburgerweg 25A
MC^li 6411 BM Heerlen-NbUU Telefoon 045-710909.

[tewjürJ

Publikatie __£_''■_! Algemeen-burgerlijk pensioenfonds

WONEN IN SITTARD
VOOR MAAR f525,-*PER MAAN»

In het Sittardse nieuwbouw-
plan Kempehof zijn nog enkele
fraaie en degelijke woningen te
koop. Deze halfvrijstaande en y"M

ktussenwoningen, met een hoge —'ftfl ■»■■-,-' - *"rijksbijdrage, worden met zorg en . _> %< /M^^'mU" ;>>.*< :4f
onder regelmatige controle , ' ' ;j:'.. Jjfmy .\ dv1

gebouwd. Ook aan de afwerking, ■'^■É' „ |\ '.. -^U»'o.m. met energiebesparende . '^^Jy^^ÊÈÊrS^^iX~?f^~ \ £maatregelen, wordt veel aandacht ~J **■ *! V^Nf 'De woningen hebben een £__£_* ***»*■..-.__. *^.^ _ .v-—" Jaantrekkelijke indeling met o.m. kÖP!.' ;V.,^ii/lii*l ■. isaar'tes_^aïil2 'y^
een woon-/eetkamer, open keuken, " 'dfjM-t^ii^^^. ,^*'1
3 slaapkamers, badkamer met ' ' ";■' 'IjS*?? -i£t Jis.-M~.~~..
douche en vaste wastafel, vaste
trap naar de zolder, berging. Zowel _
aan het exterieurals in het interieur ' i^gl'^^^B B(~~ " _____ —y
zijn variaties aangebracht, waar- (fffHTïfifTcl ■ OPP/V/ Ui nA
door er een bijzonder levendig Vf IV) , J UrC(V HUISwoonklimaat ontstaat. Koopprijs VT^TWIiIkI ■ nvanaf ’ 133.200- v.o.n. Rijks- ft||ilvll> -°P het adres M van R
bijdrage max. / 41.000,-totaal, -~ ■ ■ ■.LjLiillJlUl ,Slaat de woning op zateS"3

volgens premie-A-regeling. UT* W]*** l 20 >an^i van Uu* r
g

W***-^^ '—■ . H uur voor u open
Een woning met een aantrek- Uw persoonlijkeomstandigheden -1

kelijke hypotheekaanbieding. En plen een belangrijkerol bij de
■ . . . koopoverwegingen en de uiteinde-lage woonlasten l.p.V. nuurverho- |ijke koopbeslissing. Die omstandig- inlichten door onze deskundigen.
gingen. ZOU het nog mooier heden zijn voor iedereen weer Geheel vrijblijvend en zonder kosten
kunnen? anders.Laat u daarom gedetailleerd uiteraard.

* Afhankelijk van uw inkomen.

f"—-l| Afd. verkoop

IH RUIJTERS " Bouwfonds faJsNederlandse Gemeenten Jh7
nó 18.00 uur: dhr. Boon tel. 077-541945
dhr. Verheggen tel. 04490-28943 na 18.00 uur: S.^
dhr. Van Beek tel. 04746-2319 mevr. Maessen tel. 04498-55686

GEVRAAGD GEVRAAGD
Voor serieuze gegadigden zoeken wij

WOONHUIZEN EN BUNGALOWS
in diverse prijsklassen, o.a.

EYGELSHOVEN of WAUBACH:
woonhuis tot ±’ 200.000-

HEERLEN-ZUID:
(omgeving ziekenhuis en Molenbergpark)
herenhuizen tot ±f 375.000-

VALKENBURG of HULSBERG:
vrijstaand huis van ±’ 250.000,-

Ook andere aanbiedingen zijn welkom.
Gaarne bespreken wij met eigenaren die nu of op
langere termijn hun pand willen laten verkopen,
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

de verkoop- en prijsmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED

W HEERLEN- s 045-717976

Te koop rand Maastricht.
Unieke woonboerderij

Gerestaureerd in sfeervolle rustieke stijl (veel
eiken), diverse extra's, ruime privacy, totale
opp. 26 are, vraagprijs ’ 485.000,-. Brieven

onder no.: 0005 LD, Stationsstraat 27,
6221 BN MAASTRICHT

HEERLEN
Bedrijfshal
* Handelscentrum In de Cramef
* Perceelsoppervlakte 2.990 rn
* Inpandige kantoren.
* Hal ca. 1060 m 2.

* Diverse poorten.
Inlichtingen:

TE KOOP I
Grondstuk ca. 4200 m 2
Stationsstraat Schinnen

Voorterrein is bouwperceel
Reakties: antwoordnr. 10001,

6400 VG Hoensbroek.

mm^m^mWÊÊ^BfmmWl'% '"it^ ** """""'' TiS^l"*''"'"ï '^. ïTSurf.": ""'" t^ttiCflßfejHSHH^^^BH^^KMKlß^BH

WmWm^l&r' J^fm- ~^^''yiw''" -m- "^/^ÊÊk- '*''?S '- . f^^^^^^^S **^^^BMJBW^3SM^^_^_fc_É_M^3B ______■______(

I __J ZÓ KUNT U WONEN-,
In de wijk Corisberg krijgt een HEZfHtzH£H"
nieuw bungalowpark gestalte. Bungalows
Het plan sluit vrijwel aan op de villa- _ _. 00 .i(V i...:it,»n« rj.» _1 jö „„^„„V» i«~». u:: °P dit moment worden een 33-tal luxe patio |tWijk De Erk en de groene long bij bungalowste koop aangeboden met een keuze jf
de Caumerbeek. In ditprojekt WOrden 4 verschillende indelingen bijv.: living van 47 fl\
bungalows, halfvrijstaande en vrij- tot 56 m2<mcl gedeeltelijk open keuken), 3sia j|et~*->J~,j,, k...«ki.;« n .»::^...J. kamers, badkamer met ligbad, douche en ze l~. n\staande herenhuizen, vrijstaande Garage Pa,iotuin met oppervlaktesvan 97 m J to'
villa's e.d. gebouwd in de prijsklasse 100 m 2.
van/ 172.955,-- totf 245.440,-- _<~_____-,,___ _r Prijzen vanaf/ 219.570,- v.o.n. totV.0.11. ’ 237.570, - v.o.n. yl

fH^ STIENSTRA fjjojif
=: SS makelaardij bv | Mttt:'..._Z.[ "^"""""■"""'""Jj

-="-="-=" I Pottcodt/Plaats: 'j|
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 046-712255- I Telefoon:
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00tot 21.00 uur. I In ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra |c ri j
Zaterdag van 9.00tot 18.00uur | Makelaardii BV, Antwoordnummer 40. 6400 VB He«^j' v

l . -——— ■ ■



Derde lustrum Garantie Instituut Woningbouw
Kwaliteitsgarantie nieuwe
koopwoningen onmisbaar

Zaterdag 20 januari 1990"41

" Het GW-garantiecertifi-
caat is een soort 'verzeke-
ringspolis' voor kopers van
een nieuwbouwwoning. Met
dit document achter de
hand kan een onafhankelijk
adviseur eventuele gebre-
ken opsporen en voor reke-
ning van het GIW laten uit-
voeren.

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 8 januari
t/m zondag 14 januari 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m3 27 m3302 m 3
900 m3 30 m3340 m 3

1000 m3 34 m3376 m 3 *
1100 m3 37 m3416 m 3
1200 m3 40 m3456 m 3
1300 m344 m3492 m 3
1400 m347 m3530 m 3
1500 m350 m3566 m 3
1600 m354 m3604 m 3
1700 m357 m3644 m 3
1800 m360 m3679 m 3
1900 m364 m3719 m 3
2000 m367 m3756 m 3
2200 m374 m3831 m 3
2400 m381 m3906 m 3
2600 m387 m3980 m 3
2800 m394 m31058 m 3
3000 m3 101 m3 1134 m 3
3500 m3117 m31321 m 3
4000 m3134 m31510 m 3
4500 m3 151 m31699 m 3
5000 m3168 m31887 m 3
5500 m3185 m32078 m 3
6000 m3201 m32268 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 16 januari 1990
Naar aanleidingvan de gestegen rente op de geld- en kapitaalmarkt
hebben de meeste geldverstrekkers de hypotheekrente aangepast. Innavolging van de verzekeraars, die vorige week reeds hun tarieven
verhoogden, volgden deze week debanken. De verhoging van derente-tarieven van hypotheken bedroeg gemiddeld0,4%.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUiTEITENHYPOTHEKEN " "

ABN- var." 1,5 8,7 9,24 8,» 9.461 jaar" 1,5 8,7 9,24 8,9 9.463 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
5 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
7 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68

10 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
15 jaar" 1,5 9,3 9,90 9-5 10,12

ABP 5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,9610 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
15 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Amrobank var." 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
2 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,685 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,687 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
10 jaar" 1,5 8,3 8,90 8,3 8.9015 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,0130 jaar" 13 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 9.287 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28

10 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
ideaalrente 1 8,6 9,07 8,8 9,28

Direktbank/NCB bank 1 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28
3 jaar" 1 8,8 9,28 9^o 9^505 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28
5 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9^501 jaar" 1 8,8 9,11 9,0 9,32
5 jaar" 1 9,0 9,32 9,2 9,53

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 9.685 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,687 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 8^96ideaalrente 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Postbank 2 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,285 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
7 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50

Rabo (adviesrente) var." 1 8,5 8,% 8,7 9182/3 jaar" 1 8,8 9,28 9|o 9.504/5 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
stabiel" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
var.1' 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,2 9,53
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
stabiel31 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 9,39 9,1 9.613 jaar3l 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 8.965 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 jaar2l 1,5 8,6 9,32 8,8 954standaard 5 jaar" 1,5 8,7 9,43 8,9 965standaard 7 jaarB' 1,5 8,8 9,54 9,0 9,76standaard 10 jaar" 1,5 8,9 9,65 9,1 937standaard 15 jaarB' 1,5 op aanvraag op aanvraaginterim 1 jaar*' 1,5 xxxx xxxxx 8,8 9-542e kw. 1988 budget var." 1,5 9,0 9,49 9,0 9,49

* Rente-Vrijheid Hypotheek

"VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 8,4 8,88 8,4 8,88Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 8,9 9,43 8,9 9,43
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,5 8,94 8,7 9,16
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 84 8,94 8,7 916(Spaarhyp.)
„ , 5 jaar" 1,25 8,8 8,86 8,5 8,97Zwolsche Alg. 7 jaar" 1,25 8,9 8,97 8,7 918(ZA-Hypotheekplan) 10 jaar" 1,25 8,5 8,97 8,6 907

15 jaar" 1,25 8,8 9,73 9,2 9,73

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,8

15/20 jaar" - 9,0
9,16 9,0 9,38Westland-Utrecht 9,38 9 2 9 60(lage lasten) 7 jaar" 1

14 jaar" 1

" Maandbetaling achteraf s' Halfjaarbetaling achteraf■ Maandbetalingvooraf " Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright J/ereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Verll Tningsector kan met een
van * u ISo,atiebeleid een reductieCri huidige CO2-ui .stoot gereali-ra worden. Maar dat vereist eenbouil maatreBelen zoals; in nieuw-Ciï t

onmgen het energiever-
*)o m-? Ugbrengen tot gemiddeld
Sol^ aardgas per woning; het na-
ï/aa-H Vun zon 100n00 woningen
tot 7n^°r et energieverbruik daalt
Sik VT het oorspronkelijk ge-
«ner»L . terugdnngen van het
«^ fine/yerbruik na renovatie vankeiijk eb °a' 5°% Van het oorsPron-

duidei?fillme,?t ziet wel degelijk een
<le in, i Verband tussen isolatie en
Üeu „'°* d die dat heeft op het mi-
Ondpr, ■ wereld-energievoorraad.
ook h e,k heeft aangetoond dat
rein j| . do°rsnee-Nederlander be-
Voor a b^ trekkelijk veel te betalen
Sinds8riede,isolatie-aandLk? ollecrisis van 1973 is de
fUHp»! van de overheid sterk te-subsfdopen- Dat leidde tot minder
len va 16ft en net m°eizaam vaststel-
gen jf u (,eulage> normen. Daarente-
latie r,;Z. °elang van een goede iso-
Dat 2

let afgenomen.
die n 'Jn de conclusies van een stu-
ninelT l emissiebeleid in de wo-er_erp°KW d°or het Centrum voor
'°gie in nSpanng en schonetechno-
vens p ft'ln het rapport staat te-
de ern' aantal aanbevelingen om
düceren '" deZe sector sterk te re-

°verw stookt voor verwarming
danks ghnd aardgas <ca- 95%>- On-
schoon t

feit dat aardgas de
irien P ue- fossiele brandstof is, ko-
ValPr" bIJ de verbranding toch af-

U n vri-i- Weliswaar geen
stik«tt^loxyden <sO2) maar wel
k Motoxyden (NOx). Zoals be-
kers Waarschijnlijk de veroorza-
tïien ?. zure regen' Bovendien ko-
grotp0tp ,1J verbrandingsprocessen
vrjj d.noeveelheden kooldioxyden
«ffe'ct °b aarde een soort broeikas-
Hog ,oProepen, waarvan niemand
ln hp^ kan overzien.
lane<! \.Canadese Toronto zijn on-
de c^ 1

0sPraken gemaakt om in 2005
tnet 2nf,'Ultstoot terug te dringen
irivest ■ daarvoor is jaarlijks een
Joen „er.mg nodig van circa 326 mil-
rnilj fu en- Van dit bedrag zal 131
dieerri, gulden worden gesubsi-'a door de overheid.

Aan het begin van de jaren ze-
ventig was er een grote be-
hoefte aan een betrouwbare
'verzekeringspolis' (garantie-
certificaat) voor kopers van
nieuwbouwwoningen. Toen-
tertijd werd slechts door een
handvol grote bouwbedrijven
een echte garantie opkoopwo-
ningen verstrekt. Onlangs be-
stond het indertijd opgerichte
en in Rotterdam gevestigde
Garantie Instituut Woning-
bouw (GIW) 15 jaar.

De toen overeengekomen kwali-
teitsnormen door bonafide bouw-
ondernemers en de consumenten-
organisaties blijken nu ook nog
steeds in een behoefte te voorzien.
Met dien verstande dat het GIW
kortgeleden de bestaande garantie-
bepalingen ingrijpend heeft gesa-
neerd en verbeterd. Deze nieuwere-
gelingen zrjn per 1 januari van dit
jaar ingegaan.

ling bij de in het GIW vertegen-
woordigde ondernemersorganisatie
worden gevraagd. Of de wooncon-
sument kan zich rechtstreeks wen-
den tot het GIW zelf. Zijn de me-
ningsverschillen niet te overbrug-
gen, kan een 'Bindend Advies' ge-
vraagd worden van de onafhankelij-
ke, op dit gebied deskundige 'Bin-
dend Adviseur GIW'. Een eenvoudi-

ge en goedkope procedure, meestal
te preferen boven een kostbare en
slependerechtszaak voor de burger-
lijke rechter.

Het is dus raadzaam, voordat de
consument een nieuwbouwwoning
koopt, bij bouwbedrijf of makelaar
naar de aanwezigheid van een GlW-
garantiecertificaat te vragen.

Wie meer wil weten over de GlW-ga-
rantie op nieuwe koopwoningen
kan bij het instituuteen gratis infor-matieboekje aanvragen. Bovendien
is er het lezenswaardig boekje 'Een
huis om in te leven' verkrijgbaar.
Hierin staan veel informatie en ad-
viezen over het onderhoud van de
woning. Kosten inclusief verzend-
kosten ’ 7,50 en te bestellen bij het
GIW, postbus 20708, 3001 JAin Rot-
terdam, ® 010-4332244.

Die inschrijving vindt trouwens al-
leen plaats als het bouwbedrijf in
kwestie voldoet aan strenge eisen
op het punt van onder meer vak-
manschap en financiële verplichtin-
gen.Kopers van een nieuwe woning
kunnen via het GIW-certificaat
'bouwen' op een kwaliteitsgarantie
van zes jaaren voor bepaalde gebre-
ken zelfs tien jaar.

Dat certificaat heeft zowel betrek-
king op het risico van faillissement
van de bouwer tijdens de bouw, als
op het risico dat gebreken aan de
woning niet door de bouwer wor-
den hersteld.

Certificaten

Als er middels klachten geschillen
dreigen te ontstaan kan bemidde-

Geschillen

Achteraf kan men zich erover ver-
bazen dat in die tijd kopers van een
nieuwbouwwoning het ontbreken
van goede kwaliteitsgaranties min
of meervoor liefnamen. Ook al om-
dat de garantie voor bijvoorbeeld
een televisietoestel of fotocamera
ook toen al de normaalste zaak van
de wereld was.
Ten aanzien van het bewaken en bij-
stellen van de kwaliteitsnormen
heeft het GIW, als onafhankelijk in-
stituut, zijn sporen verdiend. Sinds
de start van het GIW zijn ca. 30.000
garantiecertificaten op nieuwe
koopwoningen uitgegeven en heb-
ben meer dan 1.500 bonafide bouw-
bedrijven zich bij het instituut inge-
schreven.

Saarlivu Deleid op dit punt vergt een
j°en i? iÜ lnvestering van 660 mil-
Sievcipu den. De dalingvan het ener-■ ereiktUiii 'n de nieuwbouw wordt
Va n j door norm- en regelgeving
toaarV/.erheid.aantal at levert op de duur ook een°Ptifr! vo°rdelen op. Als ons land
dat cc gedoleerdwordt, betekent
rUik

n danng van het aardgasver-
ters »,

met miljarden kubieke me-
digr^ er Jaar. Dat heeft een tweele-
ttiet zS- taat: Nederland kan langer
«n c j'Jn eigen gasvoorraden doen
stei-j, *.Uchtverontreiniging neemt
sterk* °at effekt kan nog ver-
eng v

w°rden door naast toepas-
*ienin d°eltreffende isolatievoor-
dem gen op grote schaal hoogren-

entsketels te installeren.

isoi|jande van een levensduur van
Wordtlev°orzieningen van 40 jaar
de gl1,113 2010 gedurende 20 jaaraananc lnvesteringen verdiend.
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en verdergaande reductie van
be fln 00t van schadelijke gassen,

nanciering van de voorgestelde

Inspanning

Solar tuintafel
Op de Tuindersbeurs in de Jaar-beurshallen in Utrecht ontdektenwij een tuintafel, die bij duisternissfeervol en snoerloos wordt ver-licht.

De hiervoor benodigde energie
wordt overdag verkregen door mid-
del van een zonnepaneel, dat bij-
voorbeeld boven op de parasol ge
monteerd kan worden. Deze energie
wordt opgeslagen in accu's, dieaan
de onderkant van de tafel zijn ge-
monteerd en het matglazen tafel-
blad verlichten.

De adviesprijs van de tafel zal ex-
clusief zonnepaneel circa’ 1.000 be-
dragen. Het produkt zal medio meileverbaar zijn.

Voor informatie: L. Bours, DoubléDutch Merchandising, & 04160-
-38727.

" Een basisset, zestien verschillende toepassingsmogelijkheden
tot 1800°C.

Soldeerkoffer voor
dhz'er en semi-prof

De branders in de koffer zijn ver-
vaardigd van hoogwaardig messing
dat borg staat voor een lange levens-
duur. De handgreep is uitgerust met
een spaarvlamhandle, waardoor tij-
dens het werken de volle capaciteit
wordt verkregen. Bij arbeidsonder-
breking wordt de vlam automatisch
in de spaarstand gezet en daarmee
wordt onnodige energieverspilling
voorkomen.
De drukregelaar is aan te sluiten op
alle mogelijke typen houders voor
propaan- en butaangas met een
gwwicht variërend van 3 tot en met
33 kg.

Meer gedetailleerde informatie ver-
strekt Themans BV in Zutphen
®05750-16241. De adviesprijs voor
deze praktische soldeerset bedraagt
ca. ’ 250,-.

Behangkinderkamer
blijft 'nagloeien'

1 ■ fWMrïïBMIIIIIIIII1111111111

y efiguren van het behang uit deze serieblijven zon drie
urtier nagloeien.

In de sector gereedschappen en
hulpmidden gepresenteerd tijdens
de Nationale DHZ-beurs Karwei '90
bracht Themans BV in Zutphen een
soldeerkoffer van het merk CFH,
bestemd voor de semi-professional
en de doe-het-zelver.
De koffer bevat alle noodzakelijk'
componenten als branders voor
hard en zacht solderen. Tot nu toe is
de aankoop van de diverse benodig-
de hulpstukkeneen redelijk kostba-
re aangelegenheid, omdat ieder on-
derdeel afzonderlijk gekocht moet
worden.

Drukregelaar, verlengstuk, ver-
lengslang, alles is overzichtelijk ge-
rangschikt in een metalen koffer
met kunststof inleg en vergezeld
van een duidelijke gebruiksaanwij-
zing.

De koffer bevat een behoorlijk as-
sortiment branders waardoor het
voor de dhz'er of de semi-professio-
nal mogelijk wordt om staal, ijzer,
aluminium, koper, messing, goud
en zilver te solderen. Maar ook ge-
schikt voor uitharden, smelten,
verfstrippen en zelfs ontdooien.

Schakelaar met geluid-sensor
Het inschakelen van verlichting of electrische ap-
paratuur kan tegenwoordig ook zonder knopje.
Philips heeft een schakelaar ontwikkeld die rea-
geert op geluid. De daarop met een normale stek-
ker aangeslotenlamp of apparaat (tot maximaal 500
Watt), wordt onmiddellijk ingeschakeld zodra de
ingebouwde sensor geluidstrillingen opvangt.

Gemakkelijk en praktisch toepasbaar op een aantal
plaatsen. Bijvoorbeeld in de slaapkamer van kleine
kinderen die in de duisternis angstig gaan roepe»
of huilen. Maar ook voor het inschakelen van de

verlichting in een donkere kelder, op zolder, in een
garage of schuur.

Een ander voorbeeld is een automatisch werkende
buitenverlichting, die gaat branden als er 's nachts
ongenode gasten aan deuren of ramen morrelen.

De hoeveelheid geluid, nodig om de schakelaar in
werking te laten treden, is instelbaar. Ook de in-
schakeltijd kan naar believen worden geregeld,
van vrjf seconden tot tien minuten. Daardoor kan
'vals alarm' worden vermeden. Kosten ’ 55,-.

bied nieuw Produkt op het ge
°iaal Van wandbekleding, spe
rn er„ .ontworpen voor kinderka
der ls Gl° to sleep.Kleine kin
Ileto' dle nogal angst nebben
len t ? als het licht uit êaat. kun
BeVp l, mst komen door de licht
sins contouren van de des
pen en daardoor sneller insla

schakeld, een beetje licht uitstra-
len.

De aangebrachte fluorescentie-laag is milieuvriendelijk en niet
schadelijk voor de gezondheid
van kinderen.
Het aanbrengen levert voor de
doe-het-zelver geen problemen
op want de rugzij de van het be-
hang is voorgelijmd. Nat maken
is voldoende en daarna kan het
onmiddellijk op de wand ge-
drukt worden.

Dit Engelse produkt is thans in
Nederland verkrijgbaar. Infor-
matie bij de fa. Camar in Loos-
drecht, ® 02158-6064.

gra Senang en ook de behan-
dat; z"n gemaaktvan papier
gedj £ voorzien van enigszins op-
fieiir schuimvinyl. De grappigebonLen (zoals beestjes,ken^ Pj,e,s' ciJfers enz-) in spre-
kw^f kU-Jren blijven zon driedrtier nadat het licht is uitge-

Isolatie van woning
nog steeds speerpunt

Energiebesparing ook van belang voor milieu

maatregelen hoeft volgens de on-
derzoekers geen probleem te vor-
men. De voor de subsidiering nood-
zakelijke gelden zouden kunnen
worden verkregen door een geringe
verhoging van de milieuheffing op
aardgas (brandstofheffing) voor
kleinverbruikers. Een verhoging
met twee cent per m3levert jaarlijks
een bedrag van ca. 240 miljoen gul-
den op.

'imburgs dagblad _fl woonblad
DE 'TUSSEN' OPLOSSING
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KÖMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN
"^^|J i "Ramen, deuren, schuifdeuren .

"Winkelpuien, voor nieuwbouw en T —■! t *pI renovatie _<______._____N~| I "^TÏ|

"Ned. fabricage Komo-keur ■"Alle soorten beglazing
I "Isolatieglas 10 jaar garantie 5 J 5[U — J "Eigen montage voor binnen- en (^ H I v®!

buitenafwerking " 1 I
/____m___mS ll (finBel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven,

tel. 045-253891 tot 21.00 uur ITVIIJKunststof Brunssum IK2!_3!Ms
Jo Kuckelkorn, Vijverstraat 27a

3061 S

NUTH: „Ideaal pand voor diegene die rustig wil wonen!"
Halfvrijst. woonh. m. kantoor c.g. hobbyruimte op 535 m 2 grond, lnd.: 2 grote
kelders, hal, ruime woonk. m. open haard en parketvl., keuken voorz. v. alle mo-
derne app., 3 slaapk., grote badk. m. ligb., douche, 2e toilet en v.w., zolder. Kan-
toor (6.26 x 6.43) m. toilet, verwarmd en in spouw uitgev. Geen bebouwing aan
voor- en achterzijde. Vraagpr. ’ 159.000,-k.k. Aanv. desgewenst op korte ter-
mijn.

NUTH: „Vrijstaand herenhuis met grote garage!"
lnd.: 2 kelders, hal m. garderobenis, woonk. (32 m 2) m. open haard, Oudholl. pla-
fond en plavuizenvloer, woon/eetkeuken m. moderne luxe mr. m. alle app., bij-
keuken, gar. (7,5x3) in spouw, 4 slaapk. m. div. muurk., badk. m. ligb. en v.w.
Percopp. 264 m 2. Bwj. 1964. Alle ramen/kozijnen in aluminium m. dubbele be-
glazing. Het geheel verkeert in uitstek, staat! Vraagpr. ’ 195.000,- k.k.
Aanv. desgewenst op korte termijn.

HOENSBROEK/HOMMERTERWEG: „Optisch en reclametechnisch uitstekend I
gelegen winkel/woonhuis!"
lnd.: kelder, hal, kantoor, winkel (± 45 m 2) m. 2 grote etalages, woonk.,keuken,
zitkamer, 3 slaapk., douche, grote zolder. Ruime parkeergelegenh. in directe na-
bijheid. Ook geheel of ged. te huur. Vraagpr. ’ 145.000,- k.k. Aanv. direct.
HOENSBROEK: „Uitstekend gelegen, zeer ruime, luxe halfvrijstaande woning
met grote garage!"
lnd.: hal, woonk. m. open keuken (45 m 2) m. compl. luxe mr. en open haard, ver-
warmde gar. (8.00 x 3.00),4 5ruime slaapk., badk. m. ligb., douche en v.w., apart
2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Optimaal geïsoleerd en volledig dubbel
beglaasd. Alle ramen/kozijnen hardhout. Bjr. 1979. Percopp. ±340 m2. Vraagpr.

’ 179.000,- k.k. Aanv. in overleg. Dit pand moet u beslist van binnen zien!

HEERLEN: „Ruim sfeervol vrijstaand woonhuis op flink perceel!"
lnd.: kelder, hal, woonk. (± 33 m 2), grote woon- eetkeuken, berging, garagevoor
2 auto's, 3 flinke slaapk., badk. m. ligb., douche, v.w., bidet en 2e toilet. Voll. ge-
ïsoleerd en voorz. v. rolluiken. Percopp. 840 m 2. Vraagprijs 170.000-k.k. Aanv.
in overleg.

HEERLEN: „Interessant pand voor belegger!"
Ruim en degelijk halfvrijst. woonh. m. gar. Verhuurd tegen interessante huurop-
brengst. Vraagprijs ’ 140.000-k.k.

\£A |
| NEDU MAKELAARDIJ |

beheer/verhuur o.g. " makelaardij * taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoon zaterdag 10.00-13.00 uur: 045-417949
Telefoon maandag t/m vrijdag: 045-710909

k—--—.———_„„„_________„l

IN HEERLEN

winkelruimten
Centrum hoek Geleenstraat/
Emmaplein te huur winkelruimte.
Totale oppervlakte ca. 1345 m 2,
waarvan ca. 240 m 2op begane
grond. Nadere bijzonderheden

I Centrum dagwinkel te huur op 2
nivo's, totaal ca. 60 m 2. Huurprijs
fl. 2480,; per maand excl. BTW

Op uitstekende lokatie in
centrum dagwinkel te huur.
Oppervlakte 100 m 2, casco
oplevering. Huurprijs fl. 250,-
-per m 2per jaar excl. BTW.

Dr. Poelsstraat te huur winkel-
ruimte ca. 600 m 2. Huurprijs fl. 150,-
-per m 2per jaar excl. BTW en
overname inrichting.
Passage te huur dagwinkel met
kelder. Winkeloppervlakte ca.
100 m 2.Huurprijs fl. 24.000,- per
jaar mcl. stookkosten excl. BTW.

■kantoren
Burg. de Hesselleplein te koop
kantoorpand of woonhuis met
praktijkruimte. Indelingstekening
op aanvraag. Koopprijs

Centrum kantoorruimten ca.
1000 m 2, verdeeld over 3 verdie-
pingen, en 4 parkeerplaatsen.
Huurprijsfl. 120,- per m 2per jaar

Saroleastraat te huurkantoor-
ruimte gelegen op de 1e en 2e
verdieping met eigen ingang.
Totaal ca. 5 kantoorunits.
Huurprijs fl. 12.000,- per jaar

Op deNobel te huur kantoor-
ruimte vanaf 150 m 2.Casco-ople-
vering. Huurprijs fl. 75,- per m 2

Voor nadere bijzonderheden en/of
bezichtiginggelieve ukontakt op■ IIIIIIiiiIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHÜIÜIIIIII fe nemen metons kantoor.

jHjWljjwoffermans
ilvyli makelaardij o.g.EH|hJ«M _______P^|i||| J W Offermans.makelaardij og bv NVM

Tetefoon:o43-2175000f044053333
Kantooradres: Vissersmaas lft 6211 EV Maastricht| Korrespondentieadres postbus 22,6336ZG Hulsberg

Gemeente/7 n

vjiiy
GRONDBEDRIJF

Aanmelding voor het verkrijgen van een informatiepakket in verband met de uitgifte van ±227
bouwkavels voor individuele woningbouw.

De gemeente Maastricht gaat vanaf maart 1990 De uit te geven bouwkavels zijn gelegen op de
ongeveer 227 bouwkavels uitgeven in de vrije sector - navolgende lokaties:
individueel.
Alle kavels zijn uitsluitend bestemd voor het bouwen 1- Amby: Cederhoven (3);
van een woning voor eigen bewoning. 2. Biesland: D'Artagnanlaan (3) en Musketierslaan/Noord
Derhalve zullen alleen natuurlijke personen met een (Ij-
eigen rechts- en handelingsbevoegdheid voor
genoemde kavels in aanmerking komen. 3' Borgharen: Bosveldweg (9);

Door middel van loting door een notaris wordt de te 4. Boschpoort: Pastoor Moormansstraat (1);

| verlenen optievolgorde bepaald. 5. Campagne: Aramislaan (1) en Pommerollaan/Vroen- .
hovenweg (6);

Aanmelding.. , „ . 6. Heer: Oude Molenweg Oost-West (14);
Vanaf maandag tot en met vrijdag 26 januari as. bestaat
voor belangstellenden (natuurlijke personen met eigen 7- Heugem: Zuid-Oost (126);
rechts- en handelingsbevoegdheid) die nog niet bij de 8. Itteren: Geneinde (2) en Sterckenbergweg (2);
gemeente staan ingeschreven, de mogelijkheid om zich
aan te melden, met gebruikmaking van de hierbij 9' Scharn: Doornlaan-Noord (±42);
vermelde aanmeldingsbon. 10. Scharn: In den Drink (17).

Alle belangstellenden voor een bouwkavel die zich vóór J27 januari 1990 schriftelijk hebben aangemeld (of al j Aanmeldingsbon ter verkrijging informatiepakket!
eerder geregistreerd stonden), krijgen een | i.v.m. de uitgifte van vrijesectorkavels.
informatiepakket toegezonden met de gegevens per
lokatie, t.w.: I /\ an ,je directeur grondbedrijf gemeente Maastricht,I Helmstraat 12,

I 6211 TA Maastricht,
1. verkavelingsplannen; Ij Ondergetekende,

2. kavelgrootten; naam:
I voornamen (voluit): I

3. grondprijzen; j geboortedatum: J
| adres: ■

4. bebouwingsvoorschriften; postcodeenwoonplaats:

5. reglement van loting; werkzaam bij:

| telefoon privé: |
6. verkoopvoorwaarden. werk:

[ indien van toepassing:

■ gehuwd met: {Voor nadere informatie kan men desgewenst telefonisch
contact opnemen met het grondbedrijf, J. Schelling, I verzoekt hierbij vrijblijvend op een lijst van gegadigden Vl/
telefoon (043) 292234. I geplaatst te worden in verband met de uitgifte van ±227 \jri bouwterreinen in de gemeente Maastricht. O^ÏO

| Datum: Handtekening:

{ 1990 |
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IB^sJ rlwlw It»il'ij makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen I

Ta |//w\n HEERLEN, Gravenstraat H SITTARD, Gr. v. Prinstererstraat
X C IV«_»W|/ Rustig gel. woonh. met mogelijkh. voor inpand. garage. Benedenwoning met cv., berging en tuin. lnd-<£

lnd.: Sout.: div.kelders. Beg.gr.: entree, woonkr.,keu- woonkr., keuken, badkr. met bad, v.w., 2 slaap*"'
BRUNSSUM-HOENSBROEK, Akerstraat nrd H ken, werkkr.,bijkeuken. 1eVerd.: 4 slaapkrs, moderne Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 95.000,-k.k.
Goed gelegen vrijst. villa met cv., dubb. garage entuin badkr. 2e Verd.: vaste trap naar hobbykr., zolder.
(perc. opp.: ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. Beg. Aanv.: i.o. Kooppr.: ’ 125.000,-k.k. SITTARD, Dr. Nolenslaan
grond: entree,toilet, hal, woonkr. ensuitemet0.h., keu- Gunstig t.o.v. centrum gel. vrijst. woonh. met 2ke'**Jken, bijkeuken. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., HEERLEN, Raadhuisstraat H garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: keuken, bijkeu11

badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. met aparte douche, woonkr. met parketvloer en ruw
slaapkrs., zolder en vliering. Het geheel verkeert in lnd. o.a. ruime entree, woonkr., keuken. 3 slaapkrs., 0.h., 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en 2e to1""goede staat van onderhoud en isgrotendeels voorzien badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- vaste trap naarzolder. Aanv.: i.o
van rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 380.000,-k.k. stekende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 189.000.- k.k.

Prijs:/ 130.000,- k.k.
roi lucei im ua»i^M.nh»t u SITTARD (Kolleberg), Pothastlaan
Goecl del woónhkarate^eraino c o praktijkruimte HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H Opuitst. loc. gel. vrijst. bungalow metcv., inp. gartftïïfcffi?ca ■er^XoTZ^^ot^Z Nabij centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- kelders engrote tuin. lnd. o.a. living, eetkr.. keuk*
keuken, toilet en bijkeuken. 1e Verd.: 2 slaapkrs. luxe Port' garageen tuin. lnd.. hal. toilet, woonkr. met 0.h., «ft***: 9'badkr. met douche, v.w. en toilet. 2eVerd.: vaste trap luxe keuken. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e Huurprijs, ’ 1.800,-p. mnd.
naar 3e slaapkr. Het geheel verkeert in prima staat van vfrd: zo,de __ H_* gehele pand verkeert in uitstekende _

ITTAPr. ,„„.,_.,,„„. n
,,„„_,„„„

onderh en is aed voorzien van rolluiken Aanv ■i o staal van onderhoud en is voorzienvanrolluiken. SITTARD (Kolleberg), Russellaan .
P?iis M35(f00 k'k rolluiken. Aanv.. i.o. Aanv,j.a prijs:/185000 kk Opuitst.locatiegel.vrijst.landh.metcv.,groteinp*si-njs.j ioo.uuu, k.k. garage, div. kelders, kantoor en mooi aangel. tuinn»

KERKRADE, Bleijerheidestraat " H veel privacy. Percopp.: ± 1.800m 2. Ind. 0.a.: L-wJBRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H Op goede lokatie gel. winkel-woonh. voor div. doelein- l|v|ng metopen haard(± 50 nr., aparte eetkr., zeer» y
Goed gelegen appartement met cv., berging, lnd.: den geschikt. Het winkelgedeelte bestaat uiteen ruimte keuken met app., 2 badkrs., 4 slaapkrs. Het pan"
ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- van ca. 95 m2en een magazijn c.g.kantoor. Het woon- zeer goed onderh. Aanv.: i.o.
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- gedeelte op de 1e verd. bestaat uit o.a. woonkr., eet- Koopprijs: ’ 595.000,-k.k.
kende staat van onderhoud.Aanv.: i.o. keuken, douche en toilet. 2eVerd.: 3 slaapkrs. encv.- ■

Prijs: ’ 110.000,-k.k. ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv.: i.o. SITTARD, Dr. Schaepmanstraat
Prijs: ’ 128.000,-k.k. °P goede stand gel., vrijst. herenhuis met c.v., "V„„„„„„„ bouw, kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. lIV yBRUNSSUM,Wieénweg H KON ,üß<!Bn<iri. „„,.„_,_,, c met open haard, luxe keuken met app., 5 slaapkrs..

Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. KUNINIaSBOSCH, Kerkstraat S comDlinaer badkrs zolderruimte Aanv ■i o
lnd.: oa. kelder, hal. woonkr. ruime aanbouwkeuken. Gunstig gel., uitst. onderh. woonh. metcv., dames- en Sf 277 500 k kbadkr. met ligb. 1eVerd.: 3 slaapkrs., 2e verd.: zolder, herenkapsalon c.g. bedrijfsruimte, kelder, roy. garage '' ' ''
Het pand verkeert in prima staat van onderhoud en is en tuin. Percopp.: + 350 m . Ind. 0.a.: roy. living met SPAUBEEK ConSt Huaostraatgedeeltelijk voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. oPen hrd., mod. keuken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met Q , , J , ', . ° nderh vrljst bunaa|oW «iPrijs: ’ 115.000,-k.k. ligb- toilet, dubb. v.w., sauna met douche. Het pand "£ div kelders w o kelder met zithoek launa^biedt vele extra's. Aanv, i.o. Vraagpr, f 265.000,- k.k. J&SJv. "g*agTzwembadlnV
BRUNSSUM,Woendershof32 H OIRSBEEK, Beukenberg S tuin. Perc.opp, 710 m 2. lnd. o.a, L-vomi. living ,
Nabij centrum gelegen vrijst. woonh. met cv., garage °Pc" nrd' mod- keuken met app., 3 slaapkrs., .en tuin. Ind.o.a. provisiekelder, ruime woonkr., keuken, Padkr. met ligb., douche v.w., bideten 2etoilet.«"
bijkeuken, 3 slaapkrs.. badkr. met zitbad, v.w. en toilet, n.o.t.k. Koopprijs: ’ 325.000,-k.k.
zolder via vliezotrap te bereiken. Aanv, direct. j^ «stciw rtn ■jfMn||^^jH^ A Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met c.v. .ga^l

::■:::.-■¥:..- \___\____. —f en tuin op het zuiden. Ind. o.a, woonkr., keuken' l
EUS-WITTEM H p WWÈÈÊÊÊym slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet, zol"" I
Uitst. gel. vnjst. landh. met cv., garage en tuin (perc. %^ Aanv, i.o.Vraagprijs: ’ 140.000,- k.k.
opp. 1580 m 2). lnd, Sout, waskelder, provisiekelder, *. **p| g
c.v.-kelder, garage. Beg.gr, ruime entree, hal,toilet,L- UÏÏÉÏII'Vir.IW TERWINSELEN, Piusstraat Z.\woonkr. met open haard ±54 m2, kantoor, keuken met W m '<J> In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandig I
app., bijkeuken, berging. 1e Verd, overloop, 2 royale m^WÈzWvm boyenwoning. Perc. opp. 204 m 2.Pand ookbereik^ I
slaapkrs., luxe badkr., aparte badkr. met douche. Het WÊMmmi B|__B^pH vanuit de Tunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkheden^ I
gehele pand is geïsoleerd.Aanv, i.o. Prijs: n.o.t.k. __rta____M__2_É___! doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. y^ I

onderhouden. Voorvele doeleinden geschikt. Direct

Rustig gel., ged. geïsol. goed onderh. halfvrijst. woonh. JÉÉJiII , iRA r-unura lunouc
met cv., ruime garage en tuin. Percopp, 211 m 2.Ind. B rf*"" „"£T?.„„ai"„ mQ, ~ „ h<_mind * Io.a, doorzonkr. met open haard, luxe keuken met app., tjin lnd ruS hal toilet L woonkr met'o K paV I
Aanvsnno'rtn Vmanrriis' f1rq nnn'T'k "eoi e . vloer, ±50 m 2, 3 slaapkrs., keuken met kookplaat I
Aanv.. spoedig, vraagprijs, j IbS.UUU,- k.k. 0p 1e stan<j ge, ujtst onderh vrijst |andh met c v afzuigkap. Aanv, direct. Vraagprijs: ’ 178.000.- k.k

kelders, garage en tuin. Perceelsopp. ± 1000m 2.Ind.
HEERLEN, Caumerbeeklaan H oa- livin9. luxekeuken met app., bijkeuken, 3 slaapkrs. VALKENBURG, centrum Z
Uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en mod. badkr. met ligb. douche, v.w., 2etoilet. Aanv, i.o. Royaal winkelpand met aparte boyenwoning en ejfl*
tuin. lnd, sout, waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. Vraagprijs: f 395.000.- k.k. parkeerplaats. Ook geschikt voor kantoor/praktijk/*^ I
Beg.gr, ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± nen. Aanv, i.o. Vraagpr, ’ 225.000,-k.k.
58 rr?), keuken, berging. 1e Verd, 3 ruime slaapkrs., PUTH, Kerkweg S
luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd, Goed onderh., vrijst. woonh. met kelder, garage, ber- VOERENDAAL,Barlostraat
3 slaapkrs., bergzolder. Aanv, i.o. gmg en grote tuin. Perceelsopp. ± 1000m 2.Ind. o.a, Uitst. gel. vrijst. landh. met cv., grote garage en JJKooppr, ’ 320.000,-k.k. woonkr., woon-eetkeuken,bijkeuken, badkr. met dou- (perc.opp. 820 m 2). Ind, sout.; provisie-, waskeioj ■

che, 3 slaapkrs. vaste trap naar zolder. Aanv, i.o. garage, beg. grond: ruime hal,L-woonkamer metop'
_._-_-_,,__.._. . Kooppr, ’ 159.000,-k.k. haard, keuken met app., 3 slaapkrs., badkr. met"«■MfcEHLfcN, bmmastraat M v w toijet 1e Verd - 2 slaapkrs., badkr. met douC»'Goed gelegen winkel/woonhuis met c.v. lnd, souter- SCHIN OPGEUL H v.w., toilet, bergruimte. Het pand is geïsol. Aamram: kelder Beg. grond: winkel ±60m . 1everd, win- |n zeer rustige omgeving gelegen vrijst. bungalow met Prijs:’ 365.000 - k.k.
kei ±70m . 2e verd, woonkamer,keuken, badkr. met garage, cv., tuinen terras. Ind, beg.gr, woonkr. keu-ll9„bnaS êverd-: 3s'aaPkrs- Aanv, i.o. Huurprijs: ken, badkr. met ligb. en 2 v.w., 3 slaapkrs. Sout, 5 1\T:«....»,K^...««,

’ 28.800,- perjaar. slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken en 1/MtUWDUUW
badkr. metdouche en v.w. Pand verkeert in prima staat _________________________________________________________________________________________________% I

HEERLEN, Geleenstraat H van onderh. Aanv, i.o. Prijs: n.o.t.k. FTJ^TEffififfllTliïïTMIn centrum gelegen appartement met c.v. en berging. „._,,_,.._., _*__._.,. c BÉÉÉPPV^MWIMIIIÉHfifI
Ind, ruime hal. toilet, woonkr. ± 37m2 met balkon, keu- SCHINVELD, Age Water S IKI-IIH iM»l"l|JI
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet Rus'ia 9el' 9oed onderh. halfvrijst. woonh. met cv.. .^.^MMißftAArfMifc^hfcJU^^^
Aanv, i.o. Prijs: ’ 155.000.- k.k. aanbouw, garage en tuin. Ind. o.a, living met open ....„„„.. „

haard, tuinkr., royale woon-eetkeuken, wasruimte, 3 BHUN!»SUM,Hazelaar 47
slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, vaste trap naar zol- Deze drive-in-woning iseen aantrekkelijke variant. ,HEERLEN, Veldjen H der. Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 142.000,-k.k. waarbij degrote garage inpandig is gesitueerdop

Uitstekend gelegen, halfvr woonhuis met cv., berging' debeg.gr. Op beg.gr. eveneens deentree/hal. Ni-
en tuin. (perc. opp, 365 m 2). lnd,ruimeentree, toilet,L- SITTARD (Kolleberg) S veau 1e verd., met woon-/eetkr. en keuken. W
vormige woonkamer met o.h. (± 45 nr), luxe keuken, Op 1e standgel., vrijst. bungalow metcv., inp. garage, aan de achterzijde gelijk met de op hetzuiden gB'
hobbykamer, 1e verd, overloop, 3 slaapkrs., badkr. souterrain met compl. inger. barinrichting, roy. over- legen tuin. Op de 2e verd. 3 slaapkrs. en badkr- imet ligbad., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd, vaste dektterras o.h. zuiden en tuin. Perc.opp, ca. 720 m 2. met ligb., v.w. en plaatsingsmog. voor 2e toilet en
trap naar 4e slaapkr.. c.v.-ruimte, bergruimte. Het ge- Ind. o.a, royale living m. open haard, luxe keuken met 2ev.w.Kooppr. vanaf’ 147.632,-v.o.n.Rijksbijdr-
hele pand is geïsoleerd. Aanv, i.o. Prijs: ’ 245.000,- app., 4 slaapkrs., mod. badkr. met ligbad, dubb. v.w., max.’ 44.000,- volgens pr-A-regeling.k.k. bidet,toilet. Aanv, i.o. Prijs: op aanvraag. I I

S - Inlichtingenkantoor Sittard
M - Inlichtingenkantoor Maastricht |
H - Inlichtingenkantoor Heerlen \WW_w\w_9 A ■%■ ■■ W^-m\Wk\__WmM W_Wk^L_ _^^
Taxaties-Verzekeringen __^^___i Iml Im b"1 ■■^^^Hypotheken-Financieringen " * m^gW m>^ ■"■! yy^'

makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heer!*"
Openingstijden: 6131 AL sittard " rijksweg zd 35 - tel 04490- 11611
werkdagen 9.00-17.30 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045- 713746
zaterdag 10.00-14.00uur 6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043- 2189*'

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten. <

HERENHUIZEN VAN FORMA Af9N
In Schaesberg aan de Brandhofstraat worden IW* M&> WB>% "slechts 4 geschakelde herenhuizen gebouwd, (!▼ Mdm fS» "
De woningen liggen op zeer ruime kavels met *" BML^hP|*^

yk. oppervlaktes variërend van 257 m 2tot 415 m 2. jr^l

a Jp 881 - jfi^Bk. ''wfcummTnktfiï?' A_WmW-ttL%ia £m,

ÉËÈÊm Wy m sB y' m wÊÊr I
1 ü ' «HU i S j|P 'fl WÊ__W:; H .sfl

WEEË 1 I LfiS MImWSmmWÊÊ *°' 'IfciÉlß 2>*

Indeling: rSTT*,— ""'^W^, fTIr llfTnM Zeer ruime L-vormige living ca. 44 m 2(mcl. DflM G?arne vr'Jbli|vend volledige rfe
J

|1| VT FNYIKA «pen keuken), bijkeuken, garage. De verdieping I DUN
! *»■■"■«»*■■■■■ telt 3 slaapkamers resp. ca. 16,5 m 2, 8,5 m 2en te Schaesberg

= = 7,5 m2alsmede een badkamer met ligbad, douche IJ^J^ip mak_laard,j Bv en 2e toi ,e, yia hobbyzolder ca j Naam

45 m 2. De woningen zijn voorzien van optimale I foaeoüm/PiKM*Kru.sstraai 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045 712255* icnlatie rn Hnhhelp heolaTmo rosicoae/naais ibaandag t/m vn.dag geopend van 9 00 tot 21 00 uur ISOlatie en ÜUDDeIe beglazing. - I Telefoon
c„ens"'

laterdag van 900 lot 18 00 uur ■ In ongefrankeerde gesloten envelop zei«den aan ?.eei^_iPrijzen van’ 229.890,- V.O.n. lot’ 239.940,- V.O.n. IM^laardii Bv Antwoordnummer 40. 6400 VB^

Limburas
OTODGD^II__L_AI|-



Limburas
__OTR3DBIII_J_ÜII-

BRIINc TE KOOP
aaw UM- Akefstraat 92. Woning m. mogelijkh. v. I»*age, kelder, 3 slpks., kunstst. koz., thermopane. I£*■ / 97.000,- k.k=75fn,essestraat 31. Woonh. m. garage, keuk. m.
">°-, ruime woonk., 4 slpks., zold. Vr.pr. ’ 112.000,-

-no^ ?taat ***■ 'n cen,rurn gelegen appartement. Prijs

Kerkstraat 56. In centrum halfvr. boe-
aa h

<t>nh' m gr'tuin + weide' 9r- keuk., eetk., compl.
sini, iUk

-' 9r woonk., 2 aparte woon-units, 3 gr.
iws. iuxe badk., gr. zold., pand is geh. gerenov. +ye|sol. Opp. 1810 m 2. Vr.pr. ’ 215.000- k.k.

ionr"'-EN, Pappersjans sa. Gunstig gelegen appar-,enient m. 2 slpkTVr.pr. ’ 84.000- k.k.

Assurantie, financierings- en adviesburo

///A AICCIS. m oppen bv
MU B^—7lS^_ar ündePlein 5, 6444 AT

~^ff Te| 045.254543

Maandag Vm vrijdag 9.00-12.30en 13.30-17.30 uur,
Kxrterdagavond 18.30-20.30uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

■■■■■

I I

9 m^^r __~w ______ A\ _m ■ mA M 1 I _KWV/j^l |__^f v ■____________________________________________________________j _____j__|_____________^___________________________________i______________k__| WWxyafs- '.: -^_I
ml' —■—■—————i— ""—i—i■—^————————____________i^: ■ %_. '^——————————■^■—I■———— —■

GORATE KAN U DAARBIJ VOLOP , ># '^X *,
ZEKERHEID VERSCHAFFEN. ■ <éÉÊkDm IS_K __d__Want Gorate is vooraanstaand in systeem- en mÊ\é. '' "I?W^£Z''_» X?^__* __V,____,

houtskeletbouw. En met 25 jaar ervaring kunt u l& ""i(_ÉHI
rekenen op goed en vertrouwd vakmanschap. MM_te B_

GORATE GARANT-WONINGEN jfl MfJU li" Lage bouwkosten, vanaf f 134.700,- inklusief BTW. I ,'| J| BaLi l_t>

" Hoogwaardige isolatie " Snelle bouwtijd, 4 tot 6 ba fl B_sLsa^Égyy^^iLi_ïU i __H_weken " Verwerkte materialen voorzien van KOMO- _^.___. P^^
KEUR " Keuze uit meerdere typen. l!C5=1I H

oV^rlnbgouwkosten PAS NA GORATE - ____*f^GARAfVT-WONINGEN l9Mf|fißE_

1 , ___. ,

Beter wonenbegint II
met Stienstra rfe—^ I,—r—zzzzn / Migs^l
Rienstra heeft een zeer 1 \^B^^ \ / f I
1 " *3_t. Jh':. ... 1f flfl fl^^^^flfl^B Kt- Lm^Ê

"^aak uw wensen aan onskenbaar. 1 I ■flfl f̂cfc^ - ' fl

pcrce8°ede stand gel. luxe vrijst. bungalow op ca. 900 m2 1 __
——" ~~~ W

halGrnO,PP'me\uptimalePrivacyGarmetwasru'mteßo>'ale I comb. en app. 2 slaapk. Badk. Badk met liebad douche toiletBadi °, TT".' mcl Plavvl'Tuink' Dichte keuken 5 slaapk' 1 _________________,B^^^^^^^ Hobbyruim.e
H

Vliezotrap naar en bideT ÓXrras P^nd is «cdSca l Q7?bad C" doUche- Aparte ca. 22 m>. *—_flM*""^^^^ bergzolder. Rustige ligging aan voorzien van dubb begl
PriJS>33s otti vv *m " speelplein. Parkeerplaatsen naast Prijs/129.000,-k.k. 4363-^__/ jjj.uuu,~k.k. 4173 woning. Evt. sub. overdraagb
HÈÈRLÈrr BOCHOLTZ H HEERLEN H woning voorzien van therm. P"js’ 136.000,-k.k. 4374 KERKRADE H

8,,„-
, i l n Goed ondernouden woonhuis. Heerlerhetde-centrum. Royaal begl. HFFRI FN " ïï Groot ouderwoonhuis met ca. 15alVgkanAU,^ Hal met play. L-vorm. woonk. ca. type herenhuis met kelder, ber- Prfjs ’ 125.000,-k.k. 4622 "abücemrum Modem woon "t. tuin.Kelder. Part. div.ruimteske_ke/^ast. Ruime U-vorm. woonk. 42 m: met plav.vl.£esl. 28 m 2.Keuken. Wasruimte. Ber- ging en zolder. Ruime woonk. —— Na,bij centrum Modern woon- , 5, . 2>erras 3 ' afp' B'J^^en. Inpand. te bereiken gar. Tuin met ging. Tuin ca. 22 m. diep 3 slaapk. Luxe dichte keuken met compl. HEERLEN H d

, V°°r _"lem _hL",shoude,no verf 4 sLaik Zolder r_ is IBadV Bergzolder. flSjr. .9P54. instali. 3 slaapk. Mogelijkh. voor Rennem^Hoekwon. met be, B dk^Ber v^zitn^m^k^■B? ' PP' " derbe?eikbaa
ar virv'alk tra' Bmg '" H?'' W°9nk' LUXe 51* T«" en tuin Optimale mate geschikt voor aW*k 8e"

_____& WÊ''^^m> m ___^____% \vWn^___ aL c . u"ï j Pnjs’ 87.500,— k.k. 4641
'~ -m*"it' '.____«> ■fcLFT!l¥ subsidie overdraag-

**"____a__^__É__Éß Prijs/ yü.UIKJ,-- k.k. 4534 K|'g. m_\ ’ lfi nvnvririv H
Pl?s*^*"-_ «JidfÉÉÉBH BRUNSSUM H - ' Jfl,. Termaar. Goed gesit. hoekkavel,

RÈTjRLPKr ■ ïï gr"Kelda.' L-vo"" woonk^Em- HEERLEN H Pdisni9ft "~lu\ _f 'Lw m' DieP,e
uca- 26 m' Ge"

«1,,,,;, r . H keuken met app. Gar. Berging. 2 Rustig gel. en uitst. onderhouden '' 7 ' _ BMMHBU schikt voor de bouw van een
Loud me.lf m- ,eh' Berenov. woonhuis, uitst. staat van onder- slaapk. Badk. met o.a. ligbad, eengezinswoning mei 4 slaapk. HEERLEN H Pi M n- J "H" ef nSezlnswon'n|;&"■ Door/"rVO aa"gelegdestadstuin. Berging. Kelder. Ruime apart toilet. Vaste trap naaf zol- Woonk. ca. 30 m 2 met open- Heerlerheide Woonhuis met _■_? !_■■ iïf ?">Sf 39500'""" 46°'
Skcn m,?"*00 _k', m" erker en eiken parkctvl' ca' «° m ' d"-Roll- Goede isol- slaande deuren naar terras en WoonCne MkuteT "lïin ■■S tra^„»?p- slaapk Bet. badk. met ligbad en 2e toilet. zonnige tuin ca. 9m. diep. Tuin- I, overdek terras 3 siaaok SCHAESBERG Hhi»f%m Tk" me'2 Slaapk' Apa"e b€r«rulm,c- AAQa b'Tè- °vPe? keuken me'compL Badk- meUigbad V ienng

P r^"S^^^^ Woonhu,s met tuin en ber^k.k. 4499 mt modern keukenblok en app. 3 K S m P"js’ 119.000,-k.k. 4556 Bwjr. 1985. L-vorm. woonk. 32
Ï^BEÊK 5 -é slaapk.Badk. met ligbad. 2e verd. HOFN«;RRni.K Ü m!-Ged. openkeuken met compl.
Kusti gge| ~, "■_... " 4c slaapk.cn berging.Het pand is m_____w_J_____\ M "UL,N!,I,KULK _. " eiken instali. Portaal met toilet en
tn keuken "„'"'J51' Woon,h"'S met gar. en tuin. Doorzonwoonk. _£§ÉÏÉÉ grotendeels voorzien van kunst- nmm_. "oon^ uls met eenv. gar. Kelder. trap naar verd 3 sla k Badk
P arketvl r ü.rzien van Plavvl Gar met zolder. 3 slaapk. met stofkoz. en dubb. begl. i Woonk. 28 m 2. Dichte keuken. me( douche. Vaste trap naar
?ardh lm, n me! douche' Vas,e trap naar ro>ale zolder '11 Prijs/129.500-k.k. 4389 Wk Bijkeuken. Badk. met ligbad royale zolder. Mogelijkh voor
rotaalr ?z

c
uPtimaleisol. Bwjr. 1985. Evt. subs. overdraagb. I jMiÊtl. JM -4 _M fl Tuinbergingen 11 m.diepetuin. 3 overname riikssubf%/."y~- M&BgM HEERLEN H «BKIBSa slaank. Bergk. Vliering, fcwjr. ca. Prijs/129.000- k.k. 4621 I159.000,-k.k. 4537 Nabij centrum. Op goede stand 1936' I

NlpfTïjTp-— BH gel- woonhuis met tuin. Achter- «. ...___. crHiRQRFnr H: lijk
r
h
en°v. vrijs,. woonhuis met unieke winkel-c.q. kan.oormoge- Pnjs/135.000,-k.k. 4513 ca. 32 m 2 met plavvl. D.chte JFJ | t^ Sou?h?\TiH^HnX"ru,L 2prov

ckelders. Woonk. ca. 30 m 2. Dichte keuken. Kantoor- — keuken met plav.vl 3 slaapk. Bet. Rfl rUZt_ lTJ ArM^i 70 S"' r üi^ e «. 54 m 2. Tuin ca. 110 m 2 me. vijvertje. Ruime gar. 3 EYS H badk. met douche en 2e toilet. 2e Pnjs ’ 122.000,-k.k. 4504 BV"! ,*J Awrt toita '1^ llll' Toikt'Prij s V ÏÏ'Luxe badk. met ligbad, bidet en 2e toilet. Vnjst. goed onderhouden boe- verd. grote zolder met 4e slaapk. r^i^r^r, ■-■Br w! Wnn'k ?n m'2m., u, n?^ht,*/149.000.- k.k. 4625 renwoonhuis. Kelder. Zitk. 15 m 2. Prijs’ 137.500,-k.k. 4411 HEERLEN H y_Mlii_ IlilWjöfj _!X„ rZ,T_f . ,rHÖiftcsp-— Woonkeuken 15 nr. Waskeuken. — Zuid. Rustig en centraal gel. goed Bfl__l ï\t,nV nX 7^i?e'KSBEEK H Berging. Ruime tuin met goede HEERLEN H onderhouden comfortabele ■■I^s 4 slaapk. Badk. met douche. Zol-
i * 0onhaai Bel. aan het uiteinde van een woonerf 2onder een kap bezonning en landelijk uitzicht. Nabij centrum. Woonhuis in 2 bung. metkleine, zonnige tuin en _______________B£__2__| Prik riiq nnn 1, 1, atjï

open ?UIS met 14 m. diepetuin op het zuiden. Gar. Woonk. met Badk. 4 slaapk. Vaste trap naar woonlagen/appartementen met losse gar. Woonk. ca. 33 m 2met "''"■> "'■""».-" """■ ♦"■>

BadL vren 38 mJ- Goed geoutilleerde waskeuken. 3 slaapk. grote zolder. Opp. 400 m 2.Bwjr. dubb. gar. en tuin. 1e app. Aparte mogelijkh. voor openhaard.
'ondnn, ezotraP naar ruime zolder. Pand is geh. geïsol. en '929. keuken. Grote woonk. Slaapk. Halfopen keuken met compl. in- SIMPELVELD HPrijst .^orzien van roll. Bwjr. 1983. Prijs ’ 105.000,-k.k. 4547 Badk. Gar. en tuin. 2e app. stall. en app. Slaapk. ca. 10 m 2. Prijs/99.500,-k.k. 4559 Hulsveld. Halfvrijst woonhuis ■149.000,- k.k. 4502 Ruime woonk. Aparte keuken. 3 Ruime badk. met douche. Ber- — met mogelijkh. voor gar. Woonk. ■ÜBArïTTrTïïT^ HnrnilTK u slaapk. Badk. Gar. en tuin. ging. Pand is optim. geïsol., 2e HOI_._\.ï>BROEK H ca. 23 m 2. Dichte keuken. Ber-W]ZH O/WORMS H Ï? ÊR

U
LEN

D
, , H Prijs/139.000,- k.k. 4627 slaapk. mog. Event. subs. over- Vnjst. woonhuis met mogelijkh. ging. 3 slaapk. Badk. Bwjr. 1964. II Prov ïiMlsllekb°erenwoonhuis. Bwjr. ca. 1710,gerenov. in 1984. Heksenberg. Royaal type heren- ■ draagb. voor gar. Prov.kelder. Woonk Opp. ca. 395 m 2. I1 Bijkenl r Zitk' ca-'S tn 2. Eetk. 20 m 2 met aanrechtcomb. huis met tuin gar kelder en -—~^T7 Pnjs/119.500,-k.k. 4596 met haardkanaal en plankenyl. Prijs’ 105.000,-k.k 4619; Ukue" ca'20 m 2. Tuin met berging. 4 royale slaapk. Badk. zolder. Aparte luxe keuken met HEERLEN H — . Dichte keuken Bijkeuken. Tuin ["Bbad en douche Grote zolder Pand met cv. compl. instali. Grote woonk. met Nabij centrum. Woonhuis met HEERLEN H 10 m. diep. 3 slaapk. Badk. |,nArHn/u ,ni_,.c „

parketvl. en openhaard aansl. 4 inpand. gar. Berging. Terras. Welten. Rustig en centraal ccl Ruime bergzolder. Bwjr. 1962. umi.iiwWUKMS H
J\ slaapk.Badk. met 2e toilet. Geh. Dubb. balkon. Woonk. met eiken moderne hoekwoning Bwir' Prijs’ 139.000,-k.k. 4195 Woonhuis met inpand. gar., ber-

y \ voorzien van roll. parketvl Keuken. 3 royale 1983. Woonk. ca. 30 m 2 met „ 0„ S^B en tuin. Woonk. 42 m 2._/ \ Prijs/119.000,-k.k. 4628 slaapk. Bet. badk. Nagenoeg geh. plav.vl. Gesl. keuken met witte HOENSBROEK H P'chte keuken met compl. eiken ■-, JT \ Uitst. onderhouden halfvrijst. instali. 3royale slaapk. Badk. met I

' JF 'y^m^m^Z~Wm^m^.'~^m^mm. .^» mm mmmm mm _■_______» _________■ ____________
____m WOOnhuis met 16 m. diepe achter- ligbad.

Jf FTI P AI^TM tm metJm fll WM open keuken 30 nr van

l A _^V 71 fll fl I fl flflA bouwkeuken mei app 3 slaankIjjL _JPT Tl fl *_W M Ik BmmW | | flflfl Badk Bergzolder, hnd is sinds ggfl '^ÜBL jj^\ ** * ______________! __________|___| *"~"~* 1986 voorzien van nieuw: leiding-
fl| | j I * U *^~~*" _____________J| J^^^ werk, kunststof koz. op beg. gr.,
fl * _____________; ■ °adk. en toilet, aanbouwkeuken. JWflflMpj WSÊVm

H mk M Chèvremont. Goed gel. winkel- ___&y&.\\\\\_____________________________________________m _■ _^ aB""«MMMMMMMMMOMBaBBB^^ _^ woonhuis winkelruimte 46
Js^ 185 000 k fc-

m^\mm^t f-
__

—-] m2en gar.Royale woonk. Eetkeu- Prijs’ 149.000,-k.k. 4620 I
*pi■ ' 4626 §Hillkl ■ kencompl-meiapp-2s|aapk-|gn^>-lllJ_|-|.|l|l|lU:|^^J|.!J:M|^PiJr| __U:|_^^_lH.!J:Mllill:l^^Jl.lJ:Ta!ff__B I

Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: "»■ Qeor>a«^ I o Bestaande woning nr- Sl Voor inlichtingen:

" rr_ a Jyn& | *, H = Kantoor Heerlen. Tel. C45-712255.
«atPrH 9 t/m vr'Jda9van 900 tot 21.00 uur. ■ Naam . I Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.a,erdag Van 9.00 tot 18.00 uur. I am, ; I■ Straat: _ 51 M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933.

s,^ | Postcode/plaats Vl/ Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. I
Tel : _.J \m/L fl1 In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:
Stienstra MakelaardijBV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen JSTt^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^

I O Stuur mij GRATIS het nieuwe HUIZEN MAGAZINE nr. 184 -jan. 1990.M U■«------"■■■■■■■■■■■lilJ

m>

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkoop
van uw woning, bungalow of landhuis.Wij venellen u dan

welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal rekening mee
moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u

kunnen begeleiden. Belt u ons gerust voor een geheel
vrijblijvend gesprek

toilet, woonk. m open keuken, flinke tuin

3 slpks. en douche. 2e Verd. bergzolder.

WèÈmÊ flflfl fl L...1 C.v.-ketel en dak zijn ca. 4 jaargeleden
fl vernieuwd.

HOENSBROEK
W_^_mmÊÊ_\ Frisostraat 58. Woonh. met cv., eigen

■& yiiïÊÈËÊÊÊÊÉÊÊk parkeerpl. en tuin. Ind.: 0..a. provisie-
____>_&?-""> . „,-~...■■*■■ ~~~~~~ kelder, beg.gr.: L-vorm. woonkamer,

ruime keuken met fraaie eiken keuken-
___Bffl__yJ|@g^^K^ljS mr- voorzien van apparatuur, 2 tuin-

bergingen. le Verd.: 3 slpks. en douche.
2e Verd.: bergzolder via vlizotrap.

w(Èm& Dc woning os voorzien van kuststof-
ramen en kozijnen, grotendeels dubb.
beglaz. en deelsrolluiken.

WÊSmWmWmWmm\WmWmWÊmWm Prijs: f. 119.000,- k.k.

SPAUBEEK
W. Alexanderstraat 19. Vrijstaand landhuis
m c.v., inp. gar. en tuin. Ind.: hal m toilet,

'I ; ._s_k. L-vorm. living (ca. 44 m 2) m open haard,
t *_I keuken m luxe witte inrichting en app.,
■tj_/ flf_r bijkeuken/wasruimte, garage en berging.

___________■-.____■._ 5 B J le Verd. 3 ruime slpks, waarvan kinder-
j____y______M__k_____i kamer met open trap naar vliering/

speelruimte, badk. m douche, ligb., toilet,
urinoir en dubb. v.w. Perc. opp. ca. 920 ml.
Geheel geisol. Bwjr. 1984. Aanv. direkt.flflflflflflflflflflflfliHflfl 339.000,- lek.

I aquina I
Makelaardij 0.G., Taxaties, ___!
Hypotheek-adviescentrum rWj

Ruys deBeerenbroucklaan 28, Heerlen tlfTel. 045-715566 NVMóók zaterdags: 10.00 - 13.00uur [L_T"J m

AaJIOEKT EEN HYPOTHEEK?
/Êm^j/__\ ____< Hypotheekcentrum Limburg bemiddelt
y^/mmmÊ^ gratis voor u bij hetafsluiten van

/Ê__d_\ !■ een hypotheek.

jyCjl ■■ Keuze uit alle banken en vormen.I^nl^^^__' Een uniekcomputer programma vergelijktm W snel en objectief. Altijd de laagste rente, HPa
=■■ f de beste condities en een persoonlijke ./^ J(__M

vlotte afhandeling. <^VV._|^r
Bel voor een offerte, of stuur de bon in mÊt y

voor gratis documentatie. ?„* jÊ}r /Ook voor taxaties en aankoopbemiddeling! ___r^////^

*_1 v#////\J|r|V% HYPOTHEEKCENTRUMLIMBURG __fr //// /wWV Postbus 23034,6367 ZG Voerendaal. J&^/ / / / /mV_y TelefoonW«s-750600 , jéw / / ■'- / /_ _BBi<_b_rnZZ2JHBMBI WÈKÊr^ & e / '
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Pickée, _i Hub UitAktief!
BRUNSSUM: Rustig gelegen
halfvrijstaand woonhuis met

SA cv.-gas, grote tuin, mogelijk-
heid voor garage. Ged. dubbele

jj-i beglazing, ged rolluiken, mu-fl^^fly ren en dak zijn geïsoleerd. Ind.I oa.: provisiekelder, woonka-
I mer, eetkeuken met een luxe\_t _yH Br^y. keukeninst. met apparatuur, bij-

*^^^^^^^^^^^^^ "' keuken, 3 slaapkamers, dou-
cheruimte, vaste trap naar zolder Prijs ’ 109.000-k.k.

BRUNSSUM: Hoekwoning met garage, cv.-gas en tuin. Goed on-
derhouden. Ind. 0.a.: woonkamer, ged. open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met o.a ligbad, v.w. en toilet. Zolder bereikbaar
via vliezotrap. Tuinberging. Koopprijs ’ 115.000-k.k.

P" EYGELSHOVEN: Laurastraat
Ouder, goed gerenoveerde rui-

«!_,, me woning met cv.-gas, ber-flM| ging en lum Ind o a 2 keldersI woonkamer, keuken 1everd : 3
"' slaapkamers, badkamer 2e

verd : 2 kamers, zolder. Vraag-
'm^M pnjs ’ 89.000- k.k.

J\ EYGELSHOVEN: Karakteris-
tiek halfvrijstaand woonhuis
met cv.-gas en grote tuin lnd

Ifli o a: twee kelders, woonkamer, met parketvloer, keuken, 3
[ slaapkamers (alle met vaste
I wastafel), doucheruimte Vaste

trap naarzolder. Vierde kamer,
I zolder. Prijs ’ 109.000- 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.

«r—"" ü buitenrand van de stad (loopaf-

I huis met cv.-gas, berging en
tuin. Ged dubbele beglazing

I Goed onderhouden lnd oa:E woonkamer met open haard,1 keukeninstallatie met appara-

________ k.k

HEERLEN: Halfvrijstaand degelgk vooroorlogs woonhuis met cv.-
gas, berging en tuin Mogelijkheid voor garage Op loopafstand van
het centrum. Ind. 0.a.: twee provisiekelders, woonkamer, keuken,
bijkeuken met doucheruimte 1everd.: vier slaapkamers 2e verd.:
twee slaapkamers, zolderruimte. Vraagprijs ’ 115.000- k.k.

HEERLEN-Centrum (hoek Promenade-Geerstraat): Apparte-
ment voorzien van cv., lift. Vanuit woonkamer een prachtig uitzicht
op 't Schouwburgplein). Ind. 0.a.: woonkamer (ca. 32 m 2) met bal-
kon, aparte keuken, drie slaapkamers, badkamer. Prijs.

’ 149.000-k.k

HEERLEN-Heerlerheide: Type vrijstaand woonhuis met cv.-gas.
dubbele garage en tuin. Voor diverse doeleinden geschikt Ind.
0.a.: provisiekelder, woonkamer, keuken met een complete keu-
keninstallatie met apparatuur, serre, berging. 4 slaapkamers, dou-
cheruimte, zolder (vaste trap) Vraagprijs ’ 139.000- k.k.

__Bj_____

HEERLEN-ZUID: Vrijstaande bungalow met cv.-gas en in-
pandige diepe garage. Muren en dak geïsoleerd, gedeelteijk
dubbele beglazing Ind. 0.a.: L-vormige woonkamerca. 50 m 2,
open haard, keuken met apparatuur, drie slaapkamers, badka-
mer met ligbad en douche. Souterrain met studeerkamer kan-
toor, hobbyruimte en 2 bergruimtes Goede staat van onder-
houd. Vraagprijs ’ 285.000- k.k.

jk^JJ^ "j HEERLEN-Heksenberg: Ruime
mmm t woning met cv.-gas, berging en

| tuin Ind. 0.a.: diverse kelders,
flflVfll I woonkamer, eetkeuken, vierI slaapkamers, badkamer, zolder

_____________________________■___■_ I (vaste trap) Vraagprijs
|^9flPflSpV>«l ’ 98.000- k.k.

r' ■ nr t HEERLEN - De Erk: Vrij-
iiiii» '*'XZZ~Z~m'^ V staand woonhuis met cv.-

J__, gas, inpandige garage en
»'" ■ _£___■__. prachtige tuin met veel pri-

I vacy (op t zuid-westen ge-
IbJ^_J I legen). Uitstekend onder-

-3 houd Ind. o.a L-vormige
I woonkamer. eetkeuken
j met een complete installa-

mSmWm^ tic met apparatuur. Vier
slaapkamers, badkamer, grote zolderruimte Sout.: garage,
provisie- en wasruimte Prijs op aanvraag.

A. HOENSBROEK: Zeer goed on-
derhouden vrijstaand Zweeds. woonhuis met royale tuin. garage

flk-.; en cv lnd oa.: provisiekelder,
________________%! . ruime woonkamer, dichte keu-

ken' kantoorstudeerkamer. 1e

fl^^^l H_l vercl ' slaapkamers, badkameri■ I metdouche, vaste wastafel en 2e
BfW^^B" toilet Beschoten zolderruimtebereikbaar via luik. Prima isolatie rondom. Nieuwe garage en cv.-

gas Aanvaarding in overleg Vraagprijs ’ 159.500-k.k.
HOENSBROEK: Halfvrijstaand woonhuis met cv., ruime garageen mooie tuin. Rustig en goed gelegen, nabij NS-station. Uitste-kend onderhouden Ged geïsoleerd lnd 0.a.: ruime L-vormige
woonkamer (ca. 49 m 2), ged. parketvloer, keuken met een goed uit-
gevoerde keukeninstallatie met apparatuur Drie slaapkamers
badkamer, zolder. Priis f 159.000- k.k.

_m_W KERKRADE - Nabij centrum:... Hoekwoning met cv-gas. gara-
-i^^k _■ Htuge en binnenplaats Rolluiken.<^V ■ lnd o a : 3 kelders, woonkamer

m^mwLW flr*d met parketvloer, keuken 1e
_-i__ - _BflH_iH verQ ' 3 slaapkamers en badka-jlmer 2e verd : 3 kamers. Zolder-fllß____M—T' Vimte Kooppri|S ' 98.000-

KERKRADE: Geschakelde patiobungalow metcv-gas, Inpandige
garage en tuin. lnd 0.a.: L-vormige woonkamer (ca 38 m 2) met
leisteenvloer en open haard, keuken, drie slaapkamers, goed uit-
gevoerde badkamer. Souterrain: garage/berging. Ruime patiotuin.
Prijs ’ 169.000-k.k.

ytt^gZ**'""'
KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met cv-gas
en kleine tuin met terras. Rustig gelegen, op loopafstand van
NS.-station. Muren en dak geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele
beglazing. Ind. 0.a.: ruime woon-eetkamer (ca. 55 m 2) met par-
ketvloer en open haard. 4 slaapkamers, 2 badkamers, hobby-
ruimte, provisieruimte, werkruimte. Prijs ’ 248.000- k.k

KLIMMEN-TERMAAR: Prachtig gelegen vrijstaand landhuis-
type met cv.-gas, garage en rondom onder architectuur aan-
gelegde tuin met blijvend vergezicht, lnd.: 0.a.: royale hal, rui-
me living (ca. 60 m 2) metopen haard, luxe moderne keukenin-
richting met apparatuur, 5 slaapkamers. 2 badkamers, kan-
toor-werktuimte. provisie- en bergruimten Uitstekend onder-
houden, goed geïsoleerd. Vraagprijs f 540.000,- k.k. Een
pand dat u beslist van binnen moet zien.

NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis met
cv-gas, bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind. 0.a.: 2 kel-
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde eetkeu-
ken, betegelde badkamer. 1e verd.: overloop en 3 ruime slaapka-
mers. 2e verd.: vaste trap. 2 zolderkamers, zolderberging Pand is
geheel voorzien van dubbele beglazing. Aanvaarding n.o.t.k.
Vraagprijs ’ 124.000- k.k.

*". Jj SCHAESBERG:Rustig gelegen
__________________________i______j:l halfvrijstaand woonhuis met

""BI ' li cv.-gas. garage en tuin (op 't
J zuiden gelegen). Gedeeltelij

hardhouten kozijnen metdubbe-
|W \_ *ie beglazing Ind. 0.a.: woonka-

flr*"l mer, ruime eetkamer, keuken, 3
fltof slaapkamers, badkamer, zolder

WÊ^mmWÊmWmWmWmWmW. Vraagprijs ’ 134000- k.k.

SCHAESBERG: Rustig en bli|vend goed gelegen haltvri|staand
woonhuis met cv., garage en tuin (op het zuiden gelegen) Dak is
geïsoleerd, ged. dubb. beglazing, ged. rolluiken. Goed onderhou-
den, lnd o.a : provisiekelder, woonkamer (ca. 37 m 2), keuken met
een goed uitgevoerde keukeninst., bijkeuken, 3 slaapkamers, luxe
badkamer, vliering. Prijs ’ 159.000- k.k

ÜBACH OVER WORMS: Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis
metcv.-gas, berging en tuin Uitstekend onderhouden. Gedeelte-
lijk rolluiken en dubbele beglazing, lnd o.a. provisiekelder. Woon-
kamer met parketvloer, goed uitgevoerde keukeninst met appara-
tuur, bijkeuken, tuinkamer, 3 slaapkamers, badkamer, zolder (vas-
te trap) Koopprijs ’ 119.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: Zeer
_m^ ♦ goed onderhouden tussenwo-

Bk - 'y^^^^i ning met o.a. provisiekelder, ver-
W—wmmioÊ_\ I warmde hobbyruimte, royale

""^^^M I L-vormige woonkamer, grote
__________________■ "' Z~ I aparte keuken metmoderne aan-■ bouwkeuken, bijkeuken. 1e

■HP«V> ■FS_£^l verc' '"* moole slaapkamers,
2^Jl I badkamer. Trap naar beschotenJB BH en DePlankte zolder Hel pand is

ML_fl voorzien van prima isolatie, rond-
om rolluiken met een achterom-

ingang. De binnenhof is geheel bestraat, cv.-gas. Huurgarage ter
overname Koopprijs ’ 105000-k.k.

ULESTRATEN: Rustig en blijvend goed gelegen vri|Staande
semi-bungalow met cv-gas, grote garage (2 auto's) en rond-
omtuin met veel privacy Goed onderhouden Dak geïsoleerd:
gedeeltelijk dubbele beglazing en rolluiken Ind. 0.a.: royale
hal, L-vormige living (ca 47 m 2) met openhaardpartij: eetkeu-
ken. 4 slaapkamers, badkamer, provisieruimte, bergruimten.
Een bungalow die u beslist van binnen moet zien. Prijs

’ 379.000- k.k

Kantoor- winkel-bedrijfspanden
BRUNSSUM-Centrum-Julianastraat: TE HUUR: Winkel: opper-
vlakte ca 69 m 2 Huurprijs ’ 875- per maand excl BTW.
BRUNSSUM-Centrum: Winkelpand met boyenwoning en cv.-
gas Ind. 0.a.: provisiekelder, winkel ca. 37 m 2,kantoorruimte ca.
10 m 2, toilet, berging. Boyenwoning: woonkamer, eetkeuken, 3
slaapkamers, badkamer Vraagprijs ’ 145.000- k.k.

BRUNSSUM: TE HUUR: Winkelcentrum-voetgangersgebied.
Winkelruimte met magazijn en kantoor Totale oppervlakte ca 160
m 2. Extra magazijnruimte in het souterrain, ca. 78 m 2. Goed onder-
houden Huurprijs ’ 36.000- per jaar.

EYGELSHOVEN: Vrijstaand winkelpand met woonruimte, cv-
gas, garageen tuin. Ind. 0.a.: kelder, winkel ca 140m 2, keuken, bij-
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vaste
trap). Vraagprijs ’ 139.000- k.k.

HEERLEN-Heksenberg: Winkel woonhuis voor diverse doelein-
den geschikt Ind. o.a. ruime kelder, verkoopruimte, woonkamer,
keuken, werkplaats, dubbele garage. 1e verd.: woonkamer, keu-
ken, twee slaapkamers, douche. 2e verd.: slaapkamer, zolder-
ruimte. Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs ’ 179.000-k.k.

KERKRADE: Ruim halfvrij-
staand woonhuis met cv.-gas
en magazijn- bedrijfsruimte,
mogelijkheid voor aparte bo-

tSftf^Kmmmm venwoning. Ind. 0.a.: diverse
mLji kelders, hal, woonkamer (voor-

B—Wb I I malige winkel), woonkamer,
I ■ 't. ■. keuken, serre, drie slaapka-

MJfl I ZI ' l mers, badkamer. Boyenwoning
ning bestaande uit woonka-

mer, slaapkamer, keuken. Magazijn-bedrijfsruimte totaal ca 100
m 2.Kelderruimte Aanvaarding notk. Vraagprijs ’ 198.000-k.k.

SCHAESBERG-CENTRUM (Streeperstraat): Groot winkel-
pand.(ca. 168m 2) met magazijnruimte (ca. 180 m 2) en kantoor-
ruimten (ca. 51 m 2). Boyenwoning. Vraagprijs ’ 225.000-k.k.

SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein "Strijthagen".
Woonhuis: md 0.a.: hal. ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, 4 slaapkamers, compleet ingerich-
te badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m2met uit-
breidingsmogelijkheden Totale perceelsoppervlakte ruim
1400rr?. Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 395.000- k k.

ÜBACH OVER WORMS: TE HUUR: Praktijk- kantoorruimte ca.
80 m 2. Goed gelegen. Huurprijs ’ 900- per maand (exclusief

BOUWTERREINEN
HOENSBROEK: Twee bouwterreinen Heerlerweg Ca 750m 2
per kavel. Prijs ’ 92.000- v.o.n. Grotere kaveloppervlakte is
mogelijk.
KERKRADE-West: Bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2 tot 650
m 2.Koopprijs vanaf ’ 75.000,- kk. tot ’ 85.000-k.k.
NIEUWENHAGEN-HOEFVELD: BOUWTERREINEN: Aan de
buitenrand van het Hoefveld Landelijk gelegen met prachtige
vergezichten Drie bouwkavels ca. 1000 m 2- 1470m 2.Prijzen
vanaf ’ 136.275- inclusief BTW.

Taxaties, k
makelaardij 0.g..

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag ■van 9.00 tot 19.00 uur I
Ook 's zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 17.00 uur |^_ fl flv
Heerlenseweg 22. I f|f I

6371 HS, Postbus 31193 I NVM I __________
6370 AD Landgraaf [.""'""IJ

PickCC makelaardij bv

-_-__-_-----_---------________________

_______!/’
SCHOOLGEBOUW
DR.BECKERSSTRAAT7
TE BEEK

De inspecteurder Domeinen,
Mierloseweg2c(Postbus 233,

I 5700 AEHelmond),
tel.: 04920-36880,

I za/ op donderdag 8 februari 1990
om 10.00uur tezijnen kantore in het
openbaarbij inschrijving verkopen:

het schoolgebouwmet ondergrond,
fietsenberging, erfen verdere aan-
horigheden, plaatselijkbekend

Dr. Beckersstraat 7 te Beek,
kadastraalbekendgemeenteBeek,
sectie G, nummer666, groot

! 0.34.22 ha. Het onroerend
goed is uitslui-I Hetbetreffende onroerend goedis tend op donder-

vrij van huur en gebruiksrechten. 'ï'qcL?? 'f^3l!,
l/bo/waarefen en nadere inlichtingen yz,_Z Z!S?, .. . , .. yen van iv.uu

zijn verkrijgbaar ter Inspectie voor- uurtot uur
noemden terplaatse opde dagder envan 12.30uur
bezichtiging. tot 15.00uur.

( ?«BeO
j^ï^êÊÊÊ , Een halfvrijstaand

iflfl B^^T j|p / woonhuis, omsloten■p Eu. *■ E f —31 tujn oprit, een
___fc wm «"j carport en berging

Q. Goede ligging.— Indeling: souterrain:
—~ i mU* »«*»*_BH»EL_ kelder. Begane grond:
hal/entree, keuken, woonkamer, betegeld toilet met fon-
tein. 1e verdieping: 4 slaapkamers, badkamer (douche
met vaste wastafel) 2e verdieping: bergzolder bereikbaar
dmv. een vliezotrap, gas-c.v.
Algemeen: huis is in goede staat. Pannendak, riolering en
bedrading zijn onlangs vernieuwd

Landgraaf

’ 359.000- k.k.
Vrijstaand landhuis |

KÊÊÊ,Ê^^^^Ba'l
1975

Indeling: souterrain: wasruimte met een aanbouwunit, 2
bergingen, c.v.-ruimte. dubbele garage. Begane grond
entreehal, toilet metfontein, L-vormige woonkamer dm v
een grote schuifpui bereikbaar overdekt terras, een geheel
omsloten landelijk gelegen tuin. luxe aanbouwkeuken, 3
slaapkamers, iuxe badkamer. 1e verdieping: overloop,
bergruimte en een 4e slaapkamer.
Algemeen: goed geïsoleerd, thermopane beglazing, hete-
luchtverwarming.
Hoensbroek
Vraagprijs ’ 80.000,- k.k.
Een woonhuis c.g beleggingsobject Groot woonopper-
vlak Goede huurprijs realiseerbaar.
Indeling: souterrain: provisiekelder Begane grond: en-
tree/gang, woonkamer, keuken met aanbouwunit, bijkeu-
ken. Badkamer met douche en vaste wastafel Toilet Ie
verdieping: 2 slaapkamers, voorzien met vaste wastafel,
badkamer met doucheen vaste wastafel 2e verdieping: 3
slaapkamers met vaste wastafel.
Algemeen: cv.-gas. Interessant object.

Hoensbroek
Vraagprijs

.__* ’ 129.000-k.k._____ V^i^.. f Een halfvrijstaand
_^mom _\\ woonhuis met oprit,____ ruime garage, nabijjjS I centrum 'van Hoens-

I broekBS^ Indeling: souterrain:
m-iiü. ....i_i_^_____HKtia< provisiekelder Bega
ne grond: entree gang, woonkamer (26 m 2), keuken met
aanbouwunit, werkkamer, bijkeuken, garage, toilet 1e
verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met douche en vas-
te wastafel 2e verdieping: dmv een vaste trap bereikba-
re zolder, welke ingericht als een slaapkamer.
Algemeen: gas-c.v., nieuw dak. bouwjaar 1948.

Hoensbroek- . Koopprijs
""!_■ , ' ’ 129.500- k.k.

I^T^^* In een jonge woon-
■* -J |j buurt van Hoensbroek

ÉÉJt f P"i Ml lÊm irivindt u een hal,vri i"_ l _i staand woonhuis met jPMH_^jjfßa| ■ opnt. berging en een

Indeling: begane
grond: entreehal, 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-
sluiting. 2e verdieping: d.m.v. eert vaste trap bereikbare
zolder welke de mogelijkheid biedt voor een studeer-,
slaap- of hobbyruimte.

Hoensbroek
Vraagprijs

me woonkamer (50 m 2), luxe keuken met aanbouw-unit.
dmv. een schuifpui bereikbare terrassen, 2 garages
waarvan 1 inpandig, beide aangesloten op alle voorzienin-
gen. 1everdieping: 3 slaapkamers, luxe badkamer, was-
ruimte. 2e verdieping: dmv een vliezotrap bereikbare
bergzolder.

Brunssum
-V4(Treebeek)

—BHBlLk«_M^_ ' _R_f Vraagprijs
|£*» f 105.00Ó,-k.k.

L-lafc.! lil!|ü-,. Leuke woning met

lokatie.
Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: tuin, entree-
hal, toilet, woonkamer,keuken, tuin met eenruime dubbe-
le berging 1 e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, badka-
mer met een douche, vaste wastafel en een wasmachine-
aansluiting. 2e verdieping: dmv. een trap bereikbare
bergzolder.
Algemeen: uitstekende staat, gas-c.v.

_?__.
DRS. DE Lfi HfïYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek Rij
045-223434 NyM

, óók 's zaterdags: 10-12.30 uurj

BRUNSSUM- VEHEMELDER]
STIJLVOLLE VRIJE SECTOR WONINGENK

Het woongebied'De Hemelder' f——^ "'"£Wi'^^^'^^^ I
in Brunssum ontwikkelt zich tot WISfe^.fcC I
een voortreffelijke woonlokatie. F^^M^k^lEen goede afwerking maakt van IDe Hemelder een kwalitatief
hoogwaardig bouwplan, waarin u 'v'^^^^#l%JM^'j^.V^^^jJ^^^^fl I
bijzonder prettig en comfortabel ZSQ.X VaMmA (Shr^^^ÊÈ^Ê
woont in een rijke en gevarieerde .■■^y^^^^^Z^JvZ'\-%'^^^' \ * _|y&
woonomgeving op geringe afstand j ,^\^<<fev& 'p^- ';tö -^f
van het centrum van Brunssum. j \^ï^^è_fek / r w*<*

In dit plan worden 8attractieve L_ _SSj£ap!gfe^ - 4^è*s-^ Ukvrijstaande woningen met garage jf^f ü **&S _^k
gerealiseerd, ruim gesitueerd aan jLf 3_fl R" V' T*^ _j_F^T
een nog aan te leggen plantsoen. ;*#S I*.'
De woningen hebbeneen toonaan- i m- *~ r
gevende architectuur, een hoge J t_. _X^-^S%i !P ifS*-lmate van privacy en een represen- ïÉi^_J|s sÊ£l* w *f*?f %\ _sl _fc rvtatief karakter. De royale percelen %~4iyy,y' r'%y w m^^ÊÊ^^Si»liggen op de zonzijde. :i^SÊÈJÊ . fr"" | f \\j i^^*^*»^^^^

De woningen hebbeno.m. een rLA AM A \ ,""*??€-#» ■'

L-vormige woonkamer met eet- jy-vjA f y N^»^^^^Kv.-^^|i_li
hoek en een half-open keuken van y- ' (L ■

41,5 m 2,bijkeuken, 3 ruime slaap- ü | .r'^gT^P^^rSE^W
kamers, een badkamer met ligbad «Jj «5 ~^"'-^rl^l^S'^^^^^l
en douche, vaste wastafel en I "* i f-dH^y&^yyti&y
tweede toilet en een vaste trap o.m. een goede isolatie, hardhout Koopprijs vanaf ’ 210.500,-
-naar de ruime, afgesloten zolder. en betegeling van diverse vloeren v.o.n.
De degelijk gebouwde woningen en wanden, mechanische ventila-
worden uitstekend afgewerkt met tic, centrale verwarming.

I B RUIJTERS
6411 AT heeften - van grunsvenplein 12 - telo*s- '

SITTARD
Haagsittard-Park. Voor cir-
ca ’ 790- netto per mnd.
kunt u binnenkort wonen in
een van deze riante half-
vrijst. vrijesectorwoningen.
Optimaal geïsol. cv., gara-
ge, L-woonk., riante badk.
2e verd.: hobbyruimte te
bereiken middels vaste
trap. Duurz. en degel. afw.
(wijzigingen mogelijk).
Koopprijs ’161.900-
V.O.N. excl. renteverlies.
Eenmalige belastingvrije
bijdrage’ 5000,-. Wenst u
optimaal woongenot, kom
dan snel een folder halen
op ons kantoor, want de
keuze is inmiddels beperkt.
MERKELBEEK
Plein 18. Kapitaal landh.,
dubb. garage, cv., gr. tuin.,
luxe afw., o.a. eiken betim-
meringen, antieke materia-
len e.d. Perfecte staat van
onderhoud. Opp. 965 m 2.
Aanv. direct, lnd. óp aanvr.
Vraagprijs / 425.000,-.
SCHINNEN
Aan het Lindjen. Spoedig
te aanv. luxe voll. onderkel-
derde landhuizen, uiter-
aard cv., garage, optimale
isol. Nog enkele kavels te
koop. U kunt de afw. nog
zelf bepalen. Koopprijs
’265.000,- V.O.N. excl.
renteverlies. Doe op aan-
vr.
OIRSBEEK
Verlengde Lindenlaan 37.
Goed gel. halfvrijst.
woonh., cv., garage, gr.
tuin, woonk.-keuken (35
nr), 3 slpks., badk.', ligbad,
pannendak. Geïsol. Vraag-
prijs ’ 159.000,-.

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4
MUNSTERGELEEN

tel. 04490-19644

f -■■- "v.^

r Hffflfft m**^*^:^
Premie A-woningen zoals ze nergens meer gebouwd
worden. f^^^^^^^^

De woningen zijn verbeterd:- nu met vaste zoldertrap
- nu met grotere tuin- nu met garage van 6m diep ... . . _ . atfir Waarom deze luxe premie A-wonW9'
Indeling
Opvallend is de uitgekiende indeling - Royale woonkamer/keuken van 36 *
met royale woonkamer, keuken, hal - Oude premieregeling 1988met
en WC. Op de verdieping 3 slaap- / 41.000,- subsidie
kamers, badkamer, zolder met vaste - Belastbaar inkomen over 1987
trap. De woningen worden gebouwd - Eigen hypotheek slechts/ 111.000
met 1*klas materialen en zijn - Met GIW garantie
voorzien van optimale isolatie. - Koopprijsf 139.700,-v.o.n.

BON voorvrijblijvende informatieover __
premie-A-woningen in HEERLEN _M A

_T_. - ____«lmullenetg
POSTKODE \\|
PLAATS , \_ | Walramstraat 124
TELEFOON \l 6131 BP Sittard ,— N ■ 04490 -18911

\lnongefrankeerde enveloppezenden aan: Lna kantooruren: dhr. Doon 04749 -31
Mulleners Vastgoed, Antwoordnummer 1013, \6130 VB Sittard \

J RIANTE HALFVRIJSTAANDE Ln HERENHUIZEN IN SUSTEREN \
**-** m^mwzïtw '">/.'■>/ v ï^r' ' ' __________________WW\W\ W^\. mmk^BÈf/M Wwp \

& " —^mm^mÊm^m\ Wr^ X —^U.
** —. wm ' y?' ____M__| \ ____W___\__t a

______* _^^^^MÉtfBÜT^K. BS I^9^. d&Hfi. -^^—W \ -_____!

* wn jjH f ■■_ ______________ *^ _.... _ .
________________^'-*j^_J_L.. _____________________!________ __j___WÊÊÊÊ^<y ..____. ifi#.-,- isit

Het woonplan Middelveld te Susteren is terecht Zo is de woonkamer, mcl. uit het zicht gelegen
charmant te noemen. Een grote variatie in keuken ca. 42 m 2. De verdieping heeft 3 slaap-
bebouwing evenals derust en schoonheid die de kamers (respectievelijk ca. 12 m 2, 10 m 2en
omgeving uitstraalt maken Middelveld tot een 7 m 2) en een badkamer met o.a. ligbad en
woongebied waar u zich snel zult thuisvoelen. mogelijkheid voor 2e toilet. Via een vaste trap is

de hobbyzolder(ca. 37 m 2) te bereiken.
Markante gegevens.
De indeling is functioneel en practisch te noemen. Prijs’ 168.153,- v.o.n.

_^^ | ____% ___'%_____, I Gaarnevrijblijvend volledige informatie |
'^______k_"^_____"^______ ___""_P| __P ____. ■_" _■■_ __ ,KI ■__ over de halfvrijstaande herenhuizenI "k I k|ü\ lUA I Mte Susteren. Middelveld

MMM MAKELAARDIJ BV .£" I| y
L""—"" """———-~^~ I Postcode/Plaats *'Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255' I ."Beloon j 51

Maandag t/m vrijdag geopend vary-SOO tot 21 00 uur. lln ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra 'Zaterdag van 900 tot 18 00 uur. ■ Makelaardij BV. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen I

Limburas
OTGDOD^BIB^ABI



9fV^VMM^w<'- <^___________i
m—m 11■I ■ I "^■r*^-"".ï__

■■_■ A J U'-'"'''''''l>'__B

vanLimburgse'huize....

üS °J' F,roweinweg 41 ’ 192.000,-k.k.
ccZmi_Zï.'-,

_
voonh' met 9ar. en kleine tuin. Een fijn en,r"" huis omgeven door veel groen. Grondig ge-wStetf»_ ï ?l" W

2°onk- ca' 40 m 2,woonkeuk. 15 m 2,Ln! . apk 17 m" 2 kleine s|aapk- 8 m2, luxe badk!«anv. 1 mei 90.

oJde22^h « rU?C ____KTSf£ f 131900,-v.o.n.wor^nnt?*bL'; _c nebben wü n°g 1 halfvrijst.woning te koop. May^S 1 41 .000,- (contante waar-

VriisS Euverem ’ 225.000,- k.k.
aronri h

monumen«ale vakwerkboerderij op 4250 m 2vvp.iLnH Staande u" ruim woonh., stallen, schuur en«eiland. Direct te aanvaarden.
HEERLEN (Meezenbroek)
Ru.m'h 6,^1*'81"31 f 105.000,-k.k.2onkLm^n,St.woonn' met CV- 9^- en tuin. Gr. door-
Wn„i met 'u'ndeuren, open haard en parket.siaanl ?°mpl met eik' keukeninstall., compl. m. app., 3|UXe badk.
Ul« huis is zeer de moeite waard.

Ru,mR,END
u
AL' Kundergats Vr.pr. ’ 160.000,-k.k.

en mm r.nn- met 4 slaaPk- gf- loods Plm. 400 m 2, opriton tuin. Perc.opp. 715 m 2.
WoEN?AAL ' H«erlenerweg Vr.pr. ’ 135.000,-k.k.ven«,r9 .egen winkelpand met de mogelijkheid van bo-
">') PenrcSSp.W5- 175 "^ magaZijn (Pm- 14°

SimL!; B°*straat / 225.000,-k.k.ruimtL V^n^'„woonhuis met 2 etagewoningen, winkel-
en tuin a '" blnr|enplaats, grote magazijnruimtengeschikt opp' 343 m 2'Voor meerdere doeleinden

Fraa^f' Kromme We9’ 219.500-v.o.n.aie (in aanbouw zijnde) geheel vrijstaande woningen
slaanïaraQe' royale livi"g..open keuken, bijkeuken, 3
dor d"' comPlete badkamer en vaste trap naar de zol-er- Perc.opp. vanaf ca. 435 m 2.

TE HUUR IN VAALS
qesr^.oo"*' ?angr' aan gemeentehuis: Tyrellsgebouw
reca ot _?°r: kan,oor' dienstverlening, winkel, klein-ho-
toilo. IC'IJKant' ca- 30 m 2, spreekkamer 6 m 2,keuken en"e<. zolder en archief ca. 60 m 2. Geïsoleerd.

?e
nnnkan,oor IS ook /-_-Xdo°?3^r V\

VONCKEN BrMERTENS
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

p NERZEKERINGENJ^^Q^GH'Pen Q445Q-1724 1754

M EIJSDEN
Rotans mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden,
Tossin^°unsda9 31 ian' 1990 om 14-00 uur P^cies in café
BW duw ":!aenen te Eisden, St.-Martinusstraat 5, ex art. 1223Dllek verkopen in één zitting, bij opbod en afslag:

te Woonhuis met ondergrond en tuin
Secti'ifrf 11' Achter de Langhaag 56, kad. gemeente Eijsden,
Bez' nurr|mer 5356, groot 1,93 are.
Aan Ch,,9'_nfl: 17, 18, 24 en 25 jan. 1990 vanaf 13.00 uur.
1990 a|<ndin9: na be,aling koopsom en kosten, uiterlijk op 10-3--i e«l mw dient zelf de ontruiming te bewerkstelligen, eventu-NaïT 9rosse van veilingakte'
'ant er??: 10°/o derkoopsom binnen 8 dagen na toewijzing, res-
Va «n kosten uiterlijk 10-3-1990.akte,r?,ÜPassing zi)n de AVV 1987- met inachtneming van de in
L genomen afwijkingen.
*'in hü' hf en schriftelijk aantonen van financiële gegoedheid
|n| Ull het bieden verplicht.
den. antoor not vanSlijpe, tel. 04409-1477, Kerkstraat 19,Eijs-
j_^~ 27346

HEERLEN-HOENSBROEK
Hommerterweg

Woonhuis met opslagruimte

’200.000,- k.k.

SCHIN OP GEUL
Valkenburgerweg

Leuke (semi-)bungalow

’ 230.000,- k.k.

KERKRADE-HAANRADE
2 landhuizen met bedrijfsruimte

/300.000,- k.k.

URMOND
Swenliboldlaan
Riant landhuis

’ 360.000,- k.k.

SITTARD
Leyenbroekerweg

Fraai landhuis
30897 ’ 450.000- k.k.

» TROOST
ONROEREND GOED,

WÊWLW HEERLEN. TEL. 045-717976

nwerur
ramen + deuren

" advies in onze ék fc f^^^gH
showroom '= r \W^

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 I W dk^miéÊÊÊÉM

TE KOOP
WEGENS VOORGENOMEN

BEDRIJFSBEËINDIGING
IN ZUID-LIMBURG

Centraal gelegen t.o.v. Maastricht, Heerlen,
Sittard, zeer ruim herenhuis met

bedrijfs-/opslagruimte (185 en 140 m2),
inrijhoogte 3,70 meter.

Perseeloppervlakte 2050 m2, geheel in
uitstekende staat. Aanv. in overleg. Prijs

’ 580.000-k.k.

Br. o. nr. HK 103 Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

BEDRIJFSPANDEN
JRUNSSUM HEERLEN

Op gunstige Zuid. Winkel-kantoorruimte 15099ing aan provinciale weg m 2. Goede ligging, parkeer-
eerlen-Sittard, vrijst. villa met mogelijkheden.Paardestallen, buitenmanege. Huurprijs’ 1250,-per maand.

en rondom weiland.rr|js op aanvraag. HEERLEN
R Te koop in Heerlen-CentrumBRUNSSUM dubbel winkel-woonhuis met'reebeek. Degelijk winkel- 'oods.
jy°nhuis met gar./magazijn. Prijs ’ 348.000,-k.k.. Inkel 56 m 2.Aparte bovenwo-£lr>9 KERKRADEK°opprijs ’ 195.000,- k.k. Centrum. Op gunstige lokatie

winkel-woonhuis met achter-
HEERLEN tuin en achteringang. Winkel-
j^ieuwbouw winkelruimte te ruimte ca 13° m - Bovenwo-
"uur in Centrum Heerlen op ,nin? met 4,ruime kamers en
9oede stand. Totaal ruim 600 keuken< ook geschikt voor
". eventueel te splitsen in units kantoor>/ktj^y^naf 150 m2Huurprijs’ 2.000,- per maand.
Huurprjj 2en van’ 245,- per m 2.ft’ 400.-- per m 2per jaar(excl. LANDGRAAF
ÖT.W). Nieuwenhagen. Centrum.
Aanvaarding medio 1990 Magazijn/bedrijfsloods 322 m 2.Koopprijs’ 100.000,- k.k.
HEERLEN Huurprijs’ 750,-- per maand.

Fc I& k^t^/.herenhuis LA NDGRAAF
eigen wK^mmlïïip Goed onderhouden bedrijfshalHuum^;^^"l^ L„r met buitenterrein te huur opoprijs’32.000,- per jaar. industrieterrein Abdissenbosch
HëFri cm °PP- bedrijfshal ca. 208 m 2.Vl"le

l
n Huurprijs ’ 12.480,- per jaarn.il.°P bungalow met bedrijfs- excl. BTW.[Uimte. Opp. ca. 300 m 2.Bouw-

PriKJIJS^2- MAASTRICHT&J Jb8.000,-k.k. Randwyck. Bedrijfsruimte
HPcr. ca- m 2.

Bii, irErj Koopprijs ’140.000,- v.o.n.bijzonder fraai afgewerkte be- excl. B.T.W.r r, Jfshal te huur op allerbeste
650 2

UnitS vanaf 325 m2tot SITTARD
H u

, m .-. Op handelsterrein BergerwegB-j-TT,DnJs f 70
>" Per m 2 excl. bedrijfshallen met vrijstaand

pèrf kantoorgebouw te koop. Hallen
4Rn Ct Qesitueerde showroom tot. 720 m 2. Kantoor 120 m 2.
Bt\a# a f 17°" Per m2excl- Koopprijs’ 540.000,- k.k. excl.'w B.T.W.

HOUKES
PARKET
SUPERAANBIEDING!
Massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

J \jf.oUp.m2
HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305

HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 29

Tel. 04490-25157

Limburgs
\_JGDaD^II_LAII
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HEERLEN SS

"V^. Inl ■ Halfvrijstaande stads-
■ woning met c.v. en SSI berging, lnd.: hal, SS

SS WÊm/___Vjli MS woonkamer met open —~
_j_ I eken aanbouwkeuken SS

*^B| | verd.: 2 slaapkamers

vaarding in overleg. EE
~ ■_____. HEERLENEE ________ferr~___. ' (de Erk)

Ht| f 196.000-k.k.
D& Halfvrijstaand woon-HaahL huis met cv. en gara- 5SH&| ge. Grondopp. 392 m 2. —SS I I lnd.: hal, woonkamer

I met parketvloer ±35 ——■^* I I m 2.royale keuken mcl. SS
SS app., terras 1e ss_______ verd.: 4 slaapkamers + badkamer. Aanvaarding in over-

SS . LANDGRAAF
I (Übach over Worms)

||^/ 162.500-k.k.
Hallvri|St woonhuis _______

Es i^ifi I »—J-._ j met cv en 9arage
SS | mk lnd.: hal, toilet, woon- _______

■ kamer met half open SS
" sr^Ujj^M I keuken 40 m 2, terras + _______

Bfeg^yk^^M|M m tuin » 20 mtr diep. ga-
SS i^■_S^^H rage met zolder _______
SS 900x3.35. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer 2e
Sï verd.: zolder met dakkapel, bj. 1981. Aanvaarding in over-

EE JC ~t^____________mf LANDGRAAF EE
SS Éüi H (Schaesberg) SS

MËH^BSF] ’ 119.000-Vk.
SS ■- In de nabijheid van de SS

i draf- en renbaan een _______
■fcuÉfßt halfvrijstaand woon-

L—jm i, || huis. lnd.: sout.: kel-I der. Beg gr.: woonka-
■ mer, dichte keuken, SS

: tuin +18 mtr diep
SS (bouwen van een garage ismogelijk) 1everd: 3 slaapk +

; badk. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezotrap. Aanvaar-
—; ding vrijwel direkt. SS

"_= at# \ VAESRADE
SS I \ ’ 137.500,-k.k.

K*" _%____________b ***"- VÈ Halfvrijstaand woon-
wpZ* ' \ WÈÈÊtmÈk nu,s me' garage en _______

| cv. lnd.: hal, toilet. SS
HÉH woonkamer met open _______

■ keuken, bijkeuken, ga- SS
—S I ■ rage en tuin. 1e verd.: _____■

■ 3 slaapkamers + bad- SS— kamer. 2e verd : vlie- SS
: ring. Grondopp. 400 m 2.Aanvaarding direkt.

JM _B_|_|_^_|__M_, _/fe______| VOERENDAALB^^MWB__|_____|H ’ 137.500- k.k.
I Tussenwoning met "—

SS [__MB____________________________________ ■ c.v. en berging, lnd.:
SS I 1 hal. woonkamer + half

■ open keuken SS
SS I 7.62x5.15 3.00, terras _____Z

I + tuin ±18 mtr diep
■_■_* -^MÉ 1e verd.: 3 slaapka-

: mers + badkamer. 2e verd.: vaste trap naar zolder. Er is ___s— nog ± 20.000 gulden subsidie. Aanvaarding in overleg.

VOERENDAAL =(Klimmen)
w. ’ 149.000- k.k.

j§|^ Halfvrijstaand woon-
-3 huis met cv. en gara- SS

«t I ge. lnd : sout.: kelder
ü Beg. gr.: hal, toilet, j— | HU HB keuken, woonkamer

met open haard ±52 ;s:
SS r" m2. terras + tuin. 1e SS

! verd.: 4 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolder te be- -^
SS reiken via vliezotrap. SS

SS JYV "S fljta^ KERKRADE

""^ LI I T *"?*» (Centrum) 5—= fLJ : ’ 165.000-k.k. __Z
wv 2 woonhuizen of win- ]

——■ &»>_,«__ kei woonhuis. lnd.: SS—— i tMSy* kelderruimte, beg. gr ___
| Woning I: hal, woonka- |Jf^mr--"' mer keuken' bergingW^^^^SdW . en tuin. Ie verd.: 3 Sï

j slaapkamers. Woning ____z—~ II: 1e verd : woonkamer + keuken. 2e verd : 2 slaapka-
SS mers + zolder. Aanvaarding in overleg.

-" TE HUUR: KLIMMEN j

'm /1200-per mnd. Ss
SS ~"~ m Winkel/showroom-f, ■ " /woonhuis langs uit- ___s

—~ I ook als showroom of SS— ■ WEEË kantoor te gebruiken SI
SS I I Parkeerfaciliteiten— "^^^^^^^^^^^^^^^^^ aanwezig. Verd : com-
SS pleet woonhuis met woonkamer, goed geout. keuken. 2 j
SS slaapkamers f badkamer Aaanvarding medio 1990
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ss " Woningen " Verzekeringen

Imakelaardij^ _|
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HEERLEN
Ruime eengezinswoningen

"Vrieheide" - "De Stack"
Renovatie heeft er voor gezorgd dat deruime ééngezinswoningen
in de wijk "Vrieheide" - "De Stack" weer helemaalvoldoen aan de
hedendaagse wooneisen. lederewoning 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 deeerste 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 overlegeventuele toewijzing mogelijk.
Huurprijzen ’ 672,- permaand, excl. servicekosten.

KOM EENSKIJKEN U bentvan hartewelkom in de
modelwoning gelegenaan de Navolaan 54 te Heerlen. De model-
woning is geopend op woensdagen opzaterdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur of op afspraak.

Hiervoorkunt u bellen: 045"219898

ABC Vastgoedbeheer
045-21 98 98 b.g.g. 045-71 20 40

<N^. DICKROSBACH
rr V\^ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

BRUNSSUM
Zeer mooi, goed geïsoleerd woonhuis met cv., garage en
tuin, gelegen nabij het centrum, lnd.: woonkamer, keuken,
bijkeuken/berging, 3 slaapkamers, luxe badkamer met lig-
bad, douche en 2e toilet, ruime zolder via vliezotrap. Het
geheel is uitgevoerd met o.a. parketvloeren en rolluiken en
verkeert in uitstekende staat. Dit pand moet u beslist van
binnen zien.
Vraagprijs ’ 135.000-k.k.
BRUNSSUM
Rustig gelegen woonhuis metc.v. en garage, lnd.: hal met
toilet, Z-vormige woonkamer, dichte keuken, 4 slaapka-
mers, badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet, to-
tale perceelopp. 202 m 2.Vraagprijs ’ 135.000-k.k.

LANDGRAAF
Geheel gerenoveerde, goed onderhouden hoekwoning
met mogelijkheid voor het bouwen van een garage, lnd.:
woonkamer, dichte keuken met inbouwapp., badkamer
met douche en v.w., 2 ruime slaapkamers, kelder, berging
en grote tuin. Het pand is gedeeltelijkvoorzien van dubbe-
le beglazing en rolluiken.
Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Halfvrijstaand woonhuis met berging cm c.v. lnd.: hal,
L-vormige woonkamer, dichte keuken, kelder, 4 slaapka-
mers, badkamer met douche, zolder via vliezotrap. Totale
oppervlakte 315 m 2.Mogelijkheid aanwezig voor het bou-
wen van een garage.
Vraagprijs ’ 112.000- k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Rustig in jonge woonwijk gelegen, geschakeld woonhuis
met garage en cv. lnd.: woonkamer met parketvloer, open
keuken met inbouwapp., badkamer met ligbad en 2e toilet,
3 slaapkamers, berging, zolder via vaste trap, terras. Het
pand is geheel geïsoleerd en voorzien van rolluiken. Dit
pand moet u beslist van binnen zien.
Vraagprijs ’ 135.000,- k.k.

BOUWGROND
BRUNSSUM
Mooi perceel bouwgrond, gelegen op zeer goede lokatie
en nabij het centrum. Geschikt voor het bouwen van een
vrijstaand woonhuis. Frontbreedte ±11 m, diepte ±37 m,
tot. opp. ±680 m 2.Vraagprijs ’ 115.000-k.k.

HEERLEN-NOORD
Perceel bouwgrond, frontbreedte 10 meter. Totale opper-
vlakte 230 m 2. Mogelijkheid aanwezig voor uitbreiding tot
360 m 2.
Vraagprijs / 30.000- k.k.
Wegens snelle verkoop en grote aanvraag, zoeken wij
ter bemiddeling woonhuizen in alle prijsklassen.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen, gelieve u
contact op te nemen met ons kantoor, maandagfm zater-
dag van 9.00-18.00 uur.

f] HEERLEN
■ Modern appartement, centraal gelegen, goed .■ onderhouden. Koopprijs: f 70.000,- kk

' VAESRADEI Hoekwoning met geheel ingerichte keuken, c.v.. I
| 3 slaapkamers, grote garage, ruime binnen- |

■ plaats op zuiden Moet beslist van binnen gezien ■! worden. Vraagprijs: f 112 000.- k.k.

_
GELEEN

5 Schitterende kantoor^iraktijkruimte op zeer goe- '■de stand in centrum t.o.Postkantoor. Opp. 100m 2. ■B voor diverse doeleinden geschikt.- Huurprijs: f 1500.- / maand.
■ VOOB TIENTALLEN RELATIES ZOEKEN WU WEKELIJKS ■

WONINGEN IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.
VOORAF ALTIJD VRIJBLIJVEND ADVIES.

_Ér UUK __#___■

GOEDKOOPSTE
HYPOTHEEK

stapt u toch meteen naar de
beste hypotheekbemiddelaar.

WIJ bieden u:
" aantoonbaar lagere rentepercentages.

van alle hypotheekvormen;- volledig onafhankelijk advies;
" bemiddeling voor vrijwel alle

hypotheekverstrekkers welke u wenst;- onze bijna 30-jarige ervaring, een waarborg
voor onze deskundigheid en betrouwbaarheid.

Waar u ookkoopt, het is zeer demoeite waard
onze kosteloze aanbiedingen te vragen.

Alle werkdagen tot 21.00 uur geopend; zaterdag tot
18.00 uur. Zeer praktisch, dat kost u geen extra vrije

dag en u haalt meteen alle aanbiedingen op één
adres, het beste adres.

Dus, stap eens binnen of stuur de bon in.

IH STIENSTRA
.=■== HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, tel. 045-712255*.
Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht, tel. 043-252933*.

L-s€—-BON'Ik ontvang gaarne LD 3
vrijblijvende informatie over hypotheken.

' Naam:

■ Adres: i

I Postcode/woonplaats: I
I Telefoon:

Ik ben wel/niet in bezit van eigen huis.
In ongefrankeerde enveloppe zenden aan Stienstra,. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerten .

Zaterdag 20 januari 1990 "45
LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

Begane grond:

" woonkamer is ca. 32 m2groot (mcl. open keuken),
werkkast, berging en grote tuinen.

Verdieping:

" 3 slaapkamersresp. 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 260m 2
Rijkspremie ’41.000,-*
Netto maandlast ’ 507,-*
" Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

" de L-vormige woonkamer is ca. 35 m2groot (met
open keuken), garage en grote tuinen

1e verdieping:
" 3 slaapkamers resp. 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
" dubbele beglazing in de gehele woning m.u.v. de

garage

" c.v.-ketel met warmwaterapparaat (gesloten
systeem)

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en
keukeninrichting

" de woningen worden traditioneel gebouwd
Prijs ’ 162.00,- v.o.n. "
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000,- belastingvrij)
perceelsoppervlakten vanaf 190 m 2tot 410 m 2.

LANDGRAAF
Premie-A-woningen met garages

J ï'»■■ 5| 1111 gr. _ „
111 l Ïllip nip iÉè

Bij het nieuwe centrum van de gemeente Landgraaf
zijn aan de Dorpsstraat en de Verdistraat fraaie
eengezinswoningen met garage en tuin gerealiseerd.
De indeling van deze woning is hal, toilet, woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer en cv.-kast.
Kosten ’ 143.385- v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
Netto maandlast ’ 552,-*
'Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

Inlichtingen verkoop:

van maandag t m vrijdag_
Sl-hm___kb van 9.00-17.00 uur enVylpCl, [WWWM vo'9ens afspraak:

"■■ '^■"^■■■■^ s zaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

IZX PAULSi SIMONS
MAKELAARDIJ QG
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN HNANCIEN

EURDRrXWEGZUID 214 IJ_ACH_JVERWGRMS

(via vaste trap) met overloop, c.v. berg. en kamer.
Prijs ’ 135.000,-k.k.
HOENSBROEK
Rust. aan plants. gel. halfvrijst. woonh. met ruime
aanbouw, cv. en tuin. Ind. 0.a.: hal, gr. woonk., op
keuk. met aanbouwinstall., badk., bijkeuk., ruime
slpk., hobbyruimte en gr. zold. Verdieping heeft 4
slpk., berg. en vliering. Prijs ’ 150.000-k.k.
SCHAESBERG
Rust. gel. en degelijk geb. halfvrijst. woonh. met cv.,
dubbele berg., keld. en zold. (via vaste trap). Ind.
0.a.: hal, L-woonk. met schuifpui, ruime uitgeb.
keuk., 3 ruime sik. en moderne badk. Vr.pr.

’ 115.000,- k.k.
SIMPELVELD
Rust. gel. halvrijst. herenhuis op ruim perceel (±970
m 2) met gar., dubbele berg., keld. en zold. Ind. 0.a.:
entree, leefkeuken met moderne instali., woonk., bij-
keuk., 3 ruime slpk., grote badk. en 2 mansardeslpk.
Een karakteristiek huis voor de liefhebber. Prijs op
aanvraag.
ÜBACH OVER WORMS
Jonge, goed onderh. tussenwon. met 2 berg. en tuin.
Ind. 0.a.: hal, woonk., open keuk., 3 slpk.. badk. en
zold. Prijs ’ 99.000- k.k.

Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00tot 13.00uur.

045-318182
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TE KOOP
HOENSBROEK

jjMontfortstraat

" Geheel gerenoveerde tussenwoning met berging, tuin en
; gas-c.v. Ind. beg. grond: hal, toil., woonk. m. open keuken
i m. plavuizenvloer, eetbar en aangebouwde serre. 1e
| verd.: 3 jlaapks. en badk. m. douche en v.w. Zolder via vli-
ï zotrap, vloer geïsoleerd.Bwjr. 1951. Alleramen met rollui-
f ken, c.v.-inst. uit 1983 met HR-ketel.

Vraagprijs ’ 95.000,- k.k.

! NUTH
i Verlengde Spoorstraat 56 hoek Vloedstraat

Halfvrijstaand woonhuis met garage, berging, tuin en gas-
c.v. lnd. beg. grond: ruime entree, toil., berging, L-vormige
ruime woonk., keuken met luxe eiken aanbouwkeuken met
inbouwapp., berging en garage. 1everd.: 4 slpks. en badk.
met 2e toil.. v.w. en ligbad. Zolder via vliezotrap. Bouwjaar
1969, spouwmuren geïsoleerd, ged. dubbele beglazing,
ged. rolluiken en alarminst. Pand verkeert in goede staat
van onderhoud.
Prijs op aanvraag.

HULSBERG
Jhr. v.d. Maessenstraat
Tussenwoning met tuin, berging, tuinhuis, kelder en 2 vo-
lières. Ind. beg. grond: hal, toil., woonk. met open keuken
met eiken aanbouwkeuken met wasemkap en gaskook-
plaat, eetkamer grenzend aan tuin, berging met wasm-
aansl., 2 volières en tuinhuis. 1e verd.: overloop met ber-
ging, 3 slpks., badk. m douche en v.w. 2e verd.: vaste trap
naar zolder, geh. beplankt en beschoten. Bouwjaar 1952,
uitbouw 1972.
Vraagprijs ’ 129.000,- k.k.

Inlichtingen:

CIEENC
M%J

Nuinhofstraat 70, Nuth

045-241534 |

SITTARD
Notaris Mr. Theo Gelissen te Sittard

zal op dinsdag 23Januari 1990 om 15.00 uur in het Oran-
.ehotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard ex art. 1223 B.W. in
én zitting bij opbod en afslag in het openbaarverkopen:

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.

.anvaarding: na betaling van koopsom en kosten.
letaling koopsom: uiterlijk 6 maart 1990.
'eilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing

de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987
/an 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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HULSBERG ■ ACHTER DE HEGGEN 33
Goed en degelijk geb. halfvrijst. woonh. met gar., aange-
legde tuin en deels dubbele begl. Bjr. 1985. Opp. ca.
285 m2. Ind. 0.a.:entreehal, Z-vorm. woonk. met tegelvl., open keuken met mod. aanb.keuken met appar. Op
verd.: 3 slpks.. beteg. badk. met ligb., toilet en v. wast.
Zolder bereikb. via v. trap.
Vr.pr. f 174.000,-k.k.

BRUNSSUM " HAZENKAMPSTRAAT 134
Ree. gerenov. halfvrijst. hoekwon. met gas-c.v., berg. en
tuin. Opp. ca. 135 m2. Ind. 0.a.: prov.kelder, woonk.,
keuken met mod. aanb.keuken met appar., badk. met
douche, toilet en v. wast., wask. Op verd.: 2 slpks. en
zolder met mogelh. voor zolderk.
Vr.pr. f 107.000,-k.k.

OPHELDERS MAKELAARDIJ 0.8. & ASSURANTIËN
Marktstraat 43, 6114 HR Susteren, tel. 04499-1340

W^Z ___^__P_f____r^3^_ ""_ i\ J

IB.P. DOREKOEL te Hulsberg.
I Fraaie halfvrijstaande woningen metI garage en vaste trap naar zolder. De
Icomfortabele indeling, ruime tuinen gunstig
loverzond maken deze woning bijzonder
■aantrekkelijk.
IPrijzen v.a.
lf 149.200,- v.o.n.

m -T'^^^^^tmmlmmlÊÈL\\^^^^^^

I geschikt voor tweeverdieners

I ËÊ/ËÊ/SSF B,midd*llnfl ln onro«rend goed
I 'im^ÊmW' hyPothe,len " verzekeringen
I ««Ir» Oullcfc Vai>a».d b»

I ECHT HEERLEN
I Kerkveldsweg-Wast 29A Akerstraat 96A■ Tel. 04754-85999 Tel. 045-711088■ b.g.g. 043-646313

Gezocht
WINKEL te HEERLEN
door landelijk winkelbedrijf. Vanaf ca. 200 m2.

Ligging: A- of A2-stand (evt. Akerstraat).

Gaarne opgave ligging, huurprijs, datum
beschikbaarheid, indeling enz.

Reakties (ook van makelaars), die diskreet
worden behandeld, graag aan br. onder

nr. HK 101, Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

30612

KUNSTSfÓfetTHARDHOUT

I S<hrniti |
GmbH

v.Siemens-Str. 6 | CJILj
Geilenkirchen p" IHGewerbegebiel f- 1 -4

|_W 024511MMj[ lUIU_

H I Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

CONSULTING

wij vertegenwoordigen:

- CADdy CADCAM
- Hewlett Packard
- G2computers

- OKI- ELSA
- Foxbase- Novell netwerken
- WordPerfect

CADdy
SIE. Consulting b.v.
Maastrichterlaan 27
6291 EK Vaals
Tel. 04454-5035
Fax. 04454-5085

Kamer vanKoophandel KQIÏl©r
en Fabrieken _\_^L_\_^j TTVTTI
voor de Mijnstreek

" " Koophandel
Postbus 4401, 6401 CX Heerlen
Raadhuisplein 18, tel. 045-712424

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek is het officiële orgaan van het
bedrijfsleven in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Aan deKamer van Koophandel is onder
meer opgedragen de uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven, de Vestigingswet Detailhandel en
de Handelsregisterwet. Naast deze wettelijke taken is de Kamer van Koophandel
belangenbehartiger en dienstverlenervoor de ruim 13.000 ondernemingen in haar district.

Ter ondersteuning van haar publieksgerichte wetsuitvoerende taken, is een vacature ontstaan voor
de functie van

MEDEWERKER MIDDENSTANDSWETGEVING (M/V)
Taken zijn onder meer: Functie-eisen:
- het verstrekken van adviezen en inlichtingen - voltooide VWO-opleiding of gelijkwaardige

aan ondernemers en derden inzake opleiding;
aangelegenheden betrekking hebbende op - goede mondelinge en schriftelijke
de Vestigingswetgeving in ruime zin; uitdrukkingsvaardigheden;- het ten dienste van het bedrijfsleven geven - dienstverlenende en zakelijke instelling
van algemene informatie en voorlichting, het alsmede belangstelling voor het bedrijfsleven;
signaleren van relevante vraagstellingen en - affiniteit met automatisering is gewenst;
waar nodig adequaat doorverwijzen naar - leeftijd vanaf 21 jaar.
andere instanties;

- het verrichten van administratieve
werkzaamheden die met voorgaande
activiteiten verband houden.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de rijksoverheid.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer L.G. Houwman, chef de
bureau middenstandswetten en voorlichting.

Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na verschijning van deze oproep, te richten aan:
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek,
t.a.v. de heer LG. Houwman,
postbus4401,
6401 CX Heerlen. mn

ppgm Woningvereniging
nCEj Heerlerbaan
I r«Twi I De Woningvereniging

I _ Heerlerbaan verhuurt en
I "^l I beheert 2406 woningen en

■_|B__É_B__| 564 garages in de wijk
Heerlerbaan te Heerlen.

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden
en het takenpakket binnen de technische dienst, zoe-
ken wij ter ondersteuning van de buitendienst een

RAYONOPZICHTER (MA/)
Takenpakket:
- beoordeelt en verwerkt onderhoudsklachten;- onderhoud contacten met aannemers;- verricht alle voorkomende werkzaamheden bij

mutaties;- houdt toezicht op werken van derden;- verzorgt, controleert en beheert de
werkzaamheden van de eigen
onderhoudsdienst en huismeester;- houdt woninginspecties en draagt zaken aan
ten behoeve van de onderhoudsbegroting.

Functie-eisen:
- MTS-opleiding aangevuld met een cursus

opzichter PBNA of BNA;
- ruime ervaring in een soortgelijke functie;- in bezit van rijbewijs B-E;- leeftijd tussen 30 en 40 jaar.
Salariëring zal geschieden conform de CAO voor per-
soneel in dienst van woningcorporaties. r

De kandidaten moeten bereid zijn in Heerlen of direc-
te omgeving te gaan wonen of woonachtig zijn.
Sollicitaties dient u vóór 1 februari 1990 te richten
aan de heer B.J. Vermeulen, directeur van de Wo-
ningvereniging Heerlerbaan, Bautscherweg 18, 6418
EM Heerlen, met vermelding van „soll. opz." in de
linkerbovenhoek van de enveloppe.
Voor eventuele inlichtingen kunt u tijdens kantooru-
ren contact opnemen met dhr. R. Nijsten, hoofd van
de technische dienst, tel.nr. 045-43,7575. 30555

BEJAARDENCENTRUM

BOCHOLTZ
(56 bewoners),

Zoekt op korte termijn:

2 BEJAARDEN/
ZIEKENVERZORGENDEN 50%
voor bepaalde tijd

- 1 BEJAARDEN/
ZIEKENVERZORGENDE 100%
voor onbepaalde tijd.

Voor bovenstaande funkties is het diploma
bejaardenverzorgende of ziekenverzorgende vereist.

Het salaris is conform de CAO bejaardentehuizen.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Dhr. Arts,
directeur. Tel. 045-441203.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dgn. te richten aan:
Bejaardencentrum Bocholtz, t.a.v. Dhr. J.Th.M. Arts,
Schoolstraat 30, 6351 EJ Bocholtz.

30551

ROMBOUTSCOLLEGE
R.-K. scholengemeenschap athenuem-Havo

(Schoolstraat 16), postbus 260
6440 AG Brunsusm,
tel. 045-258616

vraagt met onmiddellijke ingang

docent (m/v)

WISKUNDE
15 uur, le-graads

ter vervanging wegens ziekte.

Schriftelijke sollicitaties, onder opgave van
opleiding, behaalde diploma's, staat van
dienst en referenties, aan de rector, drs. H.M.
DiSCO. 30916

n ; -■ i __H__;

Timmermans VOF is een snel groeiende
onderneming met ca. 40 medewerkers.
Wij zijn werkzaam in Zuid-Limburg en het Duits
grensgebied.
Wegens uitbreiding van onze capaciteit, zoeken
wij contact metkandidaten voor de navolgende
functies:

" uitvoerder GWW
Gezien ons werkgebied is enige kennis van de
Duitse taal gewenst;

" calculator
met enige ervaring
Kennis met automatisering is vereist.

Wij bieden een prettige werksfeer en uitstekende
arbeidsvoorwaarden.

Reacties gaarne binnen 8 dagen sturen naar:
Timmermans VOF
postbus 104
6440 AC. Brunssum 3090.

STEENHOUWERIJ jL
BRÖLS BV BEEK L. (#%
is een van de grootste natuursteenverwerkende
bedrijven in de regio, die kwaliteit hoog in het
vaandel draagt.
Een eigen stelploeg verwerkt dagelijks natuursteen
in velerlei vormen. Steeds verdere uitbreiding van
onze activiteiten vraagt om nieuwe mensen.

Zij zullen in een klein team marmeren en
granieten vloeren, wanden en trappen t.b.v.
particulieren en utiliteitsbouw verwerken.
Voor dit zeer afwisselend werk met interessante
materialen zoeken wij

ervaren tegelzetters
leeftijd 22-30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties te sturen aan
Steenhouwerij Bröls BV, postbus 36, 6190 AA
Beek L. 309*1

p__H___p____H___| Woningvereniging
|Jjlj Heerlerbaan
I|mm . —. I De Woningvereniging

I VAH I Heerlerbaan verhuurt enI Ww I beheert 2406 woningen en
____________i

564 garages in de wijk
Heerlerbaan te Heerlen.

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden en
het takenpakket binnen de technische dienst, zoeken
wij ter ondersteuning van de technische dienst een

1e MEDEWERKER op het

BEDRIJFSBUREAU (MA/)
Takenpakket:
- het plannen en evalueren van de planmatige

onderhoudswerkzaamheden;
- het mede samenstellen en beheren van de

meerjarenonderhoudsplanning en -begroting;
- het opstellen van begrotings- en

onderhoudskengetallen;- het opzetten van een systeem voor
contractonderhoud;- het verder uitbouwen van de automatisering
binnen de technische dienst.

Functie-eisen:- technische opleiding op MBO-niveau, afdeling
bouwkunde of gelijkwaardig;- enige jaren ervaring, bij voorkeur opgedaan in de
volkshuisvesting;- feeling voor en ervaring met automatisering, bij
voorkeur met programma's van het NCCW;- goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;-. leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

Salariëring zal geschieden conform de CAO voor
personeel in dienst van woningcorporaties.
De kandidaten moeten bereid zijn in Heerlen of
directe omgeving te gaan wonen of woonachtig zijn.
Sollicitaties dient u vóór 1 februari 1990 te richten
aan de heer B.J. Vermeulen, directeur van de
Woningvereniging Heerlerbaan, Bautscherweg 18,
6418 EM Heerlen, met vermelding van „soll. Bb" in
de linkerbovenhoek van de enveloppe.
Voor eventuele inlichtingen kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met dhr. R. Nijsten, hoofd van de
technische dienst, tel.nr. 045-437575. 30561

Stationsstraat I Thermae 2000 I
57-59 |^CW<^lBad ValkenburtM

Elsloo l^^'OO1 I'^l Geul H

vraagt wegens uitbreiding

GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST I
(part-time). Leeftijd vanaf 25 jaar. H
Brieven met pasfoto sturen naar:

30866 Stationsstraat 57-59, 6181 AE Elsloo

De dienst Interne Zaken is een dynamische diyl
met als strategische doelstelling interne diens' ■
lening ter ondersteuning van het primaire
lijkeen bestuurlijke proces. De dienst is opgebo^.r: |uit een vijftal afdelingen waaronder de afde ■
gebouw- en kantinebeheer. steHVoor deze afdeling zoeken wij een enthousi3 ■
creatieve en flexibele

OPZICHTER SCHOONHOUDEN/ ,M
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER WW
voor 32 uur per week, die best wel eens last
hebben van ochtendhumeur doch 's middags
te actiever wordt en dan ook niet van een bufe ■
gebonden functie houdt. H
Functie-informatie: .. H- houdttoezicht op en geeft functioneel leiding

extern schoonmaakpersoneel; a.■-is verantwoordelijkvoor een goedevoortgan9 ■
de werkzaamheden;

- houdt dagelijks toezicht op en controleert ■
schoonmaakwerkzaamheden aan de hand ■
frequentieschema's; opfl

- houdt periodieke kwaliteitscontroles met de ■
zichters van de externe bedrijven en maakt da
van inspectierapporten; mf'B- stelt van elk pand het schoonmaakbestek n ■
tekeningen op; I- begeleidt en beoordeelt de inschrijvingen; g H

- adviseert inzake schoonmaakmethoden ■
-middelen; e-M- werkt ondersteunend bij kantinebeheer ■
technische dienst; I

-verzorgt het sleutelbeheer en ver* ■
onderhouds- en storingsmeldingen in een 9 I
automatiseerd bestand; .t I- de werkzaamheden worden volgens r°°f3Hverricht op 5 dagenper weekvan ca. 13.30 uu' ■
20.00 uur. ■

Functie-eisen: I- een afgeronde vooropleiding MAVO; Qi I- een afgeronde opleiding "schoonhouden 8
bouwen middenkader"; I- rijbewijs B-E; x I- zij die enige jaren ervaring met soortgelijkeWe ■
zaamheden hebben genieten de voorkeur; ~ I- dient zelfstandig en in teamverband te kunn ■
werken; I- dient te beschikken over goede contactuele ei 9 ■
schappen; ai. I- bereidheid om werkzaamheden buiten de norf ■
kantooruren te verrichten. I

Salaris: ai IHet salaris bedraagt bij aanstelling, afhankelijk ~. ■opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal ’ 29y
e! I(maximum schaal 5) bruto per maand bij I

38-urige werkweek. I
Procedure: c -
Een medisch en op de functie gerichtpsycholofl^B
onderzoek zullen deel uitmaken van de selec
procedure.

In het kader van flexibilisering van de arJ£worden medewerkers benoemd in algemene o,e
bij de gemeente Heerlen.

Het beleidvan de gemeente Heerlen is erop9e'
het relatieve aantal vrouwen in haar functie^,,
verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden °*halve nadrukkelijk opgeroepente solliciteren.
De mogelijkheid voor kinderopvang is aanwez'9'
Meer informatie at-iNog meer weten over defunctie? Neem dan eon' g(11op met het hoofd van de afdeling gebouw- j
kantinebeheer, de heer H.J. Schepers, tel "
764650.

Heeft u belangstelling voor deze functie en vo|^jg(j
u aan de gestelde eisen, dan wordt u uitgenoo-
uw sollicitatiebinnen 10dagen ondernummer ~met vermelding op zowel brief als envelopP

en.

zenden aan de directeur van de dienst lnte
Zaken, gemeente Heerlen, Postbus 1,
6400 AA Heerlen. u

Bij akte op 17 november1989 verleden voor notaris
J.L.Th. Oostwegel te Kerk-
rade-West, werden door de
echtelieden de heer drs.
H.P.E.M. Parren en me-
vrouw M.C.F.A. Schrijen,
wonende te Heerlen, W.
Schweitzerlaan 19, staan-
de huwelijk huwelijkse
voorwaarden gemaakt,
welke op 16 november
1989 werden ingeschreven
in het huwelijksgoederen-
register bii derechtbank te
Roermond onder nummer
9277.

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

| En de makelaar weet van
wanten en kranten.

] WELATEN HET NIETBUDE BESTE WENSEN'
—■*" "—-—~-^, Geen woorden maar daden. Dat is wat u zult merk^

Ér II lÜ^^ als u bij ons langs komt. We beginnen het jaar met twee zeer
Jr Kf fl Pl^^V aantrekkelijke actiemodellen: De eigenzinnige Seat Marbe'

# ____2________ffl Wf^^jl \\ Red. Yellow of Black. En de pittige_^____ _____T *' _Hk< f
-^^^^ u "<g^ ' t^. Seat Marbella Sport. J^MS* )jMi
l i**—* \ *\ Maar onze dadendrang gaat | F^^ A^fl

3 - ___9_________________f*. Jl] " 1 sagÉÉ verder. Als u naar ons toe komt A^B
_

feawwwill __J_jjjjjjjjgjjJgg§jßflj tÊgjÈl krijgt vin ieder geval een handige 1
S BfßjjWW^B f"h ijskrabber-handschoen. i * I H—ms>^ %■ Btól Bovendien bieden wij u een f■fll Hislisl ■ril —«■ HyH^ws___r^^^^^^^________Mj| zeer scherpe inruilprijs voor uw in '>*'

V R^^^^^^^^a mWfll^Ê '' V te ruilen auto. Oate iiskmbber-handschoe*-
"^^^^RKHKÊÊÊtHKÊÊÊIÊÊ fll^^^ Met daar nog eens bovenop een financiering teg

MarbellaRed. Yellow ofBlack: XL-naafdoppen, leuke striping + logo, achterruit- 0% rente tot in 1991. Als dat geen goede start is voor 19" 'verwarming, verstelbare rugleuning en hoofdsteunen, hoedenplank,katalysator. j ôm (j us sne ] naar ons toe en maak het mee!
Priis fl. 12.395.-
Marbella Sport: net zo compleet als Red. Yellow of Black met extra o.a. wis-was a^m^T
installatie achter, dakspoiler, lichtmetalen velgen, brede banden, sportieve bekleding, ' Sm m^mW % I
5-versnellingsbak.Prijs fl. 13.895.-. (afgebeeld) VolkswagenGroep.

GRATIS IJSKRABBER-HANDSCHOEN. HOGE INRUILPRIJS. FINANCIERING: 0% RENTE TOTIN 19*1-

AUTOSPORT BROUNS B.V.
Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507 _jg
Prijzen inclusief IWW.exclusief afleYeringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Hel financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkotnst mei een looptijd tot 2 januari 1991 in samen*1"1*
onm financieringsmaatschappij op dr gebruikelijke voorwaarden, voor hel bij inruil bij te betalen bedrag, mei een maximum van ÏO.IKKI gulden. Minimale aanbetaling 2fi,,i» |)e aanbiedinggeldt zolang dt voorr''
t-n ar<een bij aar\sehaf van een nieuwe Stat personenwagen vóór 15ft&uari 1990enregistratie vóü| 28 februari 1990.IJskrabber gratis zolang de voorraad strekt. Importeur Pon Car L*V-. Heemster'e fel.: "-'^
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Groene Kruis Westelijke Mijnstreek
P«r^„

C v r̂en'9ln9 Binnen ons kraamcentrum hebben wij op korte termijn behoefte aan:o*"*" Westelijke<£**Wgevormd f
es .„ deze f%f UUffl

fe" verzorgencfen ■als oproepkracht m/v
en dieel-

w?"» gezondheids-
C^'7'ng en opvoerfna FUNKTIE-INFORMATIE SALARIËRING/
yy' verstrekken von fx>M'e von kraamverzor- ARBEIDSVOORWAARDEN
txfy&rtikelen en de gende richt zich op de verzor- Ten aanzienvan desalariëringen
Jt"!so*l6 «an zeer 9'n 9 van °« fcraamvrouw en dearbeidsvoorwaardenisdeCAO
v^TI'°Pende cursussen en 'X|bytijdens de bevalling en de voor het Kruiswerk van toepas

'c'"ingso|[()V,7e,/en daarop aansluitende verzor- sing.
gingsperiode, alsmede op de
zorg voor andere gezinsleden SOLLICITATIEPROCEDURE
en huishouding. Een medische keuring maakt deel

uit van de sollicitatieprocedure.
FUNKTIE EISEN
Noor deze Funktie kunnen tel- INUCHTINGEN
liciteren zij die: Inlichtingen over deze funktie en- een specifieke opleiding over de sollicitatieprocedurewor

voor de funktie van krcjpm" den verstrekt door mevrouwL. van
verzorgende hebben der Spoel, staffunctionaris perso-
genoten bij een kruis neelszaken. Zij is telefonisch be-
organisatie, reikbaar onder nummer 04490-- in het bezit zijn van hef 23440.
diplomo kraam
verzorgen de of MDGO-Vz SOWCiïATiES- in het bezit zijn van het Uw belangstelling voor dezefunk
diploma verpleegkundige tic kunt Ukenbaar maken dooruw
A met kraamaantekening sollicitatiebrief vóór 31 januari
of kraamspecialisatie, öf in a.s. Ie zenden oan de Districts-
het bezit zijn van het vereniging HetGroeneKruisWes-
diploma verpleegkundige teli|ke Mijnstreek, Postbus 5, ó 130
A nieuwe stijl. ,AA Sittard.____ ■ ____

gemeente s&M meerssenljs_b
vo m

e sectie milieu van de afdeling ruimtelijke ordening,
huisvesting en milieu, is vacant de functie

MILIEUTECHNISCH MEDEWERK(ST)ER
nctie-informatie:

et behandelen van vergunningaanvragen op grond van de
'Meuregelgeving en het daartoe voeren van besprekingen met

_. °elanghebbende(n) en instanties;
e* uitoefenen van controle op en de handhaving van de

.__ Jjet behandelen van klachten;
et technisch beoordelen en uitbrengen van adviezen op hetyebied van het milieu, verband houdende met de integrale

laakstelling van de afdeling ROVM.

yctie-eisen:
'Ploma HTS, met als studierichting chemische procestechniek,

._. !Werktuig)bouwkunde of een daaraan gelijkwaardige opleiding;
'J voorkeur dient een applicatiecursus op milieugebied te zijn

"evoigd of de bereidheid om deze te gaan volgen aanwezig te

.. £Ontactuele en schriftelijke vaardigheden;ereid en in staat zijn in teamverband te werken.

gemeentelijke milieusamenwerking Heuvelland
anaf 1990 zal een begin gemaakt worden met denter9emeentelijke milieusamenwerking binnen Heuvelland. De

9emeente Maastricht is voornemens te gaan fungeren als
Centrumgemeente, welke in opdracht van onder meer de9emeente Meerssen milieutaken kan gaan uitvoeren.e concrete invulling van e.e.a. en de termijnstelling is afhankelijkan de ontwikkeling van de voorgestane opzet van de
J^'lieusamenwerking binnen Heuvelland,
kandidaten dienen rekening te houden met het gegeven dateze functie onderdeel zal vormen van de genoemde
Samenwerking.

Sa/an*ër_ng
van kennis en ervaring, wordt gedacht aan een

ezoldiging van maximaal niveau 9 (’ 4.757,-).
et definitieve functieniveau zal t.z.t. worden bepaald aan de
and van functiewaardering. Aanstelling in functierang is'hankelijk van opleiding en ervaring.

Pr°cedure
e gemeente Maastricht zal betrokken zijn bij desollicitatieprocedure.
en Psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van deProcedure,

/.entingen kunnen worden ingewonnen tijdens de kantooruren
(04de heer J- Knoben. hoofd van de afdeling ROVM
) 43-661701), of bij de heer E. Moonen, sectieleider milieu(043-661704).

&
v6r

n9steHenden worden uitgenodigd binnen 14 dagen na het
curr nen Van deze °ProeP' nun sollicitatie, voorzien van een
ty e 'culunri vitae, te richten aan het college van burgemeester en

"ouders van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

coWn
COMAN is een multidisciplinaire ingenieurs- en management consultancy-organisatie
gevestigd te Heerlen en Maastricht.
De COMAN-organisatie heeft ca. 90 medewerkers.

Coman Raadgevende Ingenieurs bv
is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau.
De dienstverlening omvat het kosten- en kwaliteitsbewust adviseren, ontwerpen, begroten en
begeleiden tijdens de uivoeringsfase van projecten, zowel voor nieuwbouw-, restauratie- als
renovatieprojecten t.b.v. industrie en bouw.

Ten behoeve van onze vestiging te Heerlen, zoeken wij op korte termijn kandidates voor de
functie van

directiesecretaresse
op topniveau
Voor deze verantwoordelijke en veeleisende job stellen wij als criteria:

- middelbaar onderwijs, A-pakket aangevuld met Schroevers danwei MEAO-opleiding
directiesecretaresse;

- minimaal 5 jaren praktijkervaring in de commerciële sector;- goede beheersing van de Nederlandse en moderne internationale talen;- kennis van en ervaring met tekstverwerkingsprogramma WP 4.2;
- kennis van en ervaring met DBase;- grote mate van zelfstandig- en stressbestendigheid;- leidinggevende capaciteiten;- inventiviteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Ter assistentie van het secretariaat en de projectadministratie, roepen wij tevens op
kandidates voor de functie van:

administratief assistente / (data)typiste
met kennis en^ervaring van het tekstverwerkingsprogramma WP versie 4.2 en gedegen

COMAN Ingenieurs- kennis van DBase. m7i
organisatie,
postbus 3013,
6202 NA Kunt u zich profileren in één der bovengenoemde functies, dan verzoeken wij u uw
MAASTRICHT. sollicitatie met curriculum vitae en recente pasfoto binnen 14dagen na heden te richten aan

Gevraagd

autoverkoper
Ervaring strekt tot aanbeveling.

Autobedrijf A. Klijn
De Koumen 7
Hoensbroek
Tel. 045-220055

Telefonisch afspraak maken.
Volvo-dealer voor Heerlen en omstreken.

30599

Berden Meubelen vraagt:

MEDEWERKERS
Berden Meubelen, binnenkort
gevestigd op de 3 bovenste etages
van Schunck in Heerlen, vraagt:

1. VERKOPER part-time m/v
voor 10 tot 20 uur per week;

2. VERKOPER full-time m/v
voor de afd. woninginrichting, '
leeftijd 25 tot 35 jaar;

3. TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
leeftijd 18 tot 20 jaar,
opleiding MEAO
+ administratief werk,
deeltijdbaan;

4. ALL-ROUND MEUBELMAKER
leeftijd 28 tot 40 jaar,
in bezit van rijbewijs BE
en de benodigde ervaring.

Heeft u belangstelling voor een van
de bovenstaade banen, maak dan
een afspraak voor een
sollicitatiegesprek met dhr. Sevens,
tel. 045-711000.

30831

berden
MEUBELEN
mn lllrt. Pontanusstiaal 30 MM.Slalionstraal 16 Minuut Willem II Singel 25

r
_ ST. GREGORIUS "
2(O) ZIEKENHUISJl-J BRUNSSUM

Het St.-Gregoriusziekenhuis is een
algemeenziekenhuis*met 230
bedden
Op de afdeling klinische
psychologie is één full-time klinisch
psycholoog werkzaam, die
functioneen t.b.v. de somatische
en psychiatrische afdelingen van
het ziekenhuis

Op deze afdeling is vanwege
langdurige ziekte van de
huidige functionaris, tijdelijk de
functie vacant van

psychologisch
assistent/secretaresse (m/v)
(20 uur per week)

Functie-inhoud:
De werkzaamheden zijn beknopt als volgt te
omschrijven:- het zelfstandig afnemen van

testpsychologisch onderzoek;- het uitwerken van de afgenomen tests,
resulterend in een rapportage aan de in het
ziekenhuis werkzame klinisch psycholoog;- secretariaatswerkzaamheden voor de
afdeling.

Functie-eisen:
Voor deze functie denken wij aan kandidaten die
een N.1.P.-opleiding voor psychologisch assistent
gevolgd hebben.
Ervaring in een soortgelijkefunctie strekt tot
aanbeveling.
Salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring,
minimaal functiegroep 35, maximaal functiegroep
40.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO ziekenhuiswezen.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door drs. E.
IJsselmuiden, klinisch psycholoog tel
045-279618.
Schriftelijke sollicitaties dienenvóór 31 januari
1990 gericht te worden aan het St.
-Gregoriusziekenhuis, Kochstraat 2, 6442 BE
Brunssum, t.a.v. mevr. Y. Dassen,
personeelsfunctionaris. aosw

Gevraagd

1e en 2e
automonteur
Autobedrijf A. Klijn
De Koumen 7
Hoensbroek
Tel. 045-220055

Telefonisch afspraak maken.
Volvo-dealer voor Heerlen en omstreken.

30590

schreinemcicher
Ter versterking van onze buitendienst
zoeken wij een:KB|^" A. ERVAREN BUITEN-lr DlENSTASSURANTlE->_____________________________? ADVISEUR M/V

B. AANKOMEND BUITEN-
DIENSTASSURANTIE-
ADVISEUR M/V

SCHREINEMACHER Voor beide funkties denken wij
aan iemand met:

algemeenassurantie- _ een commerciëie instelling;
kantoor c.v. is een - 9°ede contactuele eigenschappen;- een opleiding op minimaal havo-meao
groot assurantiekan- nivo;
toor. Dynamisch.

Voor de funktie als onder A
Groeiend. Actief in bovendien:

- een assurantie B-diploma;. schade- en levensver- _ aantoo nbare ervaring in een soort-
zekeringen. Adviseur gelijke funktie;

- kennis op het gebied van schade en
en makelaar voor levensverzekeringen;

zowel partikuliere als Voor de funktie als onder B
bedrijfsrisiko's. bovendien:

- een assurantie B-diploma of de
bereidheid hiervoor te gaan studeren;

- een leeftijd tot 25 jaar;

Wat hebben wij te bieden?
Naast het werken in een jongen enthou-
siast team, een salaris in overeenstem-
ming met uw funktie, alsmede uitsteken-
de secundaire arbeidsvoorwaarden
(w.o. premievrije pensioenregeling en
studiekostenregeling)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Schreinemacher Algemeen Assurantiekantoor cv.,
Brusselsestraat 55, 6211 PB Maastricht,
t.a.v. de heer J.H.M.W. v.d. Boel, Hoofd Buitendienstzaken.

Internationaal Transportbedrijf vraagt voor de hoofdvestiging te Geleen
op korte termijn

I administratieve kracht
voor de

afdeling planning
Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij:- een middelbare-schoolopleiding heeft;- accuraat en doortastend is;- over automatiseringskennis beschikt;
- Frans en Engels spreekt.

Wij stellen daar tegenover:- een uitstekende honorering;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kandidaten wordt verzocht hun schriftelijke reactie, voorzien van een
curriculum vitae, te richten aan:
Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen 8.V.,
t.a.v. mej. B. Beuls,
Borrekuilstraat 70, 6163 AE Geleen.

Bouwcombinatie
H.B.M. CREMERS [

p/a Kommel 18-6211 NZ Maastricht
vraagt

voor de nieuwbouw van het faculteitsgebouw geneeskunde en
gezondheidswetenschappenin Randwyck te Maastricht,
start bouw februari 1990, duurvan het werk 2V2 jaar,

- maatvoerder
moet bekend zijn met Mous-systeem- magazijnbediende/ketenbaas
met ervaring op grote bouwprojekten

- onderhoudsmonteur
voor opheffen van allerlei kleine storingen aan bouwmachines en
elektrische bouwinstallaties

- tractorchauffeur- keetjuffrouw
- betonwerker
- timmerlieden
- sjouwers

Uitsluitend telefonische afspraken kunnen worden gemaakt:
teL 043-217141, de heerF. Walstock

- jongeMTS'ers m/v
Kandidaten krijgen binnen het bedrijf een opleiding voor hulpuitvoerder
of uitvoerder.

- administratieve kracht m/v
De werkzaamheden zijn van secretariële en administratieve aard
Vereist: een voltooide MEAO-opleiding.

Uitvoerige schriftelijk sollicitaties aan bovengenoemd adres.

i^ll^rgsDagblad Zaterdag 20 januari 1990 " 47



Zaterdag 20 januari 1990 " 48

JU,-DE LIMBURGSE_____mtff PERSONEELSGIDS
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Polydesign B.V. groeit. Daarom zoeken wij voor onze vestiging
te Sittard een

I MAN OF VROUW
I DIE VAN WANTEN WEET 1

en als senior constructeur wil doorgroeien naar de functie van
groepsleidervan de afdeling machinebouw/algemene werk-
tuigbouw.

WIJ VRAGEN ]
van dezefunctionaris dafhij/zij:
- zelfstandig produktiemachi nes en installaties kan ontwerpen;

Polydesign B.V. is een on- - uitermate kostenbewust is;
afhankelijk Nederlands - representatief is en goed kan communiceren;
ingenieursbureau dat zich . klantgericht denkt en Werkt;
met ruim 450 gespeciali- . meef dan gewDnebelangstelling voor andere technischeseerde medewerkers ~ . ~ \_ L.
bezighoudt met ontwikke- disciplines heeft.
ling, engineering en ÏaX-a, - -detailleringvon reno- èsÊ
vatie-, uitbreidings- en .. Daarnaast hebben wij behoefte aan eennieuwbouwprojekten
onder meer voor de mSSïJRBmOHHBKBBSBBi 11 SSLUt INVENTIEVE EN LEERGIERIGE j I
a^nxrr"" gfe teamgenoot il
kwaliteit zijn daarbij
vanzelfsprekend. JIJ Lm{ k____M
Polydesign heeft kantoren die als tekenaar-constructeur mcKhinebQUvy/otgernene werk-
in Amsterdam, Haren, tuigbouw onze tekenkamer komt versterken.
Hengelo, Sittard, Srwek, j. j^^ .*»." " - "
Terneuzen en Voorburg. wu VERWACHTENDaarnaast ziin er , .. . . , r . i ""vestigingen m België, van kandidaten voor deze functie dat zif: ■
Duitsland en Engeland. - een gerichte opleiding op MTS of HTS^niveau hebben. -* genoten;

- in teamverband kunnen vverken.
■'

WU BIEDEN
geschikte kandidaten yoor beide functies een afwisselende

tbaanmet perspectief in een sterke en snel groeiende
organisatie. De honorering is in overeenstemming met
persoonlijke kwaliteiten en de zwaarte van de functie.

MEER INFORMATIE
kunt U tijdens kantooruren telefonisch krijgen bij de heer
M. Winthagen. U kunt hem bereiken onder nummer

I^S-YlL* unt u binnen twee weken na het verschijnen van deze adver-
V tentie schriftelijk richten aan de afdeling Personeelszaken van

Ijjpr f Ingenieursbureau Polydesign B.V. Walramstraat 19,
6131 BK Sittard.

:^rriri4'i^y?^.,,^_^,,,. t r r »/wfrH-,t«^ ~' t,1^,,l ~^,^>;, ., .j',i#

JZtu Stichting Ziekenzorg
Westelijke Mijnstreek
Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen"(9s7 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 De Centrale Opleiding voor Ziekenverzorgenden van bovengenoemde
Stichting heeft plaatsingsmogelijkheden voor

—' leerling ziekenverzorgenden
vakaturenr. Hvß 02

voor de kursus die in september 1990 van start gaat.

De theorie-lessen van deze vernieuwde inservice-opleiding worden op de
lokatie Geleen gegeven. De praktijkstages vinden plaats of in de
verpleeghuizen St. Odilia en St. Jansgeleen (lokatie Geleen) óf in de
verpleeghuizen Invia en St. Agnetenberg (lokatie Sittard).
De duur van de opleiding bedraagt 2Vz jaar, onderverdeeld in 30 wekenberoepsvoorbereidende periode en 23 maanden werk-leerperioden.

vooropleiding: " MAVO en/of INTAS
" L.8.0. diploma met minimaal twee vakken op C-nivo.

leeftijd: minimaal 16 jaar en 8 maanden bij aanvang van de kursus.
salaris- en Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvang je een zakgeld van

arbeidsvoorwaarden: ’ 395,- netto per maand. Gedurende het eerste jaar van de werk-
leerperiode bedraagt je salaris minimaal ’ 1.205,- bruto per maand.
Tijdens het 2e werk-leeriaar ontvang je ’ 1.423,- bruto per maand. De
salarisbedragen zijn exklusief de vergoeding voor onregelmatige diensten. 'Na het behalen van het diploma is de kans op een vaste baan aanwezig.
Zowel op de lokatie Sittard als Geleen is interne huisvesting mogelijk.
De kamerhuur bedraagt / 168,- per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
C.A.0.-Ziekenhuiswezen.

Heb ie belangstelling, vul dan onderstaande strook in en zend deze vóór
30 januari aanstaande aan de dienst Personeel en Organisatie van de
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, Barbarastraat 1,
6164 HK GELEEN.
Indien je voldoet aan de genoemde eisen, dan krijg je een uitnodiging
voor een informatiebijeenkomst.

Ja, ik wil graag een uitnodiging voor een informatie-
' bijeenkomst van de kursus leerling ziekenverzorgende

I vakaturenr. Hvß 02 j
f Naam:

Adres:

I Postkode/ *s!/ IT woonplaats: 9

—. fi.--—__«_.*»—._._——.!

I*.

il^_s*^

Gespecialiseerd in:
- aanleg pijpleidingen
- kabelwerken en
i- wegboringen

vraagt voor haar buitendienst:

1 ervaren
gas- en waterfitters

Onze gedachten gaan uit naar
ambitieuze medewerkers die
zelfstandig demontage- en
montagewerkzaamheden kunnen
verrichten, tevens dienen zij in het
bezit te zijn van rijbewijs BE.

Persoonlijke sollicitaties na telefonische
afspraak.

SITTARD, BERGERWEG 49
TEL. 04490-27878 of

308.9 09-3211766560

: -^-——^——__-__________-

Gevraagd

OPTICIEN m/v
Heunen Vroemen BV

#

Annastraat 3-5, Geleen
tel. 04490-42998, na 19 uur 04490-47265

Randstad |fj^
heeft volop JR?

Administratief medewerker m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft ervaring met
tekstverwerking WordPerfect. U bent full-time beschikbaar.
De opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40.
Heerlen, Akerstraat 26.

Secretaresse m/v
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U heeft ruime ervaring met
tekstverwerking, bij voorkeur Wang en heeft een gedegen
secretaresse-opleiding gevolgd. U bent gewend zelfstandig te
werken. De opdracht gaat lange tijd duren en u bent full-time
beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Datatypist m/v
U kunt zowel numeriek als alfanumeriek typen. U bent
full-time beschikbaar en heeft recente ervaring. U wilt per
direct werken.- Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Tekstverwerker m/v
U heeftruime ervaring met WordPerfect 4.2 of 5.0. U bent
bereid een typetest op onze vestiging af te leggen en bent
full-time beschikbaar. U wilt voor korte perioden aan de slag.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Strijker m/v
Voor een groot confectieatelier in Übachsberg. U heeft
ervaring in deze richting en u bent full-time beschikbaar.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Verkoper m/v
Voor een drogisterij in Heerlen. U heeft ervaring in deze
richting en bent bereid een opleiding in deze branche te
volgen. U benttenminste 18 jaar en heeft een vriendelijk
voorkomen.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Verkoper m/v
Voor een detailzaak in Heerlen. U bent bekend met de verf-
en behangbranche. De opdracht gaat ongeveer 3 maanden
duren.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Aankomend modinette m/v
U bent tussen de 16-18 jaar en wilt opgeleid worden tot
modinette in een naaiatelier. Het betreft een 36-urige
werkweek en het bedrijf biedt goede
toekomstmogelijkheden.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-2740 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Keukenhulp m/v
U wilt werken in een lunchroom en bent stressbestendig. Het
werk betreft niet alleen het bijhouden van de afwas en
schoonmaken van dekeuken, maar ook het ophalen van
servies en schoonmaken van tafeltjes. Leeftijd: tot 20 jaar. De
werktijden zijn variabel, op zaterdag bent u vrij.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-2740 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Voorman voorraadmagazijn m/v
U bent ca. 35 jaar en wilt werken als magazijnmeester. U
heeft een opleiding op MBO-niveau en recente ervaring. Een
heftruckdiploma en enige kennis van de Duitse en Franse taal
strekken tot aanbeveling. De baan is voor lange tijd.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. .
Algemeen medewerker m/v
U wilt in de ochtenduren aan de slag en bent lange tijd
beschikbaar. U heeft ervaring met het runnen van andermans
huishouding. De werkzaamheden betreffen vnl.
schoonmaakwerk.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Ziekenverzorgende m/v
U bent full-time beschikbaar en kunt volledig ingepast
worden in het rooster. U bent in het bezit van speld en
diploma. U kunt meteen aan de slag. 'Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Restaurantmedewerker m/v
U bent in het bezit van een auto en kunt op gevarieerde
tijden werken. U werkt in de keuken van een restaurant en
verricht daar diverse werkzaamheden. U wilt voor korte
perioden aan de slag.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

-ir randstad uitzendbureau

W Met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Eind-
\ tJ hoven isVogelzang degrootste vakspecialist van

r^h \^*y/f Zuid-Nederland op het gebied van beeld, geluid
\% en elektronika " Dat is hetresultaat van eenkonse-
)^^ÉHKjOl/« BÉ^t kwent doorgevoerd beleid. Daarin staat deklant

fVW ï\ M te a^en e centraal- Hij is dekoning. Krijgt ge-
Vm IL. lfi Sl ll \ m garandeerddehoogste kwaliteit tegen de laagste
U W' ml^Jm m P")s- betrouwbare, objektieve adviezen.

En elke klant kan altijd rekenen op de perfekte
service van Vogelzang. Voor en na de aankoop. Daarin speelt onze nieuwe
man/vrouwvoor de service-informatie telefoon een belangrijke rol.

TELEFONIST VOOR DE
SERVICE4NFORMATIELIJN M/V

Standplaats Heerlen
m»ai«iMiia Als spreekbuis maakt u drukke, afwisselende werkdagen. U beant-

woordt niet alleen de meest uiteenlopendevragen van onze klanten. Ubent in-
direktook een telefonisch verkoper. Zult vaakklanten adviseren. U informeert
over bezorgschema's, over technische specifikaties en u behandelt eventuele
klachten korrekt. Debenodigde informatiebetrekt u uit een databankof van de
diverse afdelingen.

ni-aaia-ifl Een grote klantenkring eist veel aandacht. De juistekandidaat is daarom
zeer stressbestendig en raakt niet nerveus wanneer hij diversebellers onder de
knop heeft. U hebt een middelbare schoolopleiding(MAVO/HAVO) afgerond.
U hebt affiniteitmet onzebranche enweet er graag nog meervan, om metkennis
van zaken te kunnen adviseren.

iiiaaiiiiiMiimia De nieuwe vraagbaak bij Vogelzangkrijgt een uitdagende baan.
Een drukke, boeiende baan ook. Daar stellen wij graag een prima beloning en
uitstekende secundaire voorwaarden tegenover. De juistekandidaten hebben
depen nu al in dehand. Zij richten hun sollicitatiebriefzo spoedigmogelijkaan:
Vogelzang, afd. Personeelszaken, Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen.

lÜuoGEiinnG
Daarkun jenietomheen

~~^y

STICHTING BEJAARDENOORDEN
ZUSTERS ONDER DE BOGEN

St.-Servaasklooster 14
6211 TE Maastricht
telefoon 043-219241

Door de méérzorg in de verzorging en verpleging van het kloosterbejaardenoord St.-Jozefklooster in
Rijckholt, gemeente Eijsden, worden gevraagd vrouwelijke full-time

gediplomeerde bezigheidstherapeute, bejaardenverzorgende,
ziekenverzorgende en A-verpleegkundige.
Wij vragen de bereidheid te werken volgens een wisselend dienstrooster, waarbij óók éénmaal per 14
dagen weekenddiensten behoren.

Het kloosterbejaardenoord biedt woon- en leefruimte aan 100 vrouwelijke religieuzen, waarvan 22
bewoonsters een verpleegindicatie bezitten.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden met FUWA-inpassing, zijn conform de CAO bejaardenhuis
Belangstellenden worden uitgenodigd schriftelijk te solliciteren bij de heer A.A.M. Leerssen, hoofd inter
dienst (zie bovenstaand adres).
De sollicitatietermijn sluit op 31 januari 1990.

_^

Wescon is een aannemingsbedrijf samenstellen en aanleggen van pijp-
met een uitstekende reputatie in leidingsconstructies, plaatsen van
binnen- en buitenland. Onze activi- apparatuur en machines, instrumen-
teiten omvatten onder andere eon- tatie, elektrotechnische projecten en
structie en onderhoud van industriële industriële reiniging,
installaties, voornamelijk in de Wij zoeken voor ons rayon Zuid
chemische en petrochemische (Brabant, Limburg)
industrie (zowel on- als offshore),

Machine constr. bankwerkers
Pijpf itters
Wij vragen hiervoor, naast ruime ervaring, minimaal een LTS-opleiding.

Pijplassers
Wij vragen LTS-opleiding, aangevuld met het lascertificaat G6Stoomwezen.

Voor alle functies geldt: Wescon maakt deel uit van het
U gaat zich bezighouden met Stork concern, een groep van
onderhouds- en nieuwbouwwerk- marktgerichte ondernemingen
zaamheden in de industrie. met een breed programma van |M
Het bezit van rijbewijs B is nood- kapitaalgoederen en industriële
zakelijk. verbruiksprodukten ten behoeve

van de druk-, coating- en voe-
Informatie/sollicitatie dingsmiddelenindustrie, alsmede
Voor meer informatie en het aan- activiteiten en produkten voor de
vragen van een sollicitatieformulier industriële dienstverleningsmarkt.
kunt u bellen met de In binnen- en buitenland werken
heer T.G.J. Rozendal, méér dan 12.000 medewerk(st)ers.
telefoon 03480-78211. Decentrale aanpak, klantgerichte
Wescon BV, produktontwikkeling en een
afdeling Personeelszaken, wereldwijde marktbewerking ken-
Postbus 376, merken het ondernemingsbeleid.
3440 AJ Woerden.

STOBK@ |
, V y
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RTL Plus
00.00 Tennis: Australian open, live

vanuit Melbourne.
i08.00 Diplodos. FRanse tekenfilmse-

rie. Afl.: Der Zeitstillstand.
i 08.25 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
: 08.35 The Jetsons. Amerikaanse te-
i kenfilmserie. Afl.: Judys romanti-
i sches Geheimnis.
i 09.00 Klack. Kinderspelshow met Ni-
i cole Bierhoff.
■ 09.30 Tennis: Australian open vanuit

Melbourne. Presentatie: Ulli Potofski.
Verslaggevers: Wilfried Mohren,
Gerd Szepanski en Burkhard Weber.

i 13.00 Télé-Boutique.
i 13.25 Heute bei uns.
i 13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-: ne. Presentatie: Ingo Schmoll.: 14.15 Tennis: Samenvatting van
j Australian open.
j16.00 Coach mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie. Afl.: Christines
Trick.

■ 16.30 Der Sheriff von New Vork.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Spiel mit
dem Tod.

! 17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse
i serie. Afl.: Heisse Zeiten.
i 18.15 Breakdance II - Electric Boog-
i aloo. Amerikaanse speelfilm uit 1984
! van Sam Firstenberg, met Lucindai Dickey, Adolfo Shabba-Doo Quino-

nes, Michael Boogaloo Shrimp
Chambers e.a. (herh.).

i 19.45 RTL aktuell.
■ 20.15 Das Pariser Appartement. En-

gelse speelfilm uit 1971 van Christop-
her Miles, met Mei ferrer, Britt Ekland,
Philippe Noiret e.a. In een klein ro-

i mantisch steegje delen vier paartjes
i een appartement. Er bestaan veel
j verschillen tussen hen onderling, zo
j ook tussen hun erotische intermezzi.
i Zij vragen zich echter allen af wan-

neer het juistetijdstip isvoor de liefde.
| 22.00 Alles Nichts Oder?!! Met Hella

von Sinnen en Hugo Egon Balder.
■ 23.00 Hollywood High - Die necki-

schen Spielchen der College-Girls ,
Amerikaanse speelfilm uit 1977 van

| Patrick Wright, met Marcy Albrecht,: Sherry Hardin, Rae Sperling e.a.
{ Bebe, Candy en Monica zijn vier aan-
j trekkelijke meisjes die niet veel zin
5 hebben om naar school te gaan. Zij
j verblijven voornamelijk in een huisE van een Hollywood-ster, waar ze

spelletjes met jongens spelen.j00.20 Sexy Folies, (herh).
■ 01.00 Tennis: Australian Open vanuit

Melbourne. Presentatie: Ulli Potofski.
Verslaggevers: Wilfried Mohren,
Gerd Szepanski en Burkhard Weber.

SAT 1
07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Wenn Engel Urlaub
machen. 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. Der Mann der nie ankam.
10.50 Teletip Tier. 11.00 Heiß weht der
Wind.Oostenrijksl Duitse western uit
1964 van Rolf Olsen. Aansl. tekenfilm.
12.50 Teletip Fashion. 13.00 Familie
Feuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
rie. 13.30 Mister Ed. Amerikaanse ko-
medieserie. Afl. Wilbur macht sein Tes-
tament. 13.50 Unsere kleine Farm. Afl.
Ein unerwarteter Helfer.Amerikaanse
avonturenserie van William F. Claxton.
14.45 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
kop. 14.55 Donauschiffer. Oostenrijkse
speelfilm uit 1940 van Robert A.
Stemmle.l6.2s SAT.I Bliek. 16.30 Te-
letip Wissen. 16.40 Kmo New5.17.05
Auf und davon. 17.35 SAT.I Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Das Imperium, die Colby's. Amerikaan-
se familieserie van Robert Scheerer.
Afl. Freiheit über alles. 18.45 SAT.I

Nederland 1
NOS

su J305 Nieuws voor doven en

Ib'-iq Dr'eluik. Kunstprogramma.
Afl r> ames Herriot. Engelse serie.
jy*-Calum en Deirdre maken pla/i-- hun trouwdag en Jamesy een weduwe om uit te vinden ofy longe Collie een echte getrainde& ,_shond is-

-or:._Passage. Licht-informatief pro-

Ho oournaal-
-18 jg Vervolg.
.ür '~Weg van de snelweg -Toeristische tips. Afl. 3:

'S On ?blsch Alb in Duitsland.
W
ri e A,sby show. Amerikaanse se-
kan ■ Fifty seven varieties. Theo

cXceXc Vla school een archeologische
&m e maken naar Egypte, maar1^ ouders zien het reisje niet zo zit-

's.49 i'ilrti °ynnth. Amerikaanse speel-
'ah U" 1986 van James Henson. Sa-

tioet van haar nare stiefmoederaar broertje passen. In haar wan-
a W|

P Wenst ze, dat haar broertje ver-
de l^ n dat gebeurt prompt, want
het f

a°°uters nemen haar mee naar
Jl 27 m asieland Labyrinth.
tjes "°operman. Amerikaanse poli-
se 'le- Afl.: Take my building plea-
houw°°perman raakt 'n con^cl me*t
bfiDa en woningtoezicht, omdat hij
paalde veranderingen bij de appar-

-1,57eilten niet heeft laten uitvoeren.
s|ank tien" Vanavoncl: A'"

Jj.43 |n. lijnen en vermageren.
'en i, " Serie over Bijbelse figu-

2.rZ vandaag: Martha.C
g trT)Ursul de Geer. Ursul de
ten f w'sselt van gedachten met gas-

J..57Vanuit Kasteel Oud-Wassenaar.
kei n 59 Huizen van Oranje: Kas-

Nieuwegein. (herh.)., iih..

" Woody Allen en Andreau
Marcovicci in de Ameri-
kaanse speelfilm 'The
Front. (RTL Veronique -
20.20 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Galvatron.
16.20 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Gebroken harten.
Jeffey Millstein, een patiënt van Har-
ry, is verliefd op Laverne.

16.45 Take 5. Informatief amuse-
mentsprogramma.

17.45 (TT)Travelciub. Informatief
reisprogramma. Afl.: Frankrijk.

18.10 (TT)Mijn eerste keer. Afl.: Mijn
eerste bril.

18.40 ««Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)Hotel Hart voor dieren.
Dierenprogramma vanuit de foyer
van dierenhotel Hart voor dieren.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Kruisverhoor. Holman legt
een valse verklaring af over Torello.
Deze wordt door Abrahams uitge-
breid verhoord over zijn relatie met
Ted Kehoe.

21.25 Cat's eye. Amerikaanse speel-
film uit 1985 van Lewis Teague geba-
seerd op de verhalen van Stephen
King. Een kat krijgt te maken met een
rooster dat onder stroom staat, een
verknipte tennisprof en de kleine
Amanda, die 's nachts door een mon-
stertje getijsterd wordt.

23.00 Veronica Sport. Sportmagzine.
23.35 Pin up club. Erotisch magazine.
00.05 Journaal.
TROS
00.10-02.35 (TT)TROS Nachtfilm: De

aanslag, Nederlandse speelfilm uit
1986 van Fons Rademakers geba-
seerd op de roman van Harry Mu-
lisch. Haarlem, januari 1945. Voor de
famili Steenwijk begint het drama
wanneer men voor het huis het lijk
ziet liggen van een zojuist door een
verzetsgroep neergeschoten collabo-
rerende politiechef.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.25 Studio Sport. Wereldbeker

skiën te Kitzbühel met de atdaling
voor heren. EK schaatsen vanuit het
Thialf Ijsstadion in Heerenveen met
de 1500 m dames, 1500 m heren en
de 3000 m voor dames.

17.50 Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Weke-
lijks magazine in het Marokkaans
Arabisch en het Nederlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Tibet. Documentaire, deel 1.
19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling: De Ma-

habharata, film uit 1988 van Peter
Brook, uitgezonden in 3 delen. Deel
1: Het dobbelspel, (herh.). De vijf
Pandava's en Draupadi worden nadat
ze bij het dobbelen verloren hebben

veroordeeld tot twaalf jaar balling-
schap in het oerwoud.

22.00 De Seringentuin. Ballet van
Anthony Tudor op muziek van Chaus-
son. Onder de gasten van een af-
scheidsfeest voor een bruiloft bevin-
den zich de ex-geliefde van de brui-
degom en de man op wie de bruid
nog steeds verliefd is.

22.22 Studio Sport. Actualiteiten van
de sport met o.m. betaald voetbal.

23.00 Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
07.00 Téléclips. Videoclips voor de

jonge kijkers.
08.00 Télékids. Tekenfilms.
11.00 Bonjour Les Clips.
11.30 Autovisie.
12.00 Aanvallen. Sportquiz.
12.30 Jukebox. Herh.
12.55 Ski Magazine.
13.25 Match extra.
15.40 Tales of the Gold Monkey.
16.30 Télékids.
17.00 Deksels! Kook-tv. Presentatie:
Ria van Eijndhoven.

17.30 Beestenboel. Gevarieerd die-
renmagazine.

18.00 Journaal.
18.10 Countdown.
19.00 Katts & Dog. Amerikaanse

jeugdserie over een politieagent en
zijn Duitse Herder. Afl.: Hondse be-
zigheid.

19.25 Match. Sportprogramma.
20.20 The Front. Amerikaanse speel-

film uit 1976 van Martin Ritt.Het is
1953; de anti-communistische hek-
senjacht verwoest talloze carrières
van schrijvers en artiesten. Dit gaat
echter geheel voorbij aan Howard
Prince, een kleine kassier bij een res-
taurant. Dit verandert als hij op een
dag in contact komt met Alfred Miller,
een schrijver die op de zwarte lijst

KIJK ELKE I
DAG::::::;::::.::::::-:>:.:.:■-.■■■"■-■" - i

LDrv
LIMBURG^ DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO j

045-739300
staat.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Wynne & Penkovsky. 3-delige

Engelse spionageserie van Paul
Seed.

23.20 Het woedende schaap. Franse
speelfilm uit 1974 van Michel Deville.
De maatschappij is te splitsen in de-
genen die bevoegdheid hebben en de
volgelingen ofwel de leeuwen en de
schapen. Nicolas Mallet, een kleine
bankbediende behoort duidelijk bij de
schapen. Op een dag durft hij een
meisje aan te spreken en tot zijn ver-
bazing gaat zij op zijn avances in.

01.05 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!

Duitsland 1
Ub %i^oo £rogramma-weekoverzicht.
Ü9.03 Tagesschau.

_
k-u Lander - Menschen - Aben-

Herr der Ziegen.
5 Ft und frisch. Gymnastiek. Afl.RflftT'""Oa a9esschau.

'_4S *uslandsjournal.
L~. ZDF-info Gesundheit. Gezond-Csrnagazine.

''"Oa ?.a9esschau.
uj» ki einz Reincke: Twee verhalen

l_> Q';°ord-Duitsland. (herh.).
Ij," Urnschau.y ARD-Sport extra. Wereldbeker
k,.^: afdeling voor heren, vanuit

ov Documentaire
Snc,r de totstandkoming van deze

'4.i sel,ilm
'*4S a"° Spencer. Jeugdserie.
IS_3q %,Formel Eins. Hitparade.
'_.Sn Cartoons im Ersten.y Schlucht des Grauens. Ameri-rnonse speelfilm uit 1956 van Har-
ij JJ Jones. De rancher Steve Patrick
h_, een kudde vee onderweg naar
Wrt als ni'wordt °verva|,en door een
a6vli Veedieven- Dat zin trouwe me-

rker in net comPlot zit' daar
''"10 eve 9een notie van-

ül Erstens. Met Fritz Egner en de
1?,2L Sda-kinderen.
'$<0q ier und Heu,e unterwegs.
\]Z Sportschau-Telegramm.
l_nn sPortschau.1$ Markt.
l6rT too)Duck Tales. Neues aus En-

-sgausen,g ausen, tekenfilmserie.
/^On Pro9ramma"overzicht.50ic (TT)Tagesschau.
h'2""Die Rudi Carrell Show.
|jn ""Trekking van de lottogetal-

k.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie.
22.05 (TT)Die Nacht hat viele Augen.

Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
John Badham. Chris Lecce is recher-
cheur bij de politie. Hij moet de mooie
Maria schaduwen, de vriendin van
een gevluchte moordenaar. Als hij
verliefd wordt moet hij ook zelf ver-
stoppertje spelen.

00.00 BMörder -Trio. Amerikaanse
speelfilm uit 1959 van Edward L.
Cahn. Aan de rand van het vliegveld
van Los Angeles wonen verkeerslei-
der Hal Parket en zijn vrouw. Ze wor-
den door twee beroepsmoordenaars
gegijzeld, die het vertrek van een
vooraanstaand politicus willen verhin-
deren.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing.

Duitsland 2
08.00 ""Programma-weekover-

zicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Informa-

tie in het Grieks, Italiaans en Portu-
gees.

09.00 Gezamenlijk ochtendprogra-
gramma ARD ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal.
(Met ondertiteling).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ""Faszination Musik: Muzi-

kaal prentenboek. Presentatie: Ma-
rianne Albrechtslund.

13.50 Das verlorene Paradies. 3-de-
lige documentaireserie over de Xin-
gu-indianen in een reservaat in het

" Angelika Meissner-Voelk-
ner in de Duitse speelfilm
'Die Madels vom Immenhof.
(Duitsland 2-20.15 uur.)

Amazone-gebied.
14.20 Wir stellen uns. ZDF-intendant

Prof. Dieter Stolte in gesprek met kij-
kers. Thema: Piogramma en publiek,
wat doet het ZDF in de 90-er jaren?

15.05 ""Faszination Musik: Ihr Mu-
sikwunsch. Trudeliese Schmidt en

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
\,y~ en CAI-abonnees:r kanalen zie schema exploitant, * zwart/wit programma
0 ~ stereo geluidsweergave
Y-p = tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
NIHH^eland 1: 5, 26 29, 46. 51. 53 en 57

lerland 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32. 34 43. 48. 52 en 59
RTL Veroniqua: 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 Tele 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: 953 en .00,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Balg. 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

Chritian Boesch vervullen muzikale
kijkerswensen.

15.50 Effendie. Chinese poppenserie.
Afl.: Eine ungewönliche Hochzeit.

16.10 Der Verdacht. Afl. uit de serie
Wenn du mich fragst.

16.35 Spreepiraten. Eine komödianti-
sche Zwillingsgeschichte, 15-delige
jeugdserie. Afl. 4: Auf den Leim ge-
gangen.

17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Sein Sohn. Aansl.: So
lauft's richtig, verkeersquiz.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit de Bondsrepubliek
Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT) Das Erbe der Gulden-
burgs. Duitse serie. Afl.: Die schone
lllusion.

20.15 (TT)Die Madels vom Immen-
hof. Westduitse speelfilm uit 1955
van Wolfgang Schleif. De verwende
jongen Ethelbert maakt het leven van
oma Jantzen en zijn nichtjes zuur.
Uiteindelijk weten ze hem gezond
verstand bij te Mengen en gaat hij
zich volwassen gedragen.

21.40 Heute.
21.45 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Doris Papperitz. Aansl.: Lotto-
trekking.

23.05 Verrat auf Befehl. Amerikaan-
se speelfilm uit 1960 van George
Seaton. Europa 1942. Noodgedwon-
gen gaat Erickson tijdens WO II spio-
neren voor de geallieerden. Als zijn
geliefde voor zijn ogen wordt doodge-
schoten, wordt hem het ware gezicht
van Nazi-Duitsland duidelijk.

01.20-01.25 Heute.

Duitsland 3 West
09.45 Wer rastet, dere rostet. Gym-

nastiek. Afl. 2.
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.
Les 15.

11.00 26. Theodor-Heuss-Preisver-
leihung. Live verslag van de uitrei-
king van deze prijs aan Hans-Dietrich
Genscher.

12.30 Neue Werkstoffe. 7-delige in-
formatieve serie. Afl. 2: Keramaiek.

13.00 FernUniversitat im Dritten:
Rentenreform I.

13.45 Pazifik. 8-delige documentaire-

serie over de landen rond de Stille
Oceaan. Afl. 2: Erinnerungen an den
Krieg. (herh.).

14.32 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 5. (herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

215: Die Henne.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
17.45 Das Ganze aund die Teile. Ist

das analystische Weltbild am Ende
Reportage over analytisch denken.

18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-
ge Canadese serie. Afl.: Ein echter
Freund.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.30
Sport im Westen.

20.00 Off-Show. Gevarieerd live pro-
gramma. Stergast: Helge Schneider,
komiek.

22.00 Der Atlantik. 3-delige docu-
mentaireserie. Afl. 2: Lichter Ozean.

22.45 Zukunftkgesprache: Die
beschleunigte Evolution. Prof. Erenst
Ludwig Winnacker in gesprek met
Mathias Greffrath over gentechnolo-
gie.

23.45 Jazz vor Mitternacht: 10. Le-
verkusener Jazztage 89 (1).

00.40 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Kurznachrichten.

Duitsland 3 SWF
11.00 Theodor-Heuss-Preis. An

Hans-Dietrich Genscher.
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 5. (herh.).
17.30 Naturund Medizin. Afl 2: Aller-

gie ist heilbar. (herh.).
18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Die

Henne.
18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die spanische Armada. 3-deli-

ge documentaire over de Spaanse
Armada. Afl. 2: Die schwimmende
Festung.

20.15 Die Tranen der Heliaden:
Bernstein in Kunst und Wissenschaft,
reportage over het gebruik van barn-
steen in de kunst en wetenschap.

21.00 Südwest aktuell.
21.05 Rossini. Gedramatiseerde do-

cumentaire over de componist Rossi-
ni.

22.25 Cafë Grössenwahn. Dichters
als critici. Gastvrouw: Christina
Weiss.

23.25-23.30 Laatste nieuws.

België/TV 1
" fin

1(> 0s !'^" °P zaterdag. Met om:
l0 3O c ereldoriëntatie.
'""SS ?st"etische opvoeding.Aardrijkskunde.
'1.4e Jechnologie.
1? 10 JJederlands.
Aft Grondslagen van de fysica.

'S.jg Studiegesprek.
rilt- Vrijbuitster der Antillen. Ame-
lUesT6 sPeelfilm uil 1951 van Jac"
Stevr ourneur- De hardvochtige en
66n eesde vrouwelijke kapitein van

'Q'da?'ratenscnip kent geen 9enade'éé n ' ze door de knieën gaat voor
"lS r\n naar 9evangenen.

, (siot. £ co»ega's. Serie. Afl. 37
/.5s :De kantoortuin.
B.oq ï.ieuws-
"■Og I'^Tak. Animatieserie. Afl. 145.
t6r pons. Afl. Plons en de sjamfoe-

j^oo'slag. Spelprogramma.
«W ■ '''manjaro. NieuwsmagazineVn legeren.]Mn i'oker- en lotto-trekking.
°00 Mieuws-vye Meester, hij begint weer. Nieu-
ws van Frank Dingenen

i^as ster Buys voor ziin rumoerige
°-3S vu1" 2: De sta9iaire-
*oe, "eekendfilm: Op moeders ver-
var, " 2-delige Amerikaanse tv-film

v *'9e pc' Tuchnei- °ccl 1. De slon-
ii, ' ran ce? Schreuer klopt voortdu-I 1n....

" Scène met E. G. Marshall
in de 2-delige tv-serie 'Op
moeders verzoek. (Bel-
gië/TV 1 - 20.35 uur.)

rend bij haar vader aan om geia. in ac
zomer van 1977 leert zij Myles Man-
ning kennen, die ze hoopt te kunnen
overhalen haar vader te doden.

22.00 Jeugdiiefjes. 6-delige Britse
komische serie. Afl. 5.

22.30 Kunst-zaken.
22.35 Nieuws.
22.50 Sport op zaterdag.
23.20 Thriller in de nacht: De plaats

van een dode, Engelse tv-film van
Shaun O'Riordan. Tommy, de zoon
van de Cornfields en deverloofde van
Sheila, is omgekomen in Noord-ler-
land. Als ene Marty zich als goede
vriend van Tommy aan de Cornfields
voorstelt wordt hij in het gezin opge-
nomen, maar Sheila vertrouwt hem
niet.

00.25-00.30 Coda. Geistliches Wie-
genlied, van Brahms en E. Geibel.

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 2. I Solisti Veneti
vertolken: 1. Concerto, opus 8 nr. 6in
Bes - La tempesta di mare - uit II Ci-
mento dcli' Armonia e dcli' Invenzio-
ne, opus 8, van Vivaldi. 2. Symfonie,
opus 12 nr. 4 in d - La casa dcliDiavo-
lo - van Boccherini.

België/RTBF
08.30-09.30 Nouba nouba. Operation
Mozart en Naturimages. 11.20 Inter-
wallonie: Para vosotros, magazine voor
Spanjaarden. 12.00 Spreek met ons
mee, cursus Nederlands.Les 10 en 11.
12.30-13.00Espanol eon Victor, cursus
Spaans. Les 9 en 10. 13.30 Le coeur et
l'esprit, katholieke uitzending, (herh.).
14.00 Emissions dialectales: Radjou.
16.05 C'est a voir, actuele reportages.
17.20 Livres propos, boekenrubriek.
17.55 Génies en herbe, spelprogram-

ma voor scholieren. 18.25 Gourmandi-;
ses, culinair magazine. 18.40 Télétou-i
risme, toeristisch magazine. 19.15:
Paardenkoersen. Aansl.: Trekking van:
joker en lotto. 19.30 Journaal en weer-i
bericht. 20.05 Variétés a la une. 20.10:
Le jardin extraordinaire, natuurmagazi- j
ne. 20.45 La valse des pantins. Ameri-;
kaanse speelfilm uit 1983 van Martin
Scorsese. 22.30 Match 1, sportmagazi-
ne. 23.25 Uitslag trekking van lotto en
joker. 23.30-23.55 Weerbericht en laat-
ste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 Art 21: Tadeusz
Kantor, metteur en scène, filmportret
van een Pools regisseur. 20.40 Le mys-
tère des Amish, documentaire over de
religieuze beweging van de Amish.
(herh). 21.40 Journaal, (herh). 22.10-
-23.10 Musiques: The Paul Winter Con-
sort dans le Grand Canyon.

TV 5
16.05 Tvs Infos. 16.15 Sports Loisirs.i
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-i
ses. 18.00 Les animaux du monde,i
18.30 Génies en Herbe. 19.00 L'Afri-|
que des Femmes. 19.30 TVS Infos et;
Météo. 19.40 Tranche de Cake. 20.30
Avis de Recherche. 22.00 Journal télé-
visé et Météo. 22.30 Club TVS. 22.40
Le Dancing. 00.10-00.50 Alice.

Radio 1
ï leder heel uur nieuws. 7.07 TROSE Nieuws Show. (7.30 Nws ) 12.05: TROS Aktua kamerbreed (12 30

" Nws., 12.55 Mededelingen tb.v.
; land en tuinbouw 13.10TROS Ak-
: tua. 14.05 TROS Aktua sport
" (17.30 Nws). 19.03 Coulissen.
: 19.30 Langs de lijn, sport en mv-
; ziek. 22.03 Podium van de Neder-
I landse lichte muziek 23.06 Met het
» oog op morgen 0.02 Damokles.: 1 02-7.00 Niemandsland
m

Radio 2
S leder heel uur nieuws 7.04-1600
; VARA's vrije zaterdag: 7.04 De-
: opening 904 De ronde van Hilver-
-5 sum 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Z Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
Z t Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-: pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Z Zin in muziek. 17.04 Glas in
S lood. 18.04 Echo. 18.15 Levensliel
Z en levensleed. 19.03KRO's coun-
-5 try time. 19.53 Ter overweging
Z 2003 NOS Jazzplatform 21.00-
-5 700 Zie Radio 1.
Z *

Radio 3
: leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
_■ bara. 8.04 Drie voor negen.9.o4:
S Gospelrock. 10.04 Popsiop 12.04
■_ Paperclip-live. 14 04 Popstation.
S 16.04 NCRV-zaterdag-sport. 18.04
E Driespoor. 19.03 Paperclip-radio.= 21.03 Crossroads.23.o3-24 00
: Late date.

Radio 4
E 7.00 Nws 702 Wakker worden...

radio
(8.00 Nws). 802 Klanquarel...
9.ooToppers van toen klassiek.
10 00 Caroline 11.00Kurhauscon-
cert. 12.02 Muziek voor miljoenen.
13.02 Veronica Klassiek Radio
Symf. Ork. met bas. 14 32 Veroni-
ca Kamermuziekserie 8990: Da-
niel Kwartet met klarinet. 15.00
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.02 Larig leve de ope-
ra!lB.o2 Avondstemming. 20.00
Nws. 20.02KRO-Klassiek opZater-
dagavond, met om 20.02 Pygma-
lion. cantate van Rameau. La petite
Bande en Koren van deKon Kapel
van Parijs 0.1.v Gustav Leonhardt
m.m.v. sol.; 20.50 Limburgse com-
ponisten Dagen; 22 02 Orgelru-
briek; 22.20 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 Werken aan werk.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12 00 Nws. 12.05Meer dan
een lied alleen. .! 12.44EO-Metter-
daad hulpverlening. 12 45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws 13 10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon. 17.00 Licht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, Ne-
derlandse Antillen en Aruba, een
uitzending in samenwerking met
het Kabinet voor Antilliaanse en
Arubaanse zaken. 17 55 Medede-
lingen en Schippersberich-

ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi
(Goed nieuws). 18.25 Ka,
(Eris hoop). 18.40 Arabi:
19.00 Progr. voor buitei
mers. 20.30 Laat ons de
wijden. 21.14 EO-Metter .
verlening. 21.15 Reflect.
deze week. 22.00-23.00 .
avond-uur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen .
sels in streektaal. 10.03 .
boven. 11.03 Festival: een
tuur puur. 12.03-12.58 i:
ment: het muziekleven in
17.03 Limburg aktueel: n
aktual. 17.15-17.58 Vrij sp
Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Weir..
end. (6.30-7.00) 7.30 Nie
R.V.A.-berichten. 8.00
08.10 Te bed of niet te bi
Nieuws. 10.03 Buitens.
De Vlaamse Top Tien 1
30. 13.00 Nieuws. 14.C
Rijswijck. 17.00 Nieuws. :
van Lefever. 20.00 Harteil;
Nachtradio.(tot 06.00 ut:
nieuws om 24.00 uur.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück.
Wunschkasten. 07.45 Ve
tungskalender. 08.3 C .
Worte. 09.05 LP-Mai-'

00 Musik bei Tisch.
ristaltungskalender.
npunkt. 13.00-16.00

16.05 Contra Re Ju-
-17.05 Forum - Das
18.10 BRF-Aktuell.

18 45 Philos-. 00 Saturday
iw. 21.05 Lottozah-

Luxemburg/RTL
n 09.00 Ein Tag
n Wochenende.

' 12.00 RTL
lenende. 12.15

J Viva. 15.00
aubhche Ge-

hn - Vie-
Jon Stop.

t. behalve om
17 00, 19.00,

er 06.05
55 Morgenan-

Zum Tage. 08.07 In
ler. 09.05 Musikpavil-

-t 14 05Wirt-
ster der Well.

17.00 5 Uhr
.ort. 20.05 Das
05 Musik zum. ichtexpreß.
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Blick.Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Bat-
man. Amerikaanse cnmerivserie van
Rober; 'I. Der Maharadscha

1 en 2.20.00 MacGy-
sdaadserie van

Überlebungstrainung.
20.55 SAT.I Sport. 21.00 MacGruder &
Loud. Amerikaanse misdaadserie van
Jerry i Letzte Zuflucht.
21.55 SAT.I Bück. 22.05 Yukon. Ame-
rikaanse sp 1981 van Peter
H. Hunt.23.35 C nd die Dirne.
Amerik uit 1968 van
S. Lee 01.15-01.25 Program-
ma-overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Vandaag
The wisdom of ihe Gnoms.

10.30 Lost in Space. Serie.
11.25 Jimm'llfix it.
12.00 A question of sport.
12.25 The Waltons.
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.
20.45 Saracen.
21.35 Short and curlies.
21.50 News and weather.
22.10 Saturday Night clive.
22.55 Midnight Caller.
23.45-00.45 Fine young cannibals.

BBC Europe
U9.^t> ioaay s viewing.
09.30 First time planting. Adviezen

voor (
10.00 Public Eye.
10.30 The Late Show»
11.10 Programma volgens aankon-

diging.
11.40 Out of the headlines. Discus-

sie-p: actuele zaken.
12.10 Wide World. Afl. A world that

13.12 Weather.
13.15 Grandstand. Aandacht voor ra-

-18.05 News and weather.
18.15 Regionai news and sport.
18.20 Newsnight.
19.05 Jimm'll fix it. Jimmy Saville met

de 1 ( .vensen van

19.40 Bob's Full House.
21.00 Waterfront beat.
21.50 News and sport.
22.00»Saturday Night Clive.
22.45 Making out.
23.35 Dave Allen.
00.05 Arena. Numbers.

Eurosport
07.00 Sky, Countdown. 08.00 Sky, Fun
Factory. 10.00 Eurosport menu. 10.30
Tenr 11.00 Ford Ski report.
12.0Cup. Rechtstreekse

daling voor heren
vanu. erslag van dereu-
zeslalom voor dames vanuit Maribor. -
14.30 Australian Open tennis. 15.30
Rugby Union. 17.00 Australian Open
tennis. 19.00 Skiing World Cup. Sa-
men, de afdaling voor heren

superslalom voor da-
mes vanuit Maribor. 20.00 Trans World
Sport. 21.00 Football. 23.00 Australian
Open Tennis. 00.00 Rugby Union.
01.00-02.00 Worldcup Skiinq.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
15.30 Dund Culhane. Ameri-
kaanse erie met John Milis,
Scan Garrisson e.a. Twee onderne-
mende advokaten proberen in het oude
wilde westen de wet te handhaven.
16.30 Dick Powell Theatre. Serie met
korte items over de grootste sterren uit
Hollywood. 17.30 Coca Cola Eurochart.
18.25 Goodyear Weather Report.
18.30 Ultra Sport '90 Highlights. 20.30
Snooker. 21.25 Goodyear Weather Re-
port. 21.30 General. 23.20
The Body Snatcher. Amerikaanse
speelfilm uit 1945 van Robert Wise.

MTV Europe
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
Bryan Adams Rockumentary. 19.00 VJ

22.00 Party Zone.
00.00 .1.00 Maiken Wexo.
03.00-07.00 Nioht Videos.

WDR 4



Bij akte op 17 oktober 1989
/erleden voor notarisI.L.Th. Oostwegel te Kerk-
"ade-West, werden door de
;chtelieden de heer H.H.A.
Schrijen en mevrouw
H.C. vellen, wonende te
rleerlen, Caumerbeeklaan
i2a, staande huwelijk hu-
welijkse voorwaarden ge-
naakt, welke op 30 okto-rer 1989 werden inge-
schreven in het huwelijks-
goederenregister bij de
echtbank te Maastricht
>nder nummer 013880.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 11 januari
1990, is onder curatele ge-
steld: Petrus Leonardus
Henssen, wonende te Sit-
tard aan de Watersley no.
1, huizeWatersley, met be-
noeming van Maria Johan-na Gerarda Hoppers-Hens-
sen, wonende te Voeren-
daal, Keerberg no. 41, tot
:uratrice en Anna Wilhel-
mina Gerarda Berben-
Henssen, wonende te
Maastricht, Pallashof no.
19, tot toeziend curatrice.
Mamens de curatrice,
nr. Fr. Spauwen,
idvocaat en procureur,
tValramstraat 20,
5131 BM Sittard.

Rffl^B____^_____________W De Koumen
InSffïnjffiH Hoensbroek

KORTINGEN VAN 15 tot 70% !HjrAM^é
■BnÉuÉÉEriÉi ÉnHnl 111 b k PttttmtP P^^^BMU^^^^^^HnUmmt u^M B A km km W^ m m\ I ïIkm I'l'J I' L»l*i rrrß .*____*w\\\\WY\\\\mk k i\\ __ m _ fiii___■ ■ ■■______■ ______ M wm u ■ ■ m m<\

N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
i^ De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L) te
f^SS^ Maastricht verzorgt de drinkwatervoorziening in 68
■^■<~3 gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 77 miljoen m 3

water geleverd aan 360.000 afnemers.
Bij de W.M.L. zijn momenteel ca. 440 medewerkers in
dienst.

In ons district Brunssum is plaatsingsmogelijkheid voor twee

FITTERS (M/V)
Functie-inhoud:
Het verrichten van alle voorkomende fitterswerkzaamheden, waartoe
behoren:

■ - grondwerk;- aanleg van dienstleidingen;- opheffen van lekkages en storingen, alsmede onderhoud aan het
leidingnet;- bij toerbeurt wacht- en storingsdienst verrichten.

Functie-eisen:
- diploma LTS metaal of LTS installatietechniek;
- bij voorkeur in het bezit van diploma 2e en 1e monteur distributietechniek

water;- rijbewijs BE;- leeftijd minstens 21 jaar;- woonachtig binnen een sjraal van 20 km.van het districtskantoor.
Salaris
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens de 1.Z.A.-regeling.
Rechtspositie volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de
Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het districtshoofd, de
heer M. Kuipers, telefoon 045-272660.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie te richten aan de afdeling personeelszaken, postbus 1060, 6201
BB Maastricht. aoeeo

EUROCONTROL

OE EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART

vraagt voor het Luchtverkeersleidingscentrum /* "/y *\
Maastricht UAC te Beek (L), Nederland r ï& - '\
EEN TECHNICUS KLIMAATBEHEERSING-^^/
EN KOELTECHNIEK.
Voor onderhoud en aanpassing van klimaatbeheersings-, centrale
verwarmings- en waterbereidingsinstallaties.

Vereisten: - Middelbaar technisch onderwijs elektro en/of werktuig-
bouwkunde

a - Erkend diploma luchtbehandeling en koeltechniek.
H&v - Kennis van meet- en regeltechniek klimaatbeheersing,
wffifeh - Ervaring met genoemde installaties.
TWÖïfo' - Leeftijd: 35 tot 40 jaar.

i Uitvoerige sollicitaties te richten aan EUROCONTROL,
*' """" Horsterweg 11, 6191 RX Beek, Nederland,

vóór 10 februari 1990

Ben jij iemand die geïnteresseerd is in het design-meubel? Ben je goed
bespraakt en ga je graag met mensen om? Heb je gevoel voor kleur en
vorm en weet je dit te combineren tot een goed advies? Heb je interesse
in een boeiende, afwisselende baan in een gezellig team collega's? Dan

< ben jij misschien de

design-adviseur m/v
die wij zoeken om ons team te komen versterken.

Wij zoeken niet per se een ervaren rot in het vak, maar een jong,

' enthousiast iemand voor wie namen van designers of merken toch geen. abacadabra zijn.

Een goede basisopleiding en, gezien het internationale karakter van onze
> relaties, een redelijke spreekvaardigheid in Duits of Engels is wel een

voorwaarde. Wij bieden je een boeiende, afwisselende baan en een
gedegen opleiding op de vloer.

Interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met een uitgebreid c.v. en een
recente pasfoto aan:

directie Sijben Wooncenter B.V.
postbus 1001

6040 KA Roermond
Alle sollicitaties worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. 30907

Inmiddels is Opel 21 jaar achtereen veruit het meest verkochte I
automerk in Nederland. Of beter gezegd: het meest gekochte auto- I
merk. Gekocht door ü. I

Dank voor uw keuze, maar vooral dank voor uw vertrouwen. I
Ukunt eroprekenen datwij ditvertrouwen niet zullen beschamen. Inte- I
gendeel.U motiveertons om onze produkten nog beter te maken. En om I
onze service nog verder uit te bouwen. I

Zo,nu hetvolgende. Want: Voor-Wat-Hoort-Wat. Vandaar dat de I. Opel-dealer een aardige 'beloning' voor vin petto heeft. En dat heeft I
alles te maken met de Opel Corsa en deOpelKadett. Wat... ? Dat kan I
de Opel-dealer u zelf het beste vertellen. Een nieuwe 1.4-injektiemotor I
zal dan zeker onderwerp van gesprek zijn... I

Jf :_:| ______" I

.j&i' H S^.y ' ..■. 'uiSSI"■^^ I

Afgebeeld: Opel Corsa Swing lAi, 3-deurs o.a. met: achterruitwisser met interval, midden- I
console, mistachterlicht, kwartsklokje, aansteker, M <4|A Q___\_A I
opbergvakken in voorportieren. I I

Afgebeeld: OpelKadett lAi, 3-deurs o.a. met: 5-versnellingsbak, getint glas, GT-spoiler en
buitenspiegels inkleur, brede banden en f JL AAA
stalen sportvelgen I fc"#»^W^F/

Oh ja, nog één ding. De 'Voor-Wat-Hoort-Wat'-aktie loopt van
15 januarit/m 15 februari. Dus heeft u ruimschoots de gelegenheid om
een voor u geschikte datum te prikken.

U zult danzien datü bij de Opel-dealer nummer 1 bent.

VAN 15 JANUARI T/M 15 FEBRUARI:
DE VOOR-WAT-HOORT-WAT-AKTIE

BI) DE OPEL-DEALER.

"O! 7 OPEL^
DAAR STAAT DE WERELD p.

Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Af General Motors Nederland BV., Sliedrecht VAN GENERAL, MOTORS ACH"
Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. Zes jaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlang No. 1.

Zaterdag 20 januari 1990 " 50Limburgs Dagblad



11.30 Programma voor aspirant-le-
raren.

11.45 Children's SSVC. Afl. Record
Brakers.

11 .55 Record Breakers.
12.20 The lone ranger. Troubled Wa-

ters.
12.45 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather.
14.10 Review of the weather.
15.45 Ski Sunday.
16.15 Cartoon Time.
16.25 The match.
18.30 Chronicles of Narnia. The

voyage of the Dawn Treader. De
Dawn Treader komt terecht op een
eiland waar draken leven.

19.00 Highway.
19.30 News and bfg weather report
19.35 Catch Phrase.
20.00 Bread.
20.30 Eastenders. Frank is ten einde

raad omdat zijn dochter nog steeds
vermist is. De Beales en Fowlers ver-
heugen zich over de komst van een
nieuw lid binnen de familie en Arthur
heeft een aardig advies voor Trevor.

21.30 London's Burning.
22.20 Around the world in 80 days.
23.15 News and weather report.
23.30-00.00 Mastermind.

BBC Europe

Duitsland 1

09.45 Today's viewing.
09.55 Programma volgens aankon-

diging.
10.15 Articles of faith.
10.30 This is the day.
11.00 Bazaar. Tips om te bezuinigen

op welke wijze dan ook.
11.25 Buongiorno Italia!
11.50 Programma volgens aankon-

diging.
12.20 Spelling it out.
12.30 Step up to wordpower.
12.55 Snap! Children.
13.05 Sec hear.
13.30 Country File.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Arena. Numbers.
18.05 The clothes show.
18.30 Antiques Roadshow.
19.15 lt doesn't have to hurt.
19.25 News and weather.
19.40 Songs of praise.
20.15 You rang my lord.
21.05 Bergerac. '22.00 Mastermind.
22.30 Thafs life.
23.15 News and weather.
23.30 Screen two.

07.00 Sky. The Hour of Power. 08.00
Sky, Fun factory. 10.00 Eurosport
Menu. 10.30 Skiing World Cup. 11.30
Rugby Union. 15.00Tour de France'B9.
17.00 East German Figure Skating
Championships. 18.00Australian Open
Tennis. 19.00 Skiing World Cup. 20.00
Basketball. 21.00 Figures Skating.
22.00 Football. 23.00 Australian Open
Tennis. 00.00-01.00 Skiing World
Cup.

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 Coca Cola
Eurochart. 12.00 The Mix. 13.00 lt is
written with George Vandeman. 13.30
The Mix. 16.30 Snooker. 17.30 The
World Tomorrow. 17.55 Goodyear
Weather Report. 18.00 Financial Times
Business Europe. 18.30 Hit Studio In-
ternational. 19.30 Burke's Law. 20.25
Goodyear Weather Report. 20.30 Sun-
day Movie: Cracker Factory. 22.10 Bar-
naby Jones. 23.00 The Mix.

MTV Europe

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.05 KRO's
ontbijtshow (7.30 Nws.). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws.
9.03 De Verbeelding. 9.30 Over-
loop. 10.02 Wegwezen. 11.03 Op-
hef en vertier. (12.30 Nws). 13.08
Hier en Nu. 14.03 Langs de lijn,
sport en muziek. (17.30 Nws.).
18.08 Meer over minder op zon-
dag 19.02 Archie. 20.02 The
Bands. 21.02 Showtime. 21.30 De
steen der wrake, hoorspel. 22.02
Jazzspectrum. 23.05 Met het oog
op morgen. 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mor-
gen metRon Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon (7).
10.30 Muziekmozaïek. 12.02
AVRO Muziektheater. 13.02
AVRO's Radiojournaal. 14.02 't Is
te Hoopen. 16.02 Hollands welva-
ren. 17.30Kom ns langs in Antwer-
pen. 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.
12.02KRO-miniparade. 13.02 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-

radio
mething special; 22.02 Livei-
-23.02-24.00 Op slag van maandag'

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
Kamermuziek: Muziek voor piano.
9.00 Musica Religiosa et Profana.
9.55 Programma-overzicht. 10.00
Eucharistieviering. 11.00 Für Elise
13.00 Nws. 13.02 Opera Matinee:
nieuwe grammofoonplaten en
CD's. 14.00Onder de groene linde
14.15 Concert op de zondagmid-
dag: Radio Kamerorkest met so-
praan en tenor. (In de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.00 De Neder-
landen: muziek voor viool en piano.
16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continuklassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22 00 Ka-
merconcert: strijkkwartetten.
23.00-24.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 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. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Ptogramma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 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. 12.02-1300
D.S.M - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9 00 Visum. 9.30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws. 10.03 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
14.00 Fiestag. 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-
anstaltungskalender. 08 05 Fröhli-
cher Auftakt. 8 30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieder. 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 Rückblick. 14.05 Die
Deutsche Schlagerparade. 16.05
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 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie. 9.00 Sonntagsfruhstück.
1100 Rückblick 12.15 Musikpara-
de. 14.00 Wunsch Dir was. 17.00Sportshop. 18.00 Nachgefragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
21 00 Country Coach. 22.00 Neun-zehn-Vierundzwanzig. 00.00-01.00Traümtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie. 8.05 Winterliches Platz-
konzert. 10 05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Musik ist Trumpi.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Waa
darf es sein? 17.00 Der Tag urn
Fünf. 18.05 Schellack-SchStzchen.
19.00 Auf ein Wort. 20.05 Ennne-
rung. 22 05 Musik zum traurnen.
22.30 ARD Nachtexpress.

U9.3q D ~—■~~~—--«■««■-

-(herh .r°9ramma-weekoverzicht.
wst;
102SARnS|"tarktika-
skiën *i ■ port extra- Wereldbeker11.30 rrr\n voor heren.
Maus\?Dle Sendung mit der1J 0o . *'nderprogramma.

12.4 S v Presseclub.
gei 'agesschau. Met Wochenspie-

Di.9ramm_f8e Woch« im Ersten. Pro-
'2.SS T^eekoverzicht., Skiënü , Sport extra- Wereldbeker
13.4S, s|alom voor heren.

080*18 Traumstunde.
14-15 W __?■ AfL Der Rabe Josef-
runq rt! ttlfuf 2um Pol. Die Erobe-
Unfll Scoh po,s durch Amuc|sen. °veiïnr, 4"delige serie over de ver-
-5.00T9_,VandeZuidPool. Afl. 4.15.05 Li^sschau.ErberT n"f Millior|en suchen einen
Can Bop U'tSe SDeelfilm uit 1938 van
Pe>t warh.6' Stofzuigerverkoper Peter
v°°rwaa \ Ben gro,e ertenis. Er is één
eerst hf e aan verbonden: hij moet

l'ehebbeJ.' J2en een gelukkjg huwelijk

,re serio We,nmacher. Documentai->Aßn__.rwijaAfl-10-
-?30 BHh'Ratgeber: Reise, poPuu aer a"s der Wissenschaft.
B.oq -f'r"wetenschappelijk magazine.18 0S La9esschau.
18.1Q *'r über "ns.
'Mo rTT- t__Ischau-
-2.6 l ""-'ndenstrasse. Serie. Afl

'9.09 n-,deARrf, G,oldone 1- Winnaars van,re sponrto S;p,e9el. Buitenland-cor--9-Sck enlen doen verslag.U-Se p^chM-Telegramm.
?Oo /"J?9.ra,nma-overzicht.'O.IS |ï _la9esschau.Ia9esschau.
J*- Afi f atort- Duitse misdaadse-

"4STJt ,auf eines Todes.
vC|Jltürpli' Thesen- Temperamente.
8-1 S tL ma9azine.EL9tSSChau-
v°orknm mmalP°lizei ra<- T'PS tei

Goh 9 van misdrijven.
Mankin und die Welt: Zufluchibehj|fe ' Vom Geschaft mit der Ster-ns (tt.. ■«e serJ eblin9 " Kreuzberg. Duit-

-23h
s
a
0Usbesuche

Werner Masten- A,L 14

J355-00n9neSSChau-Schouw'in e
Nacht9edanken- Be-

lil "

09.00 ""Programma-overzicht.
09.30 Eucharistieviering.
10.15 Mosaik. Discussieprogramma.
11.30 ZDF-regional: Serie portretten

van Duitse rivierlandschappen.
12.00 «Faszination Musik: Portret

van Maria Callas.
12.45 heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Serie oude weekjour-

naals..
13.50 Siebenstein. Poppenfilmsrie.

Afl.: Rudis Geburtstag.
14.15 Löwenzahn. Jeugdserie.
14.45 Lust am Untergang. Reportage

over cultuur in Buenos Aires.
15.15 heute.
15.20 ZDF-Sport extra. Met 0.a.: Ta-

feltennis, Europa-Ranglijst toernooi,
Top 12. Atletiek: Internationaal indoor
sporttoernooi, vanuit Sindelfingen.

18.00 Danke schön. Verslag van de
Duitse gehandicaptenhulp Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 (TT)Terra-X. Documentaire se-

rie over onbekende gebieden. Van-
daag: lm Bankreis des Jadebuddhas.

20.15 (TT)Hochzeit auf Immenhof.
Duitse speelfilm uit 1956 van Volker
von Collande. Oma Jantzen heeft het
ponyhotel moeten sluiten, maar neel
Ethelbert treedt op als reddende en-
gel.

21.45 Heute. Aansl. Sport am Sonn-
tag.

22.00 «Das süsse Leben. Italiaanse
speelfilm uit 1960 van Frederico Felli-
ni. Reporter Marcello is op zoek naar
sensatie en wordt al spoedig opgeno-
men bij de incrowd van het luxueuse
romeinse leven. Hij is zo onder de in-
druk hiervan dat hij niet meer in staat
is zich in te zetten voor de mensen die
hem werkelijk na aan het hart liggen.

00.45-00.50 heute.

Duitsland 3 West
08.00 Telekolleg I. Cursus wiskunde.

Les 2.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5.
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 44.

KRO
tui^dpl'/!55 uchar'st'eviering. Van-ilOs Marial<erk te Alkmaar.

; slteMKos Nieuws voor doven en
Vara orenden-

PilL*. "k?6 VARA Matinee Extra- De
van r ,Ü Urn Grubert sPeelt «erken

■ ninl d hoven' Ch0P'n en Rachma-
'6l6 u en,atie: Lieuwe Visser.
ünQzTmB^'s^- En9e|se serie.'*tófin ?rhand onts,aat er een ver-laermg tussen Charles en Avril. Zo-

".anrhn Terk als de geheime acties
)7 06 R- Zljn daar de oorzaak van.

Janrrra,nstorm. Quiz. Presentatie:
17 3n D,oUwe Kroeske.
...36
*akPn DSa! Voor 9oede en speciale

'810 D
en,atie: Felix Meurders.

«howTV ?rote meneer Kaktus
Uan r pr°9ramma me» Peter
"Kv.eetn.ef' Mevrouw Ster"band en

19.00 u,red J- Kwak- Tekenfilm.
19.07 ournaal
'dokWc!.Flvin9 doct°rs. Australische
Geoff **'!?■ AfL: Een dilemma voor

J edding van een vracht-kor^en 'n een kreek ,erecht is ge-
En eriè raakt Emma's arm bekneld,
kreek « '*?*" opkomst' waardoor de
ren. In een rivier zal verande-

serie(Y,lLaat maar 2itten- Comedy-
v'ndtho/': Kennis of kracht- Faber
ooka ! h

ren van Wiebe maar on2in.
rs» tze net voor zjin staatsexa-

20.JJ s Schledenis-
-9=n'a op 2°ndag. Praatpro-

-21 12 ï\Van Son'a Barend-
ter|rubr?ek er h6t nieuws- Actualitei-

kaa2nsVeCa?ney & Lacey. Ameri-schonff:ieAfl-: hebt het ver ge-°PDroUC atje' Het aantal moorden
district nes zaait paniek in het 14e
*ordPn 1, moet de dader gelokten door 2 nieuwe hoertjes: Cag-I 11111111l

# Goldie Hawn in de Ame-
rikaanse speelfilm 'Seems
like old times'. (RTL Veroni-
que -20.15 uur.)

ney en Lacey.
22.34 De kleinste show. Programma

over Hollandse vrijheid en tolerantie
van Bart Peeters.

23.14 Natuurmoment. Vandaag: De
Kaapse bossen.

23.19-23.24 Journaal.

Nederland 2
VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmente-

levisie. Afl. 2: De sluwe vos.
09.10 Baby, Tsjechische animatiese-

rie over een babytje dat zichzelf in al-
lerlei voorwerpen kan veranderen.

09.15 Nana. 6-delige Deense jeugd-
serie. Afl. 3: Zit stil! Soms kost het
veel moeite om op een ouderavond
de orde te handhaven.

09.40 (TT)De gebarenwinkel. Kinder-

programma. Afl. 8: De noodlanding/Ik
was Michiel de Ruyter.

09.55 Terug van weggeweest. Le-
vens van beroemde mensen als to-
neelstukjes. Afl. 2: Jeanne d'Arc.

10.25 Astrid Lindgren: Good night,
Mr. Vagabond, Zweedse serie. Wan-
neer de ouders weg zijn wordt een
goochelende zwerver door drie zus-
jes binnengelaten.

11.00-12.00 Muziek op zondag: John
Ogdon, documentaire over deze Brit-
se pianist die vorig jaar op 52-jarige
leeftijd overleed.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Talkshow gepresen-
teerd door Ivette Förster en Guilly
Koster.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 We zijn weer thuis. 7-delige

dramaserie geschreven door Wim T.
Schippers. Afl. 5: Hoogspanning. Het
huwelijk van oom Gerard en tante Ti-
neke staat onder druk.

20.37 VPRO-cinema: Sammy and
Rosie get laid, Engelse speelfilm uit
1987 van Stephen Frears, met Shas-
hi Kapoor, Claire Bloom, Ayub Khan
din e.a. Als de Pakistaanse politicus
weer naar Londen terugkeert, pro-
beert hij zijn zoon Sammy voor zich te
winnen. Intussen zoekt hij afleiding bij
zijn oude vriendin Alice, maar zijn
vroegere politieke tegenstanders la-
ten hem niet met rust.

22.14 Transit. Terugkeer van in Ne-
derland wonende buitenlanders naar
hun geboorteland. Afl.: Warschau.

22.45 Black adder. Engelse comedy-
serie. Afl.: Potato.

23.16-23.21 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
ROF
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Fer-

maak yn Fryslan. Ofl. 3.
NOS

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 Studio sport. Wereldbeker
skiën inKitsbühel met de slalom voor
heren. Commentaar: Evert ten Napel;
EK schaatsen vanuit het Thialf Ijssta-
dion in Heerenveen met de 5000 m
voor dames en de 10.000 m voor he-
ren. Commentaar: Heinze Bakker en
Hein Vergeer.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

TELEAC
18.00 Gemeentewijzer. Informatie

over het gemeentebestuur in Neder-
land. Afl. 2.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Actualiteiten van

de sport met o.m. betaald voetbal.
20.00 Journaal.
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en
triomfen. (IKON)

20.40 Duo duo. Portret van deze Chi-
nese dichter en schrijver. (HV)

21.05 " "De hoge noot. 3-delige srie
over de drijfveren van musici. Afl. 1:
Het orkest.

21.35 Ischa. Praatprogramma met
Ischa Meijer, vanuit Studio Plantage
in Amsterdam. (RVU)

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van de Wilde Gan-,

zen.
RVU
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over de handel. Afl. 3.
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 Téléclips.

KIJK ELKE
DAG

LIMBUR^DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
15.25 Télékids.
16.00 Match Extra. Tennis.
17.30 Ski Magazine.
18.00 Journaal.
18.10 Match. Sportprogramma.
18.50 Natural World. Britse natuurse-

rie. Afl.: Hemel jagers.
19.50 Blos.
20.15 Seems like old times. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1980 van Jay
Sandrich, met Goldie Hwan, Chevy
Chase, Robert Guillaume e.a.

22.00 Journaal.
22.20 Take me home. 3-delige mirt-

Brie. Afl.1.
23.10 Live. Opnamen van een concert

van Supertramp.
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!

i 01.00 Australian Open.
08.00 Li-La-Launebar.- Die Mitmach-

sendung mit Metty.
09.40 Der Wundervogel Semurg.

Russische sprookjesfilm uit 1972 van
Chabibulla Faisijew, met Chabibulla
Karimow, Tamara Schakirowa, Ta-
mara Kokowa e.a. (herh.).

i 11.00 Sic nannten ihn Zambo. Ita-
liaanse speelfilm uit 1972 van Adal-
bertoAlbetini, met Brad Harris, Gisela
Hahn, Raf Baldassare e.a. (herh.).
Georg Ryon, een veroordeelde, leeft
als Tarzan in een oerwoud, gelegen
in Centraal-Afrika. De inboorlingen
noemen hem Zambo. Op een dag be-
sluiten wetenschappers hem op te
sporen.

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.: Evie
hol' deinen Basketball.

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Das Feuer des Draehen (1).

14.30 Tennis. Samenvatting Austra-
lian Open.

16.00 Fellinis Intervista. Italiaanse
speelfilm uit 1987 van Frederico Felli-
ne, met Anita Ekberg, Marcello Ma-
stroianni, Sergio Rubini e.a. De Ro-
meinse filmstad Cincecitta viert haar
50-jarig jubileum. Voor deze gelegen-
heid brengt regisseur Federico Fellini
een bezoek aan Anita Ekberg.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Schaftenden, van Hanefi
Veter.

17.50 Heimatmelodie. Met Maria en
Margot Hellwig.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz met Björn Hergen Schimpt.
20.15 Zartlich, aber frech wie Oskar.

Westduitse spelfilm uit 1980 van
Franz Josef Gottlieb, met Patricia
Zenker, Regis Porte, Babsi May e.a.
(herh.). Playboy Peter wordt door
vele meisjes aantrekkelijk gevonden
en hij heeft dan ook helemaal niet te
klagen. Tijdens zijn vakantie wil hij
een schoonheidsslaapje gaan hou-
den aan de Wörthersee, maar de
dochter van de gendarm wordt
prompt verliefd op hem.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenru-
briek.

22.20 Prime Time
22.40 Tutti Frutti. Spelshow.
23.30 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Draht ms Jenseits.
Ray Luca verkrijgt steeds meer
macht, maar Torrelo geeft de strijd
niet op.

00.20 Sexy Foilies.
01.00 Australian open: Tennis, live

> reportage vanuit Melbourne. Com-
mentaar: Ulli Potofski.
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Nederland 1 lerina.2o.oo Der Adler vom Velsatal.
Duitse speelfilm uit 1956 van Richard
Haussler. 21.40 SAT.I Sport. 22.00
Talk im Turm. 23.30 Auf der Flucht.
Amerikaanse misdaadserie van Robert
Douglas. Afl. Blaues 81ut.00.20-00.30
Programma-overzicht.

SSVC

RTL Plus

Duitsland 2

Eurosport

Super Channel

televisie en radio zondag

" Heinz Rühmann, Oskar Sima en Leny Marenbach in de
Duitse speelfilm 'Fünf Mülionen suchen einen Erben'.
(Duitsland 1 - 15.05 uur.)

D9.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 18.

10.30 Telekolleg 11. Cursus boekhou-
den. Les 5.

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Teke-akademie. Dr. Elmar Gru-
ber over bronnen van het postmoder-
ne optimisme.

13.15 Schock der Moderne.

14.00 Wildtiere im Winter. Dierenle-
ven in het koude jaargetijde.

15.00 BGreta Garbo: Wilde Orchi-
deen, Amerikaanse speelfilm uit 1929
van Sidney Franklin. John en Lili Ster-
ling reizen per boot naar het Verre
Oosten om een plantage te inspecte-
ren. Aan boord ontmoeten ze een Ja-
vaanse prins die wel wat in Lili ziet.

16.35 Der Mann, der 1984 schrieb.
Documentaire t.g.v. de 40-ste sterf-
dag van George Orwell. (herh.).

17.30 Premiere: Die Jungfrau von Or-
leans in München, documentaire over
deze in West-Europa nagenoeg on-
bekende opera van Tsjaikovsky.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie.
18.30 Gott und die Welt. Reportage

over het dagelijks leven van een jood-
se familie in een Duitse stad.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 «Salon Mexico. Mexicaanse
speelfilm uit 1948 van Emilio Fernan-
dez. Een prostituee die door haar
souteneur uitgebuit wordt wil een
nieuw leven beginnen.

21.27 West 3 aktuell.
21.35 Die Magie des David Copper-

field. 4-delige reeks. Deel 1: China.
22.25 Pleiten. Pech & Pannen. Komi-

sche vergissingen.
22.55 ...niemandem untertan. Portret

van pastor Heinrich Albetz.
23.40 Experimente: Experimentale

documentaire over de in 1912 gestor-
ven dichter Gerog Heym.

00.05 Laatste nieuws, aansl.: AK-
Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
08.00 Telekolleg I. Cursus Engels

voor beginners. Les 15. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 5. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 44. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatie

over de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 18. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijf-

boekhouding. Les 5. (herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie.
13.15 Der Schock der Moderne. Afl.

7: Kultur als Natur.
17.15 Ratselspiele.
17.30 IN. Informatief magazine.
18.00 Urteil des Monats: Ein aktueller

Fall.
18.55 Reden ist Gold. Talkshow.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Schlagerparade der Volksmu-

sik..
21.45 Südwest aktuell -Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 's Brettl. (2). Werner Koczwara

en Harald Weinreich presenteren zich
in dit satirisch programma.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

België/TV 1
"800 ■, - ""* ss_

"S-OO Va!,ekoek
' met om:

o£e- Afl. 14 1' Be|gische tekenfilmse-

„Afl. 14
01, Belgische tekenfilmserie.

10 Oviri
Os 6' Afl. 23 Bel9'scne tekenfilmse-
-1°-00 K® ofre99els. Kinderserie,
ii °°fdth«!m ". Cu|inair magazine.'1.00 De a: Aardappelen.
11^:11 nn2 V̂ende da- Praatcafé

"^ Con? De week in beeld.
ll6n uit hl,"!31'61 Debat met vra-'2.oo 2 het Publiek.
StudiooaV« n °P 2even: Napraten met

lj*ek. en over cle afgelopen
1$ lKnHoVer2icht-
h °Pus on y Prorr,s- 3e symfonie in
l 0r het kA Van Brahms, uitgevoerd,>st va' vfn'nkli'k Filharmonisch Or-

"°° Hui aanderen-Serie ovefnukijken- Veertiendaagse
l 4

W°nen. b°uwen, verbouwen en

fonclaQrmiHHUUr Jessje. GevarieerdI_-a,ie: Sf^P^ramma. Presen--30 Lev e Ca|uwé.
K^rtienda""' en laten laven- (1).

1> _?chtviinde?«f o mil»uprogramma.ig NW Prese"tatie: Gil Claes.
0s Leviak- Animatieserie. Afl. 146.

NensÏÏ"f?n I 816" leven- <2>' met
i, 6rsWaan nm De Ho9e Venen: K'i-||U 9. Dierennieuws: de drijfnet-

#Arnold Willems en Karel
Vingerhoets in de Belgische
tv-serie 'Langs de kade.
(België/TV 1-20.15 uur.)

vis-problematiek.
18.45 Sportweekend 1.
19.25 Mededelingen en program-

mas-overzicht.
19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstips

Road Gaffiti (2).
19.45 Sportweekend 2.
20.15 Made in Vlaanderen: Langs de

kade, 3-delige mini-serie rond de be-
levenissen van deAntwerpse haven-
politie. Deel 3: De hormonendealer.
Er wordt een renpaard gestolen en
Crets en zijn ploeg krijgen te maken
met hormonendealers.

21.15 Het ei van Christoffels. Repor-
tage over mensen, hoe ze naar zich-
zelf kijken, over hun omgeving en de
feiten van de dag.

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. 3: Luchthelden.

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-
sten: Het boerengezin, uit de serie
100 Meesterwerken.

België/TV 2
Geen uitzending.

België/RTBF
10.00 Terre et soleil, agrarisch nieuws.
10.30 Reflets du liberalisme, politieke
uitzending, (herh.). 11.00 H/Mis. 12.00
Faire le point. 13.00 Journaal. 13.20
Variétés a la une. 13.30 Jeunes solis-
tes, programma met klassieke muziek
uitgevoerd door jonge solisten. 14.35
Visa pour le monde, reportage over
Nieuw-Zeeland. 15.45 Cinéma a la
une. 15.55 Adieu Irlande. 3-delige
Amerikaanse serie. Afl. 1. Na zijn vlucht
uit lerland is Rory O'Manion in Philadel-
phia aangekomen. Rachel vestigt zich
bij haar oom. De hartstocht van de ge-
liefden, eindelijk weer verenigd, is on-
gekend. 17.50 Noubanimé. 18.20 Ac-
tualités a la une. 18.30Week-end spor-
tif. Sportmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Festival du cinéma

de Bruxelles. 20.10 Cinéma a la une. E
(herh.). 20.10 Billet doux, spelprogram- E
ma. 21.30 Les héromes de Colette, E
driedelige tv-film naar het werk van Co- E
lette. Deel 1. Michel en Alice, twee Pa- E
rijzenaars, brengen hun Paasvakantie __j
in een groot huis door. Het weekje ver- =
loopt niet zonder strubbelingen en een Etragische afloop dreigt. 23.05-23.30 E
Weerbericht en laatste nieuws.

België/Télé 21
18.45 Cargo de nuit. (herh.). 19.30 E
Journaal. 20.00 John Wayne cyclus: Le E
dernier des géants, Amerikaanse E
speelfilm uit 1977 van don Siegel. 1901 S
Carson City. Revolverheld John-Ber- E
nard Books is gekomen om in alle rust E
te sterven. Maar voor het zover is, moet E
eerst nog een oude rekening vereffend E
worden. 21.35 Journaal, (herh.). 22.05 =Coup de film, filmmagazine. 22.25- §
23.00 Week-end sportif, sportprogram- 1ma. =
TV 5

16.05 TVS Infos. 16.15 Drevet vend la =Meche. 17.15 L'Ecole des Fans. 18.00 E
30 Millions d'amis. 18.30 Flash Varicel- Ele. 19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Me- E
teo. 19.40 Du Cote de Chez Fred. E
20.40 Champs Elysees. 22.00 Journal E
Televise et Meteo. 22.30 Sept sur Sept. E
23.30 Viva. 00.20-00.50 Oceaniques.

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. 01.00 VJ Maiker
Wexo. 03.00-07.00 Night Videos.

SAT1
08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. LiebesgrüGe vom
Steinfinger. 08.30 Mister Ed. Ameri-
<aanse komedieserie. Afl. Wilbur
nacht sein Testament. 08.55 Program-
■na-overzicht. 09.00 Batman. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. Der Maha-
radscha von Nimpah. Deel 1 en 2.
39.50 Teletip Koehen. Aansl. Ihr Horos-
<op. 10.00 SAT 1 Sport. 10.30 Auf und
Javon. 10.55 So gesehen. 11.00 Ge-
'angene der Bestien. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1980 van Robert Col-
ins. 12.30 Hauptsache wir verstehen
.ms! 12.45 Zeitreise. Quiz. 13.10 Tele-
tip Freizeit. 13.20 Unsere kleine Farm.
<\merikaanse avonturenfilm. Afl. Eine
/Velpe für Andy. 14.10Köpfchen, Köp-
chen. 14.35 SAT.I sport live. 17.00
=lettet die Bestien. Amerikaanse speel-
ïlm uit 1978 van Peter Hunt.18.45
3AT.I Bliek. 19.05 Die Schone und das
3iest. Amerikaanse serie. Afl. Die Bal-



Andere Freek
in aantochtRob de Nijs met 'De reiziger' nog onderweg- Concert '91 op komst

'Spanning houdt
me op de been'

Kijk, voor het publiek is hefl
gisch dat het een ideaalbi
schept, maar voor mij zou I
heel gevaarlijk zijn als ik ét
naar ging leven. In dat verbl
vind ik het ook een beetje Jwat er op dit moment met Ij
en Wim (Van Kooten en De»
gebeurt. Ik hoop dat ze het'
ook in de gaten nebben, maaf'
wekelijkse penetratie van he*
de manier waarop ze bepa»
dingen zeggen, de reacties ét
op beginnen bijna religieuzev
men aan te nemen. De ene aV°
roepen ze dat de sirenes 'meer mogen loeien en de voW
de dag loeien er ineens acht ij
meer. Zoiets gaat voorbij aaq
democratische besluitvorflj]
dus is het demagogisch. I
mag jeaannemen, dat dietw«j
voorlopig nog allemaal opj
rijtje hebben, maar stel jevo<A

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Een andere
Freek de Jonge is in aantocht.
Hoe die zich zal manifesteren en
wanneer is nog even de vraag, de
cabaretier in kwestie weet alleen
dat hij af wil van het publieke
verwachtingspatroon dat hij op
de planken met 'De Volgende'
voorlopig nog perfect beant-
woordt. Het kan niemand ont-
gaan dat De Jonge buiten het
theater al verder gevorderd is
met het afbreken van het unieke
instituut dat hij tegen wil en
dank is geworden. Zijn geregel-
de gekoketteer met Toon Her-
mans met wie hij eerst in het Am-
sterdamse Carré en deze maand
in het Rotterdamse Luxor om
beurten optreedt en zijn opzien-
barende overeenkomst met RTL
Veronique hebben de afgelopen
maanden het bestaande ideaal-
beeld behoorlijk gesloopt.

'De aanslag'
als nachtfilm
bij de TROS

Van onze showpagina-redactie

BOSCH EN DUIN - Rob de Nijs heeft zich voorzien van
een persoonlijk motto. „Hoe ouwer, hoe meer power" luidt
de stoutmoedige lijfspreuk, waarmee de zanger wil aange-
ven dat hij onverminderd barst van de ambities. Vandaar
meteen ook enkele opmerkelijke artistieke koerswijzigin-
gen in het nieuwe decennium, zoals het wisselen van pro-
ducer en het opnemen van een Engelstalig album met
'ovenvers' repertoire. Dat hij op 47-jarige leeftijd van rustig
voortkabbelen nog helemaal niets wil weten komt ook tot
uitdrukking in zijn huidige theatershow 'De Reiziger.
Daarmee is hij dit seizoen - opnieuw óók in Limburg - nog
onderweg. Daarna treft Rob de Nijs voorbereidingen voor
zijn nieuwe show Concert '91.

" Rob de Nijs: „Geloof het of niet, maar ik voelde met m'n
klompen aan dat Zuidamerikaanse muziek weer helemaal
in zou raken."

In 'De Volgende' zijn zestiet
theaterproduktie sinds het j
buut met Bram Vermeulen]
'Neerlands Hoop in Bange _
gen' in 1968 heeft Freek de Je*
nog geen afstand gedaan val)
in de mangel geraakte stad*
speakerGordelroos. Lang zal1
echterniet meer duren, omda'
actualiteitswaarde van deze jj
wijzing naar zijn eigen optrek
in september achter de mW
foon in De Meer ('Telefoon
de heer Waldheim. Of hij <
met de heer Wiesenthal in v
binding wil stellen') zo lani
merhand is weggeëbd. „In de
censies is steeds beweerd dat'
programma zon beetje rond'
gegeven is opgebouwd, maaH
is beslist een misvatting. Ik Jj
het zo vervangen en dan W
tachtig, negentig procent valjj
inhoud intact laten," stelt Frfl
die inzake de 'Oostenrijkse
roep' zijn naam onvermink
ten onrechte in diskrediet
bracht acht. „Ik had de UEFA
Zürich ook graag het bewijs A
verd dat mijn opmerking geW
losstond van het incident vafll
ter in die wedstrijd. Van
kreeg ik echter geen steun, bj
als men was voor een averecfl
uitwerking van mijn verweer]

Gordelroos
Freek, ongewild ook in opspraak
geraakt als stadionspeaker bij
het ontspoorde Europa Cup-duel
Ajax-Austria Wien, is eindelijk
weer meer dissident dan goeroe.
De trouwe fans zitten wellicht
met De Verwarring, die opnieuw
flink is toegenomen door zijn
cryptische televisie-optreden bij
'Margeet Dolman' op oudejaars-
avond. Zelf is hij, inmiddels 45
jaar, een nieuwe Bevrijding na-
bij. „Ik zie mezelf in perioden
van tien jaar. Eerst Neerlands
Hoop, daarna solo en dan breken
er nu tot het jaar 2000 weer tien
nieuwe jaren aan. De eerste ge-
voelens daaromtrent zijn dat ik
me niet moet binden, controver-
sieel moet blijven en dat ik weer
eens veel tot me moet gaan ne-
men in plaats van achter elkaar
programmaatjes te blijven ma-
ken."
Dat hij op tv tegenover Margreet
Dolman liet doorschemeren het
competitie-element met vakge-
noten als prikkel te missen was
eenkwestie van ironie. „Want als
ik ergens van afwil, dan is het dat
soort stress. En daar wordt na-
tuurlijk toch wel weer iets van
opgeroepen als jezon Heineken-
advertentie ziet met al die lach-
programma's op een rijtje."

Vooral de breuk met Gerard
Stellaard, de afgelopen tien jaar
in de studio steevast zijn grote
vertrouwensman, heeft nogal
wat opzien gebaard. Hun muzi-
kale relatie leek immers zo hecht
en was tegelijkertijd voor Neder-
landse begrippen ongekend
vruchtbaar. Rob de Nijs wenst
daaf ook niets op af te dingen, hij
heeft alleen gemeend toe te zijn
aan frisse impulsen. „Gerard was
natuurlijk het liefst nog twintig
jaar op dezelfde voet verder ge-
gaan. Hij vindt het ook allemaal
niet zo leuk, maar hij geeft me
wel gelijk. Logisch, want je ziet
toch overal dat artiesten na ver-
loop van tijd van producer veran-
deren? Elton John, Cliff, noem
ze maar op, ze zijn, hoe groot hun
succes ook was, blijven swit-
chen."

der moeite kosten om Ronald
daarvan te overtuigen dan bij
Gerard vaak het geval was. Dat
laatste klinkt misschien negatief,
maar dat is beslist niet zo be-
doeld. Als het tussen Gerard en
mij nooit had geklikt, dan waren
we nooit tot zoveel moois geko-
men."

Het vertrouwen in een carrière-
strategie naar eigen inzichten is
onlangs nog eens bevorderd
door de stille verkooptriomf van
het recente verzamelalbum
'Compleet Deel I', het eerste
overzicht van ruim een kwart
eeuw Rob de Nijs in een geplan-
de reeks van drie. „Door zelf de
samenstelling te verzorgen zijn
er naast de overbekende num-
mers flink wat stukken geselec-
teerd, die nog niet zijn stuk ge-
zongen. Als straks de serie in
haar geheel in de winkel ligt, dan
is de titel mijns inziens volledig
gerechtvaardigd."

Calypso
Zonder meer ego-strelend is
voorts het warme onthaal voor
de verrassende calypso-medley,

Zeggenschap
Ronald Sommer, die als techni-
cus de afgelopen jaren al regel-
matig betrokken was bij alle stu-
dio-activiteiten, wordt Rob de
Nijs' nieuwe geluidsbepaler. Met
dien verstande dat de zanger zelf
voor het eindresultaat meer ver-
antwoordelijkheid zal gaan dra-
gen. „Het voordeel van deze ver-
andering is dat ik meer zeggen-
schap zal krijgen. Gerard was te-
genover mij altijd heel autoritair
en dat leidde soms best tot een
stroeve manier van werken. Ik
bedoel, ik loop ook al wat jaartjes
mee en weet meestal heus wel
wat goed voor me is. Het zal min-

Hoewel het bovenstaande wel-
licht anders doet vermoeden
kent Rob de Nijs uiteraard ook
nog wel enige frustraties. Het zit
hem bijvoorbeeld danig dwars
dat de televisie-registraties van
zijn 'Concert '89' zo slecht heb-
ben gescoord. De waardering
mocht er zijn, de kijkdichtheid
daarentegen was zonder meer
belabberd en daarvoor stelt hij
zonder omhaal de VARA verant-
woordelijk. „Als je na elven een
muziekprogramma gaat uitzen-
den, dan kun je er natuurlijk
donder op zeggen dat er geen
miljoenen mensen meer zullen
kijken. Ik begrijp ook niet waar-
om ik, met nota bene-een eigen
produktie, zo laat pas de ruimte
krijg, terwijl Anita Meyer wel op
prime time terecht kan. Het be-
wijst weer eens hoe zeer je on-
derhevig bent aan de hogere
machten binnen zon omroep. En
dat is niet alleen sneu voor mij,
maar voor alle mensen die hun
ziel en zaligheid in zon onderne-
ming hebben gestoken. Heus,
voor een dergelijke behandeling
is de aangewende energie veel te
groot geweest."

diehij in het kader van 'De Reizi-
ger' op de planken presenteert.
„Geloof het of niet, maar ik voel-
de op mijn klompen aan dat
Zuidamerikaanse muziek hele-
maal in zou raken. „En wat ge-
beurt er, net nadat we met dit
programma van start waren ge-
gaan? Raakt die 'Lambada' in-
eens helemaal in de mode! Vanaf
dat moment kon die ode aan Har-
ry Belafonte, want zo zie ik dat
blok toch, helemaal niet meer
stuk. Jekunt echt merken dat de
mensen weer helemaal gewend
zijn aan die tropische ritmes. Ik
heb in geen tijden een alternatief
intermezzo gehad dat zo is inge-
slagen."

Rob de Nijs is zich er tegelijker-
tijd toch ook van bewust nooit zo
'breed' te zullen aanspreken als
de ware volkshelden in Neder-
land Muziekland. „Daarvoor
neem ik te vaak risico's. Met mijn
kleding, dan weer door een
staartje of een baardje, ook met
teksten die niet iedereen onmid-
dellijkbegrijpt. Ik zou het me ge-
makkelijker maken als ik bij al
dat soort dingen meer concessies

zou doen, maar dan verliest dit
vak toch veel van de spanning,
die me nu op de been houdt."
In Limburg is Rob de Nijs onder
anderen aanstaande donderdag
25 januari in Casino Landgraaf
voor een showoptreden en met
zijn volledige theatershow komt
hij op 24 april naar de stads-
schouwburg van Sittard en op 1
mei in het Wijngrachttheater van
Kerkrade. ,
Twintig banen

op de tocht
bij de NCRV

Hoewel hij thans nog oudere
van leer trekt geeft zijn huid 1
show -in Limburg is hij daafj
op 25 maart in 'De Maaspoort
Venlo - wel een kleine mdie8

over de koers die Freek de Jo^
overweegt in te slaan. De 'gel^
de' muziek van de lerse zal»
Gavin Friday op zijn beurt e
danig geïnspireerd door JacfJ1'
Brei en Kurt Weill is daarbij *eerste vertrekpunt. Tenzij Jvoorgenomen, maar tot nog 'steeds uitgestelde geëxperiröl
teer met de Engelsman Neül
nes hem alsnog op andere 1
dachten brengt. „Wat Gavin fl
day doet, dat melancholieke,!
staat me heel erg aan. Ik zie fl
zelf ook wel die kant opg*3
maar dan met tussen de lie*Jdoor natuurlijk wel wat cCI
rences."

Noodzaak
Het oplossen van zijn ego als ab-
surd-filosofisch komiek sluit aan
op de verwerving van een hele-
boel verse fans via de herhalin-
gen van zijn oude shows bij Ver-
onique. Deze jonge aanwas tij-
dens het gesprek treffend ge-
symboliseerd door de overvrien-
delijke ober die een handteke-
ning voor zijn vrouw vraagt is
voor hem niet het enige positieve
effect van de toch ook gekriti-
seerde 'herhalingsoefeningen.
„Het is weleens goed om dingen
te doen die jezelf ook niet een,
twee, drie begrijpt. Al is het maar
om te kijken hoe je omgeving
reageert. Alsje denkt een gevan-
gene te zijn van het idee dat men
van je heeft, dan schuilt daar
zelfs een geestelijke noodzaak in.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De veertig per-
soneelsleden tellende afdeling
algemene zaken van de NCRV
moet waarschijnlijk gehalveerd
worden. Deze verwachting heeft
de NCRV-directie uitgesproken
tegen de werknemers van de af-
deling. Het ontslag moet de
NCRV een besparing van een
miljoen gulden per jaar opleve-
ren.

Volgens een NCRV-woordvoer-
der moet er bezuinigd worden
omdat de overheid vanaf 1 janua-
ri 1991 stopt met het geven van
een vergoeding voor de eigen
NCRV-radiostudio.
Onder de afdeling algemene za-
ken valt het personeel van het
NCRV-restaurant, de huisdruk-
kerij, de bewaking en de studio-
dienst.

Van onze showpagina-redactie

Mare en Dave
in Telebingo

" De Alpenzusjes wagen opnieuw een gokje op radio en tv met het ondeugende liedje van
'De tango van het blote kontje.

HEERLEN - Als nachtfilm
brengt de TROS in aansluiting
op het zaterdagavondprogram-
ma om 00.10 uur op Nederland 2
de Nederlandse speelfilm 'De
aanslag', een succesvolle pro-
duktie van Fons Rademakers op
de gelijknamige roman van Har-
ry Mulisch. Het verhaal begint in
Haarlem in januari 1945. Neder-
land is nog bezet door de Duit-
sers. Voor het huis van de familie
Steenwijk wordt door de verzets-
groep een collaborerende politie-
chef doodgeschoten. Op dat mo-
ment vallen de Duitsers het huis
van de familie Steenwijk binnen.
De twaalfjarige Anton Steenwijk
is de enige die de invasie over-
leeft. Aanvankelijk lijkt hij dit
drama te verwerken, maar in de
loop van zijn leven wordt hij re-
gelmatig geconfronteerd met
zijn gruwelijkeverleden. HEERLEN - Een oud succes van

Toon Hermans wordt opnieuw
leven ingeblazen door de Lim-
burgse Alpenzusjes. Het betreft
'De tango van het blote kontje',
waarvan een verkorte versie
(twee minuten en 45 seconden)
nu op de plaat is verschenen.

Alpenzusjes met
succes van Toon

het blote kontje' in de versie van
'De Alpenzusjes' aanslaat, dan
komt platenproducer Ger van
Geijlswijk met een vervolg (afle-
vering nummer 2) van dit vrolij-
ke nummer.

uur te beluisteren in 'Op volle
toefen' op Radio 2. Diezelfde dag
maakt RTL Veronique tv-opna-
men in disco Metropool in Zaan-
dam voor het programma 'Hits
uit Holland' dat op 15 februari
om 19.30 uur wordt uitgezonden.

platenprogramma. „De versie
van Toon Hermans kon men in
de discotheek niet zo snel vinden
en daarom heeft men die van De
Alpenzusjes maar gedraaid", al-
dus platenproducer Ger van
Geijlswijk.

Bij de NCRV-televisie zijn 'De
Alpenzusjes' op zaterdagavond
10 februari tweemaal te zien en te
horen in het nieuwe programma
'Holiday Show' van Frank Mas-
meijer. Ditmaal met een wals-
medley en het lied 'In Kufstein
heb ik het jodelenm geleerd. An-
dere gasten in dat programma
zijn Sandra Reemer, André Ha-
zes en de eveneens uit Limburg
afkomstige Singing Trumpets.
Wat dichter bij huis zijn De Al-
penzusjes op zondagochtend 18
februari in Drieluik te Heerler-
baan van de partij tijdens een
'Herrensitzung'.

# Freek de Jonge: ,Het is wel eens goed om dingen te do*
die jezelf ook niet één, twee, drie begrijpt."

Van onze rtv-redactie
BRUNSSUM - Het Limburgse
duo Mare en Dave zal maandag-
avond bij deKRO optv te zien en
te horen zijn in het programma
'Telebingo'. Tijdens de recht-
streekse uitzending, die ditmaal
komt vanuit Winschoten, bren-
gen Mare en Dave dan hun re-
cente plaatsucces 'Wie wil dr
nog 'n pizza?'. Telebingo, dat
wordt gepresenteerd door Carl
Huybrechts, begint om 20.15 uur
op Nederland 1.

In de jarenzestig werd dit num-
mer razend populair toen Toon
deze vrolijke ballade op de hem
bekende humoristische wijze
voor het voetlicht bracht tijdens
zijn one-man-shows. Eerst in het
theater en later op tv. De Lim-
burgse showman, die inmiddels
twee exemplaren van zijn nu
door de Alpenzusjes gezongen
nummer thuis in Hilversum
kreeg toegestuurd, deed destijds
over deze act iets meer dan zes
minuten. Wanneer 'De tango van

Holiday Show
De KRO-radio heeft 'De tango
van het blote kontje' inmiddels
opnieuw als radio-première ten
beste gegeven ten een verzoek-

In eerste instantie reageren de
media in ons land enthousiast op
de plaat van 'De Alpenzusjes' en
'De tango van het blote kontje.
Aanstaande maandag zijn Carla
Langendijk en Annie van Rhe-
nen ('De Alpenzusjes') met dit
nummer tussen 11.00 en 12.00
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Van onze rtv-redactie

'Ik zie
mezelf in
perioden van
tien jaar'

Show met Julio Iglesias
in plaats van Telefoto

'te dragen. „Ket.is fris en vlot,
maar er moet ook nog wel wat
aan worden bijgespijkerd." De
bedoeling van Telefoto was dat
kandidaten, vanuit hun stoel in
de huiskamer, via het tv-toestel
een foto maken van een vooraf
opgegeven situatie. In de stu-
dio waren zowel attributen als
figuranten aanwezig om de
kandidaat daarbij te helpen.

HEERLEN - De AVRO-televi-
sie brengt aanstaande maan-
dagavond om 21.25 uur op Ne-
derland 2 een ingelaste en al
eerder uitgezonden tv-show
rond de bekende ster en zanger
Julio Iglesias.

Dit programma komt in plaats
van het spelprogramma Telefo-
to, waarmee de AVRO met on-
middellijke ingang stopt. Van
Telefoto zouden nog tien afle-
veringen op het scherm ko-

men, maar die gaan niet meer
door na de slechte reacties en
bedroevende kijk- en waarde-
ringscijfers. De kijkers gaven
een rapportcijfer van 5,4. „Dat
is het slechtste dat in Neder-
land ooit voor een spelpro-
gramma werd gegeven", meldt
de afdeling Kijk- en Luisteron-
derzoek van de NOS.
Volgens de AVRO had de de-
buterende presentatrice Ket
van der Brugge (afkomstig van
Minjon) nog niet de ervaring
om zon ingewikkelde formule

Volgens de woordvoerder van
de AVRO hebben veel kijkers
na afloop van de eerste uitzen-
ding deze week de AVRO ge-
beld om hun beklag te doen
over Telefoto. De AVRO-lei-ding had het programma niet
op voorhand bekeken, omdat
tot kort voor de uitzending de
eerste aflevering nog niet klaar
was." Julio Iglesias: noodgedwongen- maar tot vreugde van zijn

fans - herhaalt de AVRO maandagavond zijn tv-show.
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