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Materiële schade nog nauwelijks te schatten

Leven na orkaan
langzaam op gang

rEN HAAG - In de loop van gisteren is het leven in ons land
;7 eer op gang gekomen na de stormperikelen van donderdag-
A°nd en -nacht. De treinen en bussen reden omstreeks 18 uur
;!fIJWeI allemaal weer, zij het hier en daar nog wel met vertra-
:pgen. De doorgaande wegen waren weer te berijden. Ook op

'*Jken en kleinere wegen was alles weer normaal.

*0v lar*d likte zijn wonden: voor
fe 6r bekend zÜn achttien mensen
j. §ekomen door ongevallen die di-
l l of indirect aan de storm te wij-P Waren. Tot degenen die omge-
fo.5 1en zijn behoren ook de driewj^dweerlieden die in de vuurzeeJr* het afgebrande Huis ter Duin in
jy ordwijk het leven lieten. In heel
j, st-Europa vielen zeker 92 doden.

werd het ergst getroffen
{A 45 doden. In België kwamen
*l£ mensen om het leven, in Frank-
v * acht, in de Bondsrepubliek ze-ü en in Denemarken vier.

iL.Materiële schade is in zijn totali-
ö,, tl°g nauwelijks te schatten. Het

teau VoorlichtingVerzekering in
(A* Haag Jean pas over ongeveer
* *" Week met exactere cijfers ko-

men maar spreekt nu al over 'hon-
derden miljoenen guldens. Vooral
bossen en ook de tuinbouwkassen
zijn zwaar getroffen.

De materiële schade die de storm
aanrichtte liep zeer uiteen. Berich-
ten uit het hele land, maar vooral uit
de kustgebieden, spreken over om-
vergeblazen (vracht)auto's, bomen
op auto's, rondvliegende dakpan-
nen, bouwmaterialen en reclame-
borden, omvergeblazen bouwketen,
kapotte ruiten, ingestorte schuren
en stallen (waardoor veel vee dood
ging), omgevallen hijskranen en
branden.

Verzekeringen
In de meeste gevallen zal schade
aan particuliere woonhuizen gedekt
worden door opstal- en inboedelver-
zekeringen. In het bedrijfsleven
hangt meer af van decontracten die
men heeft met verzekeraars. Bij
automobilisten gaathet om de vorm
van de verzekering.

♦ Zie verder poging 20 en 21

het weer

V?SSELVALLIG
kunnen er enkele

buien vallen, sommi-
j« J*-et hagel, onweer of wind-
li,. en* De middagtempera-
\fa r wordt ongeveer 6 graden

een krachtige wind uit
L,QWestelijke richting. In de
l^e middag zal de bewolking
J?**emen waaruit in de avond
$.. nacht regen valt. Morgen
je ' het in de ochtend wisse-

""4bewolkt zijn en vallen er
"-ef en-*e-ebuien, 's Middags is
K.l overwegend droog. De
(."'"dagtemperatuur wordt
I^Ca 7 graden en de wind is
Kantig uit zuidwestelijke. ht-ng.

Gevelde
'reus' in

mootjes...
WAHLWILLER - De eik
van Wahlwiller, de mar-
kante reus op het plateau
tussen Wahlwiller en Eys
is gisteren in mootjes ge-
zaagd. Na zeker twee eeu-
wen alle elementente heb-
ben getrotseerd, moest de
eik donderdag tijdens de
zware storm het loodje leg-
gen. Met de eik is een zeer
apart stukje Zuid-Limburg
voorgoed verdwenen...

" Haardhout is alles
wat overbleef van een
van de bekendste eiken
in Limburg.
Foto: Widdershoven

KNMI: Maandag
weer veel wind

Van onze
Haagseredactie

DE BILT - Het KNMI
in De Bilt vindt het niet
verantwoord om nu al
te voorspellen wat de
wind komende maan-
dag 'doet. Hoewel aan-
genomen wordt dat ons
land na het weekeinde
weer onder invloed van
een depressie zal ko-
men te liggen, wat zeer
waarschijnlijk veel
wind met zich brengt,
waagt de meteorologi-
sche dienst zich niet

aan een exacte wind-
krachtverwachting. Be-
richten dat het maan-
dag opnieuw gaat stor-
men acht het KNMI
'niet onderbouwd.
„De depressie van
maandag ligt nu voor
Groenland, die moet
zich nog helemaal ont-

wikkelen en vervolgens
de oceaan oversteken.
Wij nemen aan dat die
depressie gepaard gaat
met een boel wind,
maar om nu al te zeggen
dat dat vergelijkbaar is
met de storm van don-
derdag, is niet verant-
woord", zegt hoofd-me-
teoroloog Peter Timo-

feeff desgevraagd.
Het KNMI reageert
daarmee op berichten
dat komende maandag
opnieuw een stevige
storm over ons land zal
razen.

Timofeeff: „Zondag,
misschien morgen in de
loop van de dag, weten
we mogelijk iets meer
wat de wind maandag
gaat doen. Ik sluit niks
uit, maar ik voel er niets
voor nu al iets te gaan
roepen wat later niet
waar blijkt te zijn".
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Storm in Limburg
eist slachtoffer

Van onze verslaggever
GULPEN - De storm heeft vrijdag-
morgen om 1.00uur ook in Limburg
een slachtoffer geëist. De 20-jarige
Noël Peltzer uit Mechelen werd op
slag gedood toen zijn auto door een
hevige windvlaag van de weg werd
geblazen en tegen een boom botste.
Het ongeval gebeurde op de weg
Maastricht-Vaals nabij de buurt-
schap De Hut bij Gulpen. De jonge-
man kwam van een repetitie van de
harmonie Concordia te Margraten
en was opweg naar huis.

" Zie verder pagina 21

Prostituées
met geweld
verkracht

HEERLEN - De Heerlense politï
heeft een 35-jarige Duitser aange
houden opverdenking van een ern
stige vorm van verkrachting val
vier heroïne-prostituées. De vel
krachtingen werden de afgelopei
twee maanden gepleegd in Heerlen
De man nam de vrouwen in ziji
auto mee, vergreep zich op brut
wijze aan hen en ging er zonder tl
betalen vandoor.

Geen verlaging
omroepbijdrage

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Hetkabinet heeft gis
teren besloten de omroepbijdrage
niet te verlagen, maar op het huidi
ge niveau te handhaven. Premie
Lubbers maakte dat na afloop val
de ministerraad bekend. Met de uit
breiding van de STER-reclame waj
het kabinet aanvankelijk van plai
het kijk- en luistergeld te verlagen;
Volgens Lubbers kan de omroepbij
drage ook in de nabije toekoms
nauwelijks nog worden verhooed

Stormschade
in Limburg
valt mee

...Jantje...

(ADVERTENTIE)

w KAPPA doetde winter-
collectiewegvoor "Last minute" prijzen

Uni sweaters nu ’ 35,-
-twee stuksvoor / 59-

Kappa Sweatshirts 98,- nu/ 59,-
Kappa polosweatshirt

van 119,95 nu/ 59,-
Kappa sweatvest 149,- nu ’ 59,-
Kappashetlandtrui nu/ 59,-
Kappa trui sjaalkraag nu / 69,-
Kappacord shirt 149-nu ’ 79,-
Kappatruien 135,- nu/ 79,-
Kappa dess. sweat 145,- nu ’ 79,-
Kappa dess. polosweat nu ’ 89,-
Kappa kabeltrui 249,- nu ’ 139,-
Kappa fleecetrui 189,- nu ’ 99,-
Kappa jeans van 135,- nu ’ 79,-

-|kfEE datkan jeniet latenflfc-t»»» liggen.
Kom vandaagnog en kijk meteen even naar de
juistbinnengekomen nieuwe zomercollectie

M HEERLEN
SAROLEASTRAAT

Kappa Shop

(ADVERTENTIE)

TBkr
DE UMBURGSE* '
PERSONEELSfGIDS

Vandaag op depagina's
14-15-22-24-26-28-30-56-57-58

(ADVERTENTIE)

_____f_S üün..--!

MOETiKE»/|
Het is gewoon te gek

Dobber sweaters en t-shirts
Chipie t-shirts MrBeen 39-
Dobber shirtsVerte Vallee shirts
Rif le pantalons en MrBeen pantalons 59,-
VerteVallee shirtsTh B. colberts Th B.
pantalons MrBeen colberts Fiorucci jeans
Dobber Ranger jeansChipie jeans 49,-
Dobber pantalons cord, Privata truien
Chevignon sweats Chipie cords en
pantalons 79,-
Dobber pantalons en truien Chipie
truien en shirts 69,-
JackDobber Chipie 99,-
P.S. Als jetoch in diegezelligeStorebent
bekijk dan meteen denieuwecollectie die
binnen is. _r

THE FIVE POCKET STORE
SAROLEASTRAAT 43 HEIEN

(ADVERTENTIE)

\ öMwIiBËR" 'J^êêM
* leder nullijner in de kleuren zwart en grijs. _-^*at__,l_B_BH
| Maten 32 t/m 46. Bristolprijs 25.-

alléén
| vandaag slechts y^mm\

■ _f^__ a» aaa-. "_■»_»>--■— _#__ _T Heerlen: Hoogeweg 2" 4
I Mm llCl'l'f I Kerkrade: Nullanderatraat 102 ■_ I^l IVI i^A I llli Sittard: winkelcentrum 'den Tempel' mMLAtM. llK^afl Rothem-Meerssen: 'Au CM' Kuilenatr. 75 I

(ADVERTENTIE)

fJURGENII AUTO ILeasing!
inf^^o4s-463333

SPEELCLUB MAASBRACHTF ISPEELCLUB MAASBBACHtT ISPEELCLUB MAASBBACHtTI ISPEELCLUB MAASaaACHrT

vyflaHn zjMmmÊ v^fflSß R|ikswe93 § p^^*
""""".Bwiratil I i Ti«__iiTrt__r"^i ■ ""-11■-"■I ■■**"_____t7tt_t_t_ _■ m i il ■ ■ _■■ i ■ iv ______ i ■ ii !■ mm^j ___________

11' II Ir 1 ■m.*an~,_lw_Lw_r___ W\.wA.wA.wWW
HM__ÉBIÉ||ÉÉ__I ■■■■___fe_M_ri_fe__________i ________■__■______

Wij als Limburgse Verre Oosten specialist hebben voor U
de mooiste routes in Indonesië, Thailand en Singapore in petto!

Bel snel voor ons kleurrijke programma.

IndonasionTroval Club bF
Nieuwstraat 10 Hoensbroek. TELEFOON.: 045-211527

Informeer naar onze vrijblijvende voorlichtingsavonden!
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Nova Zembla
in Heerlen

.HEERLEN - Sinds kort is de Am-

rterdamse galerie Nova Zemblaver-
iuisd naar Heerlen. Johan Deu-

Jnens, één van de drie initiatiefrie-
kners, die in 1984 aan deKorte Leid-
Vdwarsstraat in Amsterdam de ex-
positieruimte openden, heeft zijn

"arttviteiten verplaatst naar de
JpdKtelijke Mijnstreek.
"Ndsn& Zembla zal in Heerlen, De*Kommert 16, niet als galerie maar
tals centrum voor kunstenaarsboe-jken gaan fungeren, die op afspraak
*kan worden bezocht. Woensdag 24

I'januari houdt Nova Zembla daar
'open huis' van 16.00 tot 20.00 uur.
Er is een catalogus beschikbaar van
de boeken die kunnen worden ge-
kocht.

exposities

Hermans/De Graaf
in Perroengalerij

.MAASTRICHT - In de Perroen-
,galerij, Vrijthof 29 in Maastricht,

?
,opent het kunstenaarsinitiatief
Stichting Perrun' vandaag om

|u
16.00 uur zijn nieuwe tentoon-

stellingsruimte onder de naam:
"' Perroen Aktuele Kunst (P.A.K.).

Tot 25 februari zullen de werken
van Marcel Hermans en Jaap de
Graaf te zien zijn in de nieuwe
ruimte. Marcel Hermans ge-
bruikt video om zijn gedachten

te bepalen. De leidraad
■In zijn werk is het thema duali-■ teit. Zijn video-installatie die de
titel 'Die Gleichzeitigkeit des An-
deren' draagt, stelt een persoon-
lijk conflict centraal. Namelijk
de gedachten over de emotionele
relatie tussen hem en zijn twee-
lingbroer. Jaap de Graaf toont te-

gelijkertijd een aantal recente
■i schilderijen.

Hans Lemmen met
werk in Aken

'AKEN - Zeventien kunstenaars
"werden door de 'Neven Aache-

ner Kunstverrein' uitverkoren
hun werken te tonen tijdens de
expositie aan de Rudolfstraat 56-
-58 in Aken. De uit Bemelen af-
komstige kunstenaar Hans Lem-
men is één van hen. De expositie
is geopend tot en met 11 februari,
dinsdag tot en met vrijdag van
15.00 tot 18.00 uur, donderdag
van 20.00 tot 22.00 uur en zondag
van 12.00 tot 15.00 uur.

Sculpturen van
Pieter Hoogeveen

MAASTRICHT - Naast de schil-
derijen van Guy Cleuren (t/m 7
februari) is er op dit moment in
Galerie Anny'van den Besselaar,
Tafelstraat 6a in Maastricht, ook
een aantal bijzondere sculpturen
van de Haagse kunstenaar Pieter
Hoogeveen te zien. De kunste-
naar maakt 'mysteries' in kunst-
stof. Transparante vormen wor-
den tot leven gebracht. Het lij-
ken beelden zonder pretenties.
De arbeidsintensieve techniek
van deze werken stelt hoge eisen
aan vakmanschap en creativiteit.
Men ziet deze beelden dan ook
maar zelden. De werken van
Hoogeveen zijn te bezichtigen
tot eind maart. Donderdag van

13.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot
en met zondag van 11.00 tot 17.00
uur.

"Kom in rode Raku van Cilia Grégoire

Brochure over Van Gogh-jaar
HEERLEN - Het NederlandsBureau voor Toerisme (NBT) heeft een bro-
chure samengesteld met daarin een overzicht van activiteiten die plaats-vinden in het kader van het Van Goghjaar 1990. Naast informatie over de
twee grqte tentoonstellingen in het Van Gogh Museum te Amsterdam enhetKröller-Müller Museum te Otterlo, bevat de uitgave nieuwtjes over ne-gentien andere evenementen. Ook de kaartverkoop krijgt volop aandacht.
Bovendien zijn korte beschrijvingen opgenomen van de plaatsen in ons
land waar Vincent van Gogh vorige eeuw gewoond en gewerkt heeft. Defull-colour brochure is voor ’l,- verkrijgbaar bij ongeveer tachtig VVV-i
kantoren.

'Neerslagen' van
Wim Mestriner

VOERENDAAL - De uit Ban-
holt afkomstige kunstenaar Wim
Mestriner exposeert in het ge-
meentehuis van Voerendaal wer-
ken op papier. De expositie heeft
als titel: 'Neerslagen van gevoe-

lens. „Emotie en gevoel zijn de
drijfveren die mijn werk tot
stand doen komen," aldus de
kunstenaar. Figuratieve elemen-
ten en symbolen worden gevan-
gen in een netwerk van lijnen en
vlakken. De tentoonstelling is te
bezichtigen tijdens kantooruren,
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur in
het gemeentehuis Voerendaal,
Raadhuisplein 1.

kunst

Het poëtische
expressionisme
van Eikenaar

KIAASTRICHT - Strikt genomen is het toeval dat er drietentoonstellingen van Brabantse kunstenaars tegelijk zijnJn Zuid-limburg, nadat er lang aan de kunst uit de buurpro-
vincie door het galerie-wezen nauwelijks aandacht is be-
pteed. Galerie Knops beweert dat Henk Vierveijzer een
jeigenontdekking is. Galerie Wolfs, waarmee de communi-
catie niet intensief is, voert voor de tweede maal het werk«van Henk Eikenaar binnen in zijn eigen expositieruimte enIvoor de eerste maal in die van Galerie Signe. De eerste ont-dekking is misschien gedaan via Charlotte Molenkamp - dejtweede via Rob Terwindt. In het hele gebeuren lijkt Nico
(Molenkamp een rol te spelen op de achtergrond: hij was de«docent van alle vier.

JWat heet daar toeval. Het is goed
denkbaar dat bij de drie galerieën
»iostalgie heerst naar het vitalisti-sche schilderen met rijkelijk olie-
verf op doek; naar de meestal kleur-
rijke produktie der abstract-expres-
Jsionisten, de lyrisch-expressionis-
Jten en alle expressionisten die op de
JCobra-beweging zijn gevolgd. Zij
jzullen daarin de enigen niet zijn, ge-jtuige de successen van Molen-
{kamps eigen schilderkunst op zijn

vandaag aflopende tentoonstelling
bij Schoots in Eindhoven en het
verschijnen van een boek daarover
met teksten van vijf schrijvers.

Zoals bijKnops al kon worden vast-
gesteld, het genre dat daar door
Vierveijzer met verve en een goed
ogend resultaat vertegenwoordigd
wordt, is niet het allernieuwste, en
dat van Henk Eikenaar bij Wolfs is
dat evenmin. De vraag is of hetrede-
lijk is om na iedere tien of twintig
jaar vernieuwing te vereisen, iets
waartoe de publiciteit die leeft bij
de gratie van verrassingen, wel lijkt
aan te zetten.
Als de conceptual art het traditione-
le schilderen al niet heeft kunnen
ondersneeuwen- de kunst der lyri-
sche expressionisten, waartoe die
van Eikenaar behoort, kan in de ja-
ren tachtig nog- of weer - haar legi-
timatie vinden in de wereldroem

van Willem deKooning. Het lijkter
wel eens op dat expressionisten ook
al doende in dat grote voorbeeld
steun zoeken. En waarom niet: er
zijn zoveel slechtere.
Galerie Wolfs heeft hij de opening
van Eikenaar over hem een boekje
laten verschijnen in de serie van uit-
geverij Manutius, met een tekst van
Frans Duister, die vaststelt dat
Eikenaar, op geringe afstand van
het van Abbemuseum, is opge-
groeid in een provincie waarin het
peil van de schilderkunst zo goedals op de hoogte ligt van het natio-
nale. Als er vóór 1945 - Eikenaars
geboortejaar - al van een achter-
stand sprake was, bij gebrek aan
Brabantse kunstenaars van reputa-
tie, dan heeft de provincie die met

de stichting van vier academies snel
ingehaald. De veelheid van kunst-
richtingen die zich in dat nieuwe
klimaat heeft gemanifesteerd toen
Eikenaar twintig was, heeft hem in-
tussen het kiezen van zijn positie
niet vergemakkelijkt. Hij komt dan
ook tamelijk laat te voorschijn uit
zijn bolwerk: een boerenhuis aan
een ommuurde binnenplaats in hetKempische grensgebied. Hij expo-
seert pas met enige regelmaat na
1984, negenendertig jaaroud, meest
'beneden de rivieren.
Wat hem onderscheidtvan Rob Ter-
windt, die hem voorging bij galerie
Wolfs met de presentatie van joyeu-
ze en extraverte schilderijen in kloe-
ke formaten, is een meer ingekeerde
levenshouding, die men in zijn
schilderijen bij Wolfs denktterug te
vinden. Niet omdat ze meestal poë-
tische titels dragen en zelfs betrok-
kenheid suggereren met het ge-
dachtengoed van Garcia Lorca,
maar omdat er bekommernis in lijkt
te schuilen om verder te gaan dan
het bereiken van een joyeusen fleu-
rig resultaat.
Zijn collectie is op het eerste gezicht
fleurig genoeg met 25 doeken, die
de galerie groter doet blijken dan
men zou denken. Gemakkelijkheid
en vrijblijvendheid zijn, zo zegt men
wel dramatisch, de 'moordenaars'

bij uitstek van de lyrisch-abstracte
kunst.
Er mag hier en daar een schilderij -de boog kan niet altijd gespannen
zijn - niet aan die bedreiging zijn
ontkomen, het is goed om te weten
dat Eikenaar, in de woorden van
Frans Duister, altijd tracht te berei-
ken dat zijn schilderijen, hoezeer
ook gebaseerd op intuitie en subjec-
tieve gevoelens, 'een geldigheidver-
tonen. Een karakteristieke geldig-
heid, naar zijn mening, in die zin dat
ze niet met andere schilderijenin de
abstract-lyrische opvatting verwis-
seld kunnen worden.
Eikenaar is zijn kunstenaarschap alin zijn kinderjaren begonnen, even-
als zijn leermeester Molenkamp: als
tekenaar. Het figuratieve is paslangzamerhand uit zijn werken ver-
dwenen, althans daarin geredu-
ceerd tot een minimum. Dat overi-gens voor sommigen, naar verluidt,
nog genoeg is om er erotiek in te
ontdekken.
Bij de verlegging van zijn aandacht
van het lineaire naar vormen, verf-
vlakken en het picturale gebaar,
moet het voor Eikenaar van belang
geweest zijn dat hij een maand lang
een kolossaal atelier kon benutten
in het Eindhovense kunstenaars-
centrum De Fabriek. Thuis werkte
hij nooit aan meer dan een schilde-

rij, dat overigens altijd wel monu-
mentaliteit bezat; in De Fabriek
leerde hij samenhangen tussen zijn
doeken aanbrengen en verbanden
leggen.
Zijn werk is daar ook meer gericht
geraakt op funktioneren in de ruim-
te — het heeft gewonnen aan 'pre-
sentie.De wijze van totstandkomen
bleef ongewijzigd: er wordt aan be-
gonnen met 'niets in het hoofd.
Eikenaar heeft een 'schilderlijke
schilderwijze' die uitgaat van het
kader en van de vorm diena een im-
pulsieve opzet datkader vult.
Bij al hun 'presentie' bereiken zijn
doeken een intimiteit, waarin de
poëzie van de titels op haar plaats
lijkt. Een verklaring van wat ze in-
houden geven ze niet: de vrijheid
van associatie blijft iedere beschou-
wer van zijn schilderijengegeven.
Hoe langer hij ze beschouwt, hoe-
meer hij zal vaststellen ofze hun ge-
pretendeerde 'geldigheid' behou-
den. Of er in de schildergebaren
geen loze gebaren zijn en of de rela-
tie met Lorca meer is dan een sug-
gestie van diepzinnigheid en erudi-
tie. En of ze veel teruggeven, steeds
nieuwe visuele ervaringen en open-
baringen, omdat er veel in is geïn-
vesteerd; aan kunde, intensiteit,
vreugde of drama. Dat men uit bei-
de laatste kiezen kan leert een oog-
opslag. Onze keus is 'Dageraad' ofhet Uur van de Wolf - men kan er
spaanse namen bij bedenken - om-
dat het beide tegelijk bezit.Henk Eikenaar - Galerie Wolfs en
Galerie Signe, tot 12 februari.

pieter defesche

" Arbos/1987
oliedoek van
Henk Eikenaar

Gilia Grégoire
en vijf keramisten
in Kasteel Arcen

ARCEN - In Kasteel Arcen,
Lingsforterweg 26 vindt tot en
met zondag 11 maart een ten-
toonstelling plaats van Cilia Gré-
goire en vijf keramisten. De ex-
positie vormt een combinatie
tussen enerzijds 'Kijk, de tijd'
van Grégoire (schilderijen, gra-
fiek, foto's in een theatrale con-
text, installaties) en anderzijds
'Sculpture keramiek' van José
Niesten, Armelies Buchardt, Mir-
jam Jansen, José Nuyens-van de
Ven en Huub Gommans.

Cilia Grégoire is sinds 1978 als
beeldend kunstenares zelfstan-
dig werkzaam. Zij woont en
werkt in Asten, Noord-Brabant
en hanteert een breed scala aan
technieken. De tijd is het hoofd-
thema van deze expositie, waarin
zij 'beelden in beweging' laat
zien, de ontwikkeling of sprong
van de ene situatie naar de ande-
re. Dat doet ze door middel van
de collagetechniek, de ene keer
als een combinatie van bestaan-
de beelden, tekeningen en tek-
sten, de andere keer door gedeel-
telijke overschildering. De ten-
toonstelling is dagelijks gratis te
bezichtigen van 11.00 tot 17.00
uur. Zaterdags gesloten.

recept
Koude vis in
tomatensoep

Benodigdheden voor 4 personen: 4
mootjes gefileerde vis (forel, zee-
duivel, rode poon), olijfolie, groot
blik tomatenpuree, 1 dl witte wijn,
mespunt saffraanpoeder, gedroog-
de tijm, 2 laurierbladeren, korian-
derpoeder, 1 teentje knoflook, 1 el

gehakte peterselie, zout en versge-
malen peper.
Droog de vis met keukenpapier.
Verwarm de olijfolie en bak hierin
stukken vis aan beide kanten licht-
bruin. Leg de vismoten naast el-
kaar in ovenvaste schaal. Maak een
saus door de tomatenpuree te ver-
warmen met witte wijn. Voeg saf-
fraanpoeder toe met tijm, laurier-
bladeren en korianderpoeder. Laat
de saus op laag vuur 10 minuten

zachtjes pruttelen. Meng er van het
vuur af 4 el olijfolie door en breng
op smaak met knoflook, peterselie,
zout en peper. Schep de saus over
de vis in de schaal. Dek de schaal af
met aluminiumfolie. Zet de schaal
8 minuten in een voorverwarmde
oven van 200°C. - stand 4. Laat de
vis daarna in de saus afkoelen. Ser-
veer hierbij warm knapperig stok-
brood.

hub meijer

Operaconcert met
'Euregio Opera'

MAASTRICHT - De stichtinfi
'Euregio Philharmonisch Orkes^en Euregio Opera', die (nofl
steeds) plannen heeft om cc»
hoogwaardige Euregionale opH
ravoorziening tot stand te bren-
gen, presenteert zich vanavond'
zij het op bescheiden - voor W
eerst aan het publiek. TijdeW
een door de stichting 'Tafelrond*
62 Maastricht' georganiseer»
concert zal de genoemde stich-
ting het hoofdprogramma ver-
zorgen.

Dit programma zal bestaan ujj
een ongeveer een uur duren
operaconcert, waarin fragmen-
ten uit werken van Leoncavall"'
Puccini, Verdi en Gershwin te»
gehore zullen worden gebracht
Drie solisten met international6
ervaring zullen voor het voetlid1'
treden: bariton Eugene Holme*
tenor Roelof Oostwoud en s<H
praan Csilla Zentai. Zij worde»
begeleid door pianist Helfrie*1Viertel.

Het concert heeft plaats in d*
Stadsschouwburg van Maa5'
tricht en begint om 20.00 uur.

Oplossing van gisteren

FANATISME
L-PROOI-M
IK-EEN-D*-*-
T AM-R -K ij
SLOP-SLOI
-MOORKO-P-
-DORP-lET-3
EED-P-TEI
ES-. DOF-RA
N-NOREN-N
STUNTELIG

cryptogram

Horizontaal: 1. Baas van een troep vissen?
(13); 7. Reeds in het varkenshok werd dui-
delijk welk hoofddeksel de priester droeg
(5); 9. Kledingstuk waaronder men iets
verborgen houdt (9); 11.Danspartner? (8);
12. Het is pijnlijk daarover gelegd te wor-den! (4); 14. Soort gevecht? (4); 15. Hier-
mede geslagen zegt men niets meer! (8);
17. Met betalingsspreiding gekocht kle-
dingstuk? (8); 19.Reken maar datAn er la-
ter beslist wel achter komt! (4); 22. Zijn deduimen nu niet aan elkaar gelijk? (4); 23.
Persoon diehet toilet in beslag neemt? (8);
25. Hiermede is het gebied keurig per tele-foon bereikbaar (9); 26. Heel eenvoudig
wordt de laatste van de kelners vooraan ge-
plaatst (5); 27. Toestemming om moppen
te vertellen? (13).

Verticaal: 2. Leerling die gedeeltelijk %stond? (7); 3. Mevrouw, wat geeft u %
voor de eerste man terug? (6); 4. £schoolvak wordt weer niet vroeg gegev!|
(4); 5. Wie hem blijft volgen rijdt cons**;
in een kringetje! (7); 6. Voor lafaards m*-3
hij geen poëzie! (13); 7. Vorstendochter*
kokkin? (13); 8. Kaart bij een kaartspel ?
men slechtseven in bezit mag houden? (B!
10. Afmeting die gelijk is aan het viej
deelvan een rondje (6); 13. Hiervoor m**j
men geestelijke of hoogleraar zijn gew*-*:,.
(8); 16. Dat is gewoon minderwaardig! ri
18. Bij de thee krijgt de freule een sehen1'
wapen (7); 20. Zo te horen is dit een K
gendevrucht (7); 21. Zoek 't hoger opK
adel! (6); 24. Hier krijgt u voor een l*»",
werpig stuk chocolade een vrucht ten»
(4).
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Commissie
.epremier zei te verwachten dat de

itf26 week door de Tweede Kamer
: commissie naar nieuwe

***atskundige verhoudingen, zeker
i i*ar de rol van de Éérste Kamer zal

i'Jken. Hij zei daarom geen uitspra-
|.er> te willen doen over de wense-Jkheid van hetrecht voor deEerste

om wetsvoorstellen ter her-
herweging terug te ze nden naar de

Kamer.

Übbers gaf overigens aan wel veel
Aor een terugzendingsrecht voor.e Senaat te voelen indien de posi-
,f,e van de Eerste Kamer zodanig an-
(Jers wordt dat men hetzelfde gaat
°en als de Tweede Kamer. Dat zal°hter pas moeten gebeuren na een

t °nstitutionele afweging, aldus dePremier.
oor het terugzendingsrecht voor
* Senaat kunnen impasses in de
etgeving en in de verhouding tus-

.ei* kabinet en Staten Generaal
°orkomen worden, zo gaf Lubbers*an.

0 Zie ook pagina 5

Kabinet wenst
koppeling vooraf

Van onze parlementsredactie
j^N HAAG - Het kabinet wil elk
v **r op 1 januari bepalen met hoe-
,u .* de sociale uitkeringen en de sa-Assen van ambtenaren en trend-
j?*ëers omhoog gaan. Dat zal ge-, eUren op basis van de te verwach-

* ** loonstijging in de bedrijven.

ste| kabinet wil de koppeling vast-
iriri °*3 Dasis van een soort voor-

',-j Jaarlijks zal dan op 1 juliaan
"jj hand van de feitelijke ontwikke-
lingen worden bezien of de bij de
j °Ppeling gehanteerde percentages

.w. lst waren of niet. Correctie is danKeiijk.
v u blijkt uit een adviesaanvrage
j^n minister De Vries (Sociale Za-

,beri) aan de Sociale Economisch
(SER). Hiermee volgt het ka-het een eerder door ambtenarenn Sociale Zaken ten behoeve van

a kabinetsformatie opgestelde
At*beveling. De hele adviesaanvra-

-0 zal komende week formeel ge-
Penbaard worden.

Vliegtuig in stukken
# Een vliegtuig van de Colombiaanse maatschappij

Avianca is donderdagavond neergestort toen het voor
de tweede keer probeerde te landen op het JohnF. Ken-
nedy vliegveld in New Vork. Daarbij kwamen zeker 67
mensen om het leven. Het vliegtuig, een Boeing 707,
was met 158 passagiers aan boord van de hoofdstadvan Colombia, Bogota, via Medellin 'onderweg naar
New Vork toen het vlak bij New Vork in moeilijkheden
kwam. De 'zwarte doos' met vluchtgegevens is inmid-
dels gevonden, en nagegaan zal worden of het vlieg-
tuig mogelijk in problemen is gekomen als gevolg van
een aanslag. De vogelvrij verklaarde leden van het
Medellin drugskartel waren eind. vorig jaar verant-
woordelijk voor een bomaanslag op een ander Colom-
biaans vliegtuig.

Oostduitse oppositie
wil in zakenkabinet

OOST-BERLIJN - De Oostduitse
oppositie is bereid deel te nemen
aan een zakenkabinet zonder partij-
bindingen dat tot de verkiezingen
van 6 mei aanblijft.
De beslissing viel na acht uur over-
leg tussen vertegenwoordigers van
negen oppositiepartijen en -bewe-
gingen onder welke voorwaarden
zij in zee willen gaan met de com-
munisten van premier Hans Mo-
drow.
Die voorwaarde is dat alle ministers
hun partij lidmaatschap neerleggen,
Modrow inbegrepen. Zo niet, dan
komt er geen 'grote coalitie. De
kandidaten voor de ministersposten
zullen worden voorgedragen door
deronde-tafelbesprekingen die elke
maandag plaatsvinden tussen rege-
rings- en oppositiepartijen.
De oppositie eist zware posten voor
zich op, zoals binnenlandse zaken,
justitie, economische zaken en mi-
lieuzaken, buitenlandse zaken, lo-
kale aangelegenheden en arbeid en
sociale zaken.

Ook wil ze dat de partijen aan de
Ronde Tafel wordt betrokken bij
het opstellen van wetten, met name
wetsontwerpen over de internatio-
nalekwesties.

'Het was een inhoudelijk verschil van mening'

Lubbers wijst kritiek
optreden in Senaat af

Van onze parlementsredactie

PEN HAAG - Premier Lub-,ers heeft kritiek op zijn optre-en in de Senaat van de handgewezen. Deze week adviseer-'e hij de Eerste Kamer om
j^tsvoorstellen niet politiek* Wegen. De eerste minister, -ttkent verder dat het tussen
?em en de CDA-fractieleider
/! de Eerste Kamer, Kaland,niet botert.

!v* Ü hebben onderling geen wrij-
L"Jg", aldus Lubbers na afloop van
lê* kabinetsberaad over zijn ver-

tot Kaland. „Het is niet iets
Er zit niets scheef. DeHremier ontkende uit te zijn op een/"snoering van de Eerste Kamer -

** beperken van de functie die dit
,**derdeel van de Staten Generaal
(veft - zoals Senaatsvoorzitter
,leenkamp (CDA) heeft gesugge-
Kd-jnet was een inhoudelijk verschil

mening. Kaland stelde vragen-
l-fwijze of de ontwikkelingen nu'et moesten leiden tot een andere

bepaling van de Eerste Ka-
t *-""" Ik heb daarop mijn argumen-
j"gegeven. Ik meen van niet", al-
C*s Lubbers. „Ik ben niet voor een

voor de Eerste Ka-
lief"

Jobbers stelde verder dat de func-.e Van Tweede en Eerste Kamer per
>£aditie anders zijn, omdat de Eerste

niet het recht van amende-
v e nt (wijziging, red.) heeft op wets-
Oorstellen. Volgens Lubbers is de001 van de Eerste Kamer ook waar-
hol indien zij zich bij haar argu-
mentatie baseert op de traditionele
°* Waarbij wetsvoorstellen op doel-
■jatigheid en rechtsbegsinselen
w°rden getoetst.

binnen/buitenland

Huurwaardeforfait:
wijziging voorbereid

| Van onze parlementsredactif
£EN HAAG-Op het ministerieva.

\t Jl^nciën is een wetsvoorstel voor-
jl (een novelle) om de ingangs-

)_ h *Urn voor de verhoging van het
j **>urwaardeforfait van 1,8 naar 2,3

' Pfocent, te wijzigen. De novelle zal,
„.E'fect als duidelijk is dat de EersteV**i"rier het wetsvoorstel niet meer
Jjoor de geplande ingangdatum vanjML/ebruari zal behandelen, bij de
S£*eede Kamer worden ingediend.
3_H enaat beslist aanstaande dins-
IRg over de zaak.

J~JP Financiën wordt ernaar ge-
Aeefd de ingangsdatum voor het

il jpBere huurwaardeforfait te wijzi-
jper« in 1 maart. Daarbij is rekening
I Whouden met de mogelijkheid dat

deTweedeKamer zich mogelijk op-
nieuw over de zaak wil buigen. Op
het departement wordt er echter
van uitgegaan dat een eventuele
hernieuwde bemoeienis van de
Tweede Kamer met de zaak, snel en
kort kan waardoor 1 maart haalbaar
is.
Zoals bekend heeft de Eerste Ka-
mer grote bezwaren tegen het hoge--

re huurwaardeforfait. Aanstaande
dinsdag wil de Senaat beslissen of
zij het wetsvoorstel wil gaan behan-
delen, of eerst opnieuw schriftelijke
vragen aan Financiën zal voorleg-
gen. Ook al mocht de Eerste Kamer
beslissen de zaak te gaan behande-
len, dan nog zal dat niet eerder dan 6
februari gebeuren. De ingangsda-
tum van 1 februari is daarmee al

achterhaald.

Ambtenaren van Financiën gaan er
overigens stilzwijgend van uit dat
de Eerste Kamer de verhoging van
het huurwaardeforfait uiteindelijk
zal afwijzen. Het harde optreden
van premier Lubbers, deze week in
de Senaat, heeft de kans op een ak-
koord tussen Eerste Kamer en kabi-
net niet groter gemaakt, zo wordt
gezegd. Bovendien kan het kabinet
het machtswoord niet gebruiken
aangezien het wetsvoorstel het ka-
binet geen cent kost en het eerder
door het kabinet aangevoerde mi-
lieubelang van het voorstel zeer
klein, en alleen indirect bestaat. Bo-
vendien wordt de relatie tussen het
voorstel en het milieubeleid bestre-
den.

'Vredesgebaar'
Colombiaanse
drugsbaronnen

BOGOTA - De groep Colombiaanse
drugshandelaren die zichzelf de
'Uitleverbaren' noemt, heeft meege-
deeld dat zij hun laatste gijzelaar
hebben vrijgelaten en dat zij spoe-
dig hun voorraad bommen in zullen
leveren 'als een gebaar van vrede'
naar de regering.

De verklaring van de drugsbaron-
nen werd afgeleverd door de zaken-
man Juan Pelaez Soto. De politie
vond hem donderdag, na een gijze-
ling van 15 dagen, vastgeketend aan
een tuinhek in de stad Medellin, van
waaruit het drugskartel opereert. In
de verklaring die Pelaez bij zich
had, bieden de 'Uitleverbaren' aan
dat zij in ruil voor niet nader ge-
noemde 'garanties' zullen zeggen
waar andere groepen hun gijzelaars
vasthouden.
Achter de 'Uitleverbaren', zo ge-
noemd omdat de VS om hun uitle-
vering hebben verzocht wegens
handel in verdovende middelen,
gaan - naar algemeen wordt aange-
nomen - de leidende handelaren
van het Medellin-kartel schuil.
Pelaz Soto is de zesde gijzelaar die
de drugsbaronnen vrijlieten, sinds
z. op 17 januari aanboden de uit-
voer van cocaïne te staken, al hun
gijzelaars vrij te laten en hun wa-
pens neer te leggen in ruil voor be-
paalde constitutionele en wettelijke
garanties. Deregering heeft het aan-
bod afgewezen.

Moskou opent
jacht op Azeri’s

MOSKOU - Het besluit van het
Kremlin troepen te sturen naar
Azerbajdzjan, vorige week, is geno-
men uit angst dat nationalistische
Azeri's de macht zouden grijpen in
de zuidelijke Sovjet-republiek. Het
leger moest het machtige Azer-
bajdzjaanse Volksfront uitschake-
len, zo zei ministervan defensie Di-
mitri Jazov gisteren in de Sovjet-
krant Izvestija.

Jazov zei dat het Volksfront de com-
munistische partij en regeringsor-
ganisaties op veel plaatsen in Azer-
bajdzjan heeft verdrongen. Volgens
de minister telt Azerbajdzjan 'onge-
veer 40.000 gewapende rebellen.
Hij zei dat het niet de taak is van het
leger iedereen te arresteren. Maar
„ons doel is de organisatiestructu-
ren van de extremisten uit te scha-
kelen, die erop gebrand zijn de
macht te grijpen.Dat zal ons in staat
stellen de noodtoestand te versoe-
pelen om deze vervolgens geheel op
te heffen".

Gisteren maakte Moskou dearresta-
tie bekend van Ektibar Mamedov,
een leider van het nationalistische
Volksfront en de radicalere neven-
organisatie Nationale Defensieraad.
„Mamedov was naar de Sovjet-
hoofdstad gekomen om activiteiten

tegen de samenleving voor te berei-
den", zo zei de woordvoerder van
het ministerie van buitenlandse in
Moskou Gennadi Gerasimov.

Radicale afgevaardigdenvan de In-
terregionale Groep in het Sovjet-
parlement hebben gisteren opge-
roepen tot een spoedzitting van de
Opperste Sovjet over de crisis in de
Kaukasus. Zij-menen dat als het ge-
weld in het gebied doorgaat, het
hervormingsbeleid van het Kremlin- de perestrojka - ernstig in gevaar
komt.

De parlementariërs uitten kritiek op
het feit dat het besluit troepen te
sturen naar Azerbajdzjan is geno-
men door een beperkt groepje lei-
ders in het Kremlin, onder wie pre-
sident Michail Gorbatsjov, en dat
niet het hele parlement op de hoog-
te is gesteld.

Hoewel de situatie in de Kaukasus
nog niet is gestabiliseerd, lijkt inBakoe weleen betrekkelijke rust te-ruggekeerd. De staking die werd
uitgeroepen na de inval van de troe-pen, wordt voortgezet en behalve de
metro ligt het openbaar vervoer nog
steeds stil. Sommige winkels zou-
den hun deuren hebben heropend.

In de rest van Azerbajdzjan zijn 199
treinen geblokkeerd door een sta-king, waarvan 133 op weg naar Ar-
menië. Ook het werk in fabrieken
lag gisteren nog voor een groot deel
stil. Er werd alleen gewerkt in de vi-
tale industriesectoren. Vanuit Ar-
menië werden geen incidenten ge-
meld.

Oud-minister
Trip overleden
AMSTERDAM - Oud-minister van
wetenschapsbeleid en oud-Eerste-
Kamerlid voor de PPR F.H.P. Trip
is gisteren in zijn woonplaats Am-
sterdam overleden.
Boy Trip werd op 10 oktober 1921 in
Amersfoort geboren. Na een carriè-
re in het zakenleven werd hij in 1971
voorzitter van het college van be-
stuur van de Rijksuniversiteit
Utrecht. Trip had vanaf 1972 zitting
in het kabinet-Den Uyl en was de
eerste minister voor wetenschaps-
beleid.
De oud-minister vervulde vele
maatschappelijke en politieke func-
ties. Zo was hij onder meer vice-
voorzitter van Pax Cristi, voorzitter
van de commissie open school en
voorzitter van de raad van toezicht
van het Academisch Medisch Cen-
trum (AMC) in Amsterdam.

Roemeense
vice-president

Mazilu weg
BOEKAREST - De Roemeense
vice-president, Dumitru Mazilu,
heeft gisteren zijn ontslag inge-
diend omdat het regerende Front
van Nationale Redding stalinisti-
sche methoden zou gebruiken, zo
berichtte het officiële Roemeense
persbureau Rompress.
„Ik zeg bij deze een functie op die,
zoals ik al op de eerste dag heb ge-
zegd, nooit heb gewild. Met grote
pijn en diepe bitterheid heb ik ge-
merkt dat nog steeds stalinistische
methoden en praktijken worden ge-
bruikt".
Mazilu meent dat de geheime dienst
nog steeds actief is en op grond van
haar dossiers mensen worden gear-
resteerd. De pers wordt nog steeds
gemanipuleerd om bepaalde men-
sen de grond in te boeren en ande-
ren op te hemelen, aldus de vroege-
re diplomaat die later een leidende
dissidentwerd.
Het Front, dat op 22 dedemberna de
val van dictator Nicolae Ceausescu
aantrad, kampt vrijwel van meet at
met problemen. Het werd bedolven
onder kritiek na zijn besluit om deel
te nemen aan de verkiezingen in
mei. Volgens de oppositie is het
Front in het voordeel omdat het de
pers controleert.

Eis: ton boete
voor vereniging
van apothekers

UTRECHT - De Utrechtse officiervan justitie mr M. Daalmeijer heeft
gisteren tegen de Coöperatieve
Apothekers Vereniging OPG (On-
derlinge Pharmaceutische Groot-handel) .uit Utrecht wegens overtre-ding van de Wet Tarieven Gezond-
heidszorg (WTG) een boete geëist
van 100.000 gulden. Tegen de 46-ja-
rige J.B. uit Breukelen en de 55-jari-
ge W. D. uit Bilthoven, respectieve-lijk bestuurs- en directielid van
OPG, werd wegens medeplegen en
uitlokking van de fraude een voor-
waardelijke boete geëist van 25.000
gulden.

Modrow op
13 februari
naar Bonn

BONN - De premier van de DDR,
Hans Modrow, zal op 13 februari een
bezoek brengen aan Bonn voor be-
sprekingen met de Westduitse rege-
ringsleider HelmutKohl.
Volgens Rudolf Seiters, minister
van het bureau van de bondskanse-
lier, zullen de besprekingen zich
concentreren op het bevorderen
van de democratische ontwikkelin-
gen in de DDR en het scheppen van
een verdragsgemeenschap tussen
beide staten. Modrow zal worden
vergezeld door ledenvan de opposi-
tie.
Seiters zei dat in de eerste 25 dagen
van dit jaar al 42.506 Oostduitsers
naar het Westen zijn gegaan. Gedu-
rende het hele jaar 1989 kwamen
344.000 DDR-burgers naar het Wes-
ten.
„Als die trend doorzet zien de kan-
sen voor een herstel van de Oost-
duitse economie er heel slecht uit,"
aldus Seiters.

Voorbarig
Minister Ter Beek van De-
fensie is in de volle wind ko-
men te staan, nu hij duidelijk
heeft gemaakt op welke
manier de in het regeerak-
koord afgesproken bezuini-
gingen ter waarde van 2,2
miljard gulden worden uit-
gevoerd.
Dat er bezuinigd gaat wor-
den op de defensiebegro-

ting hoeft op zich geen slechte zaak te zijn, maar de vraag blijft of
de prijs die ervoor betaald moet worden niet aan de hoge kant is.
Zo zullen op het ministerie van Defensie 1500 mensen hun baan
verliezen. Het inkrimpen van het personeelsbestand is voor de be- ■

trokkenen natuurlijk het pijnlijkst, maar bovendien kost ook het
schrappen van banen geld.
Daarnaast wil Ter Beek allerlei materieel niet vernieuwen en/of niet
vervangen, waardoor het in wezen wordt weggegooid, omdat
oud-roest in een — hopelijk nimmer volgende — oorlog nu een-
maal niet te gebruiken is.
Wat dat betreft had Ter Beek wellicht enige lering moeten trekken
uit de situatie van voor 1940, toen tijdens de mobilisatie allerlei wa-
pentuig uit musea moest worden gehaald om de troepen uit te rus-
ten.
Het is duidelijk dat Ter Beek meent dat er door de ontwikkelingen in
het Oostblok— en het daarmee gewijzigde vijandbeeld - in de na-
bije toekomst nog veel drastischer op Defensie kan worden bezui-
nigd. Hij spreekt zelf over het hanteren van het 'snoeimes' in plaats
van de kaasschaafmethode. Aan het eind van dit jaarwil hij met
een Defensieplan komen waar in militairekringen al met angst en
beven naar wordt uitgekeken. Die plannen kunnen de nodige con-
flictsstof voor de coalitie herbergen omdat CDA en PvdA tradito-
neel heel anders over de landsverdediging denken.
Vraag is ook of het wel zo verstandig is om nu al heel fors op De-
fensie te bezuinigen. De ontwikkelingen in hetOostblok zijn immers
nog heel nieuw en jekunt nu niet met zekerheid zeggen welke rich-
ting het daar uit gaat. Wel staat vast dat, nu de touwtjes er minder
strak aangetrokkenworden, allerlei naar zelfstandigheid strevende
volkeren binnen de — zo lijkt het— indertijd willekeurig vastgestel-
de landsgrenzen naar autonomie streven, met alle gevaren van- -
dien. Waar dat toe leidt kunnen we dagelijks in Azerbajdzjan en
andere gebieden in de Sovjetunie— al nauwelijks meer een unie —
aanschouwen.
Niet uitgesloten is, dat de kaart van voor 1914 weer uit de kast
moet worden gehaald, als al de wensen van de diverse volkeren
inderdaad gehonoreerd worden. En wat dat Oosteuropese kruit-
vat indertijd veroorzaakt heeft, mag voldoende bekend worden
geacht.

P.S.

Minima
De gemeentenEindhoven, Den
Helder en Hengelo krygen van j
de Europse Gemeenschap 4,6 .miljoen gulden om de proble-
matiek van de mensen met een
minimum inkomen aan te pak-
ken. Het project vervult een
voorbeeldfunctie voor andere
Nederlandse gemeenten. Het.nieuwe aan het project in de*drie gemeenten is de integrale'
aanpak.

Akkoord
In Zuid-Afrika hebben zwarte
spoorwegarbeiders na twaalf
weken stakeneen voorlopig ak-
koord bereikt met de Zuidafri-
kaanse spoorwegen.

punt uit
Mishandeling

De politie van Zwolle heeft een
22-jarige Amsterdammer en
zijn 27-jarigevriendin uit Assen"
aangehouden wegens ernstige
kindermishandeling. De pQliüe
trof het paar en het 2-jarig
zoontje van de vrouw donder-
dag in een auto aan. Het kind
ademde niet meer. De politie
paste direct reanimatie toe. Het
jongetje werd daarna in zeer
zorgwekkende toestand opge-
nomen in een ziekenhuis in
Zwolle. Gisterochtend verkeer-
de het jongetjenog in levensge-
vaar. De aangehouden man was
sinds kort op vrije voeten na
een eerdere veroordeling van
zware mishandeling van het-
zelfde kind.

Overstroming
Gisteren zijn dooroverstromin- {■
gen als gevolg van zware regen- S
val in Midden-Java zeker 37 I
mensen omgekomen. Drie wor- Jiden vermist. Duizenden men- I
sen moesten worden geëva- ',
cueerd.

Beschuldigd
Een grand jury in de Ameri-
kaanse staat Florida heeft vier
mannen beschuldigd van een
poging om een Stinger-lucht-
doelrakettekopen voor het ler-
se Republikeinse Leger IRA.
De vier werden aangehouden
nadat zij van een undercover-
agent een raket hadden ge-
kocht. Met het vanaf de schou-
der af te vuren wapen zou dP
militante provisionele vleugj*
van het IRA helikopters vaß
het Britse leger in Noord-I«
land hebben willen beschiete^

Hulpkreet
Het InternationaleRode Kruis
heeft gisteren de 148 landelijke
Rode-Kruisorganisaties om
nog eens ongeveer 40 miljoen
gulden aan voedselhulp vod« \het door droogte geteisterd^ IEthiopië gevraagd. De organi- I
satie zei dat in de ergst getrof^'
fen gebieden 90 porcent van <Jfc%
oogst verloren dreigt te gaai
dat 1,8 tot vier miljoen mensen'!
met de hongerdood#vorden be-
dreigd.

Zaterdag 27 januari 1990 ♦3

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-free

buy ing possible
Piet van Heugten tapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopendvan 10.00tot 16.00 u. ot na telefonische

afspraak.
hoensbroek,Kouvenderstraat 136.

Telefoon 045-222947.Exclusief voor Limburg.

2-
LEOLUX n"9^Zk^

koop je vanaf vandaag bij
woonkulbuur ss*-
ledere zondag open van 10tot 18 uur
Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal - België. Tel. 011/61 11 36Tel. vanuit Nederland: 09-3211 611136. Centrum Zutendaal aande stoplichten. Geopend: dagelijks van 10 tot 19 uur, iederezaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. 's woensdags gesloten.

(ADVERTENTIE)
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ih de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
rfax: 045-739364

FJccolo'sqver 1 kolom, in kleine letters met een woord in
h sofdletters Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
rrillimeterhoogte: ’ 1.20.
/^wijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
dver 1 ol 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.)
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logo s enillustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogtepfer kolom: ’ 1.60
advertenties onder nummer: ’ 7.50.Ejewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Rrijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
E_jnkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
l\Jaandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
r*gel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
dpgave via de 1e post daags voor plaatsing
"ersoonlijk opgeven
/ia de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

I 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
naandag geldt donderdag 17 00 uur.
Vi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid
lanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
intstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
idvertenties
letLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
neer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
Bron Cebuco Summo Scanner i 2230-,

Mededelingen

Gevestigd

L
Logopedist

Jos Vievermanns *P aktijkadres: Wijkgebouw Hoogvonderen, Florasingel 38,
Florasingel 38, Roermond.

Bel voor afspraken e.d. 04705-1566
liefst tussen 8.30-12.30 uur.

Kookcursus
Indonesisch-Chinees

3 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.: O Van Bilsen, 045-723287.
Personeel aangeboden

Vo )r al uw bouwkundig te-
ke iwerk. 045-460392.
Vc )r al uw timmer, metsel,
te< el en schilderwerk, mcl.
op snhaardenbouw. 045-
-46 )392.

SC HOONHEIDSSPECIA-
Lll TE i.o.v. Stivas diploma
zk . stage-adres in schoon-
he dssalon in Heerlen of
on g. Tel. 045-417271.
Mi n biedt zich aan voor alle
vo )rkomende WERKZAAM-
Hl DEN. 045-426154.
VcDr alle KLUSJES of
dii nstverlening bel 045-
-27 '093 na 18.00 uur.
Bi idt zich aan OPPAS voor
dt morgenuren. Tel. 045-
-32 3015.

Zoekt u betr. OPPAS m. erv.
in de avonduren en in de
omg. Heerlen.? Bel. 045-
-411543/210924.
BABYSIT biedt zich aan
voor Heerlen en Hoens-
broek. Inl. 04406-12875.
Jonge ervaren internationa-
le ZAKENMAN, 39 jr. zoekt
opdrachten en/of nwe chal-
lenges. Ervaring in kapitaal
goederen en opstarten nwe
business ventures in Oost-
Europa en Amerika. Br.o.nr.
83428, L-D, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Aan stormen heeft Harry al-
tijd lak, want in een wip
REPAREERT hij weer Uw
dak. Tel. 045-419764.

Personeel gevraagd
V tor onze langdurige opdrachten (tm 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnicj

Electromonteurs
Konstruktiebankwerkers

In lien u geïnteresseerd bent in een vaste betrekking neem
dan contact met ons op.

ECM Heerlen BV
_B irg. v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.

OPG - Groothandel
vraagt:

Verk.telef./adm.medew. M/V
part-time en/of full-time.

runctie eisen: Apothekers-asistent(e), MAVO-niveau,
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, affiniteit totac n.werkz. en het bedienen van toetsenbord computerapp

Leeftijd: Niet ouder dan 35 jr.
insluitend schriftelijke reacties aan: OPG Filiaal Sittard

t.a.v. Ph. A. van Waardenburg.
Dr. Nolenslaan 115, 6136 GM Sittard.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Voerendaal
en Schimmert.

V Dot meer info over de aard van het werk, de duur van de
t szorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,- Ttmt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
.>_ Geers«raat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
-aMitoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666
9c.'' zoekt wegens uitbreiding

JJJ; Autoplaatwerker
B;_ met ervaring. Aanmelden na tel, overleg.

Keurslagerij Doeleman
Markt 71. Maastricht vraagt

2 energieke verkoopsters'" Tel. 043-214132.
"Voetbalvereniging R.K.S.V.B Übachsberg uitkomend

in 4-C K.N.V.B zoekt voor komend seizoen
Trainer

Sa..' Schrift, sollicitaties vóór 2 febr. as. naar:
-iv Hongerbeekstr. 3, 6367 BP Voerendaal.
lo*

Firma Vannerom
'-■ vraagt voor direct en indirect

f»* - betontimmerlieden
'.x - aftimmerlieden- kabelwerkers

Kantooruren 9.00-17.00 u. Tel. 04490-34514.

Ervaren schoenenverkoopster
gevraagdvoor enkele dagen in deweek. Lft. plusm. 25/35 ji

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

Abon BV zoekt:
Franchisenemers voor

een tientjesshop
Vereist: ondernemersdipl., pand op A-lokatie en bereidheic

tot investeren.
Agenten

voor doorverkoop van auto-accessoires, dhz- en cadeau
artikelen, huishoudelijke apparatuur enz.

Vóór informatie te bevr.: L.M. Bischoff, regio-manager.
Tel. 045-418270.

-*— Ervaren kapper(ster) gevraagd
Pour Elle, Vaals. Tel. 04454-5322.

ROYAL THAI CUISINE
is op zoek naar een

Restaurant medewerker(ster)
* Zelfstandig kunnen werken

* Met beslist ervaring in eerste klas bedrijven
* Op een moderne manier met onze gasten om

kunnen gaan.
Een volledige C.V. plus pasfoto naar: Tongersestraat 54

6211 LP Maastricht.
Bouwbedrijf Nudeco B.V. Amstenrade vraagt ervaren

Metselaars
Tel.: 04492-4036 (ma.-vr.).

**.13graphics
is een energiek servicebedrijf met een leidende markt-

positie op het gebied van reproduktietechnieken.
Tot de aktiviteiten behoren o.a. lichtdrukken en (kleur)

kopieren.
Door de sterk groeiende klandizie in deze sector zoeken wij

op korte termijn een:
accurate medewerk(st)er.

die met zijn/haar enthousiaste inzet een versterking is van
de lichtdruk en kopieerafdeling.

Tot de werkzaamheden behoort ook het afhalen(bezorgen)
van orders in de regio.

Wij denken aan personen met een klantgerichte instelling,
met een leeftijd tot 30 jaaren in het bezitvan een rijbewijs.
Uw schriftelijke sollicitatie aangevuld met gegevens over
opleiding en ervaring en onder bijsluiting van een recente

pasfoto kunt u voor 31 januari richten aan:
Q S Graphics t.a.v.

Dhr. M.L.J. Janssen, Postbus 238
6130 AE Sittard.

Erv. Mobielen Kraanmachinist
gevr. Transportbedrijf Eggen, tel. 045-310320

. Slagerij Boumans
vraagt

Winkeljuffrouw
enige ervaring vereist. Schrijf of bel even voor een

afspraak, (maandags gesloten) Boumans B.V. Akerstr. 52,
6411 HB Heerlen. Tel. 045-714250.

Economiestr. 47, 6433 XC Hoensbroek. WtfM
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.

Gevraagd
Chauffeur/besteller

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

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

Gevraagd:
Fotografisch Laborant(e)

Leeft. 18-25 jr., ervaring niet vereist i.v.m. interne opleiding
Alleen schrift, soll. naar: Color Vak Service BV,

t.a.v. De Heer F. Pieters, Postbus 267, 6190 AG Beek.

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland. Melden bij J. Nieling,

04490-38441. (Ook onderaannemers).

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 of 04752-2209.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Onderhoudsbankwerker m/v
voor het technisch onderhoudsteam van een onderneming
in Nuth. wij denken hierbij aan een LTS-er bankwerken met

reeds de nodige ervaring met onderhoudswerk. Enige
kennis van hydrauliek en pneumatiek is hierbij zeer

gewenst. De werkzaamheden worden verricht in dagdienst
Voor informatie:

045-719940, Nino Bellinzis
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

Ervaren onderhoudsmonteurs
werktuigbouw of electro gevraagd in 3 ploegendienst.

Vast dienstverband, zeer goede beloning.
Diederen Konstruktie (sinds 1926) t.a.v. J. Diederen,

Kerkweg 165, 6155 KM Puth.
Of informeer meteen 04493-1365.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor

Werktuigbouwers m/v
voor een high-tech bedrijf in Sittard. U gaat in s-

ploegendienst onderhoudswerkzaamheden verrichten. Het
werk bestaat uit het reviseren van pompen, spoel-

installaties en bandaandrijvingen. Wanneer u naast een
MTS-W diploma ook nog ervaring heeft reageer dan zeker.

Voor informatie:
04490-17360, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4.

Manfield zoekt voor haar filiaal aan de Promenade 17-23 te
Heerlen enthousiaste, modebewuste
Part-time verkoopsters

voor meerdere dagen per week.
Heb je een leeftijd tussen 18en 23 jaaren ben je op zoek
naar een zelfstandige job binnen een gezellig team in een
winkel waar modieuze schoenen tassen en accessoires

worden verkocht?
Reageer dan snel!!

Neem zaterdag 27 januari a.s. of maandag 29 januari a.s.
telefonisch kontakt op met de filiaalmanager, de heer

I. Hamers, telefoon 045 - 717009.

Manfield

Felicitas B.V.Felicitatie-
dienst en Family Welcome,
zoekt voor het rayon Heer-

len en Voerendaal een
enthousiaste
Hostess m/v

part-time
voor het afleggen van be-
zoeken en het daarbij pre-
senteren van het Felicitas-

pakket aan a.s. bruidsparen
voor enkele dagen en avon-
den per week. Tevens be-
hoort het leggen van con-

tacten met plaatselijke mid-
denstanders tot de werk-
zaamheden. Bent u een

vrouw tussen ca. 30 en 45
jaaren woonachtig in (een

van) bovengenoemde plaats
(en), in het bezit van een

auto, telefoon en kleine op-
slagruimte, dan graag uit-
sluitend schriftelijke sollici-

taties, voorzien van een re-
cente pasfoto, richten aan:
Felicitas 8.V., t.a.v. mw. E.
Wonink, Splinterlaan 154,

2352 SM Leiderdorp.
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.

ff\techno-timet>v
uitzendorganisatie voor

technisch personeel

heeft direct werk voor
LTS - MTS -

HTS 'ers
in alle vakrichtingen.

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

Gevraagd
"Hostessen"

Voor de begeleiding van
onze int. zakenrelaties zoe-
ken wij repr. dames, meer-

taligh. en charm. uiterlijk zijn
een vereiste. Zeer hoge

verd. gegarand. Reacties
met foto Br.o.nr. B-3445,

LD. , postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 04.--.-7199F.fi

Personeel gevraagd
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814
MEISJES gevraagd voor
goed lopende club te Maas-
tricht. Tel. 043-211620.
TOPVERKOPERS M/V ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bionagro BV 04950-43125.
Word RIJINSTRUCTEUR
(m/v). Of rijschoolhouder
(m/v). Met Kaderschooldi-
ploma direct aan de slag.
Prima toekomst. Goed be-
roepsperspectief. De Kader-
school beschikt over 250
aantrekkelijke vacatures.
Nieuwe opleidingen op
MBO-niveau starten bin-
nenkort in Utrecht en Best.
Beperkt aantal plaatsen. Zin
in snelle carrière? Fulltime
of parttime? Bel voor gratis
studiegids (ook 's avonds)
04998-99425.
Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP op full-time
basis voor Kerkrade en
Vaals. Tel. 045-353735 bgg
04454-2203.
Gevr. lieve zelfst. OPPAS
(evt. met huish. werk) voor 2
kinderen. Werktijden varia-
bel en tev. bereid af en toeeen weekend te werken,
omg. Centr.-Heerlen.
Goede referenties. Br.o.nr.
B-3383 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goedlopend Privéhuis in
Kerkrade heeft nog plaats
voor een leuk MEISJE. Ho-
ge verdiensten. Tel. 045-
-425100/04490-23203.
EURO-CLEAN vraagt met
spoed erv. glazenwassers,
(beslist geen hoogtevrees
hebben). Inl. 043-610979,
zaterdag ml. 04490-42914.
Gevr. iemand om voetballen
te REPAREREN. Br.o.nr.
B-3388 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Met spoed gevraagd erva-
ren CONTAINERCHAUF-
FEUR. Inl. Weerts, BV Tel.
043-625965.
Voor direkt gevr. VER-
KOOPSTER voor min. 25
uur p.w. Kan ook meer zijn.
Drogisterij van Boxtel, Mgr.
Hanssenstr. 17, Heerlen.
PRINTER(STER) voor foto-
printshop. Printshop-erva-
ring vereist, moet zelfst.
kunnen werken. Interne op-
leiding. Soll. met pasfoto
naar Br.o.nr. B-3394, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
VV Neerbeek, 1e klasse afd.
Limburg, zoekt TRAINER.
Schrift, soll. vóór 3 febr. aan:
Secr. p/a Beekerstr. 27,
6191 GB Beek.
Zelfst. vr. FRITUREHULP
gevr. Ifst. m. erv. Voor wee-
kend! 1 a 2 dgn. 045-
-352560, Eygelshoven
Heb je lef en kun je goed
DANSEN, ben je M/V 18 jaar
of ouder, dan hebben wij
zeer goede bijverdiensten.
Info 04490-25658.
WERKSTER gevr. voor de
vrijdagochtend, omgev.
Nieuwenhagen, Ift. boven 30
jr. Tel. 045-315149.
H.G. Smeets vraagt voor
projekten in Heerlen LAS-
SERS, machinestellers
constructie bankwerkers er
pijpfitters. Sollicitaties tel
045-259598/ 080-240862. ■
De CARA-LIJN te Maas-
tricht zoekt contact met ent-
housiaste vrijwillig(st)ers om
een middag per week telef.
voorlichting te geven aan
Cara-patiënten. Aan dit
boeiende werk gaat een uit-
gebreide scholing vooraf.
Voor aanmelding of info.Tel.
045-721763.
TAXI-CHAUFFEURS gevr.
full- en part-time. Tevens
klein-bus chauffeurs. Cen-
tralisme) v.a. 25 jr. liefst m.
erv. Pers. aanm. Akerstr.-N.
132, Hoensbroek.
All-round TIMMERMAN
gevr. voor aannemersbe-
drijf. Tel. 045-415222.
Gevr. VERKOOPSTER,
part-time verkoopster. Sla-
gerij America, St. Pieterstr.
44, Kerkrade. 045-456435.
Gevr. jonge BLOEMBIND-
STER voor zo spoedig mog.
Blümen Ganzer, Sandkaul-
strasse 21-23, 5100 Aa-
chen. 0949-24149892.
Gevraagd oproepkracht,
TOILETDAME. Tel. 04490-
-79297.

Gevraagd AUTOSPUITERS
halfwas en leerlingen.
Autoschade Ab Mulder, Edi-
sonstr. 15, Landgraaf.
Aangeboden enkele goed
renderende MELKWIJKEN
in Limburg, vervoermiddel
en inventaris event. terover-
name. Inl. over de mogelijk-
h. bij de A.V.M, te Berkel-
Enschot. Tel. 013-339100,
na kantoortijd 040-831155.
Frame Work System zoekt
AGENTEN of bedrijven voor
de verkoop van haar sys-
teem o.a. voor stand en in-
terieurbouw. Gaarne schrif-
telijke reacties Hogeweg 51,
6881 EB Velp.
Gevraagd voor Cafetaria
"NETTE HULP". Tel.' na
15.00 uur 045-442900.
Gevraagd: INFORMATICA-
DOCENTEN met aantoon-
bare ervaring op het gebied
van PC- Mini- en Mainframe
voor projekten in het zuiden
van het land. Tel. 020-
-910131.
ECHTPAAR gevr. voor de
morgenuren voor frituur te
Landgraaf voor ml. tus.
12.00-16.00u. 045-325620.
Representatieve en ener-
gieke part-time KAPSTER
plusm. 3 dgn. moet modern
en zelfstandig kunnen wer-
ken. Leeft, plusm. 19 jr.
Reageren op afspraak na
18.00 u. Coiffure Jo Smeets,
Hoensbroek. 045-212445.
Voor dir. gevr. KINDEROP-
PAS voor ons dochtertje van
4 jr. Van dins. Lm zond.
16.00-21.00 uur. Pers.
aanm. zat. en maand. v.
10.00-11.00 uur Reeweg
100, Landgraaf.
Gevraagd part-time VER-
KOOPSTER Ift. 17-18 jaar.
Tel. 045-212289. Bazaar
Habets, Anjelierstr. 141A,
Heerlen-Noord.
Gevr. vor direkt een HULP-
MONTEUR, fitting- en mon-
tagewerk, v. plaats en aanl.
vo. onder en bovengrondse
olie- en benzine install. tel.:
afspr. maken tussen 14.00-
-16.00 uur. Verol Techniek
BV, Ankerkade 10, Maas-
tricht. 043-633181. Vragen
naar Hr. Snellings.
Bekende top-formatie, zoekt
ZANGERES met erv. voor
Top-40 werk. Tel. 04493-
-4653, b.g.g. 04498-57221.
Gevr. MEUBELSTOF-
FEERDER of bedrijf, vereist:
snel, goed en goedk. 045-
-224700/259527.
TELEFONISTE gevr. voor
de weekenden. Privéhuis te
Kerkrade 045-425100
Dringend leuk MEISJE gevr.
voor goedl. Privéhuis met
garantie loon 045-425100
Kleine aannemer vr. nette
all-round METSELAAR te-
gelzetter, Bij gebleken vak-
kennis hoog loon. Br.o.nr
B-3083 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. in part. prakt, te BRD.
Tel. 045-229876 of
09-49246157045.
Wij zoeken een UITHULP
voor onze kado en byou-
shop. Heeft U vrije uren
Bent U representatief en
verkoopervaring dan kunt U
reageren na 18.00 uur 045-
-212445. Jo Smeets Hoens-
broek^
Gevraagd FRITUREHULP
voor enkele dagen per weekTel. 04490-79297.
Friture vraagt POETSHULP
voor enkele uren per weekTel. 04490-79297.
Montagebedrijf vraagt met
spoed MONTEURS voor
stalen daken en gevels. Soll.
na tel, afspr. 04754-86826.
De Vleeschmeesters B.V.
zoekt voor haar vestigingen
in Zuid-Limburg FILIAAL-
HOUDERS. Gegadigden
dienen uiteraard in het bezit
te zijn van het vereiste vak-
diploma van het S.V.O.
Hiernaast zijn goede con-
tactuele vaardigheden, als-
mede commercieel inzicht
onontbeerlijk. Salarieëring
zal geschieden op basis van
de CAO. voor het slagers-
bedrijf, waarbij ervaring en
genoten opleiding mede een
belangrijke rol zullen spelen.
Voor schriftelijke zowel als
telefonische reakties kunt u
zich wenden tot dhr. L.A.
Weijzig, Postbus 663, 2280
AR, Rijswijk, tel.
070-983636.

Uitgaanscentrum GLOBE
Beek vraagt evraren buffet-
hulp en vrouwel. medewer-
kers voor kassa en keuken.
Tel. 04490-79297. .
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ervaren DIESELMONTEUR
met kennis van hydrauliek,
zonder erv. onn. te soll. Soll.
tel. 045-229999.
OPPAS gevr. bij 2 kinderen.
Variërende tijden. Lft. 30-40
jr. Tel. 045-323741.

Kamers aangeboden/gevraagd
Gem. KAMER te huur met
huiselijk verkeer. Liefst
oudere heer of dame
04406-12875.
GEZOCHT inger. kamer
voor 2 pers. in omgev. Heer-
len. Tel. 04951-32280.
Te h. STUDENTENKAMER
met keuken en luxe badk.,
’240,- all in. Tussen H'len
en Sittard, 04492-1466.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04498-58651
Te huur per direct ruime
kamer centrum HEERLEN.
Tel. 045-425128.
KAMER te huur ’ 300,- p.m.
in familieverband. Tel. 045-
-319778.
Te h. gest. zit-slk. keuk.
’360,- all-in. Akerstr. N.
Hoensbroek 045-221217.
HOENSBROEK-C leuke
kamer te h. 4x4.30 m.
’325,-, mcl., tel. 04490-
-10012 tussen 18-19 u.

KAMERS te h. in Hoens-
broek. Inl. Tel. 045-221721.
Te h. te CHEVREMONT
gezellige gemeub. zit slpk.
met eigen kookgel. en
douche, voor net werkend
pers. Huur ’ 400,-, mcl. tel.
045-453846.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19A Kerkrade.

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.
EENSGEZINSWONING te
Sittard huur ’ 477,- excl. te-
gen dezelfde woning- te
Hoensbroek of omg. Inl. tel.
04490-80641.

Bouwmaterialen

STEMAT
Materieelverhuur

Te huur
Dragline schotten en rijplaten

Dieselaggregaten
Heteluchtkachels

El. verdeelkasten tot 400 amp.
Hydraulische vijzels enz.

Accommodaties
Zeecontainers

Direktieketen evt. compleet met verlichting,
verwarming en sanitair

Snelle en correcte levering.
Stationstr. 142 Hoensbroek. Tel. 045-217458/217528

Fax 045-229015, na 18.00 uur 04492-4767.
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.
Te k. 3.500 BETONPAN-
NEN, 160 onderpannen,
200 kantpannen, 23 lopende
mtr. vorsten, na 18.00 uur,
’2.500,-, tel. 045-451607.
KUNSTSTOFRAMEN, spe-
ciale prijs, Komokeur, bel
LBB, Hoensbroek, tel. 045-
-231404.
Te koop ca. 700 MULDEN-
PANNEN. Tel. 04493-2092.

Te k. HANDCIRKELZAAG
Skil 1620 Watt met evt. tafel;
Hobbyvlakbankje met
freeze. Tel. 045-256722.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw stormschade.
Vooraf prijsopgave, wij re-
gelen expertise en verzeke-
ring, ook in het weekend.
Bouwbedrijf Verstappen, tel.
04750-20007 b.g.g. 04490-
-26986.

Hobby/D.h.z.
Te koop resten LEER 5 kg. a
’40,-, 7 kleuren. Tel.
04490-44587.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
Stalen dossierkasten 4 legborden 100x200 ’ 150,-
Stalen schuifdeur magazijnkasten 200x200 ’ 325,-

Hangmappen ladenbloks 2-4 Idn. vanaf ’ 150,-
Tekening hangkasten 170 br.x 70 diep. ’ 325,-

Nieuwe tekeningladenkasten A1en A0vanaf ’ 595,-
Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’ 395,- nu ’ 175,-
Nieuwe bureaustoelen adviespr. ’ 495,- nu ’ 295,-;

Nieuwe dossierkasten vanaf ’ 255,-; Nieuwe tekentafels
A1en A0formaat vanaf ’ 625,-; Nieuwe Atlanta

hangmappen folio per doos 25 ’15,-; Nieuwe Altrex
bordestrappen 60% korting winkelprijs; nieuwe

kolomboormachines 16 mm Profi ’425,-; Stalen bureaus
20 verschillende soorten modellen div. afm. ’ 75,-; v.d.

Blerk kantoortafels 150x75 ’ 75,-; kantinestoelen hout of
gestoffeerd ’ 15,-; magazijnstelling diverse maten en afm.
vanaf ’ 50,- per meter; palletstelling 300x200x70 ’ 100,-
-per meter; Unibind bindmachines met 100 gratis mappen

’ 375,-; toonbanken v.a. ’ 95,-; vieuwers Cannon ’ 150,-.
Verder 1001 artikelen. Te veel om op te noemen.

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

Computers
XT-AT- 386 va ’ 39,- p.mnd

BUROCENTER
Dorpstr. 125, Brunssum.

Tel. 045-273525

Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.

Geldzaken

Tele Lease Service
voor alle bedrijfsmiddelen.

snelle afwerking.
deskundig advies.

discrete behandeling.
koste geen werkkapitaal.

fiscaal interessant.
rente aftrekbaar.

afschrijving mogelijk.
Informatie: 04492-3888, fax 04492-4252.

GELDSCHIETER(S) ge-
vraagd tegen redelijk ren-
tepercentage, voor uitge-
breidere bloemenbranche.
Br.o. nr. B-3369 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Geld lenen zonder info
werkgever, bank of BKR
Thiel. Vraag schr. info Riax,
afd. Incasso, Niewenhove
43, 6002 KG Weert.

Landbouw en Veeteelt

Heren Suikerbietentelers
bestel bewust een vertrouwd kwaliteitsras van

Hilleshög
Accord

hoogst winbaar kg. suikeropbrengend ras in 1989
proefveld te Wijnandsrade.

Regina-Monolisa-Salohill-Furore
Rassen met de beste eigenschappen.
Stabiele rassen om mee te oogsten.

ONDERDELENBANK.
04493-2715. 'Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
Te k. gevr. 3 a 4 ton KIEP-
KAR hydr. Liefst 3-zijdig
kiepend, openg. zijsch. Tel.
04450-3215. B.g.g. 3262.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 7,-. Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.

-j—-—" ■■

Te k. recreatie PAARD,
goed bereden en aange-
spannen, gr. 1.68 mtr. Tel.
04455-1421.
Te k. mooie gelegen WEI-
LAND, langs verharde weg
(M'trichterstr./Genzonweg
Ulestraten). Opp. 4.170 m2.
Br.o.nr. B-3412 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
HOOI te koop. Tel. 04451-
-1257

Proficiat!
(O)pa en (O)ma
met jullie40-jarig huwelijk _,

m * fmmm___L __&"■*-"_____

H -____k______ I -_ar _^PÏ*-<w_____l ____[ "^^ 1V: ____L 1
__________L 'm*mmmm\ — "** J

Kinderen en kleinkinderen ,

__/_hk. ____■__■

Keurslager "De Varkenspoot"
Proficiat: Je Collega's; Deus, Doof, Doezel, Dulle, Waf** 0

en Belsch. 1 \
Wiely Toet \
proficiat! r_É______

.mmm^mm ______
Proficiat, met het behalen j

Sandra, Jaqueline, Edwin, van je rijbewijs.
Chantalle, Arno. Lefty

Prnfiriflt
" Vandaag °°k op L°:

._." I. .; .. Als u ons voor 12 uur's <'Mia-NellV-Hub 9ens belt, staat uw PICC-> l
met jullliezilveren jubileum !"° lgnend* da9al,'"JJ 'bij het St. Pauluskoor V^F Dagb'ad Te 'Bestuur en leden .'■-*«*>" _

Div. TRACTOREN en ande-
re materialen. Putstr. 11,
Ulestraten.
Te koop; Fendt 309 LSA;
Fendt 103 S; Polyrock kuil-
uithaler (demo); Lemken 3-
schaar wentelploeg, Opal
140-3; Rabe vorenpakker
OKA 12/4; Renault smal-
spoor met hefmast ’ 2.500,-
-excl. BTW; Vale heftruck
FG-14, 1400 kg met L.P.G.;
Still heftruck EGS-1000,
1000 kg electro; Komatsu
heftruck FG-14, 1400 kg
met LPG; Vicon maxi-air 6-
rijige maisplanter; Douven
veldspuiten, 12 m., 15 m. en
21 m. spuitbomen vanaf
’l.OOO,- excl. BTW; Gilles
ontbladeraar met originele
fronthef; Visser stortbak
FRISSEN 8.V., Valkenburg
a/d Geul. Tel.: 04406-40338
Te k. PORSCHE-DIESEL
22 pk. 30 jr. oud Pr.
’1.650,-, Veekar 3 koeien.
Tel.: 04406-40437.
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.

Wegens overcompleet, $' \
LANDBOUWMACHINES.
Waubacherweg 5, Brun5'sum. 045-251721.

Transacties —".
Moderne WINKELINVé^'
TARIS voor woningstoffó]
ring te koop Tapijt*-1]:
DSMstr. 5 Beek Tel. 0449"'
71098. J
Te koop 50 ROLCONTAj;
NERS met achterwan"

’ 70,- p.st. 04490-43654^
Te k. demont. KOELCé*-.
merk Koma, afm. 1.2->6fbr.2.56xh.250 mtr. comp'
Diepvriescel idem a"";'
compl. met motor en vef'
damper, Diepvriescel --*'mon., Ixbrxh 7,5x3,5x25*-
Tel. 04746-3097 M
DIEPVRIESKAST Liebher'''
14 schuiflades. 520 ■"■■'’1.700,-. Tel. 045-75073j>l

FRITURE-Shoarma-Cafe-
taria in Kerkrade-C. Schitt*3".
rend ingericht bedrijf n-6
zeer hoge omzet. Zond*"
woning. Huur ’ 1.800,- P'
mnd. Kooppr. ’ 125.000.'-.
Horecabureau Frits *■*■ i
Dijck, 043-475732.

Auto's

Alfa

Grote Alfa Romeo .
occasionshow

Nu op onze gebruikte
Alfa Romeo's:

* Gratis onderhoud tot 20.000 km
* 3 of 6 mnd. 100% bovaggaranti6 !

* Accessoirespakket t.w.v.

’ 1.000,- gratis * Hoge kortingen
zonder inruil * ANWB-keuring

toegestaan * Alleen apk gekeurde
auto's * Goede financiering en

inruil mogelijk.
Alfa Romeo

maakt de weg opwindend!!!

CZfi^ttcrrm^^^^
AUTOBEDRIJF VLEUGELS ook*

Scharnerweg 137, Maastricht.
Tel. 043-634895. _,

Voor een Alfa Romeo naar SANDERS waar anders
Gebruikte Alfa Romeo's:

Alfa 75 Twin Spark 10-'B7;Alfa 75 1,6 1988, rood en blau*
Alfa Giulietta 2.0 en 1.6, '83 en '85; Alfa 33 1.3 S, roo°-

-6-89; Alfa Süd 1.3 SC 5-'B3;
Met Bovag-garantie, ANWB-keuring toegestaan.

Autocentrum SANDERS 8.V.,
Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Alfa GIULIETTA 2.0 6-'Bl,
APK 1-91, 5-bak, blauw, vr.
pr. ’2.750,-. 045-319328.
Te koop ALFASUD 1.5 Tl,
kl. zwart, bwj. '81, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. 045-456730.

ALFA 75 turbo, zwart, b*fl-
-01-'B7, met opties, 72.00 u
km. Tel. 04490-24121, tuS'
sen 19.30 en 21.00 uur
Wat VERKOPEN? Advef'
teer via: 045*719966.

Audi >
Te k. AUDI 100 GL 5 E, bwj.
sept. '81 met trekh., pr.

’ 2.750,-. Tel. 04405-2703.
AUDI 100 '88, beigemet.
45.000 km, airco., div. ex-
tra's. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagerweg
129, Kerkrade. 045-453355.
LANCIA Thema IE Turbo,
jan. '88, 55.000 km., blauw,
airco, Koni verlaagd, afst.
alarm enz. vr.prj 35.000,-.
Tel. 04762-1986.

AUDI 80 GLS blauwmet'
'80 sportvlg. enz. APK I*9

’ 2.450,- 045-230246. _^

AUDI 80 GLS, t. '80, 4-drS'
APK, 1e eigen, ’1.850,'-
Tel. 045-720951.
Als u ons voor 12 uur 's mof
gens belt, staat uw PIcCJit\0 de volgende dag al in n*
Limburgs Dagblad. Tel. 043
719966. -__^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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Signalen
1 van de eerste signalen van het
i vo ]°rv*'erken van trauma's naar eeny M.JLenc*e generatie betrof de ge-., udadige treinkapingen in de ja-

'eventig. Latumahina: „Je zou
'-innen afvragen of de jongerenA toen geïdentificeerd hebben- f, *de ouderen. De oorlog is in feite

" >,0^ voorbij; de jongeren zijn

" A een stapje verdergegaan. Er
d later gesproken over de gevol-
van de gijzelingen voor Neder-. A?Se mensen, maar hoe zit het met

jJQ --lolukkers? Je moet je afvragen
vJ; net komt dat die acties zijn ge-

" r t<i; jemoet het zien tegen de ach-
'■ *J>r°nd van wat de ouders hebben

sla gerr>aakt. Wie is eigenlijkStoffer?"

Woede
A^mahina kreeg als psycholoog
A'reacties van Molukse jongeren,
il, 'n hun opvoeding regelmatig te
U- en hadden met vergaande irri-
sieifs en woede-uitbarstingen. Fy-
2ih straffen waren in Molukse ge-r«en bepaald geen zeldzaamheid.
Ac gedragingenkunnen de jenge-
ls fiv plaatsen en begrijpen. Het
dQ

s een reactie op het martelen
ij ,°r de Jappen. De Molukse woede
Va atent en manifest, tot op de dagn vandaag."
Kt ■v^[ minder dan 75 tot 80 procent
A de Molukse ouderen heeft last
Se!! Psychosomatische aandoenin-(A- Die kunnen variëren van hoge
iü,ec*druk en suikerziekte tot maag-

6ren en slapeloosheid. Er blijkt
.q_ verband te bestaan tussen dit
Dr f* aandoeningen en psychische

°blematiek.
'Jk itA ken Molukkers", vertelt Latu-l-A'na, „die het heel vanzelfspre-
A**i vinden dat ze weinig slapen,

hartklachten hebben, met een insu-
linespuit lopen. Veel klachten zijn
eigenlijk al begonnen in de jaren
vijftig en escaleerden in de jaren ze-
ventig en tachtig. De irritaties, woe-
de-uitbarstingen en slaapproble-
men in relatie tot hun oorlogserva-
ringen hebben hun lichamelijke
problemen versterkt. De Zuidmo-
lukse mensen gingen uit van een tij-
delijk verblijf in Nederland en wer-
den dan ook tijdelijk opgevangen.
Maar dat betekent niet dat je geen
aandacht moet besteden aan hun
gezondheid.

Afweten
Latumahina stelt dat er in het verle-
den niets met de problematiek van
Molukse oorlogsslachtoffers, in het
bijzonder in geestelijke zin, is ge-
beurd. „De overheid heeft het wat
dat betreft laten afweten. Ook uit de
ervaringen van hulpverleners blijkt
dat iedereen weliswaar onderkent
dat er veel Molukse ouderen zijn
met onverwerkt oorlogsleed, maar
er wordt niets aan gedaan. En let op
de doorwerking naar de volgende
generaties. Dat onderstreep ik na-
drukkelijk."
Bung en oesi: zo wordt de tweede
generatie Molukkers genoemd. Zij
hebben voor een deel de oorlog
meegemaakt en werden opgevoed
in geïsoleerde kampen in Neder-
land. Latumahina: „Daar maakten
ze veel mee als gevolg van wat hun
ouders hebben meegemaakt. De

ouders reageerden het onbewust af
op de kinderen. Een soort Knil-ge-
disciplineerde opvoeding. Maar ik
wil benadrukken dat het heel ver-
wonderlijk zou zijn als jevan die af-
schuwelijkeervaringen geen tik zou
overhouden. Het is voorspelbaar
dat het gevolgen heeft voor de ma-
nierwaarop je met elkaar omgaat, in
het gezin en daarbuiten."

De Nederlandse overheid heeft vol-
gens Latumahina zeker in de jaren
vijftig geen visie of beleid gehad ten
aanzien van persoonlijke ervarin-
gen van Molukkers. „Als er onder-
zoek zou zijn gedaan, zouden er
schrijnende toestanden uit de jaren
vijftig aan het licht zijn gekomen.
Maar er is nooit gefundeerd onder-
zoek gedaan, alleen fragmentarisch.
De Molukkers hebben nooit aan de
bel getrokken. Het zijn in feite Knil-
soldaten, Nederlandse mensen. De
overheid had zelf aan de bel moeten
trekken, had zelf het initiatief moe-
ten nemen."

Indicatie
Uit het oriënterende onderzoek van
Latumahina is gebleken dat in Ne-
derland ongeveer 3.000 a 4.000 Mo-
lukkers boven de 55 jaarlast hebben
van oorlogstrauma's. Trekje die lijn
door naar de jongere generatie, dat
gaat het in totaal om 6.000 a 6.500
Molukse mensen. Vooralsnog is het,
bij gebrekaan nader onderzoek, een
indicatie. Duidelijk is wel, zegt La-
tumahina, dat de omvang van het
Moluks trauma zwaar wordt onder-
schat.

„De Molukkers hebben nooit rust
gehad sinds de oorlog uitbrak. Al
die psychische conflicten. Je zat ge-
vangen in je beleving. Tijdens de
bootreis naar Nederland ontdekken
datjeontslagen was als werknemer!
Ze kregen het bevel tot inscheping
naar Nederland en werden op de
boot ontslagen. Zeker achteraf gaf
dat een geestelijkeknak. Sommigen
hebben zelf de bootreis moeten be-
talen."

Subsidie-aanvraag
Latumahina pleit voor een vervolg-
onderzoek en voor specifieke hulp-
verlening aan Molukkers. Of beide
er komen, is nog onduidelijk. Een

door Muhabbat ingediende subsi-
die-aanvraag is door WVC doorver-
wezen naar een algemene instelling.
Muhabbat denkt zelf aan een con-
structie waarin die organisatie een
brugfunctie vervult tussen de Mo-
lukse gemeenschappen en organi-
saties en de Nederlandse instellin-
gen.
„Zon constructie zou een oplossing
kunnen zijn", zegt Latumahina.
„Molukkers willen nu eenmaal het
liefst dat eigen mensen hulp bieden.
Nachtmerries en zelfmoorden ko-
men tegenwoordig in de Molukse
gemeenschap voor." Daarvoor de
verklaring zoeken in hun oorlogser-
varingen, vindt de onderzoeker niet
voldoende. „Je moet de mensen
daarnaast iets aanbieden dat lucht
geeft, iets anders dan de traditionele
verklaringen, zodat ze meer greep
krijgen op hun toestand en opko-
men voor hun belangen. Nu pas ko-
men de problemen echt naar bo-
ven."

„In de jaren vijftig en zestig hadden
ze nog een doel, ondanks hun ver-
driet: 'We gaan wel terug. Het stre-
ven naar een eigen land, naar vrij-
heid, dat was hun zingeving. Door
het groepskarakter, de manier van
omgaan in het kamp en de familie-
structuur kregen ze ondersteuning
in eigen kring en werden ze daar
ook afhankelijk van. Die ondersteu-
ning is er niet meer. Door het weg-
vallen van de sociale ondersteuning
en het wegvallen van het tijdelijk
verblijf-idee, ontstonden er ergere
problemen."

binnen/buitenland

Onderzoeker: ook groot psychisch leed bij jongeren

Trauma Molukkers
zwaar onderschat

■JfJMEGEN - Onder dui-
dden Molukse ouderen is
°S steeds sprake van on-
rWerkt psychisch leed.

AJ worstelen nog steeds
?et Hun ervaringen tijdens,e Japanse periode, de In-

jie o°*iesische periode en de__, yVerkomst naar Nederland.
ccl jonge Molukkers kam-jrl* echter ook met 'oorlog-,trauma's', ondanks het feit

.at ze de oorlog niet (be-
tast) hebben meegemaakt.
et psychisch leed is als hetare van generatie op gene-

doorgegeven.

's een van de conclusies uit een
Aderend onderzoek dat de Tielse
Acholoog Bram Latumahina (33)

1 disk racht van de sticht*ng Moluks
JA°naal maatschappelijk werk
den 'n Nijmegen heeft gehou-

' luid,naar oor^°gstrauma's bij Mo-
lt' ir;a As- „Wat ze hebben meege-
-7 n,a *■ en de herbeleving daarvan

*ot nog toe nooit goed boven
5" t,, er gekomen", aldus Latumahi-

vQ. "Voor andere groepen zijn er
i Ar2'eningen en discussies, maar

het psychisch leed van Moluk-
* 6e/ Vorc-t eigenlijk nauwelijks iets

hm an- Terwijl daadwerkelijke
s' U*P geboden is".

# De met kogels doorzeefde trein bij De Punt. Bij het gewelddadige slot van die treinkaping in
juni 1977 vonden zes Molukkers de dood.

Spanningen
Bij de jongereMolukkers uitten die
problemen zich in spanningen met
de ouders en in problemen met het
uiten van gevoelens. „Ze hebben",
zegt Latumahina, „nooit de gelegen-
heid gehad er een eigen mening op
na te houden. Ze hebben nooit een
'ik' gehad. Het druggebruik bij
voorbeeld kan een gevolg zijn van
het gebrek aan identiteit. Drugs en
werkloosheid onder jonge Moluk-
kers zijn de uiterlijke problemen.
Het probleem is veel omvangrijker
dan het lijkt. Daarom moet er nader
onderzoek komen onder jongere en
oudere Molukkers."

jennifer faasen

Vreemde eend
De Eerste Kamer is een wat
vreemde eend in de staatkundige
bijt. Algemeen is de mening, ook
onder de senatoren, dat de poli-
tieke afweging van wetsontwer-
pen vooral in de Tweede Kamer
thuishoort. De Eerste Kamer, die

niet direct door het Nederlandse
volk wordt gekozen, moet echter
ook een oordeel vellen. Maar op
grond waarvan eigenlijk?

Het werk van de Tweede Kamer
nog eens helemaal overdoen, is
onzin. Er moeten andere criteria
zijn die voor het oordeel van de
Senaat de doorslag moeten ge-
ven. Toetsing aan andere wetten
of de Grondwet is er een van,
maar de Eerste Kamer vindt dat
duidelijk niet genoeg. „Wij zijn
ook politici", wordt geredeneerd.
En dus is een zekere politieke af-
weging daar ook aan de orde.

„De Eerste Kamer heeft het laat-
ste woord", zei Piet Steenkamp
driejaar geledenin een interview
in deze krant. Een uitspraak die
actueler lijkt dan ooit. Hij zei
toch ook: „Wetgeving kan men-
sen gevoelig treffen. Daarom is
het goed dat door de Tweede Ka-
mer aanvaarde wetsontwerpen
nog eens worden bekeken". Het
is duidelijk: Steenkamp wil méér
dan alleen maar kijken of een
wetsontwerp voldoet aan de
eisen die de Grondwet stelt.
Premier Lubbers was deze week,
tijdens het eerste grote debat
met het kabinet in de Eerste Ka-
mer, dan ook duidelijk geïrri-
teerd. Bijna ongeïnteresseerd en
plichtmatig beantwoordde hij de
tientallen vragen van de senato-
ren. Totdat helemaal aan het
eind van de tweede dag de vlam
in de pan sloeg.

"RUUD LUBBERS.
...geïrriteerd...

Verkeerd
„Als de Eerste Kamer zich steeds
onafhankelijker gaat opstellen
en wetsontwerpen tegenhoudt,
gaan we echt de verkeerde kant
op", aldus Lubbers. „Dan is de
Senaat bezig het werk van de
Tweede Kamer over te doen."
Een openlijke ruzie tussen Lub-
bers en de Eerste Kamer was een
feit. Deze botsing komt juist op
het moment dat de Tweede Ka-
mer een commissie instelde die
ons staatkundig bestel eens aan
grondig onderzoek moet onder-
werpen. Het eerste onderwerp
staat al op de agenda: derol van
de Eerste Kamer in onze staats-
kunde. Een onderwerp waarop
de fractievoorzitters in de Twee-
de Kamer (zij zijn de leden van
de commissie) de tanden behoor-
lijkkunnen stukbijten.

Als oplossing van het al jaren
sluimerende, maar nu volop ac-
tuele probleem, kan in twee rich-
tingen worden gedacht: een
nauwkeuriger omschrijving van
de taken van de Senaat, zodat de
doublure met de Tweede Kamer
wordt voorkomen, of afschaffing
van de Senaat. In dat laatste ge-

val moet er echter wel iets voor
in de plaats komen.
De Eerste Kamer heeft namelijk
wel degelijk een belangrijke
taak, namelijk de al eerder ge-
noemde toetsing aan de Grond-
wet en andere wetten. Het is juist
de Senaat die moet bekijken of
een wetsontwerp dat het kabinet
en de Tweede Kamer al hebben
aanvaard, de grondrechten van
de burgers niet aantast. De
Tweede Kamer houdt zich daar-
mee in het algemeen in veel min-
dere mate bezig.

" PIET STEENKAMP:
..Senaat laatste woord:..

Italiaanse ambassadeur
woest op beroofde Belg

BRUSSEL -De Italiaanse ambassa-
deur in België, Giovanni Saragat,
kan niet verkroppen dat de naam
van Italië door het slijk wordt ge-
haald. Voor een ambassadeur is dafnatuurlijk een prijzenswaardige
eigenschap. Maar Saragat is zo snel
beledigd, dat er donkere wolken
verschijnen boven de diplomatieke
relatie tussen het druilerige konink-
rijk in het noorden en het zonnige
vakantieland in het zuiden.

Een en anderblijkt uit de uiterst ste-
kelige briefwisseling tussen de am-
bassadeur en een Belgische vakan-
tieganger, die in het dagbladLe Soir
is gepubliceerd. Meneer Paquay
werd tijdens een verblijf in Genua
het slachtoffer van een ordinaire
straatroof. Eenmaal thuisgekomen
schreef hij een verontwaardigde
brief aan Saragat, waarin hij de Ita-
liaanse autoriteiten beschuldigt van
stilzwijgende medewerking aan

'een minstens net zo lucratieve tak
van nijverheid als de toeristenin-
dustrie.
Erg subtiel is.dat verwijt natuurlijk
niet, maar of het schrijven Saragat
aanleiding gaf om Paquay 'lafaard,
leugenaar en lomperd' te noemen
wordt in Brussel en Rome inmid-
dels ernstig betwijfeld. De diplo-
maat schrijft verder dat de klacht
van Paquay er op duidt dat aan de
verstandelijke vermogens van

laatstgenoemde ernstig moet wor-
den getwijfeld.

„Door uw reactie plaatst u zich nog
onder het niveau van degene die u
heeft beroofd. U behoort tot het
soort dat zich in de loop van ver-
schillende generaties heeft verrijkt
tenkoste van het zweet en de ontbe-
ringen van tienduizenden emigran-
ten, die in ruil daarvoor niets anders
hebben gekregen dan minachting
en een armzalig loon. Kortom, u

bent een schande voor uw land en
voor onze beschaving in het alge-
meen."

Saragat raadt de arme Belg nog aan
zich in verbinding te stellen met zijn
zieleherder of een psychiater, 'voor
een gewetensonderzoek waar u
dringend behoefte aan heeft' en be-
sluit zijn scheldpartij met 'mijnvoet
op de plaats waar ik hoop dat één
van mijn landgenoten u op een dag
een flinke schop zal verkopen.

De Italiaanse kranten weten intus-
sen te melden dat men op het Ita-
liaanse ministerievan Buitenlandse
Zaken stevig met de affaire in zijn
maag zit. Woordvoerders van het
'Farnesina' haasten zich te verkla-
ren dat de 'persoonlijke' correspon-
dentievan de ambassadeur geen en-
kele schaduw werpt op de Belgisch-
Italiaanse betrekkingen, maar de
grotevraag is natuurlijk wel ofhij in
Brussel kan blijven.
Het is niet de eerste keer dat Saragat
als een olifant door de diplomatieke
porceleinkast raast. Ook op zijn vo-
rige post, in Belgrado, zou zyn ondi-
plomatieke gedrag al tot menig
fronsen van wenkbrauwen aanlei-
ding hebben gegeven. Aan de ande-
re kant is Saragat niet de eerste de
beste. Zijn vader, Giuseppe Saragat,
was oprichter van de oppermachti-
ge christen-democratische partij en
jarenlang president van de Repu-
bliek.

Tweede aanvaring met kabinet in korte tijd

Rol Senaat weer
in volle daglicht

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - 'Moord op klaar-
lichte dag. Zo noemde Eerste
Kamervoorzitter Piet Steen-
kamp de opmerkingen van pre-
mier Lubbers over derol van de
Senaat. Lubbers zei deze week in
de Eerste Kamer dat dit college
zich uitsluitend moet bezighou-
den met de vraag of een wetsont-
werp niet in strijd is met andere
wetten of met de Grondwet. De
politieke afweging hoort niet in
de Senaat thuis, aldus de pre-
mier.

Met deze opmerkingen heeft de
minister-president de Eerste Ka-
mer, dienormaal in de luwtevan
de publiciteit opereert, weer in
het volle daglicht gezet. Daar is
ook alle aanleiding toe. In het
korte bestaan van het huidige ka-
binet, heeft het al twee forse aan-
varingen met de 'amateur-politi-
ci' achter de rug. Een niet gerin-
ge score.

Eén keer heeft het kabinet zelfs
al naar het zwaarst beschikbare
wapen moeten grijpen, om de se-
natoren vóór een wetsontwerp te
laten stemmen. De Eerste Kamer
dreigde, onder aanvoering van
het CDA, een wetsontwerp tot
wijziging van de arbeidsonge-
schiktheidswet te verwerpen,
hetgeen de schatkist ten minste
een miljard gulden per jaar zou
gaan kosten. Minister Kok (Fi-
nanciën) dreigde daarop met een
kabinetscrisis, als de Senaat zijn
poot stijfzou houden.

Overnemen
Als de Eerste Kamer wordt opge-
heven, moet die taak wel door
iemand of iets anders worden
overgenomen. Vaak wordt daar-
bij gedacht aan de instelling van
een constitutioneel hof: een on-
afhankelijke rechter die mag kij-
ken of een wet in strijd is met de
Grondwet. Nu mag de rechter
zich daarmee niet bemoeien.
Wordt de Eerste Kamer gehand-
haafd, dan zal er wel duidelijk-
heid moeten komen over de ta-
ken van dat deel van ons parle-
ment. Ruzies zoals we de laatste
weken hebben meegemaakt,
kunnen niet voortduren. En aan-
gezien geen enkele politieke par-
tij de opheffing van de Senaat in
het verkiezingsprogramma heeft
staan, lijkt het niet die kant op te
gaan.
Als de Eerste Kamer doorgroeit
naar een doublure van de Twee-
de Kamer, graaft zij haar eigen
graf. De senatoren doen er dan
ook goed aan zich eens grondig
te bezinnen op deeigen rol en be-
tekenis. Als dat het gevolg is van
de ruzie tussen Lubbers en de
Senaat kan de door Steenkamp
gesignaleerde moord op klaar-
lichte dag tevens een wederge-
boorte betekenen.

henri kruithof
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Auto's

BMW

BMW 7281
Te k. met gasinstall. orgin.
uitgebouwd BMW, type '83,
pracht, auto! evt. mr. mog.

045-316167.

BMW 316, 50.000 km. 7-'B6
BMW 316 div. ace. 6-'B6

BMW 316, 17000 km. 1-'B7
BMW 316 22000km. 1-'BB
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-'B5
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Te koop BMW 525, bwj. eind
'78, ’2.500,-, tel. 045-
-315490.
Te koop BMW 520 bwj.77,
i.z.g.st. pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-413421.
Te k. BMW 635 CSI, dia-
mant zwart, perf. st., airco,
7-'B5. enz. 04490-34885.
Te k. BMW 320 6 cyl. bwj.
'80. Tel. 04405-2708.
LIEFHEBBER: BMW 3.0
CSi 55.000km 206PK Reca-
ro BBS 99% vr.pr. ’ 7.400,-
-045-463778.
Te koop BMW 315 wit, bwj.
'82, div. extra's. Tel. 045-
-454586.
BMW Touring 1802, bwj. 74
motorisch top, carross. op-
knapper, alle orig. onderd.
aanw., totaalpr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-353573.
Te k. BMW3IBi, bijz. mooi,
div. extra's, m.'B3, bl. metal.,
sportvelgen, get.glas, 5-bak
Vr.pr. ’8.750,-. Na 18.00
uur: 045-460445.
BMW 320-6. bwj.'Bo LM-
velgn. verl. chr. spatb. lijsten
i.g.st. t.e.a.b. 045-455116.
BMW 323i'81 m. APK, zeer
mooi, schuif/kanteldak, pr.
’8.000,-. 04490-40028 na
18.00 uur.
Te k. BMW 520inw. model
bwj.'B2, zilver met autom.
elektr. ramen sp. velgen get.
glas aircond. nw.st. vr.pr.

’ 8.950,-. 04490-47737.
Meidoornstr. 21 Geleen.

BMW 316, bwj. 9-'BO, alpina
wit, verlaagd, carisma 15
inch alu-velgen met orig.
velg. ’ 7.250,-. 04490-
-78522.
Te k. BMW 316 bwj. 85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
Te k. weg. bedrijfsauto
BMW 520, '81, zeer mooi en
goed. Tel. 045-219175.
Te k. BMW 525, kl. brons-
metall., APK tot eind '90, vr.
pr. ’ 2.750,-. Ernst Kasimir-
str. 2, Kakert-Landgraaf.
BMW 316 '82, blauwmet.
zeer mooi, volledige garan-
tie. Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagerweg 129, Kerkra-
de. Tel. 045-453355.
Te k. BMW 318i, bwj. '83,
APK. Teutelebroekstr. 89,
Kerkrade. 045-463771.
BMW type 316 '83, speciale
uitv., zeldz. mooi, Kerkra-
derweg 166, Hrl.
Exclusieve BMW 728i, auto-
m. dcc. '85, alle extra's, ABS
remsyst. ’ 19.250,-. Inr.
mog. 04490-10165.
Te koop BMW 316 t. '84,
met of zonder LPG, in exel-
lente st., met.kl., luxe uitv.
Inr. Golf Diesel mog. 04498-
-55460.
Te k. BMW 520i, m.'B2,
135.000 km., pr.n.o.t.k. 045-
-451380.
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. bijzondere excl. BMW
5201 automaat, stuurbekr.
airco, electr. spiegels, 4
hoofdst., Pullman bekled.,
stereo, BBS, model '83,
107.000 km, vr.pr. ’ 9.750,-.
Tel. 045-422364.
Te k. BMW 3 serie voor
onderdelen. Tel. 04405-
-3826.
Tek. BMW 323i, '80, i.z.g.st.
veel extra's, pr.n.o.t.k.
04758-2086 na 17.00 uur.
BMW 318i, bwj. '84, n.m.
auto is in nw.st. ’ 13.300,-.
Tel. 04490-80867.
Te k. BMW 316, bwj. 84,
weg. aanschaf nieuwe auto,
spotgoedkoop, 045-219609

Austin
Te k. Austin METRO Van gr.
kent. bwj.'B6,le eig., 29.000
km, vr.pr. ’ 6.500,-, mr.
moq. tel. 045-726008.

Fiat

Occasion van de week
Fiat Uno 75 SX

1500 cc - 75 PK - katalysator
wit - 37.800 km. - 1988(08)

1 jaar 100% garantie
’17.950,-

-___■ ______r_____r _________■ _____r ___F _________■ ________■___________________! V _______ ______________l____r ________________________■ ______! _________________>

Autobedrijf Harry Schobben
Tegelstraat 3 - Brunssum - 045/250675.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45

83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86,88; 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;

R5TL '81; Skoda 120 LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;
Seat Ibiza 1.2 L '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 Fiësta 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 345DLS '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.

:e_ BOVAB GARANTIE
flf GebmikteWagens
UUPlusSysieem

m
Auto stuk

geen geluk!
Gauw opgelost.

Huur niet duur een auto bij
Bastiaans Heerlen.
Tel. 045-724141.

Te k. v. part. FIAT X 19
sportwagen, bwj. 74, 1e lak,
nw. banden, z.g.a.n., km.st.
62.000, kl. lichtgroen

’ 7.250,-, tel. 045-722408.
Fiat PANDA 45, bwj.'B4,
APK 3-'9l, ’3.150,-. Tel.
04404-2552.
Te koop FIAT X 1.9, i.z.g.st.,
APK 11-'9O, bwj.7s, prijs
n.o.t.k. Inruil mogelijk, tel.
045-258686.
Te k. FIAT 500, pr. ’ 2.200,-
Saab 900 met LPG pr.

’ 1.250,-. 045-324734
Fiat PANDA 1000 CL '86, vr.
pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-419739.
Te k. Fiat RITMO 70 CL, s-
drs, 5 versnel., in zeer goe-
de staat, kl. brood, bwj 9-
84, APK 10-90, vr.pr.
’4.300,-. Tel. 04454-1203.
FIAT diesel bestelbus met
electrische laadklep. Prima
staat. 1982. APK. ’2.950,-
-excl. BTW. Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.

Te k. Fiat RITMO bwj.79,
APK tot '91, i.z.g.st. vr. pr.
’900,-. Tel. 04490-10646.
Fiat PANDA 1000 S bwj. '87
i.z.g.st. ’9.500,-. Melchior-
str. 5 Kerkrade. 045-452865

Buick
BUICK Century Station bwj.
'82 in abs.nieuwst. APK
3-'9l, vr.pr. ’7.250,-. Tel.
04920-48001.

Citroen
Te koop CITROEN BK 14
RE, bwj.'B3, rondom voorz.
v. spoilers, tel. 045-312032
Te k. zeer mooie CITROEN
BK 19 GT, bwj.'Bs, alle ex-
tra's, i.st.v.nw. Tel. 04490-
-74283
Te k. CITROEN BK 19 TRD,
bwj. '84 m. vele extra's, vr.
pr. ’ 9.000,-. 045-219522.
Te koop CITROEN X3, bwj.
79, vr.pr. ’2.150,-, APK
1-1-91. Tel. 045-419588.
Te koop CITROEN GSA
bwj. '81, 5-versn. wit, APK
'91, pr. ’ 900,-. 04493-4692
CITROEN BK 14 RE sept.
'87, rood, 78.000km, gas-
inst. als nieuw. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijthager-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
Te k. CITROEN GSA bwj.
'82, tegen elk aannemelijk
bod. Broekstr. 62, Schinveld
CITROEN CX 2.0 RE, 1986,
pr. ’ 14.500,-. 045-255784.
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.

Ford ESCORT KR 3 I, bwj.
'83, APK-'91,k1. antraciet,
orig. uitgeb. in nieuwst, vr.pr

’ 12.750,-. Tel. 045-259809
Ford ESCORT 1100 L, 3
deurs, 10-'B2, i.z.g.st. Vr.pr.
’5.250,-, tel. 045-259819.
Ford ESCORT 1.1, 3 deurs,
5 speed, APK, m. 1984,
100%, ’ 6.900,-, 045-
-740915.
Ford TAUNUS, 16 L, 4 drs.,
met LPG, '81, nieuw model,
APK 10-90. ’1.850,-. Tel.
04404-2552.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
met ruilmotor van 1984, pr.
’4.150,-. Autoradio Philips
DC 755, 1 mnd., nw.pr.
’750,- nu ’350,-. Tel.
045-725287
Ford SIERRA Laser 1.6,
bwj. 8-'B5, 1e eig., donkerbl.
5-drs., trekh. en radio,
69.000 km. Tel. 04490-
-21388 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1600 D,
bwj.'Bs, div. extra's. Tel.
04490-23085
Te k. weg. medische omst.
hed. Ford ESCORT 1.3 La-
ser, met. rood, eind 84,
045-223585
Ford ESCORT Bravo 1.6
diesel, bwj. '87, km.st.
49.000, pr. ’ 16.000,-. Tel.
04747-1728.
Te koop Ford FIESTA 1.1 L
bwj. 80, prijs ’ 2.000,-. Tel.
04450-2740.
Te k. Ford ESCORT 1.3 '77,
APK 7-'9O nwe. banden en
remmen. I.z.g.st. Techn.
100% Vaste pr. ’ 950,-. Tel.
04451-2375.
FORD Siërra 2.3 D GL, bwj.
nov. '84, kantel/schuifdak,
centr. deurvergr., stuurbekr.,
vr.pr. ’ 12.500,-. Tel. 045-
-351750, na 19.00 uur.
FIËSTA Bravo Luxe 83,
bijz. mooi, 1e eig. APK 2-
91, ’4.950,-. 045-455778.
Te koop Ford FIËSTA 1100
S bwj. 79, vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 045-460098.
Te k. FORD Siërra bwj. '85,
i.z.g.st., grijsmet. Te bevr.
Servatiusstr. 32, Op de Vos
Brunssum.
Ford ESCORT 1600 XR3i,
bwj. okt.'B2, tel. 045-444541
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
i.g.st., APK 03-'9l, pr.
’2.000,-. Tel. 04450-3034
of 1983
Ford ESCORT 1.1 '85, div.
extra's, ’ 9.250,-. Tel.
04493-2903.
Te koop Ford ESCORT XR3
'82, zeer mooi, kl. blauwmet.
pr. ’ 9.500,-. 045-242896.
FIËSTA type 1100 bwj. '80,
pr. ’2.300,-, APK '91
i.z.g.st. Lampisteriestr. 2
Hoensbroek.
TAUNUS GL Bravo, LPG
'83, 4-drs., radio, trekh.,
degelijk en mooi ’ 2.900,-.
Tel. 045-326591.
Te koop Ford ESCORT 1.3
L, bwj. '81, APK 11 '90, i.z.
g.st., ’ 4.350,-. 04455-2244
Te k. Ford CAPRI 16 S, type
11, bwj.'79, kl. zwart, i.z.g.st.,
pr. f3.500.-. Tel. 04404-
-2409.
Te koop Ford SCORPIO 2.0
GL i.z.g.st., bwj. '85, prijs
’18.500,-, tel. 045-721325.
Te k. Ford SIERRA 1.6 La-
ser, bwj.'Bs, kl. blauw, 3-drs.
slotvergr., LPG, nw. ond.,
radiocass, 1e lak, APK '91, i.
st.v.nw. Keuring toegest.

’ 9.500,-. Tel. 04490-40382
Ford SIERRA 2.0 GL, m.'B3,
APK 8-'9O, LPG, zwart, i.z.
g.st., ’7.250,- tel. 04750-
-26424.
Ford ESCORT 1.3, m'B3,
bijz. mooi, met APK.

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.

Tek. Ford ESCORT 1400 C.
L.B.'jr. '86. Nieuw model
Km-st. 49.000 Pendersstr.
52, Klimmen na 18.00 uur.
AUTOMAAT en O.D. Ford
Sierra 2 Itr., 5 drs., bwj.'Bs,
als nieuw Tel. 04492-5034
Te k. FORD Siërra 16 CL
bwj. 88, vr.pr. ’ 18.500,-.
Tel. 045-722304.
Ford SIERRA 2L CL, 4-drs.
met schade, bwj. '87. Tel.
045-726668/321804.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.n.o.
t.k. 045-259686 na 14 uur
FORD Fiësta 1.1 Bravo t.
'83, APK, zeer goed

’ 4.750,-. Tel. 045-423750.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
Laser '87, kl. rood, centr.
vergr., LPG, 92.000 km, 1e
eig. schadevrij, verk. in abs.
nw. st. ’14.750,-. 045-
-423265.
Ford SIERRA 2.0Ltype'B4
schuifk./dak. Echt gloednw.
’8.250,-. 04406-13137.
Te k. Ford CAPRI 2.0, aut.,
bwj. '77, i.z.g.st. met access.
pr. ’2.250,-. 045-417945.
FORD Fiësta bwj. '79
i.z.g.st., alle keur. toegest.,
vr.pr. ’2.250,-. Inr. mog.
Tel. 045-726008.
Te k. Ford ESCORT 1300L
bwj.'B2 i.z.g.st. Tel. 04490-
-52784.
Te k. Ford FIËSTA KR 2,
bwj. '82, mr. mog., Broekstr.
62, Schinveld.

Daihatsu

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Siërra Sedan 2.0 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Siërra 2.0 CL 5-drs. '87

Siërra 1.6 RS '85
Escort 1.3 L '86
Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 3x '84
Fiësta KR 2 '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega 1 8i '87
Opel Kadett 13S '86

Opel Kadett 1.6 GT '85
Opel Kadett 1.2 S '86
VW Passat Sedan '86

BMW 316 4-drs'B7
Nissan Sunny 1.5 SLX '87
Fiat Panda White '85, '87

Opel GT '69
Fiat X 1.9 '81

Subaru Mini Jumbo '87
Honda Civic 13 S '85
Opel Kadett 1.6 D '83
Citroen CX 2000 '85

VW Golf 1.6 CL 5-drs '84
Toyota Corolla 1.6 GL 84

Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD 83

Renault 9 TL autom. '83
Mazda 626 '83

Opel Ascona 1.6 5-drs '83
Mercedes 200 T combi '83

BMW 31683
BMW 316 '82

Opel Manta 1.8 S '84
Opel Ascona 13 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Kadett 5-drs '80

Saab 900 GLI '81
Sunny Combi diesel '83
Opel Rekord Combi '83.

Terrein- en
bedrijfauto's

Isuzu Trooper Turbo '88;
Mitsubishi L 300 verh. en

verl. 85;
Mitsubsihi L 300 '87;
VW dubb. cab. '84.

Div. inruilers van ’ 500,- Vm

’ 1.500,-. Reeweg 112
(Ind. terr. Abdissenbosch)

Landgraaf. Tel. 045-321810
Te k. Daihatsu CUORE, bwj.
'87, kl. rood, km.st. 24.000,
vr.pr. f 8.750,-. 04492-3894

AUTOGAS INSTALLATIES
Deskundige inbouw
uitstaken_e service

aantrekkelijke prijzen.

VIALLi-LANDI DEN HARTOG

Nu al 25 jaareenbegrip j/k »o<x kwaliteit en service!

Honda
Honda PRELUDE 18 EX,
bwj.'B3, roodmetal.,na 17.00
u. 04490-12407. Koopje.
Honda Jazz 1.2 special, 3-
drs. bwj. '84, kl. rood, orig.
60.000 km. in NIEUW-
STAAT, APK 11-90, elke
keuring toegest. Vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
Te k. Honda CIVIC de luxe,
bwj. '82, APK '91, vr.pr.

’ 4.600,-. Tel. 045-442455.
HONDAPrelude 18 EX, bwj.
'83, roodmet, na 17.00 uur.
Tel. 04490-12401. Koopje!
Te k. HONDA Civic autom.
78, APK juli '90, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-314293.
Mitsubishi SAPORRO, m.
'80, APK '90, LPG, rood-
met., ’ 1.350,-. 045-322619
Te k. Honda CIVIC, bwj. '85,
1300 Luxus, 12 klep., pr.

’ 8.950,-. 04490-28336.

Te koop z.g.a.n. HONDA
CRX 15i bwj. '84, APK 1-2-
-'9l, ferrari-rood, alle extra's,
o.a. electr. ramen, Severing
uitlaat, 15" Rial velgen met
195 50 Pirelli's, opst.
Schneider spoiler. Vr.pr.

’ 18.500,-. Tel. 04406-
-12585.
Automatic HONDA Prelude
1.8 EX t.'B4, zilvermet. km.
st. 76.000, i.nw.st., APK lO-
'gO. Auto Ekas, Kokolestr.
114, Kerkrade. 045-454763.
Honda PRELUDE 79, au-
tom., sportvelgen en electr.
schuifdak, i.z.g.st. Vaste pr.
’3.900,-. 04493-4110.
WAGON Honda Civic, m.
'82, APK 1-91, wit, pr.
’2.500,-. Tel. 045-319328.
Te k. HONDA Prelude bwj.
'80 i.z.g.st.. vr.pr. ’ 3.500,-.
Inr. mog. 045-726008.

Lada
LADA stationcar '80, leuke
auto, vr.pr. ’875,-. Tel.
045-727435.
LADA 2105 GL bwj. 1982,
kl. geel, APK 12-'9O
’1.400,-. Tel. 045-254758.
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 koop LADA 1600 GL bwj.
'82, trekhaak, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-255677.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Te k. MAZDA 323, bwj.'B6,
vr.pr. ’ 9.500,-, kl. met. grijs
Na 17 uur Kennedystr. 23,
Hoensbroek
Te k. MAZDA 323, bwj.'B2,
APK gek., 4 drs., pr.
’2.750,-. Tel. 04755-2114
Te k. MAZDA 323 GLX, au-
tom., 8 mnd. oud, zwartmet.,
compl. met anti-diefst.pakk.,

’ 23.500,-. 04498-55299.
MAZDA 323 HB 5-'Bl, LPG,
nw. mod. APK 1-'9l, 5-bak,
pr. ’2.950,-. 045-322619.
Te k. MAZDA 323 Sedan, 5
versn., wit, '85, ’ 9.950,-, 1e
eigen., trekh., LPG, elke
keur. toegest., als nw. gespr
betaling mog., 045-352009.
MAZDA 323, hatchback, au-
tomatiek, t.'B4, bl.met. in op-
tim. st. Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.

MAZDA 323 1.5, bwj. '82,
top chique, ’4.500,-. Tel.
045-351750, na 19.00 uur.
MAZDA 626 0,2 bwj.'B2 i.z.
g.st. autom. div. extra's APK
mei '90 vr.pr. ’ 4.500,- 045-
-441826.
Te k. van part. MAZDA 323
3-drs. zeer mooi, bwj.'Bo, vr.
pr. ’2.250,-. Tel. 045-
-218925.
MAZDA 626 bwj. 82 alles
eJectr., nieuw blok. Te bevr.
na 17.00 u. Tenelenweg 48
Voerendaal.
MAZDA 626 diesel, bwj. '85,

’ 8.500,-. Tel. 045-255784.

Lancia
Te k. Lancia DELTA 1500
bwj.'B2. APK '91. Tel. 045-
-457144, na 16.00 uur.

Mercedes

Mercedes 300 TD stationcar
Absoluut nieuwstaat, veel extra's en zeer weinig km. bouw-

jaar7-'B4. Volvo auto Kallen, Rijksweg-Zuid 320, Geleen
Tel. 04490-42719.

MERCEDES 190 D, bwj.'Bs,
nieuwst., 101.000 km., alle
extra's, ’28.500,-. 04490-
-16263
MERCEDES 500 SE, '85,
122.000 km., vele extra's,
045-722844
MERCEDES 280 SLC cou-
pé, 1980, 106.000 km., als
nieuw, 045-722844
MERCEDES 230 CE, cou-
pé, 1982, vele extra's, tel.
045-722844
MERCEDES 2.5, 190D, bwj.
'86, blauwmetalliek getint
glas centr. vergr. schuifdak,
km. st. 90.000. Tel. 045-
-222046.
MERCEDES 300 D bwj. '82
in orgin. nw.st. autom., veel
extra's, werkelijk unieke
auto pr. ’ 14.750,- evt. mr.
mog. Tel. 04750-22697.
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. nov. 79, i.z.g.st. Kissel
42, Heerlen.

Weg. verh. naar buitenl.
MERCEDES 190 E, bwj.'B6,
met schuif/kanteld., cv., get.
glas, verlaagd, enz. km.st.
21.000, vaste pr. ’ 38.000,-.
09-49-2256-622 na 18 uur.
MERCEDES 207 D, bwj. '81
gerev. motor en versn.bak,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-219556.
Mercedes 280 S type 126,
schuifdak, airco., sportvel-
gen, ’ 19.500,-. Garage
KEVIN, Beitel 6A, Kerkrade.
045-421741.
MERCEDES 200 Diesel,
bwj. 79. Tel. 04405-3172.
Te k. MERCEDES 280 S,
bwj. 78, bl.met., aut., gas,
APK 5-'9O. Tel. 045-224338

MG
Te koop voor MGB 4x nw.
spaakvelgen met banden
voor ’ 400,- onder nw.prijs.
Tel. 045-323366.

Mitsubishi

Officiële Mitsubishi Dealer
Nie Gelissen

Mitsubishi Colt 1.5 GLI '89; 1500GLX '88 '86; 1200 GL '84;
1500 GL '87 '86; Lancer 1200 GL '87 '85 '83; 2000 Turbo
'81; Cordia 1600 SR 86; Galant 1600 Wagon en LPG
'84; Saporro 2000 GSR '84; Subaru 1.6 Coupe '87; Toyota
Tercel '82; Corolla '81; Honda Civic 1.3 L '87; Lada 2107en

LPG '85; Opel Kadett 1.3 HB 88.
Inruil en financiering, Bovag garantiebewijs.

Grootgenhout/Beek 04490-71054
Te k. MITSUBISHI Space
wagon, 1800 GLX. In nw. st.
Raadhuisstr. 27a, Hulsberg.
Mitsubishi PAJERO TD '86,
1e eigen, schadevr. 70.000
km ’ 23.500,-. 045-753275.
MITSUBISHI spacewagon 2
L GLX, 4-W-drive, bwj. '85,
’19.000,-. Tel. 045-
-726668/321804.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL wagon, bwj. '80,
auto verkeert i.z.g.st. Vr.pr.
’2.450,-, mr. mog. Tel.
045-222415.

Mitsubishi SAPORRO Ga-
lant 2000 GL coupé, bwj.
'82, nw. model, bl.met. nwe
banden, APK 1-'9l. Deze
auto is als nieuw zo mooi.
’3.950,-. Tel. 045-323178.

Morris
Te k. MINI 1100, bwj. 78,
APK 12-'9O, ’850,-. Tel.
045-250203.
MINI 1000 special bwj.'Bo
prima auto, 1 jr. APK, pr.
’1.950,-. Tel. 045-444481.

Nissan Datsun
Te koop Datsun CHERRY,
bwjr.'Bl, Pr. ’BOO,-. Tel.
045-226527.
Te k. gerest. DATSUN 100A
bwj. 77, getectyleerd en ra-
dio-cass.recorder. Is zeer
zuinig en klein, APK Pr.n.o.
t.k. Te bevr. Donatusstr. 100
Nuth, tel. 045-244915.
Nissan Sunny 1700 Diesel,
'86, 130.000 km, ’ 13.500,-,
1 jaar garantie. Gar. KEVIN,
Beitel 6A, Kerkrade. 045-
-421741.
Te k. Nissan CHERRY 1.3,
bwj. '85, als nieuw, erg
goedkoop. Tel. 04704-3392.
Te k. Nissan MICRA Trend,
'85, vr.pr. ’8.500,-. Tel.
043-611221, na 18.00 uur.

Te koop weg. omst. NISSAN
Laurel 2.8 D SGL, '86, i.z.g.
st., veel extra's, trekh. zeer
geschikt voor o.a. paarden-
trailers, pr.n.o.t.k. Laurent-
hof 20, Simpelveld.
Nissan Sunny 1.3 SLX,
1987, zilvermetallic, 52.000
km. div. extra's, in.nw.st.
Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade.
Strijthagenweg 123. Tel.
045-458000.

Oldtimers
Autobedrijf INTERNATIO-
NAAL Mercedes 300 Turbo
7 mnd. oud met alle extra's;
190 E okt. '87; 280 SE '84
zilver met alle extra's; 280
SE '82 blauw; Porsche Tur-
bo Coupe 76; Porsche Tar-
ga 75. Tel. 045-411874.

Opel

Nu duizenden guldens voordeel
op al onze occasions.
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Haefland 2, Brunssum. 045-257700.
Te koop Opel MANTA 2.0
'80, pr.n.o.t.k. Tev. brom-
scooter Pk 50 XL. Tel. 045-
-228957, na 18.00uur.
Koopje! OPEL KADETT,
nieuwste model '82, Tilburg-
str. 3, Heerlen, ’ 3.500,-.
Te k. KADETT GL, station-
car 13 N, 1984, type 1985.
Jupiterstr. 55, Treebeek
OPEL Ascona SR, type '83,
LPG, mr. mog. vr.pr.

’ 5.750,-. 045-425267.
Te koop Opel CORSA, zen-
der gestylt bwj.'B3, pr. n.o.t.k
Dorpstraat 87, Brunssum.
Te koop Opel KADETT die-
sel, aut. stationcar, 85.000
km, ’ 17.000,-, 04499-3464
ASCONA 1900, 4 drs., 1981
met LPG, APK 1-'9l. Vaste
pr. ’ 1.950,-, 04404-2552.
Opel ASCONA 16N, bwj.'B4,
APK, 4-drs., LPG, ’ 5.950,-.
Tel. 04404-2552.
Te koop Opel MANTA 2.0 S,
bwj.'Bo, met lichte zijschade,
vr.pr. ’1.950,-, tel. 04492-
-4534.
Te k. Opel REKORD bwj.
'83, APK tot 3-1-'91, 04499-
-3839 na 18.00 uur.
Te koop OPEL GSI 2.0, 130
pk, bwj. '88, div. extra's.
Wegens vertrek buitenland
Tel. 045-425156.
Te koop Opel ASCONA 16
SR 5-drs. '82, nw. mod.
’5.950,-. 045-316940.

Te k. zeer mooie OPEL Ka-
dett autom: 1.3 S, bwj. '85,
mr. mog. Debetslaan 35,
Landgraaf.
Opel Kadett Diesel bwj. '86
Opel Kadett 1200 Benzine
'86; Opel Corsa SR bwj. '84;
Opel Kadett 1300 S bwj. '82.
Demarol Tankstation, Vos-
kuilenweg 125 Heerlen.
Te k. zeer mooie KADETT
caravan 1.2 , bwj. '87, km.st.
56.000, kl. rood en LPG, pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-711277
Tek. Opel KADETT 16 i, bwj
eind '88, div. access., vr.pr.

’ 25.500,-. Tel. 045-253069
na 18.00 uur.
Te k. sportieve Opel KA-
DETT D-model, bwj. '80,
goed in orde en zuinig. Te
bevr. 045-273255, zat. na
14.00 uur.
Te koop Opel KADETT 12
LS '86, in st.v.nw., pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-419764
Te k. mooie Opel ASCONA
bwj. '84, wit, 4-drs. i.z.g.st.
pr. ’ 7.950,-. 04490-70088.
Opel KADETT 1300 N i.z.
g.st. met nieuwe banden
bwj. '82, kl. wit. Tel. 045-
-218692, na 13.00 uur.
Te k. OPEL Kadet 13S
autom., 3-drs. bwj. '85,
LPG. Tel. 045-456401.
Te k. Opel ASCONA, Hatch-
back, 1985, H.B. Tel.
04493-2030

Te k. prima OPEL Kadett 77
100% in orde, vr. pr. ’ 650,-,
APK 10-'9O. 04499-2665.
Te k. Opel KADETT City 1.2
S, bwj.79, ’1.400,-. Tel. na
17 uur 045-323996
Opel ASCONA 16 S HB, '83,
zonnedak, trekhaak. Tel.
045-256668.
Te k. OPEL Ascona 1.9, bwj.
'80, APK t/m '90, benz. en
LPG, getect. uitl. vernieuwd,
banden plusm. 6 mnd. vr.pr.
’1.750,-. Inl. 045-311018.
Te k. Opel REKORD 1900 N
'80, mooie auto pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-325671.
Te k. OPEL Monza 2.85,
bwj. 79, i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 04492-4773.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'86, in nw. st., km.st. 31.000.
Beekstr. 11, Schinveld.
Te k. Opel MANTA HB 2.0
GTE, '83, kl. brons, i.st.v.nw.

’ 9.900,-. Tel. 045-211532.
Wegens overlijden te k.
Opel REKORD GLS 2.0 S
van 1e eigen., bwj. '85, km.
st. 61.000 km. Tel. na 19.00
uur 04499-1572.
Opel KADETT 1600 cc in-
jection, 3-deurs, donker-
blauw, 14.000 km 1988.
Autobedrijf A. Klijn, de Kou-
men 7, Hoensbroek,
045-220055.
Te k. Opel KADETT 13 S HB
bwj.'B3, APK 12-90, zilver-
met. Demstr. 26 H'broek.
Te k. Opel ASCONA 16S i.z.
g.st. APK gek., pr. ’ 1.950,-.
Broekstr. 62, Schinveld.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
78, APK-gek. 7-9» vr.pr.
’850,-. 04490-24341.
CORSA 12 S hatchb., luxus,
bijz. mooi, 65.000 km,

’ 7.250,-, Tilburgstr. 43, Hrl.
Opel KADETT 13 S, 3-drs,
Hatchback, met LPG-inst.,
APK 6-'9O, bwj. '81, zeer
mooie auto, 1e lak.
’3.900,-. Tel. 045-323178.
Te k. Opel MANTA 19 S,
bwj. eind 78, APK 11-'9O,
kl. geel/zwart, vr.pr. ’ 750,-.
Teggert 11, Linne.
Te k. OPEL Rekord, 2 Itr E,
bwj. 79, APK t/m apr. '90.
Tel. 045-463409.
Tek. Opel KADETT, bwj. '81
i.g.st. Te bezichtigen bij Au-
toschade Petan, Rimburger-
weg 39, Brunssum.
Te k. Opel KADETT 13 S,
GL, bwj. '85, elke keur. toe-
gest. pr. ’ 10.950,-. Tel.
04490-26923.

Te k. zeer mooie Opel SE-
NATOR bwj.'Bo op LPG.
m. sportvlgn. Vr.pr.. 3.250,-
-tel. 045-461475 mr. mog.
Te k. Opel ASCONA 1600
Heel jaarAPK tot. uitgeb. Vr.
pr. ’ 1.950,-. 045-461475.
KADETT Sedan 13 LS 87
en'B6;Kadett HB 13L587;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs. 87;
Corsa 12 S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x; VW Jetta '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Autobedrijf Sjaak VAN DE
BERGH biedt te koop aan:
Opel Kadett 1.3 LS '86
’13.500,-; Opel Kadett 1.6
diesel '85 ’ 12.500,-; Opel
Corsa 1.2 S '84 ’8.750,-.
Alle auto's met garantie,
APK en grote onderhouds-
beurt. Pr. Hendriklaan 32
Brunssum. Tel. 045-270270
Opel CORSA 12 STR luxus,
bwj. '85, wit. 045-228469.
ASCONA 16S, eind '86, kl.
wit, 5 versnel., z.g.a.n.,

’ 11.500,-. Tel. 045-323226
Opel MANTA 18.S. ST.-HB
'88 Inr. Paasat. Var. mog.
043-470027.
Opel REKORD 20S met.
groen 5-bak 1e eig. i.z.g.st.
bwj.'B4 APK'9I pr.f 8.500,-
Bosscherw. 211 Mstr.
Kadett CITY, bwj. 78, APK
11-'9O. Mr. L. Kingln. 135,
Hoensbroek.
Opel KADETT Club 1.3Nwit
8-'B7, 1e eig.-2e auto,
24.800 km, i.z.g.st. keur.
toeg. ’ 18250,- 043-437217
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
LPG, bwj. 78 met def. motor
t.e.a.b. Tel. 045-221043.
Te k. Opel KADETT 1200
stationcar, bwj. '80, in abs.
nw. st., ’3.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-726008.
Opel MANTA B 1,9 S, zeld-
zaam mooi, type 79, loopt
perfect, nieuw, vr.pr.
’1.950,-. 045-225201.
Opel KADETT HB 1,2 S,
nieuw model '81, 1e eige-
naar, in.nw.st., vr.pr.

’ 3.950,-. 045-225201.
Opel ASCONA 16 S, bwj.
'80, km.st. 86.200 met sun-
roof en trekh., vr.pr.
’1.850,-. Tel. 045-220436.
Hei-Carisborgweg 11, Hrlen
KADETT C bwj. 77, APK
10-'9O, pr. ’1.500,-. Tel.
045-214198.
Opel MANTA 12 S, bwj. 78,
kl. wit, APK gek. ’950,-.
Tel. 045-323178.

Peugeot
Te k. PEUGEOT 309, bwj.
'86, 5 drs., 30.000 km. ge-
lopen. Tel. 045-727285
Te k. PEUGEOT 305 GL,
bwj. '79, 1300 CC, km.st.
133.000, APK gek., vr.pr.
’600,-. Tel. 045-750186.
Te k. PEUGEOT 205 bwj.
'86, i.z.g.st. Rooseveltstr. 9,
Schimmert.
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PEUGEOT 309 Allure, bwj.
'87, wit, 52.000 km., i.z.g.st.
’15.000,-. Tel. 045-411812
Te koop PEUGEOT 205 GL,
bwj. '85, i.z.g.st. met. groen,
km 60.000, tel. 045-322631
bgg. 313863.
Te k. PEUGEOT 205 diesel,
7-'B7, 49.000 km., 1e eigen,
als nieuw, ’ 15.000,-. na
18.00 uur 04450-3963.
Te koop PEUGEOT 305 GL
Break, '83, wit, APK '91,

’ 3.500,-. Tel. 04490-26998
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
80, t.e.a.b. Tel. 045-218066

i

PEUGEOT 505 GR '85,
APK 9-'9O, LPG 5-bak, d-
blauw, i.z.g.st. ’ 8.750,-.
Tel. 04750-26424.
Te k. PEUGEOT 405 GR,
elektr. schuifdak, bwj. '88,
km. 40.000, ’21.000,-.
045-726668/321804.
PEUGEOT 205 GTI bwj. '85
’17.000,- i.z.g.st. Melchior-
str. 5 Kerkrade. 045-452865
PEUGEOT 309 GR 1300 cc
grijsmetalic 1986. Autobe-
drijf A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.

Porsche
PORSCHE 944, 1985, vele
extra's, tel. 045-722844
PORSCHE 924 spec. uit-
gev., goudmetallic m. '80,
nieuwstaat, vr.pr. ’ 12.750,-
Tel. 045-322232.
Porsche 924 AUTOMAAT
bwj. 79, i.g.st., vr.pr.
’13.750,-. 04406-13096.

Renault

Renault
212LTurbo,

175 PK-A.8.5., 1-1988
Kerres B.V.

Dom. Mijnstr. 25, Kerkrade. Tel. 045-452424.

RENAULT
Top-occasion
Div. merken

met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

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

REAULT 20 LS 79, 5-bak,
stuurbekr., trekh., APK 1-'9l
’1.450,-. 045-230346.
Te k. RENAULT 4, bwj.'B3,
APK tot 02-01-'9l, vr.pr.

’ 1.950,-. 045-219017
Koopje RENAULT 5 TL, bwj.
'86, heel mooie auto. Tel.
04704-5301.
Te k. RENAULT 5 bwj. '80,
APK 8-'9O, mot. goed. Tel.
045-420063.
Te koop automatiek RE-
NAULT 5 GTL bwj. '82, i.z.g.
st. ’ 3.950,-. 045-453572.
Te k. RENAULT 25 GTS,
bwj. '85, kl. wit, zeer mooi,
vr.pr. ’ 11.500,-. Tel.
04405-3453.
RENAULT 18 Stationcar,
LPG en Benzine, APK nov.
'90, bwj. '81, pr. ’ 980,-. Tel.
04405-1572.
RENAULT 4 GTL bwj. 11-1-
-'Bl APK 18-1-91, zeer mooi
vr.pr. ’ 1.000,-. 045-315440
Renault 5 parisienne, 1984,
blauw, 65.000 km. mooie
auto. Volvo Jac. KLIJN,
Kerkrade. Strijthagenweg
123. Tel. 045-458000.
RENAULT 20L, 77, APK
1-'9l, nette auto, ’950,-.
zaterd. 9-16 u. Amstenra-
derweg 9, Hoensbroek.
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.

Tek. RENAULT 4 F 6combi,
blauw Impehal, 10e mnd.,
'82, grijs kent. APK '91 vr.pr.
f 1.650,-, tel. 04492-2673.

Saab

Saab
9000 CD Turbo demo '89

9000 Turbo 5-drs. '86
900 C 5-drs. '88
900 C 4-drs '86
900 C 3-drs. '87
900 4-drs. '86

9087
90 '86.

Speciale aanbieding:
900 GLS aut. '81.

Lancia
Thema IE '88
Thema IE '86

Prisma 1.6 '86
Ypsylon Turbo '87

Diversen
Ford Sierra 1.6 '86
Nissan Cherry '84
Citroen 2CV6 '88

Renault 5 GT Turbo '89

Kompier BV
Een begrip in Saab en

Lancia en Service
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.
SAAB 900 Turbo, groenme-
talic 1982. Autobedrijf
A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.

Skoda
Zeldzaam mooie SKODA
105 S, nov. '86, km. st.
18.000 met garantie, beta-
ling in overleg, voor slechts
’5.600,-. Bij uw Skoda-
Dealer Garage Central Ge-
leen, Rijksweg-C 97.
Tek. SKODA bwj. 1985 type
105 L, 64.000 km, i.nw.st.
pr. ’3.750,-. 045-217416.
SKODA 130 GLS, op LPG,
bwj. 08-'B6. Kissel 42, Heer-
len.

Simca
Tek. SIMCA 1100, bwj. 79,
APK gek. tot dcc. '90, pr.
’BOO,-, 045-441919.
Te k. Simca HORIZON, bwj.
08-79, APK 28-0890, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-462316.

Subaru
Te k. SUBARU mini jumbo,
3-drs, mrt.'B6, i.z.g.st.
04454-2291.
SUBARU 1600 DL, 4-deurs,
bwj. 1985. Prijs ’5.750,-.
Tel.: 04490-11980.
SUBARU mini Jumbo SDX
sept.'B9 veel access. nw.pr.
’19.000,-, vr.pr. ’ 15.500,-
-m. gar. 04458-1830

Suzuki
Suzuki JEEP SJ4IO, bwj.
'82, grijs kent., vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 04404-1734
Weg. auto v.d. zaak te k.
SUZUKI Swift 1.3 GL, bwj.
'87, a.nw. 5-bak, donkerbl.
mett. witte velgen, vr.pr.
’11.000,-. 045-221569
Te k. SUZUKI bus, 1981,
i.z.g.st. ’1.750,-. Tel. 045-
-311288.
Te k. gevr. SUZUKI UBO
(Jeep) 045-412396.
SUZUKI LJ 80, bwj. 79, z.g.
a.nw., brede banden, APK
10-90, pr. ’4.800,-. Tel.
045-459553.

Talbot
Talbot HORIZON GLS mo-
del '81, APK 12-'9O, i.z.g.st.
Tel. 043-642866.

Toyota
Te koop voor liefhebber To-
yota CELICA bwj. 75, nieuw
gespoten en APK. Pr.n.o.t.k.
Inruil mogelijk, Potgieterstr.
35, Heerlen.
Toyota TERCEL de luxe,
T-'Bl, 4-deurs, trekhaak,
zonnedak, i.g.st., ’ 1.650,-,
APK 8-'9l, 04490-55428.
Te koop Toyota CRESSIDA
aut., bwj.'B3, APK'9I. Tel.
04490-52328.
Te k. TOYOTA Corolla, sta-
tioncar, APK tot 12-'9O, bwj.
80, ’ 1.750,-. 045-461349.

Toyota COROLLA 1.3 Lift
back CL 5-drs. sedan 5-bak
nw. mod. '86, beigemet.,
auto is in st.v.nw. ’8.950,-.
Pas gekeurd. 043-254462.
Te k. Toyota TERCEL, bwj.
79, APK. Tel. 045-257871.
Tek. Toyota STARLET, bwj.
78, APK 8-9-90, pr.
’BOO,-. Tel. 045-413773.
Te koop Toyota COROLLA
1.3 L.B. XL, nw. mod. '88,
autom. zilvermet. bwj.
26-10-'B7, 1e eig., km.st.
26.000, pr. ’ 17.750,-Tel.
045-313956.
Tek. TOYOTA Starlet, t. '80,
5-bak, APK '91, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-251501.
Toyota COROLLA liftback,
bwj. '81, apart mooi,
’3.800,-. 045-721660
Tek. Toyota COROLLA, bwj
75, i.g.st., APK-'9l, vr.pr.
’950,-. Nuth, 045-243103.
TOYOTA Starlet SXL, 7
mnd. jong, als nw., nergens
goedkoper, tel. 04704-5301.

Triumph
TRIUMPH TR 7, bwj. 79,
APK sept. '90. Vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04490-17759

Volkswagen
Te koop GOLF diesel GL, 4
drs. T'Bl, APK, i.z.g.st.

’ 4.450,-. Jul. v. Stolbergstr.
48, Landgraaf kakert.
GOLF diesel, 5-drs.,schuifd.
nov.'B4, nw. model,
’10.900,-, 045-325873.
GOLF diesel, bwj.'B6, kl.
rood, ’15.000,-. Tel. 045-
-728266
Te koop VW SCIROCCO
GT, bwj.'Bo, i.z.g.st., te bevr.
Mijnlamp 29, Landgraaf
(eikske), tel. 045-318884.
GOLF GTi, nw. mod., bwj.
'84, veel extra's, fabrieks-
nieuw, 67.000 km. Rek. ter
inz. ’ 17.500,-045-717081
Te k. zeer mooie VW GOLF
Sprinter, APK, bwj.'Bo, vr.pr.

’ 3.000,-, 04490-40369
Te k. VW GOLF LS, autom.,
5-drs., nieuwe banden, APK
tot 12-90, ’1.100,-. Tel.
045-728802.
Te k. GOLF, 1800, bwj.'B7,
50.000 km. Div. extra's. Inr.
mog. 04498-53498
Te koop VW POLO, bwj. '87,
i.z.g.st., APK '91, pr.

’ 12.500,-. Tel. na 18.00 uur
04406-14966.
KEVER 71 ’1.250,- APK;
Kever 73 1303; Golf Diesel
78. Tel. 04499-3398.
GOLF GLS, 4-drs., bwj. 79,
APK '91, zeer mooi en spor-
tief. ’ 2.650,-. 045-323576.
Te k. VW KEVER 1300, bwj.
71, APK gek., vr. pr.

’ 1.500,-. 045-456146.
Prachtige VW Polo t'Bo,
APK, nw. banden, vr.pr.

’ 1.900,-. 045-273340.
VW GOLF Diesel '86 5-bak,
champagnekleur 47.000 km,
zeer mooi mr. mog. t.e.a.b.
Tel. 045-711812.
Te k. VW POLO t. Oxford,
okt. '84, nw. motor, garantie
1 jr. (Volkswagen). Tel. na
18.00 uur 045-463623.
Tek. VW GOLF Diesel 1600
kl. wit, 5-bak, pr.n.o.t.k. bwj.
6-'B4. Tel. 045-452914.
VW GOLF Stayer Diesel in
perf.st. juli '82, vr.pr.
’7.500,-. Tel. 045-241166.
VW Golf 1.6 GL, grijsmetal-
lic, aug. 1984, 5-drs. 1e eig.
nw. model. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade. Tel. 045-458000.
VW Seat IBIZA 12 GLX s-
bak, Porsche-syst., bwj. '85,

’ 7.750,-. Alle keur. toegest.
04490-14427.

Te k. VW GOLF 1.6, kn_J
43.000, bwj. '87, 1e eig«
kl. groenmet. 045-44303- "
Te k. z.m. excl. GOLF 6j
nw. model, Kruisbergs"3'
72, Brunssum. —-**'_»
VW GOLF diesel, 3-d*|A
blauwmetalic 1986. Auto-* «
drijf A. Klijn, de Koumen i N
Hoensbroek, 045-2200#> Vi
VW GOLF diesel, bwj-f ti
APK 1-'9l, pr. ’ 1.250-" p
045-712313. r d
Te k. VW GOLF GTS, -* fc'86, in absolute nieuwst»* .
kl. rood, vanaf fabr. iw;
bouwd, m. div. extra's * *
GTI-velgen, pr. ’14.7»' \
Tel. 045-216189. - -i
Te k. GOLF 1300 bwj- y
78, APK tot 24-2-'9l. ,
’1.000,-. Steenbergln-
Hoensbroek. __^s fl
Te k. GOLF 1.6, '83, t«i \GTI-model. verl. Tel. W\\
251956. _^ j
GOLF C diesel 4-E, '85, 'f! j
eig., sunroof, 75.000 WJ {
wit, ’11.500,-. 045-255/5
VW GOLF diesel, APKfmaart '90, met schuif"»*!
Tel. 045-419749. \
GOLF S bwj. 78, LPG f! "’ 1.850,-. Tel. 045-21856^ 'Te k. GOLF Diesel, okt. A
70.000 km. signaalro^
sportief ’ 18.500,-. H ,
04750-33197. _J ,
GOLF GTI 79 i.z.g.st. f_ ,
uitl. alu vlg. ScM7

’ 4.750,-. 043-479505^^
VW GOLF 1100 bwj. 3
APK, i.z.g.st, ’ 1.950,- ie

045-720951. __^
Te k. GOLF diesel, 75^km gelopen, pr. ’ 13.50*1'
045-324734.
Te k. GOLF 1300, bwj. 7.8
APK, zeer goed, div. extra'
vr.pr. ’1.200,-. Tel. 047
424956/420119.
Te koop VW GOLF bwj. '7j
kl. geel, i.z.g.st, Jr

’ 1.700,-. Tel. 045-31930>
GOLF uitbouwset, zen**
spatborden, skirps, bump^
grill en pirally sportveig?
met banden van ’ 4.45^
voor ’ 1.450,-. 045-222jg^
VW Golf 1.3, 1983, blau*
3-drs. zeer mooi, 1e ■«'
Volvo Jac. KLIJN, Kerkra**
Strijthagenweg 123. w
045-458000. ✓

Volvo
Te koop VOLVO 440 Tu^bwj. 3-'B9, km.st. 17.000.*
rood, div. extra's, vün I

’ 37.000,-. Tel. 045-753g!£
VOLVO 345 GL, I*#f4 drs., roodmet., pr.n.o-'-'"
tel. 04498-56523 s> ,
Te koop VOLVO 245, julif j
i.z.g.st., mcl. trekhaak, freo, 2 kinderzitjes, hond*. «rek, ’7.500,-, tel. °*255877. __^s
Te koop VOLVO 244 &
i.g.st., LPG, bwj. 79, f
model. Tel. 04492-1753^-*-
Te koop VOLVO 245 eL
bwj. '80, trekh., 3e &%
APK 8-'9O. Tel. 045-41625
VOLVO 340 DL Sedan Ü
liter grijsmet. 1986 91-°£km. APK 02-'9l, perf. st-,fj
’11.000,-. Tel. 045-711gg>
VOLVO 340 donkerbia-JJ ,
'84 ’ 6.950,-. Autobed"
Klijn, De Koumen 7, Hoens
broek. 045-220055. __^
VOLVO 340 L 5-drs. f.’4.950,-. Autobedrijf K"-^De Koumen 7, Hoensbro*"
045-220055. _^
VOLVO 340 DL 3-drs.
'85 ’ 8.950,-. Autobed-'
Klijn, De Koumen 7, Hoe'1'
broek. 045-220055.
VOLVO 340 5-drs. 1400^bwj. '87, pr. ’12.400,- 'n |
mog. Tel. 04450-3617._^
Te k. VOLVO 340 L, iz9 S'
bwj. '84, LPG, trekh. Pr. <]fi.
t.k. Tel. 04409-1919 b-9-S'
04409-2118.
Te k. VOLVO 340, bwj-'*}'
vr.pr. ’ 8.500,-, kl. beige-r'
Hendrikstr. 48, Hoensbrggü-
Te koop VOLVO 343 &
12-78. Tel. 045-250569^
T.k. VOLVO GLE-overdrr»*
Goud-met., zwart leder *andere opties. 1979. PrirT:
staat, Volvo-dealer ondeJJ:
’ 4.000,- vaste pr. Tel. o*j
413746. Reageren na n"
weekend. j_\
Volvo 740 GL turbo dies
stationcar november 1*7,1
Volvo 360 GL 2.0 Itr injec-%,
Sedan 1988; Volvo 360 «
5-deurs, 2.0 Itr. injec<"f,(
1988; Volvo 360 Git 2-0 'injection Sedan 1987. A*-1^
bedrijf A. KLIJN, de Kournf,
7, Hoensbroek, 045-2gQOg>
Volvo 340 GL 1700 Sed^
1988; Volvo 430 DL IX,
Sedan 1987; Volvo 340
5-deurs 1700 1987. A*-^,
bedrijf A. KLIJN, de Koud 1?,
7, Hoensbroek, 045-2ggog>
VOLVO 245 DL Station^met LPG onderbouw K..
tot 1-91 bwj. 1979 f3.50V-Kissel 46a, Heerlen, O*3 \723142. '\
Te k. Volvo AMAZONE J1300, bwj.'67, goede sta*;
Prijs ’ 7.500,-. Tel. voor f'spraak 09-3211760449 (^
Maasmechelen) tusse
19.00-21.00 uur.
VOLVO 340 '87 (3-drs-) Jj
pr.st., ’11.750,-, tel. O-V»**"
-12138. _^
Te koop zeer mooie VOL*
340 DL okt. '83, LPG-insta',
APK 12-'9O. Vr.pr. ’6.100'045-271835. _>j
Volvo 340 DL 1.4 bla<
3-drs., dcc. 1986, 49-0^km, 1e eig. in.nw.st. Vo'
Jac. KLIJN, Kerkrade. Stni'
hagenweg 123. Q45-458g^>
Volvo 360 sedan 2.0 irj
1988 blauw/grijs metai'"'
56.000 km. in.nw.st. Vd*
Jac. KLIJN, Kerkrade. Str|L
hagenweg 123. 045-4580^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Doorbraak
7°ême doorbreekt als eerste die
eensgezindheid door ronduit de zin
,^aarvan ter discussie te stellen. „Nu
A grens tussen Oost- en West-

u«tsland open is en er wellicht

straks een hereniging van beide
Duitslanden komt, is er geen recht-
vaardiging meervoor vreemde troe-
pen aan die grens."
Als de bedreiging wegvalt, moet het
leger zich aanpassen, zei de Waalse
socialist. Ook in Groot-Brittannië
gaan stemmen op om een van de
drie divisies van het Britse Rijnle-
ger terug te halen. En de Ameri-
kaanse aanwezigheid in Duitsland
zal als gevolg van de CSE-onder-
handelingen ook omlaag kunnen.
Er zijn in de Bondsrepubliek
403.900 troepen van NAVO-bondge-
noten gelegerd. Het Amerikaanse
contingent is het grootst: 242.800
man, dan volgen de Britten met
69.700 soldaten, Frankrijk met
52.000 man, België met 25.200 solda-
ten, Canada met 7100 en Nederland
met 5700 manschappen.

'Voorschot'
Aan de andere kant van het niet
meer bestaande IJzeren Gordijn
wacht men niet op deresultaten van
de CSE-onderhandelingen in We-
nen. In december 1988 kondigde
Sovjet-leider Gorbatsjov voor de
VN aan dat hij voor eind 1991 een
half miljoen man met hun wapens
uit Oost-Europa zou weghalen. Aan-
vankelijk heerste daarover veel
scepsis, maar de NAVO erkent nu
dat Gorbatsjov woord gehouden
heeft. Vorig jaarzijn al 265.000 Sov-
jetsoldaten uit Oost-Europa ver-
dwenen. Dit jaar worden nog eens
185.400 soldaten teruggetrokken en
de resterende 49.500 volgen in 1991.
Maar dat gaat de Oosteuropeanen,
die op weg zijn naar democratie,
niet snel genoeg. De Polen, Honga-
ren en Tsjechen willen eind 1991
alle Sovjet-troepen kwijt. Nu zijn er
nog 52.000 Sovjet-soldaten in Hon-
garije (vorig jaar nog 62.000), 70.000
in Tsjechoslowakije (was 75.000) en
40.000 in Polen.

In de DDR waren 380.000 Sovjet-
soldaten, welk aantal in de komen-
de twee jaar minstens gehalveerd
tou worden. Het 'Sovjet-vrij' maken
van de DDR zal er vooral van afhan-
gen hoe snel de Amerikanen zich uit
de Bondsrepubliek terugtrekken.
Er blijven dus nog Sovjet-troepen in
Oost-Europa.

Wel stelde de Oostduitse minister
Gysi twee weken geleden voor om
ook de troepen van beide Duitslan-
den te halveren. De DDR heeft nu
173.000 soldaten, de Bondsrepu-
bliek 494.000 man. Gysi wil voorts
denuclearisatie van de Duitslanden
en wapenvrije zones tot 80 km van
de Duits-Duitse grens.

" Terwijl Oost en West in
Wenen druk onderhandelen
over troepen- en wapenre-
ducties, zijn deSovjets al be-
zig duizenden manschap-
pen uit Oost-Europa terug te
trekken. Dit gebeurt con-
form de aankondiging van
Gorbatsjov dat de USSR
voor het einde van 1991 zon
half miljoen militairen uit
Oost-Europa terug zal halen
naar de Sovjetunie. Foto:
Sovjetsoldaten die in de
DDR gelegerd waren, ma-
ken zich op om met hun
tanks Oost-Duitsland te ver-
laten.

Religie
Daarin werd onderstreept dat de
opstand van de Azeri's vooral
een religieuze achtergrond heeft,

en geen politieke. 'Hun harten
(van de Azeri's) branden met lief-
devoor de islam' en 'zij willen te-
rugkeren naar de boezem van de
islam.

De leider van de voorstanders
van de harde lijn in Iran, Ali Ak-
bar Mohtashemi, heeft van zijn
kant echter gewaarschuwd dat
Moskou 'met vuur speelt' door
gevechten met islamieten. „De
wereld van de revolutionaire is-
lam en verzetscellen van de Hez-
bollah (Partij van God) liggen in
een hinderlaag voor de vijanden
van islam. De Iraanse president
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani
zet de handel en wapentransac-
ties met de Sovjetunie door, een
beleid dat vorig jaar de zege

kreeg van de op sterven liggende
ayatollah Chomeini.
Behalve de economische voorde-
len voor Iran, maakte de verbete-
ring van de grensoverschrijden-
de contacten tussen de twee lan-
den het mogelijk voor Teheran
de religieuze banden met de isla-
mitische Aziatische republieken
aan te halen. Gorbatsjov ging er
waarschijnlijkvan uit dat hij met
een opening naar Iran de islami-
tische gevoelens binnen de op-
standige islamitische minderhe-
den in toom kon houden.

binnen/buitenland

NAVO niet blij met snelheid van de veranderingen

Wapenoverleg loopt
achter feiten aan

Van onze correspondent
"BRUSSEL - In Wenen zijn de

tussen
NAVO en Warschaupact over
jk-'ïïiindering van de conven-

strijdkrachten in Euro-
javorige week hun vijfde ron-- ingegaan. Maar het is alsof

Hpfn de muren van de Hof-
JUrg al met de uitvoering van!*e zesde ronde begonnen is.
Wvijl diplomaten en militai-kh- er moeizame gesprekken
-teren over weg te halen aan-

Wen soldaten, ofde vraag hoe
öu precies een tank of een ge-
vechtsvliegtuig moet worden

worden her en
ir eenzijdige troepenvermin-

ïfringen aangekondigd, afge-
dongen of al ten uitvoer ge-

nt.

ff?len, Hongarije en Tsjechoslowa-
?-e willen dat de Sovjet-troepen
,'nd i99i van hun grondgebied zijn
""dwenen. En de Sovjets zelf ma-en tegelijk ernst met de uitvoeringan de eerder aangekondigde ver-
andering van hun aanwezigheid in
tot-Europa, die eind volgend jaar

Toet zijn voltooid.

jjjhet Westen gaat het wat langza-rer- Logisch, gezien het overwicht,an het Warschaupact. Maar ook de
l'Ufterikaanse president Bush komt
Jagende week met voorstellen voor*en verlaging van de defensie-uitga-
»,er*- En onze minister van defensie?e'us ter Beek kon daarbij donder-
£ ag niet achterblijven. Zijn Belgi-

collega Guv Coëme overweegt
2}*. de 25.000 Belgische soldaten uit
*?st-Duitsland terug te halen. Bel-
r's het eerste land dat de aanwe-
JSheid van zijn strijdkrachten in
"^"itsland zo ter discussie stelt. En

'f-°k in Nederland wordt kennelijku- dierichting gedacht.
b .

"P.e*den zeggen dat die terugtrek-
* lr«g moet plaatsvinden in het kader
"an de Weense onderhandelingen.
"°k de VS, Canada, Groot-Brittan-.{!*ë en Frankrijk hebben soldaten in

-, **itsland. Maar vooral Washington
S.eeft steeds gezegd dat altijd
-'^-WO-troepen in West-Duitsland
I°uden moeten blijven.

Sceptisch
Bij de NAVO is men niet zo blij met
de snelheid waarmee de dingen nu
gaan. De opperbevelhebber van de
alliantie, de Amerikaanse generaal
John Galvin, zei onlangs dat het
Westen de verleiding moet weer-

staan om de eenzijdige stappen van
de Sovjets met soortgelijke eenzijdi-
ge stappen te benatwoorden. Derge-
lijke drastische troepenverminde-
ringen moeten aan de Weense on-
derhandelingstafel worden afge-
sproken en in akkoorden minutieus
worden vastgelegd, anders verlie-
zen we de controle. Want eenzijdige

maatregelen zijn moeilijk te contro-
leren en verificatie is de basis van
elk ontwapeningsakkoord, zei hy.
Maar vooral vreest men dat snelle
terugtrekking van Sovjet-troi
de druk vanuit de publieke opinie
zal vergroten om hier hetzelfde -te
doen. Vooral de Amerikanen zullen
moeilijk begrijpen dat de Sovjet-
unie helemaal uit Oost-Europa ver-
dwijnt, terwijl de Amerikaanse Gl's
in Duitsland blijven.
De Amerikanen zouden volgens de
voorstellen hun troepen in Europa
van 325.000 op 275.000 man moeten
brengen. Maar onder druk van ac
begrotingsproblemen in de VS gasn
al drastischer cijfers over de tafel.
De bekende senator Sam Nunn had
het onlangs over hooguit 200.QÖ0
Amerikanen in Europa.

Kritiek op Moskou over optreden tegen nationalisme

Kaukasus-geweld dreunt
door in Iran en Turkije

NICOSIA - Vooriran en Turkije,
de zuidelijke buurlanden van de
Sovjetunie, heeft de explosie van
geweld in de Kaukasus een
'Doos van Pandora' geopend aan
de andere kant van de grens. Bei-
de landen hebben een natuurlij-
ke affiniteit met de islamitische
Azeri's in de Sovjetunie en heb-
ben zich kritisch uitgelaten over
Moskous optreden om het natio-
nalisme in Azerbajdzjan en Ar-
menië de kop in te drukken.
Rond 20.000 Azeri Turken be-
toogden donderdag in de grens-
plaats Igdir bij Sovjet-Armenië
met de leuzen 'Gorbatsjov moor-
denaar', 'Turkse leger naar Ba-
koe' en 'Weg met de VS. Dit laat-
ste daar Washington begrip heeft
uitgesproken voor Gorbatsjovs
ingrijpen.

In Teheran ziet het er naar uit dat
de crisis in deKaukasus tot nieu-
we fricties heeft geleid tussen
het conservatieve en het meer
gematigde kamp. Voor Turkije
vormt Sovj et-Armenië een extrazorg. Moskou verliest invloed in
dat gebied en duizenden jonge
nationalisten grijpen er naar de
wapens. De toestand in Armenië
zou door Armeense nationalisten
in Oost-Turkije kunnen worden
aangegrepen om nieuwe territo-
riale eisen te stellen.

Teheran en Ankara kunnen nu
niet meerrekenen op de verbete-
ring van de betrekkingen metMoskou, zoals het geval was na-
dat Michail Gorbatsjov aan de
macht was gekomen.
Sovjet-militairen hebben degrens met Iran afgesloten na be-
richten in de .pers dat Iraanse
Azeri's wapens stuurden naar
hun verwanten aan Sovjet-zijde.
Eerder verbrandden Azerbajdz-
jaanse nationalisten grensposten
langs de grens met Iran. Maar
Moskou en Teheran hebben hun
diplomatieke contacten over de
crisis op formele en beleefde
toon gevoerd. Een grote meer-
derheid in het Iraanse parlement
gaf dinsdag zijn goedkeuring aan
een opvallend milde brief voor
de Sovjet-president, waarin hij
werd opgeroepen de crisis op
vreedzame wijze te behandelen.

" Het nationalistische geweld in het zuiden van de Sovjetunie en het optreden van Moskou
daar tegen laten de buurlanden Iran en Turkije niet onberoerd.

Vraagteken
Maar na het militaire optreden in
Bakoe kan hierachter een groot
vraagteken worden geplaatst, te-

meer de Verenigde Staten zich
achter Gorbatsjovs besluit heb-
ben gesteld. De VS worden door
de Iraanse fundamentalisten nog
steeds gezien als de 'Grote Sa-
tan.

Mohtashemi zei dat Gorbatsjov
'het marxistische zwaard van Le-
nin en Stalin in een hand vast-
houdt en de giftige bajonet van
het Amerikaanse Witte Huis in
de andere, waarmee hij doelt op
het hart van de islam en de isla-
mieten.

Het Azeri-probleem heeft voor
Iran ook een andere gevaarlijke
facet. Twee leden van het parle-
ment zijn door de Iraanse pers
bekritiseerd omdat zij hun toe-

spraak in het parlement hebbeirfi'
gehouden in het Azen. een Turk-
se taal die geen banden heeft mët
bet Perzich. Dit lijkt er opte wij*'7*zen dat het Azeri-nationalisme ~ook in Iran een groeiendekracht 1 'dreigt te worden. Negen miljoeif !
Azeri's maken ongeveer een vijP v
de van de Iraanse bevolking uiu

Vragen
Terugtrekking van Belgische, Ne-
derlandse ofBritse troepen roept al-
lerlei vragen op. Moeten de Ameri-
kanen daar straks als enigen achter-
blijven, en willen ze dat wel? E
terugtrekking van vreemde troeper.
uit beide Duitslanden niet de eerstt-
stap op weg naar een neutraal (h*f-
enigd) Duitsland. En willen wij xJeft
wel?
En als de Sovjets zich geheel terug-
trekken uit Oost-Europa, moetervdre
Amerikanen dan niet uit West-F.
pa weg? Zal Europa dan eindeüjf:
zijn eigen militaire zaakjes moefti,
opknappen en is het daar wel-op
voorbereid? Op die vragen zal eCr£t
duidelijkheid moeten komen. Maar
wel snel, want de tijd dringt.
De NAVO-landen gingen de CS},
onderhandelingen in met als
het Warschaupact de mogelijk
te ontnemen verassingsaanvaljap
en massale offensieven tegen rfet
Westen uit te voeren. Maar do<
ineenstorting van het commun.
heeft die doelstelling in de pro
nauwelijks nog betekenis.

Verdeeld
Het Warschaupact als militair,
ganisatie bestaat niet meer. Een \ftQ-rassingsaanval is uitgesloten, om^de Oosteuropese landen daar nj^).
meer aan zouden willen meewéc-
ken. En als de Sovjet-soldaftS.
straks Oost-Europa helemaal heb-ben verlaten, is het zelfs prak:
onmogelijk geworden.Door die-
wikkelingen hinkt 'Wenen' ac
de feiten aan en dat doet die ondé-fc-
handelingen geen goed. De NAVO
praat niet meer met een gelijkv
dig blok. Het Warschaupact is
deeld en de Oosteuropeanen oncf^g-
handelen meer over troepenvermin-
dering met de Russen dan met h£t
Westen.

Er wordt volop onderhandeld over
aantallen tanks en over devraag wat
nu precies een pantserwagen is.
Over vliegtuigen en helicopters is
helemaal nog niet gepraat. Bij het
begin van de vijfde ronde heerste
dan ook, vooral bij het Warschau-
pact, teleurstelling over het gebrek
aan vooruitgang.
Het wordt daarom tijd dat NAV-Jt-nWarschaupact snel de verandeSe
werkelijkheid in de onderhandelin-
gen betrekken. Het afsluiten van
een eerste ontwapeningsakkoord
behoudt zijn prioriteit, maar beide
machtsblokken hoeven niet tot dat
moment te wachten me| te praten
over wat er daarna zou moeten ge-
beuren.

Grens
Turkije heeft een Azen-minder-
heid, waarbinnen sommigen me-
nen datAnkara zich te terughou-
dend opstelt ten opzichte van de
crisis aan de andere kant van de
grens. De handelscontacten zijn
uitgebreid, maar de grens is nog
steeds sterk bewaakt. Behalve-.
het uiterste noorden van Noor-
wegen gaat het hier om het enige
stukje grens tussen de Sovjet-
unie en een lidstaat van de
NAVO.

Toen het Armeense Geheime Le-
ger voor de Bevrijding van Ar-
menië (ASALA) in de periode
van 1973 tot 1984 meer dan veer-
tig Turkse diplomaten en gezins-
leden vermoordde in het buiten-
land, werd Sovjet-Armenië door
de hermetisch afgesloten Sovjet-
Turkse grens niet gezien als mo-
gelijke basis voor guerrillastrij-
ders.

'Aanstichters'
Maar nu beschouwt Turkije d
Armeniërs als de aanstichtt
van het Transkaukasische con-A
flict. Een hoge functionaris van^-het ministerie van Buitenland-
Zaken in Ankara zegt dat 'Sov-*^jet-Armenië het conflict b<
door territoriale eisen te stelle
waardoor Azerbajdzjan gedwo;
gen werd de confrontatie met d«r'"*".
Sovjetunie aan te gaan. Dat is-1
hun politieke winst. „Het is geen-«--
geheim dat de Sovjet-Armenië
af en toe aan Turkije eisen stelK
inzake grenswijziging."

Turkije blijft zich verzetten .
geneen wetsvoorstel in het An;-
rikaanse Congres om de A
meense beschuldigingen van*,
volkenmoord aan het eind van j!
de Eerste Wereldoorlog te stt-.
nen en aanvaarding van dezewet «zou een niet geringe versterk n
betekenen van de positie van de-*,g
genen, die aanspraken willen""
maken op Turks grondgebiedA
zei hij.
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Auto's

Volvo

Volvo 740 GL, 1985, wit,
90.000 km. div. extra's.
Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade.
Strijthagenweg 123. Tel.
045-458000.

Volvo 360 GL 2.0, 3-drs.
1986, groenmetallic. 50.000
km. in.nw.st. Volvo Jac.
KLIJN, Kerkrade. Strijtha-
genweg 123. 045-458000.

Diversen

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

Demonstratie auto's
Jonge auto's met fabrieksgarantie,

duizenden guldens onder de nieuwprijzen.
Jetta Avance Sportief 1.8 Itr.

zilvermetallic, okt. '88, km.st. 31.000 ’ 33.998,- ’ 23.950,-
Corrado G6O 160 pk (met airco.)
KI. rood. april '89, km.st. 15.000 ’ 80.275.- ’ 63.950.-

Inruilauto's
Fiat 127Sport, grijsmetallic, 75 Pk, 5versn 1982
Fiat 127 1050, 5 versnellingen, wit 1986
Diverse Fiat Panda's vanaf 1982
Diverse Fiat Unos vanaf 1985
Fiat Ritmo 60 CL, 5 versn., 5 deurs, metallic 1986
Citroen AX, rood 1988
Citroen BK, beige 1983
Ford Fiësta 1100 Special uitv., bruinmetallic 1983
Mazda 323 1.5 HB SGT, donker grijsmetallic 1982
Volvo 340 DL, blauw, specialeuitvoering 1986

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50. Tel. 045-724140

Te koop zéér mooie Opel
KADETT 1.6 Diesel 5-drs.,
groenmet. '83; Opel Kadett
1.2 SHB '83; Daihatsu mini-
busje '84; Nissan Stanza HB
'82; Renault 9 TC i.nw.st.
'82; Renault 5 automatic '82;
Ford Escort '79-'BO. Ber-
nardstr. 12, Munstergeleen.
(Zondags geopend).

CROMBAG Combies biedt
aan!!! Suzuki Jeep Samurai,
wit '89; Daihatsu bus, ramen
wt 86; Fiat Fiorino bestel
verh. '85; Ford Transit Piek
Up LPG '80; Honda Shuttle
T 5metallic '86; Mercedes
230 TE combi st.bekr. '81;
Opel Rekord combi 2.0 S
'83; Toyota Tercel (4-wiel.
dr.) wit '86; VW Passat Van
Diesel '87; VW Transp. Die-
sel d.cabine '83; VW Tran-
sp. autom. 57 Kw '84. Inruil,
keuring, financ. Topserviceü
Rijksweg-Zuid 236-240,
Geleen, tel. 04490-46260.
AUTOPARCK Kerkrade rui-
me keuze uit ca. 50 mooie
occasions 0.a.: Porsche 928
aut. wit, supermooie auto
'78; Mercedes 190 E sport-
uitv. veel extra's wit '86;
Mercedes 190 2.5 Diesel
rookzilver, alle extra's '86;
Mercedes 190 Diesel
blauwmet. '86; Mercedes
190 Diesel parelgrijsmet. '87
Toyota ST Celica nw. mod.
1e eig. perf. st. '87; Toyota
Sport MR li app. uitv. zilver-
grijs '86; Toyota Camry
1800 Turbo Diesel sedan
brauwmet. '84; Toyota Jeep
Landcruiser 6 cyl. HJ 45
Diesel '80; Audi 100 CS zil-
verblauw, unieke cond. 2.3
HR '83; Alfa Spider 2.000
Veloce rood, zomer- en win-
terkap '79; BMW 316 5-bak
1800cc LPG div. extra's '85;
Citroen BK wit in nw.st. 1e
eig. '85; Citroen Axel 1100
rood 20.000 km superzuinig
'87; Nissan Bluebird sedan
sportvelgen enz. zeer mooi
'83; Ford Sierra 1600 3-drs.
wit '88; Ford Sierra 1800 s-
drs. 5-bak metallic veel ex-
tra's '86; Ford Sierra 2000
3-drs. sportuitv. spec. grille
enz. '85; Ford Sierra 2000
5-drs. kl. ecru, luxe uitv. '83;
Ford Escort 1600 GL aut.
uniek mooi '84; Ford Sierra
2.3 CL Diesel bijna nieuw,
20.000 km 5-drs. '88; Ford
Escort 1300 CL sportuitv.
rood veel ace. '86; Ford
Fiësta luxe 1e eig. 50.000
km zeer mooi '85; Fiat Pan-
da Luxe black 20.000 km '86
Skoda 120LS wit 15.000km
'88; Mitsubishi Saporro zil-
ver 1e eig. i.z.g.st. '81; Maz-
da RX7 sportwagen 1e eig.
uniek mooi '79; Mercedes
280 SE aut. alle extra's '79;
Ford Escort 1600 Luxe Die-
sel 1e eig. goudmet. '85;
Opel Rekord 2.0 S station-
wagen L. uitv. '84; Opel Cor-
sa LS 3-drs. rood perf.st.
'85; Opel Manta 1800 GTI
alle extra's '84; Opel Kadett
stationwagen SC LPG onder
vloer '86; Opel Kadett 13 LS
zilvermet. LPG '85; Opel
Kadett GLS 3-drs. blauw '84
Opel Ascona 1600 LS sedan
ontr. metall. '85; Opel Re-
kord 2.0 s aut. zilvergrijsmet.
'84; Peugeot bestelauto 305
Diesel wit 83; Suzuki Carry
laadbak cabine wit '85; Su-
zuki Jeep softtop wit nieuw-
st. '87; Suzuki Alto GL S6
rood '87; Suzuki Alto GA zil-
vermet. '86; Opel Kadett
1600 Diesel leeig. wit zeer
mooi '85; Triumph Spitfire
MX IV rood '71; Renault 11
spec. uitv. Broadway 1400
goudmet. '86; Volvo 340 se-
dan donk.blauwmet. 1700
cc '86; Volvo 340 luxe spec.
greyline wit '87; Opel Kadett
sportlook rood spoilers enz.
'85; VW Scirocco aut. nw.
mod. 1600 CL '81; VW Jetta
GL 4-drs. alle extra's goud-
met. '84; VW Kever cabrio
speedstar 2x rood '73. 'Inruil
ook bestelauto's en motoren
'financiering tot 100% mo-
gelijk "garantie tot 1 jaar
mogelijk 'onderhoud keu-
ringen en taxaties. Auto-
parek Kerkrade, Locht 44
Tel. 045-426424, Kerkrade.

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Goll
1.6 GLS Cabriolet bwj.'79
Mitsubishi Saporro 2 L GSR
t.'B2, sportv., ’6.500,-.
BMW 728i, aut., schuifd.
ABS sportv., in nw.st. 1e eig
’9.500,-; BMW 320 6 cyl.
aut., t. '80. ’4.500,-. Re-
nault 18 GTL station LPG t
'86 ’ 7.900,-. Opel Commo-
dore 2.5 S t.'Bo ’3.500,-
Ford Fiësta t.'Bo ’2.500,-
Golf diesel GLD, 1.79,

’ 2.500,-. Mitsuboishi Ce-
leste t.'7B, ’1.200,-. Goh
Sprinter t.'Bl, ’3.100,-. Re-
nault 5 Parsienne t.'B3,
’5.200,-; Toyota Celica t.
82, ’ 4.900,-; Mini Metro t.
'85, ’5.900,-; Toyota Star-
let t. '83, ’4.900,-; Suzuki
Busje, grijs kent, t.'B7
’5.700,-; VW LT-bus per-
sonenvervoer t.'B2 ’ 5.700,-
VW Passat station diesel, t.
'80, ’ 3.500,-. Opel Ascona
19 S, '78, autom., ’ 1.400,-:
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebbei
’2.100,-; Fiat Argenta t.'Bs
LPG in nw st. ’ 3.900,-; La-
da 1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; 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 Celica 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 Hori-
zon autom., '82, ’ 2.900,-;
Huyndai Pony '83 ’ 2.900,-;
Mazda 323 t. '82 ’ 4.900,-;
Mitsubishi Celeste 2000 GT
81 ’ 2.900.-; Opel Rekord 2
Itr. t. '82 ’3.500,-; Talbot
Solara 1,6 SX t.'B2 ’ 2.900,-
Mitsubishi Saporro 2 L GL, t.
'82, ’ 6.500,-; Datsun Violet
5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-; Opel
Kadett staion 13 S, 5 drs.,
’4.900,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; Alfa Sud t.'79,
’1.000,-; Suzuki busje t.
'84, ’2.100,-. Diverse
goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK.
Geopend ma t/m vrij van
9.00 tot 19.00 uur, zat. tot 17
uur. Inr.gar.fin. mog.
GG Auto's biedt aan met
ANWB-rapport: Renault 5,
nw.ste mod. met veel extra's
8 mnd. jong: Opel Kadett
1600 GT, 1986, als nieuw;
Ford Escort 1.4 GL, 1987,
met sportwielen, spoiler enz.
Lada Samara als nieuw,
1987; Honda Accord 12
kleppen motor, 1985; Toyo-
ta Tercel autom., 1984; Vol-
vo 340, 1983; Volvo 343 au-
tomaat, 1981; Fiat 127, 5
speed, 1983; Opel Kadett
diesel, 1982 met extra's;
Opel Ascona 1.6, 1983; Ci-
troen BK 14 RE, 1984, met
extra's; Saab 900 GLE au-
tom., 1982; Suzuki bus ver-
hoogd, als nieuw, 1984;
BMW 316, 1979; Mazda 626
LX coupé, 1983. Gar. mr.
fin. GG AUTO'S, Heerenweg
286, Heerlen. Tel. 224172.
(grote weg Hrl./Brunssum)

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565.
BMW 31685; Citroen Visa

11 RE '85; Citroen BK 19
TRS '86; Fiat Uno 60S '86;
Ford Escort '87; Mazda 323
GL aut. '89; Mazda 323 LX
1.7 D '87; Mazda 626 5-drs.
'87; Peugeot 205KR '86;

Peugeot 309 KR '87; Peu-
geot 505 GLD '88; Seat Ibi-
za GL '86; Suzuki Swift GL
'89; Toyota Corolla 4-drs.

'87; Toyota Starlet '87; Vol-
vo 340 DL 5-drs. '86; Volvo

340 GL 4-drs. '85; Volvo
440 GL '89; Uiteraard heb-
ben wij een ruime keuze in

ons eigen merk.

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Senator 3.0inw.m. m. ABS,
Airco, 43.000 km '88, Mits.
Starion Turbo champagne-
met. '82, BMW 524 TD au-

tom m. alle mog ace groenm
'86, Daihatsu Charade VAN

D wit '87, Escort XR3i m.
ABS sportv grijsm. als nw.

'86, Orion 1.6 D Bravo
grijsm. nw.st. '88, Scorpio
2.0 Ghia m.v.acc. roodm.
'86, Siërra 1.6 Laser 5-drs
wit '86, Siërra 2.0 sport m.

alle mog. extr. blauwm. '85,
Siërra 2.0 GL 5-drs LP wit

'84 Siërra 1.6L 5-drs grijsm.
'83: Fiësta KR 2 m. uitb. set,
rood, als nw., '84; Fiësta KR
2, rood, z. mooi, '82; Fiësta

Bravo, groenm., '82; Grana-
da 2.3 GL m. alle ace blauw
83; Kadett GSi, verl., sportv.

wit, 56000 km, '86; Corsa
3T 1.3, m.z.v. ace, zilverm.,
'86; Rekord 2.3 D GL uitv.,

blauw, '85; Kadett 1.6 SLu-
xus, wit, '83; Ascona 1.6 S,

bruin, z. mooi, '82; BMW
318 m. div. extra's, beige,
als nw., '83; BMW 525 m.

LPG, groenm., als nw. '81;
Fiat Ritmo 60 luxe, zilverm.,
5-drs., nw.st. '83; Hyundai

Stellar 1.4 GL, 4 drs. sedan,
j.-rood '84; Lancia Delta 1.5

grijsm., mooie auto '82;
Mazda 626 2.0 LX sedan,
blauwm. '85; Mits. Galant

Turbo D, beige, perf. cond.
83 Mits. Lancer GLX autom.
beige '81; Peugeot 305 GT,
schuifd. stuurbekr. groenm.
'84; Peugeot 305 GR blauw

z. mooie auto '81; Skoda
130 L, 5-versn., 39000 km,

1e eig., rood '86; Skoda 120
LS div. extra's, wit, '85; To-
yota Starlet 12 Valve, wit,
'86; Toyota Tercel coupe,

beigem. '82; Volvo 345 DL,
blauwm. '82; Golf I.Bi,

grijsm. z.v.ace. '87; Jetta C,
blauwm., z. mooi '85; Passat
D, 5-drs., zilverm., schuifd.

'84;
Cabriolets

Talbot Samba Cabrio 1.5
rood, als nw. '83;
Automaat

Honda Prelude, blauw, als
nw '82; Mits. Lancer GLX,

beige '80; Volvo 340, bruin,
z. mooi '78;

Inruilers
Mits. Galant 2.0 GLS,

groenm. '82; Mits. Saporro
2.0 GSR, blauwm.'Bo; Man-
ta 1.9 S, blauwm., '80; Ka-
dett 1.2 N, beige i.z.g.cond.

'78; Peugeot 505 GR,
schuifd., groenm. '80; Blue-
bird 1.8GL statcar, blauwm
'81; Bluebird 1.8 GL sedan,
blauwm.'Bl; Lada 1500 stat.
car, wit '82; Granada D, wit

'79;

Bedrijfswagens
Renault 11 TD VAN Diesel,
gr. kent., rood '84; Renault
4F6 bestel, geel kent., wit

81;
"erkend bovag-bedrijf

"eigen werkplaats fin. zon-
der aanbet. mog. 'alle keur.
toegest. "inruil mog. "keuze

uit 12-3 mnd. gar. "VVN
keur.station "garantie boven

’lO.OOO,-
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.

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

323i'81; BMW 31684; Ford
Fiësta 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 6i aut.'BB

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

Opel CORSA 1.2 S GL-TR
bwj.'Bs ’9.900,-; Autobian-
chi A 112 Elite bwj.'B4
’4.900,-; Volvo 345 L bwj.
'81 ’3.500,-; Ford Fiësta
SR 1300 bwj. 80 ’3.800,--
Tel. 04490-45044.
Te koop Mazda 323 HB bwj.
'88; Mazda 323 HB bwj.'B6;
Mazda 323 Sed. bwj.'BB;
Mazda 323 HB bwj.'Bs; Vol-
vo 323 1.4 bwj.'B6; Mit. Ga-
lant 1.6 bwj.'B7; Renault 11
d bwj.'B6; Renault 11 GTL
bwj.'B4; VW Golf bwj.'B7; Ci-
troen Visa 11 RE bwj.'B6.
Garage J. REIJNTJENS,
Prins Hendriklaan 94-96
Brunssum. Tel. 045-270441
Audi 100 5 D '83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE '88; Ford Fiësta
1300 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S. '79; Ford Escort
'78; Ford Taunus 1600 Ghia
'79; Ford Fiësta 1100, bwj.
'80 , Lada 2105, '81. Kissel
42, Heerlen.

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 1.6LX '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 1.3DX83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett 12 S '84;
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiësta
S '87; Ford Escort 1.3 '84 en
'86; Ford Escort 1.6 L '85;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 2.0 GL 6 cyl. '83; Mitsu-
bishi Saporro 2.0 GSR '82;
Nissan Prairie 1.8 7-3-'B7;
Peugeot 205 KR '85; VW
Golf '84. Goedkope inruilers;
Datsun Sunny 120 V '80;
Mazda 323 '80; Mazda 323
'79; Opel Rekord autom. '79;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
Kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering.
Palemigerboord 401 Heer-
len. Tel. 045-722451.
Audi 80 18 S, '87-'BB, 1e
eig., v.a. ’23.750,-; Audi
100cc, '83, 1e eig., airco,
’11.000,-; Audi 100cc Die-
sel, '83, 1e eig., 90.000 km.,
’12.500,-; VW Golf C, '87,
1e eig., ’16.900,-; VW
Santana D, '84, 1e eig.,

’ 8.750,-; VW Jetta C, '83,
’7.500,-; Ford Scorpio 2.5
CL D, '87, 1e eig.,

’ 20.750,-; Ford Scorpio 2.0
CL, 85, ’13.750,-; Ford
Sierra 2.0, '86, 1e eig.,
’12.750,-; Ford Siera 2.0
'84, ’ 10.500,-; Ford Sierra
1.6, '84, ’9.250,-; Ford
Sierra Laser Combi, '85, 1e
eig., ’ 12.750,-; Ford Escort
1.3 L, '84, ’9.250,-; Ford
Escort XR3, '81, 1e eig.,
’8.250,-; Opel Rekord 2.0
S, combi, '84, aut., 1e eig.,
’9.750,-; Opel Rekord 2.0
E, aut.'B4, leeig. ’ 9.250,-;
Opel Rekord 2.3 D, '86, 1e
eig., ’9.250,-; Opel Kadett
D, '84, ’6.500,-; Opel Ka-
dett combi, '82, ’5.250,-;
Saab 900 Sedan, '86, 1e
eig., ’ 14.500,-; Saab 90,
'85, 1e eig., ’11.000,-;
Honda Accord '85, 1e eig.,
’11.500,-; Mercedes 190
E, '86, ’ 34.500,-; Mercedes
190 E, '84, ’25.000,-; Mer-
cedes 240 TD '79 ’ 6.500,-;
Mazda 323 GLX '87, 1e eig.,
’15.500,-; BMW 320i, '84,

’ 14.750,-; BMW 525 E, '85,
1e eig., ’ 13.500,-; Opel As-
cona 5 drs., '83, ’6.250,-;
Fiat Uno, '84, ’ 6.750,-; Vol-
vo 340, '83, ’ 6.000,-; BMW
316 aut., '82, ’6.750,-; Vol-
vo 740 GL, combi, '87, 1e
eig., ’35.000,-; Volvo 740
GLE Diesel, '84, ’16.750,-;
Volvo 340 Spec, aut., '86,
1e eig., ’ 13.000,-; Volvo
340 aut., '80, ’2.500,-;
Mits. Galant turbo D, 86. 1e
eig., ’ 13.500,-; Mits. Galant
Turbo D, '80-'B4 v.a.
’2.750,-; Mits. Colt aut. '83,
’6.900,-; Mits. Cordia, '83,
’8.750,-; Citroen Axel 1.1,
'86, ’5.750,-; Citroen Visa
14 TRS, '86, ’ 8.750,-; Re-
nault 25 GTS, '86, 1e eig.,
’14.750,-; Renault 25 GTS,
'84-'B5, v.a. ’11.500,-;
Peugeot 505 SX '86, 1e eig.,
’11.500,-; Lada 2105 GL,
'82-'B6 v.a. ’2.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's, v.
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum
(verb.weg Brunss.-H'broek)
Ford Scorpio 2.0 i CL '86

’ 23.750,-; Ford Scorpio 2.0
CL 5-bak '86 ’19.500,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan div.
ace. '89, 5-bak ’25.500,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'88 ’22.500,-; Ford Siërra
2.0 CL Sedan 5-bak '87

’ 19.500,-; Ford Siërra 2.0
Laser autom. '86 ’ 16.750,-;
Ford Siërra 2.0 Laser 5-bak
5-drs. '86 ’ 16.500,-; Ford
Siërra 1.8 Laser 5-drs. LPG
'86 ’15.750,-; Ford Siërra
1.6 Laser '86, div. ace.
’15.500,-; Ford Siërra 1.6
luxe div. acc'B3 ’ 10.500,-;
Ford Escort 1.1 L Bravo div.
ace. '82 ’ 6.250,-; Opel Re-
kord 2.2 i GL autom. '86

’ 17.500,-; Opel Ascona 1.6
LS 5-bak 4-drs. '86

’ 12.750,-; Peugeot 205 XL
div. ace. '86, ’ 12.500,-; Re-
nault 25 TS 5-bak '86
’16.750,-; Renault 11 1.4
Broadway 5-bak 5-drs '86
’11.750,-; Volvo 340 DL
Diesel 5-bak '85 ’ 10.500,-;
Mazda 626 GLX 2.0, 4-drs.
5-bak '86 ’ 15.750,-; Mazda
626 LX, 4-drs '87,

’ 16.500,-; Mazda 626 LX
HB '87 ’16.500,-; Mazda
626 LX 2.0 4-drs. '84
’8.500,-; Nissan Blue Bird,
1.6 LX, nw.m. '86,
’16.500,-; Nissan Cherry
1.3DX83’ 5.500,-; Nissan
Sunny 1.3 '81 ’2.750,-.
Financieren en BOVAG-
garantiebewijs. Autobedr.
en APK-keuringsstation P.
van DIJK & Zn. Homperts-
weg 33 Landgraaf. Tel.
045-311729. Alle keuringen
toegestaan.
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.

1e klas Occasion met Bo-
vaggarantie: Audi 80 Diesel
'89; Audi 80 1800 '87; Mitsu-
bishi Lancer GLX '86; Ford
Escort 1300 5-drs. '86; Ford
Fiësta 1100 CL '86; Seat
Ibiza 1500 GL '87; Opel Ka-
dett 1200' LS 5-drs. 85

’ 11.900,-; Fiat Uno 55 S s-
drs. '85. Apk-keurings-
station Autobedrijf Martin
JORRITSMA, Pastorystr.
106 Nuth. Tel. 045-242412.
Te k. Metro Sport '88; Land-
cruiser 24 T.D h.r. '89 met
div. ace. 11.000 km; Honda
Civic 1300 GL 3-drs. '87;
Honda Civic 1500 GL 3-drs.
'86; Triumph acclaim 4-drs.
5-speed '83; Citroen 2CV6
Special '83; Metro 1300 GT
'86; Austin Maestro 1600
HLS 5-drs. 5-speed okt. '84;
Datsun Sunny 1500 '82;
Mazda 323 1300 '81; Opel
Rekord 2.0 LS 4-drs. met
LPG '81; Rover 216 SE '85.
Austin Rover Dealer HAVE,
Industriestr. 31, Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
APK-keuringsstation, alle
type auto's. Tevens verhuur
spuit-moffelcabine. Dus tot
ziens!
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Opel Corsa 1.2, rood ty-
pe '88; Ford Siërra 2.0, s-
drs. blauwmet. LPG '85; Es-
cort 1.6 GL, blauw, div. ex-
tra's '81; Fiësta 1.1, rood,
katalys. '88; Fiësta 1.1 rood-
met. '82; Fiat Panda 1000 S
grijsmet. '87; Honda Civic
groenmet. '81; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
LADA 1200 S 1986 wit; Ci-
troen Visa 11 RE 1984 wit;
Renault 9 C 1983 wit; Citro-
en Akzo 11 1986 rood; Seat
Ronda 1.6 GLX 1984 blauw;
Citroen Visa 11E 1985 wit;
Citroen Cl5benzine 1986
wit; Citroen BK 16 RS 1983
grijs; Nissan Cherry 1.3 GL
1985 blauw; BMW 316 1982
blauw; Citroen BK 1985 wit;
Citroen AX 11 TRE 1987 wit;
Citroen BK 1986 wit; Citroen
BK 14 RE 1987rood. Auto-
bedrijf van Leeuwen, Strijt-
hagerweg 129, Kerkrade.
Tel. 045-453355.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Honda ac-
cord EX autom. '81; Mitsu-
bishi Lancer LPG '82; Mitsu-
bishi Saporro '80; Opel Ka-
dett 1.3 5-drs., '80; Citroen
GSA 5-bak, '83; VW Kever,
in nw. st, '74; VW Golf '81;
Opel Manta SR '79; BMW
318 '79; BMW 525 '80; Opel
rekord 20 S 4-drs. '80; 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; A Manta GTE, i. z.g.st.
voor liefhebber; Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Bedrijfsauto's
Open, gesloten, meubel en

kieper: Mercedes 207 D,
Mercedes 307 D, Mercedes

407 D, Mercedes 508 D,
Mercedes 608 D, Mercedes

809 D, Mercedes 813 D,
Mercedes 1217 D, Merce-
des 1417 D, VWLT4SD,
VW LT 40 D, VW LT 35 D,
VW LT 28 D, VW Caddy D,
W. Feyts Auto's, Vaesrade

61, Nuth. 045-243317.

Knutselkoopjes
Volvo 343 GLS, 1981,

’2.900,-; Skoda 120 LS,
1984, ’2.900,-; Renault 5
GTL, 1981, ’1.250,-. Fiat

Creusen Heerlen, Spoorsin-
gel 50, 045-724140.

Te k. GEVRAAGD Sloop-
en loopauto's, schadeauto's
v.a. '85. Tev. tourcaravans
en aanhangwagens, wij ge-
ven u een redelijke prijs. Bel
vlug 045r440988 v.a. 09.00
tot 22.00 uur.
Te k. uit faillisement:
VOLVO 245 Stationcar met
LPG onderbouw '79

’ 3.500,-; volvo 740 GL nov.
'85 LPG ’17.250,-; Volvo
340 GL '85 LPG ’ 7.950,-;
Ford Siërra 1800 Laser '85
LPG ’ 10.750,-; Opel Re-
kord 2.3 diesel (als nw.) '84

’ 8.500,-; Opel Rekord Sta-
tioncar 5-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.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
In-Verkoop alle merken
AUTO'S ook schade, tel.
045-416239.
RENAULT 4 '80 ’ 950,-; La-
da '81; Ascona '78 ’650,-;
Taunus '78 ’ 950,-; Escort
'78 ’ 650,-. Alles APK. Han-
delsweg 12, Susteren.
KADETT Coupé FR i.z.g.st.
'78; Opel Kadett '79; Fiësta
'79. Alles APK. 04499-3398.
Te k. onderdelen voor RE-
NAULT 14, bwj. '81 met
LPG en Austin Allegro, bwj.
'79, z. goede motor. Spot-
prijs. 045-351570.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgl 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. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens.
VW Caddy, diesel, gesl., bwj. '86, "met werk"

VW Transporter, diesel gesloten bwj. '88.
VWLT 40, open laadb., dubb. lucht, BE-rijbew., D, bwj.'B2.
Ford Transit, 1 x verlengd, 1 x verhoogd, gesloten, lichte

voorschade, diesel, bwj. '89.

Verboom BV.
Leemkampsweg 2A, "Palemig", Heerlen.

Tel. 045-720654/723487. Faxnr. 045-725959.
VW TRANSPORTER i.st.v.
nw. turbo-diesel met ramen,
bwj. eind '85. 04754-85019.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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.

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 5 SPORTVELGEN
met band v. Opel Manta/As-
cona. Maat 195/60 HR 14.
Tel. 045-419606.
In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.

Te k. complete GASIN-
STALLATIE 100% in orde,
pr. ’ 300,-. Tel. 045-221043
Goede gebruikte Mini-
onderdelen te k. Tel. 045-
-444481.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

{Bromfietsen
SPORTFIETS met renstuur
te koop 18 versn. als nieuw

’ 250,-04406-12875.
Te k. van monteur YAMAHA
DT, bwj. '86, kl. wit, z.g.a.nw
045-418735. (na 18.00 u.)
Te k. DAMESSPORTFIETS

’ 100,-. Tel, 045-322754.
YAMAHA DT 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. ZÜNDAPP KS 50, i.z.
g.st., veel ace, bwj. '84.
Hommerterweg 278 C,
Amstenrade.

Te koop snelle opgevoerde
Puch MAK) met 70 cc on-
derdelen, b'wj. '88, met ver-
zekering en helm, pr.

’ 750,-. Tel. 04490-28524.
Te koop GAZELLE Moun-
tain bike fiets met licht en
spatborden, mt. 27, pr.

’ 500,-. Kindercrossfiets ca.
5 tot 9 jr. pr. ’ 100,-. Vespa
Piaggio met sterwielen IVi.
jr. oud, pr. ’ 800,-. Tel.
04490-28524.
KOGA Miyata Full-Pro mt.
61 Shimano Dura-Ace bwj.
'82 nw.pr. ’2.400,-, vr.pr

’ 750,- i.z.g.st. 045-753050

YAMAHA DT, i.z.g.st. Pr. n.
o.t.k. Tel. 045-443920.
Te koop z.g.a.n. Vespa
SNORBROMMER met
windscherm, prijs ’ 975,-,
16 mnd. oud. Tel. 045-
-313956.
Te k. gebr. VESPA PK 50, 4
versn., Vespa Super Bravo,
Suzuki TS 50 X, zwart. Su-
zuki CP 50, zwart. En div.
overjarige fietsen. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
045-726840
Te k. HONDA MTS, bwj. '86,
kl. wit/rood, vr.pr. ’ 1.250,-.
Fr. Halsstr. 10, Heerlen.
045-726390.
Te k. Puch MAXI, '86, met
helm, sterwielen, ’ 875,-.
Tel. 045-753709.
Te koop BROMFIETS Zün-
dapp KS 50 en versn. Tel.
043-648387.
Tek. HONDA MT 5 bwj. '87,
pr. ’ 1.500,- in.nw.st. Tel.
045-224225.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88
met sterwielen pr.n.t.o.k.
Tel. 045-221721.
Te k. HONDA MTX, bwj. '86.
Tel. 045-416369.

Te k. HONDA MTS, rood/wit,
met verzekering, zeer mooi,
i.z.g.st. Tel. 04492-4670
Te k. HONDA MTX, 100% in
orde, zwart/geel met verzek.
Berkenstr. 20, Brunssum.
Wegens milit. dienst te k.
YAMAHA DT-MX, in perf. st.
veel. access., vr.pr.
’1.150,-. Tel. 045-241956.
Te k. gevr. HONDA 4-takt
bromfiets, type SS 50, CD
50 Of C 50. Tel. 04704-3274
2e hands bromfietsen. P.-
Maxi ’ 450,-. Tomos AT 50
5-versn. a.n. ’ 600,-. Twee-
wielers FERON, Torenstr.
la, Schimmert.
Te koop PUCH Maxi, bwj.
'88, sterw., koopje! Unesco-
plantsoen 9, Heerlen.
Puch MAXI S, bwj. '88, met
sterw., veel extra's, zeer
snel en verz. Vp. ’ 750,-.
Kerkraderweg 146, Heerlen,
tel . 045-425836.
Te k. Rally RACEFIETS, z.
g.a.n., ’480,-. Tel. 045-
-415032.
HONDA MTX bwj.'B6 en
verz. in goede staat, tel.
045-313989.

Motoren en scooters

Te k. MONTESA trial cota
307, bwj. 88, ’ 4.500,-. Tel.
045-258860.
Te k. motor SUZUKI GLX
1100 F en koffers, bwj. '88,
4.000 km., vr.pr. ’ 14.500,-.
Tel. 043-649594.
Driver Genesis HELMEN uit
de ANWB-test bij de beste
3. Wij hebben ze nu in voor-
raad, zwart/wit, alle maten.
Motorhuis Geleen, Rijksweg
Nrd. 19-25, Geleen.
Te k. Off the Road SUZUKI
500 cc, bwj. '83 i.z.g.st. Tel.
045-412396.
CROSSMOTOR Kawasaki
XX 250, bwj. '87, ’ 2.000,-.
Julianastr. 33, Merkelbeek.
Te k. KTM CROSSMOTOR
125 cc. Tel. 045-444901.

Te koop HONDA VFR 750
F, kl. rood, bwj. '88, km
5.200, ’ 13.500,- z.g.a.n.
Julianastr. 33, Merkelbeek.
YAMAHA XZ 550 bwj. '83,
32.000 km, vr.pr. ’3.500,-.
Tel. 04459-1459.
Te k. gevr. MOTOR tot 500
cc, model Custom met Car-
dan. Tel. 045-750301.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. TANDEMASSER. Tel.
04499-3306.
Te koop aanhangwagen
200x110x32, ’400,-. Tel.
045-255580.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

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

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

Wintersport
SKI-DAKKOFFERS. Opreij
Kruisberg 50 Meerssen. Tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.
Te k. SKI'S 180 cm. en
schoenen, ’ 125,-. Tel.
045-256561.

Gebruikte SKI'S en binding-
en va. ’ 40,-, schoenen va.
’25,-, kleding va. ’25,-,
ski-imp. va. ’15,-. Kerkra-
derweg 146 Heerlen. 045-
-425836.

Vakantie en Rekreatie

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
ZOUTELANDE/West Kapel-
le. Te h. 4kamerapp. op 300
m van strand en duinen. C.v.
en t.v. Tel. 01188-2349 (na
18.00 uur).

Te huur ruime 6 pers. STA-
CARAVANS a/d Walcherse
kust. Tel. 01180-27612.

VROUWENPOLDER (Vee-
re) vakantiewoning, 8 pers.
A. Overbeeke, De Horst
117. tel. 01100-28382 of
01181-1517.
8-pers. ZOMERHUISJE bij
Zoutelande. Tel. 01186-
-2521.

Noord Holland
Dir. aan YSSELMEER Oos-
terleek, comf. 6 pers., bung.,
cv., eig. speelwei, rust., pri-
vacy. Tel. 023-314333

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

t.o. Makro Nuth.
Tel. 045-243323

Adria Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

’315,-
-per week

Aan het eind van het
seizoen worden de huur-

caravans verkocht.
Huurders hebben eerste
keus en spec. condities.

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

Te koop caravan ADRIA 410
bjw. '85, m. ijskast, verwar-
ming en voortent. Vr.pr.
’6.750,-. Tel. 045-253190.

Tijdelijk ’ 50,-
-korting

op de
Bovag onder-
houdsbeurt

van uw caravan (Alle mer-
ken). Bel nu

04490-20608
en maak een afspraak. Alle

schadereparaties.

Beckers Sittard
Handelsstr. 24 (handelsc.

Bergerweg).
Nieuw

caravans-
leasing.

Chateau en
homecar

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

Tevens onderhoud, schade-
taxaties en reparaties

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
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.
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

Te k. 4 a 5 pers. CAMPER
met luxe opbouw, Mercedes
207 D, bwj. '80, orig. km.st.
79.000, vr.pr. ’ 28.500,-.
Tel. 045-425390.
SPEEDBOOT Slastrom
lengte 4.50 mtr. 65 Pk,
Merc. mcl. toebeh. ski's e.d.
Pr. ’4.950,-. 04406-12640.
T.k. CAMPERBUS merk
Mercedes diesel 206 APK
nov.'9o m. ijsk./voort. Inr.
tourcarav.mog. 043-616251
Grote BOOTSHOW - nieuw
en occassions op 3 en 4 fe-
bruari van 10 tot 16 uur. Een
week later als de "Boot '90"
nodigen wij u uit, ons nieuwe
bootprogramma te bezichti-
gen! U ziet sportboten, Ren-
ken-Binnenborder uit Ame-
rika, rubberboten, motoren,
trailers en vele occassions.
De drinks en hapjes staan
klaar! Sport-Boot-Center
Wohler, Borsigstr. 5,
D-5132 Übach-Palenberg,
tel. 09-49-2451-43663, fax:
46762.
Te k. Vouwcaravan PARA-
DISO (vast dak), i.z.g.st.,
’700,-. Nuth, 045-243103.
HOBBY lux's '87, t 430. 4 a
5 p. m. badr. en luif. R. v.
Gelrestr. 45, Nieuwstadt.
Te h. luxe 6-pers. KAM-
PEERAUTO va. ’ 150,- p.d.
Tel. 045-216476 bgg
04492-3311.

Te k. zeer snelle SPE*-1!
BOOT 65 pk. met trailer A
ter skieën of ruilen
Combi, voor 12 uur OJ>722814, na 17 uur O*
712021. _^

Te k. 5-pers. TOURCA^VAN Kip Goldstream. "■"*.
m, gewicht 627 kg. kachel-'
tafels, voortent, bwj- 1
f 2.750,-. Tel. 045-3232/j,
ADRIA 380, 2 tafels, vC*
tent, bwj. '78, gewicht =""
kg. ’ 2.400,-. 045-323}]*,
Te k. 5-pers. TOURCAR'
VAN Kip 420, bwj. '81.9**
730 kg. kachel, ijskast. W»
ker voortent, douche-ruif*

’ 5.750,-. Tel. 045-323jJj>
Te k. CARAVAN Sprite +
pers. met seizoensvoorte""
koelk. en kachel. Vr-j»

’ 2.500,-. Tel. 04490-SJJ£
DOORLOPEND-SHOW "!
Camping Cars Riddert*-**
Caravans: Gruau, El*?
Predom. Vouwwag^l 1
Scout, Trigano. Lid BovjJ
Kom eens kijken in Konra
bosch, Prinsenbaan 1"
Tel. 04743-2213. ✓

Sijstermans KAMPEER-^TOVERHUUR. Te huur j
en 6-pers. kampeerauljl
va. ’ 725,- p.wk. all-in. &
verkoop van VW kampe2
auto's in iedere prijsklas*l?
045-212146/04492-33V^i

Duitsland
HOCHSAUERLAND / Win-
terberg, 2 vakantiewoningen
2-8 persoons vanaf 30,- DM
per dag. Tel. 09-49-2984-
-8527.
ALTMÜHLTAL nw. comf.
houten vakantiehuis, heerl.
rustige ligging, vrijst. gr. ter-
ras, gr. tuin, 2-6 pers. te
huur. Tel. 09-49.8464/1542.
OOSTFRIES kust-landhuis.
Niet-rokers v. 6 pers., 3 slp-
kms, woonkmr, keuken, bad
wc. Rustige ligging, vrijst.
div. extra's, kindervriendelijk
125 DM p.d., voorseiz. m.

reductie. Tel. 09.49.7821/
22387.
BEIERSE WOUD, vak.won.
b. Freyung/Nationalpark 2-4
pers., balk., sauna, sol., kl.-
t.v., tafeltennisruimte, loipe
achter het huis. Sneeuwze-
kere ligging. Winter- en zo-
merseizoen. Tel.
09.49.8551/6315.
Vakantie i.h. BEIERSE
WOUD rustik. landhuis tot 6
pers., optimaal ingericht, TV
tel., wasmach., gr. tuin, v.a.
315 DM p.w. Tel.
09.49.7021/58252.
Bij ST. PETER-ORDING 2
vak.won., elk v. 4-6 pers. in
vak.hs m. rieten dak, bestemr. Open haard etc. en gr.
tuin. idyll. ligging in dorp.
Tel. 09.49.431/680081 of
373863.

Bij ESENS-BENSEf
vak.won. naast boerderij H
kindervriendelijk, hond fl
gest. Tel. 09.49.4971 620" lt
7406. >J*Maakt u nu plannen 1een vakantie i.d. rnooj
ALLGAU. In Gasthof Hirs»«H
Lechbrück, dir. kmrs. m-W
wc vrij. Tel. 09.49.88623^
Vakantiewoningen
OBERBAYERN v. 2-5 P-^kDM 55 - DM 80 p.d., kin^T
vriendelijk. Fam. Weinga'T
Tel. 09.49.8841/9172
OBERSTDORF, pc"s%
rustige ligg. i. dorp. Langl3T
v.a. huis, 6 skigebieden T*
enkele min. bereikt)*-B];,'
Ideaal ook i.d. zomer. Kjjjl
dO/WC 32 DM, HP 44
brochure aanvr. ' .
09.49.8322/3618. '|

'
Frankrijk

Te h. Hartje FRANKB^omgev. Donzy. Nièvre, a'*l
Limb. 550 km., vrijst. ■><<?!! |
derij, 2-7 pers., t.v., hui** |
toegest. ’475,-' / f^
p.w. 045-242099
Te huur: ruime 5 Per_ik
CARAVAN, vrij: juni lejh
juli, aug. en sept. op rus-'-jL
fam. camping in deArde*-1!!Z-Frankrijk met zwei-I*'*!.
restaurant en winkel. '%
045-316782. ;■:

Italië ,

Levico- en Caldonazzomeer Ej
te huur beslist goede vakantie-woningen

voor- en naseizoen 30% korting.
Inl.: tel. 074-910027, _^r.. :—: -^i,.

GARDAMEER/Limone, ho-
tel llma, zeer comf. hotel m.
swimmingpool en binnen-
bad, sauna, parkeergarage,
zeezicht, menukeuze, ont-
bijtbuffet. Brochures en boe-
kingen: Tel. 09.49.621/
797963 en 798580.

TOSKANA! Vakantie op \
wijngoed tusen olijfhage- 1
wijnbergen, b. San GA
nano (40 km v. Floren^JZeer rust. heerl. liggingA
09.49.911/502416 v.aj!^
Wat VERKOPEN? Ad"*:
teer via: 045-719966. -*-

Oostenrijk s

Oostenrijk: Karinthie, omg.
Worthersee. Pension DA-
NIELA, rustige omgeving
met vele mogelijkheden
(o.a. Joeg. Itahe) Hollandse
keuken. Inl. 05202-12025.
Boekingen: 09-4342726377

Joegoslavië M
Goede vak.won. aan ZjAj
div. kustgeb. en eila'I*'1*' t
Jadran: 04499-1778.

Spanje/Portugal ,
Portugal ALGARVE t.h. z.
luxe 6-pers. woning., dir.aan zee, ’ 1.000,- p.w., v.en naseiz. ’ 750,- p.w. 045-
-452865.

Als u ons voor 12 uur 's ijjx
gens belt, staat uw PlC*-**j
LO de volgende dag al in *L,
Limburgs Dagblad. Tel- O 4719966.

Zweden J
Vakantiehuizen in Zweden.
Anita Heuer, Langenhausen
1, D-2742 GNARREN-
BURG. Te1.09.49.4763/7542

Van maandag tm vrij** B.»,''
van 8.30 tot 17.00 uur, W/V
uw PICCOLO telefoni^opgeven. Tel. 045-7199^-

A Kontakten/Klubs J^
Babbellijn

's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. P.m
06-320.330.03 J

'n Spannende ontmoeting op lijn 13. 50 c/m

Erosliin: 06-320.321.22^
06-gaycafe limburg

06-320.327.55 4In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die "ver weg kunnen wonen. 50 et p/m -"'

eurotele
HETERO/LIVE-SEX J

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329fi*
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327*^Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322-o^'Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.32

35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.3?,;
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.32-
7 laatje andere hand trillen.. .06-320.322.07 gj

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326
GAY ONLY tMarcel & André maken héél wat mee...06-320.320-*

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322-0°
Mr. Martin, dans naar zijn pijpen...06-320.323.05 .Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323u

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

WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zoH
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beu
Marion de wi1de....06-320.326.2 1 :

Circa 50 et/pm _A
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... .06-320.330.11 A-

Voor Piccolo's zie verder pagina 10
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Hoogleraar bij intreerede universiteit Limburg:

'Stemrechtloze aandelen
tegen vijandige overname'

'Sta an onze correspondent
- De introductie

zonder stemrecht kan
Jen tegen onvrijwillige overna-
van grote publieke naamlozeu°otschappen. Typisch Neder-

Se constructies die de grote
s in ons land beschermen tegen
!)pen zijn dan niet meer nodig.

*Act buitenland zijn dergelijke
\{ al langer gemeengoed. Dat

-_,(% .°f mr C. Schwarz gisteren in
'ntreerede bij de aanvaarding

-j^i 2*jn hoogleraarschap Handels-
r. \■'dernemingsrechtaan de Rijks-versiteit Limburg.

""et gevaar van vijandige over-
'es uit te sluiten stelt Schwarz; dat een vennootschap tot ze-

|K?}S procent van het geplaatste"
'-aal in de vorm van aandelen
Ar stemrecht uitgeeft. De aan-

y ■' ** mét stemrecht kunnen ver-
>|l(ls?ns op naam worden gesteld.

een blokkeringsregeling is
"]>wat*d die zijn pakket aandelen

stemrecht wil verkopen dannj'-ïd ie aanc*e*en eerst aan te
(-n aan de andere aandeelhou-

Ongecontroleerde en onge-
ste overnames zijn zo uitgeslo-

'arz: „Nu kunnen alle aandeel-
in een grote, publieke NV

'echt uitoefenen op de algeme-
-orgaderingrgadering van aandeelhouders
boende het beleid van een on-
'^ming mede bepalen. In prak-
■■'orden die vergaderingen heel

''* bezocht; de aandeelhouders
\\ Meestal gewone beleggers die

in zeggensmacht geïnteres-

seerd zijn. Daardoor kan een houder
van een relatief klein pakket aande-
len de dienst uitmaken binnen een
NV, waardoor de continuïteit van
de onderneming kan worden be-
dreigd."

De hoogleraar stelt een systeem
voor waarin aan de aandeleneen be-
perkte preferente aanspraak op de
vennootschappelijke winst wordt
toegekend van tenminste drie pro-
cent van de nominale waarde van
die aandelen. Daarnaast nemen te
dezelfde financiële positie in als
houders van gewone aandelen. Als
een onderneming nu besluit om het
preferent dividend van tenminste
drie procent een jaar niet uit te ke-
ren, krijgen de houders het stem-
recht weer terug.

beurs-overzicht
Windstilte

- De AmsterdamseL-. ectenbeurs heeft vrijdag winst-
«Jiil te z'en gegeven. Veel koersen
j^VSen wel omlaag, maar de ver-dovingen bleven erg beperkt.
.y, stemmingsindex zakte 0,4 punt
wS naar 111,1. De omzet bedroeg
sJdag f1451 miljoen, waarvany **ter slechtsf460 miljoenvoorre-«v}ir*g van de aandelen kwam. De
(jjt Was voor de obligatiesector.
tj er deden zich aanvankelijk frac-LJ^-e dalingen voor, maar in de
g-D van de dag trad een lichte stij-fs van veel koersen op.

Fc _*■L^ discussies op de beursvloeril^den vooral betrekking op deor-
Jj*n, die de avond tevoren overA^erland was geraasd en leidden
ty grappen over beleggen in Ver.
v6m en '^e over'gens van de beurs
k-wenen) Woerdense Dakpan-
t^j 1-De stemming was in de och-t^*» afwachtend in verband met
|t_.t'Ublikatie in de middag van en-
ig;! e Amerikaanse economische In-;ic.atoren, zoals die van het BrutojA'onaalProdukt over het vierde
t^,artaal. De publikaties leverden
"b _r nauwelijks een verrassing
L; Bij de grote aandelenwaarden
<Ao°rde Akzo uiteindelijk tot de
tL,* grotere veriezers met een ach-
fi^'tgang van een gulden op
Vj~ö,lo. Nedloyd moest f 1,20 enA u een gulden. De drankenfondsij ren ook niet erg groots. Bols en

leverden 70 cent en f 2,10
<C?en in-
'"«iet e kleine fondsen was eri/ ts te beleven.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 109,70 109,60
Ahold 121,70 121,40
Akzo 127,10 126,10
ABN. 39,00 39,00
Alrenta 156,80 156,60
Amev 57,80 57,80
Amro-Bank 77,10 76,30
Bols 168,20 167,50
Borsumij W. 71,80 72,50
Bührm.Tet. 58,30 57,90
C.S.M.eert. 76,80 76,70
DAF 36,30 35,90
Dordt.Petr. 126,40 126,20
DSM 114.20 113.80
Elsevier 78.30 78,70
Fokker eert. 37.80 37,60
Gist-Broc. c. 28,30 28,10 e
Heineken 118,30 116,20
Hoogovens 73,10 72,90
Hunter Dougl. 98.70 100,50
Int.Müller 95,50 95,00
KBB eert. 72,00 72,20
KLM 42,80 43,00
Kon.Ned.Pap. 39,50 39,20
Kon. Olie 138,60 138,70
Nat. Nederl. 70,70 70,10
NMB Postbank 48,80 48,10
Nedlloyd 83,10 81.90
Nijv. Cate 95,00 97,00
Océ-v.d.Gr. 269,00 270,00
Pakhoed Hold. 150,80 152.30
Philips 42.80 42,60
Robeco 101,70 101.50
Rodamco 78,30 78,50
Rolinco 100,70 100,50
Rorento 58,40 58,40
Stork VMF 46,30 46,10
Unilever 149,60 149,20
Ver.Bezit VNU 104,00 103,00
VOC 35,60 34,80
Wessanen 67,30 66,30
Wolters-Kluwer 44,80 44,00
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 115,85 115,85
123/4 NL 81-91 107,50 107,50b
12/2 NL 81-91 103,60 103 65
12NL 81-91 101,90 101.95
113/4 NL 81-91 102,70 102,70
ll'/2 NL 80-90 100,50 100.50
ll1/. NL 81-91 101,75 101,80
■UV2 NL 81-92 103,40 103,40
ll'/2 NL 82-92 103,55 103,55
11 Va NL 81-96 105.50 105,50'
11Va NL 82-92 102,30 102,35
11 NL 82-92 102,50 102,55
10-Va NL 80-95 103,70 103,70
10-Va NL 81-91 100,90 100,95
lOV2 NL 80-00 108,00 108,00
lOV2 NL 82-92 101,65 101,70
lOV4 NL 80-90 100,70 100.70
lOV4 NL 86-96 106,00 106.00
10/4 NL 82-92 102,15 102,15
10V4 NL 87-97 106,90 106,90
10 NL 80-90 100,35 100,40
10 NL 82-92 101,75 101,85

9V2 NL 80-95 101,90 101,90
9V 2 NL 83-90 100,10 100.10'
9V2 NL 86-93 101,25 101,25
9NL 79-94 100.30 100.30
9NL 83-93 100,50 100,50
83A NL 79-94 99,90 99,90
83/4 NL 84-94 100,25 100,25
BV2 NL 83-94 99.70 99,85
BV2 NLB4-94-1 99,70 99,85
BV2 NLB4-94-2 100,00 100,00
BV2 NLB4-91-1 99,85 99,85
BV2 NLB4-91-2 99,65 99,65
BV2 NLB4-91-3 99,60 99,60
BV2 NLB7-95 99,80 99,85
BV2NL 89-99 100.30 100,30
BV4 NL 77-92 100,00 100,00
BV4 NL 77-93 99,30 99,30
BV4 NL 83-93 99,20 99.20

BV_ NL 84-94 99,05 99 20
BV. NL 85-95 99,05 99,10
B/a NL 90-00 99,90 99 95
BNL 83-93 99.15 99,15
BNL 85-95 98,45 98 50
73/aNL 77-97 98,60 98 60
73/4 NL 77-92 99,10 9910
mNL 82-93 98,75 98 70
73/,NL 85-00 96,70 96 70
7*4NL 90-00 96.65 ' 96 70
V/2 NL 78-93 97,80 97,80
7'/2 NLB3-90-l 99,80
7'/_NLB3-90-2 99,55 99,55
V/2 NL 84-00 96,00 96,00
V/2 NL 85-95 97,25 9730
V/2 NL 85-2 95 96.95 97 0o
V/2 NLB6-93 98.25 93207V2 NLB9H 95.00 9505
7'/. NLB9-99 93,40 9340
7NL66-91 98,40 93 40
7NL66-92 99.40 e 9900
7NL 69-94 96.40 96 20
7NL85-9296 95,15 95 15
7NL87p93 95,90 95^5
7NL89-99 91.80 9. 90
7NL89-99-3 91,75 91 75
7NL89-99-4 91,70 9175
6-/4 NLI-2 85-95 94,60 94'eo
6-V4 NL 86-96 94,20 9420
6-/4 NL 88-98 90,65 90 65
6% NL 89-99 90,45 90 55
6V2 NL6B-93-1 96,70 9670
6V2 NL6B-93-2 96,60 96 30
6V2 NL 68-94 95,40 9520
6V2 NL 86-96 91,30 91,25
6V2 NL 87-94 93,05 93,00
6V2 NL 88-96 90,85 90,80
6V2 NL 88-98 89,20 89,15
6V2 NL 89-99 89,05 89,00
6NL 87 89,05 89,05
6Va NL 66-91 98,40 98,30
6/4 NL 67-92 97,30 e 97,70l
6'/4NLB6-92/6 92,00 92,00
6'/a NL 86/96 89,75 89.70
6V4 NLB6p95 91.80 91,75
6Va NLB7-3p95 91.75 91,70
61/4NLB7-1/95 91,25 91,20
61/4NLB7-2/95 91,10 91,05
6V4NLBB-94 92,95 92,80
6% NL 78-98 95.70 95,70
6VaNLBB-98 89.65 89,65
6NL67-92 96,40 96 70
6NL 87-94 91.50 9145
6NL 88-94 91.50 91456NL 88-95 90,25 90,25
6 NLBB-96 88,65 88 60
53/4NL6S-90-1 98.30 98,30
53/4 NL6S-90-2 98,80 98,80
SNL 64-94 93,60 e 93,60.
4/2 NL 60-90 98.50 98,50
4/2 NL 63-93 96,00 96,00
4V4 NL 60-90 96,50 97,001
4V< NL 61-91 97,80 97,80
4'/4NL63-93-l 95,00 95,00
4'4NL63-93-2 97,00 9700
4NL 62-92 96,00 96,00
3-/4 NL 53-93 95.20 e 95,20
3Va NL 848-98 93,10 93,10
3/4 NL 50-90 99.30 99 30
3/4 NL 54-94 93.40 93,40
3V, NL 55-95 92,50 b 92,501

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 92.00 92 008V4A.1.R.85 110.00
6V48ü.hrm.73 280.00
6Va Cham 86 67,00 67 005 Enraf-N.86 90,50 90 507 HCS Techn. 104,50 107,606 Hoogov. 85 112,00 112 50sHoopEffB7 85,50 85 50B*«KNSM7S 236,00 a 235.00a6V2 Nijv.Bs 145.00 148,006V2 R01.67 89,40 89 0014SHV 81 148,00 148,00
834 Stevin76 100,50 100 50
B'/2 Volker7B 101,00 101,00e

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,00 63,70
ACF-Holding 37.20 37,50
Ahrend Gr. c 242,00 242,00
Air Holland 26,80 27,20
Alg.Bank.Ned 39,90 39,90
ABN (div'9o) 38.40 38,00
Asd Opt. Tr. 18,50 18,50
Asd Rubber 5,50 5,50
Ant. Verff. 415,00
Atag Hold c 103,00 102,20
Aut.lnd.R'dam 94.00 94,00
BAM Groep 97,50 96,00
Batenburg 83.80 83,80
Beers 134,50 136,00
Begemann 126.00 126,00
Belindo 363.00 367,00
Berkels P. 6,10 6,10
Blydenst.-WiU. 28,50 28,50
Boer De, Kon. 308,00 308,00
de Boer Winkelbedr. 66,00 66,10
Boskalis W. 14,60 14,60
Boskalis pr 15,00 15,00
Braat Beheer 44,50 a 44,50a
Breevast 18,90 18,80
Burgman-H. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865.00
Calvé-Delft c 998,00 983,00
Center Parcs 56,50 56.40
Centr.Suiker 76,00 75.50
Chamotte Unie 7,40 7,40
Cindu-Key 188,00 186,00
Claimindo 355,00 356.00
Content Beheer 20,50 20,50
Cred.LßN 55,00 56,50
Crown v.G.c 92,50 91,00
Desseaux 252,00 252.00
Dorp-Groep 35.00 34,50
DSM (div'9o) 110,00
Econosto 328,00 327,00
EMBA 125.00 125,00
Enraf-N.c. 68,00 68,20
Erikshold. 110,00 110,80
Flexovit Int. 92,50 92,80
Frans Maas c. 100,50 100,50
Furness 128,00 128,00
Gamma Holding J9.00 80,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 29.30 29,40
Geveke 48.00 47,30
Giessen-de N. 214,00 208,00
Goudsmit Ed. 362,00 360.00
Grasso's Kon. 129.00b 130.00
Grolsch 129,00 128,00
GTI-Holding 207.00 205.50
Hagemeyer 105,50 107.50
IdemV2div.'B9 102.00 102.00
HALTrust B 13.80 13.90
HAL Trust Unit 13,80 13.80
H.B.G. 190,00 192,00
HCS Techn 13,70 14.00
Hein Hold 100,00 98,00
Hoek's Mach. 197,00 198,00
Heineken Hld 100.00 9800
Holl.Sea S. 1,12 1,14
Holl. Kloos 451,00 450,00
Hoop Eff.bk. 9,00 8,90
Hunter D.pr. 4,30 4 90
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,50 36,50
Industr. My 216,00 216,00
Infotheek 26,50 26,10
Ing.Bur.Kondor 565,00 570,00

Kas-Ass. 48,20 48,20
Kempen Holding 16,70 16,70
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 72.00 72,20
Kon.Sphinx 116,50 115,70
Koppelpoort H. 290.00 290,00
Krasnapolsky 200,00 200,00
Landré & Gl. 60.90 60,00
Macintosh 40,50 40,50
Maxwell Petr. 667,00 667.00
Medicopharma 65,20 65.50
Idem (div9o) 63,00
Melia Int. 5,40 5.20

MHVAmsterdam 19,00 19,00
Moeara Enim 1155,00 1165,00
M.Emm 08-cé'rt 15400,00 15300,00
Moolen en Co 29,30 29,30
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,40 8,50
Mynbouwk. W. 414,50 413.50
Naeff 300,00 300,00
NAGRON 46,20 46,50
NIB 635,00 632,00
NBM-Amstelland 19,50 19,00
NEDAP 396,00 396.00
NKF Hold.cert. 319,00 319,00
Ned.Part.Mij 40,30 40,40
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1115.00 1108,00
Nutricia gb 75,50 75,50
Nutricia vb 86,00 85,00
Oce-vdGr.div9o
Oldelft Groep c 189,00 190,00
Omnium Europe 16,00 16,00
Orco Bank c. 66,70 67,50
OTRA 184,50 184,50
Palthe 75,50 75,50
Philips div.'9o 41,40 41,20
Pirelli Tyre 33,30 32,60
Polygram 30,90 31,00
Polynorm ' 98,50 98,00
Porcel. Fles 185,00 185.00
Ravast 45,80 45.80
Reesink 73,50 74,00
Riva 51,00 52,00
Riva (eert.) 51,00 52,00
Samas Groep 64,50 64,50
Sarakreek 29,60 30,00
Schuitema 1400,00 1370,00aSchuttersv 159,00 159,00
Smit Intern. 52,80 53,30
St.Bankiers c. 21,40 21,40
Stad Rotterdam c 44,00 43,10
Telegraaf De 86,30 86,70
Text.Twenthe 340.00 340,00
Tulip Comp. 36,00 35,80
Tw.Kabel Hold 144,80 144,50
Übbink 85,00 85,00Union Fiets. 25.20 25,00
Ver.Glasfabr. 337,00 335.00Verto 57,90 57,70
Volker Stev. 68,50 68,50
Volmac Softw. 45,30 45,70Vredestein 22,60 22,70
VRG-Groep 55,10 54.70Wegener Tyl 184,00 184,00
West Invest 23,20 23,20
West Invest e 90,00 65,00aWoltersKluwer 178,00 175,00
Wyers 48,50 48,50
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand f. 37,20 37,20
ABN Aand.f. 72,60 71,80
ABN Beleg.f. 54,80 54,60
ALBEFO 52,50 52,40
AldollarßFs 21.90 21,90
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AllianceFd n,60 11,60
Amba 47,80
America Fund 292,50 286,00
Amro A.in F. 89,40 89,40
Amro Neth.F. 74,10 73,50
Amro Eur.F 71,90 70,90
Amro Obl.Gr. 154,30 154.30
Amvabel 79,00 78,20
AsianTigersFd 61,00 61,20
AsianSelFund 47,00 45.50
Bemco Austr. 54,30 54,40
Berendaal 107,00 107.00
Bever Belegg. 26,10 26,10
BOGAMIJ 103,00 102,50
Buizerdlaan 42,50 42,00
CLN Obl.Waardef. 100,30 100,50
Delta Lloyd 41,00 41,00
DP Am. Gr.F. 24,70 24,50
Dp Energy.Res. 48,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62,30 62,30
EunnvestO) 114,00 114,00

Eur.Ass. Tr. 9,00 b 9,50 b
EOE DuStlnF. 293,00 292.U0
EurGrFund 59,30 59,20
Hend.Eur.Gr.F. 214.90 215.00
Henderson Spirit 70,90 70.20
Holland Fund 72,00 72,50
Holl.Obl.Fonds 115,00 115.50
Holl.Pac.F. 111,50 110,50
Interbonds 501,00 501,00
Intereff.soo 51,00 50.90
Intereff.Warr. 363.10 364,80
Jade Fonds 180,00 179.50
Japan Fund 33,70 33,80
Japan Rot. Fund yenlosoo,oo
Mees Obl.Div.Fonds 98,20 98,30
MX Int.Vent. 57,50 57.00
Nat.Res.Fund 1455,00 1465.00
Nedufo A 134,00 135.80
Nedufo B 137,00 137.00
NMB Dutch Fund 39,00 38.50
NMB Global F. 48,40 4800
NMB Obhg.F. 34,50 34.50
NMB Rente F. 102,80 102.50
NMB Vast Goed 38,00 38,10
Obam. Belegg. 216,00 216,50
OAMF Rentef. 14,00 14,05
Ocur.Ned.p. 48,20 48.20
Pac.Prop.Sec.f. 49.00 49,00
Pierson Rente 99,80 99.90Prosp.lnt.High.lnc. 7.00
Rabo Obl.inv.f. 74,50 74,60
Rabo Obl.div.f. 48,20 48,20
Rabo Onr.g.f. 85,10 85,00
Rentalent Bel. 132,70 132.80RentotaalNV 31,00 31.00RG groen 50,10 50,10
RG blauw 49,50 49,50
RG geel 48,80 48,90
Rodin Prop.s 103,50 103.50
Rolinco cum.p 94,50 94 00
ScuTech 17,10 n[lo
TechnologyF. 18,30 18,30'
Tokyo Pac. H. 266,50 266,50
Trans Eur.F. 80,50 79,50
Transpac.F. 505,00 505.00Uni-Invest 125,50 126,50
Unico Inv.F. 80.40 80.20
Unifonds 35,60 35,80VWN 59.50 59.50
Vast Ned 127.60 127,60
VentureF.N. 45,00 45,00
VIB NV 86.20 ' 86,00
VSB Mix Fund 51,30 51,40
WBO Int. 74,00 73,80
Wereldhave NV 210,50 210,20
Yen Value Fund 92,00 92,20
Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 99,20 99,20
34 EngWarL 33,50 33,20
53/4 EIB 65 98.70 98,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.00 32,00
Amer. Brands 64,80 65,00
Amer. Expres 30,60 30,00
Am.Tel._ Tel. 41.20 40.70
Ameritech 58,80 57,80
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 27,50 27.20
Atl. Richf. 108,20 108,40
BAT Industr. 8.00 8.00
BellAtlantic 95,00 94,70
BellCanEnterpr 43,80 43,40
Bell Res.Adlr 0,35 e
Bell South 51.40 51,20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,40 17,70
Boeing Comp. 59.60 58,50
CDL Hotels Int. 0,83
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16,70 16,70
Citicorp. 24,00 24,20
Colgate-Palm. 57.00 56,00
Comm. Edison 36.30 35,50
Comp.Gen.El. 510.00 520.00

Control Data 17,00 16,60Dai-IchiYen 2530,00 2530.00Dow Chemical 66,50 65,00D" Pont 41,00 37,40bEastman Kodak 38,60 38,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 152,00
Exxon Corp. 47,00 46 00FirstPac.HKs 1,30
Fluor Corp. 38.90 37,50
Ford Motor 42,25 41,70Gen. Electric 62.80 62J5Gen. Motors 40,80 4100Gillette 46,00 45!(Wd
Goodyear 36,00 36,00
Grace & Co. 29.40 28,40 dHoneywell 84.00 84,50
Int.Bus.Mach. 97,50 95,90
Intem.Flavor 67,75 58,75
Intern Paper 51.60 5140
ITT Corp. 53.80 54,00
K.Benson ® 5172.00Litton Ind. 73.60 74,00
Lockheed 38.20Minnesota Mining 78,00 76,00
Mitsub.Elect. 1150.00Mobil Oil 58.00 58,00Morgan $ 34,80 34.20News Corp Auss 12,80 12,80Nynex 82.50 81,50
Occ.Petr.Corp 27,40 27 00
Pac. Telesis 46,00 46,10
P& O. © 7,00 7.00Pepsico 58.20 57,20
Philip Morns C. 38,00 37,10
Phill. Petr. 23,00 d 23,20
Polaroid 44,25 43,60
Privatb Dkr 297,00
Quaker Oats 53,50

'St.Gobin Ffr 590,00 580,00
Saralee 29,20
Schlumberger 45,00 45,10
Sears Roebuck 37,30 38.00Sony (yen) 36,50 36,50
Southw. Bell 55,20 53,40
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 36,75 36.00
Texaco 56,20 56,00
Texas Instr. 33,20 33,20The Coastal C. 30,40
T.I.PEur. 1,78 1.78ToshibaCorp. 1200,00 1200,00
Union Carbide 21.00 21,90
Union Pacific 75,50 75 00
Unisys 14,00 14.60USX Corp 33,80 33,20
US West 69.50 68,00
WarnerLamb. 109,00 111,00
Westinghouse 72,10 71,60
Woolworth 59,00 59,50 dXerox Corp. 54.30 54,00
Certificaten Amerika
AMAX Inc. 44.00 43,00Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 78,00 77,00
ASARCO Inc. 68,50
Atl. Richf. 204,50 205,00
Boeing Corp. 111,00 110,00
Can. Pacific 38.20 38,20
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 30,50 30,50
Citicorp. 45.00 45,00Colgate-Palm. 110.00 108,00
Control Data 28.00 28,00
Dow Chemical 124.00 121,00
Eastman Kodak 74,00 71,00
Exxon Corp. 88.00 86,00 dFluor Corp. 71,00
Gen. Electric 118,00 116,00
Gen. Motors 77,50 78,00
Gillette 87,00 83^00Goodyear 70,00 67,00
Incó 40.50 40,00
IBM. 179,00 176,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00

Kroger 26.00 23,00
Lockheed 74,00
Merck & Co. 139,50 135,00
Minn. Min. 147.00 143.00
Pepsi Co. 108,00 106.00
Philip Morris C. 70.50 70 00Phill Petr. 44.00 42,50
Polaroid 76,00 75,00
Procter & G. 131,00
Quaker Oats 104,50
Schlumberger 86.00 84,00
Sears Roebuck 70,00 71,00
Shell Canada 62.00 61,00
Tandy Corp. 68.00 67,00
Texas Instr 60,00 61,00
Union Pacific 143.00 141,00Unisys Corp 32.00 32,00
USX Corp 62,00 62.00Vanty Corp 3.60
Westinghouse 136.50 135,00
Woolworth m.50 112.00
Xerox Corp. 97,00 94.00

Certificaten overig
Deutsche B. 815.50 810,00
Dresdner B. 413,50
Hitachi (500) 1000.00
Hoechst 284,00 289,00
Nestlé 8800,00 8800,00
Siemens 725,00 725,00
Euro-obligaties & conv.
10' a Aegon 85 101,25 101,00Aegon warr 12,10 1210102ABN 87 93.25 93,25
13Amev 85 97,10 97.1010 AmevBs 103,00 103,00
11 Amev 86 92.75 92,75
10/2Amro 86 94.80 94.80
10 Amro 87 93,50 93.50
53/4 Amro 86 95.00 95.00
Amro Bank wr 20.20 20,00
Amro zw 86 73,25 73 25
9 BMH ecu 85-92 96,00 95,00
7 BMH 87 " 96,00 96,00
10'_EEG-ecu 84 100.50 100.509J.E18-ecuBs 97,20 97 2012'2 HIAirl.F 94.80 94,80
12 NIBIBI 85-90 100,00 100,00
11V.NGU83 101,20 101,20
10 NGU 83 100,00 100,00
2'-4NMB Pb 86 85,00 85,00
NMB Postb.war. 71,50 70 00
834 Phil. 86 99,50 99,50
63/4 Phil.B3 98,35 98,35
11 Rabo 83 102,10 102.10
9Rabo 85 99,40 99.40
7Rabo 84 98.50 98.50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10 5,00
Bredero aand. 29,00 29,50
Bredero eert. 28,00 28.00
11 Bredero 23,50 26 00

LTVCorp. 1,40 1,40
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 1,05 1,05
V/s RSV 69 86,00 f 86,00b
Parallelmarkt
Alanhen 27,70 27,60
Berghuizer 42,00 42,00
Besouw Van c. 48,50 48^00CBI Bann Oc yen 2070.00
Comm.Obl.F.l 100,40 100.60
Comm.Obl.F.2 100,10 100 20
Comm.Obl.F.3 100.60 100,70
DeDrie Electr 36,00 36.00Dico Intern. 122.00 12100
DOCdata 19.10 e \t.%Ehco-KLM Kl. 37.80 36.80
E&L Belegg. 1 72,70 73.50E&L Belegg.2 73.20 73.70
E&LBelegg.3 75.20 75.50

Free Rec.Sh. 31.70 31,50
Geld.Pap.e. 68.20 69.50
Gouda Vuurv c 90.50 89.70
Groenendijk 36.50 36.50
Grontmn c. 196.00 196,00
HCA Holding 49.70 53.00
Hes Beheer 219,00 219,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,60 3,60
Interview Eur 9.10 8,80
Inv. Mij Ned. 53,00 53,50
Kuehne+Heitz 46,00 46.80
LCI Comp.Gr. 79.20 78,00
Melle 292,00 292,00
Nedschroef 128.50 127.00 a
Newavs Elec. 9,10 9,20
NOG Bel.fonds 31.20 31,70
pan pacific 10,80 10,80
Pie Med. 10,60 10.80
Poolgarant 9,90 9,90
SimacTech. 17.00 ïi
Sligro Beh. 48,00 48,00
Verkade Kon. 250,00 248,00
VHS Onr.Goed 17.00 16.60
Weweler 96,00 95,50
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c j93 40,00 219 5.80
akzo p apr 130.00 228 5.00
coc c feb 280,00 754 6.20
coc c feb 285.00 356 3.70
coc c feb 290.00 287 2.50
coc c feb 295,00 270 1,40
coc c feb 300,00 314 0,60
coc c mrt 290,00 309 4.10
coc p feb 265,00 421
coc p feb 275,00 816 4.00
coc p feb 280.00 743 . 5.50
coc p leb 285.00 244 8.40
coc p feb 290.00 211 12.00
coc p mrt 275,00 199 6,00
coc p apr 270,00 190 6,40
goud c feb 430,00 735 4,30
goud c feb 450.00 655 1,50
goud c mei 420.00 341 21,00
goud c mei 430,00 353 16,00
goud c aug 440,00 252 20,50
goud c aug 450,00 212 16,00
hoog c apr 75.00 180 4.40 4.00
kim c apr 40.00 357 4.80
kim c apr 45.00 326 2.00
kim c apr 50.00 349 0.80
kim c jul 42.50 470 4.70
kim c 092 55,00 188 6,80 a
nedl c apr 90,00 213 2.50
nedl p apr 75.00 311 1.50
nedl p apr 80.00 297 3.20
nip p aug 92,50 200 1.25
natn c apr 70.00 223 4.30
natn c apr 75.00 205 1.70
natn c j92 70.00 189 11.60 12.00
natn p apr 70.00 276 1.90 2.10
phil c apr 40.00 276 4.60
phil c apr 42.50 533 3.00
phil c apr 45,00 457 1.80 1,60
phil c apr 50,00 692 0,50 0.50
phil c jul 45,00 225 3.00
phil c okt 45.00 253 3,80 b
phil p apr 40,00 839 1,40
phil p apr 45,00 460 4,00
ohe c apr 150.00 322 1.80
ohe p apr 135.00 204 2,80
ohe p apr 140,00 399 5,10 480
unil c 091 100.00 225 54.00 52.90
umi p apr 160.00 199 10.50b 10.80
wes c apr 70.00 249 3.00

a laten g- bieden »e«-div.
b bieden h=laten-i-ei-di>.
c=ei-claim k-gedaan^n
d ei-dividend I gedaan-g
e gedaan irk=slotkoers vonge dag
I gedaan + laten sk slotkoers gisteren

Aanbod overtreft vraag bijna zeven keer

Veel te veel kantoren
Van onze redactie economie

- In het begin van de jaren negentig zal een
u-currentieslag wordt gevoerd om in totaal 8 miljoen,m2

aan de man te brengen. Dat aanbod is bijna zeven
gE*r zo groot als de brutovraag naar kantoorruimten die in het
M Waar 1989 werd geregistreerd.

|oj,0j,3' % Kl--"lijkt uit het jaarlijkse onder-

■^ C. dat het tijdschrift VastGoe-dsLkt VGM heeft verricht. VGM
!jAngt aan op zelfbeheersing bij een
't* li marktpartijen. In veel steden
2s,k Veel meer plannen in voorberei-
-*J t,D*> dan op grond van reële vraag
lfs _
nA aa nbod van gereed en in aan-
t^ zijnde kantoor- en bedrijfs-

<L,| en voor de vrije markt in Ne-
Eknc* is in 1989 opnieuw geste-

*|3S' schrijft VGM. In de kantoren-
3iJ<Ar nam het nog beschikbaar
jK}e areaal met 7 procent toe tot
jjjA -nüjoen m2. Dit niveau werd

nimmer tevoren bereikt. Bij de be-
drijfsruimten vond een stijging met
13 procent plaats.

Tegelijkertijd constateert VGM een
sterk toeneming van de plannen
voor nog te bouwen kantoren voor
devrije markt. In totaal is er een uit-
gewerkte planvoorraad van ruim 4
miljoen m2, waarvan bijna een
kwart betrekking heeft op zoge-
noemde snelweglokaties, terwijl
nog ten minste 2 miljoen m.2 in glo-
baal uitgewerkte plannen in voorbe-
reiding is. Voor de meeste van deze
projecten worden nog gegadigden
eezocht.

economie

Grote bedrijven
willen bundeling

van VNO en NCW

Van onze economische redactie
~EN HAAG - Veertien van de grootste on-■terr.emir.gen in Nederland willen dat de
Werkgeversorganisaties VNO (Verbond Ne-
derlandse Ondernemingen) en NCW (Neder-
«nds Christelijk Werkgeversverbond) hun
jachten gaan bundelen om effectiever te

"■-innen opereren. In een briefaan de twee or-
Sanisaties stellen de bedrijven dat er zo snel
legelijk een commissie moet komen die
'edere haalbare vorm van samenwerking
■"ent na te gaan. De commissie moet vooral
°ok onderzoeken of er voor de twee werkge-
versverbonden één gezamenlijke voorzitter
Kan worden gevonden.

Het NCW heeft sinds debenoeming van dr. J.
E. Andriessen tot minister van Economische
Zaken geen voorzitter en bij het VNO gaat
mr. C. van Lede eind dit jaarweg. Deze situa-
tie heeft volgens dr. A. van Es, directievoor-

zitter van Akzo Nederland, een wezenlijkerol
gespeeld bij de totstandkoming van de brief,
die behalve door Akzo is Ondertekend door
PTT, Philips, DSM, Nedlloyd, NMB Post-
bank, Hoogovens, Shell Nederland, Unile-
ver, Amro Bank, Nationale Nederlanden,
Aegon, Amev en Delta Lloyd.
De groep vindt dat de internationale veran-
deringen nodentot een meer eensgezinde be-
langenbehartiging van het Nederlands be-
drijfsleven. Van Es wijst in ditverband op de
komende Europese eenwording. De con-
cerns zijn overigens van mening dat de iden-
titeit van het christelijke NCW en het neutra-
le VNO door een samenwerking niet mag
worden aangetast.

Plan voor zesduizend
langdurig werklozen

Van onze verslaggever
DEN HAAG - Mensen die langer
dan twee jaarwerkloos zijn kunnen,
als het aan staatssecretaris Ter Veld
(Sociale Zaken) ligt, als uitzend-
kracht aan het werk. Werkgevers
die hen opnemen krijgen een subsi-
die die gelijk is aan 33 procent van
het bruto minimumloon. Met de re-
geling, die vooralsnog vanaf 1 ja-
nauri 1990 voor twee jaar geldt,
moeten 6400 langdurig werklozen
per jaaraan werk geholpen worden.
Aan subsidie heeft Ter Veld voor'dit
jaar 50 miljoen gulden uitgetrok-
ken.

Tot op dit moment bestaat er geen
mogelijkheid om langdurig werklo-
zen, met financiële steun van de
overheid als uitzendkracht aan
werk te helpen. De nieuweregeling

voorziet in deze leemte. Volgens Ter
Veld mag een directeur van een ge-
westelijk arbeidsbureau (GAB) ech-
ter pas tot de uitzend-formule be-
sluiten als bemiddeling naar vast
week, of bemiddeling naar tijdelijk
werk met een arbeidsovereen-
komst, niet mogelijk blijken.
Ter Veld wil dat per GAB-gebied
drie uitzendbureaus worden belast
met de nieuwe regeling. Het uit-
zendbureau is in de toekomst volle-
dig verantwoordelijk. Het GAB
keert de vergoeding voor de loon-
kosten ook aan het uitzendbureau
uit dat de vergoeding dan moet ver-
rekenen met de werkgever die de
langdurig werkloze als uitzend-
kracht opneemt.
Via de uitzendformule is het vol-
gens Ter Veld mogelijk dat de be-
trokken langdurig werklozen werk-
ervaring opdoen, hetgeen van nut is
bij het vinden van een vaste baan.
Naast het werk als uitzendkracht
dientook scholing een plaats te krij-
gen. Er moet tevens een begelei-
dingsplan komen. De bewindsvrou-
we heeft over dit alles overeenstem-
ming bereikt met werkgevers, vak-
bonden en de algemene bond van
uitzendbureaus.
De subsidie voor werkgevers geldt
vooralsnog voor een jaar. Ter Veld
gaat er echter van uit dat de langdu-
rig werkloze gemiddeld zes maan-
den als uizendkracht werk kunnen
vinden. Op basis daavan komt zij tot
de berekening dat 6400 van hen via
de regeling geholpen kunnen wor-
den. Overigens geldtvoor langdurig
werklozen afkomstig uit ethnische
minderheden een afwijkende rege-
ling. Zij kunnen al na eenjaar werk-
loosheid onder de regeling vallen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 26-1-1990 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt j 25.430-/ 25.930-,
vorige ’ 25.200-/25.700: bewerkt ver-
koop ’ 27.530, vorige ’ 27.300 laten.
Zilver: onbewerkt f 285-/ 355 vorige

’ 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,39 1.51
belg.frank (100) 5,22 5.52
canad.dollar 1,53 1.64
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,15 114.15
engelse pond 3,02 3,27
finse mark (100) 46,00 48.50
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2.86 3,06
ital.lire (10.000) 14,00 15.70
jap.yen (10.000) 128,00 134.00
joeg.dinar(lOO) 0,0000 0.0000
noorse kroon (100) 27.85 30.35
oost.schill. (100) 15.72 16.27
port.escudo (100) 1,18 1.36
spaanse pes (100) 1.64 1,80
zweedse kr. (100) 29,25 31.75
zwits.fr. (100) 124.75 129.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90075-1,90325
antill.gulden 1.0475-1,0775
austr.dollar 1,4450-1,4550
belg.frank (100) 5,3845-5,3895
canad.dollar 1,58875-1.59125
deense kroon (100) 29,075-29,125
duitse mark (100) 112,610-112.660
engelse pond 3.1605-3,1655
franse frank (100) 33,135-33.185
griekse dr. (100) 1.1560-1.2560
hongk.dollar (100) 24,2250-24,4750
ierse pond 2.9770-2.9870
ital.lire(10.000) 15,120-15.170
jap.yen (10.000) 132.47-13:
nwzeel.dollar 1.1280-1.1380
noorse kroon (100) 29,145-29.195
oostenr.sch. (100) 15.9950-16,0050
saudi ar.ryal (100) 50,5750-16,0050
spaanse pes. (100) 1.7360-1..
surin.gulden 1,0450-1.0850
zweedse kr. (100)
zwits.frank (100) 127.515-127.565
e.e.u. 2.2915-2.:

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=1001
algemeen 190,80 190.40
id excl.kon.olie 184,80 184,10 J
internationals 193,50 193.30
lokale ondernem. 189.40 188,80 *id financieel 144.80 144,00
id niet-financ. 234,00 233.40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 248,80 248.20 'id excl.kon.olie 229,80 228.90
internationals 261,30 261.10
lokale ondernem. 234.30 233.50
id financieel 188,70 187.70 "id niet-financ. 279,60 279,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 111,50 111.10
internation 110,50 110.20
lokaal 111,60 111.20
fin.instell 106,30 105,70
alg. banken 104,30 103,40
verzekering 109,10 108,80
niet-financ 113.30 11.
industrie 112,40 112.00
transpopsl 123.20 122.50 ]

FNV heeft
vertrouwen
in CAO’s

UTRECHT - De Industriebond
FNV is na het bereiken van akkoor-
den over de CAO's voor de metaal-
industrie en -nijverheid (totaal
460.000 werknemers) optimistisch
over het verloop van de onderhan-
delingen in andere sectoren en be-
drijven, zoals DSM, Hoogovens,
Unilever, Akzo en Philips.

Die CAO's zullen er niet vanzelf ko-
men, maar „we hebben een goede
start gemaakt en de bodem voor an-
dere CAO's gelegd", aldus CAO-
coördinator H. Krul in een reactie
op hét principe-akkoord in de me-
taalnijverheid.

Hij benadrukt dat in beide sectoren
de werkgevers mede onder druk
van acties tot inkeer zijn gekomen.
Dat kan ook elders nodig zijn.

Scottish & Newcastle Breweries
heeft haar belang in Center Parcs
uitgebreid tot 74,8 procent, zoals
was uitgesproken op de buitenge-
wone algemene vergadering van
aandeelhouders van Center Parcs
op 17 augustus 1989.

Kaas schrijft historie

" Twee traditioneel geklede Alkmaarder kaasdragers ver-
tonen hun ambachtskunsten op de plek die op het ogenblik
in het middelpunt van de internationale belangstelling
staat: de Brandenburger Tor in Oost-Berlijn. De kaasdra-
gers zijn in Berlijn ter gelegenheid van de landbouwbeurs
Internationale Grüne Woche.

(ADVERTENTIE)

AUTOTELEFOON
BINNEN EEN DAG

Storno 940 standaard handsfree
Tevens div. typen semafoons uit

voorraad leverbaar
Autoservice

U HALECO B.V.
L_^**x Daelderweg 27, Nuthmmw tel. 045-242192 (t.o. Makro)

(ADVERTENTIE)

fPE/Vj" AUTOSPORT BROUNS B.V.
\/ II /-* Schelsberg 175, HeerlenVolkswagen Groep. Tei. 045-725507

Zaterdag 27 januari 1990"9Limburgs dagblad j



Limburgs Dagblad

Kontakten Klubs

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
Sexofoon 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

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

live-info: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

-jl 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

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
I | 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
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

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p m 06-

-320.320.50
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

An netje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06

Live Sex
Relax Box

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

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

Sexlijn 10
Sonja's meester?

06-320.320.10
Evelientje durft

06-320.321.10
Met zn allen?

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

Live Sex Box
06-320.325.30

50 et p/m

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Alleen onze
shirts houden

we aan...
Erotifoon

06-320.320.12
50 et p/m

"Nieuw Geopend*
Club Nirwana

Wij durven te zeggen: "Onze
service behoort tot de top"!!!

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

Kerkrade, Nieuwstraat. 147
Een ervaren man verwent

een mooie blonde
Meid

die nieuwsgierig is
naar alles wat hij kan.

06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
Homo. Als de spieren van

de man
zijn gemasseerd is hij in

vorm voor zijn vriend.
06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Als Elna 28 wordt, wordt ze

de strenge
mevrouw

voor gehoorzame mannen.
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
Als de man het zwemstertje

zonder slipje
behandelt is ze verbaasd,

maar ze weigert niet...
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)
De mooie trotse mevrouw

ondergaat het in de stal met
2 brutale

Jongens
06-320.326.90 (50 ct.p.m.)

De nieuwsgierige dame
belandt plots in SM.

Ze beleeft boeiend en
gehoorzaam

06-320.330.61 (50 ct.p.m.)
Sexspel voor 5 paren.

5 maal hoogtepunt
lifesex

Deep Throat 06-320.326.71
(50 ct.p.m.)

Life-studio
1990. Lifesex met

nieuwe paren.
Sex uit 1990. Nieuw.

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)

De luistervink
Verboden opnamen. Luister
ze af, de hete directe bellers

met onze meisjes.
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)

snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
Sexcont. voor dames, herer
en paren. Deelname gratis.

Discr. codesyst.
Info op 010-4282395.

Verlegen en blozend kwam
Iris voor Lifesex. Het
ontkleden

ging traag, maar met wat
hulp 06-320.321 32(50cpm)
Bij het stille kanaal traint hij

naakt, tot 2 mannen die
gave knul ontdekken en

profiteren
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Sonja leert 't van 2 ervaren

mannen, voor de
spiegel

ziet ze alles wat ze met haai
doen 06-320.329.23 (50c)

Anky dwaalt door 't stille bos
plots

zijn er 2 knullen die
weten wat ze zoekt.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
2 knullen in

homo-pjepshow
Als ze weten dat er gekeken
wordt laten ze ook het slot

zien 06-320.323.86 (50cpm)
Lifesex. 2 lesbiënes. Eerst
soft S.M. dan pas de vurige

Sexovergave
06-320.329.25 (50 ct.pm)

Henny verzet zich vast-

" besloten, maar als die
vreemde

plots laat voelen wat hij van
haar wil dan

06-320.323.84 (50 ct.p.m.)
Na het douchen met haar

vriendin ontdekt Angela wat
eindeloze

Lesbische
liefde is

06-320.330.19 (50 ct.pm)

De venusbox
De eerste echte box van

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

lesbisch
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)
Blond is ze. Eindeloos vaak

wil ze het. Julia voor
Lifesex

gekleed in....nylons
06-320.329.24 (50 ct.pm)

Als die man voor bijleskomt,
gaat ze in. Bikini

voor hem uit naar boven
06-320.326.72 (50 ct.pm)

de Super-
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, de heet-
ste box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 ct.pm)

2 kerels met een jacht-
geweer betrappen een
naakte zonnende knul.

Homo
06-320.329.23 - 50 et p/m

Lekkere meid zoekt
sexcontact

sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Direct snel Sexcontact
live-afspreek-

lijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Op de Tippelbox sex-

advertenties van
hete meiden

06-320.326.66
Maak nieuwe vriendinnen

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

Flirt-Cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homo
Michael heeft nu zin in ruige

triosex:
06-320.327.01

Buurvrouw
Chantal

voor echte buren-gluur-sex
06-320.328.01 - 50 et p/m

Linda blijft logeren bij wilde
Joyce dus

Duosex
06-320.328.03

Tanja en Wilma doen
hete spelletjes

met elkaar:
06-320.329.01

Bel! De leukste box voor
mooie meiden

06-320.329.99 - 50 et p/m
Lisa werkt op de

Sexboerderij
kom ook 's langs
06-320.332.01

Lekkere meiden spreken af
op

de sexrelatielijn
06-.320.320.44

Heb je zin in sex
De erotische afsprakenlijn

06-320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete vrouwen
06-320.328.00

Escortservice
Sandra. Maand, t/m zaterd.
van 20.00 uur tot 5.00 uur.

Tel. 04490-23730.

Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565

Paul
privé vanaf 12.00 uur.

Tel. 045-412894.
Zat. en zond. 14.00-24.00u.

Ma t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
Ma t/m zon 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
meisjes bij

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100

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

Privé en escort
045-720916

Joyce
Privé en escort ma.-zat.

va. 11-24 uur. 045-411766.

Tina - Sylvia
vanaf 10.00 uur ook zat. en

zond. 045-721759.

Club Evergreen
met 4 leuke meisjes.

Ze ontvangen u met plezier
en discreet. Tevens meisjes

gevraagd (garantieloon).
Rijksweg 27 Linne. 04746-

-5177 na 20.00 uur.

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

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.
Escortservice

045-422685
v*_. 12.00 uur

De meisjes van
Club Nirwana
op TV. Zie TV-gazet-

Heerlen. Tel. 045-46 33 23.
Weekend open!!!

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

tel. 045-423608.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken U thuis of in hotel.
045-311895.
Buro Elvira
voor 'n priveadres

dame aanw. 045-419384.
(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Uit voorraad leverbaar, div.
soorten gegalv. HEKWER-
KEN voor uw hondenren of
afrastering. Bresma,
Bocholtzerweg 19, S'veld.
Tel. 045-444917.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04754-84707.
Weg. verhuizing te k. grijze
BOUVIER reu, 4 jr. oud,
zacht karakter, zindelijk,

’ 400,-. Pekinees 3 jr. oud,
reu, zindelijk, lieve hond
’400,-. 045-718511
na 11.00 uur,
Te k, MINI-SHETLAND
pony, hengst. Tel. 04743-
-2168 na 20.00 uur. Geen
handelaren.
Voor pennanten, pracht ro-
sella's, dwerghangoor- en
angora konijnen moet u bij
ARIANE zijn. Bleijerheider-
str. 10, Kerkrade. Tel. 045-
-351340. Nog enkele adres-
sen voor grote parkieten en
papegaaien gevraagd.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, ouders H.D.-vrij,
stamb., pasp., ing., ontw.,
met H.D.-gar. 04998-73811
Weg. verh. te koop 1 HAAN
en 8 kippen; goudfazant en
hen, tam. Tel. 045-213434.
Te k. SCHNAUTZERTJE,
10 wkn., teef, ingeënt en
ontwormd, tel. 045-318283
Te koop Mechelse HERDER
(pups), vader Chico Compe-
titiekampioen '88, moeder
Monza PH 1 428, object 354
Tel 04490-27782.
Prachtige BOBTAILPUPS
met stamb., ouders H.D. vrij,
ml. mevr. Janssen, tel.
04747-2910 lid v.d. OESCN
Te k. Siberische Husky
PUPS (sledehond) 7 weken
m. stamb. tel. 04490-51985
Te k. nest DOBBERMAN-
pincher pups, vader Internat
kamp. en IPO 3, HD-, moe-
der Jaron van Nimfenburg.
Tel. 04759-1396.
Te k. DWERGPOEDELS,
klein soort, ingeënt en ont-
wormd, tel. 04750-16590.
RASHONDJES: puppies
van Heidewachtels, Her-
ders, Labradors, Rottwei-
lers, Huskies, kruising Bea-
gles, Collies (Lassie's), Mal-
tezer leeuwtjes, langh. en
ruwh. teckels, poedels,
zwarte Chow-chow's, Spa-
niels, Yorkshire-terriërs,
West-Highland terriërs,
Bassets en leuke grote en
kleine bastaardhondjes.
Ook alle hondenartikelen,
Lochterweg 8, Budel-
Schoot (bij Weert), 4958-
-1851. Dinsdag gesloten.
VOGELS: meer dan 100
soorten uit binnen- en bui-
tenvolière 0.a.: woestijn-
vinken, grote Mozambique
sijzen, Chin. groenvinken,
Pallas rosévinken, Kaapse
kanaries, bladvogels, Jap.
en zilveroor nachtegalen,
Tapuiten, Bul-buis, Tyma-
lia's, Honingzuigers, enz.
Dierenspeciaalzaak Jos
Leblanc, Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.
Te k. gladharige FOXTER-
RIER-pups met stamboom,
tel. 04754-81549.
Belgische Herder TER-
VURENSE pups te k. bij
rijkserkende gediplomeerde
kennel "De Caumerhof" Tel.
045-321643/324295.
Af te halen tegen adverten-
tie kosten AQUARIUM,
36x45x28, met 7 koudwa-
t'ervissen. Tel. 045-250203.
Te k. ROTTWEILERPUPS
reu pr. ’350,-. Tel. 045-
-418240.
Gratis af te halen wegens
omst. DWERGPOEDEL,
kleur abrikoos, reu. Anto-
niusstraat 64, Geleen.

Bloem & Plant
Voor de startende planten-
kweker aluminium SERRE,
afm. 12,58 mtr. x 6,04 mtr. x
2,50 mtr. met toebeh. Pr.n.o.
t.k. Tel. 04492-4340.

Opleidingen

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

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann én 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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hoi allemaal! 10, 11 en 17
febr. cursus oriëntatie NA-
TUURGENEESWIJZE. Bel
voor opgave en/of info na
Astrid tel. 045-410990 tst.
385 of 04490-22868

In/om de tuin
Afrasteringsmat. poortjes-
draad enz. Tevens plaatsen
van afrasteringen. BRESMA
Bocholtzerweg 19. S'veld.
Tel. 045-444917.
Te koop BETONGRINDTE-
GELS, 2e hands, i.g.st. Tel.
045-751649.

Rijles

10-daagse rijopleiding
met examengarantie

Uw rijbewijs halen in 10 dagen.
Voor informatie:

Rijschool Baeten
Hoeve 14, Spaubeek. Tel. 04493-2541.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, tm vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
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.
Alleenstaande zakenman
middelbare leeftijd, hoog ni-
veau, met eigen bedrijf, wil
graag kennismaken met een
alleenstaande JONGE-
VROUW tot 38 jr. Lengte ca.
1.65 m. om samen van.een
zorgeloos bestaan te genie-
ten. Br. beslist met foto o.er.
br.o.nr. B-3273, 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 .
Alleenst. vr. zkt. HEER, fin.
onafh., tot 50 jr., voor
vriendschap. Br.o.nr. B-
-3390, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Modern ECHTPAAR, zkt.
relatie met sport, vriend tot
50 jr., voor gezellige avon-
den, onder streng voorbe-
houd. Br.lfst. m. foto en tel.
o.nr. B-3403 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
Nette wed. 49 jr. zoekt een-
voudige alleenst. MAN plm.
50 jr. Niet met eig. woning,
voor serieuze relatie. Br.m.
foto.o.nr. B-3417 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Weduwe 45 jr. met 2 vol-
wassen kinderen. Eigen
huis uit goed milieu zkt. dito
MAN 45-52 jr. Br.o.nr.
B-3418, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Man, WAO 48 jr. z.k.m.
VROUW, van 35 tot 50 jr.
huidski. onbelangrijk. Br.o.
nr. B-3423 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette dame, 50 jr.,zkt. idem
ontw. HEER v. vriendsch.
Geen bartype. Br.m.foto
worden alleen beantw. Br.o.
nr. B-3426 Limb. Dagbl. A
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Eerlijke man 49, onvrw. geb.
zkt. spont. VRIENDIN tot 45
v. fijne rel. Gn. fin. bed. Br.o.
nr. B-3424 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat- Ophoven 1,
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond, zondag gratis
verloting. Bewijs verpl,. ml.
tel. 04490-47962.
Sport, jongeman, dertiger,
vaste baan, houdt v. reizen,
uitgaan maar kan ook ge-
zell. thuisz. zkt. gezell. vrol.
jonge VROUW. Brieven m.
foto onder crew. ret. Br.o.nr.
B-3427 Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Vrijgezel 50 jaar, zoekt ken-
nismaking met DAME tus-
sen 40-50 jaar. Gesch. en/of
wed. met 1 kind geen be-
zwaar. Dit alles om het leven
nog wat inhoud te geven. Br.
O.nr. B-3430, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENST. weduwnaar 54
jaar z.k.m. leuke lieve vrouw
(45-55 jr.) om 'n serieuze
relatie op te bouwen. Brie-
ven liefst met foto, br.o.nr:
83431, L-D, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wed. 66 jr. zkt. een nette
besch. HEER uit een net mi-
lieu, niet gescheiden. Br.o.
nr. B-3439, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Weduwn. (zakenman) zkt.
nette vrouw (plusm. 60 jr.) v.
vriendsch. Br. Ifst. m. foto o.
n. B-3440 Limb. Dagbl.,
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Nette leuke gesch. intell. vr.
49 jr. zkt. reisg. v. vak. naar
zuid. landen.Br.o.nr. B-3442
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
WEDUWNAAR, 49 jaar,
netjes, uit goed milieu, 1.73
mtr., donkerblond, slank,
goede baan, brede belang-
stelling, eerlijk, gevoelig en
gewoon. Zkt nette vrouw uit
goed milieu, om samen een
vaste relatie op te bouwen.
Br.o.nr. B-3444, LD., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J. man 28 jr. HBO niv. zkt.
een leuke jonge DAME die
voor hem teg. vergoeding
mee wilt koken. Reactie
naar R.J.R. Postbus 2554,
6401 DB Heerlen.
MEN, nu zaterdag 3 uur sta-
tion Beek.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
* PERSOONLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT

* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

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

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

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

Regiokantoor Limburg: 045-753178
Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108

7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
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

Stichting mens en relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

HAROLD 23 jr., goed uitziende j.man, lang, d.blond, snor,
sportief type, houdt van sporten, hft. brede interesse en
goede ontw., aktief en ondernemend, zkt. vriendin voor

gezamenlijke toekomst, 045-726539.
CHANTAL 65 jr., knappe weduwe, beschaafd en beschei-
den, brede interesse, prettige gesprekspartner, zou graag
integere attente man ontmoeten v. levensrel. 045-726539.

TRUDIE, 52 jr., vrolijk, gemoedelijk, hartelijk en attent,
houdt v. kaarten, puzzelen, dansen, autorijden, reizen, zkt.

lieve vriendelijke 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. Luchtman) of 077-825386.

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

bemiddeling, hoog slagingspercentage.

De kontaktenbank
zoekt met U mee. (Landelijke) schriftelijke bemiddeling met
persoonlijke aandacht, ’ 85,- per 3 maanden of ’ 220,-per
jaar. Vraag vrijblijvend een proefnummer aan van ons tijd-

schr. voor alleenst. waarin onze werkwijze beschreven
staat. Dames tot 30 jaar 3 mnd. gratis inschrijving.
KONTAKTENBANK Els v.d. Arend erk. door RvT

Tel. 020-6628618, Postbus 7098, 1007 JB, Amsterdam.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Civiel-technischbureau Jack Bosman,

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

Kombi - Dak
Bitumineuze dakbedekking

Pannendaken/dakkapellen/zinkwerken/schoorsteenbouw
Bel voor gratis prijsopgave 045-213176.

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor snoei- TUINVERZOR-
GING, oprit, terras, afras.,
metselwerk enz. Goed werk,
niet duur. Bel dan 045-
-272093, na 18.00 uur.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.

Mode Totaal
Te k: aparte moderne
BRUIDSJURK van Wildzijde
mt. 36-38, met toebeh. Tel.
045-273057
Te k. COMMUNIEJURKJE
’250,- lang model mt. 140.
Tel. 045-257098.
Te k. romantische BRUIDS-
JURK, mt. 40-42. Tel. 045-
-231537.
Te k. aangeb. COMMUNIE-
JURKJE Sissie-model, mt.
140, extra wijd, 045-219668

Baby en Kleuter
fë k~ ëxëT BABY-
KAMERTJE kl. wit. Tel. 045-
-256509.
T.k.a. DRAAGWIEG voor
tweelingwandelwagen Bébé
comfort Turbo Twin; bad-
standaard voor ligbad, reis-
wieg, complete baby-uitzet.
Pr.n.o.t.k. Oude Poort 1,
Urmond. Tel.nr. 04490-
-37837.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

Tel. 04490-47446.

Lameli n
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

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

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan
de halve prijs.

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

Robuuste rundl. clubs al v.a.

’ 695,-; Chesterfield 2-zits
bank 'n juweel’ 695,-; Re-
liance zilverkast ’ 595,-;

Castle Furniture boekenkast
200cm.br.topclasse ’ 895,-;

zo kunnen we nog 'n hele
tijd doorg. maar komt u zelf

liever even kijken,naar onze:
schitt. houtsnijw. beelden,
onze prachtige chinese

meubels en niet te vergeten
de onvoorstelb. mooie spie-
gels, op de hele wereld niet

zo goedkoop! Inruilen
mogelijk.

Het Witte Huis
Rijksweg centrum 86-88 (let

op Geleen kent ook Rijks-
weg Noord en Zuid let dus

op Centrum).
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.
Eiken KAST te koop heel
mooi 2,90 m I. 2 m hoog

’ 950,-04406-12875.
Orthopedisch verstelbare
LATTENBODEM 1.30 X
1.90m. Tel. 045-727473.
Te k. 2- zits BANKJE, z.g.a.
n. Tel. 045-242080.

Te k. klass. FAUTEUIL,
schemerlampen, bed, lad-
ders etc. Tel. 04492-2047.
Zoekt u 2e hands MEUBE-
LEN (veel keus) Kouvender-
str. 208 Hoensbroek
Te k. luxe KEUKEN lichtbei-
ge, 2.50 m x 1.50m. Tel.
04406-40052.
Zwaar eiken VITRINE/
TOOGKAST iets moois. Vp.
’1.575,- (nwp. ’3.600,-).
Massief eiken salontafel vp.

’ 350,-. 045-323830.
T.k. compl. OMA-SLAAP-
KAMER. Tel. 045-324207
zaterdag 13-16 uur.
Pracht MANOU-BANKSTEL
met rundleren kuipkussens.
Als nw., T jr. oud. Vp.

’ 1.250,-. 045-323830.
Te k. compl. TIENERKA-
MER z.g.a.n. en computer-
tafel pr.n.o.t.k. 045-250066.
Te koop Mechelse EET-
HOEK, tafel en 4 stoelen,
antieke regelateurklok. tel.
04406-12357.
Te k. CHESTERFIELD leren
bankstel en Perzische tapij-
ten, beiden als nw. Tel.
04750-18902.
Te k. voleiken EETTAFEL
m. bijbeh. stoelen (4). Vr.pr.
’950,- I.z.g.st. Tel. 045-
-712248.
Te k. eiken BANKSTEL met
kussens i.g.st. pr. ’ 350,-.
Tel. 045-230367.
Eik. TAFEL, ’150,-; Eet-
hoek met 4 stoelen, ’ 75,-;
bidstoel ’ 75,-. 045-722073
Te k. EETHOEK, tafel 150/
85, uitschuifbaar en 4 stoe-
len (eiken), vr.pr. ’ 250,-;
petroleumkachel, vermogen
2030 kcal/uur, 1 jaaroud vr.
pr. ’ 125,-. Tel. 045-259962
GASFORNUIS ’95,-; ijs-
kast ’ 95,-; diepvries

’ 175,-, 045-725595.
Te koop 2 zits zilvergrijs le-
ren bank, Montis, ant. hou-
ten potstoel. Na 18.00 uur,
Nieuwwijkstr. 6, Schinveld.
Te koop eiken salontafel
(rond), 4 stoelen, uitrektafel
en 4 stoelen, kloostertafel, 2
salontafels. Tel. 045-
-252683.
Te k. compl. eikenh. BED
2.00 x 1.40 met 2 nachtk. als
nieuw. Tel. 045-413363.
Castle Furniture WAND-
MEUBEL best. uit 2 elemen-
ten, br. 1.00 m per element,
klein open hoekelement,

’ 1.250,-. Tel. 045-214158.
Div. keukenapparaten, div.
showroomkeukens, luxe
badkamermerken met kor-
ting tot 50%. CEMA B.V.
Burg. Lemmensstr. 216 Ge-
leen, tel. 04490-47575, zat.
tot 12.00 u.
Te k. weg. plaatsgebrek
mooie oude slaapk. keuken-
kast en kleerkast, (eiken).
Tel. 045-418072.

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.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
VHS videore-

corder Goldstar
1245 met af-
standsbedie-

ning geen

’ 1.098,-of

’ 798,- maar

’ 598,-.
Maar ook: Sharp kleuren TV
met teletekst en afstands-

bediening geen ’ 1.649,- of
’1.198,- maar ’ 898,-.

Maar ook: Technics verster-
ker SW 500, x 2 50 WS geen

’ 495,- of ’ 328,- maar

’ 258,-. Maar ook: Pioneer
compactdisk PA 7101 geen

’ 1.598,-of ’ 1.198,- maar

’ 498,-. Maar ook: Zanussi
afzuigkap type ZH 62 geen

’ 274,- maar ’ 79,- en nog
veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

KLEURENTELEVISIES.
Philips, Blaupunkt, fl
af ’ 95,-. Radio tv Ftfl ■
Bokstr. 33 Heerlern-"
Tel. 045-213432. .-
Goede KLEUREN 4; .^
enorme sort. va. ’ 12=' *ergar. Ook zeer recente ' j
Reeds 25 jr. het juiste^ 1Q
TV-Occ. centrum ~ S
Grasbroekerweg 25, i"!'"
len. 045-724760. _^ £
Wij vragen kleuren lv i Mt
'81. VIDEO'S CD'sel\,
reotorens. 04406-jggA^U:
Te k. Video 8 CAMEfj gen
mnd oud, Sony. Tel "»o«
322754. JPI!

Radio e.di^
Te k. VERSTERKER *}»
TA-FlOO, tuner merk 9"?<
dig. Tel. 045-444901^-*e
Te k. TAPEDECK re^Sj
77 CS pr. ’BOO,-. Tel-'J*
353570.

Computers^
COMMODORE 64 meijj*
tarec, diskdrive 1541,--J*
sticks, 70 schijven en.?»
beh. Pr.n.o.t.k. 045-45J5
Te k. HOMECOMP* 1I
Philips P-200 mcl. E
gramma's, tafel en -*! 1|(
’350,-. Tel. 045-41Jj^ *»
Te koop PC COMPIJ Jl.
Sanyo, merk M.B.C &"
mcl. monitor en div. so"
Tel. 045-463409. ;_
Te k. z.g.a.nw. AMIGA h
en l<leurenmonitor, f' m
onder nw.pr. 045-2413], h.
Te k. PHILIPS VG *>??[
MSX-2, met boeken, F
ware en draagb. zA
’750,- tel. 04750-2109*1,. -IR

Huish. artikelen. |j>
Vooreen KOELKAST. <jfc
vries, wasautomaat o' K, >A
plateau, t.v./video- en' Jl/jj
reo-app. Verkoop, "nrU"j *o<
koop. Het juiste "* E
"Vriesko" Sittarderwi
Hrl. Tel. 045-728130

"
FotO/Filtn j-r

Te k. Zenit en P^VCAMERA; balg; 3 teiejls.
vertors, 1 Macro-convep
3 tele-lenzen 135 mr^»
mm en 500 mm; zoon»
70-200 mm; grooth°**,M
mm en 35 mm. WeM\
draad, prijs n.o.t.k.
Burg. Loysonstr 26 *- ■" Sq
graaf. Tel. 045-3129JJMJJ;
Huur een VDIEOCA^
voor ’ 39,50 per Ik
Weekaanbieding Jl *Reservering mog. _v ft
Een VIDEO-OPNAME 'uw bruiloft mcl. mont
ziek enz., v.a. ’ 250.--^.1BRUIDSFOTOs
’295,- compl. Voor ,
mooiste foto's. Foto fiHaye, Nieuwstr. 3, W}X
broek. Bel voor info
211875 A*-

Kachels/Verwarming ""Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862. J\
Kachels. Opruiming 10-60%
KORTING, nieuw en
gebruikt. De Kachelsmid,
Walem 21 Klimmen. Tel.
04459-1638.
Te k. aangeb. container
BRANDHOUT (13 m3) gra-
tis thuisbezorgd voor
’250,-. Inl. 045-418989.
POTKACHEL, ’ 395,-.
Nieuwstr. 161, Hoensbroek

Te koop ALLESBRAN^
fornuismodel, 2 jr. 0^,,.
2,5 m3hout, als nieuW *
is kopen. 045-324689 r̂
Te k. HOUT- en kolen*3!
geh. gietijzer met stook'
Horenweg 40, Nuth._^i
Een PICCOLO in riet %
burgs Dagblad helpt u^weg naar snel succes
045-719966. v"1:r_:i«

Muziek )
___——-——-———-"~-~^^^—-——-m~ t__■ mY^^^mmm^^^Tmi^mT^ml I "

fcF^PiTh fii 3
l,tl*lH,il*.ri..rti,li **lr'!i'mw ,

(Bij de Markt) A
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthes**5**

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterker6'J».orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie en*- _l
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. JK

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PÉp"I
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!! 3
Te koop Antieke tentoon-
stelling PIANO, zwart, uitge-
sneden met krukje, tel.
04492-2673.
DRUMMER zoekt serieus
orkest. Tel. 04758-2307
Hans Geelen.
Te k. DWARSFLUIT merk
King, ’ 500,-, tevens te
koop gevr. piccolo trompet.
045-463129.
Te k. electr. ORGEL Solina,
A 200, ritmix 120, pr.n.o.t.k.
Tel. 04455-2137. (ma./vr.
08.00-18.00 uur).
Te k. FENDER strat. USA
STANDAARD '89, Peavey
T6O, Bose pedalen bak, m.
inhoud. Tel. 045-250862.
Te k. ALT-VIOOL compleet,
pr. ’ 1.500,-. Tel. 045-
-228422
MENGPANEEL DNR, 12
kanaals in case met basin-
stallatie session, 2x 100W,
ook voor gitaar of synth. Tel.
045-320610.
Te k. Piano merk SCHIM-
MEL zo goed als nw.
’6.750,-. Tel. 045-315529.

Te k. UNIFORMEN ófCjk
st., bruine pantalon -"l^Age colbert. Tel
2454.8347. _^A
Te k. FENDER teleca!
z.g.a.nw., tel. 045-722^7,'
Te k. electr. &%
Yamaha, type Fe 20 f^M
mie. Tel. 04405-3136^^1MUZIEKLIEFHEBBERS^gelet! v.a. ’ 30,- Per
direct eigenaar van 1
Keyboards, drumstel!*-^'*»
gels, gitaren, piano's.J.»
cordeons, ° M.
apparatuur enz. Vraag %
onze speciale klanten^Haltijd aanbiedingen erieSpl
sions. Alles van JJbCase, nergens goedK"»
Muziekhuis Lyana, M?J
weg 48, Stem. Tel. °„j.
33227. Ma. Tm za. t"*j»
donderdag koopavond" \

Verzamelinge^J
Te koop Bburago FEP)*
F 40, schaal 1:18, eefiJVË
Vr.pr. ’250,-. Tel. °A
49424, na 18.00 uur^T

Kunst en Antiek >'
Nederlands grootste antiekbeUH
Brabanthallen 's-Hertogenboscf1

Zaterdag 27 januari van 11-17 uur.
Zondag 28 januari van 11-18 uur.

200 Stands. Org. v. Aerle. 04920-25483.^J
Wegens overcompleet, an-
tieke Mechelse TOOGKAST
h. 2.25m - d. 0.60 m- br.
1.65m, Prijs ’ 1.950,-, tel.
045-215296.

Eiken EETKAMERI^'m. 4 stoelen (langw) ü

koop. Tel. 043-64890g>4j
Voor Piccolo's < |

zie verder pagina
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B**" Antiek

Antiekhal
h Palmen-Heynen., -an9s de Hey 9. Industrie-

park Noord.
Sittard

5A.eeJ mooie rustieke en be-
ei" " £.Kle meubels. Openings-aJf Wen g-ie uur. Zaterdag
'SA~Jtuur- 04490-10706.

'A'^e kasten, vitrines, bu-
-"Sos_ okker|. kachel en eu-
K Ev- Direkt van importeur
mSJJjeel Europa, vindt U in
.^licl 1500 m2 showroom.
:fWn HOFF Antiques, Am-
i"Ci??.erwe9 9' Hoens-i.llo7pen,rum- Tel- °45-
--* s'6. Geopend: donder-j^idagzaterdag.
«K-J? rustieke meubels.XU,N,TLISBERGEN, De Die-
""lfcljest. 04998-99108.
djLk: LOD.XV BANKJE,ö|ci|nkastje, salontafel,

£&. Delfts bord, schilderij,
xfij^ren bloempotten, pers.

<^jj492-2047.
E.K Simons Nuth,'.tslPs,r- 45 A, t.o. ingangI»Cnaastchin- rest., dond.6iChVOfld- 045-243437.

U jjpegnp voor de regio!
IT h =—g^aderleën/Markten
kIjïJfFELMARKT met ta-

elke zondag in_ ti?,n- Cocarde Valken-s2s^o4s-213386
-i s^^^lJitgaan
I ïjr?avond speelt voor u het
i»C°rkes* coby en de
St theelne in bar-dancing
"**h_RS- Bokstr. 49 Heer-,/^^de.Tel. 045-212464.

-. vTekoop gevr.
1$al uw oude METALEN.
ijiCs v.d. Loop Recycling/

ki< laTfalhandel, Kissel 12--<t<jggrlen 045-726392
J-"j_ alen de hoogste prijs

-"!■ 'laiaL a' uw oud 'izer en me-

' d,Bn- Gebr. SWINKELS, In
Iv panier 100, Heerlen.

J k̂' gevr. DEFECTE kleu-V"r_rJv's vanaf '81 (typenr..Celden) en def- VHS vi-;j^j>l. 045-723712.

i\ R' z"v" mvn
*-'

postz.
i«Brr. Cont. bet., vrijbl. tax.JAgnstr. 109, Geleen.
=j<fcLkoPen GOUD, briljant,
%£■ Wij betalen contant
Kh?- Verseveld, Saroleastr.
i^AHeerlen. 045-714666.

".-We s,e pri-s voor P°ST-
-3% k®' mun*en« 9oud en
IK-Cntkaarten. Akerstr.k^ 208, Hoensbroek. Tel.'K^12371._

_a_ ' li 1 i iaa

De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Te k. gevr. PENTAX Take-
muur 2 of 2.8/ 35 mm. p-
draad. Tel. 04498-57625.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830, Fax 043-216601.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Electr. SCHRIJFMACHI-
NES, kleuren TV's v.a. '81,
video's en stereotorens. Tel.
04406-12875.

Diversen
Denvin groothandel in
LEDEREN jassen e.d.
Stuntprijzen. Tel. 045-
-323859/313199.
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danscursus-
sen op cass. enz. samen
’lOO,-. Tel. 070-3638667/
3894543.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Aardappelen KLEIBINTJES
1e kwal. v.a. 45 et. p.kg.
Uien 5 kg ’ 3.50, wortels 5
kg ’3.00.; Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.
Te k. HETELUCHTKANON,
i.z.g.st. Rooseveltstr. 9,
Schimmert.
Te k. Kreemers COMPRES-
SOR 2 cyl. 220V, 2V2 PK, vr.
pr. ’ 650,-. Tel. 04458-1690
Wortels, aardappels. WIT-
LOF v.a. ’ 1,50 p.kg. Van
Laar, Heerlerweg 23, Voe-
rendaal.

JACO-FASHION maximaal
in mode en kwaliteit, mini-
maal in prijs biedt aan:
Sweaters klein ’ 7,50;
sweaters groot ’ 10,- en

’ 18,-; leren dameslaarzen
’15,-; kinderspijkerpak

’ 35,-; kinderjogging ’ 7,50;
spijkerbroeken v.a. ’12,50;
leren jassen ’ 175,-; rest-
partij speelgoed v.a. ’ 2,-;
servies 12-persoons ’ 150,-
-crinkle pakken uitritsbaar

’ 70,-; tweedelig kinderpak-
je v.a. ’ 12,50; overhemden

’ 10,-; nieuw lambada rokje
met blouse ’ 37,50; spijker-
rokje ’ 12,50 enz. Jaco-
Fashion Bergplein 20
H'broektel. 045-218058
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
DIEPVRIESKAST Liebherr,
14 schuiflades, 520 Itr.,
’1.700,-. Tel. 045-750736.
VOX 2100 CENTRALE 4 lij-
nen met toestellen. Prijs

’ 1.500,-,tel. 045-227368/
230370.
SUCCES is geen toeval
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure:
Universa, Hennekuilstr. 14,
6121 KW Bom.
Te k. 40 meter AFRASTE-
RING (betonpalen met
draad), 2 spijlen hekwerken
voor hondenren, verzinkte
konijnenkooi en jonge konij-
nen; 4 nieuwe autobanden
Uni Royal 165x13. 045-
-455763.
Attentie, Attentie gezocht
leren kleding en materialen
voor SM, 04490-23203
OFFSET-MACHINE Rotor
613 met toebeh., min. gebr.
Tel. 045-716141 op werkd.
tot 18 uur.
Heeft u pijn in uw rug, in de
knieën of andere gewrich-
ten, (artrose). Ik 79 jaarweet
uit eigen ervaring, hoe u zich
zelf kunt helpen. Inf. kosten-
loos tegen r.-port. Anton
Terporten, Postbus 1059,
5900 BB Venlo.
Te k. dames- en JON-
GENSFIETS en kleuren-t.v.
Tel. 045-219977.

Carnaval
Zaterdag 10 februari

Camavalskleding-Ruilbeurs
in Makado Beek van 2e hands Carnavalskleding

van particulieren voor particulieren. (Geen handelaren).
Voor ml. en res. marktkraam. 04490-74669.

Aanmeldingen alléén tijden werkdagen van 13.00-15.00 u.

CARNAVALSGROEP tekoop of te huur Walt Disney-
katten met kop, 2 X 1e pr. in
optocht. Akerstr. 64, Kerk-
rade-W. Tel. 045-426580

Te k. 6 Trommels voor evt.
Zaaten Hermeniekes. Tel.
04405-3172.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

lilM_lip_3op l___il
WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN GAS
WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
KLEINVERBRUIK ELEKTRICITEIT

Op 1 maart 1990 treden nieuwe Algemene Voorwaarden Gas en nieuwe
Algemene Voorwaarden Kleinverbruik Elektriciteit in werking.
Met ingang van die datum vervallen beide tot dan geldende 'Algemene
Voorwaarden.
Beide 'Algemene Voorwaarden' zijn gedeponeerdbij deKamers vanKoop-
handel en Fabrieken te Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo.
Tevens liggen de Algemene Voorwaarden Gas bij LIMAGAS N.V. te
Landgraaf en de Algemene Voorwaarden Kleinverbruik Elektriciteit bij
N.V. PLEM te Maastricht ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar.

Landgraaf / Maastricht, 27 januari 1990.

LIMAGAS N.V. N.V. PLEM
Minckelersstraat 2 Gelissendomein 5
Postbus 30200 Postbus 3920
6370 XE LANDGRAAF 6202 NX MAASTRICHT

[üjoi^aie "|l§|a
PERZISCHE *&s£v

Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045 - 713650

WAARBORG VOOR EEN
ORIGINEEL PERZISCH TAPIJT

ENKELE VAN ONZE ZÉÉR SPECIALE AANBIEDINGEN:
KOLIAYE 252x203 cm. van f 6.950,- nuf 4.950,-
BELUCH 180x109 cm. van f 1.650,- nuf 675,-

-l AFGHANErsari 245x165 cm. van f 5.900,- nuf 2.850,- J
WJ3ELUCH 141 x 93 cm. van f 650,- nuf 175,- fjé

led»I*** %°* A<„a& W^'^^
"*£k>K<* °¥^%%^^ <

j Winter-Schluss-Verkauf!, 8108 nicht verpassen! Vom 29.1. bis zum 10.2.1990

Tft» isJÉl^--... -si!»' ____________^ HÉI-___. ___________ _________________________________________________________________ f

L Oilla vierteldaune 135/200 nurnoch | HTW J""fJ'i.en-Schlüpfer I a i i ■ . ——, /*T_//i>A_r >t«>///vj_. /_*>>./
4r ,r*ripp aus reiner Baumwolle weiß, Gr. Smt/>iJL mnrlor _?___/ * _t

«~/CC*/^ n^tCÜXlcrCP^so-54 V _■ OCCttK /^UlKra Otat-k hCQCU^tett Aussteuer-Kopfkissen
nurnoch «W ■ H*du*ifhf- M _-, 1000 gr. orig. Gansehalbdaune 80/80 _

p
nui.KA, "- njeeK-f#C/"C m Elegante Kuschelkissen nurnoch o*7-- -r- , o ■ ___F und Nackenrollen dazu passendfer, n 7 o

C TischsetsundServietten, -f Makobaumwolle, mithoch- O Kassetten-Einziehdeckemit 1440 gr IQQScotchgard ausgerustet - wertigen Konfektionsvarianten >< . orig. fedr. Daunen 135/200 nur rich 570,-IL^iß oder schwarz mit A in tollen Umfarben nurnoch J nil, nnrh !__"__ i Q _ 'prastfarbigemLycraabschluß £| . , J . 7— 'l _^J__J <3fr./* tCGtu^t€ht'S"M nurnoch Otatk tCQCmiïtett: s*t;»& *-<*„*;*^ qu^-^m^
~t O . . _____P_T__r___V_________r tJCUrK reGLUiietC Füllung 1000 gr. orig.ftCtnk HZGLUïtett m~é* L__i _r Spannbettücher Ganse 3/4 Daune C QNtionPllPrßH uA!"^TT^^^^r Übergrößen für das 80/80 nurnoch Oï/■ "SfiflfiLitnnn _** Wohnraumdecke französische Bett 180-200/200 dazu passend WWj

SSE .-. 8,-E--"" *b12,-«_ & 15,- g~^ 298,-

-!SaA3\wohin woHiN...zu_gïi»**^^
Aachen - Großkölnstraftë am Markt - Parkpiatz direkt am Hause 1" \s^^—-

femburgs Dagblad
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I I^ALITEITSMEUBELEN METJ
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. m
uitsluitend concentreren op haar elektrotechnische voor kwaliteitsmeubeien. Bekende meubelmerken van topfabrikanten uit binnen- en L
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. h

■"""..
vloerbedekking, bedspreien, verlichting: kronen, r ill ■v 1»] H yjV>7^\C^ -j l,
luxe hanglampen, wandverlichting.

L^j l________________z__K--» I _..^_.^^....^_^_.L_^ ____^__________hi __________ LjH^__w__ _^^l
__!■

(f Een e zach, o, e ha.d bed Of IfIVJ JkCVfTT^^^ 1kan rugklachten verergeren M. J\] __^, J[_J 1 M^. _J 1 ______ JL "Mogen wij eens met u over een oplossing praten? t—- m *—— ——-v

JAREN VAN ERVARING / \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat ’een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan ,£" . , » '». i"> i \
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar *-. . tr_-.—'
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. \ l*

fe_ *.* ■ **.-■ «.^ ;..w.^:rtst^.._; «^J_^jxJi^^a^-iM»«^^^^iw^_^':M_^^..v. ,
WAT IS ONZE OPLOSSING? A ~ . A.
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd éénpersoopasbed of een tweepersoons- I
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, f!**
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van mm*—*. ■■ ■ am^^m^m ~, mmÊmmmmmmm^mmm
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. ■^^^^^^■■■■■■■^■ißß^^a"»»^^^
W » «DAM ï OBAS 8.V.i.0.Wat is OBAS? , .. , _.. an Tunnelweg 104, 6468 EK Kerkrade.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. Tolofnnn n_.«_ 4fi??11Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben " eieiuori «j"»a t___ i
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
ieder van onze klanten zi]n verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses ' steun aan ieder van beide
van artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN van pijn.
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van Aan OBAS. |k wj| w

_
er kunnen en

topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel biizonder! Toch berekenen BUN daa.om wj| ik meer we,|n ove
_

QBAS bedden
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed

„e.olichtina aanvan goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- 'k 9a aeen enKele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode

- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan:

" -, OBAS, Antwoordnummer 2110 5 I
f. 6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. [j I

l OBAS ! 3j

it4! OP.L^^rsonmeubelen!
"t^^^^^^ MVF Maasmechele-1j
jé^*^ BELGIË |
<___f4HE^>- _,*tIUT OP*
LAATSTE OPRUIMINGSZONDAG
28 JANUARI VAN 10.00 TOT 17.00 UUP

HAJU. DE BIOSCCKM» IN HIJJS
*■ _H AH i .■*. _. „FMsn _R__-___. -L ___________________ *" \9 B!Ts^WW^fln_'fßß_B _____^_r _> <* '^"W-* .^^b^_______________________________ _____r______^__Zj_l l

__| |||__a_ De beste en nieuwste speelfilms reserveren en bekijken vanuit uw luie stoel? ...LUL lÉßst «I !_■_ ________f ~ ~ , fl B____l"j_l"____l H*_ ____\. ■______. „ , ... _. ~ i i. i i ~..
_

tv, v„. „i, ,i i, _______________________ *'. ________________* F^m Kabe abonnees met een teletekst-tv ■ ■■4«4"*__i ■ <V_ f*"**A ' H__fc_ Dat kan nu in Maastricht, Heerlen en Kerkrade met Cinema TV. Net als de bioscoop ___!^__l__________B ____■__. _T» j i .„_,,,_._. i«■ JH _____f___n J ____. V_rn./\lsi __|__E_i& j - —~ ____>_, ___> en een druktoetsenteletoon / -—- ■M^iM ITVHr^H n biedt Cinema TV een vast programma. Br-fIT ren de film heM d'■ __» fl
Zonder dat er een videorecorder aan te pas komt. Wat een gemak! flj met etc * °°n' °°r ,'I e's J"5 en / fc ~ " flrl/A..M _________________________________________________ fl êtj wat ouder tv-toestel verhuurt Totaal- ' -K //c yyy . rjrCJfNfJ"^~^M" E3IP tiïfiïït ____H_ii __■ <^ j_H fl net Zuid-Limburg handige modules j*fc<**e/ "

___.T_Ü_«. *^fl L W "■"""^'■"^^^ , _^J BPM%<_/__^_# (ter vervanging van een Teletekst-TV)./ .f^eA^ .„, w^C,,A^.O_ »._.■ .fl Met Cinema TV kunt ver weer eens ouderwets voor gaan fljfl jÊêmT^W Hiermee kunt U ook allerlei .?*»rn"'nc'l*to£'!tek*t-tv.°e^. 7T,Vv'P/~._k .t\ _fl ?^T\%' zitten. CrocodUeDundee 2, The Presidio, The MUagro^- handige informatie opvTagen. / A^'A7:fo^e. '________^^'<M___r^_i !■_*!_*■ Beanfield War en vele andere klassefilms rollen over uw J v*lo7. "«"o ,°"ertfe^____B______i___l ' 'M.';' _____a^d eigen tv-scherm. Ontspanning voor het hele gezin! __■ ____nïll*VWnFWfa___________________________________l "~~
°d"le °w o

l tÜ.....E----. _pfffli|fiiffy!fflfffliffw!ffiii |r _______!__fc!_iê:*^. ifl _________■ p ~~~-~-~^ " "-—--_ °"cc*
Kjj^. I_____B Voor slechts Fl. 2,50 per maand kunt val meedoen. _t !_M' ___B HFf^t vult nu de antwoordcoupon in / 7"„, -~^_^

~
"---—^^ etgJJJg^JH U bent dan lid van Cinema TV. Daarna betaalt u per ■» ■_& -ÈLZm (POSIZeBeI Pakken, niet nodig). e'°Orv,,- ~^" ~-~^

C6rs
If^flJ git film een vastgesteld bedrag. Sne"e beslissers kunnen zich ook / «Sao^/p " ~-—~^^ "^tS: --^_^^ "

flfstflj '^k. Weekje op vakantie? Geen probleem, u betaalt bij telefonisch aanmelden. \s dres °nUrnrS~ ~~"~~--^ ~~~^~-~-^fIV flj Cinema TV géén extra kosten als u niet kijkt. Bel dan: 06-0222773/ (ma-vrij.) <n> 7*- , er'r*p. '"er-
__L.^^___ / "*^a_ï/_«**a "*** ***^*^___

flklm fl! _____flHHßHaaSHHHßfcfc^**-..'v

I iIn Aachen ist nur 1 x Ausverkauf, doch
im Restaurant Heidekrug finden Sic
immer Sonderangebote. l

s.v.p. uitknippen

Gegen Vorzeigen dieser Anzeiae erhalten 1
Sic und Ihre Begleitung zum Essen ,

kostenlos ein Getrank!

j Dicromantitdjt «aQQattt* au» brm *6. 3al-ri.unDfr*

I Reservierungen und telefonische Bestellungen:
j 09-49-241-33644 oder 43 oder 36388j Taglich von 11.00 Uhr mittags bis 3.00 Uhr nachts! \J
J Freitags und Samstags bis 5.00 Uhr früh -|
jEin kleiner Auszug unseres breilen Speiseangeboles. I
J Köstlicher Puterbraten mit fl« jI Edelgemüse und Salzkartoffeln Dlir DM 5""
J Saftiger Balkangulasch mit on |
I Salzkartoffeln und Gewürzgurke Mlf DM 0.SÜ

j Cordon Bleu (Hahnchenbrust mit Schinken
! und Kase gefüllt) mit Edelgemüse, sauce « .o Ofl II Bearnaise, sowie Kroketten nur DM 12, WJ,
9 Zartes Rindersteak ca. 200 gr. mit n(1 fJ Krauterbutter nurDMl2^[
J Außerdem enhalt unsere Speisenkarte noch über 80
! weitere schmackhafte Gerichte. Sicherlich finden auch
I Sic Ihr üeblingsgericht.



'io%- 20% - 30% - 40% m#£’%EBf v 1! IDEl WÜËI 1
I Speciale slaapkamerafdeling in onze zaak __.^- M ■■»_■■■■___■ _-_.■ u ï I-*- v

Heerlerbaan 235 Heerlen EIKEN MEUBELEN: Honigmanstraat 47, Heerlen SLAAPKAMERS i Heerlerbaan 235, Heerlen

'ftodenschau '90 |
Der Sonne entgegen, mit neven

Modellen aus pflegeleichten.
_\ aktuellen Modegarnen

in herrlichen Sommerfarben.

Dienstag. den 30. 1. urn 15 Uhr
Donnerstag, den 1. 2. urn 15 Uhr

laßflcv*-7A>^\ An derKrefelder Straße,
B\V^****\ö^_^V Buslinie 43 und51,
■\ -S^ .»*__lll§-§-_ Parkplatze reichlich

1 \ _..^ti_lll__l______3§S___vorhanden.
' _. ___raf-f-_------B_S-!C'_l__,
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J GEZOCHT L
SIERADEN enJUWELEN I

Indien U sieraden wilt verkopen doe daldan bij Steiner
Juwelen, want Steinergeeft HOGEPRIJZEN en

BETAALTKONTANT!
U hoeft dus geen weken te wachten zoalsbij verkoop

via veilingen en U krijgt daarom vaak meer dan U denkt.
Sieraden verkopen is immers een kwestie van
vertrouwen, vertrouwen dat Steiner waard is.

VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIE!
Ook voor oudgouden zilveren sieraden, munten en
merk-horioges betaalt Steiner de hoog***PriJ* ""kontmnt!

INKOOP-VERKOOP-BEMIDDELING-TAXATIES
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht -

Tel.: 043-256282
Geopend maandag vanaf 13.00 uur,

dinsdag lm zaterdag vanaf 10.00 uur. ■

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

/959uitgelote staatsobligaties.
"isterie van Financiën herinnert eraan dat in 1989van onderstaande Nederlandse
mingen de daarbij vermelde obligaties zijn uitgeloot en aflosbaar gesteld.
N DIE LOTEN OP EINDCIJFERGROEPEN LENINGEN DIELOTEN OPUITLOTINGSGROEP

perio- ekKteijfergroepen periodieke uitlotlngsgroep
dieke aflossing
aflos-
■"■O B/a% 19771-11 ■, ~ „,_. 0~. .._., -,« _,-« perl97B/1992 I 15maart 3

1)unl 014 200 441 679 87S 7Va % 1977
058 219 473 705 891 perl97B/1992 I 15september 12069 221 477 709 894 7y4% 1^77 i *> BeP*em°er

?2. SH. «« " 2?2 per 1978/1997 I 1 november 18101 247 515 772 919 B/a% 1977
22 2S ÜS 22 £5 per 1979/1993 I 15januari 1990 9135 334 618 796 956 7«,_% 1973
151 335 637 820 993 perl979/1993 1maart 11199 373 667 842 994 6¥«% 1978

000 per 1979/1998 I 1juni 2B/4% 1979
«.eert. ■ 1april 15 35 42 61 perl9Bs/1989 ■15februari' 4

BVa% 1979 ■Ml | 15maa«1 052 192 344 486 698 perl9Bo/1994 I 1april 4059 197 347 520 738 BVa% 1979
072 227 357 558 745 per 1985/1989 I 1 november' 2081 256 372 565 751 8V6% 1979■ _
111 263 378 579 799 perl9Bo/1989 I 15mei' 3150 265 380 596 837 9% 19791-11
159 289 396 627 853 perl9Bs/1994 I 1 juli 7164 296 419 629 880 g</4% 19791-11
I_l 302 **27 630 909 perl9Bs/1989 I 15december* 4183 335 443 657 931 9«_% 1980■ '84 341 471 680 968 perl9B6/1995 ■ 1 maart 8

9V4% 1980 ■1 april 091 275 470 708 892 per 1986/1990 I 1 september 1124 338 540 813 900 10% 1980
194 358 649 816 935 per 1986/1990 115juli 3221 371 663 840 956 ioy4 % 1980 I■ 228 450 680 847 971 per 1986/1990 I 15oktober 1

10*¥4% 19801-11 _______!lenll ■ isfebr. 089 212 440 726 827 perl9B6/1995 I 15december y
114 272 541 746 875 10%% 1981 ■135 274 546 747 949 perl9B7/1991 1 maart 4155 314 559 749 967 11V4%

maan 4

■ 164 375 655 823 988 perl9B6/1990 115aprü 4

1 I,6br Sl_ SS fS 225 VS "'^ 1^.987/1991 I 15mei 5025 255 457 617 735 11«/4 % igai

I.Ü ra ÜÜ. _t_ fl?? perl9BB/1992 I 15januari1990 2118 396 599 676 875 11Va% 1961
224 398 608 678 958 per 1982/1991 I 1september 4

12% 1981 ■■ 16febr.' 12 13 77 perl9B7/1991 115april 1I ■ Ijuni 06 36 73 91 12U% Vqb, , """2 2 d6C. II 12 S 9 81 perl9B7/1991 I 1oktober 3■ ■"»-»rt 09 22 31 12*% 1981
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10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN
MU^m^ PER LUXE BUS NAAR MEDUGORJE
M m (Joegeslavië) maandelijks

Onder geestelijke leiding
Prijs ’ 700,-

K Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautzenbergstraal 44,

■■I 6411 LC Heerlen, tel. 045-740999.
34099

OPRUIMING I
BIJ

KULOWANY
Banken - zitgroepen - fauteuils

van voor
Artifort bank 3-zits in stof grijs 3978,00 2490,00
Artifort fauteuil stof turquoise 2699,00 1895,00
B+S bank en fauteuil stof en leder
blauw 5689,00 3540,00
B+S bank 3-zits leder naturel 6460,00 3595,00
Busnelli zitgroep tulsa in antilope leder 17981,00 5999,00
Bross schommelstoel leder zwart 1495,00 895,00
D-Tec fauteuil leder zwart-chroom 2650,00 1595,00
Frank fauteuil easy, stof/leder 2990,00 1995,00
Frank fauteuil model lazy groen leder 5694,00 3690,00
Frank fauteuil model cosy leder grijs 5840,00 3750,00
Frank fauteuil model solo leder violet 7425,00 4495,00
Globe fauteuil + hokker in leder blauw 2695,00 1690,00
Interprofil zitgroep moltesa in stof 10880,00 7590,00
Interprofil bank birdie in stof
gedessineerd 5780,00 3595,00
Interprofil zitgroep derby 2 + 2'/2-zits
Stof 12657,00 8857,00
Interprofil Chaise longue in leder
bordeaux 6390,00 4650,00
Jon model 8800 in leder anthraciet
2+3-zits 12060,00 8995,00
Jori fauteuil in leder grijs 4320,00 1995,00
Jori bank 2-zits in leder grijs 4325,00 2890,00
Jori bank 2-zits in leder brash groen 6830,00 3990,00
Jeki fauteuil in stof jade blauw 2480,00 1690,00
Möller fauteuil cor-tayo in leder grijs 3924,00 2695,00
Swiss-seats bank Flint in fantasiestof 5890,00 2990,00
Swiss-seats zitgroep Flint 2+3-zits 15935,00 9990,00
Swiss-seats zitgroep stratos leder grijs 23895,00 14900,00
Tekta fauteuil chroom - leder brash 1360,00 395.00

persuk
Thema fauteuil Doppieta zwart 1130,00 590,00
Wittmann zitgroep Conté 2-zits bank +
fauteuil 7442,00 «1890,00
Wittmann Conté 2 fauteuils in blauw
leder 6430,00 4690,00
Wittmann zitgroep La Maison 2+l+l in
leder 13791,00 8990,00Wittmann fauteuil J. Hoffmann's Haus
Koller 3297,00 2395,00
WK-bank Etoile met tafels en lampen 12980,00 5990,00
WK-bank Opera Grande in stof 7290,00 2990,00
WK-bank mod. 532 in fantasie stof 4380,00 1990,00
WK-fauteuil mod. 538 in fantasie stof 3480,00 1590,00

Holland Home bank mod. 8414 ruilbare
kussens 6430,00 3690,00
Swiss Seats fauteuil + voetenbank in
leder blauw 7355,00 4950,00
Leo Lux fauteuil Bora Bora Glider zwart
leder 2490,00

Buro's
Interlite buro/annex eetkamertafel 4980,00 2990,00
Kasten en wandsystemen
K-design wandsysteem in lak wit
compleet 12460,00 3900,00
Wk-kastenwand Angelo in blauw/grijs
met verlichting 13763,00 5995,00
Wk-nova systeem audio- en
tv-kombinatie in esdoorn 11680,00 3690,00
B&B Italia glasvitrine Olinto hoogglans 3287,00 2195,00
ECT muziekkast hoogglans zwart 1360,00 595,00
Banz Bord wandsysteem lak grijs 8921,00 2890,00
Art de Lux kapstok hoogglans zwart 1495,00 990,00
Kunstnijverheid, serviezen, kleingoed,
verlichting nu tot 70% korting.

Eethoeken
Metaform eetkamertafel rond Carrara
marmer 2600,00 995,00
Metaform 4 stoelen RVS rood leder 2900,00 1895,00
Tonon eetkamertafel zwart hoogglans
lak 2920,00 1690,00
Tonon tafel lak wit, blad in marmer 3650,00 1890,00
Tonon eetkamertafel lak grijs
uitschuifbaar 2757,00 1695,00
Tonon 4 eetkamerfauteuils Weekend
grijs lak/stof 4700,00 2995,00
Thema 4 eetkamerstoelen Hazel in grijs
stof 2600,00 990,00
Wittmann theeset Fledermaus (J.
Hoffmann) 4059,00 2895,00
Fertig 4 stoelen Deco rood/grijs 3180,00 2380,00
Fertig 1 stoel Deco zwart leder 995,00 695,00
Hennie de Jong 4 eetkamerstoelen
rood/zwart 2880,00 1995,00
Arco eethoek compleet 3345,00 1795,00
Salontafels
Arco bijzettafels Picolo 275,00 99,00
B&B salontafels Alanda wit/glas 1205,00 795,00
Galina salontafel 100x100 Bianco Olbia 1595,00 1195,00
Galina salontafel 100x100rood/zwart 2245,00 1495,00
Gallotti bijzettafels Angelo lak grijs/glas 1870,00 895,00
Metaform salontafel glas-marmer 1995,00 1290,00
Metaform serveerwagen nu 299,00
Metaform salontafel KWI glas/marmer 1225,00 795,00
Metaform salontafel Tre Quatro
schakelbaar 1595,00 995,00
Metaform acryl bijzettafeltjes p/st. 375,00 199,00
Leolux salontafel Cyclo lichtblauw U 15,00 699,00
Thema serveerwagen 980,00 395,00
Flexi miniset nu 375,00

<X> INTER'EURARCHITEKTUURH KULOWANY
J^>s,**l*> Kouvenderstraat 172 Hoensbroek

Èggj Provincie Limburg
jjgSl Subsidieregelingen beeldende kunst 1990
maxtedtting Gedeputeerde Staten
M2114-90 maken bekend datProvinciale Statenvoor 1990 intotaal ’1.715.244- beschikbaarhebben gesteld in het

kader van de provinciale bevordering beeldendekunst. Een deel van dit bedrag is bestemd voor vijf sub-
sidieregelingen:- regeling gemeentelijke beeldende kunstopdrachten;- regeling startsubsidie kunstenaarsinitiatieven;- regeling projectsubsidies;- stimuleringsregeling deelname galerieënen musea aan kunstbeurzen;- regeling presentatiesubsidies beeldende kunstenaars.

Specifieke Voorwaarden subsidieregelingen 1. Aanvragen kunnen worden ingediend door
een instelling(een rechtspersoon met statu-

I Regeling gemeentelijke beeldendekunst- ten) ofgroepvan natuurlijke personen, be-
opdrachten staande uit beeldendekunstenaars, dan wel

dooreen gemeente;
Gemeenten in Limburg kunnen in aanmerking 2. het project dientbetrekking te hebben op
komen voor een subsidie ten behoevevan beeldendekunst en dient een collectiefka-
door of vanwege de gemeente te verstrekken rakter te dragen;
beeldendekunstopdrachten. Het provinciale 3. de aanvrage dient overigens de volgende
budgetvoor deze regeling bedraagt in totaal gegevenste bevatten:

’ 300.000,-. - de namen (en, indien subsidieniet door
een gemeente of een rechtspersoon

1. De opdrachten dienen primair plastiek te wordt gevraagd, de handtekeningen) van
betreffen of betrekking te hebben op een alle initiatiefnemers en/of de bij het pro-
wand (binnen) of een gevel (buiten); jectbetrokken beeldende kunstenaars.

2. de opdrachten dienen betrekking te hebben - de statutenvan de rechtspersoon, dan
op een openbaartoegankelijke ruimte (niet weleen omschrijvingvan de doelstelling
zijnde een galerie of een museum); van de groepvan natuurlijke personen

3. de provinciale bijdrage bedraagt maximaal (alleen wanneer niet door een gemeente
50% van de door GedeputeerdeStaten wordt aangevraagd),
goedgekeurdekostenvan hetkunstwerk
(derhalve niet: sokkel, plaatsing, transport, IV Stimuleringsregeling deelnamegalerieën
enzovoorts); en musea aan kunstbeurzen

4. indien de gemeentevoor de realisatievan
deopdrachtreeds 100%van dekosten heeft Galerieënen museainLimburg kunnen in aan-
gereserveerd, dient zij het gedeeltevan het merkingkomen voor subsidieten behoeve van
bedrag dat uit een provincialebijdrage ge- de presentatie van inLimburg woonachtige
dektzal worden, alsnog te reserveren voor beeldendekunstenaars op beurzen. Het bud-
een andere beeldendekunstopdracht; get voor onderhavigeregeling bedraagt in to-

5. degemeente dient met name ook vrouwe- taal / 45.000,-.
lijke beeldendekunstenaars in de gelegen-
heidte stellen een opdracht te verwerven; 1. De presentatie dient minimaal 2in Limburg6. de aanvrage dient overigens de volgende woonachtige beeldend kunstenaars te be-
gegevenste bevatten: treffen, voor de totale duurvan desbetref-- informatie over de opdracht, voorzien fende beurs;

van gedetailleerde schetsontwerpen en 2. depresentatie dient vergezeld te gaanvan
situatieschets; een kwalitatief goedeinformatie over de- de honoraria aan kunstenaar(s) voor hierboven bedoelde kunstenaars;
(schetsontwerpen; 3. het subsidie kan maximaal 50% van de to-- materiaalkosten; tale kosten (transport; verzekering; inschrij-- een verklaring van de desbetreffende ving beurs; standhuur; reis- en verblijfkos-
kunstenaar(s), waarin deze toestemming ten; catalogus) van deelnameaan desbe-
verleent/verlenen aan de provincie Lim- treffende beurs bedragen; per Nederlandse
burg fotografische afbeeldingen te ver- beurskan het subsidie maximaal ’ 7.500,-,
vaardigenvan hetkunstwerk en deze te en per buitenlandse beurs maximaal
verveelvoudigen en openbaarte maken, / 15.000,- perpresentatie bedragen (on-
ten behoeve van verslaglegging en evalu- geacht het aantal deelnemende kunste-
atie van onderhavige regeling; naars);- een (concept)-overeenkomst tussen op- 4. De aanvraag dient overigens te bevatten:
drachtgever en kunstenaar(s), waarin - een afschrift van de uitnodiging voor
tenminste zijn opgenomen een omschrij- deelnameaan desbetreffende beurs;
ving van de opdracht, financiëleafspra- - namenvan de kunstenaars;
ken en leveringsvoorwaarden. - informatieomtrent de presentatie op de

beurs.
II Regeling startsubsidiekunstenaars-

initiatieven v Regeling presentatiesubsidies

Beeldende kunstenaars, woonachtig inde pro- Beeldende kunstenaars woonachtig in de pro-
vincieLimburg, die als instelling (een rechts- vincie Limburg kunnen in aanmerkingkomen
persoon met statuten) ofals groepvan natuur- voor subsidieten behoeve van expositiekos-
lijke personen optredenmet als structurele ten. Het budgetvoor deze regeling bedraagt in
doelstelling depresentatievan hun werk opde totaal ’ 100.000,-.
markt,kunnen eenmalig in aanmerkingkomen
voor subsidiein hettekort van een dergelijkmi- 1. aanvragenkunnen worden ingediend doortiatief. De zelfwerkzaamheid en inkomensvor- een individuele beeldende kunstenaar,
ming van dekunstenaars dienen daarbij woonachtig in de provincieLimburg;
voorop testaan. Het budgetvoor deze regeling 2. de expositie waarvoor een bijdrage wordt
bedraagt in totaal ’ 40.000,-. gevraagd dient te worden gehoudenin een

daartoegeëigende openbaartoegankelijke
1. Per groepc.g. instellingkan eenmalig subsi- ruimte;

dieworden verleend tot maximaal 3. het subsidie kan betrekking hebben op:

’ 10.000,-; _ verzekeringskosten
2. de aanvrage dient overigens de volgende - transportkosten

gegevenste bevatten: - hang-en stagelden- de namen en tenzij heteen rechtspersoon - materiaalkosten
betreft, handtekeningenvan alle initia- - overige kosten die naar het oordeel vantiefnemers c.g. alle bij het initiatief be- Gedeputeerde Staten onverbrekelijk zijntrokken beeldende kunstenaars; verbonden met de expositie en die niet- de statuten van de rechtspersoon, dan voor rekening kunnen komen voor
wel een omschrijvingvan de doelstelling derden;
van degroepvan natuurlijke personen. 4. Gedeputeerde Staten kunnen ten behoeve

van de expositietot maximaal / 1.500,-sub-
lil Experimentele Regeling projectsubsidies sidieverlenen;

5. de aanvrage dient overigens de volgende
Beeldende kunstenaars woonachtig in depro- gegevenstebevatten:vincieLimburg en gemeenten in Limburg kun- - getekendeovereenkomst tussen kunste-
nen in aanmerking komen voor subsidieten naar en organisator c.g. galeriehouder;
behoeve van incidenteleprojecten en activitei- - een verantwoordingten aanzien van het
ten op hetterrein van de beeldendekunst. Het expositiebeleid van de ruimte waarde
budget voor dezeregeling bedraagt in totaal expositie wordt gehouden.

’ 200.244,-.

Algemene informatie en voorwaarden

- alle activiteiten, projecten etc. waarvoor subsidie wordt gevraagd, dienen plaats te vinden in 1990- aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
GedeputeerdeStaten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht- Aanvragen moeten worden ingediendvoor 1 april 1990,met uitsluiting van aanvragen voor de regeling
Gemeentelijke beeldendekunstopdrachten. Aanvragen hiervoor moeten worden ingediendvoor 1 juni
1990;- aanvragen, diebij het sluitenvan de indieningstermijn niet voldoen aan de algemeneen specifiekevoor-
waarden worden niet in behandeling genomen.- GedeputeerdeStaten leggentijdig ingediendeaanvragen, die ook overigens aan de voorwaarden vol-
doen,ter adviseringvoor aan een doorhen in te stellencommissie, alvorenste besluitenomtrent het ver-
zoek;- alle aanvragen dienentenminste voorzien te zijn van:
* een werkplan, inclusief zodanig materiaal (beeld-en/of documentatiemateriaalwaarondercurriculum

vitae van kunstenaars), dat de commissie, die het college adviseert terzake, zich een gegrond oordeel
kan vormen omtrentde artistiekekwaliteit van de activiteitc.g. het project in kwestie danweivan het
werk van de daarbij betrokken kunstenaar(s);

* een begroting van inkomsten en uitgaven.- bij de beoordeling van alle ingediende aanvragen kunnen Gedeputeerde Staten rekening houden met
een evenwichtige spreiding van middelen;- subsidiekan worden toegekend tot ten hoogste het doorGS als redelijk aanvaarde tekort;- binnendrie maanden na het sluitenvan de indieningstermijnzullen Gedeputeerde Staten een besluitne-
men omtrent dieverzoeken; ,- tegeneen beslissingvan GedeputeerdeStaten inzake subsidieverzoeken,staan de voorzieningenvan de //.Wet administratieverechtspraak overheidsbeschikkingenopen; ////- voor zover onderhavige regelingen daarin niet voorzien, zijn van toepassing de Subsidieverordening ////
Welzijn Limburg 1986en deSubsidievoorwaardenverordening Limburg 1986; ////- een activiteit, project etc, waarvoor in het kader van de provinciale bevordering van beeldendekunst;«
subsidiewordt gevraagd, kan slechtsvia éénvan de regelingen worden gesubsidieerd; /// /- nadere informatie kan worden ingewonnen bij mw. drs. J.A.Verstegen, tel. 043-897316. /// (A

N.B. indien de middelen die het rijk in ditkader beschikbaar stelt, afwijken van bovengenoemd (w /4Ê
bedrag zijn Gedeputeerde Staten gemachtigd de budgetten dievoor elk van de navolgende tfregelingen zijn genoemd, alsnog te wijzigen. mï fl
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Huize Op de Bies
Huize Op da Bies is een centrum voor ambulante dienstenverleend,

geestelijk gehandicaptenin Schimmert, Ten behoevevan de zorgverlening aan

C waarin uiteenlopende dienstenworden onze bewoners werken in HuizeOp de
aangeboden, zoals wonen, - Bies ca. 22$ mensen uit diverse

dagaktiviteiten, rekreatie en Vt^^~^~-J(_''k__v disciplines.
Bewegingsaktivering, begeleiding, *t_*^_ Huize Op deBieszal in 1991een nieuw

verpleging en behandeling ten /*-C^-^O?*"** "^Wk^, te bouwen centrum voor geestelijk
behoeve van 230geestelijk "f s E [BrP?&>3i

gehandicapten in de gemeente
gehandicapten. AjV.U3< :ï i £Fiézjia Landgraaf betrekken met moderne- en

Een grootaantal van deze bewoners is AA. f&p " - _fÜLiAj_M eigentijdse accommodaties. Van
tevens lichamelijkgehandicapt. In de .</_i_ |ê^ i H^v^in nieuwemedewerkers wordtverwacht
vorm van dogverpleging, kort verblijf datzij bereid zijn t.z.t. hun

en andere voorzieningen worden voor "-**—■■■ *-».^.-.--" * werkzaamheden in Landgraaf uitte
deregio Oostelijk Zuid Limburg tevens *J]~) oefenen.

Binnen de Arbeidsaktivering van Huize Op de Bies zijn per 1 april 1990 de vakatures te
r vervullen van

aktiviteitenbegeleider 50% m/v
Taken:

het begeleiden van bewoners bij het verrichten van uiteenlopende aktiviteiten; het
bevorderen van een geschikt verblijfsklimaat voor bewoners; het zorgdragen voor

materiële voorzieningen.

Vereisten:
diploma MDGO-AB of gelijkwaardige opleiding en/of diploma Z-verpleegkundige.

Arbeidsvoorwaarden:
conform de CAO voor het ziekenhuiswezen.

Nadere informatieomtrent dezevakatures kan telefonisch worden ingewonnen bij
mevrouw Vroomen, hoofd Aktiviteitendienst, Huize Op de Bies te Schimmert

(tel. 04404-1751).

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vakaturenummer 90011 binnen 10 dagen
na het verschijnen van ditblad te richten aan de dienst Personeel & Organisatie van

onderstaande Stichting, Postbus 5001,6097ZG Heel.

Huize Op deBies maakt deeluit van de Huize St. Anna te Heel met 476 bewoners en
Stichting St. Anna dietot doelstellingheeft HuizeMaasveld te Maastrichtmet 300 bewoners,

optimale zorg teverstrekken aan mensen met fM_fl^A 'n -otaa' z'jn ca- ■ 000 medewerkers
een geestelijke handicap. betrokken bij dezorg voor deze mensen met

Tot deStichting St. Anna behoren voorts Wm» wÊ een geestelijkehandicap.

■ _ Stichting St.Anna ■

Ül^Nj^^ |l= Integraal Kankercentrum Limburg

In het IntegraalKankercentrum Limburg werken achtLimburgse ziekenhuizen, hetRadiotherapeutisch
Instituut Limburg en de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg samen.
Het IKL bevordert en coördineert de samenwerking op het gebied van onderzoek en behandeling van
patiënten met kanker.
Tevens verzamelt en bewerkt het IKL gegevens over kankerpatiënten in Zuid- en Midden-ümburg en wordt
aandacht besteed aan voorlichting, preventie, vroege opsporing, bij- en nascholing en psychosociale

é zorgverlening.

I Eén van de taken is het verzamelen, opslaan en bewerken van gegevens over kankerpatiënten ten
I behoeve van de Regionale en Landelijke Kankerregistratie.

i* Binnen het IKL zijn de functies vacant van

\ 2 Registratiemedewerkers m/v
J 90% - 50%(')
« De functionarissen worden belast met:
£ - het verzamelen en bewerken van de gegevens voor de kankerregistratie
j» - het invoerenvan de gegevens in de computer

I De eisen zijn:- goede kennis van de medische terminologie- - een (bijna) voltooide verpleegkundige opleiding
*■ - een administratieve opleiding op MBO-niveau met enkele jaren ervaring in de gezondheidszorg
I - goede contactuele eigenschappen1 - bereidheid om een op deze taak gerichte scholing te volgen

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het ziekenhuiswezen.

2 (*) De functie van 50% geldtvoor de duur van een half jaar, waarna tenminste 35% gegarandeerd wordt.

* Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie gericht, worden aan de directeur van het IKL, drs. W.G.H. Visschers, Parallelweg. 45C, 6221 BD MAASTRICHT
i

Inlichtingen over deze functie worden telefonisch verstrekt door dhr. L.J. Schouten, registratie-arts,- tel. 043-254059.
33960

■

j Peil College
Voor de vestigingen Roermond en Maastricht
zoeken wij voor het studiejaar 1990/1991
docenten:

- Algemene Economie
- Bedrijfseconomie
- Boekhouden (MBA)
- Wiskunde
- Marketing

Sollicitaties richten aan Bell College
t.a.v. mevr. P. BeU-Simons
St.-Lambertuslaan 9,
6212 AR MAASTRICHT

Met spoed gevraagd:

' betrouwbaar en representatief

VERTEGENWOORDIGER - buitendienst
voor cv. - sanitair - keukens
Zonder ervaring op c.v.-gebied onnodig le
solliciteren.
Sollicitaties richten aan: _^_^^^^^^^
G. Aspenleiter, ___Jr__

_____— ffteenna) bv-
Burg. Lemmensstr. 216 J
6163 JS Geleen
Tel 04490-47575 33967

cenegenooog
KJAAMCNVERZOMINat-CENTIIUM

Bejaardenverzorgingscentrum "De Regenboog" te
Heerlen roept gegadigden op voor de onderstaande
functie:

BEJAARDEN- OF ZIEKENVERZORGENDEN M/V
Gedacht wordt aan personen dievoldoen aan de
volgende voorwaarden:- in het bezit van het diploma bejaarden- of

ziekenverzorging;- bij voorkeur enige jaren ervaring;- belangstelling voor de oudere mens;- bereid in teamverband te werken, alsmede wisselende
diensten te verrichten, inclusief weekends.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de
CAO-Bejaardentehuizen.

Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen tien
dagen te worden gericht aan de directievan
bejaardenverzorgings-centrum „De Regenboog",
Postbus 4451, 6401 CZ Heerlen.

33957

Autoservice Fermans „Shellshop de Hommert"
zoekt:

jonge enthousiaste

caissière
met middelbare opleiding en goede contactuele
eigenschappen in de leeftijd vanaf ± 18 jaar,
op fulltime basis.

Heb je interesse, schrijf dan een sollicitatiebrief
naar: "Autoservice Fermans „Shellshop de Hommert"
Hommerterweg 292, 6436 AM Amstenrade, tel.
04492-4256/4319 33572

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Acquisiteurs m/v
op oproepbasisen voor langere tijd. Van de
geschikte kandidaten verwachten wij dat zij flexibel
inzetbaar zijn voor enkele uren per weekvolgens een
planrooster.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, MoniqueDohmen
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat

TECHNIEK
Hulp proces-operators m/v
die diverse chemische installaties handmatig gaan
bedienen, besturen en repareren. De kandidaten
hebben een VAPRO-A, VAPRO-B of een opleiding
MTS procestechniek, met of zonder diploma.
Kandidaten met een afgebroken opleiding
beschikken over relevante werkervaring. U gaat
werken in een continu ploegenrooster. De opdracht is
voor langere tijd.
vcor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Tekenaar m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. De juiste
kandidaat heeft een afgeronde opleiding werktuig-
bouwkunde en heeft bij voorkeur ervaring op
ontwerp- en constructie-gebied. De werkzaamheden
spitsen zich toe op depetro-chemische industrie.
U werkt zelfstandig en/of in teamverband.
Bij gebleken geschiktheid biedt dezebaan goede
toekomstperspectieven.
Voor informatie:
04480 - 5 61 56. Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Kwaliteitscontroleur m/v
voor een gerenommeerd bedrijf in de oostelijke mijn-
streek. Na een ruime en intensieve inwerkperiode zal
deze zelfstandig het kwaliteitspeil van de produkten
(tijdens en na het produkt ie-proces) bewaken.
De gedachten uit naar een jongeMTS-er WTB, die
zelfstandig en zeer nauwgezetkan werken. Degenen
die zichzelf in deze profielschets herkennen en
bovendien graag in vol-continuïteit willen werken,
nodigen wij uit te reageren. De geschikte kandidaat
bieden wij naast een aantrekkelijk salaris, een
afwisselende joben goede perspectieven voor de
toekomst.
Voor informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

xmmcucsrc sunuunivnmouumo

SUPERMARKTEN B.V.
vraagt voor haar filialen in Nuth en Kerkrade

VERKOOPSTERS/CAISSIÈRES m/v
die gaan zorgen voor de verkoop, presentatie
en advies aan klanten, met een aanstelling
voor 32-40 uur per week.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Heb je interesse?
Schrijf dan een korte sollicitatiebrief of bel voor
een afspraak met een van de bedrijfsleiders.

Jumbo Nuth Jumbo Kerkrade
Markt 21 Akerstraat 50
6361 CV Nuth 6466 HK Kerkrade
tel. 045-241958 33747 tel. 045-412291

■ aaaai ■ aaaaaaaaa— , . i i^——^-_^—-—__^—_^—.— M i^^m Jong en

S|*Hji|S vakb^voor de
modebranche

zoekt in verband met structurele uitbreiding
voor betreffend blad een

acquisiteur m/v
op free-lance basis

Hoge provisie. Zonder ervaring of affiniteit met
de modebranche onnodig te solliciteren.
Brieven met foto en c.v. aan MödExpress,
Postbus 1060. 6160 BB Geleen.
Voor informatie kunt u bellen 04490-56063,
vragen naar Ton Delbressine. „»?«

DIABETES
GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN. AMERSFOORT

Gevraagd

APOTHEKERSASSISTENTE J
voor hele dagtaak.

Apotheek Pieters
Haalbrugskensweg 1,
6171 JA Stem (L), tel. 04490-31519

AUTOSCHADE DE VRIES B.V.
is een erkend FOCWA en ACOAT-SELECTED bedrijf.

Wij hebben plaats voor:

ALL-ROUND AUTOSCHADE
HERSTELLER(S) m/v
die vertrouwd zijn met de meest moderne apparatuur.

Voor onze spuitaldeling een:

VOORWERKER/SPUITER m/v
Sollicitaties richten aan:

mm " richten " uitdeuken " tectyleren /* TTP.k> " spuiten " leenauto " autoruiten pyy

autoschade de Vries bv STSS&g 28'Heerlen

XVir
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MARKTENE
Heerlerbaan - Heerlerheide

vraagt

MEDEWERKSTERS
voor de afdelingen * brood/kaas

★ slagerij
★ vleeswaren

- leeftijd 18-20 jaar- ervaring niet vereist- vanaf 32 uur/week

Schriftelijke sollicitatiesrichten aan: Meyers
Plus Markten, t.a.v. dhr. C.H. Meyers,
Wannerstraat 7, 6413 EV Heerlen. w„

VlechtersbedrijfAkkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
« en

LEERLING VLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

32706 045-254592 tot 13.00 uur.

V.V. VESTA
uitkomend in de 1e klasse afd. Limburg, zoekt voor
het seizoen 1990-1991 een

TDAIMPD ' b v diploma D
I flAA 11 mm 11 of oefenmeester 2.

Voor de training van de selectie en de begeleiding
van de wedstrijden.

Sollicitaties: J. Huynen, F. Ruttenstr. 24, 6074 EA
MeliCk- 33562

CEKADAK B.V.
/^ranOfiT. vestiging Nuth
lUlqllï-LnJ Spoorstraat 72
f*AU 045-245000- vraagt

ervaren bitumineuze dakdekkers
Vast dienstverband in het
vooruitzicht. Leeftijd 23-37 jaar.

305,0 Eigen vervoer is noodzakelijk.

Gevraagd:

bekwame automatiserings-deskundige
met gedegen opleiding en ruime ervaring
Formatica b.v., een snelgroeiende groothandel, richt
voor zijn eigen bedrijfsorganisatie, een afdeling
automatisering op.
Er wordt gewerkt met 80386 apparatuur onder
Unix/Xenix.
Wij zoeken hiervoor een
enthousiaste programmeur (m/v)
die in grote zelfstandigheid kan werken.
Inzicht in apparatuur en data-communicatie is vereist.
Wij bieden een prettige werksfeer, een goede
salariëring en gunstige secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Formatica b.v., t.a.v. dhr. Prickartz, Kasteel
Meersenhoven 201, Itteren/Maastricht. 33560

OPEL
Corsa 1.3S. 3-örs. Hatchback. 5-speed, spec.striping
Kadett 1.3S Club. wit
Kadett 1.6GL Hatchback. 3-drs., 5-speed. d.blauwmet f*"——Ascona I.Ba. 5-drs. Hatchback, bronsmet
Rekord 2.0S. 4-drs. sedan, wit
Ascona 1.6 LS, bronsmet
Rekord 2.0S automaat, blauwmet J.

FORD
Escort 1.4Bravo. d.blauwmet.. 5-drs., 5-speed, veel opties G©€Escort 1.4 L, zilvermet
Ford Scorpio 2.0CL
Escort 1.3CL. bordeauxrood
Escort 1.1 Laser, 5-drs.. 5-speed, blauw
Escort 1.3L, groenmet.. 3-drs Qp
Sierra 2.0coupé Laser, zwart
Sierra 1.6Laser, 5-drs.. 5-bak, LPG m*

SUBARU Grc
Justy 14DL, wit D0(
Mtni Jumbo. 5-drs.SDX
Mini Jumbo. 5-drs.SDX ....- , erv
Sedan 1.6DL, zilvermet

RENAULT Wij
ZEER EXCLUSIEF: Fuego GTS, bronsmet., in perfecte staat |
R5TL. blauw —DIVERSEN O
BMW 324 D, 4-drs., sedan, zeer veel opties, 1e eig. m
1986; VW Golf 1.6 Avance, 1987; VW Passat Combi o.'; —Nissan Sunny 1.3 LX, veel opties, zilvermet, 1988; VoW'

blauwmet., 1986; Nissan Micra, bronsmet., 1987; Suzi* bin
GL, blauwmet., 1988; Peugeot 205 GR, 5-speed, d.blau*
1986; Lada 1200 S, 4-drs., sedan, 1986; Nissan CherfV'; **uwit, 1982; Volvo 340 DL, rood, 1980; Mazda 323 Combi'
te, 1985; Citroen BK 1.6 RS, 1988; Audi 80 aut., 1984: H U€
dai Pony, 1982.

APK-keuring, mcl. afmeldingskosten, tijdelijk’ 49* ~
Schelsberg 123, Heerten §&$ I*l

Tel. 04S-725558 *fs\ -/\ (tussen Hendriks S Bristol) t,\_<_
-TTr, -+L_._______________________________________________________ hm "

____^ + -+^M |BOV_
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2$M rrOVinCl© Bureau Bibliothee-
W-S»!} I Imkanua Postbus 5700
IjjTsgl LllTlDUrg 6202MAMaastr«chl

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
M2214-90 dat zij bij besluit van 16 januari 1990nr.

Bs 56327 aan het Gewest Noord-LimbufS'
dereen aantalvoorschriften vergunning" \
ben verleend op grondvan deAfvalstof^ |
wet voor een inrichtingter verwerking va
valstoffen op terreinen gelegen te Horst
plaatselijk bekend Zuringspeel. Het bes!"' |
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inz" j
van27 januari 1990tot 28 februari 1990"^ fwel: - in hetProvinciehuis te Maastricht'
reau Bibliotheek) tijdens de werkuren; ~ \ 'het gemeentehuisvan Horst tijdens de ** iuren en bovendien 's maandags van 17*\, \
20.00 uur, en in het gemeentehuisvan S* lnum eveneens tijdens de werkuren en '*.
maandags en vrijdags van 18.00uur-20**,
uur in de Openbare Bibliotheek, Mgr. Ver'
lenstraat 2, Sevenum. Tot laatstgenoemd ,
datumkunnen tegen ditbesluit beroep
Kroon aantekenen: a. de aanvrager; b. de
trokken adviseurs; c. degenen, die over«<ej
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lidof.
eerste lid, onderc van deWet algemenebêJlingen milieuhygiëne bezwaren hebben in|
bracht; d. enige andere belanghebbend^ ;
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in sWa
geweest (overeenkomstig voornoemde*)
kelen) bezwaren in te brengen. De besef"'
king wordt na afloopvan deberoepster^
van kracht, tenzij voor deze datum beroep
ingesteld en mettoepassing van artikel■ jvan de Wet op de Raad van State een ve'
is gedaan tot schorsingvan het besluite JI
wel tot hettreffen van eenvoorlopigevo° 11ning. Het beroepschrift moet gericht en v*j
zonden worden aan deVoorzitter van de «*
delingvoor de geschillen van bestuur, I**ll
terdijk 22, 2514EN 's-Gravenhage. A
Hetverzoektot schorsingoftot hettreffe", «^een voorlopige voorziening moet evenee
worden gericht aan de Voorzittervan de>*
ling voor de geschillen van bestuurvan <-
Raad van State. j;
De beschikking wordt niet van kracht -<i°°
op een zodanig verzoek is beslist.

-^
TJFj LimburgsDagblad —■gpiccolo s

Bel 045-719966'

Nadere informatie over deze mededelingenkunt u krijgen bij deafdel'"
voorlichting en inspraak, 2e etage, stadhuis, Geleenstraat 27.

Correspondentieadres: postbus 1, 6400 AA Heerlen,
tel. 76 55 55, postgironummer 1033750

Komende week zullen er een aantal extra commissieverga*-*0

ringen plaatsvinden:

- op dinsdag 30 januariextra vergadering van devaste commiss'
voor Financiën, Beleidsplanning en Bestuurlijke Informa*1
over de herstructurering van het centrum. Aanvefcig 19.30 u*-
in de Coriovallumzaal van het stadhuis.

- op dinsdag 30 januari extra vergaderingvan de vaste commiss'
Welzijn en Sociale Zaken over de herstructurering van he
centrum en het Toeristisch Recreatief Beleids- en Activiteiten'
plan. Aanvang 20.00 uur in het stadhuis.

- op woensdag 31 januari vergadering van de vaste commissie
Stadsontwikkeling en Economische Zaken en Werkgelegenhel
over het Toeristisch Recreatief Beleids- en Activiteitenpl*-
(TßßAP). Aanvang 17.00 uur in de raadszaal van het stadhuis

- op woensdag 31 januari gezamenlijke vergadering van o
vaste commissies Stadsontwikkeling, Openbare Werken e
Economische Zaken en Werkgelegenheid over het ontwiktelingsplan Centrum Heerlen. Aanvang 18.00 uur in de raadS' j
zaal van het stadhuis.

De vergadering van de vaste commissie Algemene Bestuurlij"
Aangelegenheden op dinsdag 30 januaribegint in tegenstellin*-
tot eerdere berichten om 17.00 uur.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerden kunne i
terecht in het stadhuis, ingang Raadhuisplein.

mmmmx ________Ex_.lL __________fl_a^^
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Zuid Limburgse Sanitairhandel b.v.
Geerweg 18 6135 XC Sittard l|^gp.

Geerweg 18, 6135 XC Sittard, tel. 04490-13999

Groothandel in sanitair en aanverwante artikelen.
D<-or de groei in de afgelopen jaren is er een vacature ontstaan voor eenervaren medewerker.

"*'i zoeken daarom een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
binnen- en/of buitendienst

De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:
"" het verzorgen van de verkoop;
* het verzorgen van offertes etc.

punktie-eisen:
"" bekend zijn in de sanitairbranche:- leeftijd 25-40 jaar.

Geboden wordt:
* een zelfstandige funktie met afwisselend werk in een bedrijf waar het prettig

■verken is en dat binnenkort verhuist naar een nieuw pand;~ salaris nader overeen te komen.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan bovenvermeld
->dres«. 33963

Wegens uitbreiding van onze activiteiten,
zoeken wij een

ERVAREN MACHINIST
voor mobiele graafmachine.

Transport- en grondverzetbedrijf
H. JANSSEN & ZONEN
Locht 96 Heihofweg 21
6465 AJ Kerkrade 6374 CA Landgraaf
tel. 045-413908 33753 tel. 045-326199

de installateur
Loodgieters- en installatiebedrijfFerd. Dicteren BV

Voor ons dynamisch bedrijf zoeken wij in verband
met uitbreiding van onze werkzaamheden op korte
termijn een:

Iste 2de monteur
installatie-techniek

Diploma Iste/2de monteur installatietechniek of
gelijkwaardig strekt tot aanbeveling,
en een

service-monteur
Min. vereiste:
diploma service-monteurCV A.C. of gelijkwaardig
Kennis van meet-, regel- en electrotechniek is
noodzakelijk
Wij bieden u een prettige werksfeer in een jong
dynamisch bedrijf.

Uw sollicitatieste richten aan:
„de installateur bv"
Handelsweg 5, 6163 AJ Geleen,
tel. 04490-41295 (t.a.v. Dicteren F.G.J.) 34018

I n de dienstverleningvan kene wordt verwacht dat op korte ten wij een brede algemene bc-
*"******■ Burg & De Raad is een termijn een zelfstandig deel van de langstelling, scherp analytisch ver-

belangrijke plaats inge- aangiftepraktijkkan wordenbeheerd. mogen, een grote mate van zelf-
ruimd voor aangifte-advies- standigheid en een zakelijk goede

"Werkzaamheden. Wat wij vragen. beheersing van de Nederlandse taal.In de groeiendeportefeuille worden Kandidaten die zijn afgestudeerd Een uitdaging? De functie houdty?or zowel grote, middelgroteen voor hetdiploma Federatie duidelijk een uitdaging in. Wie in deKleinere bedrijven belasting- contouren daarvan dezeaangiften verzorgd.
_____^ uitdaging herkent, nodi-

inkomsten-en gen wij graag uit schrif-vennootschapsbelasting, telijk te reageren aanalsmede bezwaarschriften Burg & De Raad t.a.v. de9elden alsregelmatige ERVAREN MEDEWERKER heer P.T.M. Penders,

" AMMi>i«k«Mn«i#wi "._> _iaiii Personeelschef,
w AANGIFTEPRAKTIJK M/V Postbus 465, 5600 AL
*vat wij bieden. Eindhoven,
werkzaamheden in een HEERLEN Voor meer informatieWem team van aangifte- kunt u bellen met despecialisten, waarbij een- i________ „^— heer A.M. Schilperoort,
'ader een zo breed mogelijk tel. 045-716288.Jakenpakket tot zijn of haar
beschikking heeft. Een grotezelf- Belastingconsulenten, of met de Rlirn !*___ Door!standigheid in de contacten met de studie vergevorderd zijn. Behalve DUIQ T UB llddUcliënten behoort daartoe. Afhanke- adequate kennis enruime ervaring«ik van de ervaring van debetrok- in belastingaangiftewerk verwach-

Accountants-
administratieconsulenten

Belastingconsulenten
°*-rg& De Raad Accountants-administratieconsulenten Belastingconsulentenmaakt deel uit van demaatschapDeloitte Dijker Van Dien. In oktober 1989

de maatschappenvan Deloitte Dijker Van Dien en Coopers& Lybrand inNederland besloten op 1 april 1990 te fuseren.
*> nieuwe maatschap is lid van Coopers & Lybrand (International) en neemt een toonaangevende positie in op de Nederlandse en internationale markt.

Deuiteenlopende werkzaamheden van hetAlgemeenburgerlijkpensioenfonds zijnaan
verschillendeorganisatie-onderdelentoevertrouwd: hetAbp telt zes bedrijfseenheden, te weten Pen-
sioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, Onroe-
rend Goed en ABP-Hypotheken. Bij de uitvoeringvan hun takenkunnen dezebedrijfseenhedenge-
bruik makenvan de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningenlevert debe-
nodigdefaciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteund en geadviseerd dooreen aantalkleine gespe-
cialiseerdeCentrale Staven. HetAbpheeft in 12plaatsen inhetlandvestigingen.Vanderuim 3900me-
dewerkers is het merendeel in hethoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

fIESI PENSIOENEN
Afhankelijkvan omstandighedenkan deBedrijfseenheid Pensioenen eenouderdomspensioen,

invaliditeitspensioen, weduwen-, wezen-enweduwnaarspensioenofeenVUT-uitkering toekennen. Om ervoor
te zorgen dat al dezepensioenen op tijdworden berekenden uitbetaald iser een groot geautomatiseerd admini-
stratiefapparaat opgebouwd.

Binnen de Produkteenheid Pensioenaansprakenvan management-ervanng; vermogen om hetproduküe-
de hiervoor genoemdeBedrijfseenheid Pensioenen is proces te doorzien, te sturen, te begeleiden en aan te
op zeer korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een passen; professionele kennis van en ervaring met ma-
■ fm nagementtechnieken; goedecommunikatieve en so-
XlOOICl cialevaardigheden.

". " De juistekandidaat beschiktverder over devolgende
IXÏtVOGITIIIQSQ'-l^Oöt} persoonlijke eigenschappen: sterke prestaüegemoti-. *\ veerdheid, energiek, stressbestendig, stimulerendenpensioenaanspraken ÜM

m/v Standplaats: Heerlen.
Functie-inhoud: het hoofd Uitvoeringsgroep,ressorte- Salaris: het niveau van defunctie "hoofd Uitvoerings-
rend onder het hoofd van deProdukteenheidPen- groep" is vastgesteld op salarisschaal 011 (maximaal
sioenaanspraken, geeft mede gestalteaan het beleid ’ 6.190-per maand),
van deprodukteenheid envertaalt dit beleid-rekening
houdendmet deter beschikkingstaandebudgetten -in Voor degoedeorde zijopgemerkt dat een "assesment-
concrete operationele doelen. center-onderzoek" deel zal uitmaken van de selectie-
Betrokkene bewerkstelligt een effectieve en efficiënte procedure,
bedrijfsvoering bij de onder hemofhaarressorterende
uitvoeringsteams, waarbij met name planning, coördi- Informatie over de functie kunt uinwinnen bij de heer
natie, alsook controlevan essentieelbelang zijn. drs. H.T.G.M. van denBoom, hoofdProdukteenheid
Voorts participeert deaan te trekken manager in voor- Pensioenaanspraken, telefoon 045-798008.
komende gevallenin projektgroepen, zowelbinnenals
buiten de eigenprodukteenheid. Schriftelijke sollicitatieskunnen tot uiterlijkmaandag

12 februaria.s. worden gericht aan deheer
Functie-eisen: HBO-werk- en denkniveau, blijkend uit R. A. Hutting, Oen P-adviseür van de StafOrganisatie-
een HBO-diploma, liefst op bedrijfseconomisch, dan- en Personeelsontwikkeling van de Bedrijfseenheid
wel bedrijfskundig gebied; enige jarenrelevante Pensioenen, Postbus 4807,6401 JL Heerlen.

fycrn#TE_T 'n wereld aan mogelijkheden

V N_____FkWS

Koninklijke Wegenbouw Stevin,
regio west/zuid zoekt voor haar
distriktLimburg, opkorte termijn

Ervaren
grondwerkers
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met de heer D.W.
v.d. Heuvel op het distriktskan-
toor, Frederikstraat 5, te Hoens-
broek. Telefonische inlichtingen
kunt u verkrijgen onder nummer
045-236262. m

Koninklijke Wegenbouw Stevin bv,
regio west/zuid,Postbus 11058,

3004EB Rotterdam.^

Salplex B.V. is een industrieel toeleveringsbedrijf
gespecialiseerd in zeer nauwkeurig zaag- en stanswerk.

Met behulp van computergestuurde machines worden
halffabrikaten vervaardigd voor onder meer:

- foto- en schilderijlijstenindustrie;- electronica industrie;- meubelindustrie.
Salplex BV. is éèn van de grootste hardboardverwerkende
industrieën van Nederland.
Wegens de sterke groei van onze export binnen de EEG en
de daaruit voortvloeiende produktievergroting, zoeken wij op
korte termijn

PRODUKTIE-MEDEWERKERS
in tweeploegendienst
Wij vragen:

" MAVO - HAVO of MTS (W of E) opleiding;
«■ leeftijd tot ca. 30 jaar;
" produktiegenchte instelling;
« kwaliteitsbewust funktioneren.

Wij bieden:
" een prettige werksfeer;

" goede salariëring;

" 15% ploegenfoeslag;
" goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Kandidaten verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie met CV
te richten aan: Salplex BV., Postbus 806, 6130 AV Sittard.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot
mevr. M. Brouns. telefoon 04490-20800 33971

Gevraagd:
voor spoedige indiensttreding bij grote
meubelzaak:

VERKOPER
Wij verwachten van de kandidaten dat zij:

- ervaring hebben in de verkoop van meubelen en
woninginrihcting of in vergelijkbare branche;

- bereid zijn zich volledig in te zetten;- zelfstandig initiatieven en beslissingen kunnen
nemen;

- over voldoende algemene ontwikkeling beschikken.

Wij bieden de geschikte kandidaat een aantrekkelijk
loon en een prettige werksfeer waarin een grote
mate van zelfstandigheid vanzelfsprekend is.

Sollicitaties te richten aan: HK 105 van het Limburgs
Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

' 34041

KHET SEKTIEBESTUUR SPECIAAL
ONDERWIJS VAN DE KATHOLIEKE

■ «■ SCHOOLVERENIGING HEERLEN e.O
mm' vraagt met directe ingang

Vvoor de SO/VSO „de Zonnewijzer"
Grasbroekerweg 124
6412 BH HEERLEN

De SO/VSO „De Zonnewijzer" is een school voor
Orthopedagogisch Onderwijs (Z.M.0.K.)

1 part-time leerkracht
In tijdelijk dienstverband

Gezien de samenstelling van het team, gaat de
uitdrukkelijkevoorkeur uit naar een mannelijke
kandidaat.

De taakomvang bedraagt ongeveer 20 uur.
Uitbreiding van uren moet tot de mogelijkheden
behoren. De voornaamste taken binnen deze functie
zijn: het realiseren van de ADV-opvang, alsmede het
verzorgen van de expressievakken op het VSO.
Voor deze vacature wordt vereist, dat de kandidaten
in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid als
volledig bevoegd onderwijzer, alsmede de
aantekening j. en r.
Het bezit van het diploma vakstudie SO alsmede
specialisatie in en aantekening voor de
expressievakken strekt tot aanbeveling.

Voor een goede vervulling van bovengenoemde
functie gaan de gedachten uit naar kandidaten, die:- orthopedagogische en orthodidaktische ervaring

hebben in het werken met kinderen met ernstige
leer- en gedragsproblemen- goed kunnen luisteren en omgaan met kinderen,
ouders en collegae- niet snel ontmoedigd raken en veel geduld en tact
bezitten- een goed orthopedagogisch klimaat weten te
scheppen en in stand houden, waarin kinderen zich
geaccepteerd en geborgen kunnen voelen- de bereidheid bezitten om samen met de kinderen,
de ouders en het multidisciplinaire team intensief en
met grote inzet te werken voor de school

- breed inzetbaar willen en kunnen zijn.

Voor inlichtingen betreffende de vakature kunt U zich
wenden tot de schoolleider, de heer A.N.
Steenbekkers, tel. school 045-725519, tel. privé
045-316992.
Sollicitaties vóór 9 februari a.s. richten aan het
sektiebestuur Speciaal Onderwijs, Postbus 196, 6400
AD HEERLEN. 33984

Kiest u een standaard-
oplossing als u een

technische baan zoekt?

Kiest u een standaardoplossing of kijkt u eens verder?
Werken opverschillende, interessante projekten bijvoorbeeld.
Voor grote produktiebedrijven, v-oor de gemeenteen de over-
heid. Ervaring opdoen in verschillende branches. Met een
goedbetaalde,veelzijdige baan die de zekerheid biedt van
een solide karrière. Wie geen standaardoplossing kiest maar
zijn horizon wil verbreden, stuurt de bon vandaag nog op. Of
bel voor een afspraak.

_)}polec
I K A~R~RT"Ë~R~ir~"B~d ~H~
■ Ik wil meerweten over de moselijkheden diePolec biedt om aan mijn karrière te werkerv

D Stuur mij een kompleet dokumentatiepakket ''D Neemt u kontakt met mijopvoor hetmaken van een afspraak —
Naam: m/v
Adres:
Postcode: Plaats:
Leeftijd: Opleiding/studierichting:
Afstudeerjaar:
In ongefrankeerde envelop zenden aan: Polec, Antwoordnummer 1161, 6200 VB Maastricht

I POLEC KENT DE WEG IN TECHNIEK
PROJECT ENGINEERING DETACHERING WERKTUIGBOUW ELEKTROTECHNIEK AC/CV/SANITAIRTECHNIEK1 BOUWKUNDE INTERIEURBOUW CIVIELE TECHNIEK BETON-EN STAALBOUW INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

I

<~7 As. ST. GREGORIUS 1ZJ l£J ZIEKENHUIS I
BRUNSSUM

GEZOCHT
LEERLING ZIEKENVERZORGENDE

Je zult vanaf 1 september 1990 gesignaleerd worden op de Centrale
School voor Gezondheidszorg in Heerlen waar je een 30 weken durend

" theoretisch gedeelte van de opleiding volgt. Na het succesvol afsluiten
van deze periode ga je werken als leerling ziekenverzorgende op
verschillende afdelingen van ons verpleeghuis in Brunssum.
Door een combinatie van leren en werken krijg je stap voor stap hel vak
onder de knie.
Inclusief de voorbereidende periode van 30 weken duurt de opleiding 2
jaaren 6 maanden.

SIGNALEMENT:
- tenminste 16 jaar en 8 maanden;- bezit MAVO-diploma op C-niveau of LBO-diploma op B-niveau met

minimaal 2 theorievakken op C-niveau of een gelijkwaardig diploma.

BELONING:
Tijdens de voorbereidende periode ontvang je een zakgeld van ’ 395--per maand.
Daarna bedraagt het salaris afhankelijk van de leeftijd gedurende het
eerste leerjaar minimaal ’ 1205,- bruto per maand exclusief een toeslagvoor het verrichten van onregelmatige diensten.

Herintredende vrouwen, langdurig werklozen of medelanders behorend
tot een etnische minderheid worden van harte uitgenodigd om te
solliciteren.

Voel je je aangesproken, meld je dan vrijwillig door onderstaande bon in
te sturen.
Je ontvangt dan een informatiebrochure en een sollicitatieformulier.

Deze bon uitknippen en in een enveloppe sturen naar:
Verpleeghuis "Schuttershof"
Personeelsdienst
Postbus 255, 6440 AG Brunssum

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

34017
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50 g nu, DM 1,95 I
Ecossa Cable 5I 100 % mercerlslerte I

I agypnsche Baumwolie, I
I gl_nzeni.es CaOiegarn. I
I ideal für St. ickmascnlnen, I
I Lauflange 50 g 170 m. in I
I mehr als 20 Farben I
I vorrStjg

CanCan
I Gianzgarn, 74% Viscose, II 26%Polyacryl,Naael3-4, I
I Lauflange 50 g 150 m, In II den aktuellenModefaröen I
I lila, pistazie, messing, II scnwarz usw.

IsabellI 70 % Polyacryl, 20 % I
I Viscose, 10 % Seide, II Lauflange 50 g 140 m, I
I Nadel 3,5-4. in 12 I
I aktuellenFarben.
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Aken
Koopstad
Vandaag tot 14.00 uur geopend!

Vanaf Maandag: Seizoensopruiming

Zaterdag 3 februari zijn de zaken tot
18.00 uur geopend

| : ;
f?^B __T>_''____h<__! _E"T'B FE

AAI/MtN I I %j* Jkmm _*-Vl Tel:o9-49-24133186

Das große Fachgeschaft für Baby- und Kinderausstattung in Aachens City

CnTTffJ^^^ÏÏ^CTff I Babyautositz ISSÖBffilI Maxi Cosi Ps|p|
MJEÏÏiIf-ilil 09MoaneuDM99.QQ ll^gg^JJJ
Teutonia Quadro tfl£ SSS! I Pe9Caravelle Piu
Luxus Uifi 3jË£ tmé I Alu

«0,, 450.00 MmMA''l k°'"AS 498.00
ESJHjEEE I AutOSitz (0-4 Jahre)

mehrfach

BffWÏTn vers,ellbar iftonn ËM_T?TiTiir***l K_**_'_U nurDM IOC/.UU _Ut2__Cil_i_i_!J
Leichtsportwagen fBÏSHE?!^ I Paidi Kinderbett
mif Verdeck B|lSSöS_i I "TiCO ExclUSiv"

nur DM 139.00 It^A^M nur DM 298.00
JTWJWIJI I Autositz Concord P^lTflTTrTTtTffTßTffl'fffflwffmm Deita mßjii'iüß Si[WWË in allen neven mTWm^mM_WIJHaaJjiJ F^nur DMlB9.oo HPBm&KMiM
Buggy I Baumann Kombi-
3fach I HOChStUhl
verstellbar jAA An I zerlegt AA AA

nurDM \ éLZ).UU | _T_KFl*U»_l nurDM Q-t/.UU
I Autositz Concord I ER Pffl
I mit Tisch

____É_JrlWkMI-tl nurDM 249.00 BBQ^£Q]
Peg Buggy Pliko HESE I Chicco L'egebuggy

_____S D I Fly Komfort __
ab DM 189.00 BBB_l4Ü{iJ n DMI49-00

Mo-Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr ____^ff!f!f^!Vvf^fpf| Donnerstags 9.00 - 20.30 Uhr ■_______£■Wjittfijv Samstags 9.00- 14.00 Uhr
Langer Samstag 9.00 - 18.00 Uhr -^m^

Ir

I Für die Dame. ~^~Z 1^i Fur Ham U/n»..

■ diverseQualiföten SWea'Sh,rts' og «r|c„.Pu„ovor in modischen P'^--freduziertauf 9*" Farb^ Q9O I ü EÖSJeEI kBlusen, uni oder gemustert reduziertauf 5*/U ■ ■** 3 ÉÉMJfflflrm modischen Farben /_Qn B«*--~.wo...Hosen "Êk «A ■ Ww7T»fm
reduziertauf 9,»" diverseFarben ' Iftv I 'M *^A ___

»' L_ KM *"I "ma_^hiedeneQ"ten. «***-* 19,90 |. Ij 'J| !■_■_■ IFbrmen und Farben lAan Jogglnghosen '_\ jB
reduziertauf I900 4 Farben U

■ und^i?. tkombinierbar. lóssig reduziertauf IV?V W _____kl I FM und schick, in vielen Farben iaqa ' W«^WT 1
/*/ieiferf ,W 15|~U Sakkos in vielen modischen '*l flL__ I"--"-'_ PoDelin rarben und _K 1"<

reduziertauf oS?** Mantel, verschiedene Ü*'
Wa.w_.ri- u

w' Qualitöten. vieleI uÏÏSCh'CkenFOrmen .__, -o^cheFarben RQ ft|§ 1
reduziertauf 59,- 0""" I jQI lPopellne-Jacken, aktuelle r" u"lFre'2e"an*tüge für MtFormen undFarben Ue"e - - und lhn'BaumwollAch WL ■ ' |ffff/J„, ~ , RQ gewebe. in 5 Farbenreduziertauf W^- Damen-GröÖen 38-50 1

Mantel in verschiedenen Herren-GröSen 48-60. 25-30 M. j hormen undFarben c -* |JQ : B*-___
reduziertauf 09 — reduziertauf 05//— » F^^*_

ffie,eichte Quanten. KKS££^ Q«ten **f |\J fclj V
M Formen und Farben 7ft «***„, 99"1 _____ 1'reduziertauf /ü — a^

, ww/ ■ ÜBfek__ '** J'
Mfinfa,! k _. ' Le<lerjacken, sportive Formen iÉiiÜ inv^AhliChwerti9eQualitdten ln verschiedenen Qualitöten ffM m verschiedenen Farben (%f% "odischeFarben a

ftftreduziertauf *j\jj~ reduziertauf 99""1 I \jf^^l

fÖLdgsKindi &7 ?''
"**"""' 9» SSS. n'J-i.5,..,, I

verscniedeneMotive «i _■ /_/* -*00" om* raggggg; V
reduziertauf 14,90 R/4 By4 TT-KA RTE IHosen, verschiedene Modelle I l■ m aktuellenFarben ' i^r.» A ..#-.. F

I rocken, autwendigverarbeitet RTb°a«en..'! *%""-««» Iverschiedene Modli,e e'te,'OAQn _abatt m"d^AdlerRabatt-Karte L ,? P"MHH
«***«, O9»0 A"ch auf alle «eduziert-Angebote. ■ 1

JP* J| IJ
fmurmnniit ,-jm- ■■iiMi.-irp^iTT-i-— ,--, -■ .-■ jmmmm tt___________r^'s#< _r Jl

X^-O*-^ «AS-Aualahrt / / / / II ___-—"__B KSB*. I __■ ____.% m~

[^^#^^3^^l\\ 5100 Aachen _Xll2^L^^é^^JU GegenüberTivoli oo^V"V
U ) CA^ r )) j Am Gut Wolf 1 %Y5vV <WLoY~\-LJ cll^ /A/ Telefon 0241/15005 NvN^A^ft?^Oo

/,S/ * «AB-AualalVt 1 _^(^ ~^ ,r —'/*V /&/ /\JlAs^_S_£9__

Nicht vergessen: Am langen Samstag ist bei Adler bis 18.00 geöffnet
ii

Gezellig winkelen in Aken
Zaterdag 27 januari tot 14.00 uur geopend

Vanaf maandag 29 januari:Seizoensopruiming
Donderdags zijn de zaken tot 20.30 uur en zaterdag, 3 februari tot 18.00 uur geopend

V^^F ■■■■■■■■■■■■■■■—a^^—

mmm^^^mm^^^^^^^M SPOOT mmmv^^^mmm^ f
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I boby 2ooo|
Fachmarkt für Babyausstattung - Kinderbedarf
bietet auf mehr als 1.300 qiti \_ . ;|i

" Kindermöbel " Kinderwagen l
" Sportwagen " " Stubenwagen \
" Wiegen " Buggys

ï
" Autositze " Reisebetten

li
" Hochstühle " Spielzeug

" Erstlingsausstattung " Zubehör ta
und und und...

TRIERER STRASSE/DROSSELWEG 87- 5100 AACHEN
TEL 0241/574333
Aachen - Brüsse - Antwerpen

- über 200 Parkplatze -

;
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Verantwoordelijk wethouder Maria
Strater blijkt de nota nog niet ont-
vangen te hebben. „Dat wij nog
geen stelling hebben genomen, is
geheel conform de afspraak met de
buurtraden en de gemeenteraad.
Pas na lezing van de nota bepaalt
het college zijn mening".

Moeizaam
Zoals bekend is derelatie tussen de
buurtraden en met name het college
moeizaam. De raden voelen zich
miskend, onder andere doordat de
gemeente veel te weinig informatie
geeft. Maar de gemeente wil de rol
van de raden juist inperken, omdat
ze teveel 'gemeenteraadje' zouden
spelen. Van de negen buurtraden
hebben er inmiddels al vier gedesil-
lusioneerd de pijp aan Maarten ge-
geven. Volgens de ondervraagde ge-
meentelijke diensten functioneren
de buurtraden niet als overlegplat-
form, zoals de bedoeling was. Alsre-
denen worden genoemd: " ze hou-
den zich voornamelijk met 'deelbe-
langen' bezig," de 'stimulerendeen
coördinerende' functie ontbreekt,
het draagvlak in de buurten zelf is te
gering.

CDA niet meer in
raad Simpelveld

LANDGRAAF - Het Landgra^B
college wil dertig woningen l^Bwen op de plaats waar het zwembad
Onderste Molt heeft gestaan. De «S
derhandelingen met een Heerle^Hprojectontwikkelaar zijn nagenoS
afgerond. Om de bouw van de vr9
sector-woningen mogelijk te malraß
vraagt het college de raad een vocH
bereidingsbesluit te nemen.
Eind 1988 wilde de Golden W
Speelclub het zwembad over nfi
men, maar vanwege de woonbë^
stemming die op het terrein lig:
dat niet door gegaan.

CDA-bestuur reeds in een eerder
stadium weten af te zien van ver-
dere samenwerking. Zij neemt in te-
genstelling tot Dohmen niet deel
aan de komende verkiezingen.

SIMPELVELD - De CDA-afdeling
Simpelveld-Bocholtz is niet meer
vertegenwoordigd in de gemeente-
raad. De beide zittende CDA-raads-
leden hebben met ingang van afge-
lopen donderdag hun lidmaatschap
opgezegd uit onvrede met de plaat-
selijkeafdeling.
Zowel Sjef Dohmen als Riet Brou-
wers geven tot de verkiezingen in
maart hun eigen visie weer in de
raad en treden dus niet meer in
overleg met de achterban van het
CDA. Fractievoorzitter Dohmen wil
niets meer met het CDA te maken
hebben, omdat hij geen hoge klasse-
ring (plaats 1 of 2) op de kandidaten-
lijst heeft gekregen. Dohmen heeft
zich inmiddels aangesloten bij de
fractie Starmans-Beckers. Hij
neemt ook deel aan de komende
verkiezingen en staat achter de he-
ren Starmans en Beckers op plaats
drie. Mevrouw Brouwers liet het

Interpellatie
over superdisco

BRUNSSUM - Raadslid Paul van
Betuw van de Brunssumse PAK-
fractie wil tijdens de komende
raadsvergadering een interpellatie
over de mogelijke bouwvan een su-
perdisco houden. Hij heeft dat in-
een brief aan het college aangekon-
digd.
Als de meerderheid van de raad
hem daartoe de gelegenheid geeft,'
zal Van Betuw van het college ver-
langen om de preciese stand van za-
ken rond de mogelijke komst van
een superdisco uit de doeken te
doen. Het schriftelijke antwoord dat
hij onlangs op zijn vragen kreeg,
vindt Van Betuw volstrekt onvol-
doende want 'er wordt op geen en-
kele wijze ingegaan op de door mij
gestelde vragen.

Congres JOVD

Geen stormschade...
" Op heteerste gezicht zou de indrukkunnen ontstaan datdit ge-
bouw bezweken is onder de storm die donderdag woedde. Maar
dat is niet het geval. Niet de natuur, maar de mens grijpt hier in.
De flats aan de Belgiëlaan in de Heerlense wijk Vrieheide gaan
momenteel tegen de grond.
Door de slechte toestand van de flats ontstond er leegstand enwerdenze steeds meer toevluchtsoord voor verslaafden. In maart
van het afgelopen jaar besloot de gemeenteraad om de flats voor
1,7 miljoen gulden te kopen en vervolgens te slopen. Voorlopig
komt er op de betreffende lokatie een grasveld, totdat het ont-
werp-bestemmingplan voor het hele gebied klaar is. Daarin
wordtaangegeven hoe het terrein in detoekomst moet worden in-gevuld. '

Foto: FRANS RADE

HEERLEN - De Jongeren Organi-
satie voor Vrijheid en Democratie,
JOVD, houdt vanavond een eman-
cipatiecongres in 'Auberge de
Rousch' in Heerlen. De JOVD heeft
als sprekers mevrouw Hovers-Van
Lierop (zakenvrouw van het jaar,
'88) en het Statenlid mevrouw Kien-
huis uitgenodigd. Het congres be-
gint om om acht uur.

trum Democraten enige
kans te maken op een
raadszetel. Ze behaalden
in Heerlen namelijk 0,9
procentv^n de stemmen.

Centrumpartij niet
in raad van Heerlen

loste peuteren voor minimaal 100 gulden.
Bij verkoop gaf hij de adverteerder een
kwitantie en ondertekende die met de ge-
fingeerde naam 'Jan Bouwhuis. De on-
geoorloofde praktijken kwamen aan het
lichttoen een adverteerderargwaan kreeg
en Afcent belde. Bij Afcent kende men
echter niemand onder die naam.

Oplichter loopt
tegen de lamp

BRUNSSUM - De politie in Brunssum
heeft gisteren een 46-jarige Heerlenaar
aangehouden wegens oplichting. De man
gaf zich uit als advertentie-acquisiteur
van een Afcent-tijdschrift.

De recherche in Brunssum is ervan over-
tuigd dat er meerdere mensen benadeeld
zijn door de nep-advertentieverkoper. Zij
kunnen zich melden bij de recherche in
Brunssum: S 045-252555.

KERKRADE - De Kerkraadse
politie betrapte donderdagmid-
dag een inbreker op heterdaad
toen hij de pastorie aan de St.
Pieterstraat inKerkrade met een
stereo-installatie verliet.
Het bleek een vijftigjarige inwo-
ner uitKerkrade te zijn die even
tevoren de deur van de pastorie
had geforceerd. Na verhoor en
het opmaken van een proces-ver-
baal werd de man in vrijheid ge-
steld.

Dief gepakt
in pastorie

De Heerlenaar bezocht ondernemers in
Brunssum en probeerde een advertentie

Een verontruste burge-
meester Van Zeil kondigde
al op voorhand aan alle
wettelijke mogelijkheden
aan te zullen grijpen om
het functioneren van de
Centrumdemocraten in de
raad te bemoeilijken.

HEERLEN - De Centrum-
partij, inmiddels officieel
Centrum Democraten ge-
heten, doet niet mee aan de
gemeenteraadsverkiezin-
gen in Heerlen. De partij
heeft niet de borgsom be-
taald, die voor 23 januari

voldaan had moeten zijn.
Bijgevolg is de partij uitge-
sloten van de verkiezin-
gen.
Op grond van de uitslag
van de landelijke verkie-
zingen in september van
vorig jaar leken de Cen-

Buurtraden 'leven' niet
Gemeente Kerkrade erkent gebrekkige informatieverstrekking

kampioen
„^'-e wordt kampioen? Die
feld^ zal vandaag ongetwij-
fo Ae.*e malen worden gesteld

en in CadierL K-eer. Want de muziekkorp-
*"lt__** die twee plaatsen komen
kit daa_ in het Brabantse Oss
W^ de wedstrijden om het

in de af-"ttni? uitmuntendheid. PlaatsA handeling is de befaamdeeliA " P- En zoals dat bij
HU titelstrijd het geval is, ook
;. 2lJner weervan die aardige
"Pa'en e zon wedstrijd een
dj rt cachet geven. Juist in
loeie,a/de£ing immers zal er een
lojlblJzónder spannende strijd
b^°ar"sten. Want de twee Lim-
ejASe korpsen mogen ook nog

rekenen op de niet te on-
TeA atten muzikale concur-
Ha !e van de fanfares vanren en Heemskerk.

kampioen (2)
"o"
"e-ih u een beetje inzicht te ge-
kkii) gering de krachtsver-
fyj, len vanmiddag wellicht
de n zijn geven wij nog even

fcuo nten die de drie 9ro°tste
b^ ,r *e£en tijdens het voorbije
fd^eoncours, behaalden. Fan-
DfiiKi- Donatus nit Grijze-

scoorde toen 308/2
'"Qalrf *^'as*ws uif Keer be-
i(i( S~e 306 punten en het korps
t'*ss emskerk ging daar mooien *n zitten met 307 punten.

kampioen (3)
djAanning volop dus. Leuke
Wn trouwens ook. Want het

KcL Van GriJzegrubben staatW<A leiding van Frenk Rou-
\irt' Afkomstig uit Sint Geer-
■in **. maar hij woont, juist ja,
Ig^pCadier en Keer. Preciezer
■('ier.9(i, woont op ongeveer

' l*uJneter afstand van het repe-
èu^kaal van concurrent St.
3<%JUs- Frenk zal dus wel zeer.scfj. °p de hoogte zijn. Mis-
"Mj*n heeft hij wel eens stil-
deA een ommetje gemaakt tij-
(jqn de repetities in Keer. Hoe
"e,iAo'c' jeugdige dirigent
((qg acht een open strijd en
k j/1verheugt hij zich op. „Datidt . elk geval veel leuker dani^ ""- alleen moet aantreden in
Ij-jj afdeling", zegt Rouschop.
t'eïrt^ tevreden over de voorbe-

ln9en. „Laten we het zozeg-
d^ " °nze muzikanten kunnen
P* l!u e werken uitstekend spe-renu ar *'e moet altijd maar
\^. achten hoe het op dat mo-
it>, eruit komt". Dat hét zijn

«^
1[ Qeval de twee uit te voe-l^^kken: Three Capriccio's

r**nf van Lijnschoten en
Vp[*. Romance en Finale

Hhilip Sparke.

Kampioen (4)
pel t**e van Keer kunnen
Je** 9oed blazen. Daar is ieder-l^' en ook dirigent Wiel Coen-
»a s > best wel van overtuigd.
r*n

r °°'c er w^ men z*c*l n*e'
is cVe Vo°rspellingen wagen. Het
%-pt n momentopname, zegt se-
hedris H"b Dirix. En dat kan
tf-nr. maar ook wel eens wat
ras 90ed uitpakken. Op het
f^ii^fprogramma staan de
jje ,ad.e vanMeindertBoekei en
Foed arp °fWales' van Gerard
f eZlJn vermeld. De spanning
ro)'_ OrTn ' oevestigt Dirix. ,JDe
fee^ en 2yn waarschijnlijk zoJee- aar*; elkaar gewaagd, dat
Je jfT^ti-Jk geen prognose durftfte ftken". Op een ding hooptpi-tt^^der secretaris wel: DeL Pel moet in Keer terecht ko-ftA L^efst bij St. Blasius,hujij.a" Frank en zijn Nuther
fl-rui. anten met dé eer gaan
80,Aen> dan zal Keer hunhn _9enoot ongetwijfeld óók

"■arte feliciteren.

Discriminatie
rl* rf 0'100* *s er> om iets te le-
[°or ctar zVn scholen immers
hdü Maar ook de meester
L 8 o ï*et u*££(e*eerd en doet op
tainj momenten nieuwe

Er inf, 0p- Zoais deze weefc, toen
.^ei-ri e klas over discriminatie
Hcis besproken. De betreffendek _e^lst heel wat voorbeeldenhler llen over het thema, eny». en ar 'lad intussen, opzette-
;leing tussen de regels door, een
'örne , rn-aar discriminerende

9 aemaakt. Toen hij
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(ADVERTENTIE)
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«K£l©w Contactlens
mr A Specialisten in optiek HanJongen -*g_*

Akerstraat 18A (de veilige manier om .Heerlen, tel. 045-714856 zachte lezen te dragen)

Elk half jaar nieuwe lenzen
■nel. vloeistoffen en controles

voor een vast bedrag
(zelfs goedkoper dan de gebruikelijke systemen)

Zie ook LD-TV zondag 28 januari "

(ADVERTENTIE)

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

Prijsklasse van ’ 40,- tot ’ 70,- per m 2

Woonkamerplavuizen
In alle maten en veel moderne kleuren,

"*3»V*. i** \ig(
, voor de laagste prijzen van Limburg.

JJF i '. ' v * Vanat ’ 25-per m2.... ,tf *MS*Wï£ Badkamertegels
j_ T_D __" '**?__Af "Ct *^Ja Ér_a_uig__? f^ky Kom kl|ken na*,r on2e nieuwec01'»1- 1^
»-^küiïfcü* «7j?v". .'T7 uzultverrast2|in' Jazeker'ool(wer

Marmer
Voorgang, keuken en kamer.

Onversli|tbaar! ’ 69,50 per m 2
■^___________a¥M^hhYmbhnTa^^^nTZ^ZZ-ZI

(ADVERTENTIE)

JUBILEUM ARRANGEMENT
ter gelegenheid van ons 10-jarig

bestaan.
Dit volledige viergangenmenu,
inclusief een aperitief naar keuze,
bijpassendewijnen en koffie
complet, wordt u aangeboden
voor de speciale ,
jubileumprijsvan ’ 75,—

mmmmm* (t^tJStüUmllt

O&uwtte
■

**"£,£-Av.-ifS^W7 -*~; ■"$%,

ledere
zaterdag en zondag
steen-grillen op onze
bovenverdieping a ’ 25,-
-per persoon.

Zondag vanaf 12.00-21.00 uur
Lunch van 12.00-14.30 uur
Diner vanaf 17.30 uur

Woensdagavond en donderdag de
gehele dag gesloten.

Kasteellaan 3, Heerlen
Tel. 045-724182

Van onze verslaggevers

KERKRADE - De Kerkraadse
buurtraden geven toe dat de
belangstelling van de bewo-
ners te wensen over laat. Het
algemene buurtbelang staat te
ver af van de individuele
buurtbewoner, waardoor de
raden niet als overlegplatform
kunnen functioneren.

Daar komt bij dat de belangen en
wensen van de gemeente en de ra-
den sterk uiteen lopen. De buurtra-
den willen graag vroegtijdig bij al-
lerlei zaken betrokken worden,
maar de gemeentelijke diensten
noemen dit ongewenst, dan wel
'praktisch nauwelijks haalbaar. HEERLEN - De Heerlense Stads-schouwburg heeft het afgelope»

jaar ruim 145.000 toeschouwer.--
trokken, het hoogste aantal in 1.
burg. Met name grote shows ats
Barnum en JosBrink zorgden avcüEden achtereen voor uitverkochte zjC
len. Gemiddeld was 70% var.
plaatsen bezet.
Door de goede recette-opbrengsten
bedroeg het exploitatietekort 'maar'
ruim 2,5 miljoen gulden. Dat is een
ton minder dan in 1988, en dat on-
danks het feit dat er extra kosten ge-
maakt moesten worden door veß
bouwing en automatisering.

Woningen
op plaats
zwembad

Goed jaar
schouwburg

Heerlen

HEERLEN - Vijf mannen hebben
deze week in een woning aan de
Heisterberg in Heerlen een hande»»
laar in softdrugs beroofd. De rc«M
nen bedreigden het slachtoffer mf.
een mes en gingen er vandoor met
geld, sigaretten, hasj en twee wa
pijpen.
De daders zijn inmiddels aangek
den en voorgeleid aan de offi<
van justitie in Maastricht. Het gaat
om drie inwoners van Nuth en twee
minderjarige jongens die waren
weggelopen uit een inrichting in Cjfc.
dier en Keer.

Mannen beroven
drugshandelaar

De opvatting van burgemeester en
wethouders ontbreekt echter. „Van
mei 1989 tot en met vandaag heeft
het college het enquêteformulier
niet ingevuld", constateren de op-
stellersvan de nota. „En juist om de
relatie college-buurtraden is dit pro-
ces opgestart", zegt Groen Links-
voorman André Brauers in een eer-
ste reactie teleurgesteld.

Afwezig

Op haar beurt erkent de gemeente
dat de informatievoorziening naar
debuurtraden niet optimaal is, door
formele en organisatorische proble-
men. Dit zijn de belangrijkste con-
stateringen uit de langverwachte
'Evaluatienota buurtraden Kerkra-
de'. Hierin geven de betrokken par-
tijen hun mening over het functio-
neren van de raden.

Kokkerellen op z’n Marokkaans
HEERLEN - Cous-
cous is overheerlijk.
Dat vonden gisteren
bijna alle leerlingen
van basisschool De
Belleboom in Kerk-
rade. De couscous,
een gerecht van
groente, vlees en ge-
malen rijst, was
klaargemaakt door
Marokkaanse klas-
genootjes. De eer-
lijkheid gebiedt te
zeggen dat ze daarbij
wat hulp kregen van
hun moeders.
„Ik zou het elke dag
wel kunnen eten",
zei directeur Ad Jeu-
rissen van De Belle-
boom. De Marok-
kaanse maaltijd
werd opgediend in
het kader van een
project over voe-
ding. Voor de weini-
gekinderen die de
couscous niet lekker
vonden, was er to-
matensoep met bal-
letjes.

" De voorberei-
dingen in volle
gang.

Foto:
FRANS RADE.
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Petra en Gé van Melick-Pollaert
Europalaan-Oost 23
6075 EA Herkenbosch
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■ Voor alle (ex)softi's

\ Op 22-1-1990
lis geboren AGNETA |
: Jamiie Ulder en Maria

► ' = v.d. Venne
5 Straatsburgstr. 21,
| 6414 PA Heerlen
"mimi luiiiiiiiiniiiiiiiin «muit |

t
Laat het lot zijn weg volgen
en slaap gerust.
Slaap de slaap van de onverstoorbare.
Want op het moment varije benauwdheid
heeft de Almachtige de loop der
gebeurtenissen veranderd in
dingen dieniet zo gebeuren zullen.

-Veel te vroeg naar menselijk inzicht, na een leven
dat werd getekend door optimisme, goedheid en
behulpzaamheid, is abrupt van ons weggenomen,. onze zoon en broer Noël, in de leeftijd van 20 jaar

Noël Peltzer
Mechelen: JoPeltzer

Celly Peltzer-Vluggen
Raymond en Agnes
Sonja en Jos
Familie Peltzer
Familie Vluggen

"6281 AD Mechelen, 26 januari 1990
üilleshagerweg 35
"De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
-"dinsdag 30 januarias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen,

' waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
t Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
""geen condoleren.
Samenkomst in de kerk.

' Avondmis, waarin Noël zal worden herdacht,
'maandag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Noël ligt opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen; bezoekuur dagelijks
van 17.00 tot 18.30 uur. ♦

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-

„wen.

-Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
i overlijden van ons lid

Noël Peltzer, Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een optimistisch muzikant.

Bestuur, dirigent en leden van
de koninklijk erkende fanfare
St.-Cecilia Bocholtz

_—__^^_^—__^________________

t
bedroefd geven wij u kennis dat, na een werkzaam
en liefdevol leven, dat werd getekend door oprech-
te levensvreugde, goedheid en zorgzaamheid, ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, voorzien'van het h. oliesel, in de leeftijd van 80 jaar, mijn lie-
ve vrouw, onze dierbare moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,\ tónte en nicht

Netta Robeerst
echtgenote van

Jan Kneepkens
Maastricht: J.W.P.Kneepkens

Vlodrop: Annie Dohmen-Kneepkens
Hein Dohmen
Els en Henny, Torn
Ivo

Schinveld: Mia Bleilebens-Kneepkens
Jo Bleilebens
Ankie en Rob, Nadia
Rob

Maastricht: Wim Kneepkens
Riet Kneepkens-Backus

i ' i Dennis, Philippe
Familie Robeerst

". Familie Kneepkens
Maastricht, 26 januari 1990
St.-Servaasbolwerk 37E
gqrr.adres: Klokbekerstraat 46, 6216 TR Maastricht

iDe plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
.op woensdag 31 januari as. om 11.00 uur in de
«Kruisherenkerk, Kommelplein te Maastricht, ge-,yolgd door de crematieplechtigheid in het cremato-
l rivm Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
-Avondwake dinsdag as. om 18.30 uur in de kapel
yap St.-Servaas, ingang onder de bogen.

~Qyertuigd van uw medeleven, is er geen condole-ren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Symphoniesingel 40 te Maas-

ht.
r Biezoek heden, zaterdag, en zondag van 17.00 tot
'18.00 uur, maandag en dinsdag van 18.00 tot 19.00-■uür.

'Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Hier schieten woorden tekort
Op 23 januari 1990 is tijdens zijn dagelijkse
wandeling met zijn hond Floris, op 78-jarige
leeftijd, van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Heinrich Johann
Meddeler

echtgenoot van

Johanna
Meddeler-Bronkhorst

Vader van: Door en Henk
Schoonvader van: John en Berty

Opa van: Barbara
Hearlen, 23 januari 1990
Rozestraat 22, 6414 PJ
De crematie heeft op uitdrukkelijke wens van
vader, reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Met ontsteltenis hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van
ons erelid en mede-oprichter, de heer

H. Meddeler
Zijn nabestaanden betuigen wij onze
deelneming en wensen hen veel sterkte
toe.

Bestuur en leden
Schaakvereniging Brunssum

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, op
80-jarige leeftijd, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze dierbare broer,
zwager, oom en neef

dr. Willem de Braaf
echtgenoot van

Ypje Mollema
Brunssum: Y.E. de Braaf-Mollema

Familie De Braaf
Familie Mollema

6443 BA Brunssum, 26 januari 1990
Bejaardencentrum huize Louise
Vijverlaan 5
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op dinsdag 30 januariom 11.00 uur.
Samenkomst om 10.45 uur in het crematorium,
waar gelegenheid is uw naam in het condoléance-
register te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden
vrij plotseling van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, in de leeftijd van 65 jaar, mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Theodorus Jacobus
(Thei) Verheijen

echtgenoot van

Mia Mazzolini
In dankbare herinnering:

Sittard: M.C.M. Verheijen-Mazzolini
Sittard: Mario Verheijen

José Verheijen-van Zijl
Nathalie

Sittard: Annie Niellissen-Verheijen
Jo Niellissen
Gabriële

Sittard: Leo Verheijen
Ria Verheijen-Schelberg
Sharon, Debbie

Holturn: Carla Tummers-Verhei jen
Han Tummers
Lauren
Familie Verheijen
Familie Mazzolini

26 januari 1990
Misboekstraat 43, 6131 CX Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 30 januari as. om 11.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Petrus (Grote Kerk) te Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 29 januari
as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
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.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van ons gewaardeerd erelid de heer

P.M. Beekman
Zijn enthousiasme voor de bowlingsport zal ons
steeds in herinnering blijven.

Bestuur en leden
Bowlingbond Heerlen

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, vrij on-
verwachts, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 77 jaar mijn inniggeliefde
echtgenote, mijn goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoonzuster,
tante, nicht en vriendin

Jeannette Klinckenberg
echtgenote van

Stefan Jozef Velrath
Wij bevelen haar ziel in uwe gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: St.J. Velrath

Etten-Leur: P.J.M. Velrath
W.J.H.M. Velrath-van de Burgt
Esther-Joanne
Familie Velrath
Familie Klinckenberg

6467 GC Kerkrade, 25 jan. 1990
Maarzijde 70
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 30 januaria.s. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te
Terwinselen, waarna aansluitend crematie te Heer-
len.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk alwaar vanaf
13.00 uur gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ce.
Maandag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk. De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium gelegenop het terrein van de Lückerheide.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Wij bedanken u allen voor de hartelijke con-
doleances, bloemen, h. missen en medeleven
ons betoond tijdens de crematie van mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, schoondochter, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria
Lennertz-Königs

Edgart Lennertz
Arno en Kllie Zegers
en kinderen
en familie

Kerkrade, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 3 februari a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. St. Jan de
Doper te Kerkrade-Eygelshoven.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangentijdens het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve man, onze vader en opa

Eddie Albertus
Vischer

betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank.
Mevr. Vischer-Motta
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 29 januari a.s. om 11.15 uur in de paro-
chiekerk Maria ten Hemelopneming te Kerkrade-
Chèvremont.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, in de leef-
tijd van 71 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Pierre Suijkerbuijk
echtgenoot van

Lies Jaspers
In dankbare herinnering:

Sittard: Lies Suijkerbuijk-Jaspers
kinderen en kleinkinderen
Familie Suijkerbuijk
Familie Jaspers

26 januari 1990
Kamillestraat 19, 6134 VC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 30 januarias. om
11.00 uur in de parochiekerk van de-H. Gemma te
Sanderbout-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van maandag 29 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.

Voor uw hartelijke deelneming en medeleven dat
wij mochten ondervinden tijdens het ziekzijn en na
het overlijden van mijn lieve man, onze lievevader,
schoonvaderen opa

Jan Pol
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. J. Pol-Noppert
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1990

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur
op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

tAnnie Wijenbergh, oud 62 jaar, echtgenotev»
Jean Adriaens, 6222 SP Maastricht, Kastë

Rimburglaan 43. De eucharistieviering zal word'
gehouden heden, zaterdag 27 januari, om 9.45 "'in de parochiekerk van St.-Autonius van Padua'
Nazareth. Er is geen condoleren.

tWiel Bonfrère, oud 50 jaar, echtgenootvan Tw
Spee, 6216 XE Maastricht, Bokaalstraat I 1

Eucharistieviering in deparochiekerk van Christjj
Hemelvaart, Pottenberg, Maastricht, maandag'
januariom 11.00 uur. Geen condoleren.

tCornelia deKroon, oud 93 jaar, in het eerste h*
weiijk weduwevan Adrianus Trommelen, in W

tweede huwelijk weduwe van Albertus Voet, 62'
XP Maastricht, Apollohof 33. De eucharistievieri»
is heden, zaterdag 27 januari,om 11.00 uur in dePj
rochiekerk van Christus Hemelvaartte Pottenbe»
Er is geen condoleren.

t Louise Hutschemakers, oud 55 jaar, Noorb^Corr.adres: Schey 11, 6255 NL Noorbeek. »
eucharistieviering is heden, zaterdag 27 januari,"J11.00 uur in dekerk van de H. Brigida te Noorbe**

t Maria Hoeberigs, oud 87 jaar, weduwe in W
eerste huwelijk van Lucien Nahon, weduwe 'het tweede huwelijk van Gerard Bosboom, M8?

tricht. Corr.adres: Cluynshofstraat 21, 6227 t*

Maastricht. De uitvaartdienst en crematie hebb"?
in familiekring plaatsgevonden.

4. Michiel Simons, 84 jaar, echtgenoot van Ani»
I Opveld. Corr. adres: I. Spierings-Simons, OW
slagersstraat 15, 6044 TA Roermond. De plecht*
uitvaartdienst zal worden gehouden heden, zate
dag 27 januari, om 15.00 uur in de Munsterkerk'
Roermond.

tAndreas Schroeder, 89 jaar, weduwnaar vn
Cornelia Moors, Kerkstraat 94, 6104 AD &°

ningsbosch. De plechtige uitvaartdienst zal **:
den gehouden maandag 29 januariom 14.00 uur»
de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvang*"
te Koningsbosch.

t Maria Thijs, 89 jaar, echtgenote van Wilheln^Coolen, Corr. adres: fam. Cuypers-Coolen, "gelmanstraat 16, 6086 BC Neer. De plechtige u»
vaartdienst zal worden gehouden heden, zaterd»
27 januari, om 10.30 uur in de parochiekerk van"
H. Martinus te Neer.

t Pierre Cuijpers, 71 jaar, echtgenoot van Eli^beth Knops, Margrietstraat 10, 6077 AV St.-O*"
liënberg. De plechtige uitvaartdienst zal word^gehouden op maandag 29 januari om 11.00 uur'
de parochiekerk van de H.H. Wiro, Plechelmus **Otgerus te St.-Odiliënberg.

_1

Slecht geheugen?
Qk VERGEET
A?v NOOITA-^1 MEER

namen, gezichten, adressen,
data, gelallen, alspraken, jubi-
lea enz. Ontdek het geheim
van een ijzersterk geheugen
en hoe u o.a. vreemde talen in
een recordtijd leerll
DA|| voor GRATIS■»W_* PROSPECTUS
Naam en adres: 7

Sturen zonder postzegel aan

MEMOSCHOOL,
Antwoordnr. 465
2060 VE Bloemendaal

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een moedigen waardig gedragen lijden, heeft in wijsheid de dood aan-
vaard en is heden van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 70 jaar, mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Peter Johannes (Pit)
Dreessen

echtgenoot van

Nes Laumen
In dankbare herinnering:

Guttecoven: Nes Dreessen-Laumen
Obbicht: Annie Luiten-Dreessen

Harrie Luiten
Ivo

Susteren: Tiny Thoolen-Dreessen
Geert Thoolen
Sue, Kim

Papenhoven: Chris Savelkoul-Dreessen
Willem Savelkoul
Maya, Linda
Familie Dreessen
Familie Laumen

25 januari 1990
Swentiboldstraat 13, 6143 AE Guttecoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 30 januari as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Nico-
laas te Guttecoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.00uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van maandag 29 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, gelieven deze annonce alszodanig te beschouwen.

zijn eerlijkheidscultus ook een
schild waarachter hij zichzelf
verscholen heeft. Tegen beter
weten in hoopt hij nog steeds dat
hij een lang geleden verbroken
relatie weer kan herstellen. Eer-
lijkheid als zelfbedrog.

schepen achter zich verbrand.
Leugenaars en advocaten vindt
hij de meest verachtelijke men-
sen. Laat John nu allebei zijn.

Zodra deze vierhoeksverhou-
ding rond is stevent Soderbergh
met vaste hand op de onvermij-
delijke crisis af. Arm en Graham
schudden het verleden van zich
af en weten elkaar weer zelfver-
trouwen te geven. Cynthia zet
een punt achter haar spelletjes.
De zelfbewuste John is degene
die ontredderd achterblijft.

Aanvankelijk is Arm zeer gechar-
meerd van de openhartige Gra-
ham die zonder zichtbare
schaamte bekent dat hij impo-
tent is. Later ontdekt ze dat hij er
een ongewone liefhebberij op na
houdt: hij maakt video-opnamen
van vrouwen en laat ze voor zijn
camera de meest intieme details
van hun seksleven uit de doeken
doen. Arm is danig geschokt.

Regie: Steven Soderbergh. Met:
-James Spader, Andie MacDo-

well, Peter Callagher e.a. In: Ri-
fr*pli Heerlen en Mabi Maas-
tricht.

en seks zijn in de ge-
/H_iddelde relatiekomedie een
"►'^ron van amusante verwikkelin-

gen. In de gemiddelde relatie
daarentegen vormen ze een bron
van veel ellende. Steven Soder-
bergh had kennelijk het gevoel
dat hier iets rechtgezet moest
worden. In 'Sex, Lies and Video-
tape' noemt hij de dingen bij hun
.naam en kreeg er in Cannes de
pouden Palm voor. Niet gek
voor een 26-jarige regisseur die
zijn eerste lange speelfilm
maakt.

i, „Ik geloof dat seks overgewaar-
'-deerd wordt," meent Arm (Andie
MacDowell) in de film. Tijdens
een sessiemet haar therapeut be-

SEX, LIES AND VIDEO-
TAPE/VS 1988

ring, behelst de navolgende bot-
en andere werken: ,e
op het perceel sektie F, nr. 911- j-

bouw van woningwetwoningen. *\
aanlegvan wegen en het treffen va
verkeers- en groenvoorzieningen!^
op het perceel sektie F, nr. 912:
bouw van woningwetwoning 1-^premiekoopwoningen en vrijes*'
torwoningen, de aanleg van weg
en het treffen van verkeers-
groenvoorzieningen; u
op het perceel sektie F, nr. 913:
bouw van woningwetwoningen
vrijesectorwoningen, de aanleg v
wegen en het treffen van verkeer
en (openbare) groenvoorziening-A.
op het gedeelte van het perceel se
tic F, nr. 991: de aanleg van een v*
de twee hoofdtoegangswegen
het plangebied; u.
op het gedeelte van het perceel se
tic F, nr. 2049: de bouwvan won"1»

wetwoningen en premiekoop^
ningen, de aanleg van wegen en B ,
treffen van verkeers- en (openba*
groenvoorzieningen. jg
Gedurende de hierbovengenoenj
termijn kunnen belanghebbend
schriftelijk bij het gemeentePp
stuur, Raadhuisplein 1, 6367 &

Voerendaal, bezwaren indienen
gen het onteigeningsplan.

Voerendaal, 25 januari 1990.
De burgemeester van Voerenda*1'
mr. H.G.M. Strous.

officiële mededeling
GEMEENTE VOERENDAAL

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van Voerendaal
maakt, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 80, lid 4 van de Ont-
eigeningswet, bekend dat ter ge-
meentesecretarie, sectie bestuurlij-
ke en juridische zaken (kamer 9),
Raadhuisplein 1, Voerendaal, met
ingang van 29 januari 1990 geduren-
de één maand de op grond van arti-
kel 80 van de Onteigeningswet ver-
eiste bescheiden voor een ieder ter
inzage liggen in verband met het
voornemen om tot onteigening over
te gaan van de percelen kadastraal
bekend gemeente Voerendaal, sek-
tie F, nrs. 911, 912 en 913, alsmede
van gedeelten uit de percelen ka-
dastraal bekend gemeente Voeren-
daal, sektie F, nrs. 991 en 2049.
De onteigening van de betreffende
gronden wordt noodzakelijk geacht
ten behoeve van de uitvoering van
de bestemmingsplannen „Voeren-
daal-Kunrade", „Kunderhoes-Zuid"
en „Kunderhoes-Zuid, le herzie-
ning" alsmede het daarop gebaseer-
de (ontwerp-)uitwerkingsplan
„Kunderhoes-Zuid/Voerendaal-Ku
nrade".
De door de gemeente ter plaatse van
de hiervoren genoemde gronden
voorgestane wijze van planuitvoe-

film verwerkt en zijn voor Soder-
bergh slechts het instrument om
de crisis te forceren. Het praten
over seks blijkt heel wat bedrei-
gender te zijn dan de daad zelf.

'Sex, Lies and Videotape' is een
keurig verzorgd drama, een film
over seks, geen film met seks. De
bittere toon wordt verzacht door
humor en door het medeleven
dat Soderberg met zijn persona-
ges toont. De film maakt vooral
veel indruk door het voortreffe-
lijke spel van de nog tamelijk on-
bekende acteurs. James Spader
(Graham) werd in Cannes aange-
wezen als beste hoofdrolspeler.
Andie MacDowell speelt de rol
van Arm alsof ze ter plekke aan
het ontdekken is dat er iets niet
klopt in haar leven. Hoewel met
een bescheiden budget gemaakt,
ziet de film er voortreffelijk uit.
Perfecte eenvoud, zonder over-
tollige franje, met spannende ac-
centen en recht op het doel af.
Een meer dan veelbelovend de-
buut.

Soderbergh heeft er naar zijn
zeggen heel wat persoonlijke er-
varingen in verwerkt. Dat blijkt
duidelijk uit de openhartige aan-
pak en het vermijden van gero-
mantiseerde oplossingen. Hier
en daar is het woord 'schokkend'
gevallen, maar dat is beslist over-
dreven. De 'onthullende video-
opnamen worden zeer kuis in de

Arm en Cynthia zijn tegenpolen
in de seks, John en Graham we-
ten alles van leugens. Graham
heeft naar zijn zeggen het bedrog
afgezworen. Uiteindelijk blijkt

kent ze dat ze de aanrakingen
van haar echtgenoot John niet
meer kan verdragen. Vervolgens
herinnert ze zich dat John eigen-
lijk de eerste was die minder in-
teresse ging tonen. De eerste
twijfel steekt de kop op. Is haar
huwelijk wel zo voorbeeldig als
ze altijd geloofde? Ze weet nog
niet dat John zonder blikken of
blozen met haar zuster Cynthia
naar bed gaat... De verwarring
wordt groter als een vroegere
schoolvriend van John op be-
zoek komt. Johnen Graham blij-
ken weinig meer gemeen te heb-
ben. John(Peter Gallagher) is de
vlotte yuppie aan het begin van
een veelbelovende carrière. De
zachtaardige Graham (James
Spader) maakt een beetje we-
reldvreemde indruk en heeft alle
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Onvrede bij Staten
over operaplan GS

Tijd tekort en te weinig geld beschikbaar

Van onze correspondent

Foto-expo over
mijnwerkers

■ HAAG - In het Museon in Denlaag is vanaf 2 februari een ten-°onstelling te zien van het werkan de fotograaf Ad van Denderenv.er het leven in en rond de kolen-
p'jn. van Winsterslag in Belgisch
Rimburg. Een aantal indringende
celden toont het eeuwenoude be-
°ep dat in West-Europa steeds

"■eer tot het verleden gaat behoren.

s
6 goedkopere exploitaite vanchonere energiebronnen zoals

■.^dolie en aardgas heeft het moge-
'J« gemaakt de kolenmijnen gelei-

te sluiten. In Nederland ein-
'gde het winnen van steenkool in
s'3, toen de laatste mijn dicht ging.

Pc Belgische overheid wachtte met!|et saneren van de steenkoolindus-
?e uit angst voor werkloosheid,
"ftdanks veel protesten worden
JJlgzamerhand ook in België de
"".nen gesloten.
j^d van Denderen, die in zijn werk
et liefst de mens centraal stelt,
aakte gefascineerd door de man-nenwereld onder de grond. Eenjaar
*|*g volgde hij het leven van de
jJHinwerkers in Winterslag. De ex-

IPositie is tot en met 4 maart te zien.

De provincie Limburg wil samen
met de provincie Noord-Brabant
een opera in het leven roepen en een
groot symfonisch orkest. De opera
wordt in Maastricht gevestigd en
het orkest in Eindhoven. Het LSO
heeft een plan opgesteld voor de
opera, want de provincie heeft het
LSO aangewezen als 'aanspreek-
punt' voor het opzetten van dit pro-
ject.

Een deel van het LSO zal voor de
opera gaan fungeren als vast bege-
leidingsorkest, een deel gaat naarEindhoven.

Twee
GS hebben nu een plan gemaaktom
in 1990 het LSO alvast twee opera-
producties te laten aanpakken, na-
melijk Madame Butterfly en Die
Czardasfürstin. Daarvoor wordt een
miljoen gulden beschikbaar ge-
steld. Na 1990 moet de opera-pro-
ductie nog verder uitgebouwd wor-
den.

Volgens statenlid J. Jansen (PvdA)
wordt het een hele krachttoer om
een goede opera op poten te zetten,
er zou veel meer tijd voor nodig zijn
volgens hem. Hij zei dat gistermor-
gen in de vaste statencommissie
voor Welzijn en Cultuur. Wiel Rin-
gens (CDA) ziet niets in het over-
gangsjaar 1990. „Er wordt nu veel
geld uitgegeven voor de producties
van dit jaar. De repetities van Mada-
me Butterfly beginnen volgende
maand al, maar wij zouden willen
dat Die Csardasfürstin wordt afge-
blazen. In 1991 kan dan echt met
iets bijzonders begonnen worden."

Een ander probleen is de Neder-
landse Volksopera en de Euregio
Opera. Beide instellingen zouden
graag bh het plan voor een opera in
Zuid-Nederland betrokken worden,
maar GS vinden dat ze niet passen
in het plan. „We willen duidelijk
meer niveau. Als we opgenomen
willen worden in het kunstenplan
van de rijksoverheid, dan moeten
we met een goede voorziening ko-
men," aldus Kockelkorn.

MAASTRICHT - De politieke partijen in de Staten van Lim-burg staan niet te juichen over het plan van GS voor een opera
voor Zuid-Nederland. Veel statenleden twijfelen aan de haal-baarheid omdat de tijd dringt en omdat er eigenlijk te weiniggeld beschikbaar is. Er wordt gesproken van een gewaagd plan
en het ziet ernaar uit dat deputé GerKockelkorn in dekomen-de vergadering van de Staten het nog moeilijk zal krijgen omhet voorstel erdoor te krijgen.

Van onze verslaggever

Enquête over gemeentelijk emancipatiebeleid" Marie-José Smulders (links) en Yvon Smeets van Vurore. Foto: JAN paul kuit

Limburg stapvoets
geëmancipeerder

Zo blijkt er in iedere gemeente,
op een achttal kleine gemeenten
na waar ook geen emancipatie-
beleid wordt gevoerd, een amb-
tenaar aangewezen voor emanci-
patiezaken. De tijd die deze amb-
tenaar besteed aan emancipatie
kan echter variëren van tien uur
per jaartot tien uur per week. Op
de 'coördinerende ambtenaren'
na die in zeven grote en middel-
grote gemeenten zijn aangesteld,
heeft het overgrote deel weinig
tijd beschikbaar voor emancipa-
tiebeleid.

meer terreinen bestrijkt en een
plaats op de afdeling Algemene
Zaken beter zou zijn. En er zijn
gemeenten waarin de nota
slechts een dood stuk papier is
dat in een la blijft liggen.

Aart Ressoort van D66 confronteer-
de Kockelkorn met de vraag of GS
nu eigenlijk het LSO willenredden
en daarom er een opera van willen
maken, of dat men werkelijk een
opera in Zuid-Nederland wil. De de-
puté zei dat beide zaken van belang
zijn. „Het zijn twee doelen waarnaar
we streven. We willen het LSO niet
verloren laten gaan, want dat ge-
beurt als we er geen opera van ma-
ken en we willen tevens een goede
opera-voorziening, samen met Bra-
bant."

'Ultra-rechtse' jongens
nog minstens maand vast

Belgische justitie geheimzinnig over verdenkingen Marie-José Smulders: „We heb-
ben nog een hele weg te gaan. De
jaren negentig zijn wat dat be-
treft cruciaal. De komende tien
jaar moet het gemeentelijk
emancipatiebeleid worden geïm-
plementeerd." Yvon Smeets, de
nieuwe medewerkster gemeen-
telijke politiek, is positief over de
toekomst. „Het is een onomkeer-
baar proces. De emancipatie is
niet meer weg te vlakken."

Cruciaal

Volgens een van de samenstel-
lers, Marie-José Smulders, heeft
de enquête zichtbaar gemaakt
dat er sprake is van een vooruit-
gang, maar dat Limburg eigen-
lijk nog steeds in een beginfase
verkeert. „Er zijn ontwikkelin-
gen. Dat is goed. We zijn op weg.
Maar wat stellen die ontwikke-
lingen voor?"

ROERMOND - In enkele jaren
tijd is de aandacht van de ge-
meenten in Limburg voor eman-
cipatiebeleid duidelijk toegeno-
men. Dat concludeert het Lim-burgse instituut voor emancipa-
tieontwikkeling Vurore, op basisvan een enquête onder de 69 ge-
meenten in Limburg. In
1986/1987 waren er acht gemeen-
ten met een vastgestelde notaover emancipatiebeleid. Dat aan-
tal is inmiddels gestegen tottwaalf terwijl er in eveneenstwaalf gemeenten een beleidsno-
ta in voorbereiding is. In deove-rige 45 gemeenten is geen eman-cipatienota.

In tien van de 69 gemeenten is
een emancipatiecommissie aan-
wezig. In 29 gemeenten wordt
structureel overlegd tussen de
gemeente en vrouwenbeweging.
De afschaffing van de Rijksbij-
drageregeling Emancipatiewerk
in 1989 - het emancipatiewerk
moet nu uit een grote 'welzijn-
spot' van deoverheid worden be-
taald - heeft ertoe geleid dat in
zes gemeenten op het emancipa-
tiebudget is gekort. In 34 ge-
meenten wordt hetzelfde bedrag
besteed aan emancipatie (dat
kan ook 0 gulden zijn) en in 17
gemeenten wordt meer geld uit-
getrokken voor het emancipatie-
beleid.

Gekort

sen 'niets kwaads in hun zin heb-
ben. De man uit Veghel, die enkele
dagen voor de kerst bekendmaakte
dat hij van de Eurohal een perma-
nent bevrijdingsmuseum van inter-
nationale allure wilde maken, geeft
de-gevraagd toe dat hij de gearres-
teerde jongenskent.

Tenslotte wordt op basis van de
enquête geconcludeerd dat er
structureel gemeentelijk beleid
dient te komen voor migranten-
vrouwen omdat deze anders bui-
ten de boot vallen.

Wat Aarts betreft is nu de maat völ:
..Steeds meer FNV-leden en met
name de kaderleden zyn onte*_e-
den over de Dienstenbond en d«jn-
ken erover om hun lidmaatschap óp
te zeggen." In zyn brief aan ttet
hoofdkantoor heeft hij verzocht
passende maatregelen te nemei
het ditriktskantoor in EindhovenInmiddels heeft de Dienstenbond
overigens niet stilgezeten.

In het gisteren gehouden overlfeg
met de directie van de Vroom £nDreesmann-warenhuizen is op aan-drang van de Dienstenbond he
ciaal plan voor de reorganisatit
het concern aangescherpt. Reori-
nisaties kunhen pas worden doorfe-
voerd nadat de bonden hebben ¥i-
gestemd met de sociale gevolgen,ioheeft de Dienstenbond FNV giste-
ren meegedeeld na afloop van <
leg met V&D.

Het in 1988 overeengekomen sb-
ciaal plan schrijft V&D 'maximaleinspanning' voor om werknemers
die by een reorganisatie hun bain
kwijt raken, te herplaatsen bij ie
warenhuizen of andere delen vin
het Vendex-concern. Omdat V_s)
nieuwe reorganisaties in pefto
heeft, wil de dienstenbond dat de*eplannen goed worden onderbouvftl,
tijdig bekendgemaakt en pas w« r-
den doorgevoerd na instemmifg
van de bonden. De V&D-directieSshiermee gisteren akkoord gegaan
i

- De gevangenhouding
.**■} de acht Limburgers die tijdens

in een fort bij Neuf-
!*ateau (België) gearresteerd zijn, is

«'stèren met nog eens één maand
Volgens de advocate mr

Haas uit Büllingen, die aan,es van hen werd toegewezen, heeft
jerechter-commissaris de verleng-e gevangenhouding gisteren niet
e«"der gemotiveerd.

Zo wordt door Vurore geconclu-
deerd dat emancipatiebeleid nog
te weinig financieel wordt ver-
taald. Nog teveel emancipatie-
ambtenaren zijn gestationeerd
op de afdeling Welzijn van een
gemeente, terwijl het beleid veel

Vurore heeft de gemeenten zo-
wel schriftelijk als telefonisch
gevraagd naar de aanwezigheid
van een ambtenaar voor emanci-
patiezaken, een emancipatiefa-
cetnota (waarin emanciaptiebe-
leid op diverse terreinen zoals
ruimtelijke ordening of werkge-
legenheid is vastgelegd), emanci-
patiecommissies, structureel
overleg met de vrouwenbewe-
ging en migrantenvrouwenbe-
leid en de financiering en be-
leidswijzigingen in 1990.

Beeldje verdwenen

Inbraak bij
gouverneur

De ongewenste bezoeker nam
nadat hij ontdekt was schreeu-
wend de benen. Een bronzen
beeldje, voorstellend twee figu-
ren met koperen zon, nog in zijn
armen geklemd. Bij zijn vlucht
vergat de diefzijn bruine sjaal.

MAASTRICHT - Gouverneur
Kremers krijgt vandaag by thuis-
komst van een reis naar Japan,
direct een onprettige medede-
ling. Gisterochtend omstreeks
zes uur, werd namelijk ingebro-
ken in zijn ambtswoning.

Sittards bedrijf
veroordeeld voor
inzet personeel

Zyn vrouw verraste in de vroege
ochtend een inbreker in de
woonkamer van haar huis. „Ik
hoorde glasgerinkel en dacht dat

De man was het huis van de gou-
verneur via een raam aan de ach-
terkant binnengekomen, nadat
een eerdere poging 'netjes' door
de voordeur naar binnen te gaan,
was mislukt.

een ruit was ingewaaid door de
storm. Toen ik beneden kwam
zag ik in de woonkamer echter
een silhouet", aldus mevrouw
Kremers.

„Zonder daar ook maar een cent
voor te ontvangen hebben ze hand-
en spandiensten aangeboden tij-
dens de expositie in de Eurohal. Hetgetuigt echter van een infantiele in-
stelling om mij in deze kwestie tebetrekken." Volgens een broer van
een verdachte heeft de Veghelse za-
kenman zich gedragen als een 'lei-
der' van de jongensen luisterden zy
met graagte naar diens verhalen
over de oorlogstijd. Als zou hij zich
opgesteld hebben als een leider,
ontkent de man uit Veghel: „Maar
als zij 'begeisterd' zyn geraakt door
myn enthousiaste verhalen, dan
kan ik me dat voorstellen..." De za-
kenman meent tenslotte dat 'wie
zichzelf blijkbaar in de nestenwerkt, ook op de blaren moet zit-ten.'

Spoken
k*eeds meer wordt duidelijk dat de
v

eWijslast tegen de acht nog niet,°uooid is. Waarvan zij exact ver-
achtworden is niet bekend. In eer-*e instantie is sprake geweest van=en verdenking van ultra-rechtse

vctiviteiten. Maar in hoeverre die
«^""denkingen hard gemaakt zijn,
_,0n gisteren niemand beantwoor-
>et-- Bij de arrestatie tijdens deersdagen trof de Rijkswacht vlag-
jjehaan van ultra-rechtse groeperin-

Eetl> enkele wapens en een kleine
°eveelheid hasj die overigens
§endom was van een van de jon-

gens die inmiddels weer op vrije
voeten is gesteld.

Gezinsleden van de acht jongeren
die woonachtig zijn in Landgraaf,
Kerkrade, Heerlen, Eys en Roer-
mond hebben gisteren hun veront-waardiging over de verlengde ge-
vangenhouding uitgesproken. Zijzijn van oordeel dat de Belgische
justitie spoken ziet. Dat de verdach-ten 'onverstandig en oerdom zijn
geweest' en verdovende middelenbij zich droegen erkennen zij, maarde verhalen als zouden de jongensdeel uitmaken van een ultra-rechtseorganisatie verwijzen ze naar hetrijk der fabelen.

Zakenman
Andere familieleden wijzen inmid-
dels met de vinger naar een Veghel-
se zakenman met wie de verdachtenenkele weken voor de inval in de
Belgische bunker regelmatig con-
tact zouden hebben gehad. Zy vin-dendat de man zich by de Belgischejustitie moet melden om duidelijk
te maken dat zijn verdachte kennis-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De rechtbank JeMaastricht heeft gisteren een in Slït-
tard gevestigde B.V. en haar vo<Jr-
malige directeur veroordeeld -wa-gens het tewerkstellen van arbeids-
krachten zonder vergunning. De
B.V. werd veroordeeld tot driebot
tes van elk drieduizend gulden «n
de directeur tot drievan elk 750 ra-
den.

De rechtbank verwierp het verweer
dat het bedrijf zich zou hebben be-
ziggehouden met aanneming v(|n
werk in zogeheten regiecom.
waarvoor naar de mening van
dachte en diensraadsman geen v_r-
gunning nodig zou zijn. Het tl
veroordeeld bedrijf zette in dh
Limburgse bedrijven personeei in
voor onderhouds- en revisiewerk.Hoofdagent beschuldigd

van sex onder dwang

'lemand wil mij een flinke loer draaien...'

(ADVERTENTIE)
■ 'oßruiloften

<*Recepties
Familie-diners,

kaderfeestjes enz.
in de meest

huiselijke omgeving.
Ook u voelt er zich

echt thuis.

Rimbergerweg 2a
Brunssum, Tel. 045-254770 ;

Raadsman mr Metzelaer uit Haar-
lem verweet de officier lichtzinnig-
heid bij het vervolgen en eenzijdig-
heid in de bewijsvoering. De be-
trouwbaarheid van- getuigende
prostituees trok hij sterk in twijfel.
Tenslotte drong hij aan op vrij-
spraak van elk van de drie aange-
voerde feiten. Vrijdag 9 februari
volgt de uitspraak van de recht-
bank.

Eis

Officier van justitie mr Smalburg
leek gisteren weinig moeite te heb-
ben met het verzamelen van bewijs
voor elk van de telastegelegde fei-
ten. Hij hekelde misbruik van gezag
en betreurde het dat in een dergelijk
geval een heel korps in een kwaad
daglicht kan komen te staan. Ver-
heugend vond de officier het dat de
zaak naar buiten is gebracht en nu
ter beoordeling is voorgelegd aan
een objectief college dat naar eer en
geweten zal oordelen over feiten en
persoon. Zelf achtte de officier,een
gevangenisstraf van zes weken
waarvan drie voorwaardelijk op zijn
plaats.

zoek anoniem wenste te blijven. De
resulaten van enkele confrontaties
werkten al evenzeer in zijn nadeel.

MAASTRICHT - Voor de recht-bank, in Maastricht moest een 34-ja-
rige hoofdagent van de Heerlense
gemeentepolitie zich gisteren ver-antwoordenvoor het afdwingen vanontuchtige handelingen bij straat-prostituées. Officier van justitie mr
H. Smalburg had hem drie feiten
concreet telastegelegd. Verdachteechter zei zich in geen van deze ge-vallen te herkennen. „Ik weet niet
waar het balletje vandaan komt. Ik
kan me voorstellen dat iemand mij
een flinke loer wil draaien...", luiddede kern van zijn verzet.

De hoofdagent, gehuwd en vader
van twee kinderen, was sedert 1976

in dienst van de Heerlense gemeen-
tepolitie en na zeven jaar surveillan-
ce ingedeeld bij een afdeling die on-
der meer controle houdt op nale-
ving van het 'tippelverbod' voor
prostituees. Volgens eigen zeggen
had hij in de loop der jarenwel zon
vyftig verbalen uitgeschreven.
Vaak echter had hij ook gewoon een
praatje met de dames gemaakt. Hij
zei dat te rekenen tot de sociale taak
van een politie-ambtenaar.

Legitimatie.
Twee Heerlense tippelaarsters de-
den op zekere dag bij een vertrou-
wensrelatie hun beklag over een po-
litieman die zich als klant had aan-

gediend. Hij zou extreme verlan-gens hebben kenbaar gemaakt enzich bij protest of verweer hebbengelegitimeerd als politiefunktiona-
ris. Onder dreiging met overbren-
ging naar het bureau lukte het hem
een enkele keer zijnzin door te drij-
ven en soms ook zonder betaling teverdwijnen.

Uit beschrijvingen die het tweetal
gafzowel van de man als diens auto
ontwikkeldezich spoedigeen signa-lement waaraan de hoofdagent leek
te voldoen. De verdenking in zijn
richting werd nog versterkt nadat
zich een derde aangeefster had ge-
meld, die tijdens het verder onder-

ten over half één al het.
sluitingsgebed uitspre-'
ken.
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Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Veelal
zijn vergaderingen een
gebed zonder einde,
maar de Staten van
Limburg hebben gister-
middag tijdens een ex-
tra vergadering meer
gebeden danvergaderd.

In Provinciale Staten

Langer gebeden
dan vergaderd

Aan het eind van de ex-«
tra vergadering kon ge--
concludeerd worden-,
dat er meer gebeden!
was dan dat er woorden;
aan agendapunten wer-':
den besteed. Gelukkig
waren de meeste staten-,
leden toch al in Maas-
tricht vanwege verga-
deringen van vaste
commissies van de sta-
ten gistermorgen en
-middag.

Om halféén kwamen de
statenleden bij elkaar
voor de beëdiging van
mevrouw LM. Winantz-
Havermans van de
PvdA. Zrj volgt in de
Staten Monique Quint-

de verdaging van een
beslissing over het
streekplan Noord- en
Midden-Limburg. Geen
enkel lid wilde daarover
iets vragen of iets zeg-
gen. Zodoende kon de
deputé om drie minu-

Maagdenberg op. Daar-
na kon waarnemend
voorzitter deputé Emiel
Mastenbroek (gouver-
neur Kremers verblijft
in Japan momenteel)
nog één punt aan de
orde stellen, namelijk

V&D-personeel
ontevreden
over FNV

Van onze redactie economie I
MAASTRICHT - Veel Limburgse
V&D-personeelsleden die zijn aan-gesloten bij de Dienstenbond FNV
zijn teleurgesteld in de houding v^nhun bond inzake de sluitingsplan-
nen van V&D. Onder het personeel
in de betrokken vestigingen is grote
commotie ontstaan. „De mensen
zijn ten einde raad, want ook de
bond wil hen niet meer helpen," £I-dus een schriftelijke klacht van een
Maastrichts FNV-kaderlid.
Na het uitlekken van de nota over
de sluiting van kleine vestigingen
ging het personeel in Kerkrade.Brunssum, Sittard en Geleen vorjge
week tevergeefs te rade bij het dis-trictskantoor van de Dienstenbond
in Eindhoven. Op de vraag of er een
ledenvergaderingkon worden geor-
ganiseerd, antwoordde een van «te
Eindhovense FNV-medewerkérs
dat hij wel iets anders te doen had.

Dat was tegen het zere been van ka
derlid A. Aarts uit Maastricht: „Die
man van de FNV is door zijn arfo-
gante manier van optreden niet ge-
schikt om onze belangen nog langer
te behartigen", schrijft hij in een
brief aan het hoofdkantoor in Woer
den.

Maatregelen
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In Maastricht van rechtszaal naar ziekenhuis
Limburgs Dagblad

Man hoopt acht jaar
Deense cel te ontlopen
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De behandeling van zijn zaak
verliep gisteren met de nodige
onderbrekingen en eindigde
voor de man zelf in het Acade-
misch Ziekenhuis, 's Morgens
kon de rechtbank de vereiste
procedure niet afronden doordat
raadsman mr Th. Hiddema de
avond tevoren tijdens hevige
storm was gestrand in Utrecht.

Dat nu achtte raadsman mr Hid-
dema onverantwoord hoog. Wij-
zend op de sterk verslechterde
gezondheidstoestand van zijn
cliënt verzekerde hij de recht-
bank dat de man „aan het einde
van zijn criminele carrière is".
Voor de zesde maal in korte tijd
is hij nu opgenomen in het zie-
kenhuis. De raadsman bepleitte
een aanzienlijk kortere straf. Op
9 februari volgt de uitspraak van
de rechtbank.

De officier gaf de rechtbank in
overweging deman een gevange-
nisstraf van zes jaar op te leggen
met aftrek van het reeds in Dene-
marken uitgezeten strafgedeelte
en het zowel in Denemarken als
Nederland ondergane voorar-
rest. Met inachtneming van een
hier te lande geldende vervroeg-
de invrijheidsstelling na twee
derde van de straftijd wacht de
man dan nog iets meer dan twee
jaar gevangenis.

Carrière
Zes jaar
In een algemene beschouwing
zette officier van justitie mr P.
van Hilten uiteen dat de recht-
bank de in Denemarken opgeleg-
de straf moet toetsen aan in Ne-
derland geldende maatstaven en
opvattingen. Het nieuwe - 'Ne-
derlandse' - vonnis moet niette-
min getuigen van eerbiediging
van de normen die ten grondslag
hebben gelegen aan het oor-

Volgens informatie van zijn kan-
toorgenoot was hij eerder die dag

Onderzoek naar problemen
Maastrichts politiekorps Overigens had de storm de boom z°

laten vallen dat het kruisbeeld, de
rustbank met papierbak en wegwi)'
zer, die jarenlang in haar schaduw
hadden gestaan, geen schade opli*s-
-pen.

HEERLEN/MAASTRICHT - Bij de
Limburgse ziekenhuizen werden
'slechts' enkele tientallen mensen
binnengebracht met vooral hoofd-
wonden veroorzaakt door rondvlie-
gende pannen en takken. Bij De af-
deling EHBO van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht kwamen vijf
gewonden binnen. Na behandeling
konden zij echter huiswaarts keren.
Drie van hen waren gewoon omge-
waaid. Woordvoerder E. Groenen-
veld: 'Mensen hebben een hard
hoofd, als een dakpan niet al te on-
gelukkig valt, valt het letsel wel
mee.De Limburgse brandweer-
korpsen, de gemeentelijke diensten
en vooral particulieren hebben gis-
teren moeten klussen. De schade
door storm aan openbare gebou-
wen, woningen, verkeersmeubilair
vergde veel extra mankracht. De
brandweerkorpsen in Kerkrade en
Heerlen hadden het bijzonder druk
met het verwerken van stapels rap-
porten. Vooral werden vrijdag tien-
tallen kleine klussen opgeknapt, die
donderdag waren blijven liggen.
Langzaam wordt ook de omvang
van de schade, die is aangebracht
wat duidelijker.
Door de storm viel er donderdag in
Kerkrade één gewonde. Een 64-jari-
ge vrouw werd door de wind gegre-
pen en kwam daardoor ten val. De
vrouw brak een arm en liep schaaf-
wonden op.
De politie Maastricht meldde vrij-
dagmiddag: Om 22.00 uur donder-
dagavond Waren er ruim tweehon-
derd meldingen binnengekomen.
De bezetting op het meidcentrum
werd verdubbeld van twee naar vier
mensen. Niet alles gerapporteerd
omdat dat ondoenlijk was.

Bossen
De schade aan de bossen in Zuid'
Limburg lijkt mee te vallen. Bosop'
ziener Lei Jehae van Staatsbosbe'
heer in Vijlen schat het aantal onl'
gewaaide en geknakte bomen in de,
Vijlenerbossen op niet meer dan.
vijftig, voornamelijk wat lariksen.
beuken en fijnsparren. Daaronde 1"

ook nog verschillende dorre bome-1

die men her en der laat staan voot
insekten, die dan weer dienen a<s
voedselvoor spechten en andere vo*
gels. Waar de bomen hinderlijk I**'
gen op wegen en wandelpaden zÜ n
deze inmiddels opgeruimd. Verde 1"

is er in de bossen veel dor hout va"
de bomen gewaaid. „Het is reuz e
meegevallen," constateert Jeha6,

Vijftig bomen op een totaal van zo f

3,8 miljoen in dit 650 hektare grote
bosgebied is inderdaad geen ramp'

Zoals het LD woensdag berichtte
rommelt het nog steeds en in onver-
minderde mate binnen de Maas-
trichtse politiële gelederen. Was het
voorheen de invoering van nieuwe
dienstroosters en taken die voor de
nodige deining zorgden en voor
spanningen tussen korpsleiding en
dienstcommissie, thans blijkt dat
oudeknelpunten nog steeds de rela-
tie verstoren tussen staf en korpslei-
ding, hetgeen aanleiding is tot orga-
nisatorisch onderzoek.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Onderzoeksbu-
reau Wiegant gaat de problemen on-
derzoeken die geleid hebben tot
verstoring van de persoonlijke ver-
houdingen binnen het Maastrichtse
politiekorps. Gisteren heeft burge-
meester P. Houben van Maastricht

in zijn functie van beheerder van
het politiekorps aan onderzoeksbu-
reau Wiegant Managementonder-
steuning daartoe opdracht gegeven.
Dat gebeurde na het brede gesprek
ten stadhuize dat de burgemeester
had met de korpsleiding, staf en
dienstcommissie.

'Een enkeltje
met tegenwind'

Met name de besluitvaardigheid in
grote en kleine zaken wordt te ge-
ring genoemd. Het bureau zal de or-
ganisatie kritisch gaan doorlichten
en daarbij zal het recente ziektever-
lof van de hoofdcommissaris in
ogenschouw worden genomen
evenals de vervanging in die perio-
de door de waarnemend korpschef.
Concrete uitgangspunten van het
nieuwe beleid komen voort uit de
reorganisatie van het gemeentelijk
apparaat onder de noemer 'Van de
nood een deugd.

besluit zover mogelijk richting
Eindhoven te brengen.
De trein is te voet bij te houden.
Omdat het elektronische contro-
lesysteem is uitgevallen, worden
auto's bij overwegen door mid-
del van de claxon gewaar-
schuwd.
Bij de toilettten wordt het steeds
drukker. Erkend wordt dat aan het Maas-

trichtse politiekorps verwachtingen
worden gesteld met het oog op de
regionale samenwerking. Die sa-
menwerking is in een stroomver-
snelling geraakt nu al gesproken
wordt van één regionaal korps voor
Zuid-Limburg. Maastricht fungeert
daarbij als centrumkorps, waaraan
eisen mogen worden gesteld. De
korpsorganisatie moet daarop in-
spelen. De eerste fase van het on-
derzoek zal eind februari zijn afge-
rond. Daarna wordt een Plan van
Aanpak opgesteld voor een periode
van zes maanden.

HEERLEN/EINDHOVEN
„Eigenlijk is het onverantwoor-
delijk," bromt machinist Velder,
een kwart eeuw bij het spoor.
„Het hele baanvak ligt vol tak-
ken. En tussen Heeze en Eindho-
ven hangt een hele boom in de
bovenleiding."
In trein 972 van Heerlen naar
Eindhoven zittef_ de reizigers
met spanningte wachten. Buiten
vliegt de storm over het lege per-
ron in Heerlen, die duivelse don-
derdagavond.

lets na zevenen vertrekt de trein
dan toch. Normaal bestaat de in-
tercity naar Zandvoort uit de mo-
dernste rijtuigen van NS. Nu zijn
het twee aan elkaar gekoppelde
boemeltjes. Hoewel alle ramen
en deuren potdicht zijn, regent
het aan de loefzijde dwars door
derubberen randen van deraam-
kozijnen.
Binnen wordt zwaar gerookt.

In Sittard wordt lang gestopt.
Conducteurs, machinisten over-
leggen De reizigers van trein 972
kijken verward rond. Hoewel de
trein nog steeds intercity heet,
stopt hij ook in Susteren en Echt.
Conducteur Janssen vraagt ner-
gens naar kaartjes. Wel infor-
meert hij naar de eindbestem-
ming van de passagiers. Voor
V/ie naar richting Rotterdam wil,
heeft Janssen slecht nieuws. Na
Weert rijdt er niks meer. De bo-
venleiding is stuk.

Doorspelen
In het gangpad maken twee
mannen muziek met accordeon
en gitaar. Het zijn de Gardoro-
bo's uit Amersfoort, net terug
van een optreden in Huize St. Jo-
zef in Heel. Nu vergelijken ze
zichzelf met het scheepsorkest
van deTitanic, dat bleef doorspe-
len totdat het water aan de lippen
stond... Alleen hun hondje Midas
merkt weinig van de storm. En
slaapt rustig op de gitaarhoes
van zijn baas.

Weer overleg op station Weert.
Eindhoven lijkt bereikbaar. Ver-
der dan maar weer. Machinist
Velder zweet.

Bij de muzikanten is een meisje
in een paarse jaskomen staan. Ze
moet er uit in Maarheeze. Dat
kan, extra service van de NS.
En om vijfvoor negen loopt trein
972 station Eindhoven binnen.
Weer een omroepster. Deze raadt
de reizigers aan om onderdak te
zoeken bij collega's, vrienden of
familie. De NS is het spoor bij-
ster. Bussen wagen zich niet
meer buiten de stad.
Buiten staan lagen rijen voor te-
lefooncellen. Taxi's rijden af en
aan.
Het muzikantenduo zoekt een
hotel. Machinist Velder en con-
ducteur Janssen brengen bij de
stationsleiding verslag uit....

frank hilbrands

De schade in andere kleinere boS I
sen zoals Savelsbos bij Gronsveld'
Ravensbos bij Valkenburg. BundeI*'1*' ;
bossen en Wijlrebossen is nog nie*

opgenomen. Dré Brands, die in deze f
bossen het toezicht heeft, telde al" k
leen het aantal omgewaaide borne*1

in het Gerendal en dat waren er op |
de kop af elf. Afgaande op dit aanta 1 I
zal de schade wel meevallen in de I
andere bosgebieden.

uitgeschakeld, dacht ik: o God, de diepvries met al
die lekkere asperges. Nou ja...", aldus een onthutste
mevrouw Stienen.

Pui van flat in Roermond weggeblazen

’Afschuwelijk,
geen dak meer
boven je hoofd’

Haar buurman heeft het zien gebeuren, donderdag-
middag rond vier uur. In alle vroegte is hij vrijdag
nog scherven aan het ruimen. „Het eerste wat je
doet is de politie en brandweer bellen. Je kijkt wat
je kunt doen, maar veel is het niet. Er bleek nie-
mand in huis. Op de galerij struikelde ik bijna over
een stenen beeld. Om maar eens aan te geven dat
van alles naar buiten vloog. Kussens zijn tot voorbij
de parkeerplaats beneden gevonden."

Het noodweer is ook aan de andere flatbewoners al-
lerminst geruisloosvoorbijgegaan. „Je zag stukken
aluminium beneden op de auto's terecht komen.
Die stukken staken gewoon door de ruiten."Soldaten

Machinist Velder van trein 972

Als de trein Roermond binnen
rijdt, slaakt een bejaarde dame
een diepe zucht. Zij is bijna
thuis. Op de perrons van station
Roermond heerst een sfeer alsof
de oorlog is uitgebroken. Overal
staan soldaten die voor een lang
weekend naar huis willen.

PTT Sittard
extra inzet
Van onze verslaggever

SITTARD - De zuidelijke Expe-
ditieknooppunten van de PTT-
Post hebben gisteren trucks en
opleggers ingehuurd om de post
tussen de sorteercentra te ver-
voeren, die normaal gesproken
per spoor wordt getransporteerd-
Doordat donderdag als gevolg
van de storm de nachtposttrei-
nen uitvielen, kon die avond de
post tussen de diverse districten
niet aangeleverd worden.
Een deel van het 450 man sterke
personeel van het PTT-knoop-
punt in Sittard, dat donderdag-
avond vervroegd naar huis werd
gestuurd, is gisteren rond de
middag weer opgeroepen om de
met de trucks aangeleverde post
te verwerken. „We proberen te
redden wat er te redden valt," z°
reageerde J. Solberg, PTT-coör-
nator van de centrale verdeelaf-
deling in Sittard.

Glasschade door
storm aanzienlijk

Pikant
Een pikant voorval speelde ziGh af
in de hoofdstad. Een spandoek van
Veilig Verkeer Nederland met op-
schrift 'gas terug, 50' waaide weg ca.
vernielde devoorruit van een auto.
In die stad zijn 26 omgewaaide bo-
men geteld en riep de brandweerbe-
velhebber uit :' Dit heb ik nog nooit
meegemaakt in mijn carrière.'
Ook in Mergelland werd gisteren op
veel plaatsen de schade hersteld of
de rommel opgeruimd tengevolge
van de storm. Enkele medewerkers
van de gemeente Wittem hadden
een halve dag werk aan het oprui-
men van de beroemde eik op het
plateau tussen Wahlwiller en Eys.
De eenzame eik, die naar schatting
drie honderd jaar oud was en door
de eeuwen heen een oriëntatiepunt
voor de reiziger, stond op een kruis-
punt van vijfwegen. Bij het in stuk-
ken zagen bleek de stam groten-
deels hol, terwijl de'kern van de
meest takken reeds aan het wegrot-
ten was. Van de majestueuze eik
bleef gisteren niet veel meer over
dan enkele stapels brandhout.

Niet ver van de Arloflat ligt aan de Rijksweg het
Esso tankstation. Ook daar was het prijs, en nam de
sloop eerder een aanvang dan de bedoeling. Over
enkele maanden wordt daar namelijk een nieuw
tankstation gebouwd. Een investering van ruim
drie miljoen.Door destorm werd op de sloop al een
voorschot genomen. Boeiborden met reclametek-
sten en het asfaltbedekking op de daken werden
door de wind meegenomen.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het kan hard waaien op de galerij-
en van de Arlo-flat in Roermond. Maar een wind-
hoos die een pui omver blaast... Mevrouw Stienen
weet na donderdagmiddag wat dat betekent. Haar
flatwoning op de vierde etage werd bijna compleet
door één grote windvlaag leeggezogen. Huisraad
waaronder schilderijen, snuisterijen, keukengerie
vloog gewoon hetraam uit. „Het is afschuwelijk als
jeplotseling geen dak meer boven je hoofd hebt. Al
is het nog een geluk dat ik op het rampzalige mo-
ment niet thuis was. Ik mag in ieder geval van ge-
luk spreken dat ik niet thuis was. De gekste dingen
spelen door je hoofd. Toen later de stroom werd

Staatsbosbeheer om 80.000 kubieke
meter.

Vervolg van pag. 1
DEN HAAG - De schade voor de
kassen van tuinders en bloemen-
kwekers is groot maar nog niet te
becijferen. Vast staat wel dat waar
aanzienlijke glasschade is ook mn
het gewas niets over zal zijn nu
wind er vrij spel heeft. Glas- en ge-
wasverzekeraars spreken over en-
kele tientallen miljoenen glassscha-
de.

Het bomenbestand heeft het zwaar
te verduren gehad, vooral de jonge-
re delen van bossen en laanbeplan-
ting met oude beuken en eiken. Het
zwaarst getroffen zijn de kusten van
Zuid-Holland en Zeeland, de Velu-
we, de Achterhoek en Oost-Flevo-
land. Ook zeer oude dennebossenin
Noord-Brabant hebben aanzienlijke
schade.

De schade aan de bossen is een stuk
minder dan die van de stormen van
'72/73. Toen was anderhalf miljoen
kubieke meter bos rijp voor sloop,
nu gaat het alleen in de bossen van

Waarschuwing
Diverse bossen zijn afgesloten en
mogen niet betreden worden-
Staatsbosbeheer waarschuwt wa^'delaars dit weekeinde beducht t
zijn op loshangende takken en ha'
ontwortelde bomen. .
De natuur werd nog meer ëev/e\
aangedaan. Zo is langs vrijwel o
hele kust van Texel 4 tot 10 meter
duinvoet weggeslagen en langs °Noord-hollandse kust plaatselijk
tot 4 meter. Dat gebeurde voora^toen de wind van zuid-west naa
west draaide. ...,eWas er in de havens flinke materie'
schade, op het water werden doo
het scheepvaartverkeer geen o°'problemen gemeld dank zij tijdiß
stormmeldingen. Het enige grote i

cident was, dat met de Russisc*l^vissersboot Briz die bij Vliela*1

slagzij en water maakte. Alles »e^echter goed af en de bemanni- 16

werd van boord gehaald.

" De galerijen voor de flatwoningen van de ARLO-flat in
Roermond waren na de enorme rukwinden bezaaid met
glas en rommel. De brandweer moest er aan de pas komen
om de geschrokken bewoners te helpen. Foto: JEROENkuit
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Opvallend weinig
gewonden door

rondvliegende pannen

spronkelijke vonnisVan onze verslaggever
MAASTRICHT - Zich beroe-
pend op een bilaterale overeen-
komst welke het Nederlandse
staatsburgers mogelijk maakt
een elders opgelopen gevange-
nisstraf in eigen land uit te zitten,
verscheen gisteren voor de recht-
bank in Maastricht een 46-jarige
uit die plaats afkomstige man die
vorig jaar in Denemarken werd
veroordeeld tot acht jaar gevan-
genisstraf. In de jaren 1987 en
1988 zou hij in totaal vijfhonderd
kilogram hahsish en ruim drie
kilogram amfetamine in Dene-
marken hebben ingevoerd.

in Rotterdam met telefooncel en
al 'weggewaaid'. Toen mr Hidde-
ma gistermiddag uiteindelijk in
de Maastrichtse rechtszaal ver-
scheen, liet zijn cliënt op zijn
beurt verstek gaan. Na de och-
tendzitting was de aan een hart-
kwaal lijdende man namelijk in
de cel onwel geworden en op
aandringen van een geraadpleeg-
de arts van de DGD zelfs met
spoed overgebracht naar het zie-
kenhuis. Met toestemming van
de zieke werd de rechtszaak later
buiten zijn aanwezigheid voort-
gezet.
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1n Vijlen moesten dakdekkers in allerijleen dakvervangen " Foto: WIDDERSHOVEN "De paviljoentent op het Volvo-terrein in Bom ... na destorm "Foto: Peterroozen

Stormschade geeft
weken extra werk

Kapitale inbraak in stormnacht
MEERSSEN - Mogelijk gebruik makend van de storm en het
daarmee gepaard gaande lawaai is er in de vorige nacht tussen
middernacht en vrijdagmorgen vijfuur ingebroken in het confec-
tie-atelier aan de Kruisberg te Meerssen. Er werden zon 1500
broeken, blazers, jassen en andere kledingstukken voor mannen
gestolen. De waarde daarvan wordt geschat tussen vijftig- en hon-
derdduizend gulden.
De hoeveelheid gestolen kleding weegt ruim 800 kilo en is ver-
moedelijk met een bestelwagen die op de A2(richting Eindho-
ven) heeft gestaan vervoerd.

- De Limburgse
-Adekkers, glaszetters en andere vaklieden kunnen plot-
A^g het werk bijna niet meer aan. Al sinds donderdag-
Adag zijn ze in de weer om daken te herstellen .lekkages
I a*chten, ruiten te vervangen of andere schade te herstel-A De telefoon staat roodgloeiend en verschillende bedrij-

* hebben inmiddels klanten moeten teleurstellen of ma-
-1 vandaag overuren. Voor de meeste werkzaamheden't een noodoplossing gezocht. Volgende week, als den<-* is gaan liggen, worden de grote karweien afgemaakt.

Dakdekkers
englaszetters
onderhoogspanning

i waren her en der in Lim-
Kl^e sporen van de zware storm
[W^.yk te zien. Overal werden bo-
L. *n stukken gezaagd, plastic
JtAverbanden aangebracht en
IfAe herstelwerkzaamheden uit-[ °*rd.

kpannen zijn bij doe-het-zel-
i gewild artikel in deze da-

Bouwmaterialen Muyrers
u'n in Simpelveld werden

30.000 pannen verkocht.
■ htend werden twee auto'sAjj Reuver gestuurd om de voor-L °P een behoorlijk peil te bren-

<>k de fabrieken hebben vol-
voorraad. En collega's ,ver-

fc** 1 elkaar door, zodat iedereen
■n kan worden", meldde hetI Pt'lveldse bedrijf.fok- de gebroeders Cuijpers in

fcj staan de klanten in de rij. HetOten grotehoeveelheden die ge-
k/'t worden. „De een heeft tien

nodig, de andere weer vijf-
L*?at is erg arbeidsintensief', al-

**e bedrijfsleider.

Dakhazen
e mannen op de daken zijn
juilijke dagen. Donderdag-

r« .8 0m halfvier vond Wim Roo-
Nieuwenhagen het werk op
te gevaarlijk. De wind zorg-
onwerkbare situaties. Giste-

\ echtten echter weer nieuwe
lic ondanks de aanhoudende

r° en plotselinge rukwinden, be-

dwongen moesten worden. „We zijn
natuurlijk gewend om op zekere
hoogte te werken. Ik ben niet bang,
maar als zon windstoot over het
dak waait..."

Hij en zijn kompaan moesten gister-
middag het dak repareren van het
appartementencomplex De Beem-
den in Schinnen. „We zijn vanoch-
tend in Berg-Urmond begonnen
waar deresten van een schoorsteen
op de achterbank van een auto te-
recht waren gekomen. Een ravage!
En een geluk dat niemand in die
auto zat", vertellen de werknemers
van Jurgens uit Übach over Worms.

Volvo
-De storm heeft bij Volvo Car BV in
Bom voor een groteravage gezorgd.
Na de eerste inventarisatie gister-
ochtend werd het schadebedrag ge-
schat op ruim een half miljoen gul-
den. Een grote paviljoentent, die als
noodruimte diende ep het fabrieks-
terrein, ging helemaal aan diggelen.
Een andere tent raakte zwaar be-
schadigd, evenals de daken en koe-
pels van enkele fabriekshallen.
Het personeel van de afdeling eind-
montage moest donderdagavond
naar huis gestuurd worden, maar
kon gistermorgenweer gewoon aan
de slag. De avondploeg is donder-
dag trouwens uit voorzorg naar huis
gestuurd en niet uit noodzaak.

Tent
Een van de medewekers van het
tentenverhuurbedrijf Neptunus, die
gisteren bezig was met het oprui-
men van de totaal vernielde pavil-
joentent op het Volvo-terrein, ver-
klaarde dat enorm veel werk aan de
winkel is. „We hebben deze periode
veel tenten in heel Limburg op-
staan. De meesten staan bij bedrij-
ven, omdat er in de winter nauwe-
lijks verenigingsfestiviteiten gehou-
den worden.

Van onze verslaggever
BORN - Het Dierenpark Bom
gaat voorlopig op slot. Al jaren
weten de medewerkers - drie be-
roepskrachten, een handvol part-
timers en vrijwilligers - het hoofd
(met veel moeite) boven water te
houden, maar de storm die don-
derdag een groot deel van Euro-
pa geselde, was ook hen teveel.
De eerste tijd zal het park voor
het publiek gesloten zijn.
Tijdens de storm zakten zeven
kooien als kaartenhuizen in el-
kaar. Beheerder Peter Arts heeft
met zijn medewerkers tot laat in
de avond verwoed jachtgemaakt
op de ontsnapte dieren. Zes rodevossenkozen na het ineenstorten
van hun verblijf het hazepad.
Eén vosje werd door een omge-

Dieren ontsnapt; verblijven in elkaar gestort

Dierenpark Born
voorlopig dicht

waaide boom vermorzeld, de vijf
andere konden gevangen wor-
den. Evenals als een fret en een
neusbeertje. Twee havikken ver-
dwenen spoorloos in het lucht-
ruim. Een wasbeer en een kost-
bare genet-kat dolen nog altijd
rond in Bom.
„Het lijkt net ofer een bom is ge-
vallen. Woudreuzen zijn afge-

knapt als luciferhoutjes, afraste-
ring en kooien liggen tegen de
grond en de wandelpaden zijn
nagenoeg onbegaanbaar. Daar-
om zal het nog wel even duren
eer we alles weer op orde heb-
ben", verzucht voorzitter Gerard
Kierkels van de dierenparkstich-
ting.
Volgens een ruwe schatting be-

# Deze kooi in liet dieren-
park Bom werd door een
vallende boom volledig
vernield. Vrijwilligers
hebben weken nodig om de
rommel op te ruimen.

Foto: PETER ROOZEN.

draagt de totale schade ruim
50.000 gulden. Maar de ramp
voor het park wordt nog groter.
„Het tijdelijk gemis aan entree-gelden is minstens even erg als
de stormschade", voorspelt Kier-
kels somber.
De verzekering zal naar verwach-
ting slechts een beperkt deel van
de schade en zeker niet het ver-
lies aan dieren dekken.

Storm kwam
nog gunstig

VALKENBURG - De plaatselijke
politie is nog steeds de voor de hand
liggende praatpaal als mensen in
paniek raken. Niet 06-11 maar het
eigen politiebureau is de plek waar
burgers hulp zoeken. Dat bleek af-
gelopen donderdag opnieuw toen
rond vijf uur 's middags de politie-
posten werden bedolven onder een
lawine van telefoontjes. Conclusie
bij de kleinere rayonpostenn, die
normaal na zes uur niet meer bezet
zijn, was dan ook: de storm kwam
op een gunstig moment.
Na sluiting van de kleinere posten
worden telefoontjes automatisch
doorgeschakeld naar naburige gro-
tere gemeentenen, als daar de lijnen
bezet zijn, naar de meldkamer in
Herkenbosch. Het betekent uiter-
aard langer wachten. Met als gevolg
dat menigeen het gevoel krijgt dat-
de hulp van 'te ver' moet komen.
Overigens kan de centrale in Her-
kenbosch na een melding zonodig
onmiddellijk lokale piketdiensten
waarschuwen. Ook liggen draaiboe-
ken klaar om bij calamiteiten extra
krachten op te roepen.

Post weer
normaal

HEERLEN/DEN HAAG - Door de
zware storm van donderdag op vrij-
dag is de postbezorging in Neder-
land 24 uur vertraagd. Veel brieven-
bussen konden door de wind met
orkaankracht niet worden geleegd.
Posttreinen en postauto's werden
stilgelegd. Met extra autoritten en
de inzet van extra mensen is het
postverkeer gisteren weer op gang
gebracht. Brieven die donderdag
zijn gepost, worden samen met de
post van vrijdag hedenochtend be-
zorgd. De PTT heeft dit meege-
deeld.

Het autovervoer tussen de di\■.
postcentra werd door het noodv
donderdagmiddag stilgelegd. Veer-
tig van dezestig posttreinen konden
door gebroken bovenlijnen niet
meer rijden. Ook het vliegverkeer
van en naar Schiphol is een paar uur
stilgelegd. Hierdoor is de luchtpost
enige tijd vertraagd.
Gisteren is alles zoveel mogelijk
weer in gang gezet. Voor de expres-
sepost is een nooddienst geregeld.
Er reden extra auto's om de ver-
traagde spoedstukken van donder-
dag alsnog met spoed te bezorgen.

Veel tuinders gedupeerd

Tegenwind
voor

verzekeraars
HEERLEN - De storm van donder-
dagavond heeft in én klap een gat
geslagen in de vette reserves van de
verzekeringsmaatschappijen. De
Hagelunie, die tachtig procent van
alle glastuinders in Nederland
zekert, werd gisteren overstelpt met
vele duizenden schademeldingen.
Daar waren meer dan honderd tele-
foontjes van Limburgse tuinders
bij. Dat aantal viel echter in het niet
bij de meldingen van hun collegae
uit het Westland en het gebiedrond
Aalsmeer.
Volgens de Nederlandse Vereniging
van Assuradeuren werken de verze.
keringsmaatschappijen al sinds
donderdagavond op volle kracht,
Tienduizenden telefoontjes moeten
worden verwerkt, voordat de ex-
perts de schade kunnen opnemen.
Verwacht wordt dat bijna alle scha-
de door de maatschappijen zal wor-
den vergoed.

Tuinders in Limburg die niet op
eigen kracht de schade aangericht
aan hun kassen tijdens de storm
kunnen ruimen, kunnen hulp zoe-
ken bij het landbouwschap Lim-
burg. Er is een speciaal nummer ge-opend voor de tuinders (04750-
-81818)

t^_ (ADVERTENTIE)
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Vliegveld
bleef open

BEEK - Maastricht Airport is
de nacht van de storm goed
doorgekomen. De luchthaven
is gewoon open gebleven. Al-
leen een paar vliegtuigen uit
Londen zijn niet binnengeko-
men, omdat ze vanwege de he-
vige storm op het eiland niet op
konden stijgen.

Het in Beek gevestigde ex-
press- en luchtvrachtbedrijf
Emery en enkele andere kleine-
re koeriers hebben zich weinig
van de storm aangetrokken en
zijn gedurende de avond ge-
woon gestart en geland.

De weerkundige dienst van het
vliegveld heeft donderdagmid-
dag alle bedrijven ruim op tijd
gewaarschuwd voor de nade-
rende storm. Alle kleinerevliegtuigen zijn toen binnenge-
zet, terwijl de grotere toestellen
die buiten moesten blijven, ex-
tra werden verankerd met be-
tonblokken en met de neus in
de wind zijn geparkeerd. - ■ ■■' '■■■■—■■-■■■■■■■ ■■■ -

" Op deKoningsweg inKerkrade ging ook deze berk erbij liggen. Foto: FRANS rade
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r Rabobank Geleen
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor de bedrijvenen particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op hetbehartigen van
definanciële belangenvan ledenen cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een

(junior) relatiebeheerder
bedrijven (m/v)
Hetwerkgebied van debank verstrekkingsprocedures van DeRabobank biedt een goede
omvat een gedeeltevan de bedrijfsfinancieringenalsmede honorering en uitstekende
gemeente Geleen en heeft circa bij de uitvoeringvan het bedrijfs- secundairevoorwaarden, waar-
-12.000 inwoners. De bank is in econcomische kredietbeheer onder een dertiende maandsalaris
het Midden- enKleinbedrijf waaronder het uitwerken en en een premievrije pensioen-
alsmede bij departiculiere analyserenvan doorcliënten aan regeling,
relaties nadrukkelijk aanwezig. te leveren financiële gegevens.

De functie impliceert contacten Een psychologisch onderzoek
De gevraagdefunctionaris maakt met ondernemers in deverschil- kan deel uitmaken van de
deel uit van de afdeling Commer- lendebedrijfssectoren. sollicitatieprocedure,
ciëleZaken en is rechtstreeks
verantwoordingverschuldigd aan Voor dezefunctie denken wij aan Wilt u meer weten over aard en
het hoofd Commerciële Zaken. kandidaten van circa 27 jaarmet inhoudvan deze functie, dan kunt
De aan te stellen functionaris zal een opleidingop HBO-niveau, u bellen met de heer A. Linssen,
een aan hem of haar toever- aangevuld metvaktechnische hoofd Commerciële Zaken,
trouwde groep cliënten bege- studies.De bereidheid tot het telefoon (04490) 4 1055.
leidenen eencommercieel- volgenvan verdere studies dient
verantwoorde afzet van pro- aanwezig te zijn. Een goede (Jw schriftelijke sollicitatiewordt
dukten en diensten dienen te mondelingeen schriftelijke met belangstelling binnen 14
realiseren ophet gebiedvan uitdrukkingsvaardigheid, dagen verwacht door de directeur
kredietverlening, creditgelden, analytisch vermogen evenals van de bank, de heer F.Q.M, van
waaronder effecten en betalings- zelfstandigen planmatig kunnen Ballegooy, Postbus 113,
verkeer. Specifieke betrokken- werken zijn onontbeerlijk. 6160 AC GELEEN.
heid zal worden gevraagd bij de Ervaring met alle facetten van
aanvraag-, beslissings- en kredietbeheer is onmisbaar.

Rabobank _3
Wolter & Dros Groep
WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES
-

Vestiging Hoensbroek
De Wolter& Dros Groep is actief op het gebiedvan klimaatbeheersing, sanitaire, koel- en brandbeveiligingstechniek,

energie-opwekking, liften, roltrappen en industriëleinstallaties. Er wordt geopereerd vanuit een twaalftal over het land gespreide
vestigingen. Een ver doorgevoerde decentralisatie iskenmerkend voor onze werkwijze. Korte communicatielijnen, eigen

verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief zijn sleutelbegrippen bij ons. De centrale organisatie is gevestigd in Amersfoort.
Het dienstenpakketomvat hethele gebiedvan ontwerp, uitvoering,onderhouden beheer. De groep isfinancieel sterk,rendeert goed

en maakt metruim 1100medewerkers een jaarproduktievan ruim 200 miljoen gulden.

Door de enorme toename van het werk vragen wij opkorte termijn voor onze vestiging Hoensbroek

ervaren monteurs cv/lb
Wolter& Dros biedt: onze mensen in hun werkomgeving. opnemen met de heer H.J.Vossen,
Kern van onze filosofie is, dat dekracht Zaken als opleidingen, goedesecundaire telefoon (045) 22 75 75.
en het succes van onze ondernemingbe- voorzieningen en winstdelingsregelingen
paald worden door dekwaliteit en inzet maken deel uit van dit beleid. Schriftelijke sollicitatieskunt u (m/v)
van onze medewerkers. Wij voeren dan richten aan de Wolter& Dros Groep,
ook een modern sociaal beleid gericht Indien u meer informatie wenst over de afdeling Personeelszaken, Postbus 47,
op het optimaalkunnen functioneren van inhoudvan defunctie, dankunt u contact 3800AA Amersfoort.

■ |H Feijen StaalserviceB.V. is onderdeel van British Steel Pic en isgevestigd op het ff: industriegebied de Beatrixhaven te Maastricht Het bedrijf is gespecialiseerd in.
debewerking van plaatprodukten uitstaal, aluminium enroestvrij staal.Wij leve- \
ren aan destaalbouw,tank- en apparatenbouw, offshore, scheepsbouwindustrie,
automobielindustrie, het transportwezen en andere specialistische gebieden.
Als zodanig is het bedrijf toonaangevend. Momenteel zijn er 210 personeelsle-

m den in dienstHet bedrijf heeft twee dochterondernemingen, dieactief zijn in een
£1 eigen marktgebied en met eigen specialistische produkten. Ook dezebedrijven

I mt Hggen in Maastricht

I WËÊÊBÊË Als gevolg van de sterke groei van het bedrijf hebben wij vacatures voor de \
functie van:

VOORMAN ETD m/v
Binnen de Technische Onderhoudsorganisatie onderscheiden wij de kers. Verder rapporteert hijdebevindingen van de hiervoor genoemde
Machine Technische Dienst (MTD), de Electro Technische Dienst werkzaamhedenen wordt van hemverwachtdathij voorstellen doettot
(ETD) en de afdeling Algemene Dienst (AD). wijziging en verbetering van het Inspectie- en controleprogramma.
De ETD Is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van in-
strumenteel en electrotechnisch onderhoud aan gecompliceerde pro- Functle-elsen:
duktie-installaties. U beschikt over een opleiding op MBO-niveau, aangevuld met rele-

vante cursussen. U heeft eenruime ervaring, bij voorkeuropgedaan in
De voorman geeft leiding aan eigen monteurs en monteurs van ge- defunctie van 1e monteur binneneen dynamische omgeving meteen
specialiseerdefirma's. Tot zijn taken behoort het(doen) uitvoeren van grote matevan zelfstandigheid. Verderbeschikt U over leidinggevende
controles, inspecties, onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan en organisatorischevaardighedenen heeft U een praktische, service-
electrotechnische-, regel- en beveiligingssystemen van gecompliceer- gerichte instelling,
de aard. Hij houdt toezicht op de kwaliteit en de voortgang van de
werkzaamheden, biedt technische ondersteuning aan en ziet toe op Indien U telefonische informatie wilt, kunt U contact opnemen met
het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften doorzijn medewer- dhr. P. Vandewall, Hoofd Technische Dienst, tel. 043-688444.

OPERATORS m/v
Een operator bedient of werkt met een machine. Dit kan zijn een U dientbereid te zijn tot hetwerken in2of 3 ploegendienst.Binnen ons
walsbaan, een knipbank, een zetbank of geautomatiseerde snijbrand- bedrijf kennen wij een onderverdeling in functies van hulpoperator
machines. oplopend via 4e operator tot 1e operator. Hieraan gekoppeld kennen

wijeen salarisstructuur.Afhankelijk van Uwopleidingen ervaring wordt
Functie-eisen: _ ingeschaald In een van deze niveaus.
LTS- Mechanische Techniek of LTS - Machinaal Houtbewerken,
danwei gelijkwaardig. Indien U telefonische Informatie wilt, kunt U contact opnemen met

J.H. Janssen, Manager Personeel & Organisatie, tel. 043-688488.
Degenen, die geen ervaring hebben als operator worden door ons
opgeleid. Zij, die niet geheel kunnen voldoen aan de opleidingseisen Uw schriftelijke sollicitatiekunt U sturen aan:
maar wel enige praktijkervaring hebben, zullen in de gelegenheid Feijen Staalservice 8.V., Afdeling Personeel & Organisatie,
gesteldworden om opkosten van het bedrijf aanvullendecursussen te Fregatweg 42, 6222 NZ Maastricht
volgen.

■■■IBS Feijen
oi33iservice d.v.

InterAktie uitzendbureau zoekt voor een aantal nieuwe
vestigingen in Limburg

uitzendorganisatie die sterk |j |J JvILAU JVjLAjNIACjl__/I_y!3 --
groeit, met name door de
nauwe samenwerking met een ~m M /T 7
van Europa's belangrijkste IVA/ V t
uitzendorganisaties, het Franse i
Ecco Traveil Temporaire. Geschikte kandidaten zullen, na een grondige
Naast 12 permanente . . . a. jorl

vestigingen, die jaarlijks on-the-job-training zelfstandig de leiding op zich nemen van ,
duizenden mannen en vrouwen een InterAktie-vestiging.
aan tijdelijk werk helpen, Deze kaderfunctie biedt de juiste personen volop
verzorgen wij ook uitzendingen carrièrekansen in een bedrijf dat sterk groeit. Zij dienen danop projectbasis. ' * ' , ~Om onze groei bij te houden, wel beslissers te zijn die hun verantwoordelijkheden niet uu
zijn nuchtere, hardwerkende de weg gaan. Naast leidinggevende capaciteiten, takt en
mensen altijd welkom. inzicht, bezitten zij daarom ook écht ondernemersbloed.

_’<->_ n /_Ty_!_r^c s kandidaat bezit u relevante werkervaring, bent u niet

m\j § ['* *i^\ ouder dan 30 jaar en hebt uuw universitaire opleiding .
\mf**f ** *^-4ÉÉÉ^\^ voltooid (event. HBO aangevuld met zeer ruime ervaring), ka

È Schriftelijke sollicitaties met spoed naar st
InterAktie uitzendbureau,

Omdat een uitzendbureau U.V. de heer M.J. Ester,
nooit dynamisch genoeg kan Biltstraat 56,
zijn. 3572 BD Utrecht. ï(

H| mi&smmsßm MXI Maastricht B.V. is een modern bedrijf, datgespecialiseerd is in debewerking I. van dunneplaatmaterialen. Hierbij wordt gewerkt met denieuwsteCNC gestuur-
de machines en binnen een eigen kwaliteitsborgingssysteem. De MXI filosofie |

i is gericht op totale perfectie. De gehanteerde normen zijn flexibiliteit korte.. levertijden en constructief meedenken.Hetbedrijf is gevestigdop het industrie- f
1 gebied deBeatrixhaven te Maastricht en is een dochteronderneming van Feijen -**-**

> m%mmmmmwt staalservice B.V. Dit bedrijf maakt deel uitvan British Steel Pic. en is eveneens M
gevestigd te Maastricht Feijen Staalservice B.V. is gespecialiseerd in debewer- ■■

PHnHi K<ng van plaatprodukten uit staal, aluminium en roestvast staal.

Voor de versterking van de afdeling Verkoop willen wl] in contact komen met I 1 r>HB kandidaten voor de functie van: lA'tü&P %

TECHNISCH COMMERCIEEL \
MEDEWERKER m/v

In dezefunctie brengt U, in samenwerking met de afdeling Verkoop Wij bieden een aantrekkelijke functie binnen een snelgroeiend'
Binnendienst, offertes uit, draagt u zorg voor de juisteverwerking bedrijf. Van U wordt verwacht, dat U een duidelijke inbreng levert
van opdrachten en ziet U toe op een correcte levering. U leverteen hetrichting geven aan de ontwikkeling van hetbedrijf in zijn alge-
duidelijke bijdrage in de definitievan het verkoopplan en ontplooit meenheid en defunctie in hetbijzonder,
nieuweverkoopactiviteiten in de realisatie van genoemd plan.
Verder bent Uin staat zodanige promotie- en marketingactiviteiten Aan kandidaten biedenwij een pakket arbeidsvoorwaarden datfl *
te ontwikkelen, waardoorpotentiële klanten nieuwe opdrachtgevers overeenstemming is met het belang en inhoud van defunctie. Vef'

worden. der krijgt U de beschikking over een representatieve bedrijfsauto-

Van U wordt verwacht datUop de hoogte blijft van ontwikkelingen Indien U telefonische informatie wilt, kunt U contact opnemen m*-'
in de markt en weet hier doeltreffend op in te spelen. dhr. J. Michiels, Directeur MXI, tel. 043 - 687474.
in deze functie rapporteert U rechtstreeks aan de Directeur.
Van kandidaten verwachten wij een HTS Wtb opleiding in combina- Uw schriftelijke sollicitatiekunt U sturen aan:
tic met een pioniersgeest en doorzettingsvermogen. U beheerst de MXI Maastricht 8.V.,
Engelse en Duitse taal. Beheersing van de Franse taal is een t.a.v. J.H. Janssen, Manager Personeel & Organisatie,
voordeel. Verder heeft U aantoonbare verkoopervaring in de toe- Fregatweg 44 A, 6222 NZ Maastricht
leveringsindustrie. Uiteraard bent u woonachtig, danwei bereid zich
te vestigen in Zuid-Limburg. /"7
■■■■H| mWmWMVZ/UmW M.K.I. Maastricht B.V. ■■■MMMLJtsM

\ /

y >ir Rabobank Geleen
is een zelfstandige banken maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankierenvraagt medewerkers diezich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken voor spoedigeindiensttreding een

noord bedrijfsvoering (m/v)
Het werkgebied van debank Voor deze functie denkenwij aan Een psychologisch onderzoek
omvat een gedeeltevan de kandidaten meteen opleiding op kan deeluitmaken van de
gemeenteGeleen en heeft circa HBO-niveau, aangevuld metvak- sollicitatieprocedure.
12.000inwoners. De bank is in gerichte studies.Een gedegen
het Midden- enKleinbedrijf kennisvan en affiniteit met Wilt u meer weten over aard en
alsmede bij de particuliere geautomatiseerde systemenen inhoudvan dezefunctie, dankunt
relaties nadrukkelijkaanwezig. financiële administratie alsmede u bellen met de heerF.G.M, van

organisatievermogen en leiding- Ballegooy, directeur, telefoon
Het hoofd Bedrijfsvoering maakt gevendekwaliteitenzijn van (04490)4 10 55.
deel uit van het management- grootbelang.
team van debank en adviseert als üw schriftelijke sollicitatie wordt
zodanig de directieover het te Van kandidatenverwachten wij met belangstellingbinnen 14
voeren beleid. Tot zijn of haar een actieve instelling om vanuit dagen verwacht door de directeur
taken, respectievelijk verantwoor- dezefunctie mee te denken en te van de bank, Postbus 113,
delijkhedenbehorenonder meer: werken aan de commerciële taak- 6160 AC GELEEN.
- het opstellen en analyseren stelling van debank.Een goede

van de jaarcijfers,begrotingen mondelingeen schriftelijke uit-
en resultatenoverzichten; drukkingsvaardigheid zijn- het analyseren en coördineren onontbeerlijkvoor een goede
van de interne informatievoor- uitoefening van defunctie.
ziening;- het opstellen en bewaken van De Rabobank biedteen goede
financiële en administratieve honorering en uitstekende
procedures binnen de bank; secundairevoorwaarden, waar-

- het beheeren de implemen- onder een dertiendemaandsalaris
tatie van automatiserings- en een premievrije pensioen-
systemenen toepassingen. regeling.

Rabobank S
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Van onze verslaggever

fAASTRICHT - De gulle gaven van de Maastrichtse bevol-J*T-g voor Roemenië hebben geleid tot het aanknopen vanr*endschappelijke betrekkingen tussen de Limburgse hoofd-tad en de dicht bij de Russische grens, in Noord-Moldaviëstadseiegen stad Dorohoj met zon 80.000 inwoners. Gisteren heeftRevrouw Klaudia Hrycyk die als tolk het eerste konvooi bege-
**dde aan burgemeester Philip Houben van Maastricht een ge-
denk overhandigd, dat zijn collega van de genoemde Roe-meense stad als blijk van dankbaarheid voor de spontane hulp-je, voor hem had meegegeven. Het is een kristallen sier-,chaal die een vast plekje zal krijgen in het Maastrichtse stad-,u*s. De overhandiging vond plaats tijdens een korte plechtig-
Fe*d in de burgemeesterskamer.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Vrijdag 2 fe-
bruari moeten zich voor de
rechtbank in Maastricht een
44-jarige inwoner van het Bel-

Officier van justitie mr P. van
Hilten heeft in een aan de dag-
vaarding toegevoegde 'catalo-
gus' 25 gestolen werken nader
beschreven.

gische Maasmechelen en een
48-jarige man uit Amsterdam
verantwoorden voor heling,
van een grote hoeveelheid door
anderen in Frankrijk gestolen

Gestolen antiek en
kunst naar Limburg

Vanuit Parijs naar Susteren
Tussen 1 mei 1985 en 18 sep-
tember 1986 zouden zij deze
goederen vanuit Parijs hebben
overgebracht naar Susteren.
Tijdens een later ingesteld po-
litie-onderzoek werden veel
voorwerpen echter niet meer
teruggevonden.
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Protest van
Belgische

grensarbeiders
Van onze

correspondente

HASSELT - Zon
160 Belgische grens-
arbeiders die in Ne-
derland werken vin-

den dat ze aanzien-
lijk minder kinder-
bijslag uitbetaald
krijgen dan werkne-
mers in België. Voor
een gezin met drie
kinderen betekent

dat op jaarbasis een
verlies aan inkomen
van 100.000 Belgi-
sche franks. De
werkgroep wil nu bij
de overheid aandrin-
gen om deze onge-
lijkheid op te heffen.
De werkgroep stelt
diverse oplossingen
voor. Een ervan be-
staat er in dat de
Rijksdienst Kinder-
bijslag Werknemers
(RKW) het verschil
tussen de Neder-
landse en Belgische
kinderbijslag aan-
vult.

Konvooi terug uit Roemenië met geschenk voor burgemeester

Wat is cultuur? De heer Savels-
bergh, wethouder van Heerlen zal
deze vraag niet kunnen beantwoor-
den. Veel cultuur is er al verdwenen
uit Heerlen. Sierlijke en stabiele ge-
bouwen zijn onder de slopershamer
verdwenen. Ze moesten plaats ma-
ken voor brokken beton die na een
paar jaar ook werden afgebroken
wegens betonrot, waarna er weer
nieuwe bunkers werden neergezet,
tot ongenoegen van velen. Blijf van
de kerk in de Laanderstraat af. Zet
Onze Lieve Heer niet op straat. Het
CDA mag er wel eens komen bid-
den!

Heerlen 14

Gulle banden tussen
Maastricht-Dorohoj

Congres-specialisten
Hotelschool Maastricht
MAASTRICHT- De Hoge Hotel-
school Maastricht heeft afgelo-
pen vrijdag de eerste twintig
congres-specialisten afgeleverd.
De school startte twee jaar gele-
den met derichting Conference-
Management.
Deze specialisatie is opgezet om-
dat Nederland een groot con-
gresland is. De markt voor con-
gressen is bovendien nog steeds
groeiende. In totaal werden 91
funda's, zoals het diploma van de
school wordt genoemd, uitge-
reikt. *«

Heerlen 15

HEERLEN
Verontruste parchianenEikender-

veld)

(ADVERTENTIE)

CARRIÈRE SUPPORT"
BEVORDERING VAN INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM

Er zijn zoveel redenen omzich op de eigen Grotere groepen
carrière te bezinnen ofnaar een nieuwe werkkring uit te Groepsoutplacement: capaciteit om grotere
zien: reorganisaties, verschillen van inzicht.-een partner groepen zonder kwaliteits-concessies te begeleiden met
die van werkkring gaatveranderen, dewens de carrière dezelfde individueleaandacht en hetzelfde plaatsings-
anders in te vullen. Raadgevend Bureau Claessens is resultaat als bij individueleoutplacement,
gespecialiseerd in carrière-oriëntatie en veranderingvan Behoud van waardevolle medewerkerewerkkring sinds 1979. . Kan vertrek niet voorkomen worden?Nu heeftRaadgevend Bureau Claessens een HetCarrièreConsultSysteem® helpt zichtte krijgen op devoorsprong qua professionele kennis ervanng. capaciteit potentiële carrièreiyn binnen de organisatie en probeert(100+ medewerkers)en faciliteiten. Onsbureau biedto.a. carrière-remmende factoren (sociaal, leidinggevend enz.)deze camère-advies varianten voor alle niveaus: weg te nemen
Verandering van werkkring Het besluit teblijven oftevertrekken kan beter

Persoonlijke advisering en ondersteuning bij onderbouwd worden genomen,
veranderingvan werkkring gericht opzekerheid en vol-
doening in de nieuwecarrière, "individueleoutplacement": Onze vestigingen informeren u graag,
iederekandidaat krijgt een adviseurdie gespecialiseerd is Voor Zuid- en Midden-Limburg: Maastricht 043-617270.
in uitvoerend niveau,kader, direktieof bestuur. Voor Noord-Limburg: Eindhoven 040-433707.

ADVIESEN ONDERSTEUNING BU: 'LRaadgevend Bureau Claessens_SS"J
OUTPLACEMENT VERANDERING VAN WERKKRING "croepsoutplacemeht
1 » THIRDAGE PLANNING'

Agemeester Houben zal op zijn
voor zijn Roemeense ambts-

*eioot een vriendschapsbrief mee-
rden aan het tweede transport dat
Ornende maandagmorgen in alle
JAgte uit Maastricht vertrekt. Het
Jl drie vrachtwagens met kin-erkleding, voedselpakketten en
hedicamenten die het Maastrichtse

' °emenië-comité de vorige week
jjterdag tijdens een bliksemactie in

lJJaastricht, Amby, Gronsveld,!*eerssen en Eijsden heeft gehou-efi. Daarbij heeft de Maria Virgo-
in Maastricht als centraal"«tn gefungeerd,

b
otary-lid Harrie Schols, directeur
5J de gelijknamige transportmaat-
i "iappij, stelt ook voor het tweede
c
,0t«vooi zijn vrachtwagens met
jj^uffeurs gratis ter beschikking.

I het Roemenië-comité zul-
«** ondernemer Piet Keijmis uit
Abij en het CDA-gemeenteraads-

** Simon Vels in de twee volgwa-

In zijn toespraak prees burgemees-
ter Houben de alerte en creatieve
wijze waarop het 'Maastricht helpt
Roemenië'-comité de hulpverlening
heeft aangepakt. Hij wees op de be-
tekenis van soort acties dieeven be-
langrijk zijn als de structurele hulp
in het grotere kader. „Op deze ma-
nier werken wij eraan mee dat de
mensen in Roemenië een stuk vrij-
heid kunnen bemachtigen, dat zij
als het grootste goed beschouwen
en wel op een manier waar wij hier
in het Westen veel van kunnen le-
ren," aldus de Maastrichtse burge-
meester.

Vrijheid

gens de tocht meemaken. Mevrouw
Hrycyk zal opnieuw als tolk optre-
denen tevens als gids voor het kon-
vooi om die plaatsen te bereiken
waar directe hulp nog dringend ge-
boden is. Ook deze keer zal het
transport een volle week in beslag
nemen.

Humanistisch Verbond
Limburg wint terrein

" Op het ter-
rein van de
Enci in Maas-
tricht worden
dezer dagen
twee 'grote jon-
gens' ingezet
om een zware
klus te klaren.
Met twee kra-
nen, die moei-
teloos tot 250
ton kunnen til-
len, wordt een
nieuwe trans-
portbrug op
haar plaats ge-
zet. Het 200 me-
ter lange ge-
vaarte is giste-
ren in de loop
van de dag -
verdeeld in vijf
stukken - op
stalen dragers
geplaatst.
De transport-
brug vormt een
onderdeel van
de investerin-
gen van in to-
taal 30 miljoen
gulden in de
nieuwe expedi-
tie van Enci.
Het verse cc-"
ment wordt
straks over de
brug richting
vrachtwagens
vervoerd.

Foto:
WIDDERSHOVEN

y^ERLEN - Het Humanistisch

"9
erbond in Zuid Limburg heeft ini*-9 ongeveer 30 % meer leden ge-

BQ^gen. In totaal zijn er nu ongeveer
jT1 gezinnen lid van het verbond.y^k de activiteiten van de humanis-
F*J in het Limburgse zijn sterk uit-Pbreid.

Controllers
opleidingRL

dreisje naar de voorstad van Heer-
len, en wel de Molenberg. U kunt
dan de Vossekuil bezoeken.
Dit is een beslist schrijnende aan-
blik voor een stad als Heerlen, of
hoort dit soms niet bij Heerlen?Vervolgens rijdt u over de Kei
derweg en ziet u daar een totaal ver-
nield schoolgebouw liggen,
nieuw home voor de drugsverslpïf-
den.

De Molenberg heeft tot op hj&fcn
nog steeds geen fatsoenlijk gebSw
waar alle verenigingen samen jjn-
nen komen. Daar is geen geld v
Daarom heren, zou h^t niet wense-
lijk zijn om een paar miljoen te be-
steden aan de Molenberg. Weg met
de onderzoeken, weg met de zoge-
naamde commissies; we maken
eens grondig schoon schip. Of moe-
ten we weer wachten tot de verkie-
zingen komen, met alle mooie belof-
ten van dien?
HEERLEN p. Jansen
(Van redactiewege bekort)

Heerlen 19
Met plezier lees ik de ingezonden
brieven over de centrumplannen
van heerlen. Hierin wordt mijn on-
genoegen over de reeds dure bro-
chure van de gemeente Heerlen ge-
lukkig onderstreept. Als de kerk
aan de Laanderstraat gesloopt moet
worden omdat die in dat stadsdeel
niet meer past, hebben de gemeen-
teambtenaren toch geluk dat hun
kantoren aan het Raadhuisplein
niet gesloopt hoeven te worden om-
dat men enkele gebouwen - biblio-
theek en Kamer van Koophandel -
heeft kunnen realiseren die enigs-
zins aanzien geven aan hun kantoor-
gebouw dat we gemeentehuis ple-
gen te noemen!
Zouden we dan dePancratiuskerk -
we hebben ze tóch alweer wegge-
stopt - ook niet slopen die nu naast
het glazen kantoorgebouw staat?
Dat past toch ook niet opperbest!
Men kan amper tussen de Pancra-
tiuskerk en het glaspaleis doorlo-
pen, maar tussen de kerk aan de
Laanderstraat en de (te) moderne
woonflats kan men nog een voetbal-
stadion realiseren.

Het grootste vraagteken van dit cen-
trumplan is: Hoe menen die plan-
nenmakers van de gemeente Heer-
len de stroom van weggebruikers'te
kanaliseren? Als bewoner van de
Schaesbergerwegzie ik dagelijkspp
deze racebaan de strijd om op tijd
ergens de auto te parkeren in h(et
centrum. Of de weggebruikers de
Nederlandse wet - uiterste limiet 50
km - buiten het centrum naleven.kunnen de ambtenaren niet weten-
ik zie nooit een politie(auto) - wamt
het is veel belangrijker dat het poii-
tievoorschrift van Heerlen dat gelidt
voor de de parkeermeters nageleefd
wordt!
Ik denk dat wij - niet-centrumbe-
woners — nü al de stroom mensen
moeten leveren die de kassa's vftn
de winkels vullen en de parkeerme-
ters volstoppen en straks ook de
leegstaande winkels en kantoren
moeten betalen.
HEERLEN H. Claassen

Heerlen 20
In de groots opgezette plannen van
de gemeente Heerlen wordt ook
pronkt met een 'kantorenbou
rd', een opeenvolging van kanti
van de Looierstraat tot aan het
tion. Het klinkt mooi: boulevard;
een beetje Frans, gezellig, terra-
want over een boulevard loopt i
graag.
Maar wat zal de werkelijkheid i
Koude hoge kantoorgebouwen
een na de ander en dan nog dich
elkaar. In kantoren wonen geen
mensen, dat wil zeggen dat het "avonds nog stiller zal zijn dan in de
rest van Heerlen, met alle gevaar
voor criminaliteit. En dat juist bij
het station, waar toch altijd veel
voetgangers naar toe moeten en
vandaan komen. Daarvoor moet het
plantsoentje voor de kerk worden
opgedoekt en verliezen de bewo-
ners van de flats Op de Geer en de
drie flats van de Heugden hun "uit-
zicht.
Die paar open ruimten die het .cen-
trum nu nog heeft worden, als de
plannen doorgaan, volgestopt met
beton. En de kerk moet dan ook
maar verdwijnen, want bij al dat
'mooie' beton hoort toch geen kerk.
Dat is niet modern! Met andere
woorden (en dat gebeurt in Heferlen
al jaren): er wordt iets lelijks neerge-
zet waaraan het mooie moet worcien
opgeofferd. Ook de bewonersvan
het Eikenderveld zullen weinig
kunnen juichen. Zij spreken nu al
over de 'Berlijnse Muur.
Mogen wij diegenen die de gemeen-
te Heerlen besturen vragen ook re-
kening te houden met de hogere
waarden van het leven en dat zij
moeten bedenken dat ze op de eer-
ste plaats de belangen van de inwo-
ners moeten dienen en niet die van
de projectontwikkel aars en com-
merciële bedrijven.
HEERLEN M.Ebben

Heerlen 21
Met ongeloof heb ik uit dekrant ver-
nomen dat door de modernisering
van de binnenstad van Heerlen de
kerk aan de Laanderstraat en dè ka-
pel met afbraak worden bedreigd.
Met name de kapel, waar je iedere
dag naar toe kunt gaan als je er de
behoefte toe voelt om in stil gebed
te verpozen zou dus verdwijnen we-
gens modernisering van de stad. Ik
vind dit heel erg en hoop van harte
dat de voorgenomen plannen geen
doorgang zullen vinden.
HEERLEN J.M. Deumens

In de rubriek 'In Geprek' spreken
veel mensen hun verontwaardiging
er over uit dat de kerk in de Laan-
derstra'at moet verdwijnen, eigens
de plannen van de gemeente Heer-
len. Dat het plan bijna f3.000- per
Heerlens gezin gaat kosten interes-
seert blijkbaar niemand! Wat zal het
wonen in Heerlen duur worden en
zwembaden, dienstencentra zullen
wel dicht gaan. Minder straatver-
lichting, minder geld voor crimina-
liteitsbestrijding en verkeersveilig-
heid, want het geld voor dat dure
plan moet ergens vandaan komen.
Maar toch vind ik dat de Heerlena-
ren niet zo moeten zeuren, want zij
hebben deze gemeenteraad zelf ge-
kozen (De PvdA is evenals het CDA
voor het dure plan). Zij zijn er -
deels door hun eigen gemakzucht -
zelf schuld aan dat ze nu met de ge-
bakken peren zitten. Men moet zich
eens de moeite nemen om via de
krant na te gaan wat de door hen ge-
kozenen zoal in de raad presteren.
En als blijkt dat dat niet zoveel is
dan moet je op een andere partij
stemmen.
BRUNSSUM SonjaRutten

Heerlen 16
Uit verschillende berichten in de
pers hebben wij begrepen.dat de
planologen van de gemeente Heer-
len een structuurplan in voorberei-
ding hebben voor het centrum van
de stad, waarbij de parochiekerk
van de H. Franciscus van Assisië
aan de Laanderstraat zou moeten
verdwijnen.
Wij achten het nogal voorbarig en
bijzonder onzorgvuldig dat de he-
ren planologen omwille van hun
ambitieuze planning, waarbij pan-
den met een naar hun mening 'ar-
chitectonische waarde' worden ont-
zien, maar niet de kerk waarin de
gelovigen God aanbidden.
Wij vragen ons af welke maatstaven
en normen de planologen hanteren
bij het ontwikkelen van structuur-
en bestemmingsplannen. Blijkbaar
is er voor de godsdienstige normen
geen plaats en worden deze veront-
achtzaamd of terzijde geschoven.
Tegen een dergelijke wijze van
stadsvernieuwing of -sanering heb-
ben en maken wij ernstig bezwaar.
Wij zullen dan ook alles in het werk
stellen om te voorkomen dat de
kerk en pastorie worden gesloopt
voor puur materialistische doelein-
den.
Namens de Gebedsactie Limburg,
NEERBEEK P. Frissen

Heerlen 17
Een verbolgen Heer joeg in zijn
eentje de geldwisselaars uit de tem-
pel! Zouden wij met zn allen in
Heerlen niet in staat zijn de geld-
wolven met hun tengels van onze
kerken af te houden?
Nog kort geleden had Maastricht
óók zon 'stadsplan' klaargestoomd.
Een stelletje niet-Maastrichtenaren
uit de commissie wilde toen de
unieke Servaasbrug volhangen met
winkeltje., zodoende een cultuurbe-
zit vernietigend omwille van de
mammon.
Kunnen wij niet uit eigen volk een
plan-commissie vormen? Als er dan
zulke lieden tussen zitten, als nu het
geval is, kunnen wij toeslaan.De ge-
meenteraadsverkiezingen zijn ove-
rigens ook zeer nabij.
Laat echter ook nu niemand zich
zorgen maken. Het Oosten heeft ons
geleerd hoe men - zonder geweld -
onderdrukking en terreur te liji
gaat. Daar is solidariteit en wat
moed voor nodig. Lamenteer dus
niet en kruip daarna niet weg in uw
tot vestigingen versterkte huizen.
Het is de angst die ons gedwee en
slap maakt. Wèg met die slapheid,
wèg halfslachtigheid en angst. In
ieder geval mensen: zo u dit écht
wilt, blijft uw kerk overeind.
HEERLEN K.W. van Soest

Heerlen 18
Hierbij mijn reactie op het artikel
'Heerlen kantorenstad of modernste
stad. Ik ben ook echt blij dat de he-
ren van het gemeentebestuurzoveel
moeite doen om hun speeltuin open
te houden. Vroeger speelden wij
ook in een zandbak en bouwden we
kastelen om ze daarna weer te ver-
nietigen. Zo gaat dat ook in Heerlen.
Miljoenen worden weggegooid. Ik
noem maar een voorbeeld, 't Kerk-
plein met zijn muur. De kerk zou en
moest vrij staan. Nou, er werd afge-
broken er er kwam een klaagmuur.

Deze is inmiddels ook al weer afge-
broken en er staan weer winkels.
Een dingkan ik u zeggen: u kunt af-
breken en bouwen wat u wilt, het
zal er nooit gezellig worden. Er is
beslist niets meer wat de mensen
aanspreekt. Daarom zou ik zeggen:
stop met deze geldverkwisting en
maak van dit geld een leuk weeken-

Een van de belangrijkste aktivitei-
ten van het Humanistisch Verbond
in Limburg is het verzorgen van hu-
manistisch vormingsonderwijs.(H-
-.V.0.), datn wordt gegeven op open-
bare scholen in Maastricht, Roer-
mond, Horst, Echt en Blerick.
Behalve aan vorming doet het Hu-
manistisch Verbond ook aan ziel-
zorg in ziekenhuizen en gevangenis-
sen. In 1989 werd er ook in het
Maastrichtse ziekenhuis, naast een
pastor en een dominee, ook een hu-
manistisch raadsvrouw aangesteld.
Bovendien is er nu aan de universi-
teit van Maastricht een leerstoel hu-
manisme. Verder zijn er plannen
voor huisvesting van bejaarden op
humanistische grondslag.

De geschiedenis van het Humanis-
tisch Verbond in Limburg is nog
jong. In de jaren zestig kwamen de
eerste humanisten uit andere stre-
ken van Nederland naar Limburg.
In later jaren werden ook Limbur-
gers lid die in de knoop kwamen
met de katholieke kerk. Volgens
een woordvoerder van het verbond
zijn de humanisten in Limburg aan
een inhaalmanoevre bezig om qua
ledental en aktiviteiten op landelijk
niveau te komen.

J^ASTRICHT - L. Vredevoogd,
J"°rzitter van het College van Be-uür van de Rijksuniversiteit Lim-
jAg, opent 1 februari de postdocto-
*e Controllersopleiding.

j.e2e opleiding staat openvoor afge-
Adeerde bedrijfseconomen en be-
Aifskundigen die werkzaam zijn.s (assistent)controller. Per jaar
.Orden maximaal 28 kandidateningelaten. De opleiding is opgezet
L°°r de RL in nauwe samenwer-
Ag met het bedrijfsleven en non-

organisaties zoals bijvoor-
6eld gemeenten en ziekenhuizen.

Studiemiddag over lokaal
beleid voor gehandicapten

ROERMOND - De Federatie van
Gehandicaptenorganisaties in
Limburg houdt donderdag 1 fe-
bruari in Sittard een studiemiddag
over lokaal gehandicaptenbeleid.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Stadsschouwburg in Sittard en is
vooral bedoeld voor gemeentebe-
stuurders, raadsleden, ambtena-
ren en leden van plaatselijke ge-
handicaptenwerkgroepen.

Tijdens de bijeenkomst zal worden
ingegaan op de concrete inhoud
van lokaal gehandicaptenbeleid.
Volgens de federatie wordt in Lim-
burg een te beperkt lokaal beleid
gevoerd. In veel Limburgse ge-
meenten wordt wel gewerkt aan de
toegankelijkheid voor gehandi-
capten (hellingbanen, troittoir-
afritten), maar wordt voorbij ge-
gaan aan zaken als werken, educa-
tie, recreatie, sport, onderwijs, ge-
zondheidszorg en vervoer. Terrei-
nen waarop de gemeenten door de
decentralisatie meer bevoegdhe-
den krijgen, aldus de federatie.

De studiemiddag is bedoeld om de

vergeten facetten naar voren te ha-
len en concrete plannen en voor-
stellen te geven voor een integraal
lokaal gehandicaptenbeleid. Spre-
kers zijn prof. Th. Guffens, evalua-
tor van het EG-integratieproject in
Noord-Limburg, mr J. Lurvink,
burgemeester van de gemeente
Geleen en H. Termont, bestuurslid
van de Federatie Gehandicapten-
organisaties in Limburg en lid van
de provinciale commissie Toegan-
kelijkheid.

Informatie over de studiemiddag
is verkrijgbaar bij het secretariaat
van de federatie in Roermond,
S 04750-15525.

(ADVERTENTIE)

I <ü i j stoffds
INTERIEURVERZORGING

kunstwerken, antieke voor
werpen en sieraden.

Limburgs dagblad

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakeh|k te zijn.
Brieven die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

provincie

Zware jongens bij Enci



Budé Automatisering is een jong, snel groeiend dynamisch bedrijf.
Het werkterrein ligt binnen advisering, realisering en begeleiding van
industriële automatisering en bedrijfslogistiek.

Voor uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij:

Engineers procesbesturing
Deze zelfstandige medewerkers verrichten basic-engineering en
begeleiden detail-engineering. Hieromtrent hebben zij zowel contact
met klanten als met toeleveranciers.

Functie-eisen:. - Minstens 5 jaarervaring in engineersomgeving
- Eventueel affiniteit met software-ontwikkeling- HBO-niveau

Constructeur/tekenaar
procesbesturing
Functie-eisen:

- Minstens 3 jaar ervaring
- HBO-niveau

Operator Autocad
elektro-procesbesturing
Functie-eisen: &

- Minstens 1 jaarervaring

Voor alle genoemde functies geldt dat kwaliteitsbewustzijn een
basiseigenschap moet zijn.

Arbeidsvoorwaarden:

- Budé Automatisering biedt u verantwoordelijke en afwisselende
functies met perspectief- U kunt rekenen op primaire en secundaire voorwaarden in
overeenkomst met de functies

- Wij bieden u een prettige werksfeer met alle mogelijkheden voor
verdere opleidingen

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met de heer R. van Praag, telefoon 04493-3672 of
privé 043-648346.

Sollicitaties met curriculum vitae dient u binnen veertien
dagen te sturen naar:
Budé Automatisering, Postbus 27, 6365 ZG Schinnen.

■■■■■■ra _ _. f

______________________*___-!

BV. GROOTHANDEL lIM TECHNISCHE EN
ELEKTROTECHNISCHE ARTIKELEN

ALMELO - APELDOORN - HEERLEN - OSS - DELFT - DIEMEN - TILBURG

Wij zijn een landelijk opererende elektrotechnische groothandel met zeven
vestigingen in Nederland.
Voor ons snel in omzet groeiend verkoopkantoor te Heerlen zoeken wij een
actieve en terzake deskundige

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER M/V
met als doorgroeimogelijkheid buitendienstmedewerker.
Tot de taken zullen behoren:
- telefonische verkoop;- het verstrekken van elektrotechnische adviezen.
Vereisten voor deze functie zijn:- MTS-E-niveau;- bij voorkeur enkele jaren ervaring;- leeftijd vanaf 20 jaar;- gevoel voor commerciële verhoudingen.
Wij bieden:
- de mogelijkheid tot het volgen van cursussen;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

ADM. MEDEWERK(ST)ER
C.Q. TELEFONISTE
- min. MEAO-opl.;- leeftijd va. 18 jaar.
Wanneer u voor deze vacatures in aanmerking denkt te kunnen komen,
kunt u uw sollicitatiebrief richten aan:
B.V. Groothandel Claessen + Co, t.a.v. de heer L.L.G. Wolters, postbus
2616,6401 DC Heerlen. 33754

Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan contact op met de heer L.L.G.
Wolters (vestigingsleider), tel. 045-713500, of 's avonds tel. 04750-22421.

Wctzels Meubelfabriekbv
MeubelfabriekWetzels is gespecialiseerdin het

vervaardigen van eikenmeubelen.
Wij vragen voor spoedige indiensttreding ervaren

meubelmakers <m/v)
of

produktiemedewerkers
met gevoel voor hout <m/v)

Heeft u interesse, dankunt u schriftelijk solliciteren naar:
MeubelfabriekWetzelsbv.

De Koumen 8, «6433 KD Hoensbroek.
Bellen kan ook: telefoon 045-210415 (vragen naar dhr.C.Breeman).

UT,-DE LIMBURGSE
*»'{’ PERSONEELSGIDS

U zoekt een interessante
uitdaging
Wij zoeken een succesvolle
intercedent (m/v)
We spreken elkaar op maandag 29 januaria.s.
op onze vestiging te Sittard
Tempo-Team zit enorm in de lift. Vooral de zelf moet verwerven) als met uitzendkrachten die u
laatste jaren.Dankzij die voorspoedige ont- werft, test en selecteert. Deze veelomvattende en
wikkelingen zijn we nu al één van degrootste verantwoordelijketaak stelt uiteraard hoge eisen aan

~° " m _j i _j K/i i uw contactuele eigenschappen. Daarnaast ziin com-Uitzendbureaus in Nederland. Momenteel mercië|e| ondernemende en organisatorische capaci-
hebben we 40 vestigingen. Binnen drie jaar teiten volstrekt onmisbaar. Enkele jaren bedrijfs-
zullen dat er 50 a 55 zijn! ervaring in een commerciële omgeving is dan ook een
Datflorerende bestaan hebben we voor een absolute voorwaarde. Qua - afgeronde - opleiding

„ . ii . _j-_l„_ „.,,, j_, _~.____♦_._♦,-_, ~-.- denken we aan HBO of een studie op vergelijkbaargroot dcc te danken aan de kwaliteiten van , .. ,^U-A, , -~, -,-, v 6 '° , _. .. . niveau. Uw leeftijd: ca. 24-32 laar.
onze intercedenten. Dat zijn de mensen
bij Tempo-Team die fungeren als interme- omdat W|J vee

,
van u vrageri| ste||en w|j daar veel

diair tussen bedrijven en uitzendkrachten, tegenover. Zoals: een uitgebreide inwerkperiode,
Voor die bijzondere functie zijn we voor een solideorganisatie waarop u altijd kunt terugvallen,
onze vestigingen in Roermond, Sittard, een prima salaris en reële doorgroeimogelijkheden
Geleen en Maastricht op zoek naar naar een (nog) hogere functie,

nieuwe medewerkers die hun ervaring en .... A'a'natalenten willen inzetten op het niveau dat zij ■* *-»

werkelijk verdienen. Wanneer u het gevoel hebt dat er een succesvolle .n-- tercedent(e) in u schuilt, moet u beslist eens komen
Eigen 'winkel' praten. In concreto nodigen wij u uit voor onze
-. _~ x intercedenteninformatie-bijeenkomst opOm misverstanden te voorkomen, intercedent(e) maapd 29 januar| tussen

>
J2Q fin 19 3Q uur

zijn bij Tempo-Team is geen eenvoudige opgave. Bin- on£ ; Rosmolenstraat 4> Sittard.nen een vestiging heeft een intercedent(e) een eigen en dJ * verder
_ jnforma.

winkel. Anders gezegd: u bent min of meer eigen tic over het werk van intercedent(e) bij Tempo-Team.baas. Met alle voordelen, maar ook met alle nadelen v ' - r
van dien. De voordelen zijn duidelijk. Als u de zaken
goed aanpakt, gaat u zelfmet deeer strijken. De ande- Bern uop die datum verhinderd, dan kunt u ons ook
re kant van de medaille is dat alleen üde problemen schriftelijk laten weten dat u interesse hebtvoor deze
kunt oplossen die u tegenkomt. functie. Stuurt in dat geval s.v.p. een handgeschreven
_f* a-J l j brief voorzien van een recente pasfoto en alle rele-
«jevraagd en geDOuen vante jnformatje omtrent uw ervaring en opleiding
Als intercedent(e) hebt u zowel contact met mana- aan Tempo-Team Uitzendbureau, Postbus 12700,
gersvan bestaandeenmogelijke nieuwe relaties (die u 1100AS Amsterdam Zuid-Oost, t.a.v. DhrG. Kuijpers.

tempo-team uitzendbureau

( *_
Operatie-assistenten
en A-verpleegkundigen

In het De Wever-Ziekenhuis te Heerlen ontstaan op korte termijn
binnen de Paramedische en Medisch Ondersteunende Dienst in
het OK-complex vacatures voor A-verpleegkundigen voor de
inservice-opleiding tot Operatie-assistent, en gediplomeerde
operatie-assistenten (full-time en part-time).

Het De Wever-Zieken- Het OK-COmpleX
huis is eengroot H , oK-complex van het De Wever-Ziekenhuis telt in totaal 14 operatie-algemeen ziekenhuis , r, . ... , ...
dateen belangrijke kamers, waarbinnen vrijwel alle specialismen worden gepraktiseerd.
centrumfunctie vervult m
zuid-urnburg. Het Wie zoeken wij?
maaktsamen met . Voor de jnserv jce-opleiding tot operatie-assistent zoeken wij A-verpleeg-Ziekenhuis St. Gregonus __, __ „ ■ ■ ._ i ... _."____.

en Verpleeghuis kundigen. Deze opleiding duurt 3 jaaren is deels theoretisch en deels
Schuttershot deel uit practisch van aard. De theoretische opleiding vindt plaats aan de Regionale
van de stichting Opleiding tot Operatie-assistent. De practische opleiding krijgt gestalte via
Gezondheidszorg . , . _T, r r - i- -
Limburg. stages in het OK-complex.

" Tevens zoeken wij NZR-gediplomeerde operatie-assistenten (differentiatie
jaarlijks worden circa chirurgie) voor een full-time functie binnen het a-septische gedeelte van het
20.000patiënten __. . . ... 'T ....".
opgenomenin dekliniek OK-complex, en voor een part-time functie binnen depoliklinische operatie-
en 5.000 m de dag- kamers (septisch gedeelte).
verpleging: hetaantal
poiikiiniekbezoeken Gegadigden die secuur, accuraat en in teamverband kunnen werken,
bedraagt ruim eenkwart worden uitgenodigd te solliciteren. Niet alleenvaktechnische kwaliteiten -
rr,uioen- worden vereist, maar ook contactuele eigenschappen zijn van belang.
Aan het ziekenhuis is
een medischestal Arbeidsvoorwaarden
verbonden van too Qq arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

Voor A-verPlee9kun*-li9en is gedurende de opleiding tot operatie-assistent
het ziekenhuis één van FWG-groep 40 van toepassing. Gediplomeerde operatie-assistenten binnen
de grootste werkgevers het a-septisch gedeelte ontvangen, afhankelijk van ervaring, maximaal
in de regio. ’. 3.810,- bruto op basis van een full-time dienstverband(FWG-groep 45),
Het De wever-Zieken- exclusief een tijdelijke arbeidsmarkt-toeslag.
huis tungeen tevens ais Voor de part-time gediplomeerde operatie-assistenten op de poliklinische

a^eTs^aals"eT°r operatiekamers is FWG-groep 40 van toepassing.
verpleegkundigen en Inlichtingenparamedia. a

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij de heer J. Vrancken,
OK Algemene Chirurgie, telefoonnummer 045 - 76 7048. Schriftelijke sollici-
taties kunnen tot uiterlijk 8 februari worden gericht aan de Personeelsdienst
van het De Wever-Ziekenhuis. In de linkerbovenhoekvan uw sollicitatiebrief
dient U het referentienummer te vermelden: voor A-verpleegkundigen JL-20,
voor gediplomeerdefulltime operatie-assistenten JL-34, en voor gediplo-
meerde parttime operatie-assistentenJL-21.

Heerlen. Henri Dunantstraat 5.
Postbus 4446. 6401 CX Heerlen,
tel. 045-766666.
i

——De l^rer^ziekenhufê

/f^ _!.^i____iw !!£jxL. f~^ +cm.ccnte

Valkenburg aan de Geul
De gemeente Valkenburg aan de Geul, 17.800 inwoners, is een belangrijk en
aantrekkelijk toeristencentrum in het hart van Zuid-Limburg.
Een bruisende gemeente, die een vooraanstaande plaats inneemt op recreatief en
toeristisch terrein (1,2 miljoen overnachtingen per jaar) in Nederland.
Dat betekent extra energie t.a.v. nieuv-e uitdagende ontwikkelingen in de negentiger
jaren, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Als vitale ondersteuning van dat beleid zoeken wij een

HOOFD INFORMATIE,
AUTOMATISERING EN INTERNEZAKEN (V/M)
Plaats in de organisatie
De afdeling informatie, automatisering en interne zaken is een stafafdeling (9
medewerkers) en ressorteert rechtstreeks onder de gemeentesecretaris.
Functie-informatie
Het werkgebied van het hoofd omvat met name:
- hef opzetten van een eigentijdse informatievoorziening voor bestuur en

management;- het gericht sturen van automatiseringsprocessen als automatiseringscoördinator
voor de totale gemeentelijke organisatie (140 medewerkers);

- de zorg voor een goede externe dienstverlening (klantgerichtheid naar de burgers)
alsook voor een slagvaardige interne dienstverlening, organisatorisch verspreid over
3 hoofdafdelingen en 3 stafafdelingen;- het direct leiding geven aan een achttal medewerkers van deze stafafdeling, waar
tevens zijn ondergebracht:- receptie en telefoon;- huishoudelijke taken;- archiefbeheer;- tekstverwerking en reproduktie;

- centrale postregistratie en voortgangssystemen;- geïntegreerd systeembeheer (minicomputer Philips P4755-B).
Functie-eisen- opleiding op HBO-niveau, waarbij onze gedachten uitgaan naar HTS

(bedrijfskunde/informatica), HEAO (bedrijfskundige informatica) of vergelijkbare
opleiding, met in elk geval specifieke deskundigheiden ervaring op het terrein van
informatie- en automatiseringsprocessen;- een dienstverlenende en een initiatief gerichte instelling t.a.v. de gemeentelijke
organisatie in totaliteit;- nadrukkelijke managementkwaliteiten t.b.v. een organisatie die streeft naar verdere
efh'ciency-verbetering (intern) en een klantvriendelijke benadering naar de inwoners
en haar gasten;- goede contactuele eigenschappen.

Rechtspositie- afhankelijk van opleiding en ervaring, kan inschaling plaatsvinden in schaal 9 of 10
(maximaal bruto ’ 5290,- per maand, exclusief overhevelingstoeslag);- een psychologisch en medisch onderzoek maken onderdeel uit van de
selectieprocedure;- de bij de gemeente gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

Informatie
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de gemeentesecretaris,
de heer G.A.G. Biemans, of het hoofd personeel en organisatie, de heer J.L. Ruyters
(04406-18282).
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit
blad zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de
Geul, postbus 998, 6300 AZ Valkenburg aan de Geul. In de linkerbovenhoek van de
enveloppe vermelden soll. lA.I.
De gemeente Valkenburg aan de Geul streeft naar een evenwichtige verhouding van
vrouwen en mannen in haar personeelsbezetting. Om die reden worden vrouwen die
geïnterresseerd zijn in deze functie, in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren. a1&_______ ___ ____ _^J| g

_H _■ m\ m\_fl m\ -fl _fe _fl _fe _fl _fe _fl _fe_fl _fe _fl _fe _flmWmm ■■ LVfll LVfll LVfli mm mm mm mm^" '

«Voor de distributie van onze postorder-pakketten zijn wij i,
op zoek naar een

BEZORGER M/V
De funktie: U dient een flinke dosis energie te bei* I v
Als bezorger bent u verantwoordelijk voor ten en woonachtig te zijn in Heerlenol )'
de bezorging van de bestellingen van onze direkte omgeving. j
klanten in de regio Heerlen.
Deze bestellingen worden bij onze Wij bieden:
verzendafdeling in Rotterdam verpakt en Een zelfstandige funktie, een aantrekkelijk
verzendklaar gemaakt. salaris en goede secundaire arbeidsvoor- .
De bezorging vindt plaats, met een bestel- waarden,
auto van Ter Meulen Post, vanuit een de-
pot in Voerendaal. Spreekt deze funktie u aan? (
In deze funktie heeft u tevens tot taak Schri)ft u dan een bnef voorzien van f' .
zowel de financiële alsook de administna- „°ePSe '"^tie over uw vroegere c.g* .
tieve afhandeling van de bestellingen te hu,dlBe werkzaamheden, voor 3 februari
verzorgen. as- aarv ,
Wij vragen: Ter Meulen Post
Een ruime ervaring in de bezorging en T.a.v. Mw. M.P.E. Korpershoek
goede stratenkennis van bovengenoemde Postbus 11 123
regio. Leeftijd 25 -35 jaar. Rijbewijs BE. 3004 EC Rotterdam. , T■***_■

termeuletT
mm** _______r _______r _______r ______fc ______ft a_______><______ 'm mm Vfli mm mm mm mm mm mm mm *^
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HH CIBA-GEIGY TEN HORN BV
Ciba-Geigy Ten Hom B. V., ruim 70 jaargevestigd te Maastricht,
is een dochteronderneming van Ciba-Geigy A.G., Zwitserland.
Ciba-Geigy Maastrichtproduceert en verkoopt
pigmentdispersies en anorganischepigmenten, met een
omzetniveau van f 90 miljoen en 375 medewerkers.
Door het internationale karakter van de onderneming, bestaan
er intensieve contacten met het hoofdkantoor in Bazel en
andere groepsmaatschappijen.
Binnen de afdeling financiën functioneert de
automatiseringsafdeling, management services genoemd, als
centrale die ondersteuning verleent aan de commerciële,
logistieke en administratieve diensten. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van AS 400, S 36 en PC's.

Wegens het vertrek van het huidige afdelingshoofd naar het hoofdkantoor
in Bazel, zoeken wij op korte termijn een

HOOFD AUTOMATISERING (m/v)
De functie omvat 0.m.:

- leiding geven aan de afdeling, diebestaat uit 6 personen, die als taak
hebben het ontwikkelen en onderhouden van applicatieprogrammatuur
met behulp van gestructureerde methodieken, het mede-ontwikkelen van
standaarden, het zorgdragen voor een goede documentatie en het
ondersteunen van-gebruikers;

- onderhouden van interne en externe contacten;- stimuleren automatisering binnen het bedrijf;- het bijhouden van de ontwikkelingen in het vakgebied en de toepassing
daarvan in het bedrijf;- het opstellen van een meerjarenplan.

De functie-eisen zijn:
- opleiding op universitair niveau of HBO-niveau met een duidelijk

aanwijsbare ervaring;- moet de afdeling kunnen motiveren en stimuleren;- uitstekende contactuele eigenschappen;- kennis van Duitse en Engelse taal;
- goede ervaring met MRP 11-pakketten.

Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met ir. F.
Florack, huidig hoofd van de afdeling management services.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
CIBA-GEIGY TEN HORN 8.V., afdeling personeelszaken
postbus 1037, 6201 BA MAASTRICHT, telefoon 043-210341 33742 J
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bioscopen
HEERLEN
j*°yal:Next of kin, dag. 18.30 en 21 uur,

wo en do ook 16uur. Ghostbusters
""". 2a zo wo 14 uur. Rivoli: Sex, lies andVideotape, dag. beh. di 18 en 20.30 uur.
'He Punisher, dag. beh. ma di 16 uur, za
Zo Wo ook 14 uur. Jean de Florette, di 18
!? 20.30 uur. Maxim: The Abyss, dag.
41.30 uur, za zo wo en do ook 16.30 uur,?* 20 wo ook 14 uur. H5: Back to the fu-
lUre2, dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur, za zo

J** 16.30 uur. Theo en Thea en de ont-
maskering van het tenenkaasimperium,
SS- H en 18.30uur, za zo ook 16.15 uur.ölack Ram, dag. 14 18.30 en 21.15 uur,za
j"ook 16.15 uur. Erik de Viking, dag. 14
'8-30 en 21 uur, za zo ook 16 uur. When«arry met Sally, dag. 18.30 en 21 uur, maJ'do ook 14 uur. Oliver en Co, za zo wo
'4 uur, za zo ook 15.45en 17.15uur. New
*ork Stories, dag. 21 uur. De Spiegel:
JJax & Laura & Henk & Willie, za t/m di
'1 uur.

KERKRADE
"'jngrachttheater: De Kommissaris,
■*> 20 uur.

SCHAESBERG
I*-"tokino: The Abyss, za fm zo 20 uur

*-yborg, za t/m zo 22.15 uur.

HEERLEN
~'Riburgse Volkssterrenwacht,
?chaapskooiweg 95. Ruimte zien. T/m

' J'l. Op reis door het zonnestelsel. Van-
1/2. Open di t/m vr en zo 13-17 uur, di

? vr ook 19.30-22 uur. Stadsgalerij,

' padhuisplein 19. De zondeval, installa-'e van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di"m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Wel-
«jrhof. Werk van schildersclub CCV
°-aastricht. T/m 31/1, open dag. 9-21 uur,

' ~j>en zo 13-19 uur. Galerie de Nor, Geer-; praat 302. Expositie van Werner Kisse-, er- T/m 18/2, open tijdens café-uren za
i n.20 vanaf 17 uur. Galerie Signe, Aker-
-1 Jjjaat 82a. Werk van Francis Bacon. T/m
\ 3- Werk van Henk Eikenaar. T/m 11/2,
I "Pen wo t/m zo 14-17uur. Aktuele Kunst
I Michael Runschke,
1 en grafiek. 10/3 t/m 2/4,
\ *tjen van wofm zo van 14-17 uur. Stads-

schouwburg. Werk van Toon Boers.

' i(m 28/1, open ma t/m vr 10-15 uur.\ '**ermenmuseum. De tijd gefixeerd,
i .."Positie van foto's uit de 19de eeuw.*'m 18/3.

HOENSBROEK

' fotogalerie 68, kasteel Hoensbroek."'erk van Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
i "Pen ma t/m vr 10-12en 13.30-17uur, za

20 13.30-17 uur. ABN bank. Fototen-
toonstelling, Jeanet Verhoeven. T/m15/3,open ma t/m vr 9.00-16.00 uur.

VOERENDAAL
**emeentehuis, Raadhuisplein 1. Re-j*nt werk van Wim Mestriner. Van 1/2
"■» 28/2, open ma t/m vr van 8.30-12.30Uur en di van 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF
JPomal, Kerkberg 2. Werk van Iz?Jaglow. T/m 11/2, open wo, do, za en zo
'«■-17 uur, vr 13-20 uur.

VAALS
?opermolen. Van Clermontplein 11."at aarde bewaarde, archeologischeor>dsten. Permanente expositie.
SCHIMMERT

f;jjaierie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
ïjsrk van Kitty Mulder, Josine Grom enj^rguerite Monod de Froideville. T/m

I<5/2, open do t/m zo 14-17 uur.
HOUTHEM
jfenk Schram Centrum, St. Gerlach 52.
oto-expositie van Jan Lamerichs. T/m2, open op werkdagen van 14-16uur.

GELEEN
j*ntraal Ziekenfonds, Ehsabethstraat
.Pentekeningen van P. Verboeket. T/m

o.

SITTARD
;enster, Steenweg 86. Werk van HansJammen. T/m 3/2, open do t/m za 12-17
QUf. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
jJ"afiek van diverse kunstenaars. T/m
,''2. Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo*-17 uur. Galerie Michel Knops, Steen-weg 44. Schilderijen van Henk Vierve-
J2er. T/m 25/2, open wo t/m zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
j'mburgs Volkskundig Centrum, Alleer?- Blaasmuziek in Limburg. T/m 31/1.
jjalerie Voorburght, Allee 1. Werk van"""a Jussen. T/m 31/1.

ROERMOND
f.jr"emeentemuseum, Andersonweg 4.jubelen van Jos Laugs. T/m 28/1.
L*erk van Willeke van Thijn en Ger-and Volger. T/m 11/3. Open di t/m vrJ-17 u"r, za en zo. 14-17 uur. ABN,
j*-*°osterwandplein 120. OlieverfWer-t,en, gouaches en aquarellen van HuubJJoumen. T/m 14/2. Galerie Wansink,

76. Werk van Willeke van
*>Jh en Gerbrand Volger. T/m 24/2, open
"""o t/m za 11-17 uur, zo 14-17 uur.

GRUBBENVORST
"■a'erie Marijke Raaijmakers, Lottum-eweg 24. Expositie van Frank Porcelijn
L*t kleuretsen en Hans Versteeg metJolden in brons en marmer. Van 28/1m 25/2, open do t/m zo van 13-17 uur.

VENLO
a« Bommel-Van Dam, Deken Van Op-

|ensingel 8. Werk van Charles Vreuls,ernaar Leenders, Daniël Groen en Sta-
j'slaw Lewkowicz. T/m 11/3, open dag.

16.30 uur. za en zo 14-17 uur.

MARGRATEN
galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
pe«~k van Natascha Rieter en Siegfried

Open di t/m zo 13-17 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Wim Dragstra,

"■■■nile Hollman,
045-422345

Hans Rooijakkers,
® 045-714876
Hans Toonen, chef
«^ 045-443316
Hichard Willems,
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade,

045-455506
Joos Philippens,
"3? 04455-2161

Chris Frantzen: langdurig werkloze in vicieuze cirkel ontmoetingopzaterdag

Ex-Space Shuttle-man
komt niet aan de bak

Een doorsnee werkloze? Nee, dat is hij zeker niet.
Chris Frantzen, 41 jaar, geboren en getogen Kerk-
radenaar heeft er al een veelbewogen leventje op
zitten. Maar één ding deelt hij met de gemiddelde
Nederlander: hij wil dolgraag werken. Het liefst in
de metaal, waar men schreeuwt om personeel.
Maar zo eenvoudig blijkt dat niet te liggen, on-
danks ervaring in de VS in de Space Shuttle-indu-
strie. Frantzen zit echter niet bij de pakken neer.
Hij zit vol ideeën over hoe je langdurig werklozen
uit hun vicieuze cirkel kunt halen. 'Premies helpen
niet, werkprojecten wel.

door joos philippens
Chris Frantzen kende een carrière van 'twaalf ambachten',
maar naar zijn zeggen zonder de gebruikelijke dertien on-
gelukken. Hij was onder andere puntlasser, maquettema-
ker, bakker en handelde in diamanten en schilderijen.

In 1975 verhuisde hij naar de VS,
waar hij komeetachtig omhoog
schoot. Van medewerker bij een
verkeersbordenfabriek belandde
hij al snel in een grote fabriek
waar hij naar eigen zeggen al snel
opviel doordat hij volstrekt afge-
schreven machines met enkele
eenvoudige ingrepen weer per-
fect aan de draai kreeg.

„Dat bespaarde het bedrijf ge-
weldige sommen geld. Na ver-
loop van tijd kwam iedereen
naar mij toe, tot de eigenaar van
de automaten in de kantine toe.
Hij liet specialisten komen die
voor veel geld een bepaalde auto-
maat vergeefs trachtten te repa-
reren. Mij lukte het wel".

Als apotheose viel plots een brief
in zijn bus van het bedrijf G&H
Technology uit Santa Monica dat
hem wilde spreken vanwege 'zijn
uitmundende technisch inzicht.
Frantzen toont met enige trots de
brief.

„Toen ik in Santa Monica arri-
veerde, bleek al een bureau voor
mij gereserveerd te zijn. Het fi-
nanciële aanbod wat er bij hoor-
de, kon ik niet weigeren". Kerk-
radenaar Chris Frantzen was tot

zijn eigen verbazing ineens
hoofdmonteur bij het bedrijf
G&H Technology in Santa Moni-
ca, leverancier van Space Shutt-
le-onderdelen.

Space Shuttle
Een luxe-industrie, waar niet op
een cent werd gekeken, zo merk-
te hij al gauw. „Van bepaalde on-
derdelen belandde 80% meteen
in de prullenmand. Alles was in
orde zolang 20% goed was. Hoe-
veel dat kostte, deed er niet toe".

Frantzen laat papieren zien die
aantonen dat een door hem ont-
wikkeld procédé door Lockheed
werd goedgekeurd en ingevoerd.
Toptijden, waarin Frantzen naar
eigen opgave 3000 dollar per
maand verdiende.

Bescheiden is hij niet, deze
Frantzen. Maar als zijn verhalen
kloppen, moet hij een technisch
natuurtalent zijn. Hij krijgt ma-
chines aan het lopen waar spe-
cialisten de moed opgeven en
heeft geniale ideeën die comple-
te productieprocessen vereen-
voudigen.
„Toen ik eenmaal voor dat Space

" Chris Frantzen, ooit werkzaam voor het Space Shuttle-project, nu werkloze tegen wil en
dank. Foto: FRANS RADE

Shuttle-bedrijf werkte, stonden
de headhunters voor mij in de rij.
Voor het onderbrengen bij de
concurrentievan zon topman als
ik konden ze vette premies in de
wacht slepen".

Nu, terug in Nederland, is hij al
ruim zes jaarwerkloos. Wat is er
in godsnaam allemaal fout ge-

gaan met de man die begin jaren
tachtig helemaal de blitz maak-
te? Kort gezegd kwam het er op
neer dat hij niet steeds zijn car-
rière liet prevaleren.
Meer in het bijzonder gebeurde
het volgende.
„Tja, ik kreeg een Mexicaanse
vriendin, die met haar drie kin-
deren in de ellende woonde. Ik

wilde gewoon een gezinsleven en
kocht daarom een huis in Guade-
lajara, waar ik in een textielfa-
briek ging werken." Spreektvan-
zelf dat ook daar het productie-
proces aanzienlijk verbeterd
werd.

Maar de vrouw leverde hem een
rotstreek. En Frantzen kwam te-

rug naar Nederland, zonder een
cent op zak. Hij is hertrouwd,
heeft twee kleine kinderen en
schrijft zich naar eigen zeggen
rot aan sollicitatiebrieven. Maar
helaas.

„Voortdurend lees je in de krant
dat de werkgevers in de metaal-
sector schreeuwen om perso-
neel. Nou mijn ervaring strookt
daar helemaal niet mee. Ben je
een tijdje werkloos, dan zijn ze
niet geïnteresseerd. Je wordt
niet eens uitgenodigd voor een
gesprek. Maar werkje bij de con-
current, dan betalen ze formida-
bele sommen om je te krijgen. "
Frantzen bekritiseert het sys-
teem waarbij het 'rijk vette pre-
mies geeft voor het in dienst ne-
menvan een langdurig werkloze.

„Mijn ervaring is dat bedrijven
daar geen gebruik van maken,
bang als ze zijn een kneus in huis
te halen. Als ze die pot nou eens
gebruiken voor het opzetten van
een werkproject. Ik zie mogelijk-
heden voor een soort ZOL-be-
drijf op technisch niveau, waar
langdurig werklozen gedurende
een jaar voorbereid worden op
een echte baas."

Chris Frantzen is niet eens te be-
roerd om ook het 'productiepro-
ces' bij onze ministeries te verbe-
teren.

„Ik kan nog 24 jaarwerken, dat is
toch geen kinderachtige tijd. Via
een telefoontje naar de States
kan men zich overtuigen van
mijn capaciteiten".

Einde aan overlast door verslaafden en zwervers

Appartementen onder
flatgebouw Zeswegen

HEERLEN - De open ruimtes
onder de 'ronde' flat in de
"Heerlense wijk Zeswegen
worden volgebouwd.

Die toezegging heeft het bewo-
nerscomité gekregen van ge-
meente, woningbouwvereniging
Glück Auf en beleggingsmaat-
schappij Bobema. In totaal zullen
er vijf appartementen worden ge-

realiseerd. Voor de bewoners gaat
daarmee een hartewens in vervul-
ling. Zij klagen al jarenlang over
overlast door verslaafden en dak-
lozen die de open ruimtes als een
toevluchtsoord beschouwen. Ver-
nielingen en brandstichting zijn
volgens hen schering en inslag.

Toen de flats werden gebouwd,
was het de bedoeling dat in de

open ruimtes winkels en een huis-
artsenpraktijk zouden komen.
Maar omdat de huurprijs te hoog
bleek, werd dat plan nooit verwe-
zenlijkt. In de loop der jaren
groeide de open ruimtes daardoor
uit tot een ontmoeringsplaats van
junks en zwervers. Volgens een
woordvoerster van de gemeente
Heerlen is het de bedoeling dat de
bouwplannen nog dit jaar worden
uitgewerkt.

Kermis verhuist in 1992
naar schouwburgplein

Van onze verslaggever

HEERLEN — De kermis in Heerlen
verhuist in 1992 naar het schouw-
burgplein. Dit jaar en volgend jaar
staan de attracties nog op de Bon-
gerd en het DSM-terrein, maar daar-
na is het afgelopen. De verhuizing
wordt aangekondigd in het cen-
trumplan.

Dit en komend jaar zullen er naar
verwachting nog geen bouwactivi-
teiten plaatsvinden op het DSM-ter-
rein. Contracten met het ABP over
de verhuur van het DSM-gebouw

verhinderen dat. Zodoende kan de
kermis er nog twee jaar terecht.

Wethouder Bos van Heerlen: „We
hebben over de verhuizing gespro-
ken met.de kermisexploitanten en
het bleek dat men het plein voor de
schouwburg wel ziet zitten. De be-
doeling is dat een deel van de ker-
mis op de Bongerd komt te staan en
dat er een verbinding met kleine
stands tot stand wordt gebracht
naar het schouwburgplein waar de
andere attracties een plaats krij-
gen."

Op het pleinzelfkunnen alleen klei-
ne attracties terecht. Reuzenrad,
achtbaan, etc. zullen het dak van de
parkeergarage onder het plein te
zwaar belasten. „Deze attracties
moeten op de weg naast het plein
worden neergezet, zoals bijvoor-
beeld op deApollolaan. De straat zal
dan als er kermis is voor het verkeer
worden afgesloten," aldus Bos.

Winkbülle-revue
HEERLEN - Onder de titel 'Dr
Kloon in Os' gaat op vrijdag 2 en za-
terdag 3 februari in de Heerlense
Stadsschouwburg de Winkbüllere-
vue over de planken. De dubbele
bodem in het clown-zijn biedt sce-
narioschrijver Jon Erkens genoeg
aanknopingspuntenvoor een carna-
valistisch theaterstuk.

Arno Deckers en Cor Couvee zullen
Frits Pelt op hun eigen clowneske
manier 'helpen' met de presentatie
van de revue. Verder werken mee:
de Mesjeus uit Roermond, de buut-
tereedners Frans Haselier en Bèrke
uit Maastricht, deKlumpkes Blum-
kes, de gebroeders Hoeppermans,
zang- en showgroep Mix uit
St. Geertruid, De Hoesmusje en de
Waltina-kapel uit Weiten.
De voorstellingen vinden vrijdag en
zaterdag om 20.00 uur plaats. De en-
tree is vrijdag ’ 15,00 en zaterdag

’ 17,50, omdat daarnabal gehouden
wordt. Kaarten zijn in voorverkoop
aan de kassa van de schouwburg
verkrijgbaar. Op werkdagen kan
men er van 10.00 tot 15.00 uur te-
recht en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur.

Ontmoetingsdag
voor ouders

homoseksuelen
HEERLEN - In het COC-gebouw
aan de Honigmanstraat in Heerlen
wordt zaterdag 3 februari een ont-
moetingsdag gehouden voor ouders
van homoseksuele kinderen.
Om 11.00 uur worden de ouders ver-
wacht die voor het eerst zon ont-
moetingsdag bezoeken, vanaf 13.30
uur kunnen de ouders terecht die al
eerder meededen. Men kan zich
voor deze dag tot 1 februari opgeven
bij COC Heerlen, « 045-717387
(dinsdag t/m donderdag van 14 tot
17 uur). Ook voor meer informatie
kan men onder dit nummer terecht.

Toneel Mjoessof
gaat niet door

MERKELBEEK - De uitvoering
van het Russische toneelstuk
'Mjoessof van de toneelvereniging
Merkelbeek gaat morgen niet door.
Dit wegens ziekte van de hoofdrol-
speler.

'Groen Links'
aandacht voor

Botanische Tuin
KERKRADE - Raadslid André
Brauers van de fractie Groen Links
in Kerkrade wil dat de gemeente
meer doet met de Botanische Tuin.
„De tuin ligt er nu in veel te grote
mate maar te liggen", vindt Brauers
en hij vraagt het college te bekijken
of de afdeling Basiseducatie van
SCEW bij de tuin betrokken kan
worden. Bovendien zou de recrea-
tieve functie van de tuin verbeterd
moeten worden. Groen Links vindt
dat vroegtijdig ingespeeld moet
worden op deze kwestie omdat de
huidige opzet, en met name de ac-
commodatie, in de toekomst niet
meer toereikend zou zijn. " De jubilarissen van het Bernardinuscollege (v.1.n.r.): Theo

Verhagen, Martin Sijstermans, Huub Lammeretz en Ton van
Rens. Foto: MARCELVAN HOORN

Brief van minister
voor jubilarissen

HEERLEN - „Kwaliteitsonderwijs
in Franciscaanse traditie, waarin en-
thousiasme, bezieling en spirituali-
teit als pijlers fungeren". Met die
woorden prees de heer L. van Dru-
ten, voorzitter van de Onderwij s-
stichting St.-Bernardinus, gister-
middag de kwart eeuw inzet van de
vier jubilarissen van het Bernardi-
nuscollege. In het middelpunt van
de belangstelling stonden gisteren
drs. Martin Sijstermans (rector van
het gymnasium en het atheneum)
en de docenten Huub Lammeretz,
drs. Ton van Rens en Theo Verha-
gen.
Eerder had drs. Max van der Schoot
in de schoolkapel een in lovende be-
woordingen gestelde brief van mi-
nister dr. Jo Ritzen van Onderwijs
en Wetenschappen gememoreerd.
Ritzen is een oud-leerling van het
Bernardinuscollege.

Twee maanden cel
voor steunfraude

MAASTRICHT/HEERLEN - Totaal
overstuur hoorde een Heerlense
vrouw van rond de vijftig het vonnis
aan dat politierechter mr Hermes-
dorf in Maastricht tegen haar uit-
sprak: twee maanden onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf. Een maand
minder dan officier van justitie mr
Smalburg had geëist.
Deze had geen goed woord over
voor de steunfraude, die verdachte
had gepleegd gedurende een perio-
devan driejaar. Zij had daarmee de
gemeenschap voor een bedrag van

’ 75.000 benadeeld. Haar ex-man
had toegegeven haar al die tijd 'bij-
gespekt' te hebben, omdat zij onmo-
gelijk van haar uitkering kon rond-
komen. „U zegt nu wel, ik kon niet
anders, maar ik geloof niet dat U

droog brood gegeten hebt en in ju'
ten zakken rondgelopen," aldus mr
Smalburg in zijn requisitior. „Een
auto is handig, maar geen strikte
noodzaak. Het is vreselijk oneerlijk
om zo te handelen, waar andere uit-
keringsgerechtigden zich wel aan
de regels houden."
„U maakt op deze manier crimine-
len van ons," reageerde de vrouw
geschrokken en verongelijkt, toen
ze de eis van de officier had ge-
hoord. „Hoe moet dat nu met mijn
werk? Ik ga toch niet."
De pogingen haar te kalmeren door
haar erop te wijzen, dat ze alsnog
naar het bureau voor rechtshulp
kon stappen voor rechtsbijstand,
hadden op dat moment weinig ef-
fect.

" Een golfbiljartclub in oprichting
zoekt nieuwe leden. De oprichtings-
vergadering vindt zondag om 14.00
uur plaats in café 't Wolfje, Kaspe-
renstraat 54, nabij het Rodastadion.
Voor informatie: _. 427355.

# In het kader van het 25-jarig be-
staan van de ZOL-bedrijven vindt
zondag om 14.00 uur in het ZOL-be-
drijfMolenberg, Spekhofstraat 10 te
Kerkrade-West een muzikaal treffen
plaats. Medewerkenden zijn het
ZOL-orkest, en de harmonieën St.
Bernadette Molenberg, Ste. Marie
Gracht en Eendracht Schandelen.
De entree is vrij.

" In de aulavan het Sintermeerten-
college, Kennedylaan 10, gaat zon-

dagmiddag de Galerie SART van
start. De eerste expositie is van Ro-
sie van Uden en heeft als thema
'Landschap en schilderkunst.
ledereen is welkom.

" In café Allez, Dautzenbergstraat
6, treedt zondag om 16.00 uur de for-
matie Caruso's Nightmare op. En-
tree vrij.

" Het herenteam van volleybalclub
Varenbeuk speelt iedere maandag
van 21.40 tot 23.10 uur in de sport-
hal. Belangstellenden worden uit-
genodigd om eens een keertje mee
te spelen. Voor meer informatie:
_? 218568 of 214132.

" De voorstelling die Toneelver-
eniging Merkelbeek zondag zou ge-
ven in de Henkhof gaat niet d
wegens ziekte van een var.
hoofdrolspelers.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
Zaterdag 27 januari 1990 25

# De openruimtes onder de
flat in Zeswegen die op kor-
te termijn worden 'dichtge-
bouwd.

Foto: WIMKüSTERS.
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sche Farmacie, waar momenteel ca. Bij de Dienst Administratie en Bedrijfseconomie, waar mo-
een aantal subafdelingen werkzaam menteel 60 medewerkers werkzaamzijn, onderverd«3eld naar

lijn plaatsingsmogelijkheid voor: deafdelingen Bedrijfseconomie, Boekhouding,Budgettering,
Coördinatie Informatievoorziening, Financiële Patiënten-Wmtk ODöth ©§C©l"S*" administratie en Secretariaat, bestaat bij de afdeling Budget-
tering opkorte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

assistent m/v medewerker
Hetbetreft een full-time vacature waarvan 11 uur per _ _ .
week tijdelijk zijn tot 01.01.1994) DUClC]CtteN 113 lïl/v

enummer 002/5 (Het betreft een tijdelijke vacature tot

1 apothekers- ou"-1""»

i m vacaturenummer 268/5

Taken: de afdeling Budgettering draagt mede zorg voor het
;en tijdelijke full-time vacature i.v.m. vervan- samenstellenvan debegroting. Deze begroting dient zowel

gingwegens zwangerschapsverlof voor de duurvan drie op dienst-/afdelingsniveau,alsop het totale ziekenhuisniveau
te worden opgesteld; het tot stand brengenvan definanciële
informatievoorziening voor afdelingen/diensten van het zie-

aturenummer 003/5 kenhuis vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Deze informatievoorziening vormt een continu proces: het: wachting bestaat dat beide tijdelijke vacatures, na af- maken van berekeningen voor het opstellenvan zowel hetto-

nijn worden omgezet in vacatures voor onbe- tale interne, alsexterne ziekenhuisbudget; als op dienst-/af-
, paald delingsniveau; het analyseren van gegevens,ter informatie

van zowel Raad van Toezicht, Raad van Bestuur als van
" Taken: het afleverenvan geneesmiddelen; het bereiden van diensWafdelingshoofden van het ziekenhuis; het voeren van

;le voorraad-en individuele receptuur; overleg en het onderhoudenvan contacten met diensten/af-
eiden van parenterale voedingen en cyto- delingenvan hetziekenhuis in hetkadervan kostenbewaking;

waking, voorraadbeheer en anderefarma- het vertegenwoordigenvan de afdeling in diverse overleg-
.uning op de verpleegafdeling. situaties, zowel intern alsextern.

Op ditmoment wordt geanticipeerdop een geheel nieuwe
ma apothekersassistent; diploma voortge- wijze van hetvervullen van de functievan medewerker afde-

ling ziekenhuisfarmacie en enige jarener- lingBudgettering. Optermijn zal taakinvulling geschieden in
;ot aanbeveling. devorm van eencontrolfunctie, waarbij de medewerker afde-

lingBudgettering samen met een medewerkervan de afde-
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal lingBedrijfseconomie een controlteam zullen vormen terver-

maand, conform schaal 805 BBFtA '84. vulling van hun functie in het werkveld. Centraal zal vanuit de
DienstAdministratie en Bedrijfseconomie de functie-invulling

htingen: kunnen worden ingewonnen bij de dames begeleid en ondersteund worden.
-Groothausen en E. Verheyen, hoofdassis-
armacie, telefoon 043-862239, of bij me- Vereisten: bedrijfseconomische opleiding op HBO-niveau,

Ju-Roosen, personeelconsulente, telefoon in devorm van HEAO-BE, of van aantoonbare gelijkwaardig
niveau; zeer goede contactuele eigenschappenen schrifte-

"w _ lijke uitdrukkingsvaardigheid; kennisvan kostenvraagstukken
en analytische werkzaamheden; kennis van en ervaring met
administratieve automatiseringsprocessen; kennis van en er-
varing met gebruik van personal computer.

-■atorium voor Weefseltypering bestaat op Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal
ijrv plaatsingsmogelijkheidvoor een ’ 4.724- bruto per maand, conform schaal 809BBRA '84.

*5» ««| *| I ïet m/v Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij de heer
HilMii^l" m*v M.A.E.J. Janissen, Hoofd afdeling Budgettering, telefoon

043-862378,of bij mevrouw Mr. M.Rieu-Roosen, Personeel-
consulente, telefoon 043-862015.

Takt van laboratoriumwerkzaamheden op
isplantatieserologieen de toegepaste

nderhet aantonen van weefsel
antonen van antistoffentegen (HLA)- Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht,op de

vitte cellen oftrombocyten voor- eerste plaats taken op het gebiedvan de patiëntenzorg,
teren. De werkzaamheden vereisen en staat daarnaast ten dienstevan het wetenschappelijk

reikbaarheidsdienst voor transplantatie. onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens

if HBO-Amicrobiologie of klinische dearbeidsvoorwaardenvan de overheid.
■.mie; bij voorkeur werkervaring. Teneinde een zorgvoldige sollicitatieprocedurete verze-

keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
ankelijk van opleiding en ervaring, maximaal zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoekmaakt

'«3.307,-bruto per maand, conform schaal 806BBRA '84. deel uit van dezeprocedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-

jnnenworden ingewonnenbij mevrouw citatie, onder vermelding van opleiding en ervaring, bin-
i!is te Laboratorium voor Weefseltypering, nen 14 dagenzenden aan deDienst Personeel enOrgani-

-66, of bij de heer J.H.van Beem, Perso- satie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, post-
en!, telefoon 043-862345. bus 1918,6201 BK Maastricht

f ____________________________________________________________________________

B je. van den hof pßKlllSffliffiflllTMi
■■i^HBBMBH^^^HHaIM Kasteel Daelenbroeckstraat 30 6222 VP Maastricht

vraagt voor aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties voor de
industrie- en utiliteitsbouw in Zuid-Limburg:

ELEKTROMONTEURS
opleiding LTS-E/VEV monteursdiploma
ervaring in elektrotechnische werkzaamheden

HULP ELEKTROMONTEURS
opleiding LTS-E

Sollicitaties:
Schriftelijk: Postbus 3095, 6202 NB Maastricht
Telefonisch: 043-621735

" 33961

PIETERS-DORTU b.v.
~

zoekt i.v.m. assortimentsvergroting, voorde filialen Heerlen, Maas-
tricht, Sittard

PART-TIME VERKOPERS m/v
Uw schriftelijke reactie, voorzien van een recente pasfoto, stuurt u
t.a.v. dhr. Hodenius, Geleenstr. 36, 6411 HS Heerlen, tel. 045-712751

_IÏ__T__T_^^^^^^MjiTi

'- RaUafor REGISTERACCOUNTANTS

& Versteegh

Accountants van Bakker & Versteegh zijn werkzaam zowel in de audit- als in de algemene controle- en beleidsondersteunende
adviespraktijk.

~^ Deskundigheid, flexibiliteit en persoonlijke dienstverlening staan centraal in de uitvoering van ons dienstenpakket.
Inzet van computers en specifieke software-pakketten ondersteunen onze activiteiten voor een cliëntenkring die middelgrote
tot kleine ondernemingenomvat zowel in de profit- als non-profit sector.

; Door de groei van onze praktijk hebben wij op diverse vestigingen plaatsingsmogelijkheden voor

aankomend assistent-accountants m/v gevorderd assistent-accountants m/v
e ingezet worden ter ondersteuning van de algemene In deze functie zult U vrij zelfstandig en onder directe leiding en

praktijk. In deze functies verleent U administratieve begeleiding werkzaam zijn en ingezet worden bij een aantal
assistentie t.b.v. de jaarrekeningen. controle-opdrachten. Ook een groot'deel van de rapportage wordt

door U gereed gemaakt.
! U heeft een voltooide MEAO-A en/of MBA-opleiding, U toetst de administratieve organisatie aan de hand van

f alsmede enige certificaten voor het SPD-diploma. vastgestelde methoden en technieken.
Verdere studie behoort tot de mogelijkheden.
U bent creatief en inventief, U kunt in teamverband werken Voor deze functie dienen kandidaten te voldoen aan de volgende

U heeft een brede actieve maatschappelijke eisen:
langstelling. - voltooide VWO-opleiding en HEAO-BE

i Uw leeftijd is ± 23-27 jaar. - bezig zijn met de NIVRA-studie en gevorderd het
4e studiejaar, 1e fase

- creatief en beschikken over goede sociale vaardigheden
- goede beheersing Nederlands/Engels
- leeftijdsindicatie ± 25-27 jaar.

Bij Bakker & Versteegh (registeraccountants, belastingadviseurs, accountants-administratieconsulentenwerkt U in een organisatie van
ongeveer 180 personen, werkzaam in 9 vestigingen.

Uw sollicitatiekunt U richten aan de afdeling Personeelszaken, Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht, telefoon043-254601.

| in co-operation * vestigingen te

Maastricht. Sittard, Brunssum.
COOD6fS " Roermond, Weert, Helmond,.- &Lvßrand Venlo, Venray, 's-Hertogenbosch

—<& —_^^
(§®y[j^/*!\[j*_l§ Bureau voorplanontwikkeling en ProjectmanagementB.v. Maastricht "^^s^

verzorgt devolledige ontwikkeling van bouwprojecten. Bureau Coumansbeschikt over deskundigen die
het ontwikkelingsproces(projectvoorbereiding en projectrealisatie) en de coördinatie van de werkzaamheden

verzorgen. Voorspecifieke vakdisciplines worden adviseursingeschakeld. Het bureauverricht haaractiviteiten vanuitM een duidelijkgeprofileerdeeigenstijl. Opbasis van een goedeprojectvoorbereiding -veelal gebaseerd op een haalbaarheids- \ w

m onderzoek inzake hetprogramma en vertaald naarkosten/baten - alsmede een sterke betrokkenheid in hetverdere proces 1 f
È streeftBureau Coumans naaroptimale bundelingvankrachten. Het bureau is op diverseterreinenactief,waaronder de
È huisvestingvan bedrijvenen instellingen. De voortdurende groeivan de activiteiten in degezondheidszorg vergt een I «vM uitbreidingvan het managementteam, daarom zijnwij vooronze opdrachtgever opzoek naar een(m/v)

I Senior projectleider I
een vakbekwaam partner in denken en doen

De functie: opacademisch niveau waarbij de Geboden:
- U onderhoudt contacten metopdracht- disciplines bouwkunde en - Een verantwoordelijkeen uitdagende

gevers voor hetopstellen van een bouwmanagementin evenwicht zijn. functie.
programmavan eisen. - Creatieve en practische instelling bij de - De mogelijkheid om eenreële bijdrage- Ubeoordeelt vanuit dit programmavan verwoording van het wensenpakket te leveren aan deverdere continuering
eisen dehaalbaarheid en onderhandelt, vanopdrachtgever naar een program- en uitbouw van hetbureau en op basis
waar nodig,met overheidsorganen mavan eisen en de uitwerking hiervan van capaciteiten, eigen inzet enresulta-
e.d., alofniet in samenwerking met tot een haalbaar planconcept. ten daarin te participeren.
externe adviseurs om voor uw - Ervaring in hetsturen(coördineren)van - Eenarbeidsvoorwaardenpakket dat
opdrachtgever tot een aanvaardbare bouwprocessen. aansluitbij deeisen die doorde functie
oplossingvan mogelijkeknelpunten te - Hetvermogen om bouwkosten vanuit en deorganisatie worden opgesteld.

V komen. De projectenworden dooru een analytische invalshoek te benade-
■ opgestart,begeleid, en gecoördineerd ren. Bent u een vakbekwaam partner in I

tijdens.de programma-, ontwerp-, - Leeftijd 30 - 40 jaar. denkenen doen? Schrijfdaneenkorte I% bestek en uitvoeringsfase en uvoert briefmet c.v. ondervermelding van E '
directietijdens hetbouwproces. ref.nr. 63.7185 aan Ê f

.________________________________=_. MercuriUrvalß.V., M
Gevraagd: |t Vrijthof50-51, f- Een dooropleidingen/of Im^^^f^^m^m^^^^mT^^^^m 6211 LE Maastricht.

ervaringverkregenkennis ILi __"■'. mA. 15_____________L___ Telefoon 043-2512 91.

~ AA~~^^ "^
,
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Bau+Heimwerlcerniark^
Europa '92:

Die Zukunft im Griff!
■

Wirgehören mit fast 200 Standorten und 1,6 Mrd.DM Umsatzzu den führenden
Bau- und Heimwerkermarkten in Deutschland. Ein an der Zukunft orientiertes

■ Franchisekonzept verbindet dieVorteile eines Grofiunternehmens mit den positi-
venSeiten dermittelstandischen Betriebe; zum Nutzen vonKunden, Geschafts-
partnern und Mitarbeitern. 'tViertausend Teamkollegen arbeiten bereits erfolgreich an derFestigung unserer ■ i("
Marktposition. Wirexpandieren bald ms europaischeAusland und suchen enga-

■ gierte und international orientierle

{ Abifurientinnen und Abituriënten
: für die

__f *IIL_ i I 1 lil 111l__r__l il il '

■ Sind Sic der Meinung, da(3 eine guteAusbildung Studium und Praxis gleichwertig
verbinden mu6? Suchen Sic Verantwortung in klar definierten Freiraumen schon
wahrend derAusbildung? Darm sind Sic bei 081 goldnchtig.

a " Wenn Sic dasAbitur odereinen internationalvergleichbaren Schulabschluß haben,
■ " Ihnen der Urngang mitMenschen Freude macht,

" Sic aneiner staatlichen Akademie eine 3jahrige Ausbildung machen mochten,

" eine Berufsausbildung suchen,bei dersich Studium undpraktischeAusbildungim
B Unternehmen alle drei Monate abwechseln,
■ " Sic eine angemessene Vergütung interessiert, i

darm sollten wir uns kennenlernen. Bitte schicken Sic Ihre ausführlichen V.
Bewerbungsunterlagen an Frau Beate Neldner, die Ihnen auch gem erste /^fVS i«■ Informationen unterTel.: 02196/86577 gibt. /& 1%jji

■ 081-Systemientrale» Albert-Einstein-Sfr. 7. D-5632 Wermelskirchen 1 f'xtmW

j_
...Bau+Heimwerkermark#

ZadelhoffMakelaars & Co. C.V. is een makelaarsorganisatie voor
commercieelonroerendgoed. Ter ondersteuningvan de 11kantoren
functioneren deCentrale AfdelingenTaxaties, Beleggingen,
Winkels, Marketingen Publiciteit, terwijl de centrale administratie
en overige algemene dienstenzoalspersoneelszakenvanuit de
hoofdvestiging te Amsterdam geschieden. De vestiging Maastricht
kent als geografisch werkgebied Limburg. Voor deze vestiging zijn
wij op zoek naar:

De functie: U beschikt over een goedcijfef
Uverricht allesecretariaats- matig inzichtenkunt moeiteloos
werkzaamheden, ondermeer omgaan met tekstverwerkingS'
tenbehoeve van de directie. apparatuur.
Daarnaastbent uverantwoorde- Maar waar hetvooral op aan-
lijkvoor de kantoororganisatie komt zijnuwpersoonlijke eigen'
en -administratie. schappen:
Tevens onderhoudt u telefoni- zelfstandigheid, stressbesten-
sche contacten met cliënten. digheid, overzicht, eigen initia-

tief en organisatievermogen.
De vereisten: Belangrijk is verder dat uprijs
Om voor deze zelfstandige en stelt opeen informele werksfeer
veeleisende functie in aanmer- Ervaring in een vergelijkbare
king te komen is uiteraard een functie is eveneens vereist,
adequate opleiding en werker- Uw leeftijd is danook minimaal
varing noodzakelijk. 25 jaar.
Evenzeer isvereist een uitste-
kend organisatie-en coördinatie- De procedure:
vermogen. Wanneer u geïnteresseerdbent
De aard en omvangvan onze in deze functie, stuur danuw
werkzaamhedenvragen van u schriftelijke sollicitatie, voorzien
de juisteinstellingom dienstver- van pasfoto en currictilum vitae
lenendte zijn, ook onder werk- t.a.v. deDirectie van Zadelhoff
en tijdsdruk. Makelaars.
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Programma
betaald
voetbal

Vanavond 19.30 uur
MW-Roda JC
PSV-Willem II
Morgen 14.30 uur
FC Twente-NEC
RKC-BW Den Bosch
Volendam-FC Groningen
FC Utrecht-Haarlem
Vitesse-FC Den Haag
Sparta-Ajax 25februari
Fortuna-Feyenoord 31 januari

PSV 18 11 4 3 26 57-21
RodaJC 19 9 7 3 25 30-20
Ajax 18 9 6 3 24 36-15
Vitesse 19 9 6 4 24 33-16
Volendam 19 9 5 5 23 31-23
FC Twente 19 7 9 3 23 24-22
RKC 19 8 5 6 21 26-25
Fortuna S 19 6 9 4 21 17-17
Sparta 19 7 5 7 19 29-33
MVV 19 6 7 6 19 28-35
Groningen 18 5 7 6 17 27-25
Den Haag 18 7 3 8 17 35-37
FC Utrecht 19 " 7 3 9 17 20-31
Willem II 19 4 6 9 14 24-31
NEC 19 4 6 9 14 23-38
Feyenoord 19 3 7 9 13 23-33
Den Bosch 19 2 7 10 11 14-30
Haarlem 19 3 4 12 10 18-43

eerste divisie
PEC Zwolle-Emmen 1-2

Vanavond 19.30 uur
Telstar-De Graafschap
DS'79-Heerenveen
Veendam-VW
Cambuur-Eindhoven
AZ-Go Ahead Eagles
NAC-Heracles
Morgen 14.30 uur
Excelsior-Wageningen
SW-Helmond Sport

SVV 20 15 2 3 32 43-16
NAC 20 10 7 3 27 34 19
VW 21 9 8 4 26 34-23
Heracles 19 9 4 6 22 21-22*
Eindhoven 21 8 5 8 21 38-37
AZ 19 7 6 6 20 31-24
Veendam 19 9 2 8 20 25-26
Helm.Sport 20 7 6 7 20 33-32
Cambuur 20 6 8 6 20 27-30
Excelsior 21 5 10 620 23-26
Graafschap 19 6 7 6 19 28-26
RBC 20 6 7 7 19 26-28
Emmen 21 5 9 7 19 31-34
Wageningen 21 5 8 8 18 28-32
Telstar 20 7 3 10 17 31-39
PEC Zwolle 21 2 13 6 17 18-23
Heerenveen 19 6 4 9 16 25-30
GA Eagles 20 7 2 11 16 21-32
DS'79 21 3 7 11 13 25-43

SVV, Heerenveen en NAC periodekam-
pioenen

buitenland
WEST-DUITSLAND
Geen competitie i.v.m. de zogenaamde
Hallenmasters

BELGIË
Vanavond 20.00 uur
Charleroi-AA Gent
KV Mechelen-Germinal Ek.
Beerschot-Beveren
St. Truiden-FC Luik
Anderlecht-Antwerp
Morgen 15.00uur
Lokeren-RC Mechelen
Standard Luik-Lierse SK
KV Kortrijk-Club Brugge
Cercle Brugge-Waregem

Vanavond 19.30 uur
Scheidsrechter: Reygwart

MVV (selectie): De Haan, Linders, Thai.
Van Berge-Henegouwen. Quaden, Dela-
haye, Ars, Uitman. Driessen, Smeets,
Vincent, Lanckohr, Van de Boogaard,
Meijers, Huntjens. Mark Quaden. Du-
bieus: Roumans. Geblesseerd: Verbeek,
Francois, Benneker.

Roda JC (selectie): Bolesta, Verhagen,
Hanssen, Trost, Fraser, Broeders. Groe-
nendijk, Diliberto, Van der Waart, Van
Loen, Watterreus, Haan. Smits, Senden.
Dubieus: Blattler.

Vanavond 19.30 uur

VW (opstelling): Roox, Nijssen, Pol-
man, Verberne, Denx, Peters, Driessen,
Reijniers, Van Mierlo, Graef, Stewart.
Veendam (opstelling): Hoekstra. Slor,
Wiebing, Fühler, De Haan. Steenge,
Söllner, Huizingh, Jans, Brouwer. Gall.

MELBOURNE - De „schle-
mielen" van het vorige Grand
Siam tennisseizoen, Ivan
Lendl en Stefan Edberg, heb-
ben de finale bereikt van het
eerste grote toernooi van dit
jaar, de open Australische
kampioenschappen in Mel-
bourne. In de halve finales, die
sinds jaren niet meer zo eenzij-
dig waren, versloeg Lendl in
een boeiend gevecht Yannick
Noah, 6-4, 6-1, 6-2. Hij had
daarvoor niet meer dan 1 uur
en 47 minuten nodig. Edberg,
in de vorm van zijn leven,
overklaste zijn landgenoot
Mats Wilander, 6-1, 6-1, 6-2.
Deze partij duurde 1 uur en 22
minuten.Zaterdag 27 januari 1990"27

Meespelen Roda JC’erBlättler dubieus

Vraagtekens bij
schorsing Arts

Beide spelers zijn op zoek naar eer-
herstel in een Grand Slam-evene-
ment. Lendl is weliswaar titelverde-
diger in Melbourne, maar na zijn
coup in Australië kreeg hij vorig
jaar in de grote toernooien met te-
genslagte maken. In Parijs zette Mi-
chael Chang hem in de halve finale
voor aap. De jonge Amerikaan, die
in de beslissende fase wegens
kramp nauwelijks nog op zijn be-
nen kon staan, haalde devreemdste
fratsen uit om de nummer één van
de wereld uit balans te krijgen. Met
succes. Lendl leed één van de sma«
delijkste nederlagen uit zijn loop-
baan, Chang won het toernooi.

Daarna kreeg de Tsjech te maken
met Boris Becker, in Melbourne in
de kwart finale tot stilstand geroe-
pen door Wilander. In de halve fina-
le van Wimbledon en in de eind-
strijd van de Open Amerikaanse
was de Westduitser te sterk.

Rugblessure
Met Edberg ging het nog minder.
Een jaar geleden raakte hij bij de
Australische kampioenschappen
zwaar geblesseerd aan zijn rug, na in
de achtste finale tegen Cash te zijn
gevallen. Hij was twee maanden uit
de roulatie. In Parijs en Wimbledon
reikte de Zweed tot de finale. Twee
keer verloor hij. In Parijs was „out-sider" Chang hem de baas, op Wim-bledon was favoriet Becker beter.

Van onze sportredactie

fÈRKRADE/MAASTRICHT
AiVfVV zal vanavond zonder
i^Phons Arts moeten aantre-
Uj-rh tegen Roda JC. De Maas-

ütse club kreeg donderdag
IV de KNVB-tuchtcommis-

te horen dat Arts geschorst
k voor één duel. De speler zou
{ arnelijk driemaal met geel

' 'TH bekeurd.

i f.o'ner Vergoossen reageerde ver-
[ >'st „Wij weten niet beter dan dat

pas twee gele kaarten aan zijn
[J?ek heeft: eentje uit de vriend-

ippelijke wedstrijd tegen RBC
■ritje van afgelopen zondag". De

jj*NVB houdt echter bij hoog en bij
ij **_ vol datArts ook in het dueltus-
E?"! de reserveteams van MVV en
I aC geel heeft gezien. „Maar daar-
in is noch bij MVV, noch bij Arts

iets bekend. Ook staat niets op
i 'e* ruüformulier".

* KNVB belde donderdag met de
P^dedeling dat ze een vergissing
lt* gemaakt. Arts was geschorst en
c schriftelijke mededeling datArts
A'e gele kruisjes achter zijn naam
jeeft, moest als niet verzonden wor-
-6 beschouwd. Een rectificatie zou
J-derweg zijn. „Het is een vreemde
?ak", zegt Vergoossen. „Na het
effen tussen de reserve-elftallen

«,|. °et de scheidsrechter op het origi-
tj|!e wedstrijdformulier nog een no-«e hebben gemaakt. Wij zijn daar-
"3r> niet op de hoogte gesteld. De

houdt echter vast aan de

schorsing. Laten we Arts toch spe-
len dan krijgen we twee punten in
mindering. In beroep gaan is niet
mogelijk. We kunnen hooguit een
kort geding aanspannen tegen de
KNVB wegens onzorgvuldigheiden
dan een vergoeding claimen". Arts
speelt dus niet tegen Roda. „Maar ik
ben niet van plan het daarbij te la-
ten. We gaan onderzoeken welke
stappen we nog kunnen onderne-
men".
Behalve deze tegenvaller kan Ver-
goossen vanavond in De Geusselt
ook nog steeds geen beroep doen op
Verbeek, Francois en Benneker
(knieblessure). Het meespelen van
Roumans is ongewis.
Roda-trainer JanReker kan wat be-
treft de derby tegen MVV putten uit
een ruime selectie. Alleen achter het
meespelen van Pierre Blattler staat
nog een vraagteken. Blattler heeft
last van een pijnlijke enkel. Pas na
een laatste behandeling vanmiddag,
wordt bekeken of Blattler in de
Maastrichtse Geusselt in actie
komt. John van Loen is vanavond
overigens gewoon van de partij. De
voorwaardelijke straf is door het
uitstelvan demondelinge strafzaak,
doorgeschoven.

De hang naar revanche leidde tot ul-
tra korte halve finales. Eenzijdiger
in een Grand Slam-toernooi waren
slechts de halve eindstrijden van
Parijs in 1979. Destijds verzamelden
beide verliezers negen games, dit
keer waren dat er nog elf.

Edberg had een verklaringvoor zijn
strafexpeditie tegen Wilander. „Dit
was een dag waarop ik bijna perfect
tennis speelde". Vooral aan het net
was de Zweed ongenaakbaar voor
zijn landgenoot, die eerder tegen
Becker uitblonk met zijn passeer-
slagen. Edberg verscheen 47 keer
aan het net, en scoorde 39 keer een
punt. „Ik was kansloos. Hij heeft
veel te goed gespeeld", zei Wilan-
der. Edberg was eerder in 1985 en
1987 winnaar in Melbourne.

Slam-toernooi doorgedrongen. De
29-jarige publiekslieveling was in
Melbourne na een arbitrale vergis-
sing van het begin kansloos. Boven-
dien was zijn opslag dit keer veel te
zwak om de nummer één van de we-
reld in moeilijkheden te brengen.

Edberg hoopt zijn opzienbarende
vorm te kunnen vasthouden. „Ik re-
ken erop nog een keer zon dag te
hebben", verklaarde de nummer
drie van de wereldranglijst. Het
laatste duel tussen de twee dateert

van de halve finales van de open
Amerikaanse kampioenschappen.
In New Vork won Edberg, 7-6, 7-5.
De balans slaat door in het voordeel
van Lendl. Van de vijftien partijen
tegen Edberg won hij er negen.

Met Brenda Schulz werd de laatste
Nederlandse deelneemster uitge-
schakeld. Met haar Hongaarse part-
ner Andrea Temesvari verloor ze in
de halve finale van het vrouwen
dubbel van het Amerikaanse duo
Fendick/Fernandez 3-6, 3-6.

Zelfs Lendl, die de partij op detele-
visie volgde, was onder de indruk
van het spel van zijn komende te-
genstander. „Hij heeft aanvallend
tennis van een ongekend niveau la-
ten zien. Wanneer hij in de finale in
staat, lukt het hem mij onder druk
te zetten, krijg ik het zeer moeilijk."

Indruk

Zover is het nog niet. Ook Lendl
toonde zich, tegen Noah, van zijn
beste kant. Twee weken geleden, in
Sydney, had hij nog verlorenvan de
Fransman, pas voor de tweede keer
bij de laatste vier van een Grand

Davis Cup: H est-Duitsland-Nederland

Tennis direct op tv
HEERLEN - De NOS-televisie doet op 2, 3 en 4 februari rechtstreeks
verslag van de Davis Cup-tennisontmoeting West-Duitsland - Neder-
land. De NOS heeft de televisierechten voor Nederland verworven
voor de komende driejaar van de Davis Cup World Group (mannen),
de Federation Cup (vrouwen) en de World Youth Cup. Hiermee heeft
de NOS de mogelijkheid gekregen om alle wedstrijden tot en met
1992 uit te zenden.

'Pechvogels' Lendl en Edberg nemen probleemloos voorlaatste horde

Droomfinale in Melbourne

Grand Slam-cup breidt uit
Van onze sportredactie

MELBOURNE- De organisatoren van de Grand Slam-Cup, het pres-
tigieuze evenement waarmee de Internationale Tennis Federatie ITF
het jaarwil afsluiten, hebben in Melbourne besloten het deelnemers-
veld uit te breidenvan acht naar zestien spelers.
Het toernooi, dat wordt gehouden in Stuttgart, is gedoteerd met een
prijzengeldvan 12 miljoen gulden. Het deelnemersveldwordt samen-
gesteld door de resultaten van de spelers bij devier Grand Slam-toer-
nooien(Melbourne, Parijs, Wimbledon, New Vork) met elkaar te ver-
gelijken. De winnaar van een Grand Siam krijgt 600 punten, de fina-
list 450. Vervolgens wordt verder geteld.
Voor de winnaar van het toernooi ligt een bedragklaar van 4 miljoen
gulden, de twee spelers diezijn aangewezen als reserve zijn verzekerd
van 100.000 gulden.

de regel. „Ze werkt hard,
heeft veel talent en is vol
overgave bezig met de
sport. We kunnen haar
niet verantwoordelijk
stellen voor het feit, dat
de rest er niets van kan.
Met uitzondering van
drie of vier speelsters
kan niemand met Graf

Eerder lieten met name
Cash en Edberg zich ne-
gatief uit over het vrou-
wentennis. Ze vonden
dat er te veel geld in om-
ging, geen niveau had en
niet in de schaduw van
het mannentennis kon
staan. Lendl noemde
Graf een uitzondering op

Niet alleenbij Lendl, ook
bij Becker ligt Graf goed.
De Westduitser, uitge-
schakeld in de kwartfina-
le door Mats Wilander, le-
verde zijn laatste bijdra-
ge bij de Open Australi-
sche door zijn landgeno-
te uit te nodigen voor een
diner. Het tweetal koos
daarvoor het visrestau-
rant „Jean Jacques bij
the Sea" aan het St. Kilda
Strand van Melbourne
als passende locatie.

Lendl positief
over Steffi Graf

MELBOURNE - In de
niet aflatende discussie
over het niveau van het
vrouwentennis, heeft
Ivan Lendl een afwij-
kend standpunt ingeno-
men. Althans, waar het
Steffi Graf betreft. „Graf
heeft recht op elke cent
die zij tot nu toe heeft
verdiend", verklaarde de
nummer één van het
mannentennis. „Boven-
dien verdient ze ons aller
respect. Dat de rest zo
slecht is, daar kan zij ook
niets aan doen."

concurreren. Maar dat is
juist haar verdienste."

.*-*K was geschorst wegens misdra-tj't*gen van supporters tijdens de
l^üiswedstrijd tegen de Franse
-j'-npioen Olympique Marseille, in

«^ tweede ronde van het Europese
t ernooi voor landskampioenen. De
tj.**?h. van de tegenpartij en onpar-
Jdige officials werden met voor-open bekogeld, terwijl de aan-lig van de wedstrijd werd ver-

v **agd door het afsteken van veel
sUurwerk. AEK Athene werd uitge-
chakeld door Olympique.

Straf AEK Athene
gehandhaafd

ANEVE - De beroepscommissie

I.**1- de UEFA heeft besloten de straf
Ren AEK Athene, dat voor een
F?1* werd uitgesloten van deelne-
PjHg aan Europees voetbal, te
(Jldhaven. De Griekse club had
7rder beroep aangetekend tegen.e beslissing van de strafcommis-

" John van Loen duelleert met Eric de Haan. Deze strijd krijgt
vanavond een vervolg omdat de schorsing van de Roda-spits
nog even op zich laat wachten.

Herstel Spangen
vergt maanden

een gehavend Spangen
te ontvangen. „Ik zie
eerlijk gezegd maar één
uitwijkmogelijkheid",
aldus Lam. „Dat is het
stadion van Feyen-
oord."

ROTTERDAM - Het zal
maanden duren voor
het stadion van Sparta
hersteld zal zijn, na de
schade die donderdag
door de storm werd
aangericht. Vrijdag konna een omvangrijke in-
spectie nog niet worden
vastgesteld hoe hoog de
schade precies is.
Woordvoerder Lam, bij
de club belast met sta-dion- en wedstrijdza-
ken, noemde een schat-
ting van vijf ton „aan de
lage kant".

De kans dat Sparta zijn
eerstkomende thuis-

Daar komt bij dat het
duel met Ajax, verscho-ven van komende zon-
dag naar 25 februari,
een wedstrijd is met
verhoogd risico. In ver-
band met bijvoorbeeld
rondslingerend bouw-
materiaal, lijkt het uit-
gesloten dat Sparta toe-
stemming krijgt de Am-
sterdamse aanhang op

wedstrijden op Span-
gen kan afwerken, is
daardoor niet groot. De
volgende gasten zijn FC
Twente (18 februari) en
Ajax (25 februari). Lam:
„Met enig improvisatie-
vermogen zal er wat te
regelen zijn, maar het is
de vraag of wij dat ten
opzichte van het pu-
bliek willen."

Over de hoogte van de
schade maakt Sparta
zich vooralsnog niet di-
rect zorgen. Lam: „We
hebben een stormverze-
kering bij een gerespec-
teerde maatschappij.
Hoewel alles nog geta-
xeerd en ingeschat
moet worden, verwacht
ik eerlijk gezegd geen
problemen."

MONTE CARLO - De Toyota-cou-
reurs Sainz, Schwarz en Ericson
hebben tijdens de huldiging na de
Rallye van Monte Carlo de prijzen
geweigerd. Zij deden dat uit protest,
omdat zij vinden dat Auriol onregle-
mentair winnaar is geworden. Toyo-
ta diende een protest in dat echter
door de jurywerd afgewezen. De Ja-
panners tekenden daarop hoger be-
roep aan dat op zijn vroegst binnen
een maand behandeld wordt.

Toyota-coureurs
weigeren prijzen

Amateurvoetballers morgen weer aan de slag

Hoofdklassers slechts
oog voor handhaving

Van onze medewerker
HEERLEN - Het is de bedoeling,
dat de amateurvoetballers dit week-
end de draad weer oppakken, want
de winterstop, die er eigenlijk geen
was, zit er op. Of er ook daadwerke-
lijk gevoetbald kan worden, is niet
zeker. De afgelopen dagen hebben
actieve depressies veelal het weer-
beeld bepaald, waardoor de condi-
tie van de meeste velden door de
vele neerslag behoorlijk is verslech-
terd.
Het parool voor het gros van de
Limburgse hoofdklassers is simpel-
weg 'handhaven. Limburgia en Sit-
tard hebben in dertien duels zes
punten gesprokkeld en zij bezetten
dan ook de twee laatste plaatsen.
EHC en Wilhelmina '08 staan welis-
waar vier punten 'los', maar de ge-
deelde twaalfde stek, samen met
Baronie, brengt die ploegen even-
eens in acuut degradatiegevaar, ter-
wijl Meerssen slechts één punt meer
heeft vergaard dan dit trio. Slechts

het op de derde plaats staande Ven-
ray deelt niet in de algehele malaise.
Limburgia is er alles aan gelegen
om de schande van Vlissingen (5-0)
uit te wissen. Het ontbreekt de
Brunssumse ploeg nogwel eens aan
de nodige agressie, maar deson-
danks blikt trainer Mick Vliegen
hoopvol vooruit: „Het puntje bij
Halsteren vlak voor de winterstop,
gafiedereen het idee, dat er nog van
alles mogelijk is. Het feit dat Vlis-
singen op dit moment erg veel be-
taald voetbal-beslommeringen
heeft, kan in ons voordeel werken.
Ik kijk er in ieder geval niet meer zo
tegen op, als in het begin van het
seizoen."
De stemming bij Meerssen is vol-
gens trainer Piet van Dijk prima. De
ploeg presteert zijns inziens buiten
verwachting. „We zullen in de twee-
de competitiehelft moeten bewij-
zen, of we ook echt in de hoofdklas-
se thuishoren." In de thuiswedstrijd
tegen DESK kan Meerssen dat dan

meteen gaan doen. „Richard van
Helvert en Marcel Reynen zijn ech-
ter langdurig uitgeschakeld en Jos
van Wijhe en Alberto Alfonso zijn er
morgen waarschijnlijk ook niet bij.
Dan zijn we dus kwetsbaar, omdat
we te weinig wisselspelers hebben,"
aldus Van Dijk.

Wilhelmina'oB en EHC maken on-
derling uit wievoorlopig wat ruimer
mag ademhalen. Wilhelmina'oB is
de afgelopen weken in België de
boer op geweest (het trok Lommei-
doelman Erik van Mierlo aan) ten
einde verder onheil te voorkomen.
EHC zagLeo Steegs wegens drukke
werkzaamheden als trainer stop-
pen, waarna ex-speler Rob Krul op
de bank kwam. EHC's pr-man Karel
Bauling meent, dat er nog heel wat
schort aan de ploeg. „Op beslissen-
de momenten gaan we te vaak in de
fout. Desondanks moet dit duel het
begin van het einde van EHC's ma-
laise zijn." Sittard wacht een zware
uitwedstrijd in Tilburg. Sittards
manco moge duidelijk zijn. Acht
treffers in dertien duels spreken wat
dat betreft boekdelen.

Mocht er een algehele afgelasting volgen
dat speelt Limburgia morgen een oefen-
wedstrijd thuis tegen FC Gracht: 14.30 uur.

" Stefan Edberg serveert; landgenoot Mats Wilander is kansloos.

Limburgs Dagblad sport eredivisie
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Randstad heeft J^volop werk Jr_^ ._____nr_HLr / 1
cL-*»_tfaracca m/v/ Informatie bij Ellis Tongiet, tel. 045-25 91 91,JCT.[CUJI«>c 111/ v Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Vcjof een bedrijf in de regio Kerkrade. U heeft een secretaresse-
Ofteding metrteno/notuleren in het pakket. U bent bij voorkeur UWpökendwerkers/studenten fïl/Vinfhet bezit van eigen vervoer en full-time beschikbaar. Zowel WVeeK.enUVWerß.eri/ilUUCllir_ll m/v
ertaren krachten als schoolverlaters zjjn welkom. ÜbentlBjaarof ouderenwilt naastuwwerk ofstudieeenof meer
informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, dagenof avonden perweek werken. Ukunt bij diverse bedrijven
KÏfkrade, Hoofdstraat 35a. in Brunssum en omgeving aan de slag. Hetwerk betreft laden,

lossen, inpakkenofmachines bedienen. U kunt uweigen voorkeur

Bialiemedewerker m/v *%££#»* rijten, te.. 045-27 40 «Vilof een bedrijf inhet centrumvan Heerlen. Uwwerkzaamheden Brunssum, Rumpenerstraat 79.zijlen bestaan uit het aannemen van de telefoon en het
ontvangen van mensen. U heeft tevens kennis van tekstver- ff\J laccAr m/wwfricing WordPerfect 4.2. U bentfull-time beschikbaar en u bent W/at-IaMMS! 111/V
2423 jaar. De opdracht gaat lange tijd duren. Voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen zoeken wij een
Informatie bij Esther Ünders, tel. 045-74 00 40, CO2-lasser voor het lassen van lichte tot middelzwareconstructies.
hJerlen, Akerstraat 26. Uheefteen LTS Metaal-opleidingen enigekennis van CO2-lassen.

Er wordt gewerkt in dagdienst waarbij af en toe een avond- of
7i»|efOniSt/reCeOtionist m/V nachtdienst gewerkt moet worden. Uw leeftijd is tot 30 jaar. De
T"" r opdracht is voor lange tijd.Rafadmatig hebben wij werk voor telefonisten/receptionisten. U |nfo«mat.e bi j René van der Hilst of Geke Kooy,
bfitzowel full-time alspart-timebeschikbaar. Bij voorkeur heeftu te( 045.71 %-j 22,
ervaring in deze richting. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Esther ünders, tel. 045-74 00 40,
Heerlen. Akerstraat 26 StaalCOnStrUCteUTS lïl/V
RQt>|<hOl_dkl_ndiO Voor montagevan zware staalconstructies. U heeft geen hoogte-
"Y^ iv»wwiv*_ii njiy vreej gn uheeft bj. voorlteur ervaring jn een dergelijkefunctie. Er
IfteCteWeriCGr m/V wordt gewerkt in dagdienst.De opdracht isvoor enkele maanden.
U tant in hetbezit van een MEAO A-diploma en liefststuderende JJ^fïS£***" *" ""* °f G*te KOOy'voor SPD of u heeft MBA-diploma en studeert voor SPD. U heeft «r 045-

t26reeds ervaringopgedaanop dit gebieden woont in de omgeving "eerlen. verstraal zo.

%£?""'■ u b"t ton9e*b"*",bi,r en kunt 2e,frtandig Elektronicamonteur m/v
Infbrmatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38. 0 heeft een MTS Eca-opleiding of een LTS-opleiding met aanvul-
Landgraaf, Streeperstraat 30a. lendecursussen. U onderhoudtenrepareertspeelautomaten inde

«i werkplaats en bij klanten. De opdracht is voor zeer lange tijd.
KapDCr m/V Informatie bij René van der Hilst of Geke Kooy,

Bentu in bezit van hetkappersdiploma en heeft u enige ervaring, 7!^!^' , _fi
(Unkunt udirect aan hetwerk bijeen damessalon inKerkrade. Het "e*-"-11- Axersiraat zo.

hT^ten^p^i2Etev^tero4s^s74 44, Machine-onderhoudsmonteur m/v
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Voor een bedrijf in de omgeving van Heerlen. U heeft een

afgeronde LTS-opleiding en enige ervaring in algemene machi-
Slaaershlllp m/V nebouw. De opdracht is voor lange tijd.
U kLn? meteen aan de slag bij een slagerij in Kerkrade. U bent £fo£f£** "«* van der Hilst of Geke Kooy'bereid om 20 a25 uur perweek te werken. Ervaring isnietvereist. ~J* ~*""J"J~' .-,
Leeftijd: 17-18 jaar. Heerlen. Akerstraat 26.

Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44, -. mj_„-js_ *«_,,_-«"". m /_,
Keri-ade. H^fdstraat 35a. Bouwkundig tekenaar m/v
lt U bent in het bezitvan eenMTS- of HTS-diplomaBouwkundeen u

Steenve. laderS m/V heeft ervaring met bouwkundig en/of ontwerp tekenen. De
Heeft u interesse om te werken bij een steenfabriek, dan kunt u Z^nfGeke Koovdhlkt aan het werk. U werkt van 07.30-16.30 uur, van maandag £!°£f**iR/, né Va" der H',St ° V'
t/rttvrijdag. Leeftijd vanaf 17 jaar. Heerien Akersbit 26rrrfarmatie bij Marous Kuyer, tel. 04546 00 52, Heerlen, Akerstraat 20.

K^rade, Hoofdstraat 35a CNC-programmeur m/v
Metaalbewerkers m/V Voor een bedrijf in Brunssum zoeken wij een aankomend CNC-
U Nnt aan de sUg bij een bedrijf in de kleinmetaalbranche. U Programmeur. U heeft een «MTS Eea of Wtb-opleiding. Er wordt
werkt in 3-ploegendienst en bent daarom 18 jaar of ouder. ff***" «nc^ wjssejdienst«,
Informatie bij^gard Vlagen, tel. 04546 00 S2. ÏJZSSi «. T **" der H'lSt °f *K^crade, Hoofdstraat 35a. ntrtert^ke^aat 26.

Restaurantkok m/v Technisch winkelverkoper m/v
U heeft reeds enige jaren ervaring in eerste klas restaurants als ~

, .... _ _.. . . __," _~,_._. _._. . ,__j

ze&tandig werkendkok. De onregelmatigewerktijden spreken u Voor "l**'*' ln Brunssum. U adviseer!.klanten ophet^gebu*
center n* meer zo aan. U kunt^a ons aan de sl^g binnen een " «^^^^Th*""% _.^Ta.l ?li^
groteinstelling in Heerlen waar uopregelmatige werktijdentoch be^ van een MTS Wtb-opleiding| of 9eWcwaar*g. Geboden

«at_afk nt fkpn wordt een afwisselende functie met goede doorgroeimoge-

ZmC»«adel. td. 045-71 31 00, *£*2 ""Heerlen. Akerstraat 26. SToSS 87 22?
Balieverkoper m/v Heerten Akerïtraat 26

V<M* een groothandel in Heerlen zoeken wij een verkoper van Technischschilders- en verfartikelen. Affiniteit met het schitdersvak is . . . ,
gArenst maar niet verplicht. Het werk duurt langetijd. Leeftijd veiligheidsinspecteur m/V
JJW ja*w. Voo, een instantie in Heerlen en omstreken. U controleert
kif<frinatie bij Marcel Michiels, tal. 045-71 85 15, machinesen instrumenten op technische staaten/of op veiligheid.
Hee/len, Akerstraat 26. LI rapporteert hierover schriftelijk. U bent in hetbezit van hetMTS

Kr; . Wtb-diploma en bent in het bezit van rijbewijs en eigen auto. U
OVenierS m/V dient voor deze afwisselende functie verantwoorde-

Vdtr diverse bedrijven in deregio zijn wij op zoek naar hoveniers, lijksheidsgevoel te hebben en zelfstandig te kunnen werken.
Z<«*el ervaren krachten als ook beginnende hoveniers kunnen Informatie bij René van der Hilst of Geke Kooy,
zich hiervoor inschrijven. Leeftijd vanaf 17 jaar. td. 045-71 87 22,
Informatie bij Mieke Aarts, td. 045-71 85 15, Heerlen, Akerstraat 26.
Heerlen, Akerstraat 26. _. , ,
v Ziekenverzorgende m/v

Winkelmedewerker m/V Vooreen verpleegkliniek in Kerkrade. U kunt regelmatig werken,
Ufcent flexibd inzetbaar en kunt eventueel full-time werken. U *°wd part-time als full-time. Ook indien u alleen in het weekend
ha*jia*t enige ervaring in de verkoop van levensmiddelen. Tevens wilt werken, is dit mogelijk.
ber*. vinhet bezit van dgenvervoer. Hetwerk is lange tijd bijeen Informatie bij Yvonne Martens, td. 045-46 44 40,
bedrijf in Landgraaf. Kerkrade, Hoofdstraat 35a.
Infbrmatie bij Ronny Joosten,td. 045-32 60 38, ..
Landgraaf, Streeperstraat 30a. Verpleegkundigen ITI/V.. U benteen gediplomeerd verpleegkundigeA, B of Z, maar u bent
A-inkOmend mOdlnette m/V alweer een tijdje uitde running. Dan kuntu via ons de draad weer
U &ent tussen de 16 en 18 jaar en wilt opgeleid worden tot oppakken. Wij plannen samen met u een passend dienstrooster,

mddkiette in een naaiatdier. Hetbetreft een 36-urige werkweek Informatie bij Marleen Ackermans, td. 045-71 31 00,

en'fret bedrijf biedt goede toekomstmogdijkheden. Heerlen. Akerstraat 26.
Inf|fmatie bij Lilian Fijten, td. 045-27 40 40,
Britsurn, Rumpenerstraat 79. Verkoper ITI/V

Voor een bedrijf in Landgraaf zoeken wij een verkoper. U heeft
ReSta UrantmedeWerker m/V enige ervaring in de ijzerwarenhandel en bent full-time inzetbaar.

in het bezit van een auto en kunt op gevarieerde tijden Klantgerichtheid en vriendelijkheidzijn vereisten. Hetwerk isvoorfi. U werkt in dekeuken van een restaurant en verricht daar lange tijd.
werkzaamheden. U wilt voor een korte periode aan de Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38,

Landgraaf, Streeperstraat 30a.

~>r randstad uitzendbureau
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werving en selectie
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SANDERS EN GERAEDTS B.V. is gevestigd in Swalmen wijze. Toenemende groei in de activiteiten maakt verdere pro-

en exploiteert sinds 1962 zand-, grind- en kleigroeven, voor- fessionalisering noodzakelijk en daarom komen wij graag in

namelijk in Zuid-Nederland. Tevens houdt SANDERS EN contact met een jonge, ambitieuze Milieudeskundige en met

GERAEDTS zich bezig met de inrichting en exploitatie van vuil- geïnteresseerden voor de functie' van Hoofd Administratie,

stortplaatsen en afvalverwerking op technisch geavanceerde Beide functionarissen maken deel uitvan het managementteam., k

MILIEUDESKUNDIGE (M/V)
&

HOOFD ADMINISTRATIE (M/V)

De MILIEUDESKUNDIGE zal verantwoordelijk zijn voor coördinatie van de financiële administratie en het secretariaat.

de ontwikkeling en begeleiding van de verschillende projecten Betrokkene geeft leiding aan twee medewerkers en vervult ten

op het gebied van afvalverwerking waarbij naast de techniek opzichte van milieutechniek, bedrijfsleiding en verkoop een on-

ook economische en juridische aspecten een rol spelen. Be- dersteunendefunctie.
trokkene onderhoudt samen met de directeur decontacten met Onze gedachten gaan uit naar kandidaten met SPD of

bestaande relaties en zal nieuwe relaties moeten aanboren. vergelijkbare opleiding en ervaring in een overeenkomstige

Onze gedachten gaan uit naar kandidaten op acade- functie. Enige kennis van en ervaring met automatisering is

misch niveau met bij voorkeur een milieutechnische opleiding vereist. Vooral kandidaten die in staat zijn geheel zelfstandig

en een uitgesproken interesse voor de milieuproblematiek. de administratie te enten op een sterk groeiend bedrijf vinden

Naast kennis van het milieurecht wordt van kandidaten ver- in deze functie een uitdaging.

wacht dat zij zicht hebben op besluitvormingsprocedures van Sollicitaties met curriculum vitae worden gaarne

overheden. Betrokkene kan rekenen op een aanvullende in- binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad tegemoet

terne opleiding. gezien door MORET ERNST & YOUNG, management con-

De taken van deADMINISTRATEUR bestaan uit bedrijfs- sultants, werving en selectie, Postbus 3101, 3502

economische ondersteuning van het beleid en de uitvoering GC Utrecht, t.a.v. drs A.M.A. Aarnoutse bij wie u

daarvan, het inrichten en onderhouden van de administratie- ook telefonische inlichtingen over beide functies
ve organisatie, automatisering van gegevensverwerking en kunt inwinnen (030-811811). r

jWI|HB_MmP> ;:»flyp
Moret Ernst & Young is één von de grote Nederlandse orga-
nisatie-adviesbureaus. ■To«L het brede scala von adviesdiensten
op het gebied von organisatie en informatica behaort ook
de dienstverlening bij werving en selectie {lid vao OAWS). "^

mTZ^Wj r I f AIS4OVMÏ.O
Sï»_3*MSCOU-=©= MAASIüCHi

Amalbergastraat 1 6226 AS Maastricht Tel. 043-623219

Opleiding voor middelbaar economisch administratieve, bestuurlijke,
commerciële, secretariële en toeristische beroepen

Met spoed gevraagd:

DOCENTEN m/v
Economische Wetenschappen 29 uren (wegens vacature)

Maatschappijleer 7 uren (ter vervanging)

Minimaal een tweedegraads bevoegdheid is vereist.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk richten aan:
MEAO/MTRO St. Servaascollege
Amalbergastraat 1, 6226 AS Maastricht
T.a.v. plv. direkteur, Drs. J.J.A. Reurfiers, die tevens inlichtingen verstrekt onder
nummer.
043-623219 (school), 04457-1710 (privé). 3ai«

'*' I**»^"°°»"**"°"

-"Estaftt* b.v. te susteren

' i ontwikkelt en
produceert telecommunicatie-

' rapparatuur.
" "Het bedriif telt oo dit moment'R2oer&oneelslfxLnotpersone .isieaen.

''. u
ptoduktaanood bestaat

tcO-a. uit industriële Stohngs- en
; t<.alarmmelders, digitale spraak-

imodules, telefoondoorkiezers,
"-alarmeringssystemen voor

bejaarden en draadloze op-
- "roepsystemen

I t
? Estafette is een jong en dyna-

' misrt bedrijf, marktleider en
stAwjf nTaüi
f jxodukten. De Benelux vormt
ê> de thuismarkt en daarnaast

exporteert het bedrijf naar
j, Denemarken, West-Duitsland

«en Engeland.
Het succes van Estafette is ina ''h__j_i.vini.a_ moto hanaa/w Mr^r■ oeiangn)Ke mate Depam ooor

"j- de inspanningen van haar
eigen Research & Develop-

i ment-atdeling. De afdeling telt
* i momenteel 11 jonge

■' "enthousiaste medewerkers.

/—

Door de voortdurende groei van onze onderneming hebben wij op korte termijn vacatures voor:

COMMERCIEEL ERVAREN ONTWERPER ONTWERPER
TECHNISCH MANAGER VHF Zend-Ontvangapparatuur Telecommunicatie-apparatuur
Technicus die voor een commerciële carrière gekozen Elektronicus met zodanige theoretische en practische Elektronicus met ervaring in de ontwikkeling van appara-
hee**- To* ■*")■■,aak behoren het onderhandelen met ervaring in analoge technieken, dat hij volledig tuur, zowel hard- als software (assembier 6303/6811).
opdrachtgevers en het maken van offertes voor grotere zelfstandig apparatuur kan ontwerpen c.g. doorontwik- Hij dient in staat te zijn zelfstandig apparatuur te
projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ver- kelen. Deelgebieden zijn o.a. compacte antennes, AM en ontwikkelen, de PCB's te ontwerpen met het CAD-sys-
taaislag tussen techniek en commercie. Marktinformatie FM modulatiesystemen, coderingssystemen, dynamisch teem, samen te stellen en te testen. Hij voorziet in
moet vertaald worden naar bruikbare opdrachten en bereik ontvangers, vrijwaring tegen HF storingen etc. technische documentatie, begleidt de keuringen in
informatie voor deR& D groep. Anderzijds moet puur Naast het verzorgen van de (buitenlandse) keuringen binnen- en buitenland en draagt de apparatuur inclusief
technische documentatie vertaald worden in handleidin- dient hij zijn ontwerpen tot in de produktiefase te bege- test- en produktievoorscriften over aan onze produktie-
gen en brochures voor de gebruiker. Het betref) hier een leiden. Hij moet zich kunnen inleven in de gebruiks- afdeling. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met
70 % binnen- en 30 % buitenfunktie. omstandigheden van de apparatuur en het ontwerp kennis en ervaring op het gebied van telefonie en
Voor de juiste man of vrouw is verdere doorgroei daarop aanpassen. Het betreft hier compacte apparatuur communicatietechniek, maar ook bijv. medische techniek,
mogelijk. met laag energieverbruik voor frequenties in het bereik besturingstechniek of beveiliging.

van 10 ,ot 100° MHz-

funktie-eisen: funktie-eisen
" HTS-niveau (Elektronica/Elektrotechniek/Informatica) - HTS-niveau (Elektronica) - HTS-niveau (Elektronica/Informatica). Leeftijd +30 met minimaal 4 jaar commerciële ervaring - Minimaal 6 j.r aantoonbare VHF ervaring - Minimaal 5 jaar ervaring. Goede uitdrukkingsvaardigheid mondeling en schriftelijk - Leeftijd van 30 tot 40 jaar - Leeftijd +30- Goede contactuele eigenschappen - Goede contactuele eigenschappen- Beheersing Engels en Duits in woord en geschrift - Beheersing Engels en Duits in woord en geschrift - Beheersing Engels en Duits in woord en geschrift._

______~ r- _--i——^_^______Geboden wordt: Een salaris, nader overeen te komen, op basis van uw kennis en ervaring. m
mm\.Goede secundaire voorwaarden. Een prettige informele werksfeer bij een jong, enthousiast [rnnT_flTi «i!.! È____^ï_--r----^_

bedrijf met bijzonder goede vooruitzichten voor de toekomst. yUUm-. TTTr'^BkfiLm ïïïr-,3 L"»»: an ■"-"■«ffP'Vg "^flfr.
Nadere informatie kunt u ook telefonisch inwinnen bij J. Krekelberg (directeur) of bij H. Salden *-**s!!^n. **& & il fvj^ïïs^1
(Hfd. R&D). Tel. 04499-2963. ; r -^A'--
Schriftelijke solliciatie, voorzien van pasfoto en CV kunt u te richten aan de directie: ESTAFETTE B.V. Postbus 111 6114 ZJ SUSTEREN— FSja-l-ITF-

AWmmmWÊm GIADSTONE- BARCLAY- BENSON & HEDG^_____r^ p.S
*—" A

,<i_^___________fe.
B.A.T Nederland B.V. maakt deel uit van B.A.T Industries

Ltd. te Londen, de grootste tabakverwerkende industrie ter
wereld. Onze onderneming brengt in Nederland - met veel (/U£
sukses - landelijk en internationaal bekende sigarettenmerken
op de markt en verheugt zich in een gezond marktaandeel.

Wij zoeken voor onze promotie-afdeling: k

I PART-TIME MEDEWERKSTERS %
I VOOR WINTERSWIJK/VAALS- VENLO

Voor deze part-time funktie zoeken wij opgewekte, vlotte
dames tussen de 20 en 35 jaar. U moet in de omgeving van
bovengenoemde plaats woonachtig zijn. Een middelbaar op-
leidingsniveau met een goede beheersing van de Duitse taal
is vereist. Tevens moet u in hetbezit zijn van rijbewijs B en een
auto.

De werkzaamheden zijn geheel op de Duitse konsument
gericht en u brengt onze merken Gold Dollar, H.B. en Krone
onder de aandacht. De werkzaamheden vinden plaats
gedurende de gehele week, met nadruk op de zaterdag, en
gedurende het gehele jaar, ook tijdens de feestdagen.

De arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Belangstelling? Stuur dan een kort briefje met relevante
gegevens, inklusief pasfoto, naar B.A.T Nederland B.V,
Postbus 8386, 1005 AJ Amsterdam, afdeling Personeelszaken
t.a.v. de heer G.L. da Cunha, onder vermelding van "Grens" in
de linkerbovenhoek, vóór 5 februari 1990.

g p-SBq BAT NEDERLAND BV
O Amsterdam-Sloterdijk
zm
GOLDDOLA\R-H.B..«i"."«Bßßli.."«^^

KOMA KOELTECHNISCHE INDUSTRIE B.V.
is een sterk gespecialiseerde produktie-onderneming van koude-conserve-
ringsinstallaties met een voortdurend groeiende export naar landen over de
gehele wereld. Om aan de toenemende vraag naar KOMA-installaties te kun-
nen voldoen, zoeken wij voor spoedige indiensttreding:

A. MEDEWERKERS MET MTS-OPLEIDING
voor de elektronica-afdeling

B. ELEKTRAMONTEURS MET
LTS-OPLEIDING

voor opleiding op de koeltechnische afdeling en voor de buitendienst

C. PLAATBEWERKERS - BANKWERKERS
D. TIMMERLIEDEN - MEUBELMAKERS
Leeftijd: ca. 25 jaar. Zonder parate vakkennis en goede praktijkervaring
heeft solliciteren geen zin.

a Alleen zij die wel over dergelijke capaciteiten beschikken/t—K en de wil hebben om bij KOMA carrière te maken,
worden uitgenodigd om uitsluitend schriftelijke

/^Q sollicitaties in te dienen bij:
KOMA KOELTECHNISCHE INDUSTRIE B.V.

f ~jjßL- mw\ t.a.v. de heer P.W.M. Wehrens, adj.-dir. Energieweg 2,

6074 NG Melick, tel. 04750-24246* 33739
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Enzelens. Winn. 3,50; pl. 2,80, 2,00; koppel
18,20; trio 79,90.
Sponsoren-Prijs: 1. Strausie (M. Manninen)
km.tijd 1.20.1; 2. Raise a Bid. Niet gestart:
Negen paarden. Winn. 1.40.
Barrage-Prijs: 1. Chapel (H. Grift) km.tijd
1.22.9; 2. Dominique; 3. Duc d'Orient. Winn.
4,00; pl. 2,70, 2,80; koppel 8,20; trio 26,10;
W5: 130,00 (2-5-2-4-6).
De totalisatoromzet bedroeg f 102.548,-.

- Scheidsrechter
duiver heeft Smoke Eaters in
■'■recht van een zeker lijkende
Verwinning afgehouden. Dat*as het unanieme oordeelvan de
"^leense ploeg nadat het ijs ge-

was met een 7-6 eind-end. „Als je Stuiver hebt, sta je
thuisploeg twee doelpunten

.°or", haalde persvoorlichter
Marutiak een NederlandseIshockeyspreuk aan. „Ik hoop, *>s datwe Stuiver zondag in Ge-
hebben, want dan moetene absoluut winnen van Spit-

"an Nijmegen".

a* de ontmoeting tussen
"-recht en de Smoke Eaters ge-
iend zou worden met veel

Stuivers aanwezigheid zou ech-
ter in het derde bedrijf nog eens
nadrukkelijk merkbaar zijn voor
de Eaters. Nadat Rusconi de
Limburgers weer op voorsprong
zette, gaf de 'onpartijdige' de
Eaters-doelman een twee minu-
tenstraf. In de overtalsituatie
scoorde Van Miltenburg de ge-
lijkmaker voor Utrecht. Collard
bepaalde de eindstand op 7-6.

doelpunten bleek al na de eerste
periode. De thuisploeg produ-
ceerde drie treffers (Koren en
Durdle (2), terwijl de Eaters met
een doelpunt minder genoegen
moesten nemen. Voor de Geleen-
se ploeg scoorden Larry Rusconi
en Mike Louwers.
In het tweede bedrijf eiste
scheidsrechter Stuiver een
steeds nadrukkelijkere rol op.

Marutiak: „Stuiver is drie maan-
den wegens een knieblessure uit
de roulatie geweest. Dit was zijn
eerste wedstrijd na lange tijd. We
hebben het geweten".

Terwijl Utrecht en Smoke Eaters
produktief bleven, werd de lei-
dingvan Stuiver steeds warriger.
Na treffers van John Vorsten-
bosch (2) en MikePellegrims aan
Eaters-kant en Van Huren voor
Utrecht, achtte Stuiver zijn tijd
gekomen. Hij stuurde Van Steen
(vier minuten) en Koren (twee
minuten) na een vechtpartij de
strafbank op en keurde een zui-
vere treffer van Tommy Hartogs

SCHAESBERG - De zesvoudige
winnaar Strausie van de Fin Mikko
Maninnen behaalde gisteravond
zijn zevende zege. Toch kreeg de
overwinning niet de glans die hij
verdiende want van de tien tegen-
standers durfde alleen Raise a Bid
het op te nemen tegen de seriewin-
naar. De overige deelnemers trok-
ken zich terug omdat zij dachten
kansloos te zijn voor de overwin-
ning. Het publiek dat grotendeels
gekomen was om de fraaie strijd te
zien tussen deze twee kanshebbers
ging teleurgesteld huiswaarts. In de
geschiedenis van de baan heeft nog
nooit zon incident plaatsgevonden.

Uitslagen:
Concour Hippique Landgraaf-Prijs: 1. Eve-
lyn Hazelaar (P. Zandt) km.tijdl.23.7; 2.
Dunja Eisene; 3. Dyoca Buitenzorg. Niet ge-
start: Daisy Zwartveld. Winn. 4,60; pl. 1,00,
1,00, 1,00; koppel 2,70; trio 25,40.
Dressuur-Prijs: 1. Elisa Tornado (T. Kooy-
man) km.tijd 1.20.7;2. SamanthaKosmos; 3.
Broad Daylight. Niet gestart: Eskif, Dianti
PittenDame d'Awagne. Winn. 5,50; pl. 5,50,
2,90; koppel 6,50; trio 34,20.
Springen-Prijs: 1. Delius van Troje (H.
Grift) km.tijd 1.23.6; 2. Durban Rodney; 3.
Dollarbird. Niet gestart: Davalos en Cinter-
lan 11.Winn. 2,90; pl. 1,30, 1,20, 2,80; koppel
2,90; trio 74,90.
Oxer-Prijs: 1. Belmondo O (H. Grift)
km.tijd 1.22.7; 2. Bepoef BM; 3. Boy Sneep
Taxis. Niet gestart: Claproos Valo. Winn.
2,60; pl. 1,90, 1,50. 3,00; koppel 5,90; trio
108,80;kwartet 1384,10.
Hindernis-Prijs: 1. Captain M (J. van de
Pijl) km.tijd 1.20.2; 2. Zilver Ulandia; 3.
Catch Me Jacky. Niet gestart: Umondale.
Winn. 6,10; pl. 2,30, 2,10; koppel 6,20; trio
46,00.
Paardensport-Prijs: 1. Bravo Nora (H.
Grift) km.tijd 1.21.4; 2. Zimrod; 3. Amber

Zoon dictator ritselde overwinningen voor Steaua

Valentin Ceausescu
stal beste spelers

Schaker
Meddeler
overleden

HEERLEN -Op 78-jarige leeftijd- *"
is Hein Meddeler overleden. Re-;,
gionaal en nationaal was Medde-- *ler een vertrouwde naam in hef- *schaakcircuit. In 1935 was hij* j
medeoprichter van schaakvere-,
niging Brunssum. Bij deze ver-' Jeniging werd hij 22 maal club-, ■kampioen. De laatste maal in het
seizoen '87/'BB. In Limburg werck*;
Hein Meddeler vijf maal schaak-;
kampioen bij de veteranen. Na-;
tionaal behaalde hij in de jaren..
1983 en 1984 het kampioenschap^
in de categorie 60 plus. Meddeler
was daarnaast een enthousiast-
correspondentieschaker. Vori^*
jaar nog werd hij in de categorie
60 plus Nederlands kampioen'
correspondentieschaken. '"*"!

Annendaal -loop
met Lambregts

POSTERHOLT - Voetbalclub PSV
en Swift atletiek tekenen zondag
voor de tweede halve marathon van
Posterholt. Succes lijkt verzekerd,
want Cor Lambregts hoort tot de
deelnemers. De Swalmenaar be-
reidt zich serieus voor op de mara-
thon van Rotterdam over drie
maanden. Onderweg oefent hij met
het innemen van koolhydraatrijke
dranken diezijn vrouw Regine hem
zal aanrijken. De halve marathon
wordt een soort retourtje Poster-
holt-Montfort. De start is om 12.00
uur op het terrein van PSV aan de
Duitse kant van de Randweg. Om
10.45 zijn er nog recreatielopen over
3 en 6 kilometer, terwijl erom 11.45
een kwart marathon is.

" DOORN - De Limburgers zijn goed
gestart bij het Masters-toernooi van
het Audi Winterjeugdcircuit in Doorn.
Rogier Wassen boekte een zege op
Menno Nieuwhoff met 6-5; 6-3. Sjeng
Schalken versloeg de nummer drie
Nico Oostenrijk 6-0; 6-4.

Afdaling voor
vrouwen gestaak

SANTA CATERINA VALFURVA -De afdaling voor vrouwen in Saritl"'Caterina Valfurva (Ita), tellend voorde wereldbeker skiën, is vrijdag 30
minuten na de start wegens dicht»"
mist gestaakt. Vijf deelneemsters
hadden het parcours afgelegd, voor-
dat de weersomstandigheden het
voortzetten van de wedstrijd onmo-
gelijk maakten.

Friso Nijboer
held van de dag

WIJK AAN ZEE - Friso Nübo«w£was in de twaalfde en voorlaatste*
ronde van het Hoogovens schaatowv
toernooi de held van de dag. De 24*«
jarigeuit Nijmegen afkomstige Amr
sterdammer maakte in één klap eÖHserie teleurstellende resultaten*,
goed door, notabene met zwart, de "grote Viktor Kortsjnoi te verslaan
Nijboer bleef wel gedecideerd laaV*
ste, maar dat kon hem na de par-..
mantige overwinning niet veel me*a_T
schelen. Voor Kortsjnoi, dieeen daf
eerder tegen Portisch voor het eert*-*
verloor, zijn de kansen op zijn vijféßr**
toernooizege verkeken. «tfeaa
Zetverloop Kortsjnoi (Zwi) - Nijboer (NeSj^'
grootmeestergroep A, twaalfde ronde: J.»Pgl-f3, Pgß-f.; 2. c2-c4, g7-g6; 3. Pbl-c3,L«Ag7; 4. e2-e4, d~-d6; 5. d2-d4, 0-0; 6.Lfl-e2, e_-es; 7. Lcl-e3, Pf6-g4; 8. Le3-g5, f7-fB; 9 LgS,
cl, PbB-c6; 10. d4-d5, Pc6-e7; 11.h2-h3 Paf^h6; 12. b2-b4, a7-a5; 13. b4xas, TaBxas; 14."*Pf_-d2. f_-f5; 15. Pd2-b3, Tas-a8; 16. g2-'i-C*
fsxe4; 17. Pc3xe4, Ph6-f7; 18. h3-h4, c7-cof*19. g4-g5, LcB-f5; 20. f2-f3, KgBhB; 21. a2-a4,_
b7-b5; 22. c4xbs, c6xds; 23. Pe4-fB, iSJ&TM24. Le2-d3, Lg7xf6; 25. gsxf_, Pe7-d5; 2&Lcl-g5, DdB-d7; 27. Ddl-d2, Pds-c3; 28. Q&
Pc3xa4; 29. Kgl-h2. Lfsxd3; 30. Dd2x<ETtPa4-c3; 31. b5-b6, Pc3-d5; 32. T_lX-_T*TfBxaB; 33. Pb3-d2. Pf7xgs; 34. h4xgs,Pd**»f4, wit geeft op (0-1).

Tyson niet
tegen Foreman
NEW VORK - WereldkampioéW 'Mike Tyson wil niet tegen zijn lan<££genoot George Foreman bokser^,.
Dat heeft de zwaargewicht vrijdag.]
in New Vork verklaard. Hij gaf geen
reden op voor zijnweigering. De 42a» |
jarige Foreman kondigde na zyn
k.0.-zege op Gerry Cooney aan ditM
hij Tyson wilde uitdagen. Tysoßu^
verdedigt op 11 februari in Toky%*
zijn titel tegen James 'Buste!**»
Douglas. *c*w

Van Raamsdonk
krijgt klappen

PERPIGNAN - Pedro van Raam»».
donkheeft een vergeefse greep naar
de Europese bokstitel in het h4M>£
zwaargewicht gedaan. De Amstet-.,
damse uitdager verloor na twaaU"
ronden op punten van titelhouder
Eric Nicoletta uit Frankrijk, die otirt'
13 oktobervan het vorig jaar in Sèlff 'de Rotterdammer Jan Lefeber olgu
Europees kampioen had onttroonO.^
De uitspraak van de scheidsrechter'
en twee juryleden was unaniem
De Italiaanse scheidsrechter Mauró j*
Ceccarini gaf de partij met 117-lTir*
aan Nicoletta. De juryledenFernan^.do Paredes (Spanje) en ArsenV
Klopp (Luxemburg) zagen met res-
pectievelijk 118-116 en 115-114 4fc_)
Fransman ook als winnaar.

totaliteit werd gemanipuleerd over-
dreven. „Alleen de wedstrijd tussen
Dinamo en Steaua verliepen zelden
legaal, omdat Ceausescu arbiters of
officials intimideerde", aldus Cama-
taru.

De komende maanden wordt in
Roemenië de voetbalsport profes-
sioneel. Dat verklaarde de vice-mi-
nister van sportzaken Dinu Cornel
vrijdag in Marseille, waar de Roe-
meense voetbalselectie zaterdag
een wedstrijd speelt tegen Olympi-
que. De invoeringvan het professio-
nalisme betekent dat deRoemeense
voetballers ook op jongere leeftijd
naar het buitenland mogen.

lde finale om de Roemeense be-
ig, ei"liet Steaua het veld nadat een
i Punt wegens buitenspel was af-. *ff Urd. De volgende dag werd de

iLer toch toegekend en won
L,ua de beker. Een andere keerAeen doelpunt van mij afge-
iL.**- Terwijl wij protesteerden

!c? de wedstrijd hervat en scoor-Aeaua. Bijna geen scheidsrech-; Ijy'de de wedstrijd tussen Steaua
L 'lamo fluiten omdat Valentin
Ll*sescu hen onder druk zette",

? Camataru in het vraagge-

IJ^emeen, die in 1987 de Gouden
t^n kreeg omdat hij met 44
IkPUnten Europees topscorer
11*, zei ook dat Steaua in 1986 de
Jjj°Pa Cup voor landskampioenen
JLgewonnen omdat Ceausescu,
jLt>'n.nenkort voor derechter moetkèA-.rien, t>ij andere clubs de

«^ spelers had 'gestolen. Een
werd nooit betaald.

!.l *e weigerden hun beste speler
E^r. vertrekken, werden ze door
Ifl^escu gebeld. Hij bedreigde de
'T* h" Geen enkel bestuurslid durf-
il ie. te zeggen", aldus Camataru.
TIL
ffVri ns de Roemeen zijn de verha-

-1" <***t de Roemeense competitie in

De revolutie in Roemenië en de
dood van Ceausescu heeft ook een
positieve invloed op de voetballerij.
Volgens bondscoachEmerich Jenei
kunnen de trainers nu zonder druk
werken. „Ceausescu wist bijna niets
van sport. Hij wilde alleen maar dat
gewonnen werd. In het geval van
verlies werden de verantwoordelij-
ke figuren geestelijk tot een wrak
gemaakt. Sinds de omwenteling
kan ik rustig mijn werk doen, zon-
der de vrees dat ik ieder momentontslagen Word", aldus Jenei.

Handbalderby in Sittard

Politiechef
'tilde'

Victoria
- De voormalige

i**ef van de politie in Boekarest,
Aonel Marin Barbulescu, is ge-resteerd omdat hij zich heeft»?rrijkt ten koste van de voetbal-
j.**b Victoria in de Roemeense
ijj-ofdstad. Dat meldde het dag-
Ad Gazeta/Sporturilor. Detailsger deze zaak werden bekend-
jje,r>aakt door onder-minister
ji"* binnenlandse zaken Jean
JJ°ldoveanu, die tevens de hoog-e Politiebaas van Bukarest is.
L°*gens Moldoveanu heeft Bar-j*u *escu de club 973.000 lei lich-
"J" gemaakt. Daarvan was,ao.ooo lei afkomstig van de ver-
kop van posters met daarop, .etoria's eerste elftal en 623.000

1 van contributies en donaties

van leden en supporters.

Bij een huiszoeking in Barbules-
cu's woning vond de politie 295
kilo koffie (een schaars en dus
duur produkt in Roemenië) en
10.000 plastic zakken met op-
druk van buitenlandse sigaret-
ten- en andere merken. Met der-
gelijke zakken valt hier een lu-
cratief handeltje op te zetten.
Voorts trof de politie 457 flessen
buitenlandse alcoholische
drank* vijf kleurentelevisies en
145.000 lei aan.

Toen politiechef Moldoveanu uit
de doeken deed in welke ernsti-
ge situatie Barbulescu zich be-
vond, kuste deze Moldoveanu's
hand en legde een horloge op ta-
fel. Dat was, zei hij, bedoeld voor
'de kleine', waarmee hij Moldo-
veanu's 40-jarige zoon bedoelde.
Bovendien beloofde Balbulescu
Moldoveanu een videorecorder.
Van de overhandiging van dat
cadeau is het echter niet meer ge-
komen, want Barbulescu is gear-
resteerd. Het onderzoek wordt
voortgezet, aldus Moldoveanu.

HEERLEN - In dezaalhandbaleredivisiebij de heren staat voor vandaag
aanvang 19.45 uur in Sittard de derby tussen VGZ/Sittardia en Herschi/V
en L op het programma. Na het verlies van VGZ/Sittardia in de topper te-
gen Tachos moet de ploeg van trainer Jo Maas V en L verslaan wil Sittar-
dia niet nog verder achterop geraken. Aangenomen mag worden dat Ta-
chos zich bij Esca niet zal verslikken. Herschi/V en L daarentegen is aan
een sterke reeks bezig, heeft niets te verliezen en zal ongetwijfeld wel
weer voor het nodige vuurwerk zorgen.

Kwantum Blauw Wit speelt morgenmiddag in Emmen tegen titelverdedi-
ger E en O en moet in dat duel Paul Coenen (geblesseerd) missen. Bij de
dames op datniveau speelt Herschi/V en L vanavond inKwintsheul In de
eerste divisiewordt zowel bij de dames als de heren niet gespeeld.

'S. (ADVERTENTIE)

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
CARNAVALSKOLLEKTIE BIJ HENDRIKS

IN HEERLEN EN SITTARD

R"^B AMERICAN FOOTBALL
;fia (ziefoto) OA "7E

kindermaten "^5 ■ V

dames-en \M # XJj herenmaten vvj I V

Verder een grote collectie cowboys, ninja's, batman,
kabouters, indianen, clowns, pruiken etc.

Hendriks«1^
) GROOT .MICW.-UJTOT jJ|

GELEEN - Eed Beckers, onder meer 'trainer van ADVEO en met Sef Ver-
goossen werkend aan het jeugdplan '
bij MW, wordt de opvolger van trai-
ner Houben bij tweedeklasser Geleen
Quick'oB.
BROEKSITTARD - Het trainersduo \Martin Creuwels en Henk Konings :.
hebben hun contract met Almania "verlengd. Beide zijn bezig aan het vijf-
de seizoen bij de Sittardse eersteklas- i
ser.
NIEUWSTADT - Vierdeklasser FC ■Ria heeft voor volgend seizoen G. ,
Mestrom aangetrokken. Mestrom is
thans trainer bij Linne.
SITTARD - Ger Theunissen wordt de
nieuwe man bij DVO. Met ingang van J
seizoen 90/91 volgt hij Math Schmeits *
op.
TREEBEEK - Trainer Baas Stofberg l
gaat CSVT na drie seizoenenverlaten. ]
BUNDE - Jan Lauers is de nieuwe ;
trainer bij de derde klasser Bunde ge-
worden. Lauers is momenteel trainer '
bij De Ster in Stem.
EIJSDEN - Fraincois Herben heeft
opnieuw zijn contract bij de Eijsdense
vierde klasser SVME verlengd. Het
wordt het vierde seizoen dat Herben
bij SVME werkt. mmi

TENNIS
Melbourne. Open Australische kam-
pioenschappen: Mannen, enkelspel,
halve finales: Edberg (Zwe/3) - Wilander
(Zwe/8) 6-1 6-1 6-2, Lendl (Tsj/1) - Noah
(Fra/12) 6-4 6-1 6-2. Vrouwen, dubbel-
spel, halve finales: Fendick/Mary Joe
Fernandez (VSt/5) - Schultz/Temesvari
(Ned/Hon/13) 6-3 6-3, Novotna/Sukova
(Tsj/D - Gigi Fernandez/White (6-1 4-6
8-6.

Smissen 3-2 (6-7), 5. Weijenburg 3-2 (6-7),
6. Burgman 3-2 (4-8).
Derde ronde groep A: Van de Looy
(Eindhoven) - De<Jong (Hendrik Ido
Ambacht) 3-0 (15-10 15-14 15-10), Van
Bracht (Waalwijk) - Broeders (Ooster-
hout) 3-2 (15-13 8-15 15-8 10-15 15-4),
Nieuwenburg (Den Haag) - Havermans
(Zundert) 3-2 (15-1 3-15 4-15 15-11 15-13).
Stand: 1. Van de Looy 3-4 (8-4), 2. Van
Bracht 3-4 (7-5), 3. Nieuwenburg 3-4 (8-
-7), 4. Broeders 3-2(7-8), 5. Havermans 3-2
(7-8), 6.De Jong 3-2 (3-8).

GEMENEBEST SPELEN
Tweede dag: zwemmen: Mannen, 100 m
vlinder, finale: 1. Baildon (Aus) 53,98, 2.
Gery (Can) 54,42, 3. Cooper (Aus) 54,47.
400 meter wissel, finale: 1. Bruce (Aus)
4.20,26, 2. Woodhouse (Aus) 4.21,79, 3
Kelly (Can) 4.23,96. 4 keer 200 m vrij, fi-
nale: 1. Australië 7.21,17; 2. Canada
7.25,53, 3. Nieuw-Zeeland 7.30,10. Vrou-
wen, 200 m vrij, finale: 1. Lewis (Aus)
2.00,79, 2. McMahon (Aus) 2.02,43, 3
Noall (Can) 2.02,66. 200 m borst, finale: 1.
Giguere (Can) 2.32,16, 2. Cloutier (Can)
2.32,91, 3. Morris (Aus) 2.33,57.

Benalmadena (Spa) Vierlandentoer-
nooi, mannen: Engeland - Nederland 2-1
(0-0). 41. Veen 0-1, 48. Leman 1-1, 69.
Kerly 2-1.

HOCKEY
SQUASH
Nederlandse kampioenschappen, man-
nen eerste ronde: Van der Pluijm -Moschner 9-1 9-2 9-1; Scheffer - Van der
Velde 9-0 9-09-1. Kwartfinales: Mannen:
Vertogen - Buit 9-3 10-8 9-5; Van derPluijm - Remijnse 9-3 9-3 9-2. Vrouwen:
Van Hoorn - Houben 4-9 9-6 9-5 9-7 Hoo-
gendoorn - Ten Haaft 9-2 9-0 9-0. B-cate-
gorie: Bottink-Geelen 9-7 9-5 9-6.

jan (Sov) - Petursson (Usl) 1/2-1/2,Kuijf
(Ned) - Van der Wiel (Ned) 1/2-I'2, Nunn
(GBr) - Dlugy (VSt) 1-0.
Stand: 1. Nunn 7 1/2 punten. 2. Anders-
son 7,3.Portisch 6 1/2 en 1 afg.. 4. Dlugy,
Petursson, Short en Kortsjnoi 6 1/2, 8.
Dokojan en Anand 6, 10. Goerevitsj 5 1/2
en 1 afg., 11. Van der Wiel en Piket 5 1/2,
13. Kuijf 4 1/2, 14. Nijboer 3.
Grootmeestergroep B: Judith Polgar
(Hon) - Van der Sterren (Ned) 1-0, Pee-
len (Ned) - Hellers (Zwe) 1-0, Van Wely
(Ned) - De Jong (Ned) 1/2-1/2, Winants
(Bel) - Fedorowicz (VSt) 1/2-1/2, Bren-
ninkmeijer (Ned) - Damljanovic (Joe)
1-0, Zsuzsa Polgar (Hon) - Sofia Polgar
(Hon) 1/2-1/2.
Stand: 1. en winnaar Fedorowicz 8 1/2
punten, 2. Hellers 6 1/2, 3. J. Polgar 6, 4.
Z. Polgar 5 1/2 en 1 afg., 5. Brennink-
meijer 5 1/2. 6. Winants 4 1/2en 1 afg., 7.
Van der Sterren en S. Polgar 4 1 2. 9.
Peelen 4, 10. Damljanovic 3 1/2 en 1 afg.,
11. De Jong 3, 12. Van Wely 2 en 1 afg.

DAMMEN
Vijfde ronde grootmeestertoernooi:
Clerc (Ned) - Lewina (Sov) 1-1, Virni(Sov) - Van Lith (Ned) 2-0.
Stand: 1. Clerc 7 punten, 2. Virni 6, 3.
Lewina 4, 4. Van Lith 3.

BADMINTON
Tokio Open kampioenschappen, derde
dag. Vrouwen, derde ronde: Susanti (In-
do) - Van derKnaap (Ned) 11-12 11-7 11-
-2, Van Dijck (Ned) - Kohhara (Jap) 11-8
11-9,Coene(Ned) - Jinnai (Jap) 4-11 11-8
11-3.Kwart finales: Huang (Chi) - Coene
(Ned) 11-4 11-1, Zhou (Chi) - Van Dijck
(Ned) 11-511-3.
IJSHOCKEY
Nijmegen-Tilburg 4-3
Utrecht-Geleen 7-6Amsterdam-Den Bosch 10-6

VOETBAL
Uitslagen Spaanse beker, kwart finale,
tweede wedstrijd: Cadiz - Sporting Gij-
on 2-1 n.v. (1-1, l-l). Cadiz naarvolgende
ronde.

Groningen NK driebanden, derde ron-
de: groep B: Van der Smissen (St. Wille-
brord) - Weijenburg (Oss) 3-1 (8-15 15-5
15-7 15-0), Belderbos (Uithoorn) - Burg-
man (Baarn) 3-1 (15-12 9-15 15-12 15-6),
Jaspers (St. Willebrord) - De Vries (Am-
sterdam) 3-2 (9-15 15-4 15-10 12-15 15-10).
Stand: 1. Jaspers 3-6 (9-3), 2. Belderbos.
3-4 (7-6), 3. De Vries 3-2 (6-7), 4. Van der

BILJARTEN

SCHAKEN
Hoogovenstoernooi. Grootmeester
groep A, twaalfde en voorlaatste ronde
Andersson (Zwe) - Goerevitsj (Sov) 1/2-
1/2, Kortsjnoi (Zwi) - Nijboer (Ned) 0-1
Short (GBr) - Portisch (Hon) 1/2-1/2, Pi-
ket (Ned) - Anand (India) 1/2-1/2, Doko

" Carl Lewis en Ben Johnson (rechts) samen op het erepodium. Lewis is thans 's werelds snelste.
RALEIGH - Carl Lewis is zo blij
met zijn aanwijzing tot wereldre-
cordhouder op de 100 meter, dathij er motivatie uit put de tijd
binnenkort scherper te stellen.
De Olympische kampioen staat
met 9,92 nummer één in in de
boeken van deInternationale At-
letiekfederatie (lAAF), sinds Ben
Johnson daar vorige week werd
uitgeschrapt.

De Canadees liep in 1987 bij de
strijd om de wereldtitels in
Rome 9,83. Voor een regerings-
commissie in zijn geboorteland
gafhij later toe, die prestatie metbehulp van stimulerende midde-
len te hebben geleverd. Eerder al
moest de in Seoul positiefbevon-
den atleet zijn gouden medaille

Carl Lewis blij
met wereldrecord

inleveren. Johnson liep in de
Olympische finale van 1988 har-
der (9,79) dan zyn eigen wereld-
record, maar deze prestatie werd
onmiddellijk na zijn diskwalifi-
catie doorgestreept. De tijd van
de in Seoul als tweede finishen-
de Lewis geldt nu als wereldre-
cord.

„In al diejaren heb ik hard en op-

recht gelopen", verklaarde Le-
wis. „Ik ben serieus bezig ge-
weest met topsport en heb overal
ter wereld belangrijke wedstrij-
den gewonnen. Het is een goed
gevoel weer officieel in het bezit
te zijn van het wereldrecord. "

De 28-jarige Amerikaan vervolg-
de: „Er zullen altijd mensen zijn
die nu zeggen dat ik op een goed-

kope manier aan het record ben
gekomen. Daar kan ik niet mee
zitten. Ik wil wel bewijzen dat ik
nog sneller kan. Ik geloof stellig
dat ik daarvoor de capaciteiten
heb."
Over zijn plannen voor het ko-
mende seizoen zei Lewis dat hij
negen internationale topevene-
menten wil aflopen. Twee in de
Verenigde Staten, de rest in
Europa. Hij overweegt boven-
dien in Sestriere (Ita) het wereld-
record verspringen (Bob Bea-
mon, 1968) aan te vallen. Lewis
wilde niets concreets zeggen
over een eventuele tweestrijd
met Johnson, wiens lAAF-schor-
sing van twee jaar in september
van dit jaarafloopt.

W' —-■ H
T^ .-. DANSLESSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN ""^<^h' " 15 lessen van 11 2 uurvoor slechts £ *1 Of_

jÉi/ "W; i Aanvang nieuwe cursussen: y I Wj—
Zondag 4 februari: Sitlard buurt.ccnUum Ltmbrirhlervotd- Maandag 5 februari: Valkenburg Kuurzaal (na 2« uur)I m^m■. Woensdag 7februari: Maasbracht KSCC Schippcrsconlrum

j Donderdags februari: Valkenburg Kuurzaal

_^H Tevens de mogelijkheid voor besloten gezelschappen(jeugd, ouderen, enz.)

fi^JinjokrsT)ancmtiv
■^— Inlichtingen: Anjola Huydts-Schwarzer, te1.:04406-14567 -^m\\m\ l -

Zaterdag 27 januari 1990"29

af. In de overtalsituatie scoorde
Durdle de gelijkmaker: 5-5. Strausie eenzaam

J.VSSEL - Winnen van Steaua Bukarest was bijna niet mo-
Dat beweert Rodion Camataru vrijdag in een interview

tJJet Belgische dagblad De Morgen. De voormalige speler vanL^ttïo Bukarest, de club van de Securitate, speelt dit seizoen
C de Belgische eersteklasser Charleroi. Volgens de 31-jarige
iptteense international ritselde de inmiddels gearresteerde: er»tin Ceausescu, zoon van de geëxcecuteerde Roemeensefjator en erevoorzitter van Steaua, overwinningen voor zijn

Eaters glijdt uit
over arbiter Stuiver

Limburgs dagblad sport

trainerscarrousel

sport in cijfers
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DE LIMBURGSE*"'m/
PERSONEELSGIDS

-
\vAM^ Radiotherapeutisch Instituut Limburg

■ Hei*Radiotherapeutisch Instituut Limburg (RTIL), gevestigdte Heerlen, verzorgt- de radiotherapie voor de regio Midden- en Zuid-Limburg. Het instituut telt circa
■ 60 medewerkers. De klinisch-fysische groep bestaat uit 2 klinisch fysici, 2

elektronici, een dosimetrist en een instrumentmaker. De thans aanwezige
apparatuur bestaat o.a. uit 3 lineaire versnellers, 2 simulatoren en een
computernetwerk.

in verband met de uitbreiding van de apparatuur wordt contact gezocht met
_v gegadigden voor de functie van

: VERSNELLERTECHNICUS (m/v)
- Functie-omschrijving:

Onder verantwoordelijkheid van de hoofdelectronicus zullen o.m. de volgende
taken moeten worden uitgevoerd:
- elektronisch en mechanisch onderhoud aan de versnellers en de simulatoren,

r en andere behandelingsapparatuur
r. - onderhoud en calibratie van de overige elektronische apparatuur
.- - assisteren bij dosimetrische metingen
f Functie-eisen:
l - diploma MBO-elektronica of gelijkwaardige opleiding
- leeftijdsindicatie:, tot ca. 35 jaar.
Ervaring in het oplossen van elektronische storingen en kennis van of ervaring

le toepassing van processoren strekken tot aanbeveling.
'. Van de kandidaat wordt bereidheid verwacht ook buiten de normale arbeidsuren1 werkzaamheden te verrichten. Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten is
'"■ een onderdeel van deze functie.

Het salaris zal - afhankelijk van opleiding en ervaring - worden vastgesteld
conform de richtlijnen van de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
Nadere informatie omtrent deze functie kan tijdens kantooruren worden

1- ingewonnen bij ing. L.S.C. Pletzers, telefoon (045) 716204.
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14dagen
na het verschijnen van deze oproep te richten aan de directie van het RTIL,

"' Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen.
-y— ,

f *\
i 1.C.-verpleegkundige

In het De Wever-Ziekenhuis te Heerlen
ontstaat op korte termijn binnen de Para-
medische en Medisch Ondersteunende
Dienst op deafdeling Recovery/Algemene
Intensive Care per 1 maart tot medio

Het De wever-zieken- januari 1991 een tijdelijkevacature voor
huis is een groot een 1.C.-verpleegkundige.
algemeen ziekenhuis -dateen belangrijke Functie-inhoud

c^e vervult in Qe ~c. .verpieegkundige is mede-verantwoorde-
maaktsamen met lijk voor een goede opvang en begeleiding van
Ziekenhuis st. Gregonus de te verzorgen patiënten op de Algemene
en verpleeghuis Intensive Care/Recovery.>. Schuttershofdeel uit ';. van de stichting Functie-eisen

r Gezondheidszorg _. ,
urnburg. ' Diploma verpleegkundige-A

" Relevante ervaring op een 1.C.-afdeling
jaarlijks worden circa ~n teamverband willen en kunnen werken20.000 patiënten
opgenomen in dekimiek ' Goede contactuele vaardigheden

IISZ dhlta!n,ai Salariëring vindt plaats conform CAO-Zieken-
poiikiiniekbezoeken huiswezen op basis van opleiding en ervaring.

,i bedraagt ruim een kwart . ..
miljoen. Inlichtingen

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
ee^m^sTs^* heer G. Loomans, afdelingshoofd AIC. tel.
verbonden van wo 045-766750. Schriftelijke sollicitaties kunnen tot
specialisten. Met circa uiterlijk 8 februari worden gericht aan de

Personeelsdienst. In de linkerbovenhoek van uw
hetziekenhuis een van ... ......... .
degrootste werkgevers sollicitatiebrief dient U het referentienummer te
in deregio. vermelden: JL-23.

'i.
v
."- Heerlen, Henri Dunantstraat 5,
,". Postbus 4446, 6401 CX Heerlen,

3. tel (045) 7 6 6666.

*

f-—Deüfereai^iScenhuis—'
TT""

GBVEBJTE VAALS
_i« Bij de afdeling middelen kan worden geplaatst een

MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN m/v
oor 38 uur per week.

♦o Algemene informatie_, De afdeling middelen bestaat uit de secties financiën en interne zaken. De sectie. financiën telt 9 medewerkers, waarvan 1 medewerker is betast met personeelszaken.

u' Functie-informatie
_*»

„]* De belangrijkste taken van de medewerker personeelszaken zijn:
et behandelen van rechtspositionele aangelegenheden;,- - voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk personeelsbeleid;

- het begeleiden van wervings- en selectieprocedures;

"' — secretariaten commissies georganiseerd overleg en functiewaarderingsahmmissie;
werkzaamheden voor de salarisadministratie;
de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk personeelsbeleid.

kt-_, Functie-eisen
; Voor het vervullen van de vacature gaan de gedachten uit naar kandidaten die;
.y - een MBO-opleiding op het terrein van personeelszaken hebben genoten en bereid
_■.. zijn tot het volgen van verdere functiegerichte opleidingen;- goederedactionele vaardigheden en contactuele eigenschappen bezitten;
fl' - bekend zijn met het landelijk personeelssysteem («Centrum voor

/* Informatieverwerking Oost-Brabant).
I-*"■ Salariëring

" Het salaris wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, nader overeengekomen.,- De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
:. Overige informatie
1 Een medisch en psychologisch onderzoek vormen een onderdeel van de

"c" selectieprocedure.
:■'" Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij het hoofd van de.. afdeling middelen, de heer H.J.M. Janssen, telefoon 04454-4WO, toestel 127.

,;' Sollicitatie

■ Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, binnen
10 dagenna verschijning van dit blad te richten aan het collegevan burgemeester en
wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals.

j_ ix-Op de enveloppe vermelden „P.Z. 9001". 33757

HT,_ DE LIMBURGSE
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Castolin Eutectic
f~ ' Eutectic Castolin ' ""**\.

De naam van het grote Zwitserse concern Castolin + Eutectic is al meer dan 80 jaar een begrip
voor deskundigheid en ervaring in de toepassing van hoogwaardige laslegeringen. Speciale las-,
soldeer- en vlamspuitmaterialen en proctdé's leiden tot een aanzienlijke vermindering van econo-
mische schade veroorzaakt door corrosie en slijtage aan installaties, machines en werktuigen. Castolin
+ Eutectic is in 160 landen vertegenwoordigd.

Terolas 8.V., gevestigd te Delft, de Nederlandse vertegenwoordiging, houdt zich reeds 50 jaar bezig
met het preventief onderhouds- en reparatielassen en heeft een voortreffelijke reputatie opgebouwd
door de levering van kwalitatief vooraanstaande producten en procédés alsook door het geven van
advies, voorlichting, service en scholing.

Ter versterking van ons verkoopteam in de buitendienst zijn wij op zoek naar kandidaten (M/V) voor
de functie van

lastechnisch vertegenwoordiger
(rayon Limburg)

die, na een gedegen interne training, als

toepassingsspecialist
aan bestaande en nieuwe relaties, die zich in alle takken van industriële bedrijvigheid bevinden,
adviezen verstrekt en de Castolin + Eutectic lasproducten en technieken verkoopt

Kandidaten (30 - 40 jaar) bezitten een opleiding op M.T.S.-niveau, zijn bij voorkeur bekend met de
lastechniek, kunnen op uiteenlopend niveau communiceren en hebben de juiste servicegerichte en
commerciële instelling.

Indien U geïnteresseerd bent in een uitdagende, zelfstandige functie in een gezonde onderneming
met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, kunt u uw schriftelijke sollicitatie met
gegevens over opleiding en ervaring richten t.a.v. de heer P.R. van Houten.

V. kXmImLjÜOS B.V. )
Rotterdamseweg 406■ 2629 HH Delft ■ Tel. 015-569203 «^Postbus 295 ■ 2600AG Delft ■ Fax 015-566102

f De VerpleegkliniekenHeerlenbestaan uit een A- en een B-kliniek, elk met een dagbehandeling. \
In de A-kliniek worden 266 lichamelijk zieken verpleegd met het accent op reactivering, terwijl in
deB-kliniek 152 psychogeriatrische patiënten worden verzorgd en begeleid.

Voor de opleidingziekenverzorging, die in september 1990en maart 1991 van start gaat, hebben wij
plaats voor

LEERLING-ZIEKENVERZORGENDEN (M/V)
Informatie over de opleiding:
- De opleidingbegint met een theorie-periode van 7 maanden. Tijdens dezeperiode ontvang je

fl. 395,- zakgeld netto per maand. De lessen vinden plaats in de Centrale School Gezondheidszorg
Oostelijke Mijnstreek, die gehuisvest is in het gebouw van deVerpleegkliniekenHeerlen.

- Na deze 7 maanden zijn er nog twee leerjaren waarin je op 4 verschillende afdelingen stage gaat
lopen mettussendoor lesweken.Tijdens het eerste leerjaar verdien je een salaris van fl. 1.205,—
bruto per maand en tijdens het tweede leerjaar fl. 1.423,- bruto per maand (je werkt dan gemid-
deld 36 uur per week).

Om aan de opleiding tekunnen beginnen moet je:

- per 1 september 1990c.g. per 1 maart 1991 in principe een leeftijd hebben tussen de, 16 jaaren 8 maandenen 19 jaaren 5 maanden;
- in het bezit zijn van eendiplomaLBO (met minimaal 2 vakken op C- en 4 vakken op

|^^~^. B-niveau), INTAS, MAVO (of gelijkwaardigdiploma).

i Je sollicitatiebriefkun je sturen aan onderstaand adres, t.a.v. het hoofd personeels-
j^^^^^[ zaken. Wanneer je voldoet aan bovengenoemde eisen, zul jeworden uitgenodigd
[^^^j^j ( voor een informatie-bijeenkomst. Jekrijgt dan informatie over de klinieken,

. de opleiding, het beroep en de sollicitatie-procedure.
i ,^_^^^^SJs__r!^__?l Voor verdere informatiekun jecontact opnemen met mevr. G. Rouwette

SpfA | van de afdeling personeelszaken.
T-jjPffV- henri dunantstraat 3 6419 PB heeflen tel. 045-718418

I Verpleegklinieken heerlen \

f ian linders _.«
is een snelgroeiende keten van supermarkten I
in Zuid-Oost Nederland.

Alle supermarkten bieden de consument: f^
- een ruim pakket levensmiddelen van hoge E

kwaliteit tegen zeer lage prijzen
- een uitgebreide keuze in de versgroepen,

* 1eklas vers vlees, dat ter plekke in
volledig ambachtelijke slagerijen l

* aardappelen, groente en fruit uit alle 1^
windstreken; een geheel eigen lg(
aankoop- en distributie-net staat garant
voor versheid en kwaliteit 1*

* fijne vleeswaren vers van het mes uit
binnen- en buitenland

* Nederlandse en buitenlandse
kaassoorten, zowel voorverpakt als
vers van het mes

- een uitgekiend assortiment gebruiksartikelen

In verband met de verwachte voortzetting van
degroei is er plaats voor:

I CHEF SLAGERS
I SLAGERS en .I LEERLING SLAGERS |

Wie een VAK wil kiezen voor 'n goede
toekomst kan nu aan de slag.
Onze 40 AMBACHTELIJKE SLAGERIJEN
hebben nu en in detoekomst
VAKMENSEN nodig.
Jebent jongen jewilt een goed salaris.
Jongensen meisjes, dames en heren,
PAK DIE KANS.
Kom praten met de vakmensen van Jan Linders. 11I

" * afSollicitatieskunnen gericht |
worden aan: Hoofd Personeelszaken

I ian linders .v|
5854 ZH Bergen (L.)

"Dai%ïïHlSittard - Heerlen - Venlo -Maastricht J
CENTRALE VERWARMING I
Gevraagd

m\% I W * c.v.-technicus |
_________>

* c.v.-servicemonteurs
★ c.v.-monteurs

Sollicitaties richten aan:■ Dom v.d. Bergh, Voorstad 25, 6131 CP Sittard fc
Telefoon 04490-10630

126880 ... JR

- , . ,
*

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht zoekt
operatie-assistenten chirurgie en anaesthesie.
Het Academisch Ziekenhuis 'M '"WÊÊÊ mmmmmmm een toekomst. Bijhouden van

Maastricht is sterk in ontwikke- i _Rm__ vakliteratuur, (bij)scholing (zoals
ling. De vele specialismen en ] SÜ^ klinische lessenen cursussen) en he*

superspecialismen worden in ons bezoeken van congressen en
ziekenhuis op academischniveau JH symposiazien wij als een

uitgeoefend. Anders gezegd:u vanzelfsprekende zaak.
verricht uw werk in een j lm \ Wtm&to*academische setting naast en met -f De stad Maastricht en omgeving

(topspecialisten. De \ A***B Ë#-H1b\eóx. volop gezelligheid en
werkzaamheden strekkenzich uit ÜË recreatiemogelijkheden.Komt u

'■''<%■■ _■______& o i
van routine-tot en met | ff^ ÏÉ***. A van elders en moet uverhuizen, dan
innoverende ingrepen. ____! ÉilSP>l£ Mm HËil I**! S6'^1 een ve«"h*-iskostenregeling-

Werken in zon klimaat is niet ft^lMÉ lil. ___]
alleen een uitdaging,maar V^-H Wm\ Mm Wl ' nodl<?en u ult te solliciteren indien

betekent ook zelf actief j Wf n/^PRm § jtef I u'n het t>ezit bent van et diPloma
meewerken aan vernieuwingen. W\ ' *mX 2SB I operatie-assistent differentiatie

K7*mÊ IPIA »_ ! chirurgieof anaesthesievan de NZR-
Dus als u kiest voor Maastricht en | 'Am Hetgaat in principe omfull-time banen>

Maastrichtkiest voor u dankunt u een A ___Él ' maar 'n c*e toe-**omst wordtpart-time
werkklimaat verwachten voorzien van Bk BÜk **<£ werken niet uitgesloten geacht,

een aantal belangrijke pluspunten. ÉÊ Wk \
W%^ ll B Salaris: afhankelijkvan opleiding en

+ Binnenkort betrekken wij een l||k *È 1 ervaring tot maximaal ’ 3.64 1 ,- bruto
gloednieuw gebouw met 2 1 iS_l! mm, '\ \ Per maanc- conform salarisschaal 807

operatiekamers. Een sfeervol 11 ■ BBRA'B4.
ziekenhuis vooral met allevoordelen |BHL-|„ |^^t?J fc^sfc frjF*V.B

die jevan een nieuw gebouwmag j HjHEß|few. *H ff*!§ £ Spreekt een ok-job op Maastrichts
verwachten, j KSI^HpS W* WÉmWÈ ma> B_l H n'veau u *"*"*■" stuur dan uw

bgA_, WÊjBmBL',*Qr X.J* m ' ÉklÜ J -1 ""lÈÊ^kyi _____ Arbeidszaken, Postbus 1918,6201 B*
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eigen weg en gafde voorkeur aan
een technisch goed verzorgd col-
lectief. „Achteraf is het allemaal
best meegevallen", concludeert
Vergoossen. „Vrij snel heeft de
spelersgroep mijnvisie opgepakt
en op het veld ook uitgevoerd. Ik
heb er steeds op gehamerd hoe
belangrijk het is dat alle spelers
er dezelfde denkwijze op na hou-
den. Dan voorkom je situaties
waarin bijvoorbeeld bij een 1-0
voorsprong vijf spelers die stand
willen consolideren en vijf ande-
re willen aanvallen om 2-0 te sco-
ren. Dan gaje dus zeker het schip
in. Ik wil dat er als collectief iets
ondernomen wordt. Taktisch ge-
disciplineerd".

Transfermarkt
Ondanks een flinke blessurelijst,
die de toch al smalle MVV-selec-
tie danig uitdunde, brak de
Maastrichtse club met een oude
traditie om gelijk in paniek tera-
ken en zich op de transfermarkt
te begeven. „De stelling dat je
door elk jaar twee spelers te ko-
pen er wel komt, gaat niet op. Ik
bekijk niet alleen in hoeverre een
speler speltechnisch bij MVV
past, maar ook of hij goed bij de
groep in de smaak valt. En hij
moet uiteraard betaalbaar zijn.
Aan paniekaankopen hebben we
niets. Het is onvoorstelbaar hoe-

'lets wat je geforceerd doet, gaat negen van de tien keer fout'

Sef Vergoossenen de
andere
koers
vanMVV

werkwijze van Sef Vergoossen
met argusogen bekeken. 'Dit kan
niet goed gaan', was een vaak ge-
hoorde stelling. De MVV-trainer
koos van meet af aan voor een
aanvallend, zeer herkenbaar,
spelconcept en weigerde ook la-
ter, geplaagd door blessures,
concessies te doen. Het resultaat
is bekend: MVV loopt een op een
(negentien punten uit negentien
wedstrijden), scoort veel, incas-
seert veel en is steeds goed voor
verrassingen: ruime overwinnin-
gen komen even vaak voor als
verpletterende nederlagen.

bij PSV. „Voor de competitie-
wedstrijd tegen MVV heeft PSV
ons zeker drie keer bekeken.
Daar begrijp ik niets van. Als je

/ ivo op den camp i

ln een voetbalblad werd MVV
onlangs beschreven als een club
zonder ziel, zonder herkenning.
In Maastricht zou het ontbreken
aan voetbalsfeer, vooral omdat
de trainersstaf niet uit pure prak-
tijkmensen bestaat. SefVergoos-
sen mag dan als voetballer nooit
de echte top hebben bereikt; hij
onderscheidt zich wel nadrukke-
lijk van de lange regenjassen-ge-
neratie a la Fritz Korbach, die
verbaal weliswaar sterk in haar
schoenen staat maar verder over
weinig diepgang beschikt.

plaats laat voetballen, zorgt dat
alleen maar voor onrust".
Sef Vergoossen haalt een type-
rend voorbeeld aan. „Na de wed-
strijdtegen Roda JCkreeg ik van
veel kanten kritiek dat ik niet
had ingegrepen", refereert de ex-
tramer van WV aan de eerder
dit seizoen op Kaalheide gespeel-
de derby tussen Roda en MVV.
De Kerkradenaren dreigden de
Geusselt-bewoners toen volledig
onder de voet te lopen. Slechtsdoor een behoorlijke portie ge-luk bleef MVV een afgang ge-
spaard (3-2). „Ik heb de groep nu
eenmaal op het hart gedrukt dat
ze steeds moeten vasthouden
aan de samen ontwikkelde speel-
wijze. Dan moet ik zelf vanaf de
kant geen dingen gaan doen dieniet stroken met onze opvattin-gen. Dan snappen de spelers erniets meer van. We speelden so-
wieso een verloren wedstrijd. Ikvind het beter om een speler die
totaal geen grip op zijn tegen-
stander heeft dat duel toch uit te
laten spelen. Dan leert hij er in
elk geval nog iets van".

Tijdens het driejarig bewind van
Frans Körver, die MVV van ano-
nieme eerstedivisieclub tot aan-
sprekende eredivisionist maak-
te, kenmerkte vooral opportunis-
me het spel van de Maastrichte-
naren. Sef Vergoossen ging zijn

Walbeek - sef Ver-goossen woont zoals
Hn karakter is: rustig.
jWi de rand van Aal-

daar waar de
weg hetv°or gezien houdt en

*veen nog een boeren-
een spoor ach-terlaat, voelt de MW-

kainer zich op zyn ge-
■J*ak. Van het bruisen-de Maastrichtse uit-
gaansleven moet hij

hebben. Sef Ver-
lossen ziet zich het
j^fst omringd door
jjetgroen van het gras.
jjiet alleen privé, ookberoepsmatig. Voet-
Paltrainer Vergoossen
18 een man van de
Praktijk. Gestoken in
«"ainingsplunje op

van de oefenvel-
«en rond De Geusselt
y°elt hrj zich op zijn
b^st. Aan de voor-
bond van de beladen
derby MVV-Roda JC
j>raat de ex-speler van

naast zijn voor-ganger bij MW Fransj^örver de enige Lim-
burgse hoofdtrainer
j*1 het betaalde voet-
bal, in zijn sfeervol op-
jr&kje in het glooiende
Limburgse landschap
£ver zijn werk bij deMaastrichtse eredivi-

'Watis het buitenland als ik mijn visvijver moet missen?'

Gene Hanssen

Sef Vergoossen heeft een visie
over voetbal en wijkt daar niet
van af. „Het is te gek om waar te
zijn", vergelijkt hij het 'roeien
met de riemen die je hebt'-regi-
me bij MW met de luxevan een
met toppers uitpuilende selectie

Visie

zon sterke ploeg hebt danhoefje
je tegenstanders toch niet meer-
dere keren te gaan observeren.
Dan ga jetoch puur van je eigen
kracht uit".
Aanvankelijk werden de visie en

Kritiek
„Ik kijk niet naar de stand op de
ranglijst", beweert Sef Vergoos-
sen. „Op een gegeven moment
stonden we op de vierde plaats
en toen ging een aantal spelers
ineens heel anders voetballen.
Prompt ging het mis. Hetzelfde
geldt vaak voor ploegen die in
degradatiegevaar staan. Ik geef
daar niet aan toe. Ik hamer er
steeds weer op dat MVV van zijn
eigen kracht uit moet gaan. Mijn
uitgangspunt is steeds: wat kun-
nen mijn spelers. En niet: wat
kunnen ze niet. Daarom zet ik
spelers ook zelden op een andere
positie. Zelfs al gaat het eens een
keer barslecht. Als ik die speler
dan plotseling op een andere

transfervrij en
plaatsgebonden

door

Met andere woorden: Gêne
Hanssen mag gebruik maken
van het feit dat hij transfervrij is.
Hij mag emplooi in het buiten-
land zoeken en een fiks salaris
opstrijken, omdat een nieuwe
werkgever geen aflossing hoeft
te betalenvoor hem. Gêne Hans-
sen probeert zijn diplomatiekste
lachje. „Buitenlandse interesse?
Och ja,wat moet ik ervan zeggen.
Verleden jaar was Montpellier
zelfs hevig geïteresseerd. Vijfe-
neenhalve ton wilde men toen
voor mij neertellen. Roda liet me
niet gaan, ondanks het feit dat de
ploeg een jaar later niets meer
voor mij zou krijgen. Ik ben geen
zakenman, maar op dat moment
laat zon ploeg toch meer daneen
half miljoen schieten voor een
speler die bijna transfervrij is."

Het buitenland trekt Hanssen
overigens helemaal niet. Als
Roda JC een beetje op zijn senti-
ment werkt, zit de verdediger ze-
ker nog tot zijn vijfendertigste
vast aan 'Kaalheide'. Geld speelt
daarbij een rol, maar zeker zo be-
langrijk zijn zn visvijver in de
Kerkraadse Groene Long en het
huisje aan de Landgraafse Ho-
venstraat. „Als ik wat geld over-
houd en het huis van mijn buur-
man kan kopen, ben ik tevreden.
Met wat timmer- en metselwerk
kan ik dan van die twee huizen
één maken, meer hoef ik niet.
Genoeg om te rentenieren zal ik
wel nooit verdienen. Ik zou ook
niet kunnen stilzitten. Ik hebvan
God twee handen gekregen en ik
ben best bereid die uit de mou-
wen te steken."

Juist daarom wil Roda JC hem
houden en ziet 'Kaalheide' Hans-
sen graag. Geen poespas en voor-
al niet zeuren. Met die mentali-
teit komt de ploeg in aanmerking
voor Europees voetbal. De kwali-
teit is er ook. Eigenlijk kan dit
jaar dus niets fout gaan.... „Dat
heb ik al zo vaak gehoord. En net
zo vaak ginghet dan ook mis. Nu
staat er in de VI dat we titelpre-
tendent zijn, omdat PSV zo wis-
selvallig speelt. Laten we nu
maar lekker met beide benen op
de grond blijven en zorgen dat
we bij deeerste vijfof als het effe
kan bij de eerste vier zijn. Dat is
zat op- De komende wedstrijden
zijn wat dat betreft doorslagge-
vend. MVV uit en PSV thuis. De
eerste is de moeilijkste. De eerst-volgende wedstrijd is namelijk
altyd de moeilijkste."

fred sochacki j

J-ANDGRAAF - „Oké,
ïj geef toe dat Van

een kanjer is,
zoveel geld.... Ik

*°u er gek van wor-den; stomme dingen
Het is toch on-

voorstelbaar. Wat 'nbedragen. Zoveel kan
l°ch geen voetballerJjaard zijn. Zelfs Vangasten niet. Ook al is

de enige die me ooitYpor aap heeft gezet."
Hanssen komt er
niet over uitge-

praat. Jarenlang heeftbister Roda' keihard
bewerkt voor een be-
scheiden salarisje. Op
jtö april 1977 speelde
j-U een proefwedstrrjd-te* Daarna tekende hij
2iJn profcontract: 500
Wek salaris en 110 gul-
?J~n per punt. HetCrrote Geld' krijgt hij
°ok nu nog niet, al ver-dient hij het misschien
jjel, Roda-bestuurslid

Hendriks deelt die
„GêneJanssen heeft zoveel

£oor Roda JC bete-
kend, dat hij een pri-
***a contract aangebo-
den krijgt. Hij hoeft
*elfs niet, zoals 'zijn
Woeggenoten, binnenveertien dagen te be-
sffssen. Hanssen mag
?lJn beslissing tot hetpatste moment uit-
bellen. Als hij elders
**jn slag kan slaan, isgat zijn zaak."

Vandaar dat de mijnwerkers-
zoon liever voorspelling over
Roda JC op langere termijn
maakt. „Als we Europees willen
spelen, zullen spelers als Groe-
nendijk, Van Loen en Faser be-
houden moeten worden. We
moeten het spul bijelkaar hou-
den. Als dat niet gebeurt, stapt
Roda enkele jaren achteruit.
Daar moet de prioriteit liggen.
Niet in het aantrekken van een

een punt pakken in Maastricht
wordt moeilijk zat. We mogen
MVV niet onderschatten. De
ploeg heeft geen uitschieters,
maar is een goed uitgebalan-
ceerd geheel waarin iedereen be-
reid is voor elkaar te knokken."Gêne Hanssen vindt dat dit voor
meerdere clubs in de eredivisie
geldt. „De meeste clubs zijn aanelkaar gewaagd. Het is bijna on-
mogelijk een voorspelling te ma-ken."

Een punt per uitwedstrijd en
thuis gewoon alles winnen. Zo
ongeveer luidt de simpele reken-
som van de 31-jarige Roda JC'er.
De uitkomst leidt dan onherroe-
pelijk tot Europees voetbal. „En

" Gêne Hanssen, fanatiek sportvisser, hengelt niet naar een vet contract in het buiten-land- Foto: FRANS RADE
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" SefVergoossen: ,MW heeft op ditmoment te weinig full-profs".
Foto: MARCEL VAN HOORN
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veel geld er wordt uitgegeven
aan mislukte transfers. Wat je ge-
forceerd doet, gaat negen van de
tien keer fout".

Natuurlijk houdt MVV zijn ogen
niet gesloten voor de ontwikke-
lingen op de transfermarkt. De
prioriteiten van Sef Vergoossen
liggen echter op een ander vlak,
zeker als het gaat om de doelstel-
ling van het MW-bestuur -een
permanente plaats in de midden-
moot van de eredivisie met op
termijn uitschieters naar boyen-
gestalte te geven. „Op dit mo-
ment heeft MVV te weinig full-
profs", constateert Vergoossen.
„Ik werk op de ochtendtraining
met vijf-zes man. Dat is te wei-
nig. Bovendien zouden de spe-
lers die niet full-prof kunnen of
willen worden eerder vrij van
hun werkgever moeten krijgen,
zodat ze in alle rust op tijd op de
middagtraining aanwezig kun-
nen zijn. Nu is het vaak haast-
werk. De wil om te trainen is bij
iedereen volop aanwezig, maar
op zijn tijd is ook rust van groot
belang".

Voetbalsfeer
Sef Vergoossen hecht veel aan
goede arbeidsvoorwaarden. „Als
een speler een ton kost, maar hrj
komt in een omgeving terecht
waar de randvoorwaarden slecht
zijn dan is hij nog maar de helft
waard", is zijn stellige overtui-
ging. „Er moet een echte voet-
balsfeer in en rond het stadion
hangen. Daarom vind ik zaken
als goede trainingsvelden, een
gezellig spelershome, mogelijk-
heden voor de spelers om tussen
de middag tekunnen eten en een
revalidatieruimte zo belangrijk.
De spelers moeten graag naar De
Geusselt komen. Het probleem
is dat het bestuur voor dit soort
zaken weinig of geen geld heeft
uitgetrokken. Daarom hebben
we bijvoorbeeld het spelershome
voor een groot deel op eigen ini-
tiatief veranderd".

De derby tegen Roda JC ziet Sef
Vergoossen vol vertrouwen tege-
moet. „Wij zijn verder dan vijf
maanden geleden. Toen werden
we volledig zoek gespeeld door
Roda. Natuurlijk is een derby
iets speciaals, maar je moet als
trainer ook weer niet overdreven
op de spelersgroep inpraten. Per
slot van rekening is het een van
de 34 wedstrijden. Natuurlijk
heeft Roda een veel completer
team dan MVV. Ik ben er zeker
van dat Roda aan het einde van
de rit op een van de vier eerste
plaatsen staat en Europees voet-
bal speelt. Dat wil echter niet
zeggen dat wij kansloos zijn.
MVV is niet bang voor Roda".

sport

vrije verdediger. Met Silvio Dili-
berto en Pierre Blattler hebben
we twee spelers die dit specifie-
ke werk aankunnen. Roda JC
heeft al een fikse aderlating on-
dergaan, toen Michel Boerebach
vertrok. Hij was dé speler in
Kerkrade. En bij PSV komt hij
niet aan de bak om dat één van
de vijfentwintig is. Michel is te
bescheiden. Hij had die Lerby al
lang eens op zn donder moeten
geven."

Gêne Hanssen ten voeten uit.
Het blanke-pit-ruwe-bolster-
type. Keihard in de duels, maar
zelden geschorst. „Negen wed-
strijden totaal in de twaalf sei-
zoenen die ik bijRoda voetbal. Ik
speel hard en tackle fel, maar ik
schop niemand het veld uit. Dat
is mijn aard niet. Als Van Basten
mij dolde, of die keer dat Ruud
Gullit de kachel met me aan-
maakte, voelde ik me rot. Dat
bracht me echter niet in de ver-
leiding. Vroeger speelde ik een
stuk dommer. Ik liet me gek ma-
ken door de mensen op de tribu-
ne. Nu is er meer rust in myn
spel. Ik heb bijgeleerd."

Uniek
De staat van dienst is uniek. 387
Bindende wedstrijden. Slechts
vier minuten liet hij verstek gaan
wegens een blessure. Met andere
woorden: één keer speelde hij
een van die 387 wedstrijden niet
helemaal uit. „Dat klopt niet he-
lemaal," geeft Hanssen iets later
toe. „Hans Eijkenbroek haalde
mij een keer uit het veld nadat ik
hem enkele keren door een weg-
werpgebaar duidelijk had ge-
maakt hoe ik over zijn aanwijzin-
gen dacht. Stom van mij. De trai-
ner kon zich voor het publiek na-
tuurlijk niet in zijn hemd laten
zetten. Voor het overige heb ik
zelden moeilijkheden. Niet met
mijn tegenstanders en al hele-
maal niet met mijn medespelers.

Daar ga ik voor door het vuur. Ik
laat een collega nooit vallen."

Ondanks zijn nogal onstuimige
spelstijl kan de verdediger het
bijzonder goed vinden met het
scheidsrechterskorps. „Die lan-
ge Van der Niet, dat is een we-
reldgozer. En Van Swieten, pri-
ma. De laatste keer dat hij op
Kaalheide floot, wilde ik protes-
teren tegen 'n beslissing. 'Hier
heb je niets te vertellen', liet hij
me meteen weten. 'En thuis ook
al niet, zeg me maar wat ik moet',
liet ik erop volgen. Dan schiet hij
in de lach. Misschien lijkt het
vanaf de tribunes erger dan het
is. Ik heb slechts een keer het ge-
voel gehad dat iemand mij opzet-
telijk een doodschop wilde ge-
ven. Dat was dit seizoen uit tegen
Haarlem. Karel Bouwens kwam
met gestrekt been over de bal op
mijn knie. Hy richtte verdomd
goed. Mijn meniscus was bescha-
digd. Vervolgens werd ik geope-
reerd en negen dagen later speel-
de ik alweer. Ik miste geen wed-
strijd. Een teken dat myn li-
chaam fit is en dat ik goed her-
stel. Een teken ook dat ik nog ja-
ren mee kan. En nog jaren mee
wil,want ik zou niet weten wat ik
na mijn voetballoopbaan ga
doen. Sterker nog; ik heb er nog
geen seconde aan gedacht".



II
I ij komt binnen met

het temperament van de
Siciliaan. In de auto heeft
hij het met Theo van de
Mortel - die is hem bij het
station gaan afhalen -
gehad over de
bio-industrie. Van de gier
heeft hij niet zo gek veel
geroken, het valt mee als
het een paar uur
onafgebroken regent.
Bovendien, voor een
avondje Noord-Limburg
haalt Jan Timman de neus
niet op. Al geeft het
overschot aan vervuiling
natuurlijk wel te denken.
'The Best of the West', de
sterkste van de wereld, de
Russen niet meegeteld,
rijdt zelf geen auto. Altijd
per trein, dus ook
Amsterdam-Venray. Hij
heeft niet eens een
rijbewijs. Minder uit

. principe, verontschuldigt
hij zich. „Want het zou toch
handig zijn. Het is vooral
lastig in de vakantie." Maar
zelfs mét zou hij 'eerste
klas' verkiezen,
milieubewust met het
schaakboek op de knieën.
Die knikken een beetje nu
Koeala Loempoer in zicht
komt. Op datperron zwaait
Anatoli Karpov het
spiegelei.

De hoofdbrekens
van een kopstuk

" Jan TimH
man, veldoefé'i
ning in Liw\
burg, elfhow\
derd zetten
drie uur.
Foto: JAN PA

KUI?

In de aula van het
Boschveldcollege
glimmen op lang-
werpige tafeltjes
in carré vijfender-
tig schaakborden,
het normale ge-
middelde voor
een simultaan-
seance - simul-
taan wil zeggen:
één speler 'gelijk-
tijdig' tegen allen.
De gesponsorde
borden zijn van

spiegelend kunststof en reflecte-
ren het licht van de lampen aan
het plafond. „Als hij zich daar
maar niet aan stoort," fluistert
Theo van de Mortel. Bovendien
is de afstand tussen de borden
aan de forse kant. Dat komt om-
dat de school geen vierkante ta-
feltjes heeft. Timman zal dus
over dubbele afstand moeten
gaan. Vijf kilometer in drie uur.
Dat moet kunnen. Voor de rest
ziet de opstelling er prima uit.
Theo van de Mortel is leraar
aardrijkskunde. Die kent zijn
grenzen.

Jan Timman, we dragen
hem op handen en weten
eigenlijk niet waarom.

Want eerlijk, schaken is toch
geen sport? Je doet het om de
tijd om te krygen. Gemakkelij-
ker dan dammen, want daarweet
je nooit of je de stenen op de
zwarte of op de witte vlakjes
moet zetten. Dat ligt bij schaken
iets eenvoudiger, maar jebent al-
gauw een uur kwijt voordatje er
zeker van bent dat het bord goed
staat. Begin je linksonder met
een wit of met een zwart veld?
Fascinerend, de lange en korte
rokade, dat snapt ook geen
mens.

In de docentenkamer is er koffie.
Het zit 'm volgens Timman voor-
al in het aroma. „De ambiance
heeft waarschijnlijk iets te ma-
ken met de variëteit. Je ziet de
stukken waarmee gespeeld
wordt. Het heeft een bepaald
soort romantiek en mystiek om
zich heen, een lange, boeiende
geschiedenis. Het sportieve ele-
ment is vrij sterk. Schaken geeft
strijd, er vallen beslissingen." Hij
vindt datKasparov veel heeft bij-
gedragen aan de populariteit die
rond het sportschaken heerst.

„Kasparov laat heel
opwindend schaak zien."

Waarom Timman boeit? „Ik
denk door de resultaten die te-
genwoordigheel goed zijn en die
het afgelopen jaar steeds beter
zijn geworden. Moeilijk om zelf
te taxeren. Ik kan wel wat zeggen
over mijn spel, maar niet eens zo
veel. Het is aan anderen om dat
te beoordelen." Dat zijn in dit ge-
val driehonderd scholieren, die
hem eerbiedig begroeten als de
vooruitgeschoven pion op de
nog onbetreden velden van het
menselijk brein. Daverend ap-
plaus, de torens en lopers staan
te wiebelen op de borden. Achter
zijn Mona Lisa-blik verbergt hij
het avontuurlijke van de agres-
sor, dat ook zijn waaghalzerige
guerilla-stijl kenmerkt. Om de
twintigjarige schaakcultuur van
de school geen geweld aan te
doen hebbenTheo van de Mortel
en zijn collega's een rijk gescha-
keerd peloton opgetrommeld,
vijfendertig leerlingen, leraren,
ouders en leden van schaak-
clubs. Vijftien jaar geleden ver-
loor Jan Hein Donner in Venray
drie partijen. Timman is gewaar-
schuwd.

Half acht. Hij geeft iedereen stuk
voor stuk de rechterhand, een
ongebruikelijke geste - vijfen-
dertig keer 'Jan Timman, aange-
naam. Hij opent witjes in een en
dezelfde vloeiende beweging.
Alle andere zetten hanteert hij
met links, maar dat zegt verder
niets. Weinig e2-e4'tjes. Dat zegt
wel iets. Hij schaakt met de klok
mee, net als een schaatser, maar
dan in tegenovergestelde rich-
ting. In de hoeken doet hij
beentje over. De middelpuntvlie-
dende kracht accentueert het be-
ginnend Ceulemansbuikje. Om-
dat hij graagweet wat voor vlees
hij in de kuip heeft, werpt hij tij-
dens de eerste ronden een blik
op de tegenstanders. Een flits, er
zit iets in van waarderende her-
kenning. Het kan ook onzeker-
heid zijn, want direct oogcontact
staat hij niet toe.

Hij faalt soms op
mysterieuze wijze.
Sinds 1935 (Max Euwe) is geen
Nederlander in de strijd om het
wereldkampioenschap zo ver ge-
komen als Jan Timman op dit
moment. In maart zit hij in Ma-
leisië drie weken tegenover Kar-
pov. De winnaar van die twee-
kamp speelt in oktober tegen
Gary Kasparov om de wereld-
titel. Vakbroeders verwijten
Timman dat hij te veel toernooi-

hooi op zijn vork neemt. Te vaak
levert hij opmerkelijke resulta-
ten in voor teleurstellende pres-
taties. Daarom schuift hij in Ven-
ray voor het laatst in het open-
baar. Voor het duel tegenKarpov
moet hij nog x-schaakboeken
van buiten leren. Hij is 38, de
wijsheid komt met de jaren.

„Ik heb op het ogenblik niet echt
problemen. Het is meer zo van:
hoe pak ik bepaalde zaken aan?
Dat vraag ik me af, dat probeer ik
zo goed mogelijk op te lossen.
Een van de dingen is om zoveel
mogelijk spanning tijdens de
match tegen Karpov te vermij-
den. Het is heel moeilijk om je
daar op in te stellen. Over het al-
gemeen lijkt het me het meest
zinnig om zo goed mogelijk naar
die match toe te leven." Zodat hij
echt weet wat hem te wachten
staat.

„Je moet heel fit zijn, goed
gezond, geestelijk in
evenwicht.”
Merkwaardig, die verbale zether-
halingen, 'zo goed mogelijk. Of
juist niet. Timman doet alles met
opzet. De varianten houdt hij
achter de hand. Zijn beste stuk
heeft hij thuisgelaten. Dat is Ilse,
zyn vrouw. Die waakt over de
privacy als een koningin over de
koning. Timman even bellen in
Amsterdam breekt onherroepe-
lijk af op het telefonisch ant-
woordapparaat. 'Please, leave
your message. Hij heeft geen
manager, vreemd voor iemand
die zoveel aan zijn hoofd heeft.

„Ik regel de meeste dingen zelf,
de contacten voor een simultaan-
avond of een toernooi. Ad hoc
neem ik wel eens een manager in
de arm als het zuiver gaat om re-
clameprojecten, zaken waar ik
niet zon goed inzicht in heb.
Maar dit hier is een leuke onder-
breking, een duidelijke kwestie,
gewoon een bepaald honorarium
dat ik vraag, dat handel ik zelf
af." Er zijn niet veel topschakers
die echt een manager hebben.
Kasparov is een van de weinige
uitzonderingen. „Op zich is het
niet zon grote ballast. Op de een
of andere manier geloof ik, dat
het toch iets anders in elkaar zit
dan de voetbal- of wielerwereld.
Daar gaat het meestal om trans-
fers. Dat speelt niet zo sterk bij
ons."

„Als schaker ben je heel
onafhankelijk.”

Hij opereert individueel. „Het is
dus ook begrijpelijk dat je het
zelf allemaal regelt." Telkens als
hij passeert, na weer een rondje,
hoor je hem ademen, met korte
zuchtjes door zijn half geopende
lippen. Hij heeft lichte jubelte-
nen. Dat is zeer voorbarig. Ver-
moedelijk piekert hij aldoor 'als
ik dit doe, dan doet hij dat. Hij
ligt altijd een straatlengte voor
op de rest, een zwaar leven.
Schakers worden snel oud, als
iemand die elke nacht op stap
gaat. Soms schemert het nog
door, zijn engelengezicht van
tien jaar geleden, maar het kan
ook zijn dat hij alleen maar zalig
heeft gedineerd. Hij heeft inmid-
dels hopen zwart materiaal ver-
orberd. Regelmatig denkt hij
zich krom. Dan plant hij beide
handen breeduit op de tafeltjes
en hangt hij voorover, uit het
lood geslagen als de scheve toren
van Pisa. Die weigert ook om te
vallen.

door

-~~**l
Half negen, het wordt moeilijk.
Afruimen is afzien. Hij loopt nu
met een glaasje fris in zijn rech-
terhand. Als hij ook nog een vilt-
stift krijgt aangereikt - om de
borden te signeren - komt hij
handen te kort. Af en toe pro-
beert hij stiekem een handteke-
ning over te slaan. Dan wijst de
bedremmelde tegenspeler met
nadruk op het daartoe gereser-
veerde hokje. „Hier tekenen,
a.u.b." Want zelfs verliezen van
Timman is een grote eer. Hij is
gedwongen de schrijfstift vijfen-
dertig keer uit zijn zak te from-
melen, en weer terug. De inspira-
tie kost hem een liter transpiratie
en de organisatie dus vijf glazen
Spa-rood. Hij drink zoals hij
schaakt, met kleine slokjes, maar
wel aan één stuk door. Niveau en
vochtpeil blijven in balans.

Hij kan goed tegen de warmte,
maar de psychische hitte in Ma-
leisië? Daar moet hij met zijn on-
afscheidelijke zwarte pak gega-
randeerd om de andere dag naar

de stomerij. „Het belangrijkste is
dat ik tijdig naar Koeala Loem-
poer ga, elf dagen van tevoren,
zodat ik kan wennen aan het kli-
maat." In het hotel is ongetwij-
feld een zwembad.

„Ik zal er veel zwemmen.”
Om ook tijdens de (te)rugslag het
hoofd boven water te houden
neemt hij drie secondanten mee- bij het boksen heten die assis-
tenten ook zo. Hij heeft gekozen
voor de Zweed Ulf Andersson,
de Hongaar Gyula Sax en de
Tsjech Vlastimil Hort. Zij be-
spioneren de vijandelijke pion-
nen, analyseren de partijen en
denken hardop mee, althans 's
avonds op de hotelkamer, want
daar wordt de tweekamp echt
uitgevochten. De Heilige Drie-
vuldigheid, die bovendien in de
branding duikt als mentale red-
dingsbrigade, wordt betaald uit
de gage van de tweekamp. -De
winnaar verdient 262.500 gulden,
de verliezer 157.000. Per jaar zet
Timman enkeletonnen om, maar
om miljonair te worden zou hij
dag en nacht moeten schaken.
Dat houdt geen paard vol.

Ter ontwijking van een familiai-
re patstelling gebruiken de Tim-
mans voor de wat langere toer-
nooien een speciaal schema. „Il-
se en ik reizen samen naar Malei-
sië. Als de match eenmaal is be-
gonnen, gaat zij weer naar huis.
Anders zou ze te lang weg zijn
voor de kinderen, Arthur en
Dehlia. Tegen het einde van de
wedstrijd komt ze weer terug."
In de aanloop naar Koeala Loem-
poer versloeg hij achtereenvol-
gens de Rus Salov, de Hongaar
Portisch en de Engelsman Speel-
man. Daarnaast won hij toer-
nooien in Amsterdam en Rotter-
dam. In de KRO-tweekamp te-
gen Short bleef hij, geremd door
koorts, steken op remise.

Hij ziet er wat mat uit van al
dat denken.
„Vorig jaar was erg druk, veel
weggeweest. Dat is soms niet zo
gemakkelijk, maar de hele
maand januari ben ik thuis bij
mijn gezin. Verder ben ik vooral
bezig met de schaaktechnische
training. Ik werk vrij hard aan de
openingstheoretische voorberei-
ding." Om negen uur heeft hij
zijn eerste punt binnen. Het siert
hem dat hij de tijd neemt. Jan
Timman stelt weinig eisen aan
de entourage,stoort zich niet aan
het geroezemoes - de 'boven-

meester' maant herhaaldelijk,
maar vergeefs 'stilte in de zaal
svp' - en geeft zijn tegenstanders
het idee dat ze echt hebben ge-
schaakt. De meeste partijen kun-
nen veel sneller, maar het moet
ook leuk blijven. Voor Timman
is zon hersenoefening te velde
een combinatie van kostwinning
en schaakpromotie. Hij krijgt
vijfduizend gulden en maakt er
zich niet met een vluggertje van-
af.

Hij gaat behoedzaam te werk.
Sommige spelers zijn lang van
stuk. Dan is het extra uitkijken
geblazen, vooral als de benen on-
der de tafel uitsteken. Twee keer
struikelt hij over het Polgar-ef-
fect. De groentjes Oscar Lem-
mens en Jan van de Mortel be-
dreigen zijn koning. Ze gooien
het op een akkoordje, al houdt
Jan Timman daar niet van. Hij is
een sportman met geldingsdrang
en kijkt met respect naar zijn
soortgenoten in het voetbal,
wielrennen en tennis.

„De sterke wil van Ivan
Lendl spreekt me aan.”
Uit eerbied neemt hij vijf secon-
den bedenktijd en hervat: „Dat
Lendl veel verdient, is heel pret-
tig voor hem, maar ik ben vooral
onder de indruk van zijn koel-
bloedigheid in moeilijke omstan-
digheden en zijn virtuositeit in
het spel. Dat is natuurlijk het
voordeel van tennis, het is veel
gemakkelijker te volgen dan
schaken. Je begrijpt meteen wat
er aan de hand is. Bij schaken is
dat een stuk moeilijker."

Na zet zevenhonderdachtenzes-
tig grijpthij naar zijn hoofd. Van
binnen hoor je iets knarsen. Piet
van Genugten, leraar Engels,
trekt het eindspel naar zich toe
en wikkelt vlot af naar winst.
„Verdorie, hij neemt de zaak se-
rieus. Positioneel is hij loei-
sterk," glundert Piet. Het is de
enige partij die Jan Timman uit
handen geeft. Van Karpov heeft
hij meestal verloren. „Karpov is
een van de sterkste schakers die
er ooit geweest zijn. Niemand an-
ders heeft zoveel toernooien ge-
wonnen. Een goede strateeg met
een onvoorstelbaar grote match-
ervaring. Misschien is zijn ope-
ningsvoorbereidfng op het ogen-
blik niet zijn sterkste kant" -vandaar dat Timman probeert
hem op dit punt de loef af te ste-
ken - „maar hij kan toch zo vir-
tuoos spelen dat dat niet belang-
rijk is."

„Karpov is een
bedachtzaam mens.”
„Zeer intelligent met een goe.
overzicht en ambitieus. D 3
blijkt ook wel, hij heeft zich in "».
politiek gestort. Dat is iets da
ook zeer sterk voor hem geld
Hij wil in de politiek zover mog*;
lijk komen, net als met schakel1'
Er worden in Maleisië twaalfPa^tijen gespeeld. In principe k&[
dat worden verlengd tot veertig
respectievelijk zestien. Als "■
stand dan nog gelijk is, komen f
beslissingspartijen met versnel
tempo, eerst van een uur en te 11'
slotte van een kwartier.

Tien uur, Jan Timman zit nu
de menopauze. De resterend
koninginnen doet hij in dezefa^fmet de rechterhand. In het ein^spel sprint hij op het tandvle*-*
diagonaal van de ene hoek naa
de andere om de laatste verzet5'
haarden uit te roeien met zijn W
rens. Het verstand op nul en *»
blik op oneindig, net Marti &
Kate op de laatste kilometer v^
de marathon. Hij is zó geconce^
treerd dat hij de vetplanten inh^midden van het carré bijna o!* 1'
verloopt. De leerlingen staan b^j
ven op de tafels. Na elfhonderd
handelingen komt hij uit op e 6
positieve score van vierennege* 1'

tig procent.

Om half elf zet hij ook de
laatste koning voor joker.

Even uitblazen, hij heeft wef'een stukje toegevoegd aan <j'
evolutie van het geciviliseerd
denken. Jan Timman levert e^bijdrage aan die eeuwigdurend*
ontwikkeling. „Ja, een heelkle'[
beetje, geloof ik, niet al te veel'
maar toch wel een beetje. Er zij"l
mensen die veel plezier beleve^
aan mijn partijen. Wat dat b*Jtreft, doe je sommige mense'
een genoegen door goed te sp 6"

len." En Karpov? „Moeilijk o-11
daar iets over te zeggen. Het bc'langrijkste is gewoon om niet *e
verliezen, zeker in
deze match, want
hij speelt zelf ook
heel solide. Er
kan van alles ge-
beuren. Ik wil zo
goed mogelijk
voor de dag ko-
men in de ope-
ning."

We zullen alvast
een kaars opste-
ken, Jan.
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Eind september reageerde Katja van
Gessel uit Hom op een advertentie vanEuroselect (de organisatie die in Neder-land leerkrachten voor Groot-Brittannië
Werft), waarin een oproep werd gedaanom aan de anderekant van hetKanaal leste gaan geven. Katja, die bijna een jaar
geleden slaagde voor haar Pabo-examen,
Wachtte niet lang en schreef een brief.Diverse cursussen en een sollicitatiege-
sprek later maakte ze op 13 novemberhaar debuut op de St Saviour's Church
of England School in de Londense wijkHerne Hill. Begin dit jaar kreeg ze haar
eigen klas: Class 5, kinderen van rond de
Zeven jaar,en bijna allemaal donkerge-
kleurd. „Miss Van Gessel talks strange,"
riepen de kinderen na de eerste kennis-
making met de blonde Hornse. „Maar je
begrijpt toch wat ik bedoel," reageerdeKatja. En dat blijkt als Limburgs Dag-bladverslaggeefster Anita Thijssen een
jttiddag de lessen bijwoont in het bonteklaslokaal, waar de kinderen in groepjes
Werken en 'de mat'een centrale plaats in-
neemt.

Katja is de enige Limburgse van de in to-taal veertig Nederlandse onderwijzers
die voor een loopbaan in Engeland ko-zen.
Het eerste en wellicht het belangrijkste
Wat haar opviel: het Britse onderwijskent bijna geen leersysteem.

""Waarom kom jij naar Engeland
les te geven? Het verdient zo

?*echt," was de reactie van Kat-l^'s collega's tijdens haar eerste
„Ze vinden het toch

vreemd dat je huis en haard
vertaat om uitgerekend naar
ponden te komen. De Engelse
"oerkrachten trekken weg uit de,^**d omdat het levensonderhoud
*J*er veel te duur is. Als ze nog
«ken gezin hebben is het mis-zien nog te betalen. Maar zo-
;jr*- er kinderen komen gaan ze
£aar het platteland." Misschien
"erduidelijkt alleen al de huur-

Rr.s van het appartement dat
(zij wordt vandaag 22) enr-endin/collega Jacqueline sa-

r*en bewonen veel: het tweetalStaalt ongeveer 1500 gulden

huur voor een gemeubileerd
tweekamerappartement. Welke
leerkracht in Londen kan dat be-
talen?

Een en ander heeft inmiddels ge-
resulteerd in een tekort van dui-
zend leerkrachten in de metro-
pool zelf, en vijftienduizend in de
rest van het land. Advertenties in
de grote Britse dagbladen tonen
.de klas van '89: een groot aantal
leerlingen met in hun midden
een lege stoel. De onderwijzer
ontbreekt.
In Class 5 wordt de stoel die ge-
ruime tijd leeg bleef, maar zelden
door Katja gebruikt. Naast delessenaar staat een gemakkelijke
stoel. Van die plaats heeft ze een

JufKatja heet nu
miss Van Gessel

beter overzicht als de kinderen
op 'de mat' zitten. „Ja, dat matje!
Het is geen kleinigheid de kinde-
ren rustig te houden op hun
stoeljes." Daarom gaan ze metzn allen op de mat, vóór het voor
Nederlandse begrippen kleineschoolbord en de grote kleurrij-
ke display aan de muur.

De meeste Nederlandse leer-
krachten worden ingezet in klas-
sen dieal geruimetijd geeneigen
leraar hebben gehad. Klassenwaar vaak weinig discipline
heerst, waar de kinderen niet
precies weten watvan hen wordt
verlangd.

De kinderen lijken al aardig aan
de Nederlandse juf te wennen.

'Miss Van Gessel' noemen ze
haar. Aanspreken met de voor-
naam is uit den boze. Bovendien
is de naam Katja bijna niet uit te
spreken voor het kleine grut.
Jacqueline Spijkerboer, Katja's
kamergenote die aan een andere
school lesgeeft, wordt bij hoge
uitzondering wèl bij haar voor-
naam genoemd. Maar haar ach-
ternaam is voor Engelse mondjes
dan ook absoluut niet uit te spre-
ken.

Pas op 8 november, enkele da-
gen voor haar eerste schooldag,
kreeg Katja te horen aan welke
school ze was aangesteld. Dank
zij bemiddeling van Jacquelines
vader had ze inmiddels een flat
gevonden, toevallig ook nog in
de buurt van haar toekomstige
school.

Die middag in de Londense
schoolklaszijn de kinderen voor-
bereid op het bezoek uit Neder-
land. Ze zijn druk. Willen alle-
maal aandacht. Zijn nieuwsgie-
rig naar de wijze waarop in Ne-
derland Kerstmis wordt gevierd
en willen weten hoe de 'poeding'
smaakte. Katja haalt iedereen
weer van zijn stoeltje om op de
mat te gaan zitten. Na een vra-
genvuur werken ze gezamenlijk
aan een boekje, een aardigheidje
van Class 5 voor het Nederlands
bezoek.

Ze doen hun best, op hun ma-
nier. De kinderen hebben weinig
moeite met het spellen van let-
ters, maar om het complete
woord te lezen komt toch wat
meer om de hoek kijken. Sinds
vorig jaar moeten de Engelse
leerkrachten gebruik makenvan
het zogenaamde 'curriculum'
(leerplan) voor de vakken taal,
wiskunde (rekenen) en natuur-
kunde (science). Dat vraagt niet
alleen van Katja veel energie.
„Na school besteed ik uren aan
het voorbereiden van de lessen,
met dit boek als leidraad. Drie
klappers omvat het hele leerpro-
gramma van de Engelse jeugd."

Het wordt des te ingewikkelder
omdat Katja de lesprogramma's
ook nog moet aanpassen aan het
niveau van de kinderen. In haar
klas zijn dat er vier. „Elk niveau
heeft een kleur. Dat werkt zo de-
motiverend op de kinderen. Wie
eenmaal in de gele groep zit, het
laagste niveau, zal daar maar
moeilijk uit kunnen krabbelen,"

legt Katja uit. Ze is dan ook van
plan ietsaan die kleuren te doen,
maar dat kan uiteraard alleen na
overleg. „Öf de kleuren wijzigen
óf de kinderen opnieuw indelen,
onafhankelijkvan het niveau."
Het hoofd der school, mrs Rad-
cliffe, komt even binnen om het
bezoek uit Nederland te begroe-
ten. Ze is allervriendelijkst en
Engels correct. Mevrouw Rad-
cliffe geeft net als de meeste van
haar collega's zelf geen les meer.
Ze veronschuldigt zich voor haar
'rode neus', gevolg van een nog
maar net beëindigd ziekbed. Nog
voor ik haar iets hebkunnen vra-
gen zegt ze: „We zijn heel blij met
miss Van Gessel. Het gaat prima.
Ze is goed ingewerkt en de kin-
deren mogen haar erg graag." Ze
blijft maar even en gaat dan te-
rug naar haar werkkamer.
Om de lesweken goed te laten
verlopen heeft Katja een paar
maal per week hulp van zoge-
naamde 'special needs-persons'.
Mensen die helpen bij probleem-
gevallen om buitenlandsekinde-
ren Engels te leren. Hetgeen in
haar klas niet echt nodig is. De
meeste kinderen spreken thuis
ookEngels. „Die hulp is echt fijn.
De schoolweek duurthiertoch al
langer dan we in Nederland ge-
wend zijn. Een vrije woensdag-
middag is er niet bij. De lunch-
pauze is kort. Bovendien blijven
de kinderen op school, waar een
warme maaltijd wordt geser-
veerd. Dat is hier heel normaal.
De eerste week op een Londense
school vloog om. Alles was

nieuw. Maar nu duren de weken
lang. Elke minuut wordt heel in-
tensief benut." Ze legt uit dat
naast het thuis voorbereiden van
de lessen ook veel tijd gaat zitten
in het opruimen van het klaslo-
kaal, het uitmesten van de kas-
ten.
Wat haar geen probleem oplevert
is de taal. Heel ontspannen ge-
bruiktKatja de Engelse woorden
alsof ze nooit anders heeft ge-
daan. Soms gebruikt ze zelfs En-
gelse woorden als ze haar eigen
Horns dialect spreekt. „Het is la-chen hoor. En wat maakt het uit
als ik een keer een woord niet
ken. Met enig kunst- en vlieg-
werk helpen de kinderen me wel,
Dat vinden ze bovendien prach-
tig."

Les geven gebeurt in Engeland
volgens een topic (thema). Alle
vakken worden in Katja's klas
vanuit een bepaald idee bena-
derd. Na de krokusvakantie zal
dat het thema 'groeien' zijn. „Al-
les groeit naar de lente toe," legt
ze uit. In Nederland zijn die top-
ics niet echt in, hoewel steeds va-
ker gebruikt werden. Zeker met
Kerst en Sinterklaas.
Naast de 'topics' is het 'bookma-
king' heel populair. Van en ovei
alles wordt een 'book' samenge-
steld. Een jokebook, een topic-
book, een classbook. Op grote
vellen worden verhaaltjes ge-
schreven en met foto's verfraaid.
De boekjes blijven in de klas lig-
gen. Dan kunnen ze later nog
eens worden bekeken.
Aan het eind van de middag, een
halfuur na het speelkwartier, ne-
men de kinderen weer plaats op
de mat. Katja nestelt zich in de
'luie' stoel. Het is tijd voor 'cre-
dits'. Een beloningssysteem voor
iedereen die iets speciaals heeft
gedaan. Die dag zijn het Anil en
Emily die een mooie sticker op
hun trui krijgen geplakt. Ze zijn
apetrots. „Het is belangrijk om
juist deze kinderen, die het toch
vaak moeilijk hebben thuis, te
prijzen. Ze hebben behoefte aan
een extra aai over hun bol, aan
een knuffel. Dat maakt het alle-maal heel speciaal."
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Oorspronkelijk was het de opzet
op de werkzaamheden als lerares
en als ondernemer te combine-
ren, maar dit bleek al snel on-
doenlijk. Konsten besloot ge-
bruik te maken van een moge-
lijkheid tot vervroegde uittre-
ding voor 50-plussers. „Hierdoor
kan ik rustig het expertisecen-
trum op poten zetten."

ze bemiddelen. „Ik verzamel op-
drachten voor afstudeerscripties
en voor het zogenaamde pro-
bleemgericht onderwijs. In het
laatste geval worden concrete
problemen van bedrijven op
school uitgewerkt." Bedrijven
die gebruik maken van de hulp
van studenten, betalen hiervoor
alleen een onkostenvergoeding-

Ruilen Idealisme
Voor haar bemiddeling vraag*
Konsten dus geen vergoeding'
De opbrengst moet komen uit de
opdrachten die zij zelf uitvoert
„Nee ik denk niet dat mijn be-
middeling v«sbr studenten en de
betaalde adviezen elkaar bijten-
Het is niet mijn doelstelling on-
vreselijk commercieel te gaan
werken. Er komt ook een stuk |
idealisme bij kijken; het is dood- i
zonde als kennis van studenten
verloren gaat."
Het initiatief is door het bedrijs-
leven en instellingen enthousiast
ontvangen. Zo verrichten twee
pas afgestudeerde, nog werkloze
diëtisten momenteel voor het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding een onderzoek naar de
mogelijkheden voor goede voe-
ding in bejaardenhuizen. Zelf *s
Marlies Konsten bezig met een
voorstudie naar warme-maaltijd-
verstrekking aan ouderen die
nog zelfstandig wonen. Naast de
kwaliteitscontrole in de kantines
van DSM bestaan er verder plan-
nen voor het inschakelen van
studenten door het bedrijschap
voor de horecavoor het instellen
van een kwaliteitsmerk.

mariëtte stuijts

De kroketten en soep in de
kantines van DSM wordt

binnenkort grondig onder de
loep genomen. Tien studenten

Toegepaste Huishoud
Wetenschappen van de

Hogeschool Heerlen, gaan de
kwaliteit van het voedsel dat in

de kantines verstrekt wordt
controleren. Dit onderzoek is het
resultaat van bemiddeling door

het pas opgerichte
Voedings-expertisecentrum in
Heerlen, dat een schakel wil

vormen tussen het bedrijfsleven
en studenten.

Het Voedings-expertisecentrum
is een initiatief van Marlies Kon-
sten. Zij is lerares aan de oplei-
ding Voeding en Diëthetiek van
de Hogeschool Heerlen. Omdat
deze studierichting opgeheven
wordt, ging ze op zoek naar nieu-
we mogelijkheden.
„Als stagebegeleidster van de
studenten diëtetiek kreeg ik heel
veel aanvragen uit het bedrijfsle-
ven. Zo zijn er in het kader van

stages kwaliteitscontroles uitge-
voerd bij Mora en in restaurants.
De studierichting houdt op met
bestaan, maar ik vond het zonde
om de bestaande samenwerking
te laten lopen. Ik zie zelfs moge-
lijkheden om de contacten met
het bedrijfsleven sterk uit te
breiden."
De postacademische cursus
'Vrouw en Management' ver-
schafte Marlies Konsten de nodi-

Voedings-expertisecentrum bij Hogeschool Heerlen

Docente bemiddelt tussen
studenten en bedrijven

" Marlies
Konsten in
overleg met
studente.

Foto: FRANS
RADE

ge ondergrond. Haar afstudee-
ropdracht was het bevorderen
van uitwisseling van kennis tus-

sen de Hogeschool en het be-
drijfsleven. Hiervoor riep zij in
oktober een nieuwe onderne-

ming in het leven: het Voedings-
expertisecentrum, voorlopig nog
een 'eenmansbedrijfje.

De samenwerking tussen de Ho-
geschool en het expertisecen-
trum is gebaseerd op het princi-
pe 'voor wat hoort wat. Marlies
Konsten speelt de 'opdrachten
uit het bedrijfsleven die geschikt
zijn voor studenten door naai
hun stagebegeleiders en in ruil
daarvoor krijgt zij onder mcci
administratieve ondersteuning.

„Het mes snijdt eigenlijk aan
twee kanten", legt ze uit. „Bedrij-
ven maken gebruik met de ken-
nis van de opleiding, studenten
doen praktijkervaring op en heb-
ben daardoor meer kans op
werk. Bovendien maken echte
opdrachten het onderwijs veel
interessanter."
Als bedrijven of instellingen met
een verzoek om hulp bij het ex-
pertisecentrum aankloppen, be-
paalt Konsten of de opdracht ge-
schikt is voor studenten. Is hij te
zwaar of stellen de bedrijven
eisen die niet in het programma
van de studenten passen, dan
kan ze de opdracht zelf uitvoe-
ren. Dit kost de opdrachtgever
uiteraard wel geld.
Vindt Konsten een opdracht ge-
schikt voor studenten, dan gaat

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
Alleen zó inzenden

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

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

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.

kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mf-
P.M.J.A. Muijters te Heerlen-
Deze oplossing alsmede de zi
van 20 letters is bindend.

Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan deprijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen. Prijswinnaars

Puzzel nr. 7
Oplossing
ELEGANT

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per

giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.
De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen
aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van 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.

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
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

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de

i hoofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-

i ters. Van de oplossing van alle

' puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

1e prijs
Dhr. en mevr.
Mulder-Vandennullen
Einderstraat 71a
6461 EN KERKRADE
2e prijs
Mevrouw M. Vaartjes
Heerlerbaan 143
6418 CC HEERLEN
3e prijs
Mevrouw Trepels
Hongerbeekstraat 46
6367 BR VOERENDAAL
4e prijs
H. Körver
Winricusstraat 72
6467 BP KERKRADE

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien ditgeen 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-

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.

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-
2e prijs ’ 500,-

3e prijs ’ 250,-

4e prijs ’ 100,-

Als u de hele puzzel hebt opgelost,
moet u de letters die voorkomen in de
vakjes met de cijfers 49 - 43 - 9 - 77 "
23-47-69 achter elkaar zetten. U
leest dan een woord dat tevens de uit-
eindelijke oplossing van onze puzzel
vormt. U moet dit woord nietalleen op-
êturen, maar ook goed bewaren (sa-
men met het nummer van de puzzel),
want u hebt het nog nodig aan het ein-
de van onze uit 20 delen bestaande
puzzelronde.

Horizontaal: 1. heks; 4. bazige vrouw; 6. gesneden stier; 8. boom; 11, vo-
gel; 13. roofdier; 16. boom; 18. jongensnaam; 19. maal; 20. familielid; 21.
op grote afstand; 23. persoonlijk voornaamwoord; 25. meetstok; 26. water
doorlatend; 27. kledingstuk; 29. studeren; 32. voorzetsel; 33. slaapvoor-
stelling; 35. telwoord; 36. gil; 38. belemmering; 39. ijzerhoudende grond;
41. speelgoed; 43. spoedig; 44. lofdicht; 45. vochtig; 46. weggetje; 49.
nauw; 51. bosmeertje; 52. bid (Latijn); 55. kers; 57. vis; 59. vierkante platte
steen; 61. borstkasbeen; 62. Russisch keizer; 64. wig; 65. onheilsgodin;
66. bijbelse stad; 67. en andere; 69. ontkenning; 71. schuifbak; 72. deel
van een trap; 74. tijdperk; 76. nikkel; 77. buigzaam; 78. genezen; 80. afge-
mat; 81. Engelse ontkenning; 82. soort verlichting; 83. speelgoed.

Vertikaal: 2. voorzetsel; 3. koeiemaag; 4. mannetjesputter; 5. zangstem;
6. eveneens; 7. kei; 8. Europeaan; 9. bijwoord; 10. vreemde munt; 12. deel
van een auto; 14. ogenblik; 15. tam; 17. broeikas; 20. lengtemaat; 22. deel
van de melk; 24. vlaktemaat; 26. smart; 28. boksterm; 30. voordat; 31. loot;
32. meester; 33. titel; 34. voorbeeld; 36. cliënt; 37. ten afscheid; 40. lid-
woord; 42. Engels telwoord; 46. pro memorie; 47. slagader; 48. telwoord;
50. vluchtige stof; 51. pudding; 52. kijken; 53. neerslag; 54. reeds; 56. getij;
58. vaartuig; 60. maanstand; 62. vervoermiddel; 63. werkelijk; 65. indien;
66. grafvaas; 68. artikel; 70. boom; 72. internationale trein; 73. ik (Latijn);
74: kloosteroverste; 75. aetatis; 77. bepaald onderwijs; 79. recto.

Stormkracht 12
KERKRADE - Met storm-nacht twaalf werd het puz-
zelteam op donderdagavond
aan de Einderstraat in Kerk-
rade het flatgebouw 'ingebla-
zen. Het toen nog niets ver-
moedende echtpaar Enny en
Harrie Mulder-Vandennullen
zat rustig aan de salontafel
het dagelijks spelletje joke-
ren te spelen.

Dat het Limburgs Dagblad
correcte abonnees heeft,
bleek weer eens uit het feit
dat Enny Mulder, nadat wij
ons hadden gemeld met

Dagblad", in eer-
ste instantie dacht aan het
betalen van het abonne-
ment, hetgeen ze immers al
op tijd had gedaan. De groe-

Ne brief deed haar vervol-
gens sidderen en beven.
„Niet te geloven", zei ze in
onvervalst Kerkraads dialect,
„dat is de eerste keer in al die
jaren", en 'putschte' spon-
taan de brenger van de puz-
zelhoofdprijs.
Of de zonen Paul en Ton, de
schoondochters Annie en
Hannie en kleinzoon Marco
nog diezelfde avond op de
hoogte zijn gebracht, hebben
we niet meer ervaren. Zeker
is wel dat zij allen zullen
meedelen in de pot. Na het
genieten van een overheerlij-
ke bonbon uit de diepvries,
trotseerden wij weer storm-
kracht 12, huiswaarts, een
overbluft maar gelukkig echt-
paar achterlatend. " Geen blufpoker, maar jokeren met duizend gulden als inzet.

KRUISWOORDRAADSEL nr. 9

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.

Zaterdag 27 januari 1990 "34
Limburgs dagblad puzzel



meer over. Voor de leerlingen is
dat een drama."

Het nieuwekabinet wil met ingang
van 1991 nu eindelijk eens orde
scheppen in het versnipperde on-
derwijs aan 12- tot 16-jarigen. „Dat
tijdstip halen ze niet, hoor," grijnst
Hoogbergen goedmoedig. „Trou-
wens, van die eenvormigheid die
het kabinet nastreeft, komt natuur-
lijk niks terecht. Het gymnasium
blijft gewoon het gymnasium en
het lhno blijft het lhno ofwel de
huishoudschool."
De voormalige rector van het be-
roemde Brabantse Peelland-colle-
ge in Deurne blikt terug op dertig
jaar onderwijsdiscussie en werpt
zijn blik vooruit. De gepensioneer-
de schoolleider heeft een reputatie
als 'onderwijsvernieuwer', maar
wel een die gelouterd is door de
praktijk.

van zijn er nog slechts drie over.
Bovendien is er nooit enig gevolg
aan de experimenten gegeven. Dat
betekent maar één ding: de mid-
denschool is mislukt."

den te eigenwijs en ouders te on-
kundig om dat te bepalen. De idee
was alle kinderen een breed scala
aan vakken te bieden, zodat ze zelf
een verantwoorde keuze konden
maken."

De brugklas sneuvelde doorkoud-
watervrees en angst voor de ontta-
keling van het gymnasium. Als
doekjevoor het bloeden werd in de
mammoetwet de vorming van bre-
de scholengemeenschappen aan-
geprezen, zodat leerlingen van uit-
eenlopend niveau niet al te zeer
van elkaar zouden vervreemden.
Maar het heeft niet mogen baten,
vindt Hoogbergen. „Die brede
scholengemeenschappen zijn een
grandioze mislukking geworden.
Het overgrote deel van de scholen-
gemeenschappen heeft een hele
smalle basis. Daar zitten havo/vwo
leerlingen, punt uit. Slechts 18
scholengemeenschappen in ons
land hebben een werkelijk brede
basis, dat is één procent van het
hele scholenbestand," constateert
hij. „En die enkele fusie van ma-
vo's en scholen voor lager beroeps-
onderwijs (lbo), tel ik niet mee.
Want die scholen gaan allemaal
failliet, dus dietrend zet niet door."

Mammoet
„Maar dat wordt een mammoet!"
riep het Kamerlid Roosjen in 1958
geschrokken uit, toen hem duide-
lijk werd waar onderwijs-minister
Cals heen wilde met het voortgezet
onderwijs. „Als de Tweede Kamer
destijds niet zo ijverig was ge-
weest, hadden we nu niet in de
puinhoop gezeten," meent Hoog-
bergen ruim dertig jaar later. Want
met talloze wijzigingsvoorstellen
haalde de Tweede Kamer de kern
uit het wetsontwerp waarmee Cals
samenhang wilde aanbrengen in
het versnipperde aanbod van het
voortgezet onderwijs.

Middenschool
„Het was ARP-staatssecretaris van
onderwijs, Grosheide, die de term
middenschool introduceerde, en
niet Van Kemenade," benadrukt
Hoogbergen. „En wat zei de Anti-
Revolutionair? De scheiding tus-
sen het beroeps- en het algemeen
vormend onderwijs moet ge-
slecht!" Vervolgens formuleerde
Van Kemenade op maatschappe-
lijke gronden de noodzaak om alle
kinderen van Nederland in aanra-
king te brengen met detwee aspec-
ten van onze cultuur: het techni-
sche en het algemeen vormende.
Daartoe moesten alle kinderen
naar één school, de midden-
school."

Redding
„In iedere groep waar het ont-
breekt aan pieken, daalt het ni-
veau. Er moet iets zijn waaraan
men zich kan optrekken," is Hoog-
bergens ervaring. Daarom is het
volgens de oud-rector uit den boze
twaalfjarigen van elkaar te schei-
den. Alleen al de afzondering van
too-leerlingen in aparte, scholen
voor beroepsonderwijs „deklas-
seert" de leerlingen, meent hij.
„Wat moet er van deze groep leer-1lingen terecht komen, als ze de ba-!
sisvorming per se in drie jaarmoe-!
ten halen? En alg ze allemaal het
gemiddelde lbo-niveau moeten ha-
len? En dan noem ik nog niet eens j
de combi-variant die geruisloos is'
geschrapt. Er zijn nu eenmaal leer-:
lingen die je niet dag in dag uit.'
moet opzadelen met abstracte ken- 1
nis, maar die je tegemoet moet ko-
men met praktische vakken."
Deze groep kinderen is alleen te
redden als ze nietvoor hun vijftien-
de apart worden gezet. Daarom
noemt Hoogbergen de oprichting
van afzonderlijke scholen voor ba-
sisvorming hun enigeredding. „Al-
leen dan stel je de studiekeuze uit.
Na de driejarige basisvorming
gaan ieder zijn eigen weg: het leer-
lingstelsel, het atheneum of wat
dies meer zij." Hoogbergens red-
dingsboei mag vooral niet verward
worden met de middenschool,
want die deed geen recht aan de
verschillen tussen leerlingen: „Als'
onderwijsmanvind ik datje aparte
niveau-groepen moet vormen.
Maar wel zó dat de één de kans
krijgt uit te blinken in techniek,
waar de ander zich juist onder-
scheidt door een talenknobbel."
Alleen zo ziet Hoogbergen nog
kans het verfoeide schot tussen het
beroeps- en algemeen vormend on-
derwijs te slechten. Want daar was
het allemaal om begonnen in de
discussie van mammoetwet via
middenschool naar basisvorming
die inmiddels al dertig jaar duurt.

Tovermiddel
Het was Deetman die als staatsse-
cretaris van onderwijs een tussen-
oplossing verzon. Hoogbergen:
„Deetman ontwierp een minder
extreem, minder bedreigend mo-
del. Maar met de val van het kabi-
net-Van Agt II in mei '82, sneuvel-
de dat compromisvoorstel." Pas
vier jaar later kreeg het feuilleton
'vernieuwing voortgezet onder-
wijs' een nieuwe wending.
Hoogbergen: „Toen werd de We-
tenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid (WRR) ingezet. Het
bleek een tovermiddel. Eerst liet
de Raad uitgebreid onderzoek
doen. Hetresultaat dat in '86 op ta-
fel kwam, wekte verbijstering. De
conclusie luidde: niemand in Ne-
derland weet wat kinderen in de
eerste drie jaar van het voortgezet
onderwijs eigenlijk leren. Zo bleek

neesmiddel tegen de sociale onge-
lijkheid,zagen de tegenstanders de
middenschool als een nivellerende
'eenheidsworst. Het klimaat was
prompt verziekt.

Baat de basisvorming in zijn huidi

Regeerakkoord
Tot grote droefenis van Hoogber-
gen is het oorspronkelijke plan
voor de basisvorming in hetregeer-
akkoord van het nieuwe kabinet
uitgehold. „Dit kabinet wil welis-
waar de basisvorming invoeren,
maar dan op één niveau. Jekunt op
jevingers natellen dat het gemid-
delde niveau in het lager beroeps
onderwijs maatgevend wordt. Dat
kan natuurlijk nooit! Denken ze nu
heus dat er straks op het gymna-
sium op dezelfde manier Duits
wordt gegeven als op het lhno? Zo
komt van de nagestreefde eenvor-
migheid natuurlijk niets terecht,
want het gymnasium blijft het
gymnasium en het lhno het lhno."
„En denk je dat de studie- en be-
roepskeuze wordt uitgesteld,"
vraagt Hoogbergen zich af. „Wel-
nee". Om de doorstroming van het
ene schooltype naar het andere te
bevorderen, wordt opnieuw de
vorming van brede scholenge-
meenschappen aanbevolen. Weer
een doekjevoor het bloeden om de
leerlingen in al hun verscheiden-
heid in ieder geval in hetzelfde ge-
bouw onder te brengen. Maar
Hoogbergen waarschuwt: „Ik her-
haal. Dat wil men al twintig jaar, en
toch bestaat pas één procent van
het scholenbestand uit brede scho-
lenverbanden. Als je dat niet dwin-
gend voorschrijft, gebeurt het
niet,"

Hoogbergen: „Cals wilde één
brugklas voor alle leerlingen met
als doel uitstel van studie- en be-
roepskeuze. Want men vondkinde-
ren van 12 jaarte jong, schoolhoof-

Hoogbergen is er niet rouwig om.
„Als onderwijsman vind ik dat je
de allerbegaafdste en de minst be-
gaafde leerling niet bij elkaar in
één klas moet zetten. En dat is es-
sentieel voor de middenschool-ge-
dachte." Als de verschillen tussen
kinderen in één klas te grootzijn, is
het volgens Hoogbergen ondoen-
lijkom nogbehoorlijk les te geven.
Het halsstarrige verzet van veel
scholen tegen de middenschool,
vond en vindt hij danook begrijpe-
lijk.
Die botte afwijzing van de meeste
scholen deed de middenschool de
das om, analyseert Hoogbergen.
„Daarnaast speelde een rol dat tal-
loze volgelingen van Van Kemena-
de de middenschool zagen als in-
strument om de samenleving te
verbeteren," herinnert hij zich.
Terwijl de voorstanders de mid-
denschool wilden inzetten als ge-

De middenschool is ten onder ge-
gaan om nooit weer te herleven,
meent Hoogbergen. „Van Kemena-
de heeft dertien experimentele
middenscholen opgericht. Daar-

Kortom, ondanks de mammoetwet
bleef het gehate schot overeind
tussen het beroepsonderwijs aan
de ene kant en het algemeen vor-mend onderwijs (mavo/havo/vwo)
aan de andere kant. Het is die wa-
terscheiding die de discussie overde vernieuwing van het voortgezet
onderwijs al dertig jaar beheerst.
En niet ten onrechte, vindt Hoog-
bergen. „Zoals het er nu uitziet, is
er in het jaar 2000 niet één school
voor lager beroepsonderwijs (lbo) margreet Vermeulen

Een paar apart
in kunstcentrum

" Annette
Habets
eigen
belang
niet voor
laten gaan

Foto:
JEROEN

KUIT

Dirigent van de Mastreechter
Staar, een koperen jubileum als

dirigent bij harmonie Sainte
Cécile in Eijsden, dirigent

Kerkraads Mannenkoor
St. Lambertus,

Rijksgecommiteerde voor
HaFaßra-examens in Nederland,

en directeur van de
streekmuziekschool Roermond.

Het visitekaartje van Hennie
Ramaekers. Niet h\j, maar een

voor velen nog onbekende
Annette Habets uit Ejjs-Wittem
werd directeur van het nieuwe
centrum kunstzinnige vorming

(CXV) in Roermond waar
Ramaekers nou net zn zinnen op

had gezet.

De strijdvaardigheid van Annet-
te Habets voor een goed functio-
nerend CXV heeft er allerminst
onder geleden. Ze is vastberaden
om stevig de schouders onder
het CXV te blijven zetten. Ook na
de problemen rond het CXV in
het eerste half jaar. En die zijn
toch niet gering.

Ga maar na. Ramaekers proce-
deert, en nog steeds. Het aantal
cursisten bij de voormalige vrije
akademie halveerde in het begin,
ook al is er nu weer een stijgende
tendens. De huisvesting voldoet
nog niet, en het wachten is op
één gebouw, mogelijk het pand
van de Limburgse bestuursaka-
demie in Roermond. En daar
komt bij dat de gemeente gecon-
fronteerd is met extra aanloop-
kosten, ruwweg twee ton, die
weliswaar normaal zijn bij de
vorming van een nieuw instituut,
maar bij de politiek extra zwaar
vallen. Vooral na het sanerings-
proces bij de vrije akademie
waarvoor de raad een half mil-
ioen nn tafel moest leppen

Jezou bijna het hoofd laten han-
gen. Annette Habets niet. Inte-
gendeel. „In Almere of Lelystad
begin je met een schone lei, en is
het een fluitje van een cent omzon instituut van de grond te
krijgen. Maar nu praten we over
Roermond, en dat is andere
koek."

„Je loopt in Roermond tegen
twee culturen aan: de onderwijs-
cultuur* bij de streekmuziek-
school en de cultuur bij de vrije
akademie om zoveel mogelijk
ruimte te bieden aan de eigen
creativiteit. Verschillende typen
docenten dus ook, die ook nog
eens een andere CAO hebben.
Dan is is toch niet gek dat het
CXV tijd nodig heeft, en geld."

„Bezuinigen was de aanleiding
om een CXV te vormen. Geza-
menlijke huisvesting, admini-
stratie, noem maar op. Maar de
dieperereden is tekomen tot een
echt geïntegreerd compleet
kunstcentrum waai onderwijs en
creativiteit hand in hand paan "

„En dan moetje geen eigen stok-
paardjes gaan berijden. Dat ben
ik vooral gaan beseffen toen ik
na mijn conservatoriumstudie
blokfluit en contrabas („De eer-
ste vrouw in Nederland met die
combinatie") de studie gezond-
heidswetenschappen oppakte en
daarna in verschillende staf- en
typisch managementfuncties
verzeild raakte. Na twintig jaar
kon ik van de actieve muziekbe-
oefening makkelijk afstand ne-
men, ook van het Syrinx-ensem-
ble, voor wie dat nog kent."

„De nieuwe impulsen die ik het
CXV wil meegegeven, zijn al in
gang gezet. Organisatorisch
moet er een managementteam
komen. Nieuwe projecten begin-
nen te lopen en zullen ook het
verloren deel cursisten snelweer
op de weg naar het CXV bren-
gen."

De projecten zijn zeer divers.
Van textiele werkvormen tot to-
neel, video (een aanzet tot het
maken van films), tuinarchitec-

tuur ('de jongste onder de schone
kunsten'), airbrush/graffiti er^bijvoorbeeld de aandacht voo»
Latijns/Amerikaanse muziek!

i
Naast kennismakingsprojecten
zijn er meerjarenprogramma's in'
de maak. Ook voor kinderen. Het
CXV kent behalve de cursussen
ook dienstverlenende projecten
aan groepen en instellingen en
bovendien steunfuncties voor
krachten in het sociaal-cultureel1
werk, de gezondheidszorg en het
gevangeniswezen.

Van de voormalige directie van
de vrije akademie Roermond,
Lodewijk Imkamp en Matu Huij-
bregts, heeft Annette Habets
geen last gehad. Imkamp is zijn
eigen weg gegaan, Matu Huy-
bregts maakt in feite al deel uit
van het managementteam als
coördinator of adjunct-directeur.
Die titel interesseert haar niet^zegt ze, alleen het werk.

Ramaekers is voor Annette Ha-
bets, hoe je het wendt of keert,
nog duidelijk wèl eert probleem,
„Dat heeft niks met de persoon te
maken. Hennie Ramaekers is nü
eenmaal door de omstandighe-
den in een voor hem minder
prettige positie komen te verke-
ren. Dat neemt niet weg dat jè
niet zover moet gaan, vind ik, dat
jehet eigenbelang boven dat van
een heel instituut laat uitstijgen,"
zegt Annette Habets.
HennieRamaekers die op papier
nog steeds directeur streekmu-
ziekschool is, houdt zijn geheel
eigen kijk op het CXV: „Van el-
kaars werkvormen kun je leren,
maar uiteindelijk blijven de mv«
ziekschool en de vrije akademie
aparte bloedgroepen. De schei-
ding der geesten begint al onder
de studenten in de kroeg. Kijk
maar naar Maastricht waar het
conservatorium en de akademie
naast elkaar bestaan en de stu-
denten ieder de loop hebben
naar hun eigen café."

rené roosjen.

Niemand die na een halfjaar dat
het CXV bestaat - de samenvoe-
ging van streekmuziekschool en
vrije akademie Roermond - al
een antwoord op de vraag durft
te geven of het CXV een school-
voorbeeld wordt van integratie
van 'schone kunsten' of een blij-
vende LAT-relatie, apart en toch
samen.
Onder de gegeven omstandighe-
den is dat ook niet gemakkelijk.
Zeker nu Ramaekers zijn direc-
tiepost bij de streekmuziek-
school blijft claimen, lijkt inte-
gratie nog ver weg. De ambtena-
renrechter die eraan te pas
kwam, besliste weliswaar dat de
gemeente niets te verwijten viel
door Annette Habets te benoe-
men - omdat gewooneen nieuwe
functie is ingevuld - maar Ra-maekers is in hoger beroep ge-
gaan.

De vraag rijst waarom hij dan
niet benoemd is. Welnu, het
Roermondse college wenste een
unanieme voordracht van het
CKV-bestuur in oprichting. Dat
lukte niet. Het bestuur stapte op
en het college nam zelf het voor-
touw. En pas na de benoeming
van Annette Habets kwam een
nieuw bestuur onder voorzitter-
schap van Jo Adams, oud-direc-
teur Oranjerie. Voor Ramaekers
is essentieel in het verhaal dat
destijds de selectiecommissie
positief adviseerde. Voor hem de
reden om voet bij stuk te hou-
den

Scholengemeenschap is nog altijd geen gemeenschap
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„Het onderwas is per definitie
conservatief," glimlacht

gepensioneerd rector Th.
Hoogbergen. „Weet u dat er de

laatste honderd jaar zegge en
schrjjve één nieuw schoolvak bij

is gekomen? En de meesten
vinden dat nieuwe vak,

maatschappijleer, nog altijd
maar niks." Het verwondert

Hoogbergen dan ook niet echt,
dat er al dertig jaar wordt

gefilosofeerd over de
herinrichting van het voortgezet
onderwijs, maar dat het sinds de
invoering van de Mammoetwet in

'68 bij praten is gebleven.
„Twintig jaarzitten we nu al met

de puinhoop," constateert
Hoogbergen droogjes.

" Hoogbergen: reddingsboei

Want met het afnemend leerling-
aantal holt het lbo zichzelf uit. „Om
verschillende groepen te vormen
voor timmeren, schilderen, auto-
techniek, metselen en metaal heb
je een mimimum-aantal kinderen
nodig. Als er niet genoeg zijn,
wordt noodgedwongen de ene keu-
ze-mogelijkheid na de andere ge-
schrapt. Zo neemt de animo voor
het beroepsonderwijs steeds ver-
der afen daalt ook de kwaliteit van
de opleiding."

ge vorm niet, dan schaadt het mis-
schien ook niet. „Jawel," zegt
Hoogbergen op besliste toon. In
zyn optiek wordt het lager be-
roepsonderwijs de grote verliezer.
„De tegenstellingenworden verder
aangescherpt. Nu sturen ouders
hun kinderen als het maar even
kan naar de mavo, om aan het lager
beroepsonderwijs te ontsnappen.
Dat noem ik de moeraseffecten van
onze samenleving. Het lager be-
roeps onderwijs is een vergaarbak
voor het allerlaagste niveau, voor
kinderen met problemen en noem
maar op. Als de afnemende belang-
stelling voor het lbo doorzet, be-
staat er in 2000 niet één lbo-school
meer." Dat is dramatisch, meent
Hoogbergen.

dat sommige kinderen drie uur per
week natuurkunde kregen en an-
deren dertien uur! Op sommige
scholen heette natuurkunde 'ken-
nis der natuur', andere noemden
het vak 'natuurwetenschappen.
Zo ging het met alle vakken."

De oplossing die de WRR presen-
teerde om het ratjetoe te ordenen,
heette 'basisvorming' .en kreeg
wonder boven wonder een gunstig
onthaal. Kortgezegd betekent ba-
sisvorming dat alle leerlingen van
12 tot en met 15 jaar eenzelfde les-
programma krijgen voorgescho-
teld met twaalf vakken. De aloude
doelstelling: uitstel van studie- en
beroepskeuze zit erin verpakt.
Evenals de gouwe ouwe dat alle
leerlingen met een gemeenschap-
pelijke pakket aan basiskennis uit-
gerust moet worden, variërend van
kunst tot techniek.
Hoogbergen laat zich nog steeds
enthousiast uit over de oplossing
die de WRR bedacht had om recht
te doen aan de enorme verschillen
tussen leerlingen. De één kan nu
eenmaal meer dan de ander en
daarom moet de stof op twee ni-
veaus worden gedoceerd. Niet
iedere leerling hoeft daardoor het
programma even snel door te wer-
ken. De een kan er drie jaar over
doen en de ander vier. Wie het nog-
al abstracte basispakket wil combi-
neren met praktische vakken, kan
de combi-variant volgen, die vijf
jaar duurt.
Om niet teveel overhoop te halen,
blijven de bestaande schooltypen
voorlopig intact. Hoogbergen: „De
WRR wilde vanuit de bestaande
schooltypen langzaam toewerken
naar een werkelijk nieuwe scho-
lengemeenschap. Daarin moest zo-
wel het lbo als het atheneum verte-
genwoordigd zijn."

■^^^^^^^"*^»-« '■ I
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I-uren en aftekenkaarten. Twee
begrippen die zes jaar geleden

nog onlosmakelijk verbonden
waren met een WO-Mavo. 's

Morgens vroeg, voor de lessen
echt begonnen, nog even een half

uurtje je huiswerk doornemen
met een leraar. Werken in je

eigen tempo en ook na een derde
keer vragen deed je nooit

tevergeefs een beroep op een
docent. „Veel is er niet veranderd

bij het WO-onderwijs", zegt R.
Rutten, directeur van de

WO-Mavo Koningin Beatrix in
Heerlen. „Die extra begeleiding,

dat is toch typisch WO."

ichrijver dezes slaagde in 1982 op
le IVO-Mavo in 's-Hertogenbosch.
Sen prettige tijd met vier jaar de-
elfde leerlingen en mentor. Jehad
looit het gevoel een nummer te
ijn, een naamloze dieODgaat in de
[rote massa. Daarom werd de
chool bewust klein gehouden, zo-
lat er een goed contact mogelijk
vas tussen leerling en leraar.

«Vat volgens Rutten en dekaan T.
stroeken tot hun grote verdriet
iog steeds niet is veranderd, is het
mago van de IVO-Mavo als een
school voor speciaal onderwijs.
,En dat blijft ons maar hardnekkig
ichtervolgen. IVO is een afkorting
/an Individueel Voortgezet Onder-
wijs. Dat betekent dat er bij het
aanbieden van de lesstofrekening
wordt gehouden met de individue-
le kwaliteiten van elke leerling. Wij
gaan er van uit dat jonge mensen
sich moeten ontwikkelen naar
sigen tempo en aard."

Minderbegaafd
Op een IVO-MAVO zitten dus ze-
ker geenminderbegaafde kinderen

die speciaal onderwijs nodig heb-
ben. Het diploma dat een leerling
op de Koningin Beatrix Mavo
krijgt is exact hetzelfde als dat op
iedere andere Mavo in Nederland.
Maar de keus voor een IVO-Mavo
is een bewuste keus voor leerlin-
gen die, bijvoorbeeld, last hebben
van faalangst of concentratiepro-
blemen. Door extra aandacht te ge-
ven aan die 'zwakke'punten, wordt
een leerling beter voorbereid op
het vervolgonderwijs. Of zoals
Stroeken het zegt: „De leerlingen
krijgen veel bagage mee, en in het
vervolgonderwijs kunnen ze zelf-
standiger werken."

Tot 1985 was deKoningin Beatrix
ook een 'gewone' Mavo. Vanaf dat
jaar werd besloten op de school te
gaan werken volgens het IVO-sys-
teem. En nog steeds is de Beatrix-
Mavo de enige IVO-Mavo in Lim-
burg. Leerlingen uit 15 gemeenten
en afkomstig van 71 verschillende
basisscholen komen elke dag naar
Heerlen. De Beatrix-Mavo begint
zelfs om 9.15 uur om de leerlingen
de kans te geven een beetje op een
normale tijd van huis te kunnen
vertrekken.

'Die extra begeleiding, dat is echt IVO-onderwijs'

Beatrix-mavo wil af
van stempel 'speciaal'

" Toewerken naar zelfstandigheid Foto: FRANS RADE

Afgelopenzomer leverde de school
de eerste lichting geslaagden af.
Van de 37 kandidaten slaagden er
uiteindelijk 34 en van de drie ge-
zakten was er één die door ziekte
verhinderd was mee te doen aan
het examen. Contacten met ge-
slaagde leerlingen leerden de
school dat een heel behoorlijk deel

een zelfstandig leven leidt. „Een
paar oud-studenten hebbenzich in
België gevestigd, wonen daar al-
leen op kamers en volgen een ver-
volgopleiding. En allemaal zijn ze
dankbaar voor de individuele be-
geleiding dieze hier op school heb-
ben genoten. Dat heeft ze zelfver-
trouwen gegeven. Een vertrouwen

in eigen kunnen dat ze vroeger
minder hadden."

Pijlers
Lange tijd ging het IVO-systeem er
van uit dat een leerling niet kon
blijven zitten, maar daar zijn veel
scholen van teruggekomen. „Als

een leerling hier echt met mee-
komt, dan adviseren we hem of
haar uit te kijken naar een andere
school. Maar als we maar even het
idee hebben dat een leerling het
redt, dankrijgt hij een kans," aldus
Rutten.

Het onderwijs op een IVO-Mavo is
gebouwd op een aantal pijlers die
je op een andere Mavo niet aan-
treft. Zo werkt elke IVO-Mavo vol-
gens een taken-systeem. Een
schooljaarbestaat uit tien taken en
elke maand vertegenwoordigt een
taak. Het is de bedoeling dat de
leerlingen aan het einde van het
schooljaar alle tien taken van elk
vak hebben afgerond.

Het tempo waarin de student
werkt kan hij, binnen bepaalde
grenzen natuurlijk, zelf bepalen.
Langzame werkers krijgen meer
begeleiding van hun leraar dan
snelle werkers. Aan het eind van
elke taak ontvangt de leerling een
zgn. aftekenkaart waarop de
ouders en mentorkunnen zien hoe-
ver hun pupil is en welke resulta-
ten er bereikt zijn in diverse vak-
ken.
Het I-uur is een ander onderdeel
van het onderwijspakket op een
IVO-Mavo. In dit Individucel-be-
geleidingsuur kunnen leerlingen
die denken de lesstofvoor die dag
niet helemaal in devingers te heb-
ben, een half uur voor aanvangvan
de eerste lessen extra ondersteu-
ning krijgen.

Tenslotte een heel typerend aspect
van de IVO-mavo: het mentor-
schap. „De mentor en de ouders
spelen bij de begeleiding van de
kinderen een groterol. Een mentor
hier op school volgt een groep van
ongeveer twintig leerlingen van
het eerste tot het vierde jaar. Hij of
zij is aanspreekpunt voor de leer-
lingen, maar vooral een verbinding
tussen ouders en hun kinderen.
Zijn er problemen thuis of op
school, dan is de mentor degene
waar het kind naar toe stapt.En dat
werkt uitstekend, een mentor
bouwt in die jaren een goede ver-
trouwensrelatie op," vertelt Stroe-
ken.

Aan het begin van het eerste leer-
jaar brengt de mentor een huisbe-
zoek aan al zijn leerlingen. Daar
wordt ingegaan op eventuele pro-
blemen die een leerling heeft, zo-
dat de docent daar later in de klas
rekening mee kan houden. „Dat
hele idee dat leerling, leraren, men-
tor en ouders één geheel vormen,
dat geeft kinderen hier pp school

het gevoel dat ze zich thuis voelen.
Er wordt trouwens ook weinig ge-
spijbeld op onze school."

Duizendpoot
Is de begeleiding in het begin van
de 'loopbaan' van de IVO-leerling
behoorlijk intensief, naarmate de
student toegroeit naar het eindexa-
men wordt hij of zij geacht meer
zelfstandig te kunnen werken. „Je
ziet dat ook heel duidelijk. In het
tweede jaar al komen leerlingen 's
morgens binnen, nemen hun taken
voor die dag en gaan aan de slag.
Maar de eerste maanden van het
eerste jaar pakken we de leerling
nog bij de hand, wijzen we hem zo-
veel mogelijk de weg. Dan ben je
ook veel meer een duizendpoot;
veel vragen beantwoorden, in-
springen bij problemen etc."

Rutten en Stroeken zijn navier jaar
duidelijkenthousiast over het IVO-
onderwijs. Maar zeker zo belang-
rijk ofmisschien nogwel belangrij-
ker is wat de leerlingen er zelf van
vinden. Maud Douven, tweede
jaars leerlinge van de Beatrix-
Mavo, kan de vergelijking 'tussen
het IVO-onderwijs en een andere
Mavo goed trekken. Toen ze een
half jaar op een scholengemeen-
schap voor Havo en Mavo zat met
ruim 1500 leerlingen, kreeg ze het
gevoel dat ze onderging in de mas-
sa. Ze voelde zich niet op haar ge-
mak, scoorde de ene onvoldoende
na de andere. De doorslag om naar
een IVO-Mavo uit te kijken was de
mededelingvan een van de docen-
ten dat 'ze toch maar een Mavo-
leerling was.
„Van een leraar van deze school
hoorde ik over het IVO-onderwijs.
En het gaat echt veel beter. Ze leg-
gen hier alles rustiger uit. Als jeiets
niet begrijpt kun je het gerust nog
een keer vragen. Op mijn oude
school gingenze met een sneltrein-
vaart door de lessen heen. Je kreeg
huiswerk op en wist eigenlijkhele-
maal niet wat jemoest doen." Ook
de eerste jaars Christel Pelzer is
blij dat ze voor de IVO-Mavo heeft
gekozen. „Het allerbelangrijkste is
dat je heel duidelijk toewerkt naar
zelfstandigheid. In het begin werd
er veel uitgelegd, maar nu is dat
vaak niet meer nodig en gaan we
zelf aan de slag. Ik denk dat ik het
op een andere Mavo niet had gered
en ook niet naar mijn zin had ge-
had. Hier bevalt het me en wat het
belangrijkste is, ik krijg hetzelfde
diploma als ergens anders."

roei van den eijnde

\De maatschappelijke waarde die
aan het Havo-diploma wordt

toegekend is laag. Ook de
aansluiting met

vervolgopleidingen is beneden de
maat. Vier onderzoekers van de

Utrechtse Rijksuniversiteit
hebben dat geconstateerd. In de

vierde klas van het Havo blijft
een kwart van de leerlingen

zitten. De vervolgopleidingen
spelen ook niet goed op de

Havo-gediplomeerde in. Gloort er
hoop voor de Havo?

„De problematiek van doorstro-
ming bij het Havo-onderwijs is qua
doelstelling nooit helemaal gewor-
den wat het had moeten zijn. De
opleiding is te theoretisch. Boven-
dien spelen vervolgopleidingen
niet in op het type leerlingen dat de
school verlaat," zegt Havo-direc-
teur A. Wegman van het Corioval-
lum College in Heerlen.

De problematiek met het Havo is
ook door Wegman al in een vroeg
stadium onderkend. „We zijn
eigenlijk nooit helemaal gelukkig
geweest met de opzet van de oplei-
ding. Kort na het ontstaan van het
Havo zijn wij er uitvoerig mee be-
zig geweest. Wij hebben toen ge-
probeerd de opleiding te combine-
ren met een praktijkgericht gedeel-
te, bijvoorbeeld met een Meao.
Daardoor zou een betere beroeps-
kwalificatie ontstaan en de instap
naar het Heao vlotter verlopen. Het
bleek bij het ministerie echter niet
acceptabel, paste niet in het be-
leid," zegt 2Te heer Wegman.

Motivatie
Uit het Utrechtse onderzoek komt
ook naar voren dat onderwijsge-
venden in de 4-Havo klassen werk-
houding, motivatie en verzuim als
de grootste problemen ervaren.
Volgens de docenten beschouwt
de Havo-leerling huiswerk maken
als een sluitpost op zijn activitei-
tenbegroting. Bovendien heeft de
Havo-leerling een pragmatische in-
stelling: een zes scoren is voldoen-
de en dus goed. Havo-leerlingen
zijn weinig gemotiveerd om het le-
ren voor school in hun leven cen-
traal te stellen. Als dan in 4-Havo
de cijfers ook nog zakken ten op-
zichte van het voorgaande jaar,
daalt de motivatie van de leerling
fors.

„Een Havo-leerling moet in het
derde jaar al zijn examenpakket
kiezen. Dat is eigenlijk te vroeg.
Een Vwo-leerling doet pas in het
vierde leerjaar een werkelijke keu-

ze," zegt de heer Wegman. „Als een
Havo-leerling met exacte vakken
in het pakket in de vierde klas tot
de conclusie komt dat hij toch lie-
ver de toeristische richting uitgaat
dan is er geen manier meer om dat
te corrigeren of aan te passen.
Daarom moet de begeleiding in de
derdeklas vooral gericht zijn op de
mogelijkheden die er zijn."

De onderzoekers constateren
voorts dat er een verband ligt tus-
sen slechte motivatie en verzuim.
„De absentie gaat dan op haar
beurt weer een eigen rol spelen.
Mogelijke afhakers raken achter,
missen het schoolritme en komen
steeds dieper in de put te zitten."
Daarbij werkt de clustervorming in
4-Havo, waardoor leerlingen tel-
kens met een andere lesgroep wor-
den geconfronteerd, het verzuim in
de hand. Leerlingen voelen zich
immers nauwelijks verbonden met
al die verschillende lesgroepen.

„Een goede begeleiding van de
leerling kan dat verzuim groten-
deels voorkomen," zegt de heer
Wegman. „Een Havo-leerling is
over het algemeen pragmatisch in-
gesteld en gevoelig voor de manier
waarop hij wordt benaderd. Hij
moet merken dat er voor hem per-
soonlijke aandacht is. Wij doen er
op school veel aan."

Begeleiding
De directeur erkent dat werkhou-
ding en motivatie wel eens wat te
wensen overlaat. „Juist met de eer-
der genoemde begeleiding probe-
ren wij motivatie en werkhouding
zo veel mogelijk te optimaliseren.
Het verzuim onder de leerlingen in
4-Havo is op het Coriovallum Col-
lege dan ook te verwaarlozen. We
moeten overigens niet vergeten dat
4-Havo in feite een examenjaar is.
Veel leerlingen komen in tempo-
problemen door de organisatie van
de bovenbouw."

Havo aan vernieuwing toe

" Wegman: meerdere niveaus mogelijk maken. Foto: MARCEL VAN HOORN

Naast het groot aantal zittenblij-
vers op de Havo-scholen, blijkt vol-
gens onderzoekers R. Schuur-
mans, A. Harderwijk, L. Galesloot
en J. ten Brinke dat een groot per-
centagevan de Havo-leerlingen dat
het diploma op zak heeft, geenvol-
tijds-vervolgonderwijs kiest.

Bovendien gaan meer dan vroeger
Havo-gediplomeerden naar het
Middelbaar Beroepsonderwijs ,in
plaats van naar het Hbo. En dat ter-
wijl het Havo is bedoeld als voor-
opleiding voor het hoger beroeps-
onderwijs, aldus de onderzoekers.
Zij maken hierbij wel de kantteke-
ning dat de aansluiting met HBO-
opleidingen in de exacte richting
veel slechter is dan de aansluiting
met HBO-scholen in de 'zachte'
sector.

De meest recente cijfers van het
CBS (schooljaar 1987/1988) tonen
aari dat 53,5 procent van de ge-
slaagde jongens voor een Hbo-op-
leidingkiest. Bij de meisjes ligt dat
percentage op 42 procent. Voor een
Mbo-vervolg kiezen 30,1 procent -
van de jongens en 24 procent van
de meisjes.
Van de afgestudeerden op het Co-
riovallum College zet 40 procent
(jongens en meisjes) de studie
voort aan een Hbo-instelling en 42
procent vertrekt naar het Mbo. „Er
is op onze school bijna niemand
die geen vervolgopleiding kiest",
zegt de heer Wegman.

De vier onderzoekers zijn van me-
ning dat iedere Havo-school gebaat
is bij een intern onderzoek naar de
problemen op school. Want dan
pas wordt duidelijk wat er precies
aan schort en hoe de problemen
aangepakt kunnen worden. En om
die problemen te lijf te gaan, moet
in ieder geval een draagvlak wor-
den gecreëerd. Dat is nodig omdat
docenten verschillend kunnen
aankijkentegen de oorzaak van de
problemen.

Spelregels
Docenten zouden hierbij dan de
volgende spelregels in acht moeten
nemen. In de eerste plaats moeten
zij respect tonen voor alle collega's.
Daarnaast moeten zij tijd geven
aan het ontwikkelen van gedachte-
processen. Ook is zorgvuldig en
goed voorbereid werken een ver-
eiste. Goed om kunnen gaan met
de onvermijdelijke spanningen,
lijkt een open deur, maar is nood-
zakelijk om de discussie over ver-
beteringen in het Havo-onderwijs
een goede kans te gunnen,aldus de
wetenschappers. Directeur Weg-
man is met het Coriovallum Colle-

ge dank zij een goede begeleiding
al aardig op weg.

Twee weken geleden heeft staats-
secretaris Wallage van Onderwijs
deTweede Kamer laten weten dat
het aantal examenvakken in het
voortgezet onderwijs van de baan
is. Ook het Verplicht stellen van
wiskunde en een tweede vreemde
taal als .eindexamenvakken gaat
niet door. Hij zeteen streep door de
voornemens, omdat hij zich heeft
laten overtuigen door de bezwaren
die de onderwijsorganisaties tegen
de plannen naar voren hebben ge-
bracht. Daarnaast spelen ook de
kosten die met de maatregelen zijn
gemoeid een rol.

Het idee om het aantal eindexa-
menvakken in het voortgezet on-
derwijsuit te breiden en wiskunde
en een tweede vreemde taal ver-
plicht te stellen is afkomstig van de
voorganger van Wallage, staatsse-
cretaris Ginjaar-Maas. Deze be-
windsvrouw wilde op die manier
de aansluiting tussen het voortge-
zet onderwijs en het hoger onder-
wijs verbeteren.

Een ambtelijke werkgroep heeft
inmiddels uitgerekend dat de plan-
nen een investeringzouden vergen
van honderd miljoen gulden.

Kansgevend
Directeur Wegman (al bijna 13 jaar
als zodanig aan het Coriovallum
College verbonden) toont zich een
voorstander van uitbreiding van
het aantal examenvakken als het
Ministerie daarin tenminste wil in-
vesteren. „Ik ben absoluut voor
verbreding van het pakket maar te-
gen het verplicht stellen van wis-
kunde. Ik heb niets tegen dat be-
langrijke vak, maar er moet ruimte
blijven voor de anderekant van het
leven. Onderwijs moet kansgevend
zijn. Ik ben voorstander van een
vrije pakketkeuze zolang het kan.
Veel scholenwillen dat in principe
ook."

Staatssecretaris Wallage komt nu
zo spoedig mogelijk met een meer
algemeen plan voor de inrichting
van de bovenbouw van het voort-
gezet onderwijs. Daar zitten de
meeste problemen. Door de invoe-
ring van de basisvorming in de on-
derbouw, zoals die is overeengeko-
men in het regeerakkoord, zullen
ook in de bovenbouw veranderin-
gen nodig zijn.

Met ingang van augustus wordt
wel het examenvak wiskunde op
het Havo omgezet in wiskunde A
en B. Nader wordt bekeken of bei-
de vakken naast elkaar in het vak-
kenpakket kunnen worden geko-
zen.

Wat dat precies gaat worden is nog
niet bekend. Wegman heeft daar
wel al gedachten over. „Van de zes
of zeven vakken op niveau heeft
een leerling er doorgaans drie of
vier echt nodig. Het zou zo moeten
zijn dat op meerdere niveaus per
vak examen kan worden gedaan.
Deelcertificaten geven de leerling
meer mogelijkheden."

jo jeurissen
xandra feije
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Zijn Turkse en Marokkaanse
kinderen beter voorbereid op de
Nederlandse samenleving als ze
met andere moslim-kinderen op
een islamitische school zitten, of

zijn ze beter af als ze met
Nederlandse leeftijdgenootjes

naar een gewone Nederlandse
school gaan? De Turkse en

Marokkaanse gemeenschap in
ons land kan het maar niet eens
worden over het antwoord op die

vraag.

Geen reacties

len, omdat immers het meren-
deel van de leerkrachten aan de
moslim-scholen zelf geen aan-
hanger is van de islam.

Gebrek aan leerkrachten
fnuikend voor Moslim-scholen De ervaringen in Rotterdam lij-

ken die conclusie te rechtvaardi-
gen, maar doet ook denken aan
een strijd tussen rekkelijken en
preciezen. De eerste moslim-
school, de Al-Ghazali, is strenger
in de leer en trekt meer leerlin-
gen dan de Ibn-I-Sinaschool die
later werd opgericht en waar bij-
voorbeeld het dragen van hoofd-
doekjes niet verplicht is en ook
de christelijke feestdagen wor-
den gevierd.

de Rijn en Amsterdam spannen
zich in voor de oprichting van
eigen scholen. In Rotterdam
wordt zelfs gewerkt aan de op-
richting van de derde moslim-
school.

dat hun voortbestaan niet is ver-
zekerd, wat voor andere ouders
weer aanleiding is hun kind nog
maar een jaartje naar een andereschool te sturen, die bovendien
meer in de buurt ligt.

Dat de scholen in de Rotterdam-
se wijken Charlois en Spangen
ver af liggen van de wijken waar
veel Turken en Marokkanen wo-
nen, wijt Tütüncu aan 'de ge-
meentelijke politiek. De Isno
heeft genoegen genomen met
deze betrekkelijk ongunstige si-
tuatie, omdat wachten met deoprichting van een school de
ouders zou demotiveren. „We
hebben gepakt wat we krijgen
konden."

Integratie
Het Landelijk Platform voor On-
derwijs in eigen Taal en Cultuur
is niet zo gelukkig met dit stre-
ven. Secretaris Naci Dermibas
vindt dat aparte scholen de inte-
gratie van moslims in de samen-
leving geen goed doet. Hij wijst
erop dat moslim-scholen vooral
populair zijn bij het traditionele
en sterk religieuze gedeelte van
de minderheidsgroepen,wat Tü-
tüncu niet tegenspreekt, en be-
twijfelt of zij wel voelen voor in-
tegratie in de samenleving.

De leraren in eigen taal en cul-
tuur, tegenwoordig ook wel lera-
ren eigen taal genoemd, vinden
het niet juist dat de school zon
belangrijke taak krijgt toebe-
deeldin de religieuze opvoeding.
„Dat is geen taak voor de school.
De wet geeft de mogelijkheid
godsdienstles te geven en daar
moet het bij blijven." Demirbas
kan niet nalaten enigszins iro-
nisch op te merken dat het in de
praktijk allemaal wel zal meeval-

öe leraren die onderwijs in eigen
«al en cultuur verzorgen, vinden
«at de kinderen beter af zijn als
<*e met Nederlandse kinderen op-
groeien. Daarom hebben zij zichaltijd verzet tegen de oprichtingvan islamitische scholen.

öe Islamitische Stichting Neder-
Onderwijs (Isno), die zich

Dezig houdt met de oprichtingene *ploitatie van islamitische
scholen, denkt daar anders over,
"fiaar ziet zich op dit moment ge-
noodzaakt pas op de plaats te
[^aken. De belangstelling voor
"et islamitisch onderwijs valt te-gen.

De overheid neemt vooralsnog
geen stelling in de discussieover
de vraag of de integratie van
minderheidsgroepen meer ge-
baat is bij eigen islamitische
scholen of bij extra aandacht op
openbare en bijzondere scholen.
Oud-staatssecretaris Ginjaar-
Maas onderkende het risico dat
eigen scholen leiden tot verster-
king van het isolement van de
moslim-bevolking, maarkon ook
niet zeggen welke kant het zou
opgaan.

Haar opvolger, PvdA-staatsse-
cretaris Wallage, heeft zich over
de kwestie nog niet uitgespro-
ken, maar op het ministerie van
onderwijswordt ervan uitgegaan
dat er in het beleid niets veran-
dert. Een woordvoerder van het
ministerie relativeert de nadelen
die kleven aan vergroting van
het isolementvan moslim-kinde-
ren. „Afzondering kan de eigen
identiteitversterken en dat komt
uiteindelijk de emancipatie van
de groep ten goede."

theo haerkens
Drs M. Tütüncu, secretaris van«e isno, erkent dat de scholen

Maar er is nog een ander pro-
bleem, dat minstens zoveel ge-
wicht in de schaal legt. De isla-
mitische scholen draaien voor
zon tachtig procent met Neder-
landse en niet-islamitische leer-
krachten, wat hun aantrekkings-
kracht niet verhoogt. Tütüncu
erkent dat het islamitisch karak-
ter van de scholen daaronder
nogal lijdt. Dat valt niet goed te
maken met een paar studiedagen
voor de Nederlandse leerkrach-

minder leerlingen trekken dan
verwacht. Maar hij vindt het te
vroeg om vast te stellen dat dat
enkel ligtaan de tanende belang-
stelling voor het islamitisch on-
derwijs. Hij wijst erop dat de
twee islamitischescholen in Rot-
terdam, waarvan er een door zijn
organisatie wordt beheerd, wel
erg ver af liggen van de wijken
waar veel Turken en Marokka-
nen wonen. De grote afstand tot
de school weerhoudt ouders er-
van hun kinderen ernaartoe te
sturen. Het inzetten van enkele
busjes om de kinderen op te ha-
len en weer thuis te brengen,
heeft hen tot nu toe niet massaal
tot andere gedachten gebracht.
De scholen blijven hierdoor be-
trekkelijk klein, met als gevolg

ten en wat extra achtergrondin-
formatie over de islam.

Er zijn eenvoudig te weinig mos-
lim-leerkrachten met een Neder-
landse onderwijsbevoegdheid.
„We krijgen haast geen reacties
als we advertenties plaatsen." En
werven onder de leerkrachten
die overal in het land onderwijs
verzorgen in eigen taal en cul-
tuur (oetc), heeft weinig zin, om-
dat zij maar zelden beschikken
over een Nederlands onderw-
ijzersdiploma. Ze mogen alleen
oetc-les geven.
De Isno heeft haar hoop nu ge-
vestigd op de tweede generatie
Turken en Marokkanen en wil
jonge islamieten stimuleren naar
de pabo te gaan. Pas als het aan-
bod van leerkrachten groter is,
heeft het zin- nieuwe scholen op
te richten, geeft Tütüncu te ken-
nen.

Al te somber is de Isno overigens
niet. De secretaris houdt voor
ogen dat de Al-Ghazali-school,
de eerste islamitische school in
Rotterdam, die overigens niet
verbonden is met zijn organisa-
tie, heel aardig floreert. Aan het
eind van het eerste studiejaar tel-
de die zon 140 leerlingen en dat
aantal is nu inmiddels gegroeid
tot ruim 240. „We hebben niet

meer plaats, er staan kinderen op
de wachtlijst," bevestigt direc-teur E. Coors. Hij verklaart de
groeiende belangstelling voor
zijn school uit de zeer nauwe be-trokkenheid van de ouders, diezelf de school hebben opgericht.
Bij de Isno-scholen is de afstand
tussen bestuur en ouders groter.

Ook met de moslim-school in
Eindhoven, die vorig jaarbegon-
nen is, gaat het goed. Deze school
telt inmiddels 170 leerlingen en
dat zijn er meer dan verwacht.
De overwegend Marokkaanse
kinderen komen uit de hele stad
en worden door de ouders met
busjes naar school gebracht en
weer afgehaald.

Op termijn hoopt de Isno er toch
in te slagen zon veertig islamiti-
sche scholen op te richten. Tü-
tüncu wijst erop dater in Neder-
land ongeveer een half miljoen
moslims wonen, wat de oprich-
ting van moslim-scholen zeker
rechtvaardigt. Voorlopig echter
zet de organisatie de plannen
voor oprichting van scholen in
Utrecht en Den Bosch, Deventer
en Oss op een laagpitje. Maar dat
betekent niet dat er geen mos-
lim-scholen meer bijkomen.
Plaatselijke organisaties in Roo-
sendaal, Nijmegen, Alphen aan

Nog mensen in de zaal die niet
weten wat dyslexie is? Voor hen
hier een van de meest gebezigde
omschrijvingen in de groeiende

stapel brochures en periodieken
over dit onderwerp: onder

dyslexie wordt verstaan een
ernstige vorm van lees- en

spellingsproblemen die voorkomt
bij kinderen of volwassenen die

normaal intelligent zijn en bij de
feitelijke prestaties op lees- en

spellingsgebied niet
overeenkomen met de te

verwachten prestaties.
Naast de

schoolbegeleidingsdiensten en
de particuliere onderzoeks- en

begeleidingsbureaus - waar
ouders met hun kind, dat sukkelt

met lezen en spellen - terecht
kunnen, wordt nu ook binnen de

scholen zelfmeer en meer
aandacht besteed aan deze

problematiek, dat het
(school)leven van een kind

behoorlijk kan teisteren. Al vaker
schreef het LD over dyslexie.
Deze keer laten het Heerlens

bureau PPS (Psychologisch
Pedagogisch

Samenwerkingsverband) en het
dyslexie-team van het Albert

Schweitzer College in Geleen
hun licht schijnen over deze

materie.

öyslexie komt meer voor bij jon-gens dan bij meisjes.Over het al-gemeen kampt 10 tot 12 procent
"an de jeugd met dyslexie- pro-
Wemen. Van drie procent kan
gorden gezegd dat zij ernstige
■tyslectici zijn.

*|oe wordt dyslexie veroorzaakt?
"■■e wetenschappers zijn er nog
"iet helemaal uit. Wel zijn ze het
"-f onderhandover eens dat het te
J**aken heeft met eenrijpingsver-
*aging van bepaalde hersen-
functies. De aparte functies van
£eide hersenhelften spelen hier-
bij een dominerende rol. Rond*tet zesde, zevende levensjaarvan de mens moeten de linker-*n de rechter hersenhelft de
'Uncties hebben 'verdeeld. Een

belangrijke periode dus in het le-
ven van het kind. Want als deze
afbakening van functies niet dui-
delijk heeft plaatsgevonden, kan
dat tot problemen leiden. In elk
geval heeft dyslexie niets te ma-
ken met zintuiglijke handicaps
zoals slechtziendheid, slechtho-
rendheid, spraakstoornissen,
emotionele en gedragsstoornis-
sen. Daarover zijn al heftige dis-
cussies gevoerd.

Voor het onderwijsnummer van
1987 schreef ik in dit verband
over de praktijk van een - inmid-
dels naar België verhuisd - or-
thodidactisch bureau in Sittard
gerund door de Belg Jean Rut-
ten. Deze baseerde zijn dyslexie-
methodiek op de theorieën van .

Aanpak van gesukkel
met lezen en spellen

" Het dyslexie-team van het Geleense Albert Schweitzer
College: v.l.n.r. leraar Nederlands/Engels Henk Pelzer, le-

de eertijds zo bekende.zenuwarts
dr P. Mesker uit Maastricht. Het
relaas wekte de woede van
prof.dr J.J. Dumont van de Nij-
meegse universiteit. In zijn reac-
tie liet hij weten, dat wie zich in
deze sector oriënteert, tot decon-
clusie móét komen dat Mesker
de dyslectische plank had misge-
slagen. Slechts in zeer weinig ge-
vallen zijn er in overwegende
mate neurologische aspecten in
het geding. In zon geval is dan
ook aanvullend neurologisch on-
derzoek nodig: er is dan sprake
van een duidelijke ontwikke-
lingsstoornis, meestal op het ge-
bied van de motoriek. Behalve
de naam van prof. Dumont mag
ook die van prof. dr D.J. Bakker
van deVrije Universiteit Amster-
dam als 'dyslexie-autoriteit' niet
onvermeld blijven.

Meestal wordt het dyslexie-pro-
bleem al op de basisschool ont-
dekt.De meer intelligentekinde-

ren weten hun 'kwaal' al die ja-
ren te camoufleren en daardoor
voor de buitenwacht verborgen
te houden. Maar bij het voortge-
zet onderwijs is dat niet meer
mogelijk. Vooral als er in de
tweede klas vreemde talen om de
hoek komen kijken, zoals Engels,
of Duits, dan vallen zij onherroe-

pelijk door de mand. Het Kerst-
rapport spreekt in zon geval al
duidelijke taal. Dat zegt Bert
Russ van het al genoemde onder-
zoekbureau PPS in Heerlen.

Aanvullend
De basisscholen maken gebruik
van de schoolbegeleidingsdien-
sten voor wie een bureau alsPPS
een stuk aanvullend onderzoek
verricht. Het tweemanschap van
dat bureau bestaat uitkinderpsy-
choloog drs.A.Russ en orthope-
dagoge M.Gruijters. Ook zij heb-
ben ervaringen te over met scho-
len en ouders, die onbekend zijn

met het fenomeen. Ouders die
van het kastje naar de muur wer-
den gestuurd, wierkind 'doodge-
test' was omdat het alsmaar over
de talen struikelde. Na drie jaar
komt het bureau tot de conclusie
goede resultaten te hebben ge-
boekt.

Russ onderscheidt drie soorten
van dyslectische problemen. Als
eerste noemt hij de inconsisten-
tie-fouten waarbij hetzelfde
woord dan goed en dan weer fout
wordt gelezen. De aanpak daar-
van is vrij moeilijk en vergt lan-
gere tijd, waarin hetkind zich het
woordbeeld eigen moet maken.
Deze kinderen moeten vooral
veel lezen.
Dan is er het probleem van de re-
gelfouten. In dat geval scheppen
het vervoegen van werkwoorden
en de open lettergrepen proble-
men. Het zijn echter fouten tegen
de regels en die kun jekinderen

opnieuw leren. Een manco dat
binnen het halfjaar redelijk kan
worden opgelost.
De derde categorie dyslectici
maakt 'materiaalfouten. Zij has-
pelen klinkers door elkaar zoals
ei en ij, ou en au, maar hebben
ook moeilijkheden met het on-
derscheiden van medeklinkers
als de ch en g, de s en de c. Ook
hier is aan aanpak op langere ter-
mijn niet te ontkomen.

Schweitzer
HetAlbert Schweitzer College in
Geleen is in het kader van re-
medial teaching - dit schooljaar
begonnen met een strategische
aanpak van dyslexie. Wat de uit-
eindelijke resultaten zullen zijn,
moet nog even afgewacht wor-
den, maar het 'dyslexie-team' is
er gerust op. Het dyslexie-team
bestaat uit alle klasseleraren van
de laagste klas. Zij stellen samen
het plan de campagne op en wis-

selen elkaar informatie uit, hou-
den elkaar op de hoogte van de
vorderingen. Alle 42 brugklasdo-
centen van het Schweitzer heb-
ben een mini-cursus van drie
middagen gevolgd onder leiding
van mevrouw drs.R.Horbach,
voorzitter van de nu een jaar
oude Stichting Dyslexie Lim-
burg. Vooral de talendocenten,
meer dan collega's van andere
disciplines betrokken bij dysle-
xie, nebben zich vastgebeten in
deze materie.
Alle nieuwe brugklas-leerlingen
worden gescreend op mogelijke
aanwezigheid van dyslexie-pro-
blemen. Dat is gebeurd in de eer-
ste week na de herfstvakantie.
Ze moeten ene dictee maken, fi-
guren rangschikken, woorden
samenstellen en teksten lezen.
Het onderzoek neemt twee les-
uren in beslag. In totaal werden
187 leerlingen getoetst op dysle-
xie; hun werk werd vervolgens
gecorrigeerd en geanalyseerd.

Van de 187 leerlingen bleken er
rond de 30 min of meer dyslec-
tisch te zijn. Dat betekent 15 pro-
cent van het aantal nieuwko-
mers. Er waren twee zware ge-
vallen van dyslexie. Alle ouders
van de brugklassers kregen een
brief waarmee zij op de hoogte
werden gesteld van de uitkom-
sten van het onderzoek. Zij kun-
nen overigens gerust zijn wat de
kosten betreft van eventuele,
noodzakelijk gebleken begelei-
ding. Het kost hun geen cent.

Nu iets over de concrete aanpak
van behandeling en begeleiding
op het 'Schweitzer'. De grootste
groep, de lichtere gevallen wor-
den in min of meer homogene
groepjes verdeeld van drie tot
vier leerlingen.De totale behan-
deling neemt tien keer een les-
uur in beslag. De twee zware ge-
vallen worden individueel be-
handeld. Gedurende een lange
periode een met half lesuur per
week. De aanpak bestaat uit
auditieve en visuele trainingen,
het verbeteren van het hand-
schrift, het bevorderen van het
taalgevoel onder andere met
rijmoefeningen, trainen van het
geheugen, het aanleren van lees-
en spellingsstrategieën. Thuis
moeten de leerlingen stevig oefe-
nen en dat kan het best met een
van de ouders in de buurt.

Om de ouders van deze kinderen
wegwijs te maken in de proble-
matiek worden er voor hen bij-
eenkomsten gehouden. PPS
Heerlen organiseert specifieke
ouder-cursussen. En 't zou ons
landje niet zijn alser niet een lan-
delijke vereniging was van
ouders van kinderen met ont-
wikkelings-, gedrags- en leer-
stoornissen. Onder de naam 'Ba-
lans' is die vereniging die al
evenzeer om de ouders te in-
strueren, ontstaan in 1987 uit een
fusie van De Pijler, de Stichting
Integratie Buitenbeentjes (SIB)
en de werkgroep MBD. Dat bete-
kent dat Balans zich niet alleen
met dyslexie bezighoudt maar
ook met andere, veelal ernstiger
problemen zoals MBD, Minimal
Bram Damage, of wat aardiger
Minimal Bram Disfunction ge-
noemd. Maar dat is een héél an-
derverhaal...

pierre rousseau

raar wiskunde en conrector brugklassen Jan Kessels, lera-
res Frans en logopediste Jo Zwart en rector Piet Hovens.
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dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
Typen Notuleren
Startcursus P.C. Msdos

Ook spoed- en privé-cursussen in en
uit huis.
Elk cursist werkt alleen op een P.C.
met hard-disk.
Vraag de brochure met de
cursusinhoud aan.

Bel 045-211733
Opleiding - Advies - Begeleiding

17 FEBRUARI 1990w
ELOYSTRAATIA GELEEN

VAN 11 TOT 14 UUR !

ALBERT SCHWEITZER
SCHOLENGEMEENSCHAP

INFORMATIE OVER o.a.

BOEKENFONDS KLAS 1,2 en 3
HETEROGENE 1»t.KLAS (MAVO, HAVO,ATHENEUM)
VERLENGDE BRUGKLAS (2 HAVO+2ATHENEUM)

BEGELEIDING Iste KLAS
INFORMATIEKUNDE EN COMPUTERONDERSTEUND ONDERWIJS

AANDACHT VOOR FAALANGST EN DYSLEXIE (woordblindheid)

a^-W --Is ■RpiliP

Amm^§CJA&tïlb frêUmmmmmUllSUZCl/T* e "
_______fe^^_____-

■■■■^^■■■■■■■i**» M^___*J______..Hfc ~Jfl____________l
... komen nogaleens voor hindernissen enkeuzen Heb jedehele opleiding(plus het examen) goed
te staan,vaak omdat ze niet weten wat voor doorlopen, danontvang je een wettelijk erkend
mogelijkhedenze met hun opleidinghebben. In diploma en kun je jevak uitoefenen in ons
hetSt.Laurentius Ziekenhuis inRoermond werken ziekenhuis. Met alle mogelijkhedenvoor later,
mensen die voldoening in hun werkvinden en zich
verantwoordelijkvoelen voor hun taken. Veelvan De opleidingen starten ieder jaarrond eind
dezemensen hebben bij onsook een opleiding augustus en eindoktober,
gevolgd.

Wat heb jenodig?
Overopleidingen gesproken: stel, jehebteen Om te beginnen mag je niet jongerzijn dan 17 jaar
MAVO opleiding of hoger, jewilt graag veel met en moet je enthousiast aan de slag willen. En je
mensen omgaan en afwisseling staat hoog op je moet minimaaleen van devolgendeopleidingen
verlanglijstje. Heb je danal eens aan de hebben gehad: HAVO, VWO ofMAVO opD-niveau.

ODleidmCl tOt Wat bieden we?
' & Tijdensdevoorbereidendeperiodekrijg jezakgeld

Am »omloonLf ImHinp V 395,- netto per maand), eventueelaangevuld
"VCI fJICCy IVUI IVJiyü met de kinderbijslag. In het tweede gedeeltevan. ..„... ~ . . .. „„„ „:♦♦__,„ de opleidingstart je met een aanvangssalarisvangedacht?We zeggen 't eerlijk: het is eervpittige £ » > *ople.d.ng, maar wel een die toegang verschaft tot Ziekenhuiswez7n.boeiend en gevarieerd werkvoor en met mensen.

"lïïf *eke"huis.z°r9en cWc,a «|° "£' on DURF JE JEVLEUGELS UIT TE SLAAN?werK(st)ers dage ijksvoor zo n450 patiënten en stuur dgnonderstaande bon jn en ■ ontv tdatwerkkun jij straks ook doen. informatiebrochure over de opleiding, een folder_. . . . . . .. . „ irt . ,„,„ waarinonze mensen vertellen hoeen waarom zeDe opleiding tot A-verpleegkundigeduurt3 jaaren sollicitatieformulier.10 maanden en is als volgt onderverdeeld. _. . . ''»,-»c, ■_. „.-„♦;,,_ -7 iöi,0„a,..;«»
Allereerst is er een beroensvonrhereidende Zend de bon aan hetSt Laurentlus Ziekenhuis,
Allereerst is er een t>eroepsvc)omereraenae Postbus 920,6040 AX Roermond, graag terperiode van 30 weken. Gedurende dezetijd volg e _♦♦__,„♦._ ,ra„ ' „„_ „«^...lir,- DQr_,^-l=io-,oL.__.-.. . . .. /00 . . „ ■„__._ L „.„„' attentie van onze afdeling Personeelszaken.theoretisch onderwijs(23 weken) en loop je stage a
op diverseverpleegafdelingen(4 weken). De .
overige 3 weken heb je vakantie. In die23 weken
krijg jegemiddeld 30 uur per week les in o.a. BON LD
verpleegkunde, omgangskunde, gezondheids- Naam:
kunde en ziektenkunde. |

Adres:
Gedurende detweede periode (3 jaaren Postcode/Plaats:3 maanden) werk jeals leerlingopverschillende
afdelingenen proefjedesfeer in depraktijk. Naast Opleiding:
hetwerken volg jein dezeperiode nog 21 weken Leeftijd:theorie-onderwijs.

<<(,<>> l
Mf St. Laurentius Ziekenhuis



" Chantalle
Delarue.

Foto:
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De Dansacademie in Rotterdam
- een onderdeel van de

Hogeschool voor Muziek en
Theater Rotterdam - is een van

de v\jf dansacademies op
Hbo-niveau in Nederland. De

school biedt twee
studierichtingen: toneeldans en

docent dans. De school is met
name gericht op moderne

theaterdans en biedt een brede
variatie aan dansstijlen zoals

klassiek, modern (Graham,
Cunningham), dansexpressie,

folklore en jazz (inclusief tap).
Klassiek ballet is een dagelijks

onderdeel van het dansonderwijs
maar de school leidt niet
specifiek op tot klassieke

ballerina's, zoals de andere
Nederlandse dansacademies.

Afgestudeerden komen terecht
bij moderne dansgroepen als

Chrisztina de Chatel, de
Rotterdamse Dansgroep,

Djazzex, het Folkloristisch
Danstheater ofDansproduktie.
Ook zijn er afgestudeerden die

bij Nederlands Danstheater,
Scapino, musicals en showballet

terechtkomen.

Bedden op de snelweg,
zondagdi&nsten op een

doordeweekse dag.
Verpleegkundig Nederlandkwam
vorig jaar voor het eerst massaal

in opstand. Tegen de hoge
werkdruk en lage salarissen. In

december verscheen een
zwartboek over opleidingen in de

gezondheidszorg. Ondanks dit
alles zijn er nog steeds jonge

mensen die kiezen voor dit vak.
„Ik heb altijd al de verpleging in
gewild en daar houdt een slecht
salaris me niet vanaf," licht een

leerling-verpleegkundige die
keuze toe.

klein, recht, peervormig, mager
of gevuld.

dans hebben gevolgd zijn in het
voordeel.

Achteraf is ze ergens wel blij dat
ze geen langdurige vooroplei-
ding dans achter de rug heeft,
ook al is daarmee de weg naar
een carrière in het klassieke bal-
let geblokkeerd. Een Havo met
geïntegreerde dansopleiding
lijkt haar een hele zware belas-
ting voor kinderen van 12 tot 17.

„Hé, dat gaat goed," roept Dick
Zwamborn. „Nu nog eens met
het hele nieuwe gedeelte." Na
ruim drie kwartier oefenen zit
het nieuwe stuk - van ongeveer
een minuut - er al heel behoor-
lijk in. Het werk is rustig en ge-
concentreerd. Geduldig wordt er
gewacht en gekeken.

Chantalle is pas op haar veertien-
de met dansen begonnen, bij
dansschool Betty Decker in
Beek. Toen ze zeventien was,
deed ze voor de 10l samen met
een vriendin auditie bij de Dans-
academie. Ze raakte helemaal
enthousiast en kwam zowaar
door de selectie. Jaarlijks komen
er rond de vijfhonderd jongeren
auditie doen bij de Dansacade-
mie voor de studies docent dans
en toneeldans. Daarvan worden
er zestig aangenomen.

de schooljaar audities. „Voor de
ervaring." Bijna was ze meege-
gaan op tournee met Lee Towers,
maar het contract met de dans-
groep van Barry Stevens ging op
het laatste nippertje niet door.
Het vervoer naar Rotterdam na
de voorstellingen werd niet gere-
geld en de school ging voor.

Via een auditie bij Ricardo Sibe-
lo (van De kip en het ei) is ze bij
de Stichting Nightwatch oftewel
de Flying Dutch Dancers te-
rechtgekomen. Dat is een groep
free-lance dansers die werken
voor bedrijfsfeesten en tv-shows.
Chantalle gaat binnenkort ook
auditie doen voor de musical
Dear Fox in Antwerpen.

Als ze van school afkomt wil ze
eerst drie tot vier jaar het toneel
op. Liefst musicals of show. Aan
het eind van de zomer gaat ze
eerst op avontuur naar New
Vork. „Voor audities en dansen,
hoop ik." Als ze genoeg heeft van
de schijnwerpers, of als het niet
lukt, gaat ze les geven. „Of troi>»
wen en kinderen krijgen." De on-
zekerheid over haar toekomst
vindt ze „leuk, spannend, heer-,
lijk." f*

Uiterlijk
Om dit vak te kunnen uitoefenen*
moet je wel een beetje nuchter-
zijn,vindt Chantalle. „En je moelrfje niet hechten." Een leuk uiterjf
lijk is ook mooi meegenomen alg
je de showwereld in wilt. Bij dt
jazzgroepen telt de techniek watzwaarder mee. Vriendschap be-
staat, maar de concurrentie oni
derling begint toch al min of
meer op school. „Sommige
vrienden delen informatie ovefaudities met je maar anderen ge-
ven je nooit een tip."

Het leven van een danser is onre»
gelatig.„lk heb geen vast leefpaj-
troon. Ik eet wanneer ik tijd heb'
Op het stationof zo. Goed voor j«T
lichaam zorgen, doen danser»
overigens niet. Zes uur per dag
trainen is ook niet goed voor eer)
lichaam." Chantalle is nog lang
niet uitgekeken op dansenv „Ik
heb zoiets van als ik ergens kan
dansen, ga ik."

Docent
Chantalle volgt de studierichting
docent dans. Op dit moment
geeft ze al opverschillende plaat-
sen les, in Dordrecht, Rotterdam
maar ook bij Body Talk in Elsloo
en dansschool Jos Diederen in
Stem. Het lesgeven wil ze straks
echter opgeven voor een carrière
op de planken. Ze heeft een enor-
me drang om op het toneel te
staan. „Dat is heerlijk. Het geeft
je een kick. De sfeer achter de
coulissen. Mensen die naar jekij-
ken. De beroemdheden die 'hoi'
tegen je zeggen en met je ontbij-
ten. De kostuums. Het verkle-
den."

De opleiding duurt vier jaar. Na
het eerste jaar, waarin alle dans-
vormen worden onderricht,
evenals theorievakken als dans-
geschiedenis en anatomie, wordt
een propedeutisch examen ge-
houden. De student krijgt dan
een bindend advies over de
voortzetting van de studie en de
keuze van de afstudeerrichtin-
gen). In de laatste jaren moeten
er stages worden gelopen en in
het laatste jaar is er ruimte voor
audities.

"tudio 10 is een van de studio's
\ de Rotterdamse Dansacade-
Pc. Klas 4MJ krijgt er jazzdans

«Fe arm is een beetje Parijs 1910.Of 1907." De armen gaan om-
boog, met de hand slapjes naarkneden. Het klagende geluidvan een trombone zwerft doorstudio 10. De dansers oefenen
?en oude choreografie uit 1948.
{Je video in de hoek toont hen
"Joe het moet. „En one, two,Jhree, four, vijf, zes, zeven." De
"angzame jazz-melodiebegint.

Electric boogie
Even latervolgt er een al ingestu-
deerde dans, een combinatie van
'Flashdance', 'Janet Jackson' en
electric boogie. ledere student
heeft daarin een eigen stukje
dans. Een zelf verzonnen solo
„Dat stukje doe ik het liefst," zegt
Chantalle Delarue, 20 jaar, uit
Spaubeek. Geen teer danspop-
petje, maar een meid van deze
tyd. Krullend haar rondom een
pittig gezicht. Slank maar niet
mager.

van docent Dick Zwamborn.
Twee jongens en twaalf meisjes
oefenen, oefenen en oefenen op
de voor hen nog onbekende cho-
reografie. Het is een gedeelte van
de jazz-voorstelling van veertig
minuten die ze in mei als eindex-
amenstuk moeten opvoeren.

De jazzballetschoenen zijn ver-
sleten. Ook de maillots en pakjes
zijn vaak gedragen. Show of gla-
mour zijn hier ver te zoeken. De
meisjes zijn geen lange magere
latten. De lichamen zijn groot.

Audities
Chantalle doetal vanaf het twee-

Talent en ontwikkelingsmoge-
lijkheden zijn de belangrijkste
punten waarop wordt gelet bij de
audities, aldus directeur John
Beek. Ook de fysieke gesteld-
heid wordt meegenomen in de
beoordeling. Een lange danshis-
torie is niet noodzakelijk. „Maar
je moet wel ooit bewogen heb-
ben." De selectie is overigens be-
hoorlijk zwaar, en jongens en
meisjes die eerst een havo voor

De school was in het begin wel
wennen. „Je moet op schoolcon-
stant prestaties leveren. Ze kij-
ken voortdurend naar je. Dat
vond ik in het begin moeilijk."

Verpleging ondanks
alles een fijn vak

Een ziekenverzorgende die
pas haar diploma behaald
heeft: „Ik had al stage gelopen
in de verzorging, wist dat het
zwaar is en niet goed betaalt,
maar heb er toch voor geko-
zen. Het werk komt voor mij
op de eerste plaats. Het geeft
mij een fijn gevoel als ik men-
sen goed verzorgd heb en mis-
schien zelfs wel een beetje ge-
lukkig gemaakt."

Een leerling A-verpleegkun-
dige uit Sittard: „Waarom ik
ondanks de negatieve gelui-
den met een opleiding in de
verpleging begonnen ben? Ik
heb altijd al verpleegkundige
willen worden. Dat het niet zo
goed betaalt verandert daar
niets aan."

scholen voor begeleiding. En
goed geformeerde praktijkplan-
nen moeten leerlingen minder
afhankelijk maken van hun
meerderen."

jaren regelmatig aangepast. Na
een theoretische introductie in
de schoolbanken, zoals die ver-
zorgt wordt door de Centrale
School voor Gezondheidszorg in
Heerlen, treedt de leerling in
dienst van een instelling op basis
van een leer-arbeidsovereen-
komst. Wie slaagt voor de oplei-
ding ontvangt een landelijk er-
kend diploma en kan vrijwel al-
tijd in dienst blijven van de in-
stelling.

scheen van de hand van de jon-
geren adviesgroep gezondheids-
zorg van de CFO (de CNV-bond
voor Overheid, Gezondheid,
Welzijn en Sociale Werkvoorzie-
ning) een zwartboek over de op-
leidingenin de gezondheidszorg.
Hierin worden onder meer het
gebrek aan begeleiding op de af-
deling en derechtspositie van de
leerling aan de kaak gesteld.

"Het is heel terecht en logisch
[jat verplegenden en verzorgen-
den ervoor vechten om bepaalde
**rbeidsvoorwaarden te verbete-ren. Maar we moeten het alle-
maal niet te zwart gaan zien. Wij
*-*Jn ervan overtuigd dat er echt!*og wel arbeidsvreugde bestaat
"n deze sector." Matt Hirsch enJoep van der Aa zijn docentenaan de Centrale School voor Ge-
zondheidszorg in Heerlen, waar!*et theoretisch gedeelte van de
'"«service-opleidingen voor zie-kenverzorging en A-verplegingverzorgd wordt.

De leerling A-verpleegkundi-
ge uit Sittard: „Je moet als
leerling keihard werken. Je
draait gewoon mee op een af-
deling. Daar komt nog bij dat
je thuis nog moet studeren.
Dat is wel eems zwaar. De be-
geleiding op de afdeling vindt
ik voldoende. Maar ik denk
dat dat van je eigen instelling
afhangt. Als je niet behoorlijk
zelfstandig bent, red je het
niet."

Nationale Ziekenhuis Raad
(NZR) voorziet ook voor Lim-
burg tekorten. Het aantal jonge-
ren dat zich aanmeldt voor een
opleidingin de gezondheidszorg,
is sinds de tweede helft van de ja-
ren '80 dalende. Dit wordt vol-
gens een woordvoerder van de
NZR niet alleen veroorzaakt
door het teruglopend aantal
schoolverlaters, maar ook door
de concurrentie van andere be-
drijfstakken.

terecht. Op het tweede deskun-digheidsniveau (vergelijkbaar
met ziekenverzorging) bestaat
eveneens een dagopleiding. De
MDGO-vp (Middelbaar Diens-verlenend en Gezondheidson-derwijs-verpleging) duurt drie
jaar. Het diploma is goed voor
een baan als verpleger - niet te
verwarren met verpleegkundige
- in alle sectoren van de gezond-
heidszorg.pet tweetal noemt zonder aarze-

**-n een helerits positievekantenvan het beroep: een grote eigenverantwoordelijkheid, werken in
team, een uitgebreid taken-

pakket, betekenis hebben voor
"Mensen en mogelijkheden tot
specialisatie.

Ziekenverzorging
De ziekenverzorging is een oplei-
ding op het 'tweede deskundig-
heidsniveau'. De ziekenverzor-
gende werkt in de meeste geval-
len in een verpleegtehuis en
houdt zich bezig met de verzor-
ging van over het algemeen
ouderepatiënten, die lichamelijk
ziek of dementerend zijn. De op-
leiding duurt twee jaar en zes
maanden. Een ziekenverzorgen-
de verdient na zijn diplomering
2150 gulden bruto.

Er bestaat een inservice-oplei-
ding voor A-, B-, en Z-verpleeg-
kundigen en voor ziekenverzor-
genden. De A-opleiding is de
meest brede, A-verpleegkundi-
gen werken het meest in algeme-
ne ziekenhuizen. B-verpleegkun-
digen zijn veelal werkzaam in
een psychiatrisch ziekenhuis,
Z-verpleegkundigen in de zwak-
zinngigenzorg. De A-opleiding
duurt drie jaar en tien maanden,
de B- en de Z-opleiding drie jaar
en vier maanden. Pas gediplo-
meerden verdienen rond de 2330
gulden bruto.

Perspectief
Verpleegkundigen en ziekenver-
zorgenden diede inservice-oplei-
ding hebben gevolgd, kunnen
vrijwel altijd in dienst blijven
van de instelling waarmee ze een
leer-arbeidsovereenkomst had-
den. Maar gediplomeerden van
het dagonderwijskunnen meest-
al direct na hun examen aan de
slag.

*let merendeel van de Neder-
landse verpleegkundigen en zie-kenverzorgenden heeft het vak
Seleerd via een praktijkoplei-ding. Deze opleidingen bestaan
**og steeds, ze zijn in de loop der

Praktijkopleiding

Dit laatste argument wordt ook
door Joep van der Aa en Matt
Hirsch gebruikt om de vermin-
derde belangstelling voor oplei-
dingen in de verpleging te ver-
klaren. „Wie met mensen wil
werken, heeft tegenwoordig veel
meer mogelijkheden dan de ver-
pleging. Bijvoorbeeld de detail-
handel of activiteitenbegelei-
ding. Dat biedt natuurlijk wel
perpectief voor de mensen die er
nog wèl aan beginnen..."

mariëtte stuijts

Een pas gediplomeerde zie-
kenverzorgende in Heerlen
wil per se niet met naam ge-
noemd worden. „Daardoor
krijg je alleen maar moeilijk-
heden op de afdeling." Hij wil
wel kwijt dat ook hij vindt dat
de werkdruk hoog is en dat
het werk relatief slecht be-
taald wordt. „Maar dat soort
dingen weet je niet als jeaan
de opleiding begint. Toch heb
ik geen spijt van mijn keuze,
het blijft een leuk vak."In december vorig jaar ver-

Zwartboek

Matt Hirsch en Joep van der Aa,
die ook na de theoretische intro-
ductie hun leerlingen blijven be-
geleiden, willen beslist niet ont-
kennen dat het in de praktijk
vaak zwaar is, maar noemen het
zwartboek waarin gesproken
wordt van 'middeleeuwse toe-
standen' en 'leerlingen die niet
meer aan leren toekomen' onge-
nuanceerd. „Natuurlijk pleiten
wij voor meer begeleiding van de
leerlingen. Door de verminderde
bezetting is de tijd die men voor
ze uittrekt afgenomen. Maar er
wordt aan gewerkt om mensen
binnen de instellingen bij te

Het is ook mogelijk om via een
dagopleiding in de verpleging te-
recht te komen. De HBO-V (Ho-
ger Beroeps Onderwijs-Ver-
pleegkunde) duurt vier jaar en
met het diploma kun je in alle
sectoren van de gezondheidszorg

Zieken- en verpleegtehuizen in
de randstad zitten te springen
om deskundig personeel en de

Zaterdag 27 januari 1990 "39
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P^ ROMBQUTSCOLLEGE
ATHENEUM-HAVO-MAVO
Schoolstraat 16, Brunssum
Tel. 045-258616

Er zijn de volgende mogelijkheden:
1. BRUGKLAS (= 1e klas)

2. ONGEDEELD ATHENEUM klas 2, 3, 4, 5 en 6
Op atheneum is het mogelijk latijn, muziek, tekenen en handenarbeid als eindexamenvak te kie-
zen. Tevens kan er in een achtste vak eindexamen worden gedaan.

3. Havo klas 2, 3, 4 en 5
Op havo is het mogelijk muziek, tekenen en handenarbeid als eindexamenvak te kiezen.

4. Mavo klas 2, 3 en 4
Op mavo is het mogelijk handenarbeid als eindexamenvak te kiezen.

Doorstroming van 4 mavo naar 4 havo naar 5 atheneum is mogelijk. Door het ongedeelde athe-
neum wordt de doorstroming van 5 havo naar 5 atheneum vergemakkelijkt.

KENNISMAKING met de school kan op de
OPEN DAG

op zaterdag, 10 februari 1990 van 10.00 - 13.00 uur _.

AANMELDING:
Bij de meeste directeuren van basisscholen in de directe omgeving zijn aanmeldingsformulieren
verkrijgbaar.
Op schriftelijke of telefonische aanvrage kan eveneens een aanmeldingsformulier worden toege-
zonden.

INLICHTINGEN:
Voor nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met de rector. hios
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~^_____,__,......^,^^ llB________^

Praktijkdiploma informatica rdï
PraktilkDlploma

rijkserkende AMBI 88 examens info.Wt.ca
Avondopleidingen ./oor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

■^hhhbm^^h
Adres:

■ <^________________i ■ _r_■___________________■_■■_ Woonplaats:

European Computer School Tei.: Leeft.:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:

--_-____________._______________■.___________,«^«-B»^______

STICHTING HOGER
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS LIMBURG

Er zijn 3 redenen om te kiezen voor een studie aan de Hogeschool
voor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg.

Onze opleidingen:
Accountancy
Bedrij fseconomie
Bedrijfskundige Informatica
Bedrijfsjuridisch
Commercieel-economisch
Commercieel-economisch-linguïstisch
Openbaar Bestuur
International Business Administration

Onze studentenvoorzieningen:
De hogeschool is gehuisvest in een modern
gebouw, voorzien van uitstekend geoutilleerde les-
en werkruimten, bibliotheek, studiezaal en practica.

Onze reputatie:
Meer dan 2000 afgestudeerden vervullen in en
buiten Limburg een scala aan hogere functies bij
het bedrijfsleven en de overheid.
Met de werkvelden van onze afgestudeerden
bestaan vaste overlegstructuren. "

Samen met de Fachhochschule Köln en het Anglia Higher
Education College in Cambridge en Chelmsford worden uitwisse-
lingsprogramma's voor studenten en docenten gerealiseerd.

Informatie en aanmelding:
Hogeschool voor E.A.O.
Postbus 5268
6130 PG Sittard
Telefoon 04490-10641
—

I voor igtoÊetoetw
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boekhandel

dr.poelsstram 22 heerlen
telefoon 045-714956

'fefert^*:*-:*:^^

■ stichtingI volwassenen _^
_ _323 EL LEREN

KAN
ALTIJD

OPFRISCURSUS
NEDERLANDS/REKENEN
EENVOUDIG ENGELS
OMGAAN MET COMPUTER
OPEN SCHOOL VOOR OUDEREN
Cursusaanhod in het hele Heuvelland, tel.: 04406-1243(1

| Klein-Heuvelland
Koningswinkelstraat 3, Valkenburg a/d Geul.

Kapper/ster worden? j
Dan biedt deKappersacademie je erkende, bedrijfsgerichte opleidingen van hogekwaliteit.
" Veel praktijk, " intensieve begeleiding, " veel aandacht voor mode, " topmaterialen en...

uiteindelijk een diploma dat hoog aangeschreven staat.

Bediende damesTherenkappen " Weert 04950-41042

§ 2-jarigedagopleiding Beekstraat 37

Vakbekwaamheid dameskappen "
6001 cc Weert

1-jarige dagopleiding Heerlen 045-714031
Vakbekwaamheid herenkappen " Promen-'de. Honigmanstr. 4A

1-jarige avondopleiding LL Heerlen

Avondcursus dameskappen " Roermond 04750-15212. _, ii. Hendriklaan 54Avondcursus bediende herenkappen " m3BTRoermond

Bel snel voor onze brochure! Of kom langs:
wij hebben iedere schooldag open dag.

I 1kappersacademie
i _-*■

WEER LEREN? /Cursussen en opleidingen in overvloed! X I
Welke keuze past bij mij? /
REGIONAAL EDUCATIEF CENTRUM ZUID-LIMBURG «____T_f^^-W /geeft informatie en advies W^k m*^ /
over cursussen en opleidingen voor volwassenen.
BEL voor informatie of een afspraak: 045-740667 / 045-257606

fjra INhUKIVIAIICA OPLEIDINGEN
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem-

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)-Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI , HE2 + bv HS4)

- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)voor meer informatie
nevenstaande bon onge- LD 4
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl: -C.C.O. Antwoordnummer 33 _Hr__.

6400 VC Heerlen adres tel: "of bel 045-717600. woonpl: ift: -
„ . **

Middelbare Technische Opleidingen Heerlen

mi mtshee ,en
Schimmelpenninckstraat 1, Heerlen

LANGE OPLEIDINGEN KORTE OPLEIDINGEN
4-jarige MTS-opleidingen) (2.jarjgeK MBO-opleidingen)
★ Bouwkunde * Timmeren
★ Elektrotechniek * Metselen- energietechniek _.- meet- en regeltechniek * elektrotechniek

- elektronica

★ Proces- & milieutechniek- procestechniek * Procestechniek
- besturingstechniek

★ Werktuigbouwkunde * Metaalbewerken- werktuigbouwkunde .___«._„..__.-bedrijfsLhniek !«- besturingstechniek _
-Ar Motorvoertuigentechniek

★ Motorvoertuigentechniek
★ Weg- en waterbouwkunde
Aanmelding: Aanmelding:
Vóór 1 maart as. fT £ m°9e 'k

,on
Schimmelpenninckstraat 1 SS.LI ,?
6415 GH Heerlen S
tel. 045-720440 *" tel. 045-417979 _ ZtA

fin hogeschool heerlen
Hoger Technisch Onderwijs Hoger Laboratorium Onderwijs

Studiemogelijkheden: Studiemogelijkheden:
BOUWKUNDE EN CIVIELE
TECHNIEK-MILIEUTECHNIEK CHEMIE(voltijd)

bouwkunde; bouwinformatica; civieletechniek/milieutechniek analytisch-chemisdh;organischpreparatie!; biochemisch
CHEMISCHE TECHNOLOGIE CHEMIE(deeltijd)

proces- en milieuchemie; procestechnologie;materiaalkunde analytisch-chemiscn; organisch preparatie!

ELEKTROTECHNIEK MEDISCHE CHEMIE
energietechniek;technische computerkunde; informatietechniek kiinisch-chemisch; medisch-microbiologisch
TECHNISCHENATUURKUNDE

toegepaste natuurkunde; besturingstechnologie

WERKTUIGBOUWKUNDE
energietechniek;produktietechniek; constructietechniek;

bedrijfskunde; automatisering

INFORMATICA
bestuurlijke informatiesystemen; technischeinformatiesystemen

KORT HBO-INFORMATICA M
tweejarige programmeursopleiding

Infoen aanmelding:Postbus 4456, 6401CZ Heerlen, Info en aanmelding:Postbus 5155,6130 PD Sittard,
telefoon 045-734936. Aanmeldingbij voorkeurvóór 1 maarta.s. telefoon 04490-19204.Aanmelding bij voorkeur vóór 1 maarta.s. ',

Techniek studeren aan de Hogeschool Heerlen
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cent van die 8.275 ongevallen
was de jongere juridisch gezien
de schuldige, de veroorzaker. 46
procent van het aantal doden in
het Limburgse verkeer is jonger
dan 24 jaar (203 van in totaal 438
doden), en dat terwijl die groep
'slechts' 34 procent van de totale
Limburgse bevolking telt. De
landelijke actie '-25 procent
slachtoffers' is dus geen succes.
De taakstelling (in het jaar 2000
360 minder doden en 3.630 min-
der gewonden in het verkeer)
lijkt 'onhaalbaar', concludeert
Rijkswaterstaat. Jacques Heu-
schen hierover: „Hoe vreemd het
ook mag klinken, maar men ac-
cepteert gewoonweg een x-aan-
tal doden in het verkeer. 'Waar
gehakt wordt, vallen spaanders',
zo redeneren velen. We moeten
dus nog heel wat doen aan men-
taliteitsverandering."

Limburg telt een aantal zeer
gevaarlijke kruisingen, invaktermen 'black spots' ge-
kaamd. Op die kruispunten
gebeuren regelmatig onge-
"Ukken, waarbij gewonden of
"-elfs doden vallen. Het lijstje
gaat uit van het aantal gewon-
den, geteld in de periode van 1
Januari 1986 tot en met 31 de-
cember 1988!
"*" Akerstraat-Noord/Ba-
""entszweg Heerlen: 31 ge-
bonden, 71 ongevallen.
'. Aan deLinde/Langerewe-
g/Op de Baan Susteren: 25
gewonden, 74 ongevallen.

*" Provineialeweg/Vlodrop-
Perweg Posterholt: 19 ge-
bonden, 20 ongevallen; èn

'"ïeezenbroekerweg Heer-en: 19 gewonden, 42 onge-
vallen.
J-Lorbaan/Meterikseweg
Horst: 18 gewonden, 16 on-
gevallen.

*>" Breukerweg/Heerlerweg-
'Koumenweg Heerlen: 17
gewonden, 41 ongevallen;
èn Groot Bollerweg/Venray-
Seweg: 17 gewonden, 49 on-
gevallen..
V Frankenlaan/Kennedy-
"aan Heerlen: 15 gewonden,
"■8 ongevallen; èn Kazerne-
*aan/Ringbaan Weert: 15 ge-
bonden, 41 ongevallen; èn
«"indhovenseweg/Grootbol-
"erweg Venlo: 15 gewonden.
«1 ongevallen.

'Black spots'

Keihard
„Ik weet ook wel dat jongeren
die 's middags uit school komen,
met totaal andere dingen bezig
zijn dan met het (drukke en le-
vensgevaarlijke) verkeer," zegt
ROVL-secretaris Jacques Heu-
schen, „maar aan hun gedrag
moeten we hoe dan ook gaan
sleutelen." Hij betreurt het dat
de kinderen, nadat ze van de ba-'
sis- naar de middelbare school
zijn gegaan en veel vaker met de
fiets onderweg zijn dan voor-
heen, géén verkeersonderwijs
meer krijgen. Heuschen zou dan
ook graag zien dat verkeerson-
derwijs op het lesprogramma
zou staan van middelbare scho-
len, „maar dat wordt een te lange
weg bij het ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen." Dat
die invoering niet meer dan te-
recht is, tonen de cijfers keihard
aan.

Levensbelang
Jacques Heuschen benadrukt
nogmaals dat het verkeersonder-
wijs veel te weinig aandacht
krijgt. Zijn verkeerslessen in het
basisonderwijs verplicht, in het
voortgezet onderwijs wordt er
niets meer aan verkeer gedaan.
En dat terwijl de jongeren, als ze
naar het voortgezet onderwijs
gaan, iedere dag op de fiets zit-
ten. „Het is veel beter hen te blij-
ven begeleiden. We leveren kant
en klare lespakketten verkeers-
onderwijs en we kunnen de leer-
krachten begeleiden," meent
Heuschen. „Natuurlijk, er komt
heel wat op leraren en leerlingen
af. Voorlichting op het gebied
van bijvoorbeeld Aids, compu-
teronderwijs enzovoorts. Maar
het verkeer, dat mag duidelijk
zijn, is van levensbelang."

léon tops

Lespakketten
Om ietste doen aan dienegatieve
cijfers, wordt momenteel ge-
werkt aan nieuwe lespakketten
voor leerlingen van de eerste en
tweede klas van het voortgezet
onderwijs. De lessen richten zich
met name op de fietsers op de
school-thuisroute. Vanaf '91-92
komen lespakketten beschik-
baar voor de derde en vierde

Het aantal ongevallen en de daar-
mee gepaard gaande doden en

gewonden blijft namelijk stijgen,
vooral in de zogeheten risico-
groepen - de jongeren en de
ouderen. Uit de cijfers, gemeten
van januaritot augustus 1989, en
afgezet tegen cijfers in 1988,
blijkt onder meer dat het aantal
doden toenam van 875 naar 980.
Met name kinderen jonger dan
veertien vormen een kwetsbare
groep in het verkeer. In de eerste
acht maanden van 1989 kwamen
in Nederland 82 kinderen jonger
dan veertien jaar om in het ver-
keer; in dezelfde tijd in 1988 wa-
ren er dat 52. Een landelijke toe-
name van 58 procent.
Onder de jongeren van vijftien
tot negentien, die pas in het bezit
zyn van een bromfiets öf van een
rijbewijs, nam het aantal doden
in die periode toe van 115 tot 128.
Naar vervoermiddel gekeken,
blijkt dat met name defietsers en
bromfietsers bijzonder kwets-
baar zijn. In de eerste acht maan-
den van 1988 kwamen 78 brom-
fietsers en 178 fietsers om het le-
ven; van januari tot en met
augustus vorig jaarwaren er dat
respectievelijk 88 en 232.
Van 1984 tot 1987 vonden in het
Limburgse verkeer 13.000 onge-
lukken plaats. Bijna 64 procent
van de betrokkenen was jonger
dan 24 jaar.Absoluut gezien een
aantal van 8.275. In bijna 70 pro-

Voorrang
Geconstateerd is dat de meeste
jongeren brokken maken omdat
ze geen voorrang hebben ver-
leend. Daarnaast hapert het ook
meestal aan de voertuigbeheer-
sing. Verder weet de (brom)fiet-
ser ook meestal niet goed waar
precies zijn plek op de weg is.
Jacques Heuschen: „De kinde-
ren moet vooral worden gewezen
op de gevaren die ze kunnen te-
genkomen op de school-thuis-
route. We denken dan bijvoor-
beeld aan het maken van foto's
en dia's van de belangrijkste en
dus gevaarlijkste kruisingen.
Maar jekunt ze ook een ongeval,
dat mogelijk iemand van dezelf-
de school heeft gehad, laten uit-
spitten. Hoe zit het met de gevol-

Materiaaltechnologie op MBO- niveau
Nieuwe studierichting in Sittard uniek voor NederlandDe Zuidlimburgse

Laboratoriumschool (ZLS) en de
Middelbaar Technische School

(Mts) in Sittard starten met
ingang van het volgend

schooljaar een studierichting die
voor Nederland uniek is:
materiaaltechnologie op

Ülbo-niveau. Aanleiding daarvoor
is de groeiende behoefte van het

Limburgse bedrijfsleven aan
materiaaltechnologen op dat

niveau. Voor de komende jaren
wordt die geschat op vijftig a
tachtig personen per jaar, zo
blijkt uit onderzoek dat het
Economisch Technologisch

instituut Limburg verricht heeft.

anuit die begeleidingsgroep is
begin 1988 een projectgroep in
het leven geroepen, die het pro-
jectplan Materiaalkunde-Mto
(Middelbaar Technisch Onder-
wijs) heeft opgesteld en gepubli-
ceerd.

steeds meer nieuwe materialengebruikt en daarom is het beter
om te denken vanuit die materia-
len in diverse industrieën.

mogelijk om al' te studeren op
materiaalkunde. Dat kan bij-
voorbeeld op de Hogeschool
Heerlen, binnen de richting che-
mische techniek. Daar is de af-
studeerrichting vooral geba-
seerd op kunststoffen.

Daarnaast volgen toekomstig
weg-, water- en werktuig-bouw-
kundigen lessen waarin demate-
riaaltechniek van metalen,
kunststof en keramische mate-
rialen centraal staan. Het is hier
niet mogelijk om in een van die
onderdelen te specialiseren en af
te studeren.

gie gaan studeren. Bestuursle-
den van beide scholen verwach-
ten overigens niet meer studen-
ten. ;,Dat zou irreëel zijn omdat
de hele studentenkoek verdeeld
moet worden over zo veel rich-
tingen. En het is moeilijk om
leerlingenstromen in deze nieu-
we richting te sturen. Verande-
ringen in keuzes van studenten
komen maar langzaam tot stand,
net de bekendheid van het be-
grip materiaaltechnologie. Veel
werkloosheid zou kunnen wor-
den opgelost als meisjes bijvoor-
beeld dat vak gaan studeren. Het
Middelbaar Technisch Beroeps-
onderwijs telt te weinig vrouwen
en de kans op een baan is groot
als jeafgestudeerd bent op mate-
riaaltechnologie. Maar tegen-
woordig is het niet meer vol-
doende om een opleiding te vol-
gen als men weet dat ze na hun
studie verzekerd zijn van vast
werk. Men moet het ook leuk
vinden," weten de besuursleden
van MTS en MLO.

De ZLS doopte de naam mate-
riaalkunde om in materiaaltech-
nologie. Adjunct-directeur
Schellekens legt uit waarom:
„De eerste is zon eng begrip, het
omvat eigenlijk alleen feitelijke
kennis. Technologie omvat ech-
ter ook het ontwerpen en toepas-
sen, alles wat je met materialen
doet."

aan een betere kwaliteit van pro-
dukten en produktieprocessen.
Produktiekosten kunnen wor-
den gedrukt. Het wordt zo moge-
lijk met minder materiaal om
sterkere constructies te maken,
door onderdelen op een bepaal-
de manier te rangschikken, zoals
dat gebeurt bij bijvoorbeeld rib-
en honingraatconstructies.

Vernieuwen
Hoofddoel van de nieuwestudie-
richting is: het middelbaar tech-
nisch onderwijs aan te passen en
te vernieuwen. Om dit te berei-
ken, werken de Mts en ZLSnauw samen met het Limburgse
bedrijfsleven. Zo wordt het on-derwijsprogramma niet alleen
verzorgd door docenten van de
beide scholen maar ook door
deskundigen van het chemie-
concern DSM, dat immers volle-
dig achter de studie staat. Ook
kunnen docenten van de scholen'stage' lopen bij een bedrijf, zo-
dat ze op de hoogte blijven vanontwikkelingen op het gebied
van materiaaltechnologie. Per-
manente bijscholing blijft nood-
zakelijk, met name in nieuwerevakgebieden. Daarnaast maken
de onderwijsinstellingen ge-
bruik van apparatuur die binnen
DSM aanwezig is. Toch hebben
de Sittardse scholen een finan-
cieel beroep gedaan op het mi-
nisterie van Onderwijs. Zij den-
ken namelijk zeven ton nodig te
hebben voor een minimale hoe-veelheid inventaris.

In het projectplan is een korte en
een lange termijnplanning aan-
gegeven. De korte heeft de scho-
ling van bedrijfsmedewerkers en
werkzoekenden tot doel. Dat is
nodig om aan de inhaalvraag op
het gebied van materiaaltechno-
logie te voldoen. Om daarop ant-
woord te geven, is in nauwe sa-
menwerking tussen de Mts en
het Mlo in Sittard de avondoplei-
ding 'Leergangen Nieuwe Mate-
rialen' gestart. Dat gebeurde op 1
augustus 1988 aan de Zuidlim-
burgse Laboratoriumschool Sit-
tard.
De lange termijnplanning richt
zich op een structurele inpassing
van materiaaltechnologie binnen
het Middelbaar Beroepsonder-
wijs. In april 1989 werd met ver-
tegenwoordigers van Werkgroep
Onderwijs en Materialen, de Ver-
eniging van Mts-en, de Federatie
Metaal- en Electrotechniek en
het Mto-Sittard afgesproken te
streven naar de start van een stu-
dierichting Materiaaltechnologie
op Mbo-niveau, met ingang van 1
augustus 1990.

jjoewel de opleiding een studie-
enting van de laboratorium-
£chnische afdeling van het Mlo
J°rdt, heeft ze duidelijk een
I übbel karakter. Na een dagop-
i 'ding van vier jaarkan een ma-

op middelbaar'Veau de structuu.r en eigen-
van kunststoffen, rub-

/rs, keramiek en samengestel-
t 6 materialenvaststellen en con-
iferen. Momenteel is het be-
/"Jfsleven veel tijd aan kwijt aanergelijk onderzoek:

Al vanaf augustus vorig jaar is
het mogelijk om in Sittard de
avondopleiding 'Nieuwe Mate-
rialen' te volgen. Deze was be-
doeld als voorbereiding op de
vierjarige studie. Bij voldoende
belangstelling blijft deze tweeja-
rige studie naast de dagopleiding
voortbestaan. Dit schooljaar vol-
gen dertig mensen het eerste jaar
van die studie. Ze krijgen volop
informatie over composieten (sa-
mengestelde materialen), kunst-
stoffen, elastomeren (rubbers),
en keramische materialen voor
de industrie (bijvoorbeeld de
nieuwe, sterkere kunstvezels
voor DSM). De zesentwintig per-
sonen die momenteel het tweede
jaar volgen, hebben zich gespe-
cialiseerd in een van die vier.

De toelatingseisen voor zowel de
avond- als dagopleiding zrjn ge-
lijk aan die van andere techni-
sche scholen op middelbaar ni-
veau. Men heeft een diploma no-
dig van het Lager Beroeps On-
derwijs met Engels, wis- en na-
tuurkunde bp C-niveau, of van
het Middelbaar Algemeen Voort-
gezet Onderwijs met wis- en na-
tuur- en liefst ook scheikunde,
op D-niveau.

chantal hamers

Op hetzelfde moment was los
daarvan een andere ontwikke-
ling gaande, die een samenwer-
kingsverband tussen het minis-
terie van Onderwijs en Weten-
schappen en DSM-Limburg tot
gevolg had. Naar aanleiding hier-
van vond overleg plaats tussen
DSM en de Mts/Mlo-Sittard en
werd gestreefd naar de nieuwe
genoemde studierichting. Zo is
de realisering van de lange ter-
mijnplanning in een stroomver-
snelling geraakt.

Bestaande opleidingen konden
mensen niet opleiden tot mate-
riaaltechnologen dievoldoen aan
genoemde kwaliteiten. Er waren
zeker mensen met enig verstand
van nieuwe materialen, maar die
dachten of vanuit de (werktuig-
bouwkunde of vanuit de che-
mie. Het is de bedoeling dat
mensen gaan denken vanuit de
materialen zelf, en vanuit die
hoek andere vakgebieden betre-
den. Tegenwoordig worden

De groeiende behoefte van met
name het Limburgse bedrijfsle-
ven aan materiaaltechnologen op
middelbaar niveau, was in het
voorjaar van 1987 aanleiding om
een begeleidingsgroep Nieuwe
Materialen te vormen. Deze
groep bestaat uit vertegenwoor-
digers van het Limburgs be-
dryfsleven (zoals Koninklijke
Sphinx, DSM, Volvo, Philips,
Vredestein, LMI, Hoechst en
Curver), het Middelbaar Be-
roepsonderwijs (Middelbaar
Technische School en Middel-
baar Laboratorium Onderwijs)
en intermediaire instanties zoals
de Provincie Limburg, deKamer
van Koophandel, het Contact-
centrum Onderwijs-Arbeid in de
Westelijke Mijnstreek, de Stich-
ting Opleiding Rubber en Kunst-
stoffen en hetDistrictbureau van
de Arbeidsvoorziening.

.j darnaast is hij ofzij bekend met
w ontwikkeling, het be- en ver-

van die zogenoemde
k eUwe materialen. Hiertoe be-
Wl?n onder meer verbindings-
<-chnieken, oppervlaktebehan-

en smelt- en giettech-
lo<^en. Een materiaaltechno-
%3 ?evert °P die manier als pro-
**ktiemedewerker een bijdrage

Begrip
Op Hbo-niveau is het al een tijd

Tussen de twintig en dertig geïn-
teresseerden kunnen in augustus
aanstaande materiaaltechnolo-

Zaterdag 27 januari 1990" 41

Verkeersonderwijs is ondergeschoven kindje
Leesvaderledere keer weer als ik

's middags rond twee, drie uur
toet mijn auto de Van Akenstraat

in Geleen indraai, hou ik mijn
hart vast. Grote horden jonge

fietsers - leerlingen van de in
Geleen-Zuid gelegen

scholengemeenschap Michiel -
gaan naar huis. Al slingerend
vinden de honderden fietsers

pltijd wel een gaatje tussen stoep
efl auto om het er levend vanaf te
brengen. In de eerste of tweede

versnelling rij ik dan maar
Voorwaarts, bang dat er weer een

scholier 'de weg op valt...
Natuurlijk, het rijgedrag van de
automobilist is niet altijd om
over naar huis te schrijven. Maar
de mentaliteit van de jonge fiet-
sers mag ook eens grondig wor-
den bekeken. Dat is ook de me-
ning van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL). Om de jeugd meer te be-
trekken bij het verkeer werken
"momenteel tien docenten van
het middelbaar onderwijs aan
nieuwe verkeerslessen. Zij doen
dit onder leiding van de VEVO-
werkgroep (Verkeerseducatie
voor het Voortgezet Onderwijs)
van het ROVL.

Het spijt me verschrikkelijk,
maar het woord ligt me zwaar op
de maag: leesvader. Het is zoiets
als draagmoederofkunstkip.
Maar het heeft er natuurlijk niks
mee te maken: ik zit gewoon elke
donderdag op een veel te klein
stoeltje met vier meisjes van een
jaarof zeven rond een veel te
klein tafeltje op de school waar
mijn oudste zoon studeert voor
groep 3 (voor de ouderen onder
ons: hij zit in de eerste klas van
de lagere school). De vier kleine
meisjes hebben thuis, van moeder
of bezorgde oudere zusje de eerste
beginselen van het lezen geleerd,
nog voordat dat moest. Lezen
schijnt in onze samenleving bij
vrouwen te beginnen, en daar zie
je het essentiële verschil met
bijvoorbeeld streng islamietische
samenlevingen, daar mogen de
meisjes niet eens leren lezen,
want dan zouden ze wel eens
slimmer kunnen worden dan de
mannen en dat kunnen we niet
hebben.

Nee, bij ons leren de meisjes thuis
lezen en de jongetjesop school.De
jongetjes moeten worden
gedwongen, anders gaan ze
gewoon door met tv kijken,
bomen klimmen en zich, zonder
daar nadrukkelijk voor
gevraagd te zijn, door het laten
van boeren en scheten, door hel
veel te hard schreeuwen en het
doen van overdreven
lichaamsoefeningenvoor te
bereiden op het aanstaand
macho-schap. En daarvoor hoef
je, zoals bekend, niet te kunnen
lezen en schrijven.

Omdat ik kennelijk gerekend
wordt tot de beginnende
leesvaders gaan de meisjes uit
mijn groepje weg als ze echt goed
beginnen te lezen. Ik denk dan
ook dat ik binnenkort wat
jongetjeskrijg. Mijn eigen zoon
niet, want de regel wil dat
kinderen niet bij de eigen ouders
mogen lezen. Dat zou wellicht
fraude in de hand werken,
leesfraude. Ach, ik snap het wel.
Hij is trouwens al bijna zo ver.

De meisjes dus. Ze doen alles dat
ik zelfnog altijdfout doe:ze lezen
wat ze denken dat er staat, en
niet wat er staat; ze draaien
letters om, begrijpen de zin niet
en leggen dus het accent
verkeerd, of zijn er met hun kop
niet bij en lezen dus monotoon.
Als jevraagt 'wat heb jenou
gelezen?' kijken ze je vaak met
een verbaasd gezicht aan.

De leesvader moet, net als
trouwens de leesmoeder, zorgen
dat het kind begrijpend leest,
goed intoneert en het begrepene
kan navertellen. Intussen lezen
we de avonturen van de meest
akelige kindertjes in reeksen
boeken dieallemaal in een
bepaalde, door mij helaas nog
niet doorgronde volgorde staan.
Ze blijken trouwens niet alleen
op donderdag van kwart voor
een tot kwart over een te lezen, tot
mijn opluchting, maar tussen
door ook geregeld de boekjes
onder de neus te krijgen.

Hoe de vorderingen zijn, van de
dames? Ja hoor eens, dat mag de
leesvader ook niet: met andere
praten over devorderingen. Een
leesvader heeft een
beroepsgeheim. Denk er dus niet
te min over.

santé brun

gen op persoonlijk gebied (is
iemand lang gewond geweest?
Heeft hij door het ongeluk het
eindexamen niet gehaald? etc).
En ookkun jekijken naar dekos-
ten van het ziekenhuis, voor
nieuwe kleren, voor een nieuwe
fiets enzovoorts. Op die manier
kan je het voor de leerling aan-
trekkelijk maken."

klassers (aandacht fiets en brom-
fiets), en het schooljaar daarna
voor debovenbouw, de vijfde en
zesde klassers (met aandacht
voor bromfiets en theorie van het
autorijden). De ROVL-secretaris
benadrukt dat groot belang is dat
de jongeren meer belangstelling
krijgen voor het verkeer. „Je
moet een dusdanig interesse
kweken, dat de leerlingen ook
naderhand, wanneer ze op weg
naar huis zijn, er nog aan den-
ken."

Limburgs dagblad onderwijskrant
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SAMENWERKENDE SCHOLEN

VOORTGEZET ONDERWIJS

LANDGRAAF
Scholengemeenschap ADRES: SïïSSfiief71 xs Land9raaf'
/^^^^_^^nZ_k*____JL<»>4. DEPENDANCE: Hereweg 175, 6371 LZ Landgraaf,
f /—^ i***AMWT*~&4iS%^ tel. 045-314700

/*^^^^+mmm~^^'^ Baronstraat 11, 6371 AR Landgraaf,
* tel. 045-311269

4-JARIGE OPLEIDING MAVO
NIEUW: MAVO MET BEROEPSVOORBEREIDING

-Naast compleet MAVO-pakket ook keuze in beroepsgericht vak mogelijk!

4-jarige opleiding voorbereidend en individueel
beroepsonderwijs.
-administratie
-bouwtechniek: timmeren en metselen
-elektrotechniek w.o. elektronica, digitale techn. en PLC-besturing.
-mechanische techniek
-mode en kleding
-verkoop (mcl. stage)
-verzorging (mcl. stage en groothuishouding)
-theoretisch bereopsonderwijs

In onderbouw uitstel keuze MAVO of LBO mogelijk
In alle opleidingen computerlessen
Opleiding voor diploma machineschrijven
Intensieve leerling-, huiswerk- en beroepskeuzebegeleiding

Programma's theorie en praktijk volgens A, B, C of D programma

Informatie-avonden: 5 en 6 maart a.s. om 19.30 uur
in hoofdgebouw

Open dag: 10 maart a.s. van 13.00-16.00 uur
in hoofdgebouw en dépendance
Hereweg 175, Landgraaf

Alg. dir. J.H.J. Schiffelers

£yldiagen
Eijkhagenlaan 31, 6371 KA Landgraaf,u ."_ ______..J____r____. _ telefoon (045) 31 56 56

Scholengemeenschap voor VWO-HAVO-MAVO

Ontstaan uit de fusie van: Eijkhagencollege, MAVO Petrus en Paulus en MAVO
Het Wormdal.

-brugklas VWO-HAVO, HAVO en MAVO
-ongedeeld atheneum
-atheneum met latijn
-volledige vrije pakketkeuze; er bestaan eveneens keuzemogelijkheden voor de

vakken tekenen, muziek en handvaardigheid als eindexamenvak
-gedegen 4-jarige MAVO-opleiding, ook op C-niveau mogelijk
-computerles voor alle brugklassers
-opleiding voor diploma machineschrijven
-intensieve leerling-, studie- en beroepskeuzebegeleiding
-vele attractieve buitenschoolse activiteiten

(aanmelding voor 4 HAVO via directeur van de MAVO)

INFORMA TIE-AVONDEN maandag 5 maart en dinsdag 6 maart a.s.
OVer de BRUGKLAS: aanvang: 19.30 uur

OPEN DAG: zaterdag 10 maart a.s. van 11.00 tot 15.00 uur
Rector: M.G.G. Goessens

AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN
Aanmeldingsformulierenvoor de beide scholen zijn verkrijgbaar bij de
direkteurén van de basisscholen en bij de scholen van het voortgezet onderwijs.

ê óók in DE wOl ki:vTI

.?"AA^ , "?.
Theologie: de studie van je leven! C sJ"
" leren omgaan met mensen
" leren werken in dedienst van het evangelie
" wetenschappelijkestudie van kerk en christendom
UTP: de meest pastorale theologie-opleiding

I Bon voor informatie:
Naam: _— '. I Adres: , I

I Postcode en woonplaats: |
|

I " verzoekt toezending van documentatie I BPV|
over de theologieopleiding aan de UTP I. In ongeirankeerdeenvelop zenden aan:

m I UTP, Antwoordnr.sosl, 64(X) WC Heerlen. I
|_Bellen kan ook: 045-718520 Han*Mte4____|

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

~ _____
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AV AIÊèK SCHOLENGEMEENSCHAP voor
W m^\ MAVO-LEAO-LHNO-IHNO-880

/ %f- HERLAND
Heldevierlaan 2, 6415 SB Heerlen, Tel: 045-721010

OPLEIDINGS
MOGELIJKHEDEN

MAVO 880
en VOORBEREIDEND Beroeps-Begeleidend
BEROEPSONDERWIJS Onderwijs (in deeltijd)
LEAO - AFDELINGEN: voor functies als:
- administratie - verzorgingsassistent(e)
- verkoop . bejaardenhelpende
EXTRA JAAR LEAO - bejaardenverzorgende
- receptionist(e) . helpende in de- administratief assistent(e) gezinsverzorging- assistent-secretaris(esse)

_.._-^.ö_^+_„,4_,W.r„_.,«_ " VerZOrgende- middenstandsdiploma
gezinsverzorging

LHNO/IHNO-AFD.: . bediende dameskappen
-verzorging
- uiterlijke verzorging " vakbekwaamheid
- mode en kleding dameskappen.

NIEUW E
STAGEKLAS IHNO - leid(st)er kindereentra Ë

r , INFORMATIE M
yTÏÏV Afd. LBO/MAVO 045-721010 M( * W Afd. 880 045-212864 f

( 9
SCHOLENGEMEENSCHAP

HERLAND
voor MAVO, LEAO, LHNO, IHNO en 880

open dag
Zaterdag 10 februari a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur

in het hoofdgebouw Heldevierlaan 2, Heerlen

"Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe
brugklasleerlingen en hun ouders om

I*l.oo uur en om 12_,00 uur

" School in bedrijf voor alle afdelingen Ë
é/jjfS Afd. LBO /MAVO 045-72 10 10 M
7'" V Afd. 880 045-2128 64 f

PtU totim I
d

A erkend door de
j J Minister van

MAASTRICHT ROERMOND HEERLEN

Tweejarige managementopleidingen mcl. KHO Bedrijfskunde
Eenjarige fulltime toeristische opleidingen mcl. rijkserkende diploma's
Eenjarige fulltime secretariële opleidingen mcl. rijkserkende diploma's
Bedrijfscursussen op maat " avondopleidingen voor NIMA-A - SEPR - NGPR etc.

open dagen ::;rM

in alle vestigingen om 13.00 uur en op
zaterdag 27 januari 1990 om 11.00 uur te Roermond in Hotel
De la Station
NIEUW: opleidingsplaats Roermond: alle opleidingen
en cursussen.
Vraag onze informatie aan... kom naar een informatiedag!
Maastricht: Lambertuslaan 9, tel. 043-218095 Managementopleidingen.
Maastricht: Stationsstraat 17, tel. 043-250303 Secretariële en Toer. opleidingen
Heerlen: Oliemolenstraat 25, tel. 045-710707 Secr. en Toer. opleidingen

R IN voor informatie te zenden aan:
UVil 8.C., Stationsstraat 17, 6221 BM Maastricht
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Vanaf maandag 8 januari 1990 in Heerlen
Avondcursus Logistiek Management

Vanaf mandag 8 januari 1990 in Heerlen
.0022 Avondcursus Logistiek Management

«

***^^-
o,

MAVO
LTO

ZATERDAG y^
3 FEBRUARI 1990
10.30-13.00 UUR^\V^d^t

Mgr. Nolensstraat 5* j
6431 JP Hoensbroe* j

'T

SCHOOL mf \V/ / dettn/Hevekeuzepasna7 1e klasWl I 2BRUGJAREN: de tweedeklas I 2eklas
/ ■ ja *

■7 jMAVOJ * I LBO ISS i

■/ en verder 0.a.: IW’ £77 me' intensieve begeleiding: o.a. studielessen, lmWl "*W faalangst, dyslexie, studeren op school: Ik\Wl rLJ met juiste keuzebegeleiding: o.a. stages en IW
■ # "__■ workshadowing; JM
fl t&J met 5x rapportage en ouderavonden: / Êm
I met een boekenfonds f Ét

' OPEN DAG' zondag 11 maart as. _^"TF^_F IMwrsii v/iu. van 14.00 tot 16.30uur J IÈLaat u informeren! Scholengemeenschap _f^^_______f _/___!
/Veem contact op! voor MAVO en LBO kmmm W IkWRoevoetsstraat 1a I m\

mwmmimmWÊmWfmmÊim ■
(_^/^^% Advies- en Studiecentruil

mË/UIliijH a9" avondcollege voor MEAO

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

VOORAANMELDING STUDIEJAAR 1990 - 1991
In het studiejaar 1990 - 1991 verzorgt het Dag-avondcollege voor MEAO
o.m. de volgende opleidingen:

EENJARIGE FULL-TIME DAGOPLEIDINGEN MEAO
Vooropleiding: HAVO, VWO of gelijkwaardig.

EENJARIGE SCHAKELKLAS HEAO
Vooral bestemd voor HAVO/VWO-abituriënten die hun kansen op een
succesvolle studie aan de HEAO willen verbeteren. Tevens ook voor HAVO/
VWO-ers met een deficiënt vakkenpakket die zich willen voorbereiden op <-*
zelfstandige studie-aanpak die het HBO eigen is.

TWEEJARIGE DAGOPLEIDINGEN MEAO
Een versnelde opleiding MEAO. Minimumleeftijd: 1 8 jaar.
Keuze uit: "Bedrijfsadministratieve opleidingen

"Commerciële opleidingen
"Secretariaatsopleidingen
"Secretariaats-opleidingen met toerisme
"Directie-secretaresse opleidingen

Voor de bovengenoemde opleidingen verstrekt het Ministerie van Onderwii5
en Wetenschappen een voltijdse studiefinanciering.

TWEEJARIGE DAG- AVONDOPLEIDINGEN MEAO
Een versnelde opleiding MEAO voor diegenen die mogen studeren met be-
houd van uitkering. Minimum leeftijd: 21 jaar.
Keuze uit: «Bedrijfsadministratieve opleidingen

"Commerciële opleidingen
Men volgt 15 lesuren overdag en 4 lesuren 's avonds.
Subsidiëring mogelijk via het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen e
via het G.A.B.

GEFASEERDE BEROEPSOPLEIDINGEN VOOR VROUWEN
Doelgroep: vrouwen van 25 tot 45 jaar die weer in het arbeidsproces wil!efl
treden. Er is een kosteloze crèche op school aanwezig.
Subsidiëring mogelijk via het G.A.B, of hel Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen.

Voor meer inlichtingen en afspraken voor aanmelding: (045) 71 3105.
Medio februari zijn de nieuwe brochures gereed. U kunt deze aanvragen ïïs
onderstaande bon. Bon opsturen naar Dag- avondcollege voor MEAO,
Diepenbrockstraat 15, 641 1 TJ Heerlen.

BON

Stuur mij informatie over:

Naam en voorletters: Dhr/Mevr
Adres:

Postcode en plaats:



mannen minder geëmancipeerd
zijn dan ze lijken. Zogenaamde
'vrouwenberoepen' bestaan nog.

De Nederlandse overheid
probeert fanatiek vrouwen voor
technische beroepen te winnen.
Voorlichtingscampagnes moeten
meisjes overhalen om voor een

typisch 'mannenberoep' te
kiezen. Jongens lijken minder

aanmoediging nodig te hebben,
een vrouwenbolwerk als de

verpleging hebben ze
stormenderhand veroverd. Maar
wie verderkijkt ontdekt dat de

de talen. Het doel was een 'be-
hoorlijke baan op kantoor', bij-
voorbeeld als secretaris bij een
bedrijf. Zijn ouders keken niet
vreemd op van een zoon die 'se-
cretaresse' wilde worden en ook
van anderen kreeg hij nauwelijks
verbaasde reacties.

\*et Ministerie van Onderwijs on-tneemt geen actie om jongens
* interesseren voor deze 'vrou-wenberoepen. Voorlichtings-
*mpagnes richten zich volgens
n woordvoerdster alleen op

Reisjes 'omdat die in heel veel
Actoren van de arbeismarkt
'echt vertegenwoordigd zijn.

"e opleidingen zélf, elk jaar op
j/^k naar nieuwe leerlingen, be-

r--Uren de minimale interesse
**"" de heren wel.

jecijfers spreken voor zich. On-J?*" de 604 geslaagden voor het
■Ploma voor apothekersassis-

*r*t waren in 1987 slechts zes
jannen. Van de 91 geslaagdeerloskundigen in dat jaar, wa-

'**"* er vier van het mannelijk ge-
acht. De 564 geslaagde dokters-
assistenten waren allen vrouwe-nk.

baan terug naar hetCobbenhage-
colege, in de functie van admini-
stratief medewerker. Hij werkt
er nog steeds. „Na mijn dienst-
tijd heb ik veel gesolliciteerd op
banen voor secretaresses. Alhoe-
wel ik nadrukkelijk schreef dat
ik secretaris was, waren reacties
vaak gericht aan 'mejuffrouw
Wouters."

Als ervaren kracht mag Wouters
de leerlingen tegenwoordig laten
zien hoe het hoort. Ze lopen bij
hem stage en een keer per jaar
laat hij in deklas zien hoe het be-
ruchte kopje koffie geserveerd
hoort te worden.

Koffie serveren
Zijn klasgenotes ontvingen hem
hartelijk. „Die twee jaar waren
de prettigste van heel mijn
schooltijd. Meisjes gaan anders
met elkaar om, er was een heel
gezellige sfeer in de groep. Die
stoerdoenerij die jongens onder
elkaar altijd hebben, ontbrak
volkomen." Naast talen kreeg
Wouters les in machineschrijven,
recht, algemene economie en be-
drijfsadministratie. Tijdens
'praktische beroepsvorming'
leerde hü onder andere goed te-
lefoneren, bloemschikken en het
serveren van koffie. „Ook dat
vond ik nuttig. Wij hadden thuis
bijvoorbeeld geen telefoon, dus
daar kon ik heus wel wat oefe-
ning in gebruiken. Dat je weet
hoe je een kopje koffie netjes
moet serveren of hoe je bloemen
in een vaas schikt, komt ook al-
leen maar van pas."

r^er het aantal mannelijke gedi-
Rj*orneerde 'secretaresses' heeft!p* Centraal Bureau voor de Sta-
ptiek geen cijfers. De gegevens
r<m de veelal particuliere oplei-
iS'lgen zijn er niet bekend.
Rondvraag bij een secretaresse-
leidingen in Zuid-Limburg

/.aakt veel duidelijk: ze kunnen
ret één mannelijke leerling leve-!'""■» voor een interview. „Er
ir^ldt zich wel eens een jongen
r**l, maar als diehoort dat hij deP-ige is, haakt hij af," is de alge-mene reactie.

Dat er ondanks de goede toe-
komstmogelijkheden zo weinig
jongens interesse hebben in de
opleiding, wordt volgens Dassen
mede veroorzaakt doordat ze vijf
jaar geleden nog deel uitmaakte
van het MHNO (Middelbaar
Huishoudelijk Onderwijs), dat
vrijwel uitsluitend door meisjes
gevolgd werd.

Volgens docent en stagebegelei-
der Dassen is Norman na zijn op-
leiding verzekerd van een baan.
Er is veel vraag naar apothekers-
assistenten, ook naar mannelij-
ke, en die zijn voorlopig nog
zeldzaam.

hoogwaardige technische appa-
ratuur en computers. En met de
mensen natuurlijk."

Voor de goede orde benadrukt
Wouters dat het koffie schenken
maar bijzaak is. „Ik denkdatveel
mensen, en dan vooral jongens,
een heel verkeerd beeld hebben
van secretarieelwerk. Een secre-
taresse-opleiding is heel veelzij-
dig, jekunt er allerleikanten mee
op. Een vroegere klasgenote van
me heeft nu bijvoorbeeld een
topfunctie bij de EEG. Anderen
hebben een managementfunctie
in het bedrijfsleven."

Zelf keerde Wouters na zijn mili-
taire-diensttijd en een tijdelijke

| Prof. Cobbenhagencollege? Heerlen, afdeling meao-secre-
moet tot 1975 teruggaan

k** een gediplomeerd secretarispinden. In dat jaarkreeg Frans. °uters uit Heerlen zijn diploma
i1* het 'certificaat van bekwaam-
l**d. tot het uitoefenen van het

secretaresse.
b..J"J koos voor deze opleiding'
-"ïwege zijn liefde voor vreem-

actviteitenbegeleiding. Hij werk-
te als monteur, maar had daar als
heel snel genoeg van. Door en-
thousiaste verhalen van zijn zus
werd zijn intersse gewekt voor
activiteitenbegeleiding. Nu zit
hij, samen met vier andere jon-
gens, in het tweede jaar.

„De overgang was vrij groot, van
monteur naar een school met bij-
na allemaal meisjes. Maar het be-
valt me nu prima." Ook hij krijgt
regelmatig verbaasde reacties
over zijn beroepskeuze. „Mensen
weten vaak niet wat het beroep
inhoudt. Ze denken datje de hele
dag met een groepje bejaarden
gaat zitten breien." De leerling-
activiteitenbegeleiders worden
voorbereid op werken met ge-
handicapten, psychiatrische pa-
tiënten en zieken. Ze leren aller-
lei technieken in vakken als
handvaardigheid, tekenen, tex-
tiele werkvormen, muziek,
audio-visuele vorming, drama,
sport en spel. „Daar hoort overi-
gens ook breien bij", aldus Ri-
chard. „We hebben behoorlijk
gelachen toen we voor het eerst
met breinaalden aan het prutsen
waren."

mariëtte stuijts

Monteur
Ook de jongste loot aan de
MDGO (Middelbaar Dienstverle-
nend Gezondheids Onderwijs),
de opleiding voor activiteitenbe-
geleiding heeft nog met deze ge-
schiedenis te kampen. Van de
170 leerlingen zijn er slechts 16
mannelijk.

Richard Kusters koos vanuit een
'typisch mannenberoep' voor

Zoals gezegd haalde er in 1987
nietéén jongen het diploma voor
dokterassistent. Een zoektocht
in Zuid-Limburg levert ook geen
jongen op die dit vak aan het le-
ren is. MDGO 't Gasthuis in
Heerlen, waar onder andere de
opleiding voor dokterassistente
gegeven wordt, heeft wel een an-
dere 'uitzondering': Norman Cle-
ments is de enige jongen onder
187 leerling-apothekersassisten-
ten.

Verrassing
Buiten school krijgt Norman wel
eens verbaasde reacties over de
opleiding diehij volgt. „Veel jon-
gens lachen erom dat ik op een
'meidenopleiding' zit; mijn
vrienden noemen me pillen-
draaier. Mij maakt dat niet uit,
maar dat laatste klopt niet. Een
apothekersassistent maakt te-
genwoordig nauwelijks zelf nog
pillen, maar moet wel alles van
medicijnen afweten. Wat ik erg
leuk vind is de omgang met

Tot zijn grote verrassing ontdek-
te hij op de eerste schooldag dat
hij tussen allemaal meisjes zat.
Voordat hij aan de opleiding be-
gon woonde hij in Curacao, waar
apothekersassistenten over het
algemeen juist mannelijk zijn.
„Als ik het vooraf had geweten,
was ik niet aan begonnen," ver-
telt Norman. „En dat terwijl ik er
nu toch geen spijt van heb. Ik
heb gekozen voor hetberoep, dat
er verder alleen meisjes in de
klas zitten is bijzaak. Het heeft
voor- en nadelen. Je leert de
meisjes op deze manier beter
kennen, maar ik vind het soms
vervelend datje bepaalde dingen
niet kunt doen. Wat niet? Eh...
over voetbal praten bijvoor-
beeld."

Gezocht: secretaresse m/v

Toerist van beroep1990 is uitgeroepen tot het
Europees jaar van het toerisme.

In Nederland werkt een kwart
biljoen mensen in het toerisme.

Algemeen wordt verwacht dat
fond het jaar 2000 het toerisme

de grootste bedrijfstak zal zijn
binnen de Europese

Gemeenschap....
Deze cijfers én gegevens tonen

aan welke belangrijk plaats
Verisme inneemt. Daarom is het
ook niet verwonderlijk dat veel

soms met vertekende
'droomideeën' zich op deze

studie storten en er wel ofniet
hun voordeel mee doen.

keer en vervoer: planologie; ver
keerskunde en vervoerkunde.

Buitenland
Ook in het buitenland is deze
Hbo-instelling geen onbekende.
Vijfjaar geleden zijn de plannen
geboren voor een 'European In-
stitute for Tourism Studies. Sa-
men met drie Europese hoge-
scholen verzorgt de NHTV nu de
post-hbo-opleiding 'European
Tourism Management' (ETM).

Het heeft er een tijdje naar uitge-
zien dat Tilburg deze school zou
opslokken, maar sindskort is de-finitief bekend dat de reeds lang
geplande en onontbeerlijke
nieuwbouw van de hogeschool
in het noord-oosten van Breda
wordt gerealiseerd. „We zitten
momenteel verdeeld over zes lo-
katies in Breda en een in Til-burg," aldus Huilmand.
De NHTV afdeling Toerisme .enRecreatie, die volgend jaar het25-jarig bestaan hoopt te vieren,
heeft een zekere reputatie hoog
te houden. „Daar wordt hard aan
gewerkt en daarvoor hebben wijalles in huis," zegt Huilmand.

misch niveau op te leiden als ka-
derfunctionarissen voor het toe-ristisch bedrijfsleven en het uit-
voeren van wetenschappelijk on-derzoek ten behoeve van het toe-
risme. Met het ontstaan van hetNederlands Research Instituut
voor Toerisme en Recreatie(NRIT) is er nu een splitsing ge-
komen tussen onderzoek en on-
derwijs."

Allerlei maatschappelijke ont-wikkelingen hebben herhaalde-
lijk tot aanpassingvan het onder-
wijsprogramma geleid. Zo werd
in 1982 het vak vrijetijdskund.
(VTK) op het instituut geïntrodu-
ceerd en ontwikkeld in samen-
werking met de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, nu
de Katholieke Universiteit Bra-
bant (KUB). Het studieprogram-
ma werd uitgebreid met een ani-matierichting en uiteraard kon
ook het NWIT niet om decompu-
ter heen.

De samenwerkende instellingen
zijn de Fachhochschule in Heil-
bronn, het Dorset Institute te
Boumemouth, de universiteit
van Chambéry en de NHTV. Af-
gestudeerden van alle hogescho-
len en universiteiten in Europa
waar toerisme-recreatie een af-
studeerrichting vormt, kunnen
deze internationaal georiënteer-
de cursus volgen. De cursus
duurt momenteel nog een jaaren
verleent de deelnemers na het af-
ronden van de studie hetrecht de
'mactpr'c H£_r.ro__' ♦.-_ iTAoron

Kort Hbo
Aarzelend, omdat de plannen
nog niet volledig zijn uitgewerkt,
geeft drs Huilmand desgevraagdprijs dat de NHTV deze zomer
met een tweejarig kort-Hbo-op-leiding wil starten. Het is bekenddat er voor deze opleiding rede-lijk veel belangstelling bestaat
van aspirant-studenten. Metname onder AVR en AVV-stu-denten, omdat ze deze opleidingsneller kunnen doen en zodoen-
de vrijstelling voor veel vakken
krijgen. Het ligt in de bedoeling
om maximaal 180 studenten te
plaatsen, waarvan 90 voor assis-
tent manager reisbureau, 60 voor
assistent manager VVV en 30voor assistent manager recreatie-
bedrijf.

Toelaatbaar tot de opleiding zijn
allekandidaten met een Vwo-di-
ploma (Atheneum, gymnasium
en Hbs), met een Meao, Mds ol
Mhs-diploma en met een Havo-
diploma. Zoals op veel scholen is
ook het aantal aanmeldingen
voor de sektor toerisme en re-
kreatie van de hogeschool elk
jaar veel groter dan het aantal
plaatsen dat in deze opleiding
beschikbaar is. Twee keer pei
jaar vindt er een instroom van
nieuwe studenten plaats, te we-
ten in augustus en in januari.
Omdat er slechts 120 studenten
in de toeristisch-recreatieve op-
leiding (dertig in de opleiding tol
gids) een plaats kunnen krijgen,
is selectie noodzakelijk. Vijftig
procent van de beschikbare
plaatsen wordt voor jongens ge-
reserveerd en 50 voor meisjes.

Voor Havo-kandidaten wordt
minimaal 25 procent van de
plaatsen gereserveerd, vooi
Mbo-kandidaten minimaal tien
procent. Het studieprogramma
voor de sector toerisme en re-
creatie bestaat uit een propae-
deutisch en een post-propaedeu-
tisch gedeelte. Het eerstgenoem-
de duurt in beginsel een jaaren
het laatste deel duurt in beginsel
drie jaar.
Binnen de sector planologie, ver-
keer en vervoer, die vier jaar
duurt, bereiden de studenten
zich zo zelfstandig mogelijk vooi
op een latere beroepspraktijk.
Daarbij maken zy gebruik van de
deskundigheid en assistentie
van de docenten. Deze opleiding
heeft geen echt schools karakter.

Voor degenen die zich nader wil
oriënteren in de sektor planolo-
gie, verkeer en vervoer kan daar-
voor vandaag, 27 januari, tijdens
de open dag in Tilburg (Stappe-
goorweg 201 S 013-360853) te-
recht.

Paul vijgen

In een onlangs verschenen rap-
port, naar aanleidingvan een on-
derzoek naar de beste universi-
teiten van Europa, kréég de sec-
tor toerisme en recreatie van alle
toeristisch, recreatieve hoge-
scholen in Europa een derde
plaats toegekend. Dit rapport,
getiteld 'Les 100 meilleures uni-
versités de I'Europe', is een uit-
gave van het Franse vaktijd-
schrift 'Liberation'. De Dorset
Institute uit Engeland werd eer-
ste en Surrey tweede.

Reizen
De hogeschool beschikt ookover
een eigen reisbureau dat alle fa-
ciliteiten biedt van een goed
geoutilleerd reisbureau en te-
vens een laboratoriumfunctie
vervult voor de sektor toerisme
en rekreatie.

Oewel veel scholen tegenwoor-
k'6 toerisme in hun pakket heb-j*1» en de opleidingen op dat ge-
s. cded de laatste jaren als padde-

Qelen uit de grond schieten,
*e«dt de Nationale Hogeschool
oJJor Toerisme en Verkeer
t **TV) nog steeds als de enige
0 °laangevende HBO-opleiding
jP dit gebied in Nederland. DeA-TV is per 1 augustus 1987 tot
v^nd gekomen door een fusiean de Nationale Verkeersaka-
j£j**ie (VAT) in Tilburg en het
WIT te Breda. De basis voor

Jj*-e fusie was de inhoudelijke
-"Wantschap tussen de vakge-
eden en het nationalekarakter

beide oorspronkelijke instel-
J-gen.Dit in tegenstelling tot deeeste andere, regionaal gebon-

De Hogeschool, die uit twee sek-
toren bestaat biedt de volgende
studiemogelijkheden: In de sek-
tor toerisme en recreatie: uit-
gaand toerisme en reisorganisa-
tie; inkomend, binnenlands toe-
risme enrecreatie met specialisa-
ties in: management, pr en voor-
lichting, beleid, onderzoek en
planning; management van
vrijetijdsactiviteiten; nationaal
gids. In de sektorplanologie, ver-

den fusies in het hoger beroeps-
onderwijs.

„Deze combinatie van studiemo-
gelijkheden is voor Nederland
uniek. Te weten planologie, re-
creatie, toerisme, verkeerskundeen vervoerkunde," aldus drs P.C.Huilmand, voorzitter van het col-
lege van bestuur. Hij legt verder
uit: „In het begin van de jaren
zestig is door de explosieve groei
van toerisme en recreatie de be-
hoefte voor functies in het beroe-
penveld van de vrije tijd ont-
staan. In 1966 is hier in Breda het
Nederlands Wetenschappelijk
Instituut voor Toerisme opge-
richt. Het doel van de nieuwe op-
leiding was er vooral op gericht
om studenten op een acade-

Sinds 1986 is de opleiding vierja-
rig, met nieuwe aan de markt
aangepaste studierichtingen.
Door de fusie per 1 augustus 1987
tussen NWIT en de Verkeersaca-demie in Tilburg is de Nationalehogeschool voor toerisme en ver-
keer ontstaan. De naam NWIT
(Nederlands Wetenschappelijk
Instituut voor Toerisme en Re-creatie) gaat op in de sektor toe-
risme en rekreatie van de hoge-
school.
Momenteel studeren er in totaal
1.600 studenten aan de hoge-
school, waarvan duizend in de
sektor toerisme en recreatie (in
Breda) en zeshonderd in de sek-
tor planologie, verkeer en ver-
voer (momenteel nog in Tilburg).
Het aantal uitLimburg afkomsti-
ge studenten bedraagt al jaren-
lang rond de tien procent en
wordt door de schoolleiding, die
daarvoor nog geen verklaarbare
redenen kan aangeven, als rela-
tief hoog omschreven.

" Norman Clements: „Als ik het vooraf had geweten, was ik er waarschijnlijkniet aan begonnen." Foto: dries linss
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'Bovenwijs'

■ i i mImWSSSSS » -limburgs dagblad J onderwijskrant

De term 'onderwijs' heb ik
eigenlijk nooit goed begrepen. Je
zou toch zeggen dat het volgen
van lessen op school tot doel heeft
je denkvermogen en je kennis tot
grotere ontwikkeling te brengen.
Dat gebeurt via je hersens. Het
zou dus veel logischer zijn dat
overbrengen van kennis
'bovenwijs' te noemen.

'Onderwijs' zou dan nog
buitengewoon geschikt zijn om
het geven van seksuele
voorlichting te benoemen: er
wordt — meestal tijdens de
biologielessen — uitleg gegeven
over onder meer hetfunctioneren
van de organen, waarmee sex
bedreven wordt. Die zitten, hoe je
het ook wendt ofkeert, in de
lagere regionen van het
menselijk lichaam.

Wij kregen destijds seksuele
voorlichting van de
dorpspastoor, een klein dik
mannetje met een rond, rood
hoofd, als een Edammer kaasje.
Daar had hij zijn bijnaam,
'kaasbolletje' aan te danken.
Hoewel, de rode kleur was
ongetwijfeld aan zijn
polytheïstische inslag te wijten,
want naast van de God der
Christenen, was hij ook een
aanhangervan de god Bacchus,
aan wie hij met enig
enthousiasme offerde. Misschien
zelfs wel met meer gretigheid dan
hij voor zijn opdrachtgever in
eerste lijn ten toon spreidde.
Niettemin, hij zou ons, leerlingen
van de zesde klas, tijdens de
godsdienstles seksueel
voorlichten, opdat wij als
welingelichte pubers naar de
vervolgopleidingen konden
vertrekken.

Uiteraard hadden wij de nodige
voorlichting al op straat
opgepikt en we wisten dus
precies waar Eva de appel en
Adam de mosterd vandaan
haalde. (Nu zult u zeggen dat het
toch Abraham is, die als de
uitvindervan de mosterd bekend
slaat. Vooral ook omdat het in het
kader van deze column een stuk
beter uitkomt bepalen wij nu en
hier dat Adam als eerste in
aanraking kwam met mosterd,
toen hij in het Aards Paradijs
wat met zaad van de
mosterdplant aan het knoeien
was.)

Intussen keken wij met enige
spanning en zelfs ongeduld uit
naar het moment dat
'kaasbolletje' zich van zijn taak
zou kwijten. Met een rood hoofd -nog roder dan normaal - stond
hij voor de klas. Zwetend sprak
hij daarop met een Brabants
accent de voor ons onvergetelijke
woorden: „Ge denkt toch nie, da'
ge in het zwembad een
zwembroek aanhet, omda' ge het
anderszo kou het". Daarop was
hij uitgepraat.

Dat was het. Daar konden we het
mee doen. De seksuele
voorlichting was voltooid en we
konden als rijpe appelen -hoewel nog door geen enkele Eva
geplukt - naar het
vervolg-onder-wijs, waar we ons
de wezenlijke dingen des levens
snel eigen maakten.

peter stiekema
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Het succes van de
EENJARIGE DAG-MEAO
Voor schoolverlaters 4 Richtingen:
5 HAVO - 6 VWO met " bedrijfsadministratief

" commercieel
1 Of 2 economische " secretarieel
vakken in het pakket " logistiek nieuw!

Een van de 5 scholen in Nederland
,no/ ... . En verder:

" ± 50% meer kans van slagen voor
de propedeuse in het HBO ' 7 -aar ervaring met de 1 -jarige
(HEAO, IHBO, NIMA, SPD) Dag-Meao

" goede kansen op de arbeidsmarkt * njksgesubsidieerde opleiding,. praktijktrainingen / dus ,aa9 cursusgeld en
praktische beroepsvorming ' studiefinanciering

" persoonlijke begeleiding Haal de folder bij je decaan of

" uitgebreide vakkenkeuze binnen Bel voor een persoonlijk gesprek:
de richtingen 04490-90404

open'leercentrum
Pa.S^S DAG-AVONDCOLLEGE

_✓_____, fVir/ Voor 1 6 jaaren ouder:
m_fc^^^^lnformatie over vakopleidingen

S\\m+\mm\^ en kursussen in de:
//^ ~ Bloemisterij

-Tuin, park en openbaar groen
%^m -Bosbouw

3^^ „Werken en leren"

Voor 1 2-1 6-jarigen:
Informatie over: _»**^'*C__.
Voorbereidend beroepsonderwijs .XaCVÖT-**-'
op 180/LBO/MAVO-NIVO in de groene sektor SéjÜ&Z'
met toekomst. St^^.m^^/'Mogelijkheden voor alle vormen van y£
middelbaar beroepsonderwijs KMBO en S^& *^r^vakopleidingen. "_%^_\_W^.

/\SSA/ Heerlen
S/\(Sv*/' Heldevierlaan 12

/WN/ 045-721000

Hogeschool .
Sittard

letmet de HogeschoolKathoheke
Leergangen Sittard een goedekeus^

* V„ortaanworde«..«rare»VOopBe»«.d |
<V£V in éénvak. _—MrgrT l

TECHNIEK ai HOGERE KA"

t$&V PEDAGOGIEK
__—^*y*p**W^^^TTSpj^^B _B

I I
eigen leerroute samenstelt.

I otrm_ies.uur üebon in.

Naam "
Adres , IWoonplaats

' PoStC°de Vooropleiding "

jlr " 'A#C|..

CËFÏÏWMA^I<DPLEIDING
m^Êm*,têt amulet mum

Mauritspark 4A Beersdalweg 95
6163 HM Geleen 6412 PE Heerlen
04490-49949 045-720494
Wij hebben een opleiding of we weten er een

METAAL:
Machinaal verspanen

- draaien/frezen- CNC draaien/frezen- machinebankwerker.- gereedschapsmaken

Plaatwerken/lassen
- constructie en apparatenbouw- pijpen bewerken

Lassen dag- en avondopleiding

- elektrodelassen- autogeen lassen- mig/mag- en tig-lassen

Installatievakken
- isolatie plaatwerken- elektromontage
- installatiemonteur en

onderhoudsmonteur in de meet- en
regeltechniek- centrale verwarming- gawalo- installatietechniek

Automontage
BOUW:
Timmeren- bouw-beton-werkplaats- machinaal houtbewerken- meubel maken

Dakdekken
Schilderen
Bouwberoepen

- metselen- stucadoren- tegelzetten 32924

._-___- OPLEIDINGSINSTITUUT

m^DE THERMEN"
Raadhuisplein 15, Heerlen

■ I Telefoon 045-713717

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

erkende onderwijsinstellingen.

Begin maart starten de volgende cursussen:

" middenstand
" praktijkdiploma

boekhouden
" moderne

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

Jongens en meisjes!
Al eens aan een technische opleiding gedacht?

Het is misschien niet zo aardig. Maar we Of onderhoudsmonteur. Op al die technische "hebben de jongens dezekeer even doorge- scholen kunnen ze je daar heel wat over ver-
streept. In deze advertentie doen ze niet mee. tellen.
Waarom? Omdat we het over techniek gaan Als jemeer wilt wetenkun jehetbeste naar
hebben. Over vrouwen met een technisch één van de open dagen van die scholen gaan.
beroep, om precies te zijn. Vakvrouwen dus. Die worden elk jaar georganiseerd. Kun je
Die bijvoorbeeld werken als elektricien of auto- meteen ook even kijken hoe het er daar uitziet,

monteur. En dat net zo goed doen alsmannen. Lijkt het jewat? Misschien zien we jou dan
Soms zelfs nogbeter. over een paar jaar. Aan de slag als een echte

Weet je hoe dat komt? Eigenlijk is dat heel vakvrouw. Er zijn mogelijkheden genoeg,
simpel. Veel vrouwen hebben gewoon hard- Omdat er in Nederland veel te weinigvak-
stildeveel aanlegvoor techniek. Als ze de juiste mensen zijn. Daarom willen bedrijven graag
opleiding volgen kunnen ze heel goed terecht vakvrouwen in dienst nemen,

in een technisch beroep. Als vakvrouw. Dus meisjes. Op naar een technische opleiding.
Het is heel belangrijk dat je als meisje de Geef die jongenshet nakijken,

goeie vervolgopleiding kiest. Bijvoorbeeld de
Lagere Technische School. Of, na de MAVO of
HAVO, de Middelbare Technische School. Op
die scholen leer je een technisch beroep. DQIWI I^^
Dat .kunnen hele verschillende beroepen zijn. <r

Bijvoorbeeld instrumentmaker. We hébbeneen oplossing ofwevinden er een.

Zaterdag 17 februari
van 10.00 tot 12.00 uur

OPEN DAG
mavo „op de bies"

Een schoolgemeenschap die overzichtelijk en
herkenbaar is voor leerlingen, docenten en
ouders.

Op de Bies 66, Schimmert
tel. 04404-1528
Directeur A. Lenoir

Directie, leraren en oudercommissie
heten u allen van harte welkom. 32929

fe^ili_D___ilEI
Interacademie Venlo vormt samen met 12 andere

opleidingsinstituten, verspreid over het gehele
land, een samenwerkingsverband.

NU OOK IN VENLO
In september 1990 zullen de volgende dag- en

avondopleidingen van start gaan:

- managementassistent(e) - directiesecretaresse- secretaresse - internationaal host(ess)
- toeristisch mede- - receptionist(e)

werk(st)er, inkomend, - kantoorassistent(e)
uitgaand, all-round - medisch secretaresse

Naast dag- en avondopleidingen verzorgt
Interacademie Venlo ook bedrijfstrainingen op

maat.

OPEN DAG I
Heden, 27 januari, 10.00-15.00 uur
Zaterdag 31 maart 10.00-15.00 uur

Adres: zaal COPA CABANA
Leutherweg 88, Venlo

Wilt u zich oriënteren op uw studiemogelijkheden
bij Interacademie Venlo, vraag dan de gratis

studiegids aan bij

INTERACADEMIE VENLO
postbus 1029

5900 BA VENLO
tel. 077-543945

Stuur mij vrijblijvend informatie over uw

opleiding/cursus:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

BON inzenden aan INTERACADEMIE VENLO
postbus 1029

30535 5900 BA VENLO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaiiaaaaan

ERKENDE LICHAAMSVER-
ZORGENDE OPLEIDINGEN:

Inclusief manicuren Voet- en schoen- Voor het enig erken-
Dag- en avondoplei- kundige opleiding de N.G.S.-diploma.
ding voor enig erkende Lesdag: zaterdag
Normale leerperiode SEPVO-diploma. van 9.00-13.00 uur
2 jaar Dag- en avondoplei- Leerperiode 9 mnd.
Spoedopleiding 1 ding
jaar Leerperiode 18 mnd.
Lid van de VAKOS Aantal lesuren: 250
Diploma STIVAS Aanvang maart of
Verkorte opleiding september
aanvang maart
Erkend door de Minister
van en Weten-
schappen op grond van de /__«____.-__-
Wet op de Erkende On- (_rimeren
derwijsinsteiiingen, voor Manicuren Voetreflexologie
zover het onderwijs bin-
nen dereikwijdte van de
Wet valt. j

/7 LIMBURGSE
AKADEM,EVOOR

vAYjÉt) lichaamsverzorgendé
/****a*/\ BEROEPEN

OPLEIDINGSINSTITUUT

. y

*+

Okreatief centrum
BORN - GELEEN - STEIN - SITTARD
(RIJKSERKEND INSTITUUT VOOR KUNSTZ. VORMING)

Start in februari nieuwe kursussen:
- Jongeren
- Dansexpressie vrijdag 18.30-19.30 uur
- Jongerentoneel donderdag 17.00 - 19.00 uur— Yoga vrijdagmorgen 9.30 - 10.30 uur— kunstbeschouwing 't impressionisme donderdagavond— meubelvormgeving woensdagavond
- taaldrukken dinsdagavond
- speelfiguren aan draden maandagavond— kalligrafie woensdagavond— videomontage donderdagavond
- boekdruk maandagavond— tiffany (dinsdagmorgen)
- teleac/landschap (zaterdagmorgen/middag)— vooropleiding kunstakademie

Centrale informatie 04490-50112
Folders verkrijgbaar bij openbare bibliotheken en gemeentehuizen ~



De medezeggenschap in het
onderwijs is bij wet geregeld. Dat

was nodig omdat er op de
iïholen een duidelijk gebrek aan
inspraak in het beleid was. De

van de wetheeft niet altijd
geleid tot werkelijke

medezeggenschap van ouders,
leraren en leerlingen.

Staatssecretaris Wallage van
wderwijs, verantwoordelijk voor
% medezeggenschapsbeleid, is
Voorstander van 'echteinspraak

van leerlingen, leraren en
ouders. Daar moet een

schoolbestuur aan werken, zei hij
in een interview met het

maandblad School en
Medezeggenschap. Wallages

iïeest markante uitspraak: 'het
zou normaal zijn als leerlingen

jaarlijks hun leraren zouden
beoordelen. Hoe denkt een
willekleurige scholierenraad
over medezeggenschap? We

vroegen het die van het
Coriovallum College in Heerlen.

Idealen

Y*t komt er van de Nederlandse
efl van de Limburgse leerlingen
terecht? Zijn ze door de jaren
heen intelligenter geworden?

l\jven ze langer op school? Gaan
*e steeds beter presteren? Zijn
* tegenwoordig beter in taal en

rekenen dan enkele jaren
geleden?

weest. „Maar het blijven leraren
onder elkaar."

vuist maken in hun overleg met
de directie, zo blijkt.

Zinvol

I e directie staat altijd boven je.
U niets zelf doen. Als hetze
tet aanstaat, gaat het niet door.
j staat ze aardig vaak niet
ï*-" Het is vrijdagmiddag half
[*" Het vergaderzaaltje in een
;** van het Coriovallum colle-
i *Oopt langzaam vol. De scho-
Lonraad is in haar wekelijkse
Nadering bijeen. De agenda is
Perkt. Ongeveer net zo be-r**t als de medezeggenschap

de 'raadsleerlingen'.

keiijk worden besproken. Er is
een jaarlijks budget van duizend
gulden waarmee de raad activi-
teiten voor de leerlingen kan or-
ganiseren. De scholierenraad is
op dit moment vooral een feest-
commissie, ook al wordt er ook
aandacht gegeven aan proble-
men met leraren, klachten van
leerlingen, excursies, uitstapjes
en dekoffie in dekantine.

raren door leerlingen, een idee
dat Wallage in een interview met
het maandblad School en Mede-
zeggenschap naar voren bracht,
zien de Leerlingen niet echt zit-
ten. Wallage stelde dat een leraar
systematisch te horenmoest krij-
gen of zijn lesvaardigheid te kort
schoot etcetera. Het oordeel van
de leerlingen zou als een serieu-
ze, volwassen factor in de school
moeten meespelen, aldus Walla-
ge.

De communicatie met de direc-
tie van de school gaat gebruike-
lijk als volgt in zijn werk. „Wij
zetten onze voorstellen op pa-
pier. Dat wordt op maandagmor-
gen in het directieoverleg be-
sproken en op dinsdag hebben
we antwoord. Wij bespreken het
vervolgens weer opvrijdag." Een
negatief antwoord wordt ge-
woonlijk niet met redenen om-
kleed. „Meestal wordt een be-
sluit in vijf minuten genomen en
we weten niet hoe dat tot stand
komt."

en mogen er geen introducees
komen.
„Wat heb je dan aan die feestjes.
De bedoeling is dat jeer andere
mensen ontmoet, maar je ziet al-
leen dezelfde gezichten en je
mag niets." Een teleurstellend
resultaat voor de scholieren, die
ook in de medezeggenschaps-
raad bot vingen. „De ouders zijn
tegen." Het gaat er hier niet om
of die beslissing terecht of onte-
recht is, maarof er serieusmet de
leerlingen is gediscussieerd over
de voors en tegens van alcohol,
roken en introducees. Is er ge-
tracht tot een compromis te ko-
men of krijgt de scholierenraad
een kans door bepaalde zaken op
proef toe te staan?

En ook in de medezeggenschaps-
raad - waarin ouders, leraren,
personeel en een leerling zitten -
komt de visie van de scholieren
niet helemaal uit de verf. „Vaak
kun je nog niet eens meepraten.
Gebruiken ze allemaal moeilijke
woorden."

Feest

Al met al wordt er hier een som-
ber beeld geschetst van de scho-
lierenraad. De reikwijdte van
deze democratische instelling
gaat niet ver. Toch achten de
leerlingen het werk van de raad
zeer zinvol. „Er komen toch veel
mensen naar de fuiven en film-
voorstellingen die je organiseert.
En je hebt ook een verantwoor-
ding ten opzichte van de leerlin-
gen."

Enkele leerlingen vinden dat be-
langrijke zaken zoals de fusie-
plannen met het Sintermeerten
college eigenlijk ook aan bod
zouden moeten komen in de
scholierenraad. „Maar ik denk
niet dat je daar als leerling iets
aan kunt doen." De leerlingen
die nu in de scholierenraad zit-
ten, zullen op een enkeling na
volgend jaar niet meer hun me-
descholieren vertegenwoordi-
gen. „Na eenjaarheb jeer wel ge-
noeg van."

„Als een kind met plezier naar
school gaat leert het sneller en
meer." „Een kind dat thuis pro-
blemen heeft leert minder goed
dan een kind zonder proble-
men." Dat zijn twee uitkomsten
van een onderzoek naar de kwa-
liteit van het basisonderwijs dat
gehouden is door het Leids Insti-
tuut voor Onderwijs Research
(LICOR).

Dat een kind met plezier naar
school moet gaan betekent niet
dat onderwijzers zoveel mogelijk
10l en leut in de basisschool pro-
beren te pompen. Het gaat er vol-
gens een onderwijzer dieaan het
onderzoek mee werkte om dat
'kinderen in de basischoolleef-
tijd zin krijgen in leren en gesti-
muleerd worden dat zelfstandig
te doen.

Het wordt voor ouders steeds
moeilijkereen goede basisschool
te kiezen. Er zijn naast bijzonde-
re, speciale en openbare scholen,
buurtscholen en streekscholen
ook nog Jenaplan-, Vrije en Mon-
tessorischolen; het is nog maar
een kleine greep uit de mogelijk-
heden.

Volgens de wet moeten alle kin-
deren in Nederland ongeveer de-
zelfde dingen leren. Ouders hoe-
ven dus niet ongerust te zijn dat
kinderen op sommige scholen
niks leren. Wel is er een groot
verschil tussen leerstof-gerichte
en leerlinggerichte scholen' Op
een leerstof gerichte school pro-
beren de onderwijzers kinderen
gedisciplineerd voor te bereiden
op een zo hoog mogelijke mid-
delbare opleiding. Op leerlingge-
richte basisscholen wordt vooral
gewerkt aan de sociale en crea-
tieve vaardigheden van de leer-
lingen.

Waarschijnlijk zou een onderwij-
zervan vijftig jaar geledenzich in
een moderne basisschool niet
meer op zijn plaats voelen. Na-
tuurlijkwordt er nog steeds gere-
kend gelezen en geschreven.
Maar de tijd dat aapnoot en mies
de school beheersten is voorbij.
Een moderne onderwijzer be-
steedt ook aandacht aan voor-
lichting over roken drugs, en mi-
lieuzaken. Ook besteedt hij aan-
dacht aan wereldoriëntatie, in-
tercultureel en computeronder-
wijs. Maar er zijnproblemen. Het
computeronderwijs lijdt erg on-
der de bezuinigingen, er zijn te
weinig computers en er is geen
onderwijzer die tijd heeft om
zich eens goed in de materie te
verdiepen.

Door de bezuinigingenkomt het
basisonderwijs in de problemen,
de klassen worden steeds groter,
37 leerlingen is geen uitzonde-
ring. Zoveel leerlingen in één
klas, de onderwijzer van vijftig
jaar geleden zou er niet van op-
kijken. En er is geen geld voor
moderne leermiddelen als video
en abbonementen op tijdschrif-
ten. Voor extra begeleiding van
kinderen met leermoeilijkheden
is ook geen geld meer. Veel on-
derwijzers hebben door de bezui-
nigingen het vertrouwen in 'hun'
minister, aldus het LICOR-rap-
port. De bezuinigingen worden
vaak onverantwoord genoemd.
De onderwijzer van vijftig jaar
geleden zou waarschijnlijk
schrikken van alle ouders in de
school. Er zrjn leesvaders, over-
blijfmoeders en huiswerkbege-
leiders. Andere ouders gaan mee
op schoolreisjes of zitten in de
medezeggenschapsraad. Of
staan gewoon elke morgen en
middag in de hal van de school
gezellig een potje te klessebes-
sen.

De meeste ouders vinden de on-
derwijsvisievan een school keu-
zebepalend. Vooral ouders die de
voorkeur geven aan een 'vrije
school' (op anthroposofische
grondslag) zijn bereid hun kinde-
ren daar ver voor te latenreizen.
Toch komt de bereikbaarheid
van de school op de tweede
plaats bij het zoeken naar een
goede basisschool. Ook de goede
naam en de signatuur van de
school spelen ook een rol.

Als het kind eenmaal in de bo-
venbouw van de basisschool zit
moet er een middelbare school
gezocht worden. Ouders vinden
vooral belangrijk dat een kind
zin in de opleiding heeft. Ook
vinden ouders belangrijk dat de
vervolgopleiding aansluit bij het
niveau van het kind en liefst ook
nog perspektief bieden op een
hogere vervolg opleiding.

Het rapport van het LICOR is
een handzaam boekwerkje over
een kwaliteitsonderzoek bij een
aantal basisscholen in Leiden.
Het rapport kost ’ 25,- en is te be-
stellen bij het LICOR, B 071 -278026

frank hilbrands

De vraag is of de raad zich ooit
aan die feestcultuur zal kunnen
ontworstelen. Ook al heeft
staatssecretaris Jacques Walla-
ge, de verantwoordelijk be-
windsmanvoor het medezeggen-
schapsbeleid op de scholen, nog
zulke mooie idealen over mede-
zeggenschap op school. Een
voorbeeld. Wallage vindt dat de
medezeggenschap van de twaalf-
tot zestien- a zeventienjarigen op
school zich niet mag beperken
tot 'waar je al dan niet mag roken
in de school.

„Het idee is mooi, maar je hebt
geen sancties," reageert een van
de jongens. Als een leraar zijn of
haar leven niet betert, kun jever-
der niets doen. Enthousiast is de
scholierenraad niet over het
'luchtballonnetje' van Wallage.
„Je hebt er toch niets aan." Al-
hoewel een van de leerlingen de
leraren wel eens graag achter
hun gat zou willen zitten. Een an-
der vraagt zich af of leerlingen
wel objectief kunnen oordelen
over een leraar. Want wie een
laag punt krijgt, heeft commen-
taar op het werk van de leraar.

Saretten worden rondgedeeld
°Pgestoken. Het rookverbod

I °Penbare gebouwen geldtniet
een vergadering als een

*erderheid wil roken, zo weet

*" der 'raadsleden' te melden.
mum van tijd hangt een

KJ^wolk boven de jeugdige
fc^en. Ze maken zich op voor
a* 1 lange zit. Anderhalf uur
WK de bijeenkomst gewoon-

r**«"oevend genoeg bestaat de
*-alfkoppige raad uit tien jon-

il**s en slechts twee meisjes.
J* kwestie van onvoldoende
'*>i-gstelling bij de meisjes,
''■t wie zich dit schooljaar aan-
e«dde voor de scholierenraad
e^g ookeen zetel. Emancipatie
blijkbaar nog een onbekend

£*"ip onder de Coriovallum-
nolieren van hetvrouwelijk ge-
cht.

i^sten, fuiven, films en verbete-ren op school. Dat zijn in het
't de onderwerpen die gebrui-

Lerarenrapport
De jaarlijkse beoordeling van le-

De discussie over de feestjes
mag dienen als illustratie. De
scholierenraad ijvert ervoor tij-
dens feestjes op school alcohol
toe te staan. Dat mocht niet van
de directie. Ook een voorstel om
het schenken van alcohol te be-
perken tot de leerlingen van debovenbouw (de hoogste klassen)
werd afgewezen. Bovendien mo-
gen de bezoekers niet naar bui-
ten, mag er niet worden gerookt

Volgens Wallage moet de mede-
zeggenschap zo zyn georgani-
seerd, dat de leerlingen over de
aard van de onderwijsprocessen
geleidelijk aan een inbreng kun-
nen hebben. Daarvoor is het no-
dig dat de stem van de leerling
wordt gehoord en serieus geno-
men. Wie de scholierenraad van
het Coriovallum college beluis-
terd, krijgt niet het idee dat dat
nu het geval is. Ze kunnen geen

Op dit moment worden leraren
en hun plussen en minnen al be-
sproken in de scholierenraad.
Dat is meestal vrijblijvend. Er is
in het verleden wel met leraren
gepraat over problemen. Met
wisselend succes. Ook wordt het
bij klassementoren aangekaart
indieneen leraaronredelijk is ge-

Limburgse leerling
is slimmer geworden

Nog een sigaretje en een glaasje
fris uit de koelkast. Tijd voor het
enige punt op de agenda van
vandaag. Het schoolfeest.

ans bouwmans

Rest de vraag of die serieuze in-
breng van scholieren er kan ko-
men in detoekomst. Staat een di-
rectie open voor de leerlingen?
De scholierenraad van het Corio-
vallum heeft het gevoel dat dat
bij de HAVO-directie van hun
school zeker het geval is. „We
hebben een goede verhouding
met de directie van de HAVO.
Die waardeert de scholieren-
raad." Een goed contact met de
directie is ook belangrijk om iets
te bereiken, menen de leerlin-
gen. Met de directie van het ly-
ceum loopt de communicatie
heel wat stroever.

aan het einde van de basisschool
af legt. Ook werd door het CBS
een toest afgenomen die verge-
lijkbaar is met dievan hetCito en
een toest aan de hand waarvan
men het intelligentieniveau kan
aflezen.

b«Q
a_ het het Centraal Bureau

t.of de Statistiek (CBS) in Heer-
)*: Peter Cremers, chef van de
i^rafdeling speciale onder-
it?*en van de hoofdafdeling
|A*stieken voor Onderwijs engenschappen en de weten-

medewerker Bert
deren steken in ieder geval

-VfAiger op. Zij weten de ant-D°rden.

gere niveau (rest van het land
ruim 37%). Onder 'hoger niveau'
worden dehogere en middelbare
employés verstaan; onder lager
milieu verstaat men de lagere
employés en arbeiders. Het per-
centage 'hoger niveau' is in 1982
toegenomen tot 39% (rest van het
land tot bijna 41%). Limburg
heeft zyn relatieve achterstand
in dit opzicht dus vrijwel inge-
haald.

zoek werd, zoals reeds gemeld,
opgestart in 1977. Om een idee te
krygen van deveranderingen die
de leerlingen doormaken, wor-
den de scholen nog ieder jaarbe-
naderd om van iedere deelne-
mende leerling door te geven in
welk leerjaarvan de opleiding hij
of zy' zich bevindt. Het kan na-
tuurlyk ook voorkomen dat
iemand na verloop van tijd de
opleiding zonder of met diploma
heeft verlaten en begonnen is
aan een vervolgstudie.

Maar heeft de relatief gunstige
uitgangspositie van Limburgse
kinderen ook gevolgen voor de
verdere schoolloopbaan? Illu-
stratief in dit opzicht is het per-
centage kinderen dat binnenvier
jaarhet onderwijs met of zonder
diploma heeft verlaten. In Lim-
burg was dat in 1977 bijna 14%
(rest van Nederland bijna 19%) In
1982 zijn deze percentages terug-
gelopen tot 7% (respectievelijk
13%). „Hieruit kan geconclu-
deerd worden dat er een ontwik-
keling gaande is dat de kinderen
langer op school blijven en dus
waarschijnlijk meer geschoold
worden," aldus Bert Diederen
van het CBS.

Opvallend daarbij is dat het aan-
tal schoolverlaters in Limburg in
beide jaren lager is dan in derest
van het land. Het percentage kin-
deren dat in 1981 in Limburg
zonder diploma de school verliet
bedroeg slechts 5,4% (rest van
het land byna 8%). In 1987 was
ditpercentage verder gedaald tot
2,5% (rest van het land ruim 5%).

Dat kinderen langer op school
blijven kan ook worden opge-
maakt uit het feit dat sinds enke-
lejarenkinderen steeds meer be-

Prestatieniveau
Ten aanzien van het prestatieni-
veau merken de onderzoekers op
datLimburgse kinderen zowel in
1977 als in 1982 hoger scoorden
dan de kinderen in de rest van
het land.

De resultaten van het onderzoek
dat in 1989 is gestart, zijn uiter-
aard nog niet beschikbaar. Uit de
gegevens van 1977 (eerste onder-
zoek) en 1982 (tweede onder-
zoek) kan geconcludeerdworden
dat er een verband bestaat tus-
sen het sociaal milieuvan het ge-
zin en het prestatieniveau van
het kind. Kinderen uit hogere
milieus scoorden hoger (eerder
naar Havo/Vwo) dan kinderen
uit lage milieus (eerder naar Lbo-
/Mavo). Wat Limburg betreft zyn
daarover een aantal opmerkelij-
ke resultaten te melden.

Ijj^het begin van het schooljaar
ljj/7/1978 startte het CBS name-L het onderzoek 'Schoolloop-
k *" en herkomst van leerlingen
liJfA-et voortgezet onderwijs'
i<ujyO-onderzoek). Het onder-
IjA Werd opgezet om informa-
j^*e verkrijgen van het verband
Hjjj.er bestaat tussen het sociaal
ttf leu en de deelname en door-Cl***l*- door het voortgezet on-
C*.js. in 1982 en in 1989 wer-
Dk soortgelrjke onderzoeken
trjestart. Centrale vraag waarop
k 6p via het onderzoek, waaraan
lA duizenden leerlingen deel-den, antwoord probeerde te
rJ6en: hebben kinderen uit de

Ijji schillende sociale milieus ge-
t|„ e kansen in het voortgezet on-tijs?L zogenoemde SMVO-onder-

zig zijn met Havo/Vwo/Mbo-op-
leidingen. In Limburg is dit per-
centage toegenomen van 60% in
1971 naar 71% in 1981 (rest van
het land 49% respectievelijk
61%). Opvallend daarbij is de
sterke toename van het Mbo, dat
in 1987 was gegroeid tot bijna
25%. In de rest van het land was
die groei nog sterker: van 16% in
1981 naar ruim 24% in 1987. Zo-
wel vanuit hetLbo, als vanuit de
Mavo stromen dus meer kinde-
ren door naar het middelbare be-
roepsonderwijs.

En zo kan het CBS nog wel een
tijdje doorgaan. Wie iets wil we-
ten, kan het te weten komen. Het
Centraal Plan Bureau, het minis-
terie van Onderwijs en Weten-
schappen, de onderwijsvakbon-
denen depolitiekepartijen en de
individuele kamerleden zijn
geïnteresseerd in de uitkomsten
van de genoemde onderzoeken.
Zij volgen ze, stemmen er mede
hun beleid op af of willen de re-
sultaten weten om de verant-
woordelijke bewindslieden er
aan te herinneren dat het in het
onderwijs bijvoorbeeld ook an-
ders kan.

jos van den camp

Milieu
Het sociaal milieu is in Neder-
land tussen 1977 en 1982 toege-
nomen. Dat betekent dat er ver-
beteringen zyn gerealiseerd ten
aanzien van het beroeps- en
scholingsniveauvan de vader. In
Limburg behoorde in 1977 ruim
34% van de gezinnen tot het ho-

Geheel aan het begin van het
SMVO-onderzoek werd de
ouders van de leerlingen ver-
zocht een uitgebreide vragenlijst
in te vullen. Die vragen hadden
betrekking op het sociale milieu
waaruit ze afkomstig zijn, het op-
leidingsniveau van vader en
moeder, het aantal kinderen in
huis, het geslacht en het sociaal-
/cultureel klimaat in het gezin.
En om meer inzicht te krijgen in
de prestaties van het kind werd
gevraagd naar het schoolkeuze-
advies. In dit advies geeft de di-
recteur van de basisschool het
schooltype aan dat voor het kind
de beste vooruitzichten zou bie-
den. Dit advies is mede geba-
seerd op decitotoest die elk kind

In 1977 scoorde 22%van de Lim-
burgse kinderen ruim onder het
landelijke gemiddelde (rest van
het land 32%). In 1982 was dit
percentage 20% (rest van het
land 33%). Dat heeft consequen-
ties gehad voor het schooladvies
en de schoolkeuze. Limburgse
kinderen kiezen relatief meer
voor met name havo/vwo, terwyl
kinderen in de rest van het land
relatief wat meer voor lbo en
mavo kiezen.

Scholierenraad of
feestcommissie?
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Onderwijsvisie
voor ouders
belangrijk" De

scholierenraad
van het
Coriovallum
College.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

limburqs daablad onderwijskrant
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De stichting School- en Beroepskeuze te Maastricht en de
stichting Onderwijs- en Beroepskeuze te Geleen, Roermond,
Venray delen mede m.i.v. 1-1-1990 te zijn gefuseerd.

De naam van de gefuseerde stichting is:

/Vn~ APK Mies- en Begeleidingscentrum /\
I—^—u Q) voor Beroep en Studie

Het correspondentie-adres per 1-1-1990 is: Mauritslaan 77, 6161
HS Geleen, tel.nr. 04490-49360.
Het ABBS is actief op het terrein van advisering, begeleiding en
voorlichting m.b.t. beroep en studie aan zowel individuele cliënten,
als aan opleidingsinstituten en bedrijven. De hoofdwerkzaamheden
bestaan uit:- psychologisch schoolkeuze-, beroepskeuze- en

selectie-onderzoek;- orthopedagogische begeleiding (leerproblemen,
faalangsttraining);- loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining, outplacement en
jobhunting.

De informatiecentra, met uitgebreide documentatie over opleidingen en
beroepen, zijn dagelijks geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur. sm*.

Maastricht: Geleen: Roermond: Venray:
Kleine Gracht 24 Mauritslaan 77 Willem 11-singel 38 Leunseweg 2A
6211 CB Maastricht 6161 HS Geleen 6041 HT Roermond 5802 CH Venray
tel.nr. 043-216548 tel.nr. 04490-49360 tel.nr. 04750-11050 tel.nr. 04780-10032

ilnïff] OPLEIDIi\CSII\STITII]T I%^*"**"""■ f -.. J wetenschappen op grondiljjl / „HEERLEN" van de Wet op de erkende
_ié________> onderwijsinstellingen.

In februari starten wij in HEERLEN en SITTARD met onze mondelinge
avondopleidingen voor
8.K.8, (basiskennis boekhouden)
P.D.B, (praktijkdiploma boekhouden)
M.B.A. (moderne bedrijfsadministratie)
S.P.D. (staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie)
Ook zijn herhalingsopleidingen mogelijk.
Het instituut in Limburg datvoor deze opleidingen is erkend,
daardoor STUDIEFINANCIERING mogelijk.
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij: ikjk

|fay yipgi t%. Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VAU IYIICnLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248

/fs\ ST.-JANSCOLLEGE
yÈgs SCHOLENGEMEENSCHAP

Patersweg 40, telefoon 218666
postbus 178, 6430 AD Hoensbroek

gymnasium - atheneum
as, Havo - Mavo

OPEN DAG
ZATERDAG 10 MAART 10.00 - 13.30 uur

*■*■■ -int- « ii i ii i» i i i —»^^^—^w^^Ba^^-^^^^H^H^^MB^M^^^^
»■-'«'■ i ■■■ i i , ._,__.

I wjuk I van uwIVU kindeen .""""!?".
MAVA gelukkig *&\* \l-MAVU mens \fAojmaken Ve\y

"""""

AVr \

WELKOM OP ONZE

OPEN DAG
ZATERDAG 17 FEBRUARI 1990

VAN 11.00-14.00 UUR
SCHAESBERGERWEG 58, HEERLEN

VOOR MEER INFORMATIE: TEL 045-724851

SBROEKLAND COLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO
6431 LD HOENSBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL 045-213675

Leerlingen geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs
gedurende 2 jaren in heterogene klassen. Daarna wordt beslist of de
studie wordt vervolgd op de derde klas van de afdeling Mavo of van

de afdeling Havo.
. 4-maal p.w. huiswerkbegeleiding gedurende het gehele eerste en

tweede, leerjaar.
Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo.

Voor nadere informatie: \_r mr __■ I^l mmWM^\J_
zaterdag 10 maart van 10.30 uur tot 13.00 uur.

Inleidingen over de inrichting van de brugklas
M528 om 11.30 uur en om 12.30 uur.

_D__ M

OPLEIDING 1
De opleiding duurt 3 jaar, waarbij de
opleiding zodanig is verdeeld, dat naast
studieweken, stageweken in de kliniek op
de diverse afdelingen plaatsvinden.
Het onderwijs wordt aangeboden in een
mengvorm
probleemgeoriënteerd/thematisch
vaardigheidsonderwijs.

<,

Toelatingseisen
Het diploma HAVO of VWO, met in het
vakkenpakket biologie en scheikunde.

Aanmelden van
1 oktober tot 1 januari

Folders, informatie en aanmeldingsformulieren te
verkrijgen bij:
R.-K. Stichting Moederschapszorg, t.a.v.
secretariaat opleiding, Zandweg 180, 6418 PB
Heerlen, tel. 045-410990, toestel 361.

m^.2:'4-^ï^^^^^^
32931
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CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE
WESTELIJKE MIJNSTREEK

Samenwerkingsverband van:
Stichting Centrum voor Basiseducatie W.M. Zuid

Stichting Welzijn en Educatie Sittard e.o.

röTI LEREN?
\^m DAT KAN!
Onze kursussen:

" Leren lezen en schrijven . Thema-Taal voor vrouwen
« Nederlands voor buitenlanders . Thematisch Engels/Nederlands
" Rekenen . Wereldoriëntatie. Opfris lagere schoolkennis . MDGO Schakelkursus
" Open school . Banen en beroepenoriëntatie

Ukunt:
" ««De kursussen zowel overdag als 's avonds

,_< volgen
\ " Meerdere malen per week

/UrËzA. " Gebruik maken van onze kinderopvang
I ' 1 *In sommige kursusgroepen kunnen tussenti|ds

nog mensen geplaatst worden
De kosten bedragen:
" 10.00 inschrijfgeld per jaar

" ’ 5,00 per jaar onkosten leermiddelen

/<s De kursussen worden uitgevoerd in de/o «A gemeenten:
JC\ " Beek . Sittardf. * Geleen . Stem

-*^^—^*- « Schinnen » Susteren
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE
WESTELIJKE MIJNSTREEK

Geleen Telefoon 04490-50895
Sittard Telefoon 04490-16608
Stem Telefoon 04490-38447 33114

Secretariaat van het Samenwerkingsverband:
Jubileumplein 6, 6161 ST Geleen. Telefoon 04490-50895.

mmmmmmmmmmmmmm WWwwwwiwwiiWP.iw " «■»

OPLEIDINGSINSTITUUT
,J)E THERMEN"
Raadhuisplein 15 Heerlengg^ï Telefoon: 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

Eenjarige dagopleidingen en
tweejarige avondopleidingen
* directiesecretaresse
* managementsecretaresse
» medisch secretaresse
o afdelingssecretaresse
* informatrice receptioniste
* receptioniste
* medewerker uitgaand reisverkeer

en toerisme
Open dagen -.

16 februari 1990 1
16 maart 1990 V 14.00-17.00 uur
6 april 1990
4 mei 1990 J

Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
Heerlen, telefoon 045-713717

jij daar!
Belangrijk nieuws voor jongeren.
Ben jij tussen 16 en 25 jaar oud?
Heb jeLBO-MA VO of gelijkwaardig?
En wil je een goede

VAKOPLEÊDÈNG
VOOR EEN BEROEP OF FUNCTIE IN DE

WEGENBOUW
EN OOK NOG

GELD VERDIENEN
Interesse? Bel met de coördinator SPG
regio Limburg, tel. 04490-29648.
(^fpfTS regio Limburg
<_v_TKW postbus 5013

6130 PA Sittard
STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PRAKTIJKOPLEIDINGEN

GROND-, WATER-, SPOOR- EN WEGENBOUW
2 jaar gegarandeerde opleiding
bij jou in de omgeving

- stratenmaker- grond-, water- en wegenwerker 283?.

MET EEN CURSUS VAN
CO (UI E WERK JE ER ZO MEE

D CURSUS DOS
, a~> 3 lesavonden voor 125,--

D CURSUS
\ ■ J WORD PERFECT 5.0

f_L-"fl__~jS_l lOlesavonden
, j^**!~~~~{s inclusief lesboek 350,--

-' D CURSUS LOTUS 1 2 3
1.0 lesavonden
inclusief lesboek 350,-

De lessen worden gegeven van 19.00 -21.45 uur
in het gymnasiumRolduc (Kerkrade).
Per cursist een PC beschikbaar.

EEN CURSUS MET GEGARANDEERD SUCCES

/A^k Schrijf naar COME
( fkjßjJj Ui.v. mw. Mijnes
V |I_R? Bunderhof 21,6418 JZHeerlen

of bel (045) 421140

-

Burg. de Hesselleplein 31 .mjfx/v " (F t >' nk6411 CH Heerlen w . L^tlv^ '%
lel. U45-71J687 Hfê&r **M. __
Met goede doorstromingsmogelijkhedennaar M.T.st blinen hetzelfde schoolbestuur. 1

MIDDELBAAR
LABORATORIUM
ONDERWIJS

STUDIERICHTINGEN : Sch

; Laboratorium- Techmsch
J -IA technipk onderwijs-

\ 4 iaria assistent

A, ■' \ Chemie
( 't 4-jarig

t.___. . Praktische Materiaal-
differentiatie technologie

lit-nburgsel fe_ Li U 2'/?-jarig 4-jarig

ratoriumschool
rd

Montgomerystraat 7 6135 BW Sittard Tel. 0-M9O-19204 j

S.G. PROOSDIJVELD BEEK

ZATERDAG VJV "
10 FEBRUARI '90 ■ UI lIC

mmUUUUUUW1 W L.H.N.OI mmmmm^ L.TO.
M VAN 10.30 -13.00 UUR

Dr. Beckersstr. 138 I I jl F Molenstraat 158
04490-75225 V 04490-71609

Afdelingen: I M W Afdelingen:
Bouwtechniek I Am J Verzorging
Elektrotechniek W Mode en kleding
Mechanische W Plant-verzorging
techniek Dier-verzorging

Eenjarige opleiding C-niveau - Lascursussen in de avonduren
.

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit der kunsten

conservatorium

" o Mp e n da

o"^] °P zaterdag 17 februari 1990

✓^ *^^ ’ programma:
10.00 uur ontvangst en koffie
10.30 uur algemene informatieronde
Vanaf 12.30 tot ± 14.30 uur rondleidingen, demonstratielessen.
gesprekken met hoofdvakdocenten en informatie over
theoretische vakken.

opleiding tot beroepsmusicus
Opleidingen tot beroepen als: instrumentalist/vokalist,
muziekschooldocent, dirigent van koren en harmonie &
fanfarekorpsen, uitvoerend musicus in orkesten, operazanger,
theorieleraar, componist, jazz-musicus, kerkmusicus, muziekler-1
in het LBO tot VWO, vakleerkracht in het basisonderwijs,
muziekconsulent, orthopedagogisch muziekbeoefenaar.
Dit alles onder leiding van ± 120 docenten, gerenommeerde
muzikanten uit binnen- en buitenland, regelmatig ondersteund
door gastcolleges en workshops:

Aan het conservatorium is tevens een
vooropleidingscursus verbonden.

De toelatingstesten zijn in mei en juni; schriftelijke aanmelding
voor I 3 april a.s.
Een brochure met gedetailleerde informatie over alle
opleidingen, met o.a. een lijst van alle hoofdvakdocenten wordt
op verzoek opgestuurd.
Eveneens zijn op aanvraag verkrijgbaar speciale
informatiebrochures over schoolmuziek/algemene muzikale
vorming, jazz/lichte muziek en orthopedagogische
muziekbeoefening.

Het bezoekadres tijdens de open dag is
Bonnefanten IS, Maastricht.
Verdere informatie is telefonisch verkrijgbaar: 043-299830.



„Op de vorige school werd ik
Sepest door de andere leerlingen
en ik kon het tempo in de klas

niet bijhouden." De 15jarige
teerling van de Thermenschool in
Heerlen die dit vertelt lijdt aan

Ben ziekte waardoorhij afen toe
met zijn lichaam schokt. Op de

Thermenschool wordt hij niet
gepest, waarom niet? „Omdat

iedereen die hier op school zit
een eigen probleem heeft.
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Thermenschool, geen
school voor 'domme kinderen'

" De taakleer-
kracht rekenen
van de Thermen-
school, bezig met
een 'remediale
les', daarbij wor-
den velden, (hon-
derdtal) staafjes
(tiental) en blok-
jes (enkele getal-
len) gebruikt.

Foto: FRANS
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probleem, hier wordt er net zo-
lang gewerkt totdat ik het snap.
Op deze manier kan ik nu de
Leao doen. Ik heb op deze school
ook meer zelfvertrouwen gekre-
gen, ik heb geleerd voor mezelf
op te komen, dat vind ik ook heel
belangrijk. Ik vind het hier leuk,
echt een fijne school."

£*er gaat het duidelijk beter met
l*e. er wordt hier beter uitge-
£-}, er is meer tijd voor me. IkP*l hier nu anderhalfjaar en ik
Sf 1blij dat ik op deze schoolzit."

doet deMavo en in het aange-
"ste tempo van de Thermen-

een school voor voortge-
?" speciaal onderwijs (Vso) lukt
'at ook. Hij heeft namelijk een
*rrnale intelligente, alleen door
jjl* lichte handicap heeft hij wat
eer aandacht nodig. Voor eenJj^ciale aanpak is de Thermen-

aan het Bekkerveld in
de aangewezen plek.

Op de Thermenschool aan het
Bekkerveld in Heerlen kunnen
dus leerlingen terecht. Dat kun-
nen leerlingen zijn die altijd al
speciaal onderwijs gevolgd heb-
ben, die bijvoorbeeld na de
LOM-school op de Thermen-
school komen, maar het kunnen
ook leerlingen zijn die een korte
tijd specialeaandacht nodig heb-
ben. Die leerlingen zrjn veelal op
de vroegere school in de proble-
men gekomen. Op de Thermen-
school worden ze met wat extra
aandachtop het 'goede spoor' ge-
zet.

Speciaal

b**n andere leerling, inmiddels*stien jaar, zat eerst op een ge-wone Mavo. „Het eerste jaar daar
**s leuk, vooral het 'keet schop-
jj6*!' met de jongens, dat wasJachtig. Ik bleeftoen wel zitten.°er_ ik in de tweede klas weer
ol* blijven zitten, werd ik door-
lezen naar de onderwijsbe-
geleidingsdienst. Daar adviseer-
,e*« ze de Thermenschool. Hier'°e ik nu deLeao. Er is hier meer
Jj""dacht voor je. Ik heb hiereer plezier gekregenin het naar,chool gaan. Dat komt ook om-
,**t ik hier weer goede cijfers
j**al en niet steeds een onvol-

Eerst dacht ik dat ik op
f6l* debielenschool zou terecht
lt°*nen, echt waar. Maar nu merk
r dat de leerlingen hier norma-
*r zijn dan op de school waar ik
J^stzat." Hy heeft zijn motivatie
I-"üggevonden, het plezier in het
i?r(*n. Od de vorige school zat hii
I een groep van leerlingen dieJjet van leren hield, ze beïn-,'oedden elkaar enorm en zo

er van leren helemaal"ets terecht.

Op deze pagina twee
visies op hetzelfde
probleem: kinderen
die in ons
massa-onderwijs
door de een of andere
oorzaak uit de boot
vallen. Heijthuysen
en Heerlen hebben
een Vso-school, Wim
Dragstra en Jan
Hensels
onderzochten
inhoud en sfeer.

Het klassikale onderwijssysteem
in Nederland werkt in de hand
dat de leerlingen die niet echt
goed kunnen meekomen, achter
blijven. De onderwijzer(es) heeft
geen tijd en vaak ook niet de
middelen, om deze leerlingen op
te vangen. Het achterblijven van
deze jongens en meisjes kan ko-
men doordat ze problemen heb-
ben in de omgang met leeftijdge-
noten, angstgevoelens hebben,
een zwakke leermotivatie heb-
ben ofzich moeilijk kunnen con-
centreren (problemen van peda-
gogische aard). Maar ze kunnen
ook problemen hebben met le-
ren; met rekenen of taal, het ge-
heugen (problemen van didacti-
sche aard). Zon leerdefect kan
op diverse manieren ontstaan.
Vaak is een hersenbeschadiging,
bijvoorbeeld ontstaan bij de ge-
boorte er de oorzaak van. Er
wordt nog volop onderzoek ge-
daan naar de oorzaken van deze
partiële leerdefecten.

3 rekenprobleem, daar kampt
?114-jarige leerlinge mee. „Om-
J** ik in de rekenles niet kongekomenwerd ik niet geaccep-
j*erd. Het ging steeds moeilijker
'dat ik drie jaar geleden ope<*e school kwam. Hier wordterindacht geschonken aan mijn

Plezier
De positieve aandacht werkt op
de leerlingen alszalf op een won-
de. Het is voor hen een hele vera-demingals ze merken dat ze toch
iets kunnen, dat ze toch kunnen
leren. „Daar werken we ook hard

Remediaal
Vier dagen in de week worden

De hulpmiddelen zijn van groot
belang. Het gaat erom dat de

Ze gaan dan in een klein groepje
naar een taak-leerkracht die 'aan
het probleem gaat peuteren. Een
leerling met een rekenprobleem
gaat naar de rekengroep en met
zeer speciale methoden en didac-
tieken wordt - stukje bij beetje -kennis overgedragen.

Er wordt ook uitgezocht waarom
de leerling iets niet begrijpt.
Taalproblemen, het niet goed
kunnen lezen en schrijven, kan
iets te maken hebben met 'orde-
ning. Als je niet goed weet wat
boven en onder is, voorkant en
achterkant, links en rechts, etc.
dan is het heel goed mogelijke
dat jewoorden verkeerd om gaat
schrijven. Een krant, wordt een

Op de Thermenschool wordt ge-
zocht naar de achterliggende
problematiek van het leerpro-
bleem en als die duidelijk is kan
met daarvoor bestemde metho-
des, het probleem verholpen
worden.

'kamt' en het vervelende is dat je
het niet in de gaten hebt.

leerling snapt wat er gedaan
wordt. Je kunt wel uit je hoofd
leren dat vier keer vier zestien is,
maar wie niet het elementaire be-
grip van de tafel van vermenig-
vuldiging onder deknie heeft, en
elke som ziet als een wonderbare
vermenigvuldiging, komt niet
echt verder.

„Er wordt hier gewoon les gege-
ven, want de leerlingen hebben
een normaal intelligentie-niveau.
Ze moeten uiteindelijk aan de
eisen die gesteld worden voor
het vervolgonderwijs voldoen.
De klassen zijn hier echter klei-
ner, dus er kan meer aandacht
aan de leerling besteed worden
en wij werken met een systeem
van 'remediaal handelen.

Er zijn scholen op zowel het ni-
veau van basisonderwijs (Lom)
alsookvoorgezet onderwijs (Vso)
waar deze problemen op een spe-
ciale manier worden aangepakt.

twee lesuren besteed aan dit 're-
mediaal handelen. De leerlingen
krijgen dan een soort bijles op
dat gebied waar zich problemen
voordoen. Vooraf is via een uit-
gebreideanalyse bepaald op wel-
ke gebieden de leerling bijgespij-
kerd moet worden. Daarna
wordt een programma gemaakt.

'Moeiljjke' gevallen
binnenboord houden

dommige leerlingen zyn op geen
enkele normale school te
handhaven zijn vanwege

gedragsstoornissen. De meeste
getroosten zich ook niet

de moeite om die 'moeilijke'
binnen boord te houden.

-öe leerkrachten hebben al hun
handen vol om de andere

leerlingen de leerstofbij te
brengen. Daardoor valt er een

groep tussen het wal en
Bchip. Dit terwijl een groot deel
v%n die categorie leerlingen met
een speciale individuele aanpak

weer binnen het jaar weer
klaargestoomd' kan worden voor
%reguliere onderwijs. Dit toont,
de uit een onderwijsexperiment

voortgekomen Vso-school
(voortgezet onderwijs voor

kinderen met
°tngangsproblemen) de Ortolaan
in Heythuysen sedert twee jaar

aan.

wassenen. Daar zullen ze zich
dus ook sterk tegen afzetten. Bo-
vendien is agressief gedrag voor
hen vaak een manier om aan-
dacht te vragen of juist hun ma-
nier om genegenheid voor
iemand te tonen," aldus Peters.

Het is dus zaak om dat vertrou-
wen te herstellen. Eerder kan zo
iemand niet terug naar de
schoolbanken.Daarvoor is nodig
volgens de initiatiefnemers: Een
beschermde omgeving waar het
kind niet getreiterd wordt, leer-
krachten en beleiders die ge-
traind zijn in de omgang en het
observeren van deze jongeren en
een individuele aanpak; de klas-
jes mogen daarom niet groter
zijn dan 8 leerlingen.

Bliksemafleider
In de eerste instantie zal het kind
zich nog afzetten tegen de leer-
kracht of mentor. Deze fungeert
dan als bliksemafleider. „Straf-
fen is funest voor het opbouwen
van eenrelatie met zon kind. Het
gaat er juist om om het vertrou-
wen in volwassenen te herstellen
en het kind weer zelfvertrouwen
te geven. Dat gebeurt door hen
aanvankelijk hele simpele din-
getjes op te dragen en hen daar-
voor te belonen. Na verloop van
tijd kun je meer van het kind
eisen. Uiteindelijk ben je dan
zover datje hen weer voorzichtig
aan een of meerdere lessen per
week kunt laten deelnemen," al-
dus directeur Huub Graus van
de Ortolaan.
Zorgbreedtevergroting in het on-
derwijs is een term die door de
voormalige staatssecretaris Gin-
jaar-Maas werd gelanceerd en
waar Heythuysen nu een voor-
beeldfunctrie in heeft gekregen.
Het experiment kreeg al snel
complimenten van het Ministe-
rie van Onderwijs en twee jaar
geleden lukte het zelfs in een tijd
dat er meer scholen dicht gingen
dan dat er bijkwamen om het ex-
periment om te zetten in een
school.

Nog deze maand gaan er 10 van
de 46 leerlingen definitief over
van de Ortolaan naar de scholen-
gemeentschap in Heythuysen.
Vier gingen hen al vooraf. Leer-
lingen waarvan anders waar-
schijnlijk nooit iets terecht zou
zijn gekomen. Niettemin waar-

schuwt directeur Graus voor al
te veel optimisme: „Er zal on-
danks deze aanpak toch altijd
een kleine groep, zon 20 procent
op de Ortolaan, niet slagen in het
onderwijs. Voor sommigen is het
dan ook beter om hen via werk-
stages bij bedrijven een vak te la-
ten leren, in plaats van hen kost
wat kost naar de schoolbanken
terug te sturen. Op deze wijze
hebben we onlangs ook twee
leerlingen aan een baan gehol-~pen.

Leerkrachten
En Peeters tekent aan dat er ook
aan de mentaliteit van leraren
iets zou moeten veranderen:
„Leerkrachten weten vaak veel
van hun eigen vak, maar ze we-
ten langniet altijd hoe ze moeten
reageren op moeilijke situaties in
de klas. Ze zouden zich meer
moeite moeten getroosten om
die kwetsbare groep binnen
boord te houden."

Het is de bedoeling dat er de ko-
mende tijd aan gewerkt wordt
om ook de leraren op de regulie-
re scholen beter voor te bereiden
op de doorstroom van die 'moei-
lijke leerlingen' en op het binnen
boord houden van die leerlingen.
In Midden-Limburg hebben zich
een zevental middelbare scholen
in het kader van de zorgbreedte-
vergroting in het onderwijs be-
reid verklaard daaraan mee te
werken. De Ortolaan en de scho-
lengemeenschap Heythuysen
dienen als voorbeeld en vangnet.
Midden-Limburg loopt wat dit
betreft vooruit op het landelijk
beleid.

Het feit dat een dergelijk initia-
tief juist van een normale school
uitkomt, dit waar scholen van-
daag de dag meer en meer leerfa-
brieken zijn geworden waar de
leerkracht weinig extra aandacht
kan en wil geven voor de indivi-
duele scholier maakt het experi-
ment dat vaste vorm kreeg in de
Ortolaan ook zo bijzonder. De
naam Ortolaan is in dit verband
ook goed gekozen: het is name-
lijk ook de naam van een uiterst
zeldzame zangvogel, net zo zeld-
zaam als in destijds dergelijke
initiatieven waren in onderwijs-
land.

jan hensels

" Directeur
Huub Graus
van de Orto-
laan bezig met
enkele van zijn
leerlingen, die
daar worden
klaargestoomd
voor het 'regu-
liere' onderwijs.
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KUIT

Voorwaarde voor het slagen van

jjj school kwam voort uit een in
L*«* gestart experiment vanuit
A jongensinternaat de Wid-
-5 *-ek in Roggel-Heibloem en de
s '"olengemeenschap Heythuy-
A*- Adjunct-directeur Jan Pee-
sj* van die scholengemeen-
|A**P en de psychologen Thu-n 8 en Kortbeek van de Wid-

donck staken toen dekoppen bij
elkaar met als doel de moeilijke
gevallen weer op korte termijn
deel te laten nemen aan regulier
onderwijs alsLts, Mavo of Havo.
De 'moeilijk opvoedbaren' of zo-
als ze tegenwoordig bij voorkeur
genoemd willen worden: leerlin-

ne, sowieso tussen de wal en het
schip vallen.
„Moeilijk opvoedbare kinderen
bestaan niet. Het zijn kinderen
die op een gezonde manierreage-
ren op misstanden om hen heen.
Problemen thuis, sexuele pro-
blemen, noem maar op. Het zijn
in ieder geval allemaal jongeren
die het vertrouwen in volwasse-
nen hebbenverloren. Ook een le-
raar zien ze als een vertegen-
woordiger van die gehate vol-

gen met omgangsproblemen,
stelden zowel de leiding van de
scholengemeenschap in Heyt-
huysen als de leiding van het jon-
gensverblijf voor de nodige pro-
blemen. Op de school verstoor-
denze de lessen en bezorgden ze
leerkrachten grijze haren en op
de Widdortck zaten overdag te-
veel jongeren niets te doen, om-
dat cru gezegd 'geen school ze
wilde hebben.'

zon onderwijsexperiment met
jongeren met omgangsproble-
men is dat de begeleiders des-
kundig zijn en dat ze geloven in
het doel: het klaarstomen van
jongeren voor het normaal on-
derwijs. Dat klinkt eenvoudiger
dan het is, want behalve veel
ouders zijner ook genoeg leraren
die geloven dateen bepaalde ca-
tegorie gewoonweg niet wil deu-
gen. Met als gevolg dat die jonge-
ren, die vaak al meer mee hebben
gemaakt dan menige volwasse-

Limburgs dagblad j onderwijskrant

aan," zegt Harry Kruijssen, de di-
recteur van de Thermenschool.
„Kijk, de leerlingen komen niet
voor hun plezier naar deze
school, maar ze moeten wel met
plezier naar schoolkomen. Als je
hier komt, dan heb je een pro-
bleem. Maar er wordt alles aan
gedaan om dat probleem op te
lossen. Het zou veel beter zijn als
we deze school niet nodig had-
den, maar hij is er nu eenmaal en
de jongens en meisjes die hier
komen hebben er baat bij. We
willen een positief klimaat
scheppen, aandacht schenken,
bemoedigend werken, want dat
is het wat deze leerling nodig
heeft. We gaan een relatie aan
met deze jongeren, we nemen
hun problemen serieus, maken
tijd vrij voor ze."

De school telt 140 leerlingen.
Jaarlijks verlaten zon veertig de
school en zoveel komen er dan
ook weer bij. De leerlingen ko-
men uit heel de regio. Er zijn 25
docenten, waarvan 16 fulltime en
vijf parttime leerkrachten, twee
logopedisten, een psycholoog en
een maatschappelijk werker.

„Veel mensen weten nietvan het
bestaan van deze school, er zijn
zelfs leerkrachten die het niet
weten. Tochzijn we er al 15 jaari
Ook is het heel jammer dat veel
mensen denken dat dit eer}
school isvoor 'domme kinderen^
nee het is een school voor jonge*
ren die wat extra aandacht nodig
hebben, maar dievoor derest net
zo goed kunnen functioneren als
elk ander."

De Thermenschool in Heerlen is
te vergelijken met de meester dié
bij de schooldeur staat te kijken
naar de kinderen die na de bei
voor de pauze naar buiten ren*
nen. Eén van de kinderen strui-
kelt en valt op de grond. De
meester tilt het op, kijkt wat er
aan de hand is, veegt weUicht
wat modder van deknie, helpt de
jas rechttrekken en duwt het
weer richting de spelendekinde-
ren.

De tijd heeft van die oude peda-
goog en didacticuseen specialist
gemaakt.

wim dragstra



Spijbelen. Wie heeft het niet
gedaan? Stiekem een uurtje naar
demarkt voor stroopwafels om zo

die oersaaie geschiedenisles te
ontlopen. Maar spijbelgedrag is

de laatste jaren geen kinderspel
meer. Steeds meer leerlingen

hebben balen van school en
blijven structureel thuis of

hangen doelloos rond op straat
met argumenten als: 'Je leert er
niets, dus waarom zou ik?' of 'ik

ga liever werken.

Spijbelen
isallang

geen kinderspel meer

Het zijn de hardnekkige spijbe-
laars waarvan er in Nederlandzon vijftigduizend rondlopen.
De problemen doen zich vooral
voor op grote scholen in grote
steden. Daar loopt het percenta-
ge structurele spijbelaars op tot
50 procent! Jongens en meisjes
doen daarbij niet voor elkaar on-
der. Desinteresse, demotivatie
en gebrek aan toekomstperspec-
tief zijn de oorzaken. De vraag is
hoe en waar die kinderen voor
het onderwijs bewaard kunnen
blijven.

Orthopedagoog Hans Friede-
richs is coördinator van het Bod-
daertcentrum in Landgraaf, een
dagopvang voor spijbelende kin-
deren, en tracht de problematiek
van die leerlingen te plaatsen te-
gen de achtergrond van onze
maatschappij.

„Vroeger zei men gewoon, jegaat
naar school, en dan ging je. Dat
lag heel simpel. Er waren minder
afleidende media, zoals televisie,
video, radio en deafstand tussen
school en huis was kleiner. Het
gezag van een leraar, pastoor, of
directielid van de mijn was
groot. Kinderen van arbeiders
wisten dat ze net als hun vader
naar de mijn gingen, of slager
werden als hun vader dat beroep
ook uitoefende. Meisjes kregen
na school kinderen en leidden
hetzelfde leven als hun moeder.
Die weg lag vast en die liep je al
zoals iedereen," zegtFriederichs.

„Tegenwoordig ligt het allemaal
wat ingewikkelder. De mijnen
zijn dicht en andere mogelijkhe-
den dienen zich aan. Er wordt
steeds vaker een beroep gedaan
op de ontwikkeling van kinde-
ren. Ze moeten presteren, op hun
tenen lopen om zowel technisch
als sociaal iets in de maatschap-
pij te betekenen. En als je dan
wat minder zelfvertrouwen hebt,
jeouders zitten in de WAO of zijn
werkloos, ze hebben problemen,
er is weinig interesse voor je en
ook op school heeft men geen
tijd, dan ben je kwetsbaar...

Omvang
Sinds het rapport Schoolver-
zuim... ons een zorg', dat in 1984
verscheen, werd voor het eerst
de omvang van het spijbelpro-
bleem duidelijk. Cijfers tonen
aan dat ongeveer 15 procent re-
gelmatig- en 5 procent structu-
reel spijbelt. Tal van landelijke
discussieskwamen op gang, con-
crete maatregelen ter oplossing
van het probleem laten nog
steeds op zich wachten. Een
structurele regelgeving voor
spijbelopvang-projecten ont-
breekt. Het ministerie van WVC
heeft zijn beleid voor spijbelaars
reeds stopgezet. De gevolgen
voor leerling en maatschappij
worden steeds bedreigender: op
dit moment spijbelen 200.000
leerlingen in meer of mindere
mate. Vijftigduizend leerlingen
zijn hardnekkige spijbelaars.

Welke leerlingen spijbelen regel-
matig? Procentueel spijbelen
vooral leerlingen uit de boven-
bouw Havo. Absoluut gezien
spannen Lbo-leerlingen de
kroon en komt het vooral voor
bij kinderen uit een andere cul-
tuur. De Vries (SER) constateert
in zijn literatuurstudie een on-
miskenbaar verband tussen ver-
zuim en het sociaal economisch
milieu waarin een kind verkeert.
Daar kan ookFriederichs zich in
vinden. „Laag geschoolden ko-
men niet of nauwelijks aan de
bak. Als je bij zon groep hoort
dan is het moeilijk om perspec-
tief te vinden. Ouders schikken
zich in hun lot en raken ongeïn-
teresseerd in de samenleving.
Dat heeft vaak zijn weerslag op
kinderen."

Echtscheiding
Een andere belangrijke aanstich-
ter van spijbelgedrag zijn echt-
scheidingen. Friederichs: „Zin-

volle relaties tussen volwassenen
worden verbroken. Het kind
krijgt een klap en wordt onzeker.
Het gaat op in zijn fantasieën of
zoekt aansluiting bij een bepaal-
de groep.Als dat perongeluk een
groep minder gemotiveerde leer-
lingen is laat het zich snel mee-
slepen om er bij te horen. Geza-
menlijk uit te waaien en naar de
stad te gaan is aantrekkelijk.
Deze kinderen dragen bij aan
een maatschappelijk probleem
zoals vandalisme."
Maar ook het onderwijssysteem
is te ingewikkeld. Het waarom,

zin en nut van een les ontbreekt.Leerlingen zien niet meer waar-
mee ze bezig zijn en raken gede-
motiveerd. Het onderwijs richt
zich te veel op het leerplan al-
leen, waarin technische aspecten
aan bod komen. Het persoonlijk
aspect dreigt op de achtergrond
te raken. Door de aaneenschake-
lingvan fusies is socialesfeerver
te zoeken. Kinderen voelen zich
tussen twaalfhonderd anderen
gauw verlaten. Een contactper-
soon zoals een klassementor ol
een leerlingenbegeleider is dan
belangrijk. Hij is sterk gericht op
een klas en ziet de knelpunten.

„Het ministerie van onderwijs
zou meer geld aan die taakver-
vulling moeten geven. Registre-
ren en straffen uitdelen is niet
genoeg. De chronische spijbe-'
laars trekken zich daar niets van
aan, het schept alleen maar een
nog grotere afstand," aldus Frie-
derichs.

Werkgroep
leerplicht
Exacte cijfers over het totaal aan-
tal spijbelende kinderen blijken
nauwelijks te bestaan. Dat komt

doordat de registratiemiddelen
voor leerplichtambtenaren be-
perkt zijn en niet elke gemeente
het leerplichtbeleid even conse-
quent uitvoert. Bovendien staan
leerplichtige kinderen niet altijd
ingeschreven in het bevolkings-
register. Ook deregistratie bij de
scholen zelf laat nogal eens te
wensen over.

Een onaanvaardbare situatie? Ja,
vindt ook mevrouw Kroonen, zij
is ambtenaar leerplicht van de
gemeente Heerlen en probeert
iets aan die situatie te doen. Een
halfjaar geleden richtte zij daar-

toe de 'werkgroep leerplicht' op
waarin onderwijsgevenden,
hulpverleners uit de welkzijn-
sector, de jeugdgezondheidszorg
en leerplichtambtenaren doelge-
richt om de tafel zitten.Kroonen:
„De cijfers die we nu over hel
leerlingenverzuim hebben vor-
men nog maar het topje van de
ijsberg. Soms krijg ik iemand
binnen die al jarenlang blijkt te
spijbelen. Scholen beroepen zich
op de werkdruk. Ik denk dat op
korte termijn overeenstemming
moet komen over registratie me-
thodes bij de scholen. Onderwijs
moeten samenwerken met de
jeugdhulpverleningom zo toe te
werken naar openheid en geza-
menlijke verantwoordelijkheid.
Scholen erkennen het spijbel-
probleem, maar men hangt uiter-
aard niet graag de vuile was bui-
ten. Op dit moment nemen zeven
van de tien scholen deel aan de
werkgroep. Dat is een stap in de
goederichting."

De leerplichtambtenaar speelt
bij de problematiek van spijbe-
len een zeer belangrijke rol. Via
gesprekken met school, de leer-
lingen de ouders tracht zij te ont-
dekken wat de werkelijke oor-
zaak van het verzuim is. Zijn de
problemen zeer zwaar en speci-
fiek dan verwijst ze naar een
hulpverleningsinstantie. Kroo-
nen: „Ik blijf op de hoogte van
het probleem' en probeer zon
kind met betrokkenen weer naar
school te krijgen. Onttrekken
kinderen zich ook dan nog aan
school dan worden ze geplaatst
in een dagopvang. Daar wordt
leerlingen een alternatief gebo-
denen lerenze deel te nemen aan
allerlei gerichte activiteiten."

Droevig
In vergelijking met andere re-
gio's is het in de Oostelijke Mijn-
streek droevig gesteld met de op-
vangmogelijkheden. Er is niets
voor jonge spijbelaars. Het op-
vangproject Heerlen-Noord is
verdwenen vanwege subsidies-
top. (Het Finse Huis probeert die
mensen op te vangen.) Het ge-
volg is dat jongeren snel onder
het etiket randgroepjongeren
vallen waardoor ze aansluiting
met het onderwijs verliezen. Een
uitzondering is het Boddaertcen-
trum in Landgraaf. Kinderen die
voor het onderwijs bewaard kun-
nen blijven kloppen bij die stich-
ting aan.

Friederichs: „Onze kinderen zit-
ten in de knoop met zichzelf en
met hun leeftijdsgenootjes, ze
willen niet naar school, weten
niet met hun vrije tijd om te
gaan, zijn agressief of juist in
zichzelf gekeerd. Het zijn vaak
de veel gepeste en lang geplaag-
de kinderen. Wij trachten samen
met de ouders te voorkomen dat
ze nog verder afglijden en het
spijbelgedrag erger wordt. We
maken afspraken met scholen,
klassedocenten en leerlingenbe-
geleiders. De kinderen gaan
overdag zo veel mogelijk naar
school en komen daarna bij ons
in het dagverblijf. We nemen een
gedeeltelijke verantwoordelijk-
heid van ouders over en probe-
ren de verbroken relatie met
school en gezin te herstellen.
Verder besteden we veel aan-
dacht aan huiswerkbegeleiding
en leren we ze hoe ze hun agenda
moeten indelen."
„Wij hebben een centrum voor
negen gezinnen maar de behoef-
te is wel drie keer zo groot. De
problematiek wordt ook steeds
zwaarder. De jeugdhulpverle-
ning is meegegaan in het stellen
van rationele doelstellingen. Je
moet eisen stellen, tegelijkertijd
moet een goede zorg niet verge-
ten worden. De jongeren van nu
moeten de toekomst maken, het
maatschappelijk belang van on-
derwijs is groot. Ook de jonge
uitvallers moeten een kans krij-
gen, ik denk dat daar een grote
taak ligt voor de politiek."

lisette meijrink

Mag ik terug?

Weten ouders eigenlijk wel wat
ze hun koters aandoen door ze
naar school te sturen? Of witte*
ze het niet weten, om dat zij doof
de kinders over te leveren aan
'deskundigen' de handen vrij
krijgen?

Terwijl mijn schooltijd al jaren
achter me ligt, heb ik nog
nachtmerries over feeksen van
juffies op de kleuterschool-
Badend in het zweet wordt &
wakker, vol verontwaardiging
over het machtsvertoon op de
middelbare school. Mijn
bedgenoot krijgt regelmatig '
geheel onverdiend - een mep die
eigenlijk bedoeld is voor di
hoofdmeester die mij in de zesde
klas treiterde. '
Enkele jaren geleden stonden
door horden ontembare pubers
gek gepeste leraren erg in de
belangstelling. Vreselijk zieliQ
waren ze. Ikvraag meafofook ai
eens is onderzocht hoeveel
leerlingen doorgedraaid zijn
door kwellingen van bittere
schoolj'rikken.

Op vierjarige leeftijd huppelde
ik nog geheel onbevangen ri*-*
kleuterklasje binnen. Mijn geluk
kon niet op toen ik de klei-tafe^
ontdekte. Intens tevreden zat tfc
dagenlang met mijn handjes in
de grijsbruine smurrie te
wroeten. Een strenge kleuterjuj
maakte een eind aan dit p-***
geluk. Ze dreefme de poppenhoe*
in of dwong me tot het domweg
uitprikken van figuurtjes.

Op de speelplaats bleek het leven
ook al harder dan verwacht-
Honderd ukkies moesten samen
één skelter en één houten step]e
delen. Had je eindelijk, n-a
wekenlang je kans afgewacht ti
hebben, een van de twee te
pakken, werd je er binnen een
minuut door een forset
uitgevoerde leeftijdgenoot
afgemept. Die bemoeizuchtige jw
was dan natuurlijk nergens te
bekennen.

Op de lagere school huppelde "*al niet meer. Mijn moeder moed
me letterlijk de drempel van &
eerste klas over sleuren. M. 7!
verzet bleek terecht. Eenmaat
binnen werd alles verboden-
spelen, lopen, praten en lachen<
en zelfs een potlood in )e
linkerhand houden.
Met moeite paste ik me elk jaol
weer aan aan grillen van dl
nieuwe meester of juf. Na
jaar training in wie 'het sti»-"
kon zitten' moesten we ons in ot.
tweede klas ineens weer vrti
bewegen. Toen ik in dat in o*
derde bleef doen, eindigde ■■"
herhaaldelijk in de hoe&
mokkend over het mij aangeda^
onrecht.

Toen mijn ouders het in dev-
donkere dagen ook nog in h^n
hoofd haalden om mijn vrif
woensdagmiddag af te pakken'
ik moest naar de muziekschool'
was de maat vol. Na een middaO
neuriën en ritmisch op de tafi'
tikken schopte ik e^
klasgenootje zo gemeen dat ""nooit meer terug mocht komen-
Helaas kreeg ik dit op de gewon*
school niet voor elkaar. Toen >■"

deze eindelijk mocht verlate11

was dit met het advies om -71*

naar een strenge, nog d°°7

nonnen geregeerde school "*sturen.
Na daar twee jaar gekleineerd "*zijn, kon ik nog maar aan e#l
ding denken. WRAAK, 's NacW
smeedde ik plannen om de ’"*erin te steken, banden lek **j
prikken en gif- of in elk geV~
een sterk laxerend middel - in d*
lerarenkoffie te strooien. Met he
oog op de lange toekomst die 1.
nog voor me had, verwierp ik o*
alles.
Ik vond een ander effecW
wapen in de strijd tegen mift
onderdrukking:
onverschilligheid. De bloeddrw-
van leraren naar ongekend'
hoogte jagend,worstelde ik me 2°
mijn middelbare schooltijd door-
Wat in dietijd nog onverstelbaO 1

was, staat tot grote vrees va^
lerarenkorps voor de deur. P:
rollen worden omgedraaid'
leerlingen gaan leraf^,
beoordelen. Machtsvertoon &
niet meer helpen, zoete broodje
bakken ook niet. Rest mij nog een
vraagje: zou ik nog even terug *'1
de schoolbanken mogen?

mariëtte stuijt-5
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Limburgs WOONBLAD
06-lijn voor huizenkopers

"an de fouten van een anderkun
le leren. Dat was voor Lam Ma-
kelaardij in Haarlem het uit-
gangspunt voor het toevoegen
f*.n een nieuw nummer aan de
*ftge reeks 06-nummers: de
onderlijn. Voor 50 cent per mi-

kunnen mensen die van
Wan zijn een huis te kopen leren
"at ze vooral niet moeten doen.

k'ke dag geeft de blunderlijn eenWeuw praktijkverhaal, geba-
Seerd op ware gebeurtenissen,
?ver wat er wel eens bij huizen-kopers mis is gegaan. Waarom
Week een huis achteraf een mis-

koop? Niemand had verteld dat
het fraaie uitzicht plaats zou ma-
ken voor een snelweg. Vreemd
dat de hypotheekaanvraag werd
afgewezen. Dit soort vragen en
blunders komen op het niewe 06-
-nummer aan de orde.

Particulier
Initiatiefnemer van de Blunder-
lijn is Makelaar O. Lam. Hij is ge-
schrokken van de argeloosheid
van zowel kopers als verkopers.
Veel particulieren besteden te
weinig tijd om zich voldoende te
oriënteren over wat er allemaal

bij de aan- of verkoop van een
huis komt kijken. Het is vrijwel
altijd de belangrijkste transactie,
die in het leven wordt gesloten.
Volgens Lam worden de grootste
fouten gemaakt als twee particu-
lieren onderling met elkaar za-
ken doen.

Naast verhalen over verkoop- en
aankoopproblemen, wordt op de
blunderlijn ook verteld wat er
mis kan gaan bij het uitzoeken
van een hypotheek.

Verder blijkt uit de praktijk dat
er vaak problemen zijn tussen

buren. Een van de moeilijkste za-
ken om vooraf te beoordelen.Als
de makelaar de reden van ver-
koop niet horen krijgt, blijkt uit
eigen onderzoek vaak dat buren-
gerucht of echtscheiding de wer-
kelijke reden is.

De blunderlijn is 24 uur per dag

bereikbaar onder nummer 06-
-916.816.00. en kost 50 cent per
minuut.

Degene, die de informatie graag
schriftelijk wilt hebben, kan
deze tegen een geringe vergoe-
ding bestellen.

Rijk verschuift risico’s naar sociale verhuurders

Reacties plan oprichting
koningbouwfonds positief

Le naam van staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting
* hiet licht in de vergetelheid raken. Hij belichaamt het stre-
'l* van het departement om de volkshuisvesting doelmatiger
eenvoudiger te maken." Bij Martien Kromwijk van de Ver-ding van Nederlandse Gemeenten kan Heerma niet meer

**■ Heerma's plan voor de oprichting van woningbouwfond-
*J in de grote gemeenten kenschetst hij als een 'waterschei-

in de geschiedenis van de de volkshuisvesting.

'constateert opgelucht dat ge-
iten grotendeels ontlast wor-

Met een dergelijk fonds krijgen
besturen meer vrijheid van

I delen in de bestedingen van hetBrVoor de bouw van sociale huur-
35°opwoningen, of dat juist reno-Je de voorrang krijgt.
L
Kanttekeningen
Sft de woningbouwcorporaties
.W enthousiast over het nieuwe
>ltLSldiestelsel voor sociale huur- en
«P&Woningen dat de staatssecreta-
t. °0r °&en staat. Algemeen direc-. Kempen van de Nationale Wo-
Igraad (NWR) onderschrijft hetUjkfigspunt van Heerma dat cor.«*t*es 'sociale ondernemers' moe-
t *-*jn. Dat houdt in dat het Kabi-
Ac risico's voor de exploitatie
j, sociale huurwoningenvoortaan..edig bij de sociale verhuurders
'eggen. Vanaf 1992 zullen de cor-

1992 zélf de gevolgen dra-

" van goede, maar ook van slech-vesteringsbeslissingen.

Tweede Kamer kan Heerma
Jjeens op enthousiasme rekenen

het nieuwe subsidiestelsel. In
systeem zal, net als nu,

worden berekend hoeveel
s.die er voor een nieuwe sociale
i"* of koopwoning beschikbaar

-rn totaalbedrag aan subsidie
in partjes in een woning-

Afonds gestort, waaruit de cor-
_y *es kunnen putten. Einde ver-,.'«Want als de (exploitatie)kosten

de woning(en) hoger uitvallen
Ij ten de corporaties het verschilbijpassen. Omgekeerd mogen
jv orporaties, als de kosten lager
a*len, de winst behouden.

Invulling
ij. °ntlast het departement van
ö enorme administratieve romp-
J*P- Op dit moment wordt im-
A van elk woningcomplex vijftig. l nS bijgehouden of de geraam-
H.osten overeenstemmen met de
gelijkheid. Zoniet, dan past de
s s°verheid het verschil bij. Met

bij-effect dat nooit
te voren vastgesteld kan wor-

i^ jjoe hoog de subsidie-uitgaven
tjv et Rijk aan een woningcom-
l «-uilen uitvallen. Aan deze jaar-
ist terugkerende kwelling voor de
!j e*lers van de begroting Volks-vesting komt nu een einde.

Hoe groot de steun voor het princi-
pe van Heerma's plannen ook is,
over de cijfermatige invulling zal
nog volop gebakkeleid worden.
Vooral door de woningcorporaties
die straks de financiële risico's gaan
dragen. Door een explosieve groei
van de (onderhouds)kosten of een
onvoorziene rentestijging kunnen
de werkelijke kosten van een wo-
ningcomplex wel eens veel hoger
uitvallen dan geraamd.

De corporaties zien de bui al han-
gen. Zo niet staatssecretaris Heer-
ma. Hij concludeert op grond van
een risico-analyse dat er in wezen
geen grote financiële risico's voor
de verhuurders zijn. Bovendien ligt
vijftig procent van het het risico in
de eerste tien jaar na de bouw, stelt
de bewindsman. Hij beloofde dat
eventuele verliezen door onvoorzie-
ne rentestijgingen in die eerste tien
jaar door het departement worden
afgedekt.

Huurders
Kempen van de NWR vindt echter
dat er nog fors onderhandel moet
worden over de cijfertjes. Hij vindt
bijvoorbeeld dat de bedragen die de
staatssecretaris voor onderhoud en
algemeen beheer per woning per
jaar ter beschikking wil stellen 300
gulden te laag is.

Vaststaat dat de huurder nooit de
dupe mag worden. Als een corpora-
tie dramatische verliezen lijdt en
door zijn reserves heenschiet, mag
dit niet op de huurders verhaald
worden.

In zijn aanvullende brieven op de
Nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig schetst Heerma een tame-
lijk rooskleurig beeld van de finan-
ciële huishouding van corporaties.
Veel te zonnig, heet het bij de NWR.
Het grootste deel van de woningen
moet namelijk in de Randstad wor-
den gebouwd en daarzitten dearm-
lastige corporaties, mentKempen.

Bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten worden Kempens nega-
tieve kanttekeningen genegeerd.
Volgens hen is het een prima plan
en dient dit uitgewerkt te worden.
Vooraf op tafel leggen van claims
maakt de uitwerking nodeloos inge-
wikkeld.

Nederlandse vinding en fabrikaat
Zelf-leg vloer
van berkehout

Op Karwei '90 in de Jaarbeurs-
hallen in Utrecht vond de intro-
duktie plaats van berkehouten
vloerpanelen, gedecoreerd met
elk full-color design van bijvoor-
beeld art-deco, Victoriaanse, ge-
marmerde stijlen, maar ook met
bijvoorbeeld eigen initialen of
bedrijfslogo.

Het idee voor deze zelf-leg vloer-
panelen van Panelhouse ont-
stond na een bezoek aan het ge-
restaureerde Paleis Het Loo in
Apeldoorn. Maar daarmeerees al
direct het eerste probleem. Waar
vind je nog vaklieden die de
oude technieken als marmeren,
hout stencillen en olie schilderen
tot in de details beheersen.

Begonnen werd met het ontwer-
pen van het decorvoor een vloer,
daarna het in een bepaalde kleur-

stelling en design schilderenvan
een houten deur en bijpassende
lambrizering. Door middel van
moderne druktechnieken deze
ontwerpen over te brengen op
meerdere exemplaren, met het-
zelfde resultaat maar tegen een
betaalbare prijs.

In eigen beheer werden speciale
produktiemachines ontworpen
en gebouwd. Er is gezocht naar
het juiste hout om deze techniek
op toe te passen. Er zijn letterlijk
duizenden proeven genomen in
samenwerking met verschillen-
de laboratoria en instituten voor
de produktie van milieuvriende-
lijke grondstoffen.

Onderzoek is gedaan naar alle
(oude) decoratiestijlen zoals,
Grieks, Romeins, Etruskisch,
Biedermeier etc. Maar decoratie
in elk denkbaar eigen dessin is

"Een voorbeeld van een
vloer met gemarmerd des-
ign.

ook mogelijk. Te denken valt bij-
voorbeeld aan een lauwerkrans
met eigen initialen of de menu-
kaart van een restaurant. Design
voor een kinderkamer kan be-
staan uit een bepaald stuk speel-
goed.

De berkehouten panelen zijn aan
de bovenkant voorzien van een
bepaald design en afgewerkt met
een sterke laklaag. De onderkant
bestaat uit een geluidwerende
kurklaag. Daartussen zitten vijf
lagen tegendraads samenge-
voegd massief berkenhout.

Het assortiment van Panel-house
omvat nu nog slechts zelf-leg
vloerpanelen. Binnenkort wordt
het pakket uitgebreid met bij-
passende penelen voor deuren
en lambrizering. Op die manier is
het mogelijk om een woning ge-
heel in te richten tot bijvoor-
beeld een Griekse tempel, een
Engels Victoriaans landhuis, een
Chinese pagode of een handge-
stencilde eenvoudige boeren op-
kamer.

" Een winkelgalerij, totaal vervuild met graffitti, stickers en
aanplakbiljetten.

Moeiteloos verwijderen graffitti en stickers

Compleet systeem
voor bescherming

buitenmuren
In de strijd tegen spuitbusartiesten,
viltstiftvandalen en muurbeklad-
ders en nog veel meer groepen, die
zich geroepen voelen andermans
eigendommen te besmeuren, is mo-
menteel een compleet systeem op
de markt. Ook aanplakbijetten en
stickers heben geen schijn van
kans.
Het systeem wordt reeds op grote
schaal in het buitenland toegepast.
Sinds kort ook in Nederland door
zowel overheids- als particuliere in-
stellingen.
Het complete pakket Chemtec Pro-
tector bestaat uit drie onderdelen:
Chemtec Sealer 2000, Protector
2000 en Biocleaner 2000.

Volgorde
Op ruwe absorberende en gladde
ondergronden, zoals bijvoorbeeld
gevels, bruggen, bus- en tramhuis-
jes wordt Sealer 2000 aangebracht
als een beschermende deklaagvoor-
dat het betreffende materiaal met
de beide andere componenten van
het systeem kan worden behandeld.
Het is een samenstelling van acryl-
copolymer op waterbasis.
Het aanbrengen geschied eenvou-
dig met kwast, roller of lagedruk-
spuit op schone en stofvrije onder-
grond verkregen door behandeling
met het reinigingsmiddel Bioclea-
ner 2000. Een droge en schone on-
dergrond garandeert een optimaal
resultaat.
Daarna wordt een preventieve be-
schermlaag van Protector 2000 op-
gebracht. Het produkt verdicht de
poriën van de buitenmuur, waar-
door stof en ander vuil door de re-
gen of door middel van een lage
drukspuit verwijderd kan worden.
Afhankelijk van de klimatologische

omstandigheden en de ligging bhjft
het vuilwerende _n anti-hecht ef-
fekt twee tot vijfjaar behouden.
Protector 2000 is een in koolwater-
stof opgelost mengsel van siliconen
harsen, eveneens eenvoudig aan te
brengen.
Biocleaner 2000 tenslotte is het rei-
nigingsmiddel dat dient om graffitti
te verwijderen van met beide voor-
gaande produkten behandelde ma-
terialen/ondergronden. Maar is ook
geschikt voor het schoon maken
van alle soorten niet behandelde on-
dergronden.
Dit produkt is samengesteld op ba-
sis van C-6 glycolen, emulgatoren
en een aantal aktieve stoffen.
Toepassing door middel van doek,
spons, kwast en plantenspuit, enke-
le minuten laten inwerken en daar-
na met koud water afspoelen oi
-spuiten. Bij sterk verontreinigde
ondergronden c.g. materialen hel
proces enkele male., herhalen.

Ademend
De waterdampdoorlatenheid van
het systeem is door het Verfinsti-
tuut van TNO uitvoerig getest op di-
verse materialen. Geconcludeerd is
dat de produkten de optimale ade-
mende werking van de ondergron-
den niet belemmeren.
Om een goede kalkulatie voor een
bepaald project te maken is het aan
te bevelen 1-2 m2voor te behande-
len in verband met de te gebruiken
hoeveelheid materialen en tijds-
duur van de behandeling.
Het complete systeem is ontwik-
keld door Cleaning Products in Rot-
terdam. Uitvoerig advies en inlich-
tingen over behandeling en kost-
prijs verstrekt P.v.d.Boogaard, Uni-
clean-Pebo Eygelshoven, ® 045-
-462857.

" Dezelfde galerij, na behandeling met het Chemtec Systeem.

Schilderijhaakjevoor
gipsplaat en gasbeton

_rVanan ce meest bescheiden, on-'A**end, maar praktische nieu-
epeden op de Beurs Karwei was

Schilderijhaakje 'ArtFix'. Een
*t e Len ono°g--Jk lijkend dingetje

'^
enter een probleemoplosser is,

-hi rïlee de ontwerpers in de roos
lÏt6n-W. Zen met binnenwanden van
j<- P*aat of gasbeton is het niet al-
f s^nvoudig om wanddecoraties
biiu'-■Iderijen aan op te hangen.
iH *ers richten uitbrokkelende ga-
if*brn' Saten boren en pluggen
lijs er>gen vormen een intensieve*

" Weden vonden ze er een unieke

oplossing voor: een van verenstaal
gemaakt haakje dat met enkele ha-
merklappen in gipsplaat of poreuze
bouwblokken ingedreven wordt.Tijdens het inslaanvervormt het ge-
spleten deel zich zddanig dat het
een vaste 'grip' in het materiaal
geeft, met een gegarandeerde trek-belasting van 15 kg. Proeven heb-ben uitgewezen dat zelfs een belas-ting van 70 kg haalbaar is.
In scheidingswanden van twee la-
gen gipsplaten, waarin isolatiemate-
riaal met dampremmende folie,
wordt deze folie niet 'doorgeprikt',
zodat er geen verstoring van de
vochtwering optreedt.

" Simpel haakje met grote trekkracht.
Mocht het nodig zijn om de ArtFix-
haakjes te verwijderen, bijvoor-
beeld om de wand van een nieuwe
bekleding te voorzien, dan kunnen
ze heel gemakkelijk worden uitge-
trokken, zonder enige beschadiging
van de wand. Er blijft alleen een
'streepje' over dat niet eens nagepla-
muurd behoeft te worden.
De fabrikant heeft er intussen al

over nagedacht om een tweede uit-
voering met langere wig voor gasbe-
ton blokken te maken.

De detailhandel in dhz-materialen,
evenals bouwmarkten hebben het
haakje intussen al zo massaal opge-
nomen dat het voor ’ 3,75 voor zes
haakjes (met gebruiksaanwijzing)
binnenkort overal verkrijgbaar is.

Waarom geen keurmerk
voor gereedschap?

Voor tal van produkten wor-
den zogeheten keurmerken
toegepast. Om er enkele te
noemen: Komo, Giveg, Kema,
Kiwa enzv. Die geven dekoper
een waarborg voor kwaliteit
en veiligheid.

Op het gebied van gereedschappen
bestaat er echter nog altijd geen
keurmerk. Wordt het daarom lang-
zamerhand geen tijd om ook in dit
opzicht orde op zaken te stellen? Er
worden uitstekende hand- en elec-
trische gereedschappen aangebo-

den, maar er zit ook wel wat kaf on-
der het koren.
Hoe herkent de consument, aange-
lokt door krappe prijskaartjes de
kwaliteit van dhz-gereedschap dat
hij/zij zich aanschaft? De reclame-
kreten van de leveranciers beloven
alles wat je je maar wensen kunt...
Of het allemaalecht waar is zal in de
praktijk moeten blijken.

Met het open gaan van de Europese
grenzen in 1992 zal de toevloed van
gereedschap op de Nederlandse
markt wellicht nog toenemen. Het
wordt er dan voor de consument
niet gemakkelijker op om goed van

minder goed of zelfs slecht te onder-
scheiden.

Eigen 'keur'
Fabrikanten van wereldnaam han-
teren momenteel in feite hun eigen
merk als 'keur' en omdat ze die re-
putatie moeten handhaven stellen
ze zichzelf hoge kwaliteitseisen. Die
zijn meestal 'afleesbaar' aan 'deprijs. Je kunt bijvoorbeeld een
handZaag van pakweg twaalf gul-
den kopen, of een van meer dan
veertig.

In de grossierswereld, zo hoorder)
we, bestaat ook behoefte aan eenkeurmerk dat de consument duide-
lijkheid geeft inzake kwaliteit, be-
trouwbaarheid en slijtage-besten«
digheid. Een discussie op korte ter-
mijn over dit onderwerp zou best op
zijn plaats zijn.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Te h. gevr. door echtp. met 1
kind, woonh. met tuin, 3

\ slpks., in Heerlen, omgev.
.Centr. Huur tot ’ 1.000,-, na» 19 y. 045-462675.
"Te-ti. gevr. WOONRUIMTE
\ voor 2 pers. in Z.-Limburg.
" Max. huur ’ 700,-. Tel.
i 05700-11135.
\ Met spoed gevr. flat of een-
i gezinswoning met 3 slpkmr.,
i omgev. HEERLEN, huur tot
! ’ 650,-. Br.o.nr. B-3384
'LD., Postbus 3100, 6401. OP-, Heerlen.
"Te h. gevr. SHOWROOM
| plm. 50 m2, omgev. Nuth/

Afrtstenrade. Br.o.nr.
f B-3387 L.D., Postbus 3100,
| 64301 DP, Heerlen.
i Alleenst. werkende man 41
'. jr. zkt. in nettebuurt kl. goed
J onderh. WONING of appart.
> Liefst parterre met terras of
" tuin. Omg. Bocholtz, Sim-
> pelveld of Kerkrade. Br.o.nr.
\ B-3346 L.D. Postbus 3100,
\ 6401 DP Heerlen.
I Te h. gevr. kleine LOODS ol

?arage in Heerlen of omgev.
el. 045-728676.

j Te huur gevr. APPARTE-
| MENT of woning met 3
■ slpks., in omg. Kerkrade. Br.
' o.nr. B-3415 L.D. Postbus. 3100,6401 DP Heerlen.
| Ing. en tandartsass. zoeken
| in Maastricht of omgev. ruim
! huis, app. of flat. Hoge extra
S BELONING. Tel. zondag
J 04975-3113.

WONING voor echtpaar,
omg. Roermond, Heythui-
zen, Weert. H. Verdellen,
tel. 04749-6000.
Te huur gevr. voor onze
technische controleur voor
een periode van tenminste 6
mnd. gemeub. APPARTE-
MENT voorzien van min. 2
kamers, keuken, badk. en
toilet. Voorkeur gaat uit naar
omg. Landgraaf, Heerlen.
Tel. of schrift, reacties
zenden aan: Autoliv b.v.,
Postbus 31127, 6370 AC
Landgraaf. 045-326699.
Gezin zoekt WOONRUIMTE
voor enkele jarenomg. Sim-
pelveld, Vaals, Gulpen. 071-
-210330. ,
Woning te h. gevr. liefst omg
KERKRADE, huurpr. plusm.
’550,- p.mnd.,045-465038.
Te huur gevr. woning te
SIMPELVELD, na 15.00 uur
Tel. 045-442900.
Met spoed te huur gevr.
APP.WONING in omg.
Landgraaf-Heerlen tot
plusm. ’ 750,-,045-327078.
Te h. gevr. benedenwoning
of appartement met lift v.
oudere dame in MAAS-
TRICHT of omgev. Br.o.nr.
B-3443 Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Te huur gevr. 2-pers. app. in
centr. HEERLEN. Tel. 045-
-725473 (na 18.00 uur).
Te h. gevr. WOONHUIS tot

’800,- in Heerlen. Tel. 045-
-326395. «.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur aan lage huurpr.

pracht, dubbel
Winkelpand

njjooie ligging Promenade
J 9eel Rijksweg Centrum Ge-

* leen, 400 m2verkoopruimte
enz. Inl. 04490-43950.

«Voor kamers/etages in DEN
omstreken en prov.

Z.Holland. Kom naar

«tgburo De Goede Hoop
(nstraat 179 I, den. Tel. 070-3643444.
i. ma-za van 11-16 u.* en van 20-22 u.

5 Te h. 50 m 2MAGAZIJN-
jiMTE, goed bereikbaar,
75,-. Tel. 045-229921

-s. 8.00-16.30 uur
eg. omst. hed. t.o.a.■ Dames- en KINDERMODE-

j ZAAK te Heerlen. Info br.o.mr. B-3386 LD., Postbus
.3100,6401 DP, Heerlen.

jj. te HEERLEN, eenge-i zinswoning met evt. over-
\ name, 0.a.: keukenblok, met
; parketvloer, woonk. met pla-
i vuizen en openhaard. Tel.
J; 045^225843
( MAASMECHELEN centr., 3
f luxe app., nieuwb. alle comf.
' 1-3-"90. 09-3211765334 of
\ 09-3211762591

h. in maart EENGEZINS-
> WONING m. garage te
■ Landgraaf, ’ 600,- p.mnd.

* Br.o.nr. B-3416 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

, STUDENTENKAMERS teI huur, centrum Heerlen. Tel.
i 044Ó5-2551.

Te h. OPSTAL of magazijn,
40 m2. Te bevr. Marebos-
jesweg 9, Brunssum, tel.
045-217805
Te huur in SUSTEREN gro-
te etage; woonk./keuken,
slpk. ook te gebruiken als
kantoor/praktijkr. 40 of
100m2. Tel. 04499-3264.
Eenpers. gemeub. KA-
MERS, eigen keuken, alleen
personen boven de 25 jaar.
Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspr.
10.00-17.00 U. 045-252000
Te h. APPARTEMENT best.
uit slpk. met balcon, woonk.,
keuken, badk. voor 12 uur
045-722814, na 17 uur 045-
-712021.
LOODS/Opslagruimte,
15x7m. te Schaesberg. Te
bevr. 045-311288.
Te huur aangeb., gemeub.
en gestoft. APPARTEMENT
Kerkrade, tel. 045-453975.
WOONHUIS, stallen, ber-
gingen evt. weiland te huur.
Tel. 04405-1572

URMOND, te huur luxe
woonhuis, grote woonk.,
keuken met inbouwapp., 3
slpk., zolder, gar., badk. met
ligbad en toilet, dubb. begl.,
rolluiken. Huur mcl. stoff.

’ 850,-. Br.o.nr. B-3446,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
KAMER in centr. Heerlen,
(studentenhuis), ’285,- all
in p.mnd. 045-421524.- __________^^^___._____—. Onroerend goed te koop aangeboden

* l ■ ■ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 111 l II — n, MMM—-MMM-MMM||M| ,„|

Eys, Dr.Foweinweg 41
-xe, vrijst. woonh. met gar. en kleine tuin. Een fijn en com-
fortabel huis omgeven door veel groen. Grondig gereno-
veerd in '85. Woonk. ca. 40 m2, woonkeuk. 15 m2, grote

Slaapk. 17 m2, 2 kleine slaapk. 8 m2, luxe badkamer

’ 192.000,- k.k. Aanv. 1 mei'9o.
Eys, Zwarte Brugweg

I Opde schitterende lokatie hebben wij nog 1 halfvrijst. wo-
ning te koop. Max. premie ’ 41.000,- (contante waarde).

/ 131.900,-v.o.n.

Heerlen (Meezenbroek)
Gebr. de Wittstraat

Riim halfvrijst. woonh. met c.v. gar. en tuin. Gr. doorzon-
Kamer met tuindeuren, open haard en parket. Woonk.. compl. met eik. keukeninstall., compl. met app., 3 slaapk.,

luxe badk.
’105.000,- k.k.

DIT HUIS IS ZEER DE MOEITE WAARD.
Vaals, Bosstraat

* Ruim winkel/woonhuis met 2 etagewoningen, winkelruim-
te te (ca. 60 m2),binnenplaats, grote magazijnruimten en tuin

Perc.opp. 343 m2. Voor meerdere doeleinden geschikt.

’ 195.000,-k.k.

___£)
NONCKEN WtfMERTENS

MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO
NIERZEKERINGEN

Rijksweg 9 Gulpen 04450 -1724 /1754; ■ '■

Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM* VAN Dl= pas CÏ3 \~m MAKELAAR/TAXATEUR O.G. *-K_ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Voor de
goedkoopste hypotheek

stapt u toch meteen naar de
BESTE hypotheekbemiddelaar.

IH STIENSTRA
___=___=__== HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen, tel. 045-712255
Wijckerbrugstraat 50, 6221 ED Maastricht, tel. 043-252933

Lease plan woningen Tarwehof
Heerlerbaan Heerlen

i ~ M m-
___^i ma, «* 1 lil iv

- GEEN GEMEENTE GARANTIE NODIG- GEEN EIGEN GELD NODIG- 100% FINANCIERING MOGELIJK- LAGE RENTE 7,7%
PRIJS ’ 141.000,-V.O.N.

Vandaag openhuis
van 14.00-15.00 uur

ingerichte modelwoning
Tarwehof 78 Herlen

■■■■ RflMakelaard.) 0.g.. Taxatiea. ______
Hypotheek - Adiriefcentrum

ciciuinci 6_idGeßsruck:aan26 nvm■"__ Tei : (045)715566 MAKELAAR

Brunssum-Centrum
Doorvaartstraat
Riant Herenhuis

’ 285.000,- k.k.
Kerkrade-Centrum

Einderstraat/Engerweg
Appartement

’ 120.000,-k.k.
Heerlen

Woonhuis

’ 125.000,-k.k.
Klimmen/Ransdaal
Vrijstaand Landhuis

1.200 m 2

’ 250.000,- k.k.
Gevraagd

Voor serieuze gegadigden zoeken wij:
HEERLEN-ZUID (omgeving Ziekenhuis en Molenberg)

woonhuis tot plusm. ’ 350.000,-;
VALKENBERG of HULSBERG (half-)vrijstaand pand prijs

tot ’ 250.000,-;
VOERENDAAL pand van plusm. ’ 250.000,- en van

plusm. ’ 350.000,-;
Ook andere aanbiedingen zijn welkom.

Wij bespreken met eigenaren, die nu of op langere termijn
hun pand willen laten verkopen,

Geheel kosteloos en vrijblijvend
de verkoop- en prijsmogelijkheden.

Troost Onroerend Goed, Heerlen.
Telefoon 045-717976.

Te koop
Übach over Worms

Rustig gelegen, nabij centrum, halfvrijst. woonhuis., Ind. beg. grond: gang, ruime woonkamer met serre, keuken
ruime berging en garage met vrije oprit.

1e verd.: 3 slaapkamers. 2e verd.: ruime zolder.
Het pand is geheel voorzien van cv., alsmede van

kelderruimte. Ruime voor- en achtertuin (vrij toegankelijk).
Perc. OPP- 312 m2. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs

’ 85.000,- k.k. Inl. tel. 04747-1650, na 18.00 uur.
1 Te koop

Appartement - Hotel
te Epen, Zuid-Limburg

Wegens gebrek aan opvolger.
Centraal gelegen in een zeer toeristische omgeving.

Het complex omvat 9 APPARTEMENTEN (42 bedden) mcl
C.V., bad, W.C, kitchenette, tel., KTV en radio.

Eetzaal (30 pers.). Bedrijfskeuken, terras en
parkeergelegenheid. Garage met berging.

Het geheel is bedrijfsklaar te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.
I Tel. 04455-1268.

Te h eerlen
luxe DRIVE-IN woning met garage. Het geheel eiken

parket, luxe aanbouwkeuken, luxe serre, vr.pr. ’ 163.500,-

Inl.: Vijgen Onroerend Goed,
Tel. 045-711617.

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.

jNM|__tf a__l_^^^^^^^B_______f ï:

l..{______lli''jP J******** .-■«* 'ILa _: mmmi

B9^'*J_________U_____ .'bi____

Klimmen
Te k. vrijstaand woonh. m.

cv., berg., gr. tuin plm.
1.400 m2, landelijke omg.
Prijs op aanvraag. Tel.

045-323901.

Slenaken
Rustig gel., goed onderh.,
halfvrijst. woonhuis met c.v.
Ruime garage, woonhuis
geh. onderkeld., voor- en

achtertuin. Ind. Hal met w.c,
woonkamer en gr. aan-

bouwkeuken, 3 slpks., ruime
douche. Pr. op aanvr. na be-
zichtiging. Tel. 04456-338.

Voerendaal
Ransdaal. Gezellig kl. type
hoekhuis. Kelder, zolder, 3
slaapk., badk., Cvgas. Bin-

nenplaatsje Poort
’130.000,-
Wylre

Tussenbung. Vrij uitzicht.
L-vorm. woonk. half-open
keuken, badkr., 3 slaapk.,
Cvgas. Garage ’ 162.500,-

Wylre
Tussenhuis. Gar. Zonn.

achtertuin. Zolder, badk., 3
slaapk. Ruime woon-eetk.

Open keuk. Cv. gas.

’ 135.000,-.
nabij Maastricht
Vrijst. huis (1981) met plm.
1500 m2grond. Gar. 3 gr.
slaapk., badkamer zolder.

’ 265.000,-
Makko Gulpen
(NVM-makelaar W. Tim-
mermans). Rijksweg 67

Gulpen Tel. 04450-2182.

Spaubeek
Uitst. onderh. halfvrijst.

woning. Opp. 317 m2, met
o.a. 3 slpkmrs., aanbouw,

mod. gesl. keuken, douche,
zolder, vliezp, chalet,

bloemkas, garage, tuin, vrij
uitzicht bwj. 1968. Vraag-

prijs ’ 125.000,- k.k. Spoe-
dig aanv. 04493-1644.

Moet weg
Heerlen

geschakelde eengezinswon.
m. gar. en prachtige voor-en
achtertuin. Woonk. m. plav.
vloer, hal. toilet en keuken.
1e verd.: 2 slpks., wasruimte

en z. luxe badk. met o.a.
vloerverw., bad en toilet. 2e
verd. te ber. via vaste trap, 1
slpk. en bergruimte. Voorz.
v. roll. en thermophane. Vr.
pr. ’ 122.000,- kk. Eemstr.

23, tel. 045-722286.
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.
NIEL (As België) bij dorps-
kern: 7 are (18 mtr. fasade)
in rustige bosrijke omgeving.
Tel. 09-32.11.863197, na
18.00 uur.
BOUWGROND te koop Re-
kem (B) H.0., mooie ligging,
vlak bij bos en gr. baan en
grens. Alle voorzieningen,
geen bouwverplichting. Prijs
f 35.000,-. Inl. Daalbroek-
straat 19, 3620 Rekem (Bel-
gië). Tel. 09-32.11714202.

INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier Öuro
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.
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.
NEEROETEREN (Maaseik
België) bij centrum: Ruime
woning, ook geschikt voor
handel of kantoor, 8 are,
mooie tuin, dubb. garage,
gr. living, geïnstall. keuken
en buro, 4 slpks., badkamer,
veranda, kelder, zolder, cv.,
dubb. glas, rolluiken, voll.
geïsoleerd. In perf. staat, pr.
n.o.t.k. Tel. 09-32.
11.863197, na 18.00 uur.
NEEROETEREN (Maaseik
België) Tienderstraat: 14 are
of 74 are (28 mtr. fasade).
Te bevr. Scholtisplein 8,
3670 Neeroeteren. Tel. 09-
-32.11.864883.
BRUNSSUM te k. groot
halfvrijst. huis. Vr.pr.

’ 189.000,- tel. 045-256554
Prachtige woonboerderij
aan de Langgrousterweg in
OOSTERNIJKERK (Frl.)
rustig gelegen bij de wad-
denzee 2400m2 eigen
grond Prijs ’ 195,- k.k. Inl.
Klamstra tel. 09-49-2166-
-249035.
Te k. sfeervolle tussenwo-
ning in kinderrijke buurt. To-
renstr. 34, Langeberg/
Brunssum. Tel. 045-258251
Te koop, BELGIË, prachtige
volledig ingerichte woning,
geschikt voor alle doelein-
den. Te bezichtigen op za-
terdag en zondag van 14 tot
20 uur. Rijksweg 239, Dil-
sen Lanklaar (België), tel.
09-32.11.755416. vr.pr.
’210.000,-.
Ouder sfeerv. halfvr. woon-
huis 2 gr. slpk., zolder, gr.
woonk. keuk. ked. gar. 220/
380. gr. tuin. Vr.pr.
’117.000,- k.k. Kerkstr. 26
MERKELBEEK, tel. 04492-
-3416.
SCHAESBERG/Baanstr. 35,
Groot halfvrijst. hoekp. met
grote tuin, garage, 4 slpK,
grote woonk., gesch. voor
zaak of partic. Koopje.
’95.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te koop MAASMECHELEN,
2 zeer mooi gelegen bouw-
percelen, o.b. 24 mtr. frpntbr
11 a. o.b. 21 mtr., 10 a.,
gunst, prijs. Eisdenweg 54,
tel. 09-32-11762042.
GELEEN, vrijstaand woon-
huis, type landhuis met vrij
uitzicht, garage en berging,
tuin perc. 680 m2, woonka-
mer met parketvl. en open
haard, keuken, kantoor,
badk. met ligbad en douche,
4 slpk. waarvan 1 met bal-
kon. Goed geisoleerd. Pr.
’275.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen b.v. Tel.
04490-78431.
BEEK, goed onderhouden
woning met tuin en vrije
achterom, woonkamer, ei-
ken keuken met app., 3 slpk.
badk., zolder, kelder en ber-
ging in tuin. vr.pr. ’ 99.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
b.v. Tel. 04490-78431.
KLIMMEN, vrijstaande wo-
ning, schitterd gelegen (vrij
uitzicht voorz.) met dubb
garage en tuin (perc. 781m2), woonkamer, keuken
bijkeuken, badk. met ligbac
en 2e toilet, 4 slpk., zoldei
en kelder. Pr. op aanvraag
Mak. kant. Rob Dassen b.v
Tel. 04490-78431.
AMSTENRADE/Nieuwstr.
18, Halfvrijst. woonh. me
vrije achterom, zolder (vaste
tr.) kelder, 3 slpk., c.v
’85.000,- k.k. Tel. 04490
42550 Jos Storms o.g
Geleen.
België-SIPPENAEKEN;
ruime bungalow in perf
staat, tuin, keuk. met app.
rust. geleg. bij grens

’ 198.000,- alle kosten in
begrepen! Immo Nysser
09-3287881616

SCHIMMERT, groot half-
vrijst. herenhuis met garage,
souterrain onder de gehele
woning, doorzonwoonk. met
open haard, keuken, bijkeu-
ken, 1e verd.: 4 slpk., badk.
met ligbad en 2e toilet, vaste
trap 2e verd.: alwaar 5e slpk
en zolder. Mooie ruime tuin.
Vr.pr. ’225.000,- k.k. Mak.
kant Rob Dassen b.v. Tel.
04490-78431.
BELGIË Remersdal-dorp;
zeer ruim goed geleg. Café/
Restaurant, met woningen,
i.z.g.st., ’ 245.000,- alle
kosten inbegrepen. Bezicht.
na tel. afspr. Immo Nyssen
09-3287881616
Te koop woonhuis te
BRUNSSUM. Prijs n.o.t.k.
tel. 045-256906.
EYGELSHOVEN Vasstraat
14 tussenwoning (3 slpks.
gr. veranda) met tuin en ber-
ging, vr.pr. ’ 102.000,- k.k.
Bopao.g. 045-324133.
EYSDEN te koop: Op zeer
goede stand gelegen, vrij-
staand woonhuis. Aanv. en
pr.n.o.t.k. Tel. 04409-1866.
GELEEN, Kroonbeek 17,
halfvrijst. woonhuis met gar.
en besl. tuin op W., bwj. '75,
233 m2grond. Beg.gr.: 48m 2met parket en dubb.
glas, entree, toilet, L-woonk.
met open witte inb.keuken
(1986). 1e Verd.: 3 slpk. met
parket, geh. beteg. badk. en
2e toilet. Vaste tr. naar geïs.
zolder met wasmachine-
aansl. Aanv. mog. maart.
’144.000,- k.k. Tel. 04490-
-45469.
HERENHUIS. Heerlen-C.
Grondopp. 500 m2. Inl.
04490-43535. Te h. als za-
ken/kantoor/praktijkpand.
HOENSBROEK te k. een-
gezinswoning nabij het cen-
trum. 4 slpks, woonk. 8m I.
en 3,80 br. zolder, etc. Vr.pr.
’107.000,- k.k. Tel. 045-
-215798.
MEERS, Grotestr. 45, vrijst.
ruim boerenwoonh. op 2000
m2weiland, vrije achterom,
ruime woonk. met dichte
keuk., 3 slpks., zolder (vaste
trap), kelder, c.v.
’139.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
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.
ZUID-LIMBURG te k. relax-
huis ingericht, halfvrijst.pand
Gunstig gelegen aan door-
gaande route. Ook gesch. v.
andere doeleinden. Goed
onderhouden, md. 11 ka-
mers, grote keuken, bar,
kelder, garage, cv., grote
tuin. Tot. opp. 850 m2, pr.

’ 240.000,- k.k. Br.o.nr:
83406, L-D Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. rustig gelegen VRIJ-
STAANDE woning, lnd.:
gang, keuk., kamer, toilet,
berging, kelder, 3 slpkrs,
vliering. Perc.opp. 860m2
waarvan 450m2 event. te
gebruiken als bouwgrond.
Centr. verwarming op gas,
ged. hardhouten kozijnen
met dubb. glas. Aanvaar-
ding spoedig. Vr.pr.
’160.000,- k.k. Vonderstr.
33, Schinnen. Bezichtiging
na afspraak 04493-1089.

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Te huur gevr. Winkel- of
BEDRIJFSRUIMTE ca. 200m 2omgeving Roermond
Sittard. Liefst in drukke
winkelstraat of langs Ryks-
weg. Inl. 04758-2762.

KUNSTfTOFëiTiiARDHOUT
iS<hmiti)

GmbH jffifc.—
v.Siemens-Str. 6 ILIILj
Geilenkirchen |P"]ir*-|
Gewerbegebiet ll' m I
Tel. 02451/8069J[ _ JUIU_a Ramen

Deuren
Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

►—■■-'■ ■— ' ■■ ' ■■"■■■! *■■

—j_
Pleistraat 7 Heidestraat 63 Kouvenderstraat 119 x
Goed gelegen keurig onder- Ruim woonhuis met tuin. Karakteristiek woonhuis i>
houden halfvr.st. woning met lnd.: b.g.: hal, woonkamer, besloten tuin en sfeer*
berging en tuin (privacy), keuken, serre, douche, toilet, indeling: b.g.: hal, to"
lnd.: gang, kamer, keuken, kelder. Verd.: 3 slaapk., vas- badk., woonk. slaapk., *toilet, douche, kelder. Verd.: te trap zolder. Prijs keuk en. kelder, verd.:
3 slaapk., vaste trap zolder, ’ 75.000,- k.k. slaapk.,' bergkamer met vi
prijs ’ 85.000,- k.k. __VMV«*^HP**PVW*m te traP naar zolder< cv P'I ’ 125.000,-k.k.

a_______________kèèaaaaaaaa_ Jen
mmmmmmmmmmmmmmmmm Kantstraat4o Beleggingspand *o°*lil I Grotendeels vrijst. pand Ruim

aa
pand met kamet*N

best uit cafe/winkelruimte op huur. 10 kamers verW. Je^
Limbrichterwea 25 9 i"!. e" a[>aae °Ven' aan buitenlanders. Huurt «toeLimDricnterweg za won. Pand is voorz. van c.v. hrpnn„ nptto ra f25 00Ruime, recent gerenoveerde Ruime parkeergeL aanw. brengst netto ca. ’_-
hoekwoning met tuin en ga- Prjjs fBB 000 k

s
k P-. ■»! °o

???. nnJfChJ!r°m)- JS ■ Voor snelle beslisser ie» «A

’ 112.000,-k.k. .ITjTTÏÏÏÏÏhiTM I interessante prijs. jj-,

i «__£&' al

I Veidekelaan 47 denV s__ &__m___mM___-___ Mooi gelegen, op 9-* jtl
,(_ ■-J3s^r_______»___i___i Kennedylaan 13 stand, met prachtige fFDI Mooi gelegen, voll. onderkei- tuin (1100 m2), een mooi' .

lIVHI DU derde, geschakelde bunga- staand landhuis met rU
w low met inpandige garage en garage, md.: o.a. lnd. «■ '"Ak WK zonnige patio met tuin (opti- hal met leistenen v* Bi

M male privacy). Ind. 0.a.: L-vormige woonk. met paJJ *
woonk. met parket (34 m 2), (ca. 52 m 2), grote kei* «<n:

M^T aparte keuken, 3 slaapk., kelder, verd.: 4 prachtig» «*n
fl**^ badk. met ligbad. Souterrain: -me slaapkamers, en* «Us
M grote hobby/praktijkruimte muurkasten, badkamer .; 4 kmmmm. <ca- 52 m2> me* plavuizen- ligbad en douche, zold*- .e.

_■ vloer, badk. met douche en de prijs voor dit keurig on» «i

_fl V toilet, wasruimte. Koopprijs houden pand bedr-» «er
*)*■ W f 225.000,- k.k. ’ 365.000,- k.k. .5

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550 (NA KANT.-UREN)

IlllllllllllllllllllllllllllllUllÉ
|| TE HUUR
| Moderne BEDRIJFS- en OVERSLAGHALLEN met |

laad- en losperrons, kantoren en showrooms.
In het bedrijvencentrum De Koumen wordt op een terrein van ca. 4 ha
±20.000 m2bedrijfsruimte gebouwd met ±20.000 m2verhard buitenterrein.= Reeds 8000 m2is gerealiseerd en verhuurd.

__: Oplevering medio 1990.
as Eventueel huurmogelijkheden in gedeeltes.

Direct beschikbaar 200 m2nieuwe, moderne kantoorruimte.

| makelaardij W
I EQNENSI

Hoolstraat 42, Voerendaal
tel. 045-752142

inllllllllllllllllllllllllllllllllllü
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I HEERLEN ;
/?i///i?e eengezinswoningen

f ■

"Vrieheide" - "De Stack"
Renovatie heeft er voor gezorgddat deruime ééngezinswoningen
in dewijk "Vrieheide" - "De Stack" weer helemaalvoldoen aan de
hedendaagse wooneisen. ledere woning werd volledig geïsoleerd
en gedeeltelijk van dubbelebeglazingvoorzien. De woningen be- I
schikken over een hal en werkkamer op de begane grond,keuken
en woonkamer op de eerste etage, terwijl de badkamer en de
3 slaapkamers zich op detweede etage bevinden.
Beide verdiepingen hebben bovendieneen royaal balkon,
lederewoning heeft een eigen tuin van forse afmetingen.
Na inschrijving is na overleg eventuele toewijzing mogelijk.

Huurprijzen ’ 672,- per maand, excl. servicekosten.

KOM EENSKIJKEN U bent van harte welkom in de
modelwoning gelegen aan de Navolaan 54 te Heerlen. De model-
woning is geopend op woensdagen opzaterdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur of op afspraak.

Hiervoor kunt u bellen: 045"219898

A BC Vastgoedbeheer
045-21 98 98 b.g.g. 045-71 20 40

IfgËll^^
Onze Spaarhypotheekscheeltu I

W^aigauwzo'nf 1000,-netto perjaar I
__j^Kr_R^^jMf' \

Onze Spaarhypotheek-door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvormvan dit _ '^| PI \
Rentepercentages thans geldende hypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek die ual gauw zo'n f 1.000,- netto per jaarscheelt. -Aï__s **^1 Wr~ \

* mm m v êl m"* *de uiterst stabielemaandlasten; A~~^^§É*lB _R_o~\//\ IVI #\ fc Gemeente Zonder *de gegarandeerde eindwaarde; \^'-'::s^^Sg/^&jf
V_rmlTl.wmï Garantie Gemeente * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \ \ \

Garantie en v zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. «. .
1 jaarvast 8,4% 8,6% Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we 'X \ \

—mt 3 jaarvast 8,7% 8,9% ervan overtuiqd zijn datwe ook v een passende hypotheek met de laagsterente kunnen bieden. \ , \ \A^*^k AM a^ s|aarvast 8,7% 8.9% a \ x
U AWW 11/ 7jaarvast 8,8% 9,0% —- ; — ; \VK spaarbank limburg 5 pancratiusbank 5 \fl mmm I /(] \ HH_HHHHHHHHHHHHmHnHR

* I ?ga a°% sa 1 Spaarbank Limburg-Pancratiusbank I
Kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht(20), Amby, Beck, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,Roermond,

Sittard (3) Tegelen Vaals Valkenburg Velden, Venlo (4) en Venray.Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2). "

iv ■ A
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boormachine, grastrimmer etc. op
aan te sluiten. Dit type heeft zes
Eurostopkontakten, twee stopkon-
takten met randaarde en een con-
trastekker.

Het type met lamp heeft dezelfde
kabels maar slechts twee Eurostop-
kontakten, twee met randaarde en
een 12 Volts halogeenlamp. De ad-
viesprijs voor de consument be-
draagt afhankelijk van het type van-
af ’ 165,-. Meer informatie verstrekt
SJ. Dekker b.v. in Mook, _? 08896-
-1701.

F initiatief van het Koninklijke
Prbond ' van Nederlandse Bak-
pnfabrikanten (KNB in de Steeg)f aan de faculteit Bouwkunde vanf Technische UniversiteitEindho-
P* een bijzondere leerstoel stapel-
r**W ingesteld.

:*■* vaak voorkomend probleem
°°r dhz'ers is de energievoorzie-

J jtogen verlichting op lokaties waar

' **-e technische voorzieningen nog
jj"toeten worden aangebracht.

; °or de oplossing van dat probleem
'A'dekten wij op de beurs Karwei

*** praktische kabelhaspel met een?ntal mogelijkheden en keuze uit
*cc verschillende types.

fto* als belangrijke voordeel: een-
pal op te stellen en met de verleng-
JPf-el naar de werkplek b.v. ladder,
»*der, bij de auto en naar de tuin te■Jan. Het is dus niet nodig de gehelePbelhaspel op de werkplek te hou-
Fn waardoor de mobiliteit bevor-f^d wordt.

F-* is een box met twee kabelhas-
r« en leverbaar met of zonder ha-?Beenlamp. Het produkt is ge-
bakt van slagvast ABS kunststof,
F^ankelijk van het type met vier off**t stopkontakten en geheel ther-"""seh beveiligd.

ze zogenaamde Duo-box zonderfj'ogeenlamp heeft aan de ene kant
fl* haspel met 15 meter kabel (3 x
!,'5) voor stroomaanvoer en 20 meter
j.X 1)als verlengkabel, geschikt om'"Verse electrische apparaten, zoals

Leerstoel
stapelbouw

TU Eindhoven

Groei van uitgaven Hoogwaardigerprodukten

Steeds meer machines
voor de eigen tuin

Het merendeel van de Nederlandse tuinbezitters, hoe beperkt
hun lapje grond ook is, gebruiktvoor het onderhoud wel één of
meer machines. Vooral de laatste jaren is deze trend sterk toe-
genomen. Gazonmaaier, verticuteermachine, trimmer, hakse-
laar, heggeschaar en kettingzaag mogen zich in een stijgende
belangstelling van de consument verheugen.

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 15 januari
t/m zondag 21 januari 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m322 m3324m3
900 m325 m3365m3

1000 m327 m3 403m3
1100 m330 m3446m3
1200 m333 m3489m3
1300 m336 m3528m3
1400 m338 m3568m3
1500 m341 m3607m3
1600 m344 m3648m3
1700 m346 m3690m3
1800 m349 m3728m3
1900 m352 m3771m3
2000 m355 m3811m3
2200 m360 m3891m3
2400 m366 m3972m3
2600 m371 m31051m3
2800 m377 m31135m3
3000 m382 m31216m3
3500 m396 m31417m3
4000 m3109 m31619 m 3 -.4500 m3123 m31822m3
5000 m3137 m32024m3
5500 m3150 m32228m3
6000 m3164 m32432m3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 23 januari 1990
Momenteel hebben alle geldverstrekkers hun rentetarieven voor hypo-
theken aangepast aan de recente stijgingvan de rentetarieven op di
kapitaalmarkt. De gemiddelde verhoging van de rente bedroeg 0,4%.
Ofhiermee een einde is gekomen aan de reeks van renteverhogingen|
is nog onzeker.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gera.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN

A.B.N. var." 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
1 jaar" 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
3 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68

' 5 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
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 8,7 9,18 8,9 9,39
10 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
15 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39

Amrobank var." 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
2 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

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 8,5 9,12 8,5 9,12 "
10 jaar" 1,5 8,8 9,45 8_ 9^4515 jaar" 1,5 8,8 9,45 8,8 9,45
30 jaar" 1,5 8,9 9,55 8,9 9,55

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
5 jaar" .1 8,6 9,07 8,8 9,28
7 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28

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 9,0 9,50
5 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61

Grens W_s.kanl.CDK 1 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28
5 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
1 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 9,68
5 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
7 jaar" 1,5 8,9 9,46 9,1 9.68

Pancratiusbank 5 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
7 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39

ideaalrente 1 8,8 9,18 9,0 9,50
Postbank 2 jaar" 1 8,6 9,07 8,8 9,28

5 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 8,96 8,7 9,18
2/3 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
4/5 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
stabiel" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
var.31 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22
2/3 jaar" 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 9,0 950
5 jaar" 1 8,9 9,39 9,1 9,61
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 9,2 9,53
5 jaar*' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,073 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9^395 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
7 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 8,6 9,32 8,8 9,54standaard 5 jaarB' 1,5 8,7 943 8.9 965
standaard 7 jaarBl 1,5 8,8 9,54 9,0 9 76
standaard 10 jaar2l 1,5 8,9 9,65 9,1 9,87.
standaard 15 jaar 2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 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
Bouw f.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 8,9 9,43 8,9 9,4$Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 9,3 9,87 9,3 9,83
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,9 9,38 9,1 9,60'
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,9 9,38 91 9 60(Spaarhyp.)

5 jaar" 1,25 8,9 9,40 9,0 9,51Zwolsche Alg. 7 jaar" 1,25 8,9 9,40 9,1 962(ZA-Hypotheekplan) 10 jaar" 1,25 8,9 9,40 9,0 951
15 jaar" 1,25 9,2 9,73 9,2 9,1$

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 9,0

15/20 jaar" ■ 9,0
9.38 9,0 9,38.Westland-Utrecht 9,38 90 93a(lage lasten) 7 jaar" 1

14 jaar" 1

" .Maandbetaling achteraf 5I Halfjaarbetaling achteraf21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
6 Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

dacht wordt besteed is het juiste ge-
bruik van een verlengsnoer op een
kabelhaspel, een veel gebruikt
hulpmiddel. Het snoer dient voor
een groot deelvan de haspel te wor-
den afgerold om te voorkomen dat
het door de weerstand warm wordt
en misschien zelfs gaat smelten. Fa-
brikanten trachten dit euvel te ver-
helpen door voor electrische machi-
nes kabelgeleiders te leveren.

Het bedrag dat de tuinbezitter aan
zijn tuin uitgeeft, zowel voor groen
als voor gereedschappen en mate-
rialen, stijgt nog elk jaar en ligt mo-
menteel rond de 1,8 miljard gulden.
Bij een totaal bestand van 3,7 mil-
joen particuliere tuinen komt dat
pertuin neer op bijna ’ 500,-.De toe-
nemende vrije tijd maar ook de
vraag naar hoogwaardiger produk-
ten dragen voor een belangrijk deel
bij aan de groei van deze uitgaven.

pt doel is: het bevorderenvan ken-t» van en inzicht in stapeltechnie-
Pj, het stimuleren en bevorderen1* de toepassing van en bekend-
pW met stapeltechnieken.

ot eerste hoogleraar in deze sectorl benoemd prof.ir. C.J.M. Schie-
£°ek (59), directeur van het Inge-
l^ürsbureau Schiebroek-Struik
£v- in Eindhoven/Den Haag. Hij is
£rder nauw betrokken bij het on-
""2oek 'Constructief baksteenmet-JWerk' dat onder auspiciën van
CKoninklijk Verbond van Neder-.""dse Baksteenfabrikanten en met
'Srheidssteun wordt uitgevoerd
5 het Civieltechnisch CentrumPpr Uitvoering, Research en Regel-ing(CUR) in Gouda.

Ook wordt aandacht besteed aan de
beveiliging van messen van gazon-
maaiers. Bij kettingzagen en hegge-
scharen zijn extra veiligheidsmaat-
regelen nodig. Kabelklemmen voor
bevestiging aan de broekband, een
stopknop binnen handbereik, uit-
sluitend tweehandige bediening,
beschermkappen op voorste hand-
greep en kettingvanger zijn enkele
voorbeelden. Een goede machine is
zodanig beveiligd dat ze bij struike-
len niet onverhoeds kan worden in-
geschakeld." Op de Vakbeurs voor de Tuinbranche zagen wij Luxanet, een

tuingaas met vriendelijk design.

Onderdelen badkamer
steeds meer keramisch

i??l>elbouw is één van de meest
en principiële bouwvor-

g [*«, waarvan de kennis vooral is
h*-aseerd op jarenlange ervaring.
Ij* wetenschappelijke ontwikke-
v 8 in deze sector, die zeker 30%
L 1* het totale bouwvolume uit-
ir^akt, van o.m mechanica en Te-
A'modellen heeft zich met nameLj^oncentreerd op 'nieuwe' mate-j| l̂en als staal en beton. Wil deze
ij^thode van bouwen zich kunnen
v**dhaven, zal de achterstand in
id *enschappelijke kennis en on-; *^oek ingehaald moeten worden.

Bij de keuze van een machine speelt
een aantal factoren een rol. De voor-
naamste koopargumenten zijn:
comfort, kwaliteit, bedieningsge-
mak en werksnelheid. Uit Nipo-on-
derzoek blijkt dat de electrische ga-
zonmaaier op de eerste plaats komt,
op de voet gevolgd door de draad-
maaier of trimmer en de electrische
heggeschaar.
Maar met deze apparaten in de tuin
werken betekent over het algemeen
dat men een stopcontact niet bin-
nen handbereik heeft. Dat kan een
belangrijke reden zijn om bijvoor-
beeld een benzinemaaier aan te
schaffen. Bovendien wordt het risi-
co van een in de weg zittende kabel
vermeden. Een electromaaier daar-
entegen is geruisarm en vergt min-
der onderhoud, dat geldt overigens
voor alle electrische tuinmachines.

Energiebronnen

Milieu

Accessoires hebben een belangrijke
functie bij het gebruik van badka-
mer en toilet. Beide vertrekken zijn
pas compleet als alle benodigdhe-
den, zoals closetrolhouder, hand-
doeken e.d. binnen handbereikzijn.
Daarbij komt nog dat goed gekozen
en functionele accessoireseen grote
rol spelen in de totale uitstraling
van de badkamer.

De vraag naar oplaadbare batterijen
c.g. accu's neemt toe naarmate de
werktijd per lading stijgt. Uiteraard
staan de ontwikkelingen en verbe-
teringen van deze energiebron niet
stil, de industrie blijft aan het batte-
rijsysteem sleutelen.

De nieuwe keramische accessoires
uit de serie Onyx van Sphinx spelen
in op het beeld van de badkamer in
de jaren negentig. Met de diverse
onderdelen uit dit assortiment heeft
de woonconsument onbeperkte
mogelijkheden een aantal accessoi-
refuncties aan elkaar te koppelen.

Uitbouw

Ook in de tuin speelt milieubewust-
zijn een steeds belangrijkerrol. Een
van de voornaamste vormen van
vervuiling is de geluidhinder, vaak
een bron van irritatie en overlast.
Maar ook het produceren van grote
hoeveelheden uitlaatgassen door
motormachines werkt een duidelijk
hernieuwde belangstelling voor bij-
voorbeeld de handmaaier in de
hand.

Milieuaspecten zijn een belangrijk
koopargument voor de tuinier van
vandaag, al moet het effect van een
aantal hierop gebaseerde aanpas-
singen of verbeteringen worden be-
twijfeld. Of een bepaalde machine
het inderdaad maakt, wordt vaak
bepaald door subjectieve argumen-
ten van de dhz-tuinier.

Veiligheid
Een veiligheidsaspect waaraan door
de dhz-tuiniers nauwelijks aan-

De kern van dit systeem is een kera-
misch basiselement. Leverbaar in
twee stijlvolle modellen en in alle
sanitairkleuren. Samen met eenaantal onderdelen per functie vormt
dit basiselement bijvoorbeeld een
closetrolhouder, planchet of bad-
handgreep. De metalen onderdelen
daarvan zijn leverbaar zowel in
chroom als in vergulde uitvoering.

Een handige badgreep bijvoorbeeld
kan uitgebreid worden met eenzeepschaal en rondom het bad kan
een badhanddoekhouder gemon-
teerd worden. Maar ook twee spie-
gelskunnen aan een 'rail' gehangenworden.

Ook de verlichting, onderdeel van
het totale Onyx programma, is
nieuw ontworpen. De serie biedt
twee mogelijkheden. Een kerami-
sche lamp met twee lamphouders,
die passen bij twee modellen basis-
elementen. Daarnaast introduceert
Sphmx een sfeerbepalende halo-geen verlichting met een eigentijdseuitstraling in combinatie met wasta-fel- en passpiegel.

De onderdelen zijn per accessoire in
een doos verpakt, uit te breiden meteen of meerdere basiselementen uit
de modellen in diverse kleurstellin-
gen. Ingeslotenbij het basiselement
een gemakkelijk leesbare montage-
instructie voor alle functies van het
systeem en de uitbouwmogelijkhe-
den.

Verlichting

" Het keramische basisele-
ment met closetborstelhouder,
een van de onderdelen uit het
Onyx systeem.

Behangtrekker velt
lastigste 'muurspul'

hele huis vol waterdamp zet) kan
niet door de toplaag doordringen.
Een vondst is de 'behangtrekker',
een simpel apparaat dat op een ver-
froller lijkt. De schuimrubber vacht

bevat negen onzichtbaar en veilig
opgeborgen getande stalen wieltjes
met elk dertien messcherpe tanden
die openingen in zon lastige wand-
bekleding maken, eenvoudig door

de 'trekker' over het oppervlak te
rollen.
Vooraf kan de"trekker in een af-
weekmiddel gedoopt worden, zelfs
om meerdere op elkaar geplakte be-
hanglagen grondig zodanig te 'prik-
ken' dat weekmiddelen of stoom tot
de pleisterlaag van de wand door-
dringen. Het aftrekken of steken
van de oude behanglagen is daarna
nog maar kinderspel. Het wandop-
pervlak hoeft daarbij geen schade te
lyden.
Het basis-idee voor dit gereedschap

Deze 'verscherpte' verfroller
lost ieder probleem bij het ver-
wijderen van oud behang op.

kwam op in het brein van een schil-
der die dagelijks met dergelijke pro-
blemen te maken had. Het is een
produkt geworden dat iedere dhz-
behanger in de winkel voor 24,50
gulden kan kopen.

Voor meer informatie: Tiptoo, Post-
bus 385, 7500 AJ Enschede.

Hete- 1vervelende van behangen is dat
(v st het oude behang van de muur
trj et. Dat levert nog al eens proble-
ge n °P. vooral als er meerdere la-n over elkaar geplakt zijn. Om
beu maar te zwijgen over de soorten
■-aiang met een Ses*oten toplaag,
*lih Vinv* en textiele wandbekle-

>*e)r' er z'Jn behang-afweekmid-
*"aaf ven e *"*unt een afstoomappa-

<* l, "uren. Het afweekmiddel, nochnete stoom (die bovendien het

% Heel wat kubieke meters gas minder verbruik met dakisolatie. Uw energiebedrijfweet
hoeveel.

Duo-kabelhaspel
met halogeenlamp

Hmburgs dagblad j woonblad
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NUTH: „Ideaal pand voor diegene die rustig wil wonen!"
Halfvrijst. woonh. m. kantoor ca._t"~-*____ ■ Mmm 535 m 2grond, lnd.: 2 grote
kelders, hal, ruime y_p____ «_f t_»l^ ■ ''"« keuken voorz. v. alle mo-
derne app., >\Ë U w ?€_i_ne, 2e toilet en v.w., zolder. Kan-
toor (6.26 x lyg ".*«"«warmd en in spouw uitgev. Geen bebouwing aan
voor- en acruerzijde. 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.
Perc.opp. 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.

HEERLEN: „Leuke woning nabij centrum!"
lnd.: geheel onderkelderd, hal,, woonk., dichte keuken, 3 slaapk., badk., zolder.
Kunststof ramen/kozijnen m.dubb.begl. en rolluiken. Prijs ’ 75.000,- k.k. Aanv.
in overleg.

HEERLEN: „Ruim halfvrijstaand herenhuis in mooie, rustige omgeving!"
lnd.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk. (34 m 2) m. allesbrander, keuken, berging,
3/4 slaapk. waarvan een op de beg. grond, ruime badk. m. ligb., douche, v.w. en
bidet, atelier c.g. hobbyruimte (7.70x3.50), zolder. Bwj. 1950. Perc.opp. 290 m*.
Prijs ’ 179.500-k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Leuk gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
lnd.: kelder, hal, woonk., m. plavuizenvloer, keuken, grote serre, berging, 3
slaapk., badk., zolder. Vrijwel geh. pand voorz. v. rolluiken. Mogelijkh. v. gar.
Perc.opp. 280 m 2. Prijs ’ 105.000- k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK/HOMMERTERWEG: „Optisch en reclametechnisch uitstekend
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.

KERKRADE-W.: „Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage op 640 m 2grond!"
Ind. a. kelder, L-vormige woonk., keuken, 4 slaapk., badk. m. ligb. en v.w., 2 ber-
gingen, zolder, b. Separaat gel. verhuurd app. bestaande uit: zit- slaapk., keu-
ken, badk. Huuropbrengst ’ 6.000,-. Ook zeer geschiktvoor belegging. Vraagpr.
voor 't geheel ’ 115.000,- k.k. Aanv. in overleg.

MARGRATEN: „Vrijstaande bungalow met aparte bedrijfsruimte op 1140 m 2
grond!"
lnd.: hal, woonk. (± 43 m 2) m. open haard, woon/eetkeuken m. alle app., bijkeu-
ken, 3 mooie slaapk., ruime badk. m. ligb., douche. 2e toilet en 2 v.w. Bedrijfs-
ruimte: garage, werkruimte en berging. Geïsoleerd, dubbel beglaasd en kunst-
stof ramen/kozijnen. Bwjr. 1987. Ideaal objekt voor loodgieter, schilder e.d.
Vraagprijs ’ 275.000,- k.k. Aanv. in overleg.

BERG A/D MAAS: „Prima onderh__uH_j^*--^' M i__fand woonhuis met garage!"
lnd.: kelder. h-|" gj__~M) lA ■■ I setKeuKen m- moderne luxe
mr. Bijkeuk«\» __"*■_ g-Ca^^t»* *"■" en vw-> vliering. Vrij uitzicht a.d.
voorzijde. P W ■ËÏ.Rau,- k.k. Aanv. in overleg.

NEDU MAKELAARDIJ j
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoon zaterdag 10.00-13.00 uur: 04754-83824
Telefoon maandag t/m vrijdag: 045-710909

I J

LANDGRAAF
Direct te betrekken leuke woningen
met hoge rijksbijdrage

verkoop van nog 2 -J&a|a%- ’ ?*%*&*»%-van de7 woningen .*"§?"_ l*A-—_/ -^ fa _~„*ss__ï3?"-*
met garage en met de M^^,f=**f *—«_& rk '

regeling. De bijzonder '^S^wii'ïi- ifinV __fb m*. 11leuke woningen, met S**^ ' ***H«.;ii|| 39i f ' ffnde tuin op het zuiden, V" ''" t iLü.
hebben een gevarieer- «, - .—* *-——-
de gevelarchitectuur. .Ho ' . I li. ''^WW ISiW^'!Attractief ingedeeld <ik Kjfc. SR 3S-[; LL
met o.m. een woon- . J ,1 ; .A- x
kamer, eethoek, open , W+'k R-^** N -"'

***"?S c -H? -6
keuken, 3 slaap- f' "„, 'AvC-, ;..- J
kamers, badkamer ' ' L—L-^ y j\
met ligbad en vaste Koopprijs vanaf ’ 137.265- v.o.n. (Yv^A/ /wastafel, berging en Rijksbijdrage ’ 44.000-totaal, Vf AAAcv-ruimte. volgens premie-A-regeling. / \T

I HRUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746

Heeft u thuis...

Kou?Tocht?
\\ l i Dat lost uop met i II II[H
V\ 1 Uratec®ramen en 1 \
)f>ï\ ' deuren: Komo f /VXlbP gekeurd (certifikaat nr. / \\//7l~f'y 20349) met 10jaar / ////^W J'garantie op konstruktie A^ // //}f]pj en beglazing. Elke '' / / /

"-* maat en stijl inkunststof / A\ /olinhoutvoor / / \\'nieuwbouw en '/ / I \renovatie. Met dub- / / ’r*y\ <r^*\ _ belebe9lazin9, / /ill ' 4rr^"

$$Alle maten erf"modellen pasklaar leverbaar
0., ,

r^ra nft—*f*. II 71 r-—mi—«-^—11 «V en nóg
\ / \ '\ 4 \ nn tba^t 11 W meer dan
A ' '"■ Si ' L_JI—I n imnrn «.n

1/ II NJ [li-Ull-JI 1-' Aj| DiJl |[| IJ| m||[modeTen
Stook nu voordeliger.Woon nu aangenamer. Sluur de bon op voor meer weten

Bon: voor meer. weten i\ wira.ecB.v.yy
Naam |! Telefoon 04951-31038
Adres {Fax. 04951-26785

I Industrieterrein Nederweert
Code/Plaats I Pannenweg6c.
Teeoon I Open: mat/m zat 10.00-16.00 u
Bon zonder postzegel zenden aan: I Postbus 2701,
Antwoordnr. 3852. 6000 WK Nederweert I 6030 AA Nederweert LD

■___i . * 1 ________ EYGELSHOVEN
___§f__S_^**9-ii. f W- Alexanderstraat 66. Geschakeld woonlI met cv., inpandige garage en tuin. Ind.:

■ bcnedenverd. 3 slaapkamers, badkamer f*
I o.a. douche en toilet, cv.-ruimte, garage
I en tuin. Bovenverd. hal met toilet, z-von"I woonkamer, dakterras en keuken.
I Bwjr. 1974.Dak en cv.-ketel vernieuwd«^«""^--..■■■■■■■■■■■■i Prijs: ’.115.000,- k.k.

a&f Syj* I _______M___l r" Peronstraat 64- Aan winkelcentrum
>_HKBHkL. j _ssaS___i_l S gelegen goed onderhouden appartement
£ggj| ri____ÉK_____iu__i °P e e verdieping. 'nc^-: keiderberging.

met balkon, badruimte, 2 slaapkamers.
|MB Bouwjaar ca. 1958. Aanvaarding direkt.

(Netto maandlasten ca. 445,- mcl. service
kosten.

_________I^___H__P_mSP_H |8L T uitstekende staat van onderhoud op de lf

■Mpiaa-HBj v.w. Berging in souterrain. Géén lift.

-^
-.

HEERLEN
Koraalerf 40. Rustig gelegen hoekw. m"1
garage. Ind.: hal met plavuizen, toilet,

jjm woonkamer en keuken m plavuizen vloer
jgjÊLX garage, hobbyberging en tuin. le Verd.:

'■ j&m 3 slaapkamers, badkamer met douche en
v.w. 2e Verd.: ruime bergzolder. Woning
is geïsoleerd, ged. dubbel glas. Overnam'
subsidie mogelijk. Bouwjaar 1983.
Aanvaarding in overleg.

WmmmmmmmmmmWmmÈÊÊßg^ Prijs: ’. 99.000,- k.k.
—■

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheel vrijblijvend m.b.t. de verkoop
van uw woning,bungalow of landhuis.Wij vertellen u dan

welke verkoopkansen u heeft, waar u allemaal rekening mee
moet houden en hoe wij een eventuele verkoop geheel voor u

kunnen begeleiden. Belt u ons gerust voor een geheel
vrijblijvend gesprek

HEERLEN
Heerlerbaan 4. Karakteristiek groot vrij- m

~| staand woonhuis metc.v. en tuin op het m
»i ...* „...sf zuiden. Ind.: kelder. Beg.gr.: royale hal ■,

,t«MÉ_É____. »»-fecJSAÖJLi met voorportaal, woonk. met inbouw-
§K~- .■ "^fc. haard, ruime keuken en bijkeuken.

;A 1e Verd.: 3 slpks. en badk. met douche. !|
_■___■ _r^" ligbad en 2e toilet. 2e Verd.: grote hobby-

j!^,..,^ zolder via vaste trap. Veel privacy. Dak .
en c.v.-ketel vernieuwd. Geheel voorz.

| van rolluiken. Opp. 575 m 2. Aanv. eind

É|iMl ■'fepllHffi wit/eiken keukeninr. voorzien van app- i
Hi«_ü_W 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer mcl

WULRE- STOKKUM j
Landelijk gelegenbouwterrein (indien goedkeuringG.S. wordt verleend) voor de bo*>vV
van één vrijstaand woonhuis. Oppervlakte ca. 500 m 2.Frontbreedte ca. 20 meter.
Diepte ca. 33 meter.
Prijs ’. 75.000,- k.k. i

KERKRADE-WEST
, Op een mooie lokatie tussen de Heerlen**'

stenweg en de Elbereveldstr. worden 18
fraaie premie-A woningen gebouwd.Do°
de scherpe prijs en de prima subsidie-reg-
zijn deze woningen goedkoper dan huren

-■■■■■-'' en blijvend betaalbaar. Ze zijn bijzonder
i j__liifÊ|£ , royaal van opzet met 0.a.: hal, woonk. v**1

i --=sl§||l|%A ,su* i £ ~■-'-. ■ maar liefst B,Bom, keuken en mooie tuin-
V.' V le Verd.: 3 slpks., badk. 2e Verd.: een

_t_l__ j[ '_T-I "t «■
' royale zolder. Netto maandlast ca.

lt**_!*H n.ytt^k-^j|s(j?igi^ ■i^S^-^ > ’" 525,-, afh. van inkomen.
Bel meteen voor documentatie.

" Prijs: ’. 127.499,-v.o.n.

HEERLEN/HOENSBROEK ;:**»*" '"""^-«gj.-_. „ *Vc. Op een van de mooiste lokatie in Heerlen-A t** v„ i-ï,""A . -*§* Hoensbroek worden S fraaie landhuize": '--' r ' '"'' w i -^i^A met gafage gebouwd aan de Van Hövel W

I __=s»w««^S?^W I Westerflierhof. Een rustige ligging op e 6"

-1 V-_-sffw« steenworp afstand van belangrijke voor-
A"VT JszgÊÈflw /^AAy\ zieningen zoals scholen, winkelcentra en

_*___S_UA-A?.Ajf Ij jg^^f \ bus. "e architectuur en de practische,
'J^^________A'A^ A^v-v.A \ speelse indeling zorgen vooreen perefct*

i, TPITiI '7. .._■_" T - _ combinatie. Beg. gr.: hal, ruime living.
| keuken, bijkeuken, toilet, le Verd. 3 sip"5"

.-'-ja-V*. ■ ~t> i . ' AA' badk. en'n hobbyzolder.
x. *'*" ..,Y,U-^*"1*-**..^ Vraag vrijblijvend documentatie.

v' -O* '_-" Prijzen v.a. ’. 280.000,- v.o.n.

laquina I
Makelaardij O.G.,Taxaties, f_T___l
Hypotheek-adviescentrum OORuys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 110Tel. 045-715566 NVM W

óók zaterdags: 10.00 -13.00 uur [makelamJ

Limburas
OTOX3D_3II_L_UI'

PickécVan Hub UitAktief!. BRUNSSUM -Op de Vos: Ruim I mipi iwcajuAr-cM ~,, _ 1 ! "". I I I’1 _;v. - < - en goed onderhouden halfvr,,- NIEUWENHAGEN: Uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis
I '^■■■■l I c.aand woonhuis mpt r v -nas met 9arage. mooie tuin en c.v. Goed geïsoleerd. Ind. o.a. rui-

I 1 " aaraoe enl" tuin lnd a me woo^amer ca. 42 m 2. luxe keuken met keukeninstallatie,AA' M . _ a9
L voirgUeToonkamer me, 8' S** "« ï?Wê., eiken parket aangebouwde eet- naar 9e|soleerde zolder, mogelijkheid voor 4e slaapkamer. Pn-

■P keuken met luxe inrichting, 4 "?a onderhouden. Een pand dat u beslist van binnen moet
[ slaapkamers, badkamer (wit), | »>". Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 210.000,-k.k.
I vaste trap naar zolder. Aanvaar- -'_____a_________aal fcS. ding in overleg. Vraagprijs SCHAESBERG: Tussenwoonhuis met cv en kleine tuin. Prima

’ 159.000,-k.k. staat van onderhoud. Ruime woonkamer met plavuizenvloer, rui-
BRUNSSUM: Grenzend aan het- winkelcentrum: Hoekapparte- me eetkeuken met luxe inrichting, 2 badkamers, 3 slaapkamers
ment met c.v.-gas, berging en balkon. Lift. Ind. 0.a.: woonkamer met parketvloer. Rondom hardhout en rolluiken. Dubbele begla-
ca 40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer. Vraagprijs zing. Dit pand moet u beslist van binnen zien

’ 125.000- k.k. Prijs ’ 119.000- k.k._ BRUNSSUM: Goed onderhou- SCHAESBERG-Centrum: Ruime hoekwoning met grote inpandi-
mmMmMmmWÊfffr' *-*-~- den aantrekkelijk halfvrijstaand ge garage, klein terras, geen tuin. Goed onderhouden. Ind. 0.a.:BB>__i>^^^*"" * woonhuis met c.v.-gas, grote ga- het pand is geheel onderkelderd. Part.: woonkamer, keuken. 1e

Ü 1 I rage en diepe achtertuin. Ind. verd.: 3 slaapkamers, badkamer. 2e verd.: 2 zolderkamers, zol-
m rm _k* , .'„|HO-a-: provisiekelder, L-vormige der. Vraagprijs ’ 110.000-k.k.

-jL-'-t 1 I woonkamer, eetkeuken, bijkeu- r,
,

_____pL___É_l 4 I ken. 4 slaapkamers, badkamer. Rus" 9 gele9en
Tyfc. mL-mmm bergzolder. Aanvaarding in over- , * hallvrijstaand woonhuis met

leg. Vraagprijs/159.000-k.k. mmmmMKÊÊPo*'0*' c.v.-gas, garage en tuin (op t
EYGELSHOVEN: Laurastraat. Ouder, goed gerenoveerde ruime I la j;uld!r,n 9e|egen). Gedeeltelijk
woning metc.v.-gas, berging en tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, woonka- __■___■ naronouten kozijnen met dubbe-
mer. keuken. 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer. 2e verd: 2 ka- | Ie beglazing lnd. o.a: woonka-
mers, zolder Vraagprijs ’ 89.000 - k.k WÊÊÊM mer, ruime eetkamer, keuken, 3

slaapkamers, badkamer, zolder■ 1 1 ■|M| Vraagprijs ’ 134000-kk.
HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) -te huur: Type B(nog SCHAESBERG: Goed onder-
-1 appartement) Grote woonkamer, keuken, twee slaapka- houden geschakeld woonhuis
mers, badkamer, patio, lift Bruto-opp. ca 115 m 2.Huurprijs (bouwjaar 1986) met garage,

’ 1375- per maand inclusief servicekosten. Reservering na- gas-c.v. en tuin. Ind. 0.a.: woon-
bijgelegen parkeerplaats mogelijk. -^Èmmwmt kamer. °Pen keuken, drie slaap-

| T" : kamers, badkamer 2e verd: via
l»s___B_____J___l ____■ vas,e ,raP' zolder, goed geïso-

» | HEERLEN-NOORD: Rustig ge- I leerd vraagprijs ’ 129.000-
-_____H____«fegr le9en halfvrijstaand woonhuis | *ff| ■■§ k.k. Overdraagbare ri|kspremie. j met c.v.-gas, grote garage en I ■ sx/5000,-. Netto-maandlast

tuin. Ind. 0.a.: L-vormige woon- mi Mi ca. ’ 610-per maand
kamer met open haard, keuken,

E ' 3 royale slaapkamers, badka- %&*_*»--"_ A^Lm mer, vaste trap naar zolder, grote_________________ hobbyruimte (mogelijkheid 4e
I slaapkamer). Muren en dak zijn

mm\ | geïsoleerd Vraagprijs

’ 169.000- k.k.
HEERLEN-Heerlerheide: (nabij winkelcentrum) Halfvrijstaand ■'*■&,%&£
woonhuis met mogelijkheid voor garage, met berging en tuin. Ge-
deeltelijk voorzien van dubbele beglazing en rolluiken. Ind. 0.a.:
woonkamer, eetkeuken met een goed uitgevoerde keukeninstalla-
tie met apparatuur,bijkeuken, vier slaapkamers, badkamer, zolder.
Prijs: ’ 119.500,-k.k. _____.^^lHEERLEN: Goed onderhouden en prima gelegen halfvrijstaand
woonhuis, c.v.-gas, mooie tuin met garage en carport. Ind. 0.a.: I „ _gHJ
woonkamer, dichte keuken, drie royale slaapkamers, badkamer. SCH AESBERG- Type vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, gara-
Vaste trap naarbeschoten, beplankte en geïsoleerde zolder. Pnma ; ~ ?&ny e{ nabij een mooi recreatie. en
isolatie. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 139.000- k.k. wandelgebied. Bouwjaar 1981 Geheel geïsoleerd, duurzaam■afwerkingsniveau, goed onderhouden. Ind. 0.a.: L-vormige

woonkamer met travertinvloer, open haard, keuken met een
complete keukeninstallatie, bijkeuken, overdekt terras mcl
open haard, 3 slaapkamers, badkamer met o.a. ligbad en dou-
che. Zolderruimte. Vraagprijs ’ 317.000- k.k.

MjÊÊf' SCHAESBERG: Rustig en blij-Pt____i___ffellii' j,,! "ijlii "onH 9oed gelegen halfvrij-
ilHHHHß s'aand woonhuis met c.v.-gas,

berging en tuin (totaal ca. 350
MjjjijH . - m 2), mogelijkheid voor een gara-

ge. Ind. 0.a.: provisiekelder,
UfcjC-vormige woon-eetkamer, keu-— ken met een complete keukenin-
S stallatie met apparatuur, bijkeu-

BaaaaVBSHHM w. ken. drie slaapkamers, badka-
mer, zolder. Vraagprijs ’ 149.000- k.k.

SCHAESBERG: Rustig en blij-
lmÊ^^mJ^mmmmÊ)r\. vend 9oed 9ele9en halfvrij-
JPCSH^^E \ staand woonhuis met cv, gara-

KL*'; ge en tuin (op het zuiden gele-
I 1 SsS Bkal. 9en'' ak IS 9e'soleerd, 9ed

lp ■■■ _Ë____Tro___a_^-: ken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, vliering. Prijs/159.000-k.k.

II __L_"t'-■ l_ _■ ■ "***■
«»K!4J--_§_i_ a JL ÜBACH OVER WORMS: Rustig

■P" i&9 Hb ______■_! gelegen halfvrijstaand woonhuis- f ffet-JtpM Ij 1 &nfcgjlM|! . BB met c.v.-gas, berging en tuin. Uit-
—___. _"" _ —-.— *"" --> -f~^ -*& „% **A ■__. 'ijk rolluiken en dubbelebeglazing._,_._._, ... _. , H_____________L_lil lnd °a provisiekelder. Woonka-HEERLEN-Scnimmelpenninckstraat: 12 Premie-A-wonin- H mer met parketvloer, goed uitge-gen Nog slechts enkele van de 12 premie-A-woningen te KL voerde keukeninst. met appara-

koop Ruime halfvrijstaande woningen met gas-c.v., berging I tuur bijkeuken tuinkamer 3
(mogelijkheid uit te bouwen tot garage) en tuin. Ind. o.a: L-vor- SiS^fiSS. s^^ slaapkamers, badkamer, zolder
mige woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en (vaste trap) Koopprijs / 119.000-k.k.
zolder. De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van ÜBACH OVER WORMS: Prima uitgevoerd en onderhouden half-
toepassing. Netto-maandlast ca. ’ 590,-. _. vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garageen tuin. Ind. o.a. provisie-

' kelder, L-vormige woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer,
A HOENSBROEK- Zeer goed on- 'uxe badkamer Garage. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer. Be-

JËk derhouden vrijstaande Oosten- Plankle en beschoten zolder. Aanvaarding in overleg. Prijs

MMtÈm-. njkse woning met royale tuin, ’ 133.000-k.k.

'mmY^^i^. garage en c.v. Ind. 0.a.: provisie- ÜBACH OVER WORMS: Zeer goed onderhouden tussenwoning
"■ »■!____' kelder ruime woonkamer dichte me'°a- provisiekelder, verwarmde hobbyruimte, royale L-vormige

!fe_________ "" keuken kantoor studeerkamer woonkamer, grote aparte keuken met moderne aanbouwkeuken,
(^mF«____lß__l t_i 1e verd ■ 3 slaapkamers badka- bijkeuken. 1e verd.: 3 mooie slaapkamers, badkamer. Trap naar

JHtrfl I mer met douche, vaste wastafel beschoten en beplankte zolder. Het pand is voorzien van prima
P_mH len 2e toilet Beschoten zolder- isolatie, rondom rolluiken met een achteromingang De binnenhofmmmmmmmwmM^mmmmm

ruimte bereikbaar via luik. Prima is 9eheel bestraat, c.v.-gas. Huurgarage ter overname. Koopprijs
isolatie rondom. Nieuwe garage en c.v.-gas. Aanvaarding in over- f 105.000- k.k... leg. Vraagprijs ’ 159500- k.k i ■
HOENSBROEK: Goed onderhouden tussenwoonhuis met cv- *ap
gas,berging en zeer groteachtertuin. Bouwjaar 1977. Ind. o.a. bet. w
hal, woonkamer met tegelvloer, keuken, 3 ruime slaapkamers, bet. f.|
badkamer, zolder Een huis dat u van binnen moet zien! Prijs 3f’ 110.000-k.k. " "sa- ~^m' ~ jm**i. "■-■

KERKRADE: Ruim hallvrij- BB__B__________H__*^' ______■
staand woonhuis met cv - _____Pi Jgas, garage met zolderruim-
te, mooie tuin op 't zuiden ge-

s_ _____________BH___Pr 'e9en en me' privacy.
I Geïsoleerd, Bouwjaar 1981. 'lnd.: souterrain geheel on- VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijstaand landhuis met cv-gas,

£2 derkelderd Begane grond: prachtige tuin met terrassen, fruitbomen. Uitstekend gelegen,

l^dlr woonkamer met open haard, maximum aan privacy. Muren en dak zijn geïsoleerd. Dubbele
mmw^ compleet ingerichte keuken beglazing. Ind. o.a : parterre: royale hal, studeer-werkkamer,
1e verd.: drie ruime slaapkamers, badkamer meto.a, ligbaden bijkeuken, waskeuken, dubbele garage 1e verd: ruime living
douche. 2e verd,: vaste trap, hobbyruimte (mogelijkheid 4e met open haard, keuken met complete keukeninstallatie. Tota-
slaapkamer). Vraagprijs ’ 229.000- k.k. le opp. ca. 75 m 2 3 slaapkamers, badkamer meto.a. ligbad en

' 1 douche Vraagprijs ’ 480.000- k k.
KERKRADE-Locht: Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, garage en «- ,
tuin. Ind. o.a : woonkamer, gedeeltelijk open keuken met inbouw- mf*%w% _■#___* ■■iiiml_r jn.lkeuken, bijkeuken, drie slaapkamers, badkamer met2e toilet, vas- ■V_HIIUUl ~>WlllK6lte trap naar beplankte en beschoten zolderruimte Gedeeltelijk
dubbele beglazing. Goed onderhouden. Vraagprijs ’179.000- hoHriifonilirlni-l

HEERLEN-Grasbroekerveld: Groot winkelpand met boyenwo-
ning en een dagwinkel. Winkel: sout.: magazijnruimte ca. 102 m 2,
winkel ca. 200 m 2,magazijnruimte ca. 30 m 2. Dagwinkel ca. 35 m 2(is verhuurd voor ’ 6000- per jaar). Boyenwoning: woonkamer,

Klkk keuken, vier slaapkamers, badkamer, dakterras. Vraagprijs

HOENSBROEK: Winkel-woonhuis met c.v.-gas en mogelijkheid
voor inpandige garage Ind. o.a. kelder, winkel (ca. 35 nr), werk-
ruimte (ca. 60 m 2). 1everd.: vijf kamers, keuken, douche en toilet.
2e verd.: vier kamers, keuken, douche 3e verd.: zolder. Aanvaar-
ding direct. Prijs in verhuurde staat ’ 129.000- k.k.
KERKRADE-Centrum: Winkel met toiletruimte (ca 66 m 2) Bo-
yenwoning: woonkamer, eetkeuken, drie slaapkamers, badkamer,
zolderruimte (vaste trap). Vraagprijs ’ 140.000- k k.

WÊÊÊÊ^mm KERKRADE - Bedrijfs-kantoorruimte met boyenwoning: Gele-
gen nabij grensovergang Holz. Totale bedrijfsoppervlakte ca. 690

KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met c.v.-gas m 2 Voor vele doeleinden geschikt. Koopprijs ’ 169.000-k.k.
en kleine tuin met terras Rustig gelegen, op loopafstand van SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
N.S.-station Muren en dak geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele straat), gelegen winkelpand metoprit, ruime tuin en c.v.-gas, ruime
beglazing Ind. 0.a.: ruime woon-eetkamer (ca. 55 m 2) met par- kelders Winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-
ketvloer en open haard, 4 slaapkamers, 2 badkamers, hobby- ruimten 1everd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-
ruimte, provisieruimte, werkruimte. Prijs ’ 248.000-k.k. Mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, goede
i 1 staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg Vraagprijs

’ 132.000- k.k.
SCHAESBERG-Centrum (Streeperstraat): Groot winkelpand
(ca. 168 m 2) met magazijnruimten (ca. 180 m 2) en kantoorruimten
(ca. 51 m 2). Boyenwoning Vraagprijs ’ 225 000- k.k.
ÜBACH OVER WORMS: TE HUUR: Praktijk-kantoorruimte ca 80
m 2 Goed gelegen. Huurprijs ’ 900- per maand (exclusief BTW)

Taxaties, k
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur I

Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur Y~-Iml _____
Heerlenseweg 22, I §|| I

NIEUWENHAGEN: Zeer'rustig aan natuurgebied gelegen 6371 HS, Postbus 31193 I mVM ■goed onderhouden semi-bungalow Geïsoleerd en ged. dub- 637° A^ Landgraaf |r"'' ")J
bele beglazing. Totale oppervlakte ca. 1000 m 2.Verrassende —^« ■ > _________!
md. 0.a.: entree, ruime woon-eetkamer ca. 55 m 2, ged. open __U______>*_____r'__f^^% ■ ■ - l__keuken, drie slaapkamers, badkamer. Vaste trap naar geiso- | ff%_ _^TLrT_r ITl3_C6lddlYlJ DVleerde zolders en ruime logeerkamer. Sout.: grote inpandige J
garage, slaap-.studeerkamer, sauna, berging c.v.-ruimte. On- HHHH_^H^IHHP_pH_I
derhoudsarm door gebruik natuurlijke materialen. Aanvaar- fl''/I.TtÏV/"^ff^WÊding in overleg. Vraagprijs f 345.000- k.k.
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VP" knnn ECHT, Gildelaan S LANDGRAAF, Hoogstraat Hv i\UU|J Op 1e stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met cv., Goed gelegen woonh. met cv., garage en grote tuin.div. kelders, garage met zolderruimteen mooi aangel. lnd1-: 2 kelders, hal,toilet, badkr. met ligb., v.w.,woonkr, tuin. Perc.opp. ca. 650 m 2. Ind. 0.a.: living met open (± 38 m 2), keuken. 1e Verd.: 2 slaapkrs. Aanv.'i.o.H^BTENRADE St Gertmdisstraat S nrd., royale mod. keuken, 4 slaapkrs.. badkr. met ligb., Prijs:’ 100.000,-k.k.> onderh. halfvrst. woonh. met cv., praktijkruimte v.w 2etoilet, zolder. Aanv.: i.o.
uu«utrun tv n i . _

garage entuin. Perceelsopp. ± 500 Koopprijs: ’ 349.000,-k.k. M^SMECHELEN (B) Jos Smeetslaan S

£"hd. 0.a.: woonkr., mod. keuken, 3 slaapkrs., bet. "£°fnrfe°"% v'n9 9*l- «*t -".dn. "-t c.v.. f",er-
Sr. met ligb., v.w., zolder. Het pand is voorzien van "- n5n9ï _?*hn*£& IÏT aU,°>■ e" ZeT2? extra's zokls rolluiken, plavuizenvloer, overdekt HEERLEN, Emmastraat - H ffi^t T+ i¥%FJd'0a" ''X?9 _6t w«___52%*>s. Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: ’ 189.000,- k.k. Goed gelegen winkel/woonhuis met c.v. lnd.: souter- " >;<*"tkr; "* 27 "■"■ r°V- woon-eetkeuken bijkeuken,. ram: kelder. Beg. grond: winkel ±60 m2.le verd.: win- kantoor. 4 slaapkrs., 2 compl. inger. badkrs. Aanv.:

' ("NSSUM-HOENSBROEK, Akerstraatnrd H kei ±70 m2. 2e verd.: woonkamer, keuken, badkr. met edJ9- Pr'Js: 0D aanvraag. Bezichting: uitsl. op af-
koel gelegen vrijst. villa met cv., dubb. garage entuin ligbad. 3everd.: 3slaapkrs. Aanv.: i.o. Huurprijs: spraak.

!?<-" opp.: ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. Beg. ’ 28.800,-per jaar. nip«.____ r.,-.»- __>.N: entree, toilet,hal, woonkr. ensuitemeto.h.,keu- S"^fEK.D,rossaertweide S& bijkeuken. 1e Verd.: overloop, 3 ruime slaapkrs., HEERLEN,Geleenstraat H %^****» 9?- 9eis- "°£e?^oi^_ft£akr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Ve>d.: 2 In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. woonh. metcv., garage entuin Perc.opp. 266 m2. Ind.
K^Pkrs., zolder en vliering. Het geheel verkeert in lnd.:ruime hal,toilet, woonkr. ± 37m2 met balkon,keu- °f-- ruime woonkr., keuken bijkeuken, 3 slaapkrs.,
Rde staat van onderhoud en isgrotendeels voorzien ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. badkr. met v.w., ligbad en 2e toilet. Aanv.: direkt.

rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 380.000,-k.k. Aanv-: i.o. Prijs: ’ 155.000,- k.k. vraagpr.: ’ 164.000,- k.k.

i^JNSSUM, Pr. Hendriklaan H HEERLEN,Gravenstraat H PUTH Sittarderweg s
t 2*>d gelegen appartement met cv., berging, lnd.: Rustig gel. woonh.met mogelijkh. voor inpand. garage, "stick gelegen, goed onderhouden, geren, boerderij

l^e entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- lnd- Sout.: div. kelders. Beg.gr.: entree, woonkr., keu- "iet cv., schuur, sta len, binnenplaats en tuin. Per-
£" badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- ken, werkkr., bijkeuken. 1e Verd.:4 slaapkrs., moderne ±95° m ■ lnd. 0.a.: living, aparte zitkr. met
ff-te staat van onderhoud. Aanv.: i.o. badkr. 2e Verd.: vaste trap naar hobbykr., zolder, mod. woonVeetkeuken,badkr. met ligb., douche,v.w.,

IS: ’ 110 000 -k k - Aanv.: i.o. Kooppr.: ’ 125.000- k.k. _ slaapkrs., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.:
U * 279.000,-k.k.
C-NSSUM, Wieënweg H HEERLEN, Heerenweg H -ruilJ ._._.„
li,„9cl gel, halfvrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Bouwperceel tekoop. Het terrein is geschikt voor di- j»v*hiimur*«jtUL H
lt?': o.a. kelder, hal, woonkr. ruime aanbouwkeuken verse bebouwingen. Perc. grootte: 1335 m 2. Prijs: »i zeerrustige omgeving gelegen vrijst. bungalow met

| Kjkr. met ligb. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2e verd.: zolder, ’ 90.000,-k.k. garage, cv., tuin en terras lnd.: beg.gr.: woonkr., keu-
fee' Pand verkeert in prima staat van onderhoud en is *?"■ £adkr- met Hgb. en 2 v.w. 3 slaapkrs. Sout.: 5
feitelijk voorzien van rolluiken Aanv ■i o HEERLEN, Huisbergstraat H slaapkrs., hobbyruimte, provisiekelder, waskeuken en

! IS: ’ 115 000 -k k Te koop twee bouwpercelen voor 2 vrijstaande woon- badkr. met doucheen v.w. Pand verkeert in prima staat
jR huizen. Perc. opp. perkavel ± 600m 2. van onderh. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.

Brunssummerweg H Prijs ’ 75.000,-k.k. per kavel. «sr*u.a.iv/_r«.-. _,k„s, 'g gelegen, halfvr. woonhuis met cv., garage en n~ _ 7' _*m, _ S
C- Perc.opp.: 289 m 2. lnd.: ruime entree toilet L- HEERLEN,Raadhuisstraat H <--P goede stand gel. vrijst. bungalow met cv., kelders,, iffnkr. met 0.h., grote keuken met app., 3 slaapkrs., In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. royale garage en grote tuin. Perc.opp. 1.260 m . Ind.
Ih-kr. met ligbad, v.w. en 2etoilet,zolder Het gehele lnd. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., °a.: L-vorm. living met open haard (ca. 52 m 2), mod.

v IC113 is voorzien van rolluiken. Aanv ■i o badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- keuken, 4 slaapkrs., grote badkr. met ligbad, douche,

' IS: f 145.000,- k.k. stekendestaatvan onderhoud. Aanv.: i.o. Vvv- en toilet. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 325.000,-k.k.
Sn... Prijs: ’ 130.000,-k.k. «..-_.__.OqUNSSUM, Kerkstraat H SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan S
." centrumpromenade gelegen winkel-woonhuis met HEERLEN, Oude Lindestraat H ocnitt., op eerste standgel., uitst. onderh., vrijst. landh., \\ 9rote garage, lnd.: o.a. winkel ±50 m 2, kantoor, Nabij centrum uitst. gel. karakteristiek woonh. met cv., [tiet cv., div. kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 au-
o hXer>. bijkeuken, 2 slaapkrs. 1e Verd.: woonkr. met garage en tuin. lnd.: o.a. sout.: c.v.-ruimte, berging. 2 to

2
s, zwembad en zeergrote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400

-ariiT 44 m - keuken, dakterras. 2e Verd.: 2 slaapkrs hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet, m . lnd.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken

' SW' met ''90- en douche. Het geheel verkeert in keuken, L-kamer, eetkr. 1eVerd.: 5 slaapkrs., badkr., met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het
jj;aestaat van onderhoud en is voor vele doeleinden toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is Pand biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. opafspraak.

"-■nikt. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 225.000,-k.k. voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 695.000,-k.k.
&i,- woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k.
Vr|CHTEN, Keerweg S SITTARD, Gr. v. Prinstererstraat S
rJ s' woonh. met aanb., cv., kelders, dubb. inp. ga- HEERLEN, Veldjen H Benedenwoning met cv., berging en tuin. Ind. 0.a.:
W" en tuin. Perc.opp.: 357 m 2. Ind. 0.a.: ruime Uitstekend gelegen, halfvr. woonhuis metcv., berging woonkr., keuken, badkr. met bad, v.w., 2 slaapkrs.
b yk ■ ee'kr., open keuken, bijkeuken, grote hob- en tuin. (perc. opp.: 365 m 2). lnd.: ruime entree, toilet,L- Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 89.000,-k.k.

1■A annex kantoor, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. en vormige woonkamer met o.h. (± 45 m 2), luxekeuken,
-Oei' Vas'e trap naar zolder. Pand is geschikt voor div. hobbykamer, 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg S

Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 185.000,-k.k. met ligbad., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met
trap naar 4e slaapkr., c.v.-ruimte, bergruimte. Het ge- Cv.,study,souterrain,grotegaragegeschiktvoorsau-

SlpEu a> o ne|e pand is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Prijs: f 245.000,- to's en royale tuin. Perc.opp. 1.745 m2. Ind. 0.a.: L-Mauritslaan
--_«__ kk- vorm. living (± 48 m 2). luxe keuken met app., 5

'"■■... \ Wf AbA*,*'-__ lf slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, toilet.
A'N_P>»«____i_ A>"»»i«_. HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H Het pand biedt vele extra's. Aanv.: i.o., 'Hjfejg fÊk?''"^^ Nabij centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- Koopprijs: opaanvraag.

vm§ Hk ÜT port, garage en tuin. lnd.: hal, toilet, woonkr. met 0.h.,

mém WL luxe keuken. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e SITTARD (Kolleberg), Pothastlaan S
HH____ é'S. d,: zo|der- Het gehele pand verkeert in uitstekende Opuitst. loc. gel. vrijst. bungalow met cv., inp. garage,Wiï m W s,aat van onderhouden is voorzien van rolluiken. kelders en grote tuin. Ind. oa ■ living eetkr., keuken, 3. 1 fe,. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,- k.k. slaapkrs., badkr. Aanv.: spoedig.______! Huurpriis: f 1.800- D mnd.WÉ KERKRADE, Lindenlaan H H' ' ' P

Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. lnd.: Sout: SITTARD, Pastoor Verhagenstraat S
kelder. Beg.gr.: showroom (± 105m 2), kantoor, maga- Uitst. onderh., goed geïs., halfvrijst. woonh. met cv.,
zijn. 1e Verd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet, kelder, garage,berging en royale tuin. Ind o a.:L-vorm.
dakterras (± 32 m). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met woonkr. met tegelvl., luxe inbouwkeuken metapp., bij-
douche, v.w. en toilet. 3eVerd.: vliering. Het geheel is keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, 2e toilet, v.w.voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. Prijs: op Zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 145.000,-k.k., *|p? aanvraag.

Vq!"^******"**""--1 VOERENDAAL, Beriostraat H
r&rir, destand nabij centrum gel. royaal halfvrijst. He- TERWINSELEN, Piusstraat H Uitst. gel. vrijst. landh. met c.v. grote garage en tuin
VAct cv-' ke|ders, garage, praktijkruimte en tuin In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige (perc.opp. 820 m 2) lnd.: sout.; provisie- waskelder,ta l^1privacy, lnd.: o.a. Grote living ensuite metpar- boyenwoning. Perc. opp. 204 m2. Pand ook bereikbaar garage, beg. grond: ruime hal, L-woonkamer met open

) lig^ meuken, bijkeuken, study, 7 slaapkrs., badkr. met vanuit deTunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkhedenvol- haard, keuken met app., 3 slaapkrs.. badkr. met ligb.,
Scj,;: 2older. Het pand is voor velerlei doeleinden ge- doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m3. Goed v.w, toilet 1eVerd : 2 slaapkrs badkr met douche,
■Taan zoals Praktik kantoor. Aanv.: i.o. Prijs op aan- onderhouden. Voorvele doeleinden geschikt. Direct te v.w., toilet, bergruimte. Het pand is geïsol. Aanv.: i.o.a' . aanvaarden. Prijs opaanvraag. Prijs: ’ 365.000,-k.k.

"kT ________■*__________(^" 'nlichtingen kantoor Sittard ll_________''lA^''cht'n9en kantoor Heerlen |

Verzekeringen llw^ 1..D1 II ITT_EE5Hypotheken-Financieringen S^hJ ■■ ___ _f l_L .1 ll_^___)
koningstijden: makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerlen. 6rkdagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611terdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045- 713746

9 Laaft

BRUNSSUM- 'DE HEMELDER'
STIJLVOLLE VRUESECTOR WONINGEN

In woongebied 'De Hemelder' in i— -jm
Brunssum worden 8 attractieve vrijstaande 'woningen met garage gerealiseerd, ruim
gesitueerd aan een nog aan te leggen
plantsoen. De woningen hebben een
toonaangevende architectuur, een hoge
mate van privacy en een representatief
karakter. De royale percelen liggen op de v
zonzijde. jj&

De woningen hebben o.m. een L-vor- 'm > ?«§_«
mige woonkamer met eethoek, een half- ■"**£ !_S
openkeuken van 41,5 m 2, bijkeuken, X3F«"_"/*__! -^BL--3 ruime slaapkamers, een badkamer met jÉW^fiAt-*s£ .*.'.*.'^-A'■! §Ê*jj_köv
ligbad en douche, vaste wastafel en tweedelp|feij|£ ' "%&ssb
toilet en een vaste trap naar de ruime, *^PP-
afgesloten zolder. De degelijk gebouwde
woningen worden uitstekend afgewerkt
met o.m. een goede isolatie, hardhout en ».£ «
betegeling van diverse vloeren en wanden, ■* -lm, *—■"*■ _ ' rr-irö' ,
mechanische ventilatie, centrale verwar-
ming. Koopprijs vanaf / 210.500,-v.o.n.

I IE RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen "van grunsvenplein 12- tel 045- 713746

uw halfvrijstaande
woning op aktieve stand■Aan de Prof. Eykmanlaan in Hoensbroek wordt een project I

van 11 ruime 2-onder-1 kapwoningen gerealiseerd. De lig- I
ging, schuin tegenover zwembad 'Terveurdt' en vlakbij een
mooi wandel- en rekreatiegebied is bijzonder aantrekkelijk
voor aktieve gezinnen.
Ook de woningen zelf zijn op een aktief gezinsleven bere-
kend: een grote woonkamer, 3 slaapkamers (+ruimte voor
een 4e op zolder), garage, voor- en achtertuin. De afwerking
is zeerkompleet, met o.a. optimale warmte- en geluidsisolatie
(ankerloze spouwmuren), een luxe badkamer met ligbad en
aparte douche en een aansluitmogelijkheid voor een open
haard.

Koopprijzen v.a. ’ 167.250,- v.o.n. Eenmalige belasting-
vrijerijksbijdrage (Premie-C regeling)’ 6500,-.
Zoekt u ruimte en comfort in een aktieve woonomgeving?
.Neem dan snel kontakt op voor uitgebreide informatie.

MAKELAARDU ÉÈ|
?Jf beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën ■fStfNy* *'

ummmm jfp Valkenburgerweg~2sA, 6411 BM Heerlen j^^^*— IH Tel. zaterdag 10.00-13.00 uur 04754-83824■H * Tel, maandag t/m vrijdag 045-710909 ■

Hoensbroek

_B" baarheid en is direct te
aanvaarden.

Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: hal entree,
keuken, woonkamer, betegeld toilet met tontein, 1e ver- ,
dieping: 4 slaapkamers, betegelde badkamer met douche
en een vaste wastafel. 2e verdieping: dmv. een vliezotrap
bereikbare bergzolder.
Algemeen: huis verkeert in een goede staat, recenteli]k
enkele zaken vernieuwd, gas-c.v..

■ Brunssum

—^^^^^^^ | (Treebeek)
Z.A. Vraagprijs

’ 105.000- k.k.
Leuke woning met

lokatie.
Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: tuin. entree - I.
Hal, toilet, woonkamer, keuken, tuin met een ruime dubbe- "
le berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, 2e toilet, badka- Imer met een douche, vaste wastafel en een wasmachine-
aansluiting. 2e verdieping: dmv. een trap bereikbare j
bergzolder.
Algemeen: uitstekende staat, gas-c.v.. Zien is kopen

Hoensbroek
Koopprijs

i*s**«*a»a, ’ 129.500,-k.k.
In een jonge woon-

* J I buurt van Hoensbroe..

Indeling: begane
grond: entree hal, betegeld toilet, woenkamer 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. een vaste trap bereikbare |
zolder welke de mogelijkheid biedt voor een studeer-, ;.
slaap- of hobbyruimte.

Landgraaf
Vraagprijs

’ 350.000- k.k.

Perceeloppervlakte
1720 m 2.Bouwjaar 1975.
Indeling: souterrain: wasruimte met een aanbouwunit, 2
bergingen, c.v-ruimte, dubbele garage. Begane grond: i
entreehal, toilet met fontein. L-vormige woonkamer. .
d.m.v. een grote schuifpui bereikbaar overdekt terras, een t
geheel omsloten landelijk gelegen tuin, luxe aanbouwkeu- fken, 3 slaapkamers, luxe badkamer 1everdieping: over- s
loop, bergruimte en een 4e slaapkamer.
Algemeen: goed geïsoleerd, thermopane beglazing, hete-
luchtverwarming.

TE KOOP
Hoensbroek. Vraagprijs ’ 235.000,-k.k.
Een goed gelegen woon-winkelpand welk uitermate ge- .schikt is voor diverse branches. Goede bereikbaarheid
Vloeroppervl. voor verkoop- magazijnruimte 220 m; Inde- jj
ling: begane grond: winkel magazijnruimte garage, kan- .
toor. toilet. 1e verd.: overloop, woonkamer, keuken, bete- .
geld terras, bergruimte. Mog. tot uitbreiding voor slaapka- .S
mers. 2e verd.: 2 slaapkamers, badkamer.
TE HUUR
Een winkelruimte in "Hartje Hoensbroek". Wmkeloppervl.
45 m 2. Magazijnoppervl. 40 m 2. Geschikt voor diverse
branches Goede ligging voor commerciële zakenmensen

4»
DRS. DE Lfi HfiYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 J»
-4AKELAAB

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uuryl

I WONEN IN GELEEN
VOOR MAAR

f525,-* PER MAAND!
IN PLAATS VAN HUURVERHOGINGEN

_____ -^ I- '

JJIII^^A '

\ but^aan' —F"—n| Afd. Verkoop

[Rjl RUIJTERS nv Bouwfonds f§J@— ri^^lw I t__llw Nederlandse Gemeenten (©J
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen L__ J -^6131 AL sittard- rijksweg zd 35 -tel 04490 -11611 ~ D t

,
ft,-, e-ma-e S-*-fldhr. Boon, tel. 077-541945 -c^—_»

na 18.00 uur: 'dhr. Verheggen, tel. 04490-28943 né 18.00 uur:
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 mevr. Maessen, tel. 04498-55686



Zaterdag 27 januari 1990 " 54Limburgs
■\3J(m^WÊmmmm»

BETER WONEN BEGINT MET STIENSTRA |
W^TT' [^TTT"r»i■lv.t^^b^ir Il\'Ji*T§lllM^^l^|T 11lVJ"ï#ll l*_T_______l^ ll _tl iVi"ï-f1 11a __■___i^ ll *\ll_V_"(tl!__'_. _____flv ll ****W.l____l"£l r

Stienstra heeft een zeer uit- EYGELSHOVEN, it^__JÏ ÜBACH OVER WORMS, H _________________________R_!^^gebreid huizenaanbod in elke l
NamiddagscheDriesen ____________________________________■

prijsklasse in heel Zuid-Liinburg. IJ M „^Wa(n? BRffiJSSTTM Tl-fT^m!!!^^^^" 11U treft er hier slechts enkele _a Eygelshoven. In dezeplaats nadert het OKvaoOSJM o^enHoes H MAASTRIC_H_N m|
aan. Een paar van onze nieuw- gelegento .v jteedsmeeidan 70kopers besloten in ö^^^^T^^9*5^ I
hnnwnroipklPn hiivonrhpeld en het Buig. Boyensbos, zijn voltooung. Uit Êkymg^ X. Op .en Hoes" te gaan wnwL mMnponderbOUWprojekten DijyoorDeeia en ditproject van 7 woningen zijn nog 2 ■tóOßf» iF. J___i «"« woonplanuaeteaenüTJun? v .„ appartement begint in het gebouw
een kleine greep uit bestaande huizen te koop. WmT l*\É SSfSS^è^^^^-^^-^^SJiSg: Vr°enhoi te Maastricht.
woningen die wij u kunnen E.noarm_."ü)_ioo.woonp.e*.l Wk < JfUJIIHI ii|W Cn^erlrfS^r^^^- 11^ II

t- _L„ Vinj/nlaMknic "*- woonkamer in L-vorm is mcl keuken ca 38 m-. «Fe-f * li#"_L__ lat ____________ ___ Sa,aan9el*ode"«P*----n on opdrachtvan Sudant^_oUTO?ote____S.vv^aanbieden. Vindt U het hUIS Wütu de sfeer van een openhaard dan zijn t.p.v de Bk_fc_d__ll_______________l _________9 °*"aanoorspassa{*es tussen de hulzen UWproiec *°ntw____n9.
l _«_.i<i ir J_._ zithoek hiervoorvoorzieningen getroffen. Nu kunnenwil weer enkele biin.aVn-._~ _-,- He' Project ligt lnMaasblcht-w_<_4 -_">,« __ .Van UW keUZe niet? Vraag dan De verdieping heeft 3 royale slaapkamers eneen aanbl^toa U*l6 wWeto«en woningen laan a<£TdeLouww^^hoe! V<__^,_. 1" I

¥ï . . badkamer met ligbaden een aansluitpunt voorhet _____________________________■_____■ Arc____t_i__r... -03* I**1** -^stand van het centrum te «£;Si. _■_.ons nieuwe Hulzenmagazine a^tséénexdusieve vrijstaandevilla M"^°^-^-niter^».
(uitgave januari) aan. Hierin Wldtgebouwdin__tviuapark &?l~C^r^ ~staan nagenoeg alle objecten, Namiddagsche Driesen ffi^^S^ »_^£^ 11die wij in Zuid-Limburg aan- & J L—HMj-

J Perceelsoppervlakte77sm

_
g«L«dete,ere^-«se^e^ 11

bieden, vermeld. fc\\ \ B^!ï_^ï_^v^_..« :S^(— II. 5? .;!\i T* *^^sfM^È^_ z"hoek ca 31 m* en een eethoek ca, 28 m- met . Se.r^nZr
UWapparaluur en __?___,_.?£ len hebben e*"l inpandige beraina I IJL ~ J| Hfii__l_|___. terrasschuifpui Gescheiden keuken ca 9.5 m2_e_eura sanitair en een aparte berging in de kelder ueüeralna

KB_f__<_i ~" —^_____ÜI-B_k. Inpandig bereikbare garage/berging ca 21 m 2Aantrekkelijke prijzen r/_-,« >2____-__- _. J* -_f r-*_ >':^_fle»ïl_»n___n' De verdieping herbergt 4 slaapkamers resp ca Afhankelijk van liaêrina en tvr» vrTT._»__- h«_ -_.. I_.t7_?>_, v*Ul9h,-*:l
lllW bAAlfc- 'm mIU'WMWB__J '3m*. 12 __.Tlm*en .'m* alsmede een U__> van/89.000,-tot/ U5OOO- £^ re-1 <-* P*l)-«"> bouw.--:voorzien van l_tinstallat.es en an_r. o91^1£____« - MJSWIBnK _____ badkamermet ligbad, vaste wastafel en 2e toilet voordelige pnj°/lcwaht'^_.^ h T^erJm £SÏ_^lmter!aoncler het Oebouw D. ve_igh__I^Mê^m€^--MKSaébmV/U^Stjl Via 2 slaapkamers zijn 2 bergingen bereikbaar dan 70 h_^ia_n_?_n _£„^Kdln. Doord? meer mh_i_?f9ara__wrd doorzeUsluitende« deuren «n II-___**ïT!^v'/-*/.r<,^-^r*., --^S_ via vliezotrap naar zolder goed woneh in dlf^an huislcozen ishet inbraakwerend hang- en sluitwerk Uren en

KERKRADE, GladiOlenStraat/ " E-draJ^^oomeningen zorgen voor een prettig p^, M4.752.-v.ox. WOKEN IS NL AL MOGELIJK VOO»CA ’ 549
J___*woninggex??dL____^

in Kerkrade-West hoeft -~'lW^~I- SSs_ï3ï2__?-ere"——~ ■JS»sgs»^^^ ____^=^^ïSStt__ftïS{S_iPM Vooriaax^Ovoorbewoninggereed R iiS^S^SS^ I■negentiger jaren T TrV)TT.DTrHT _. H bil ÏAKU, Kaïel deGiotestraat "■-i__lÉ______l PMS SlSSSm^^
Met de bouwvan de 2e lase van deze -—— ——'. .. . . V4 /-_ De laatste 2 comfortabele bungalows op _____m____é____Ml________22
moderne woningen is gestart! föante herenhuizen m Limbncht Zuid- goede woonstand in Sittard. o==^^=^ Z^^^ II
Verstandige huurders kunnen nu ln hun eigen «, . I nn,,nn Aan de Kaïel de Grotestiaat gelegen nabij het T AXTT^^-T_» » T"I EJ dl 11_*___]_) n""i»^.j ___i. H IIomgeving wonen voor een aantrekkelijk maand- De le lase van 6 riante LaeVeil winkelcentrum Lahrhol en deD_itse greni zijn 5 L__JN_U ____AAF _ _ H HaagSlttard-Paik
bedrag... en tevens aizienvan de Jaarlijkse huui- Haw»n_j__»n is inaanbouw bungalows in aanbouw waarvan er nog 2tekoop ' *_i-_i mTmk op geKamP r««.i _ v . 'verhogingen. _T>. zijn. Achtor Ha «Üj A «-omionooel wonen in een bunaalowIndeling \i_/ Alle vertreltkengeUJkvloers Is een niet alledaags «MI-I 06 moderne gevels VOn deze hoeft niflt s-r. Hinir ♦__. „«„ _.i ~_" .Indeling: " Z-vormige woonkamer circa 32 m 2 ~" comiort: V WoningenOOOt 86117AAmim nW"«!w_.h,,.l UOelX m6t 2° OUUT te Zijn als U denkt!Royale woonkamerca 35 m2mcl open keuken. 3 " Aparte eetkeuken Zo heeft de woonkamer een opp van ca 30 m2(mcl »—_..»** awt-i vuuluimie SCnULL Nabij het win___Blt_ar.tT.im tslaapkamers resp ca 15.5m2. 10 m2enca 6.5 m 2. " 3 Slaapkamers met een vloeroppervlakte van openkeuken) en is voorzien vap een ferrasschuilpui Slechts 3 gegadiaden kunnen r.~...,, _ _ arens wniriorwwt??^Lanrnol en de Duitsebadkamer, tuinberging respectievelijk circa 9. 10en 13 m2Aansluitend zijn 3 slaapkamers geprojecteerd, alle proflteren. v *uu--»'- nog van deze kans fiental buraalo^^flK?l3o^ 115 **ouw-*>diiji een

" Luxe badkamer met o a een ligbad en een 2e met zicht op de patiotuin De bungalows worden Aan de Verdistraat nabii het winir i betrekken z_in 9eDOUWa- welke direct te
Prijs/129.997,-v.o.n. toilet Via vastetrap naar een ruime hobbyzolder gecompleteerd door een badkamer, separaat toilet. 'Op de Kamp' in Land""?,,^nKelc„en,rum

Tnrtrnvvain .mm iProflt-er van de hoge rijksbijdrage van max. ca 46 m2garage en inpandige berging woningen met garaaJ?t.te-ï? °°3 Slads" «aïaaVk-SSS?°^UiMo9a -«»*»n niet alle-

’ 41.000,-. Hierdoor ontstaat een netto maandlast ,- _— . «aragetekoop ZoSb*M?w_or.v
vanca/545.-. Prijzen vanai’ 176.269.-v.o.n. Prijs/183.774,-. |Binnenkort te betrgktonj Hetcomfort van dit type is de ruimte (>«^-__^2SEK_.nP?,wOT £a Mm'

l^_Tl'l«l.|.|i;VU«li_ ;Tf l^l=|;|«l'lVU#_if^l.|<^l'lVU#_lli'l>l.l«l'lVU#_i?Jl'l*l.l«l'il.l_l -A-ÜSiZgSSSSiSÜi" S-S^^wbs-rSE' IDril* # | jr ». . *-lil aC/U lil .
BRUNSSUM H douche en 2e toilet. Geh. pand met tuin en berging. Royale parketvl. Keuken met install. HEERLEN H bijdrage Netto maancQa.rtccf/sSj'!00'"rijkS" De verkoopprijs bedraaot f 155si ïCentrum Treebeek. Royaal met roll., dubb. begl. en hardh. woonk. met parketvl. en balkon. Luxe badk. 3 slaapk. Patio ca. 90 Heksenberg. goed onderhouden mmj^m^^^^^^^^^ een nog door dekoper te onh^oén'iSai1"_ïXCl'woonhuis op 400 m2grond. Car- koz. Aparte eetkeuken. 4 slaapk. m 2.Pand is voorzien van hardh. halfvrijst. woonhuis met gar. en _______s___fflu!__l Vll'* rtJk»biJ,-lrage ad ’ 5.000 - premie S? asUna"
port. Kelder. Woonk. Keuken Prijs/179.000 - k.k. 4397 Badk. met douche. Goed geïsol. koz. en dubb. begl. Spouw- en goed omsloten tuin. Kelder. ___________9r^l^T^rlTfP^_Pi IPPi ________________________________________________________________________A
metapp. Aparte eetk. Tot. 52 m\ '. '.— en met blijvend vrij uitzicht over dakisol. Woonk. ca. 38 m 2. Dichte keuken _____TTTtTTTf^T'M|ïUi■* VkS3ï\'ill-illll V_R9f_l^lP_________________l
Bijkeuken. Berging. 3 slaapk. EYGELSHOVEN H natuurgebied. Prijs’ 199.500,-k.k. 4095 met app. 3 Slaapk. Badk. met _n_Z___'u _M.flfljSß K9ffiffVPPi'_P<^i«_i__l
Badk. met o.a. ligbad en 2e toilet. Uitst. onderhouden geschakeld Prijs’ 87.500,-k.k. 4546 douche. Apart toilet. Bergzolder. fl É__fcr*t#__S>sSssÏJß i_l___*!S2 slaapk. Studeerk. en berg- woonhuis met tuin en gar. Living ucitdi" h" HEERLEN H Rondom roll. m^^^^^^mmmm^mmmm^^^^i^Q I fljg^^SKj H-SliTralW-Bi
ruimte. Goede isol. Grotendeels ca. 35 m2met openhaardaansluit- „ t.Kr_i u Aarveld. Rustig en centr. gel. zeer Prijs ’ 134.000,-k.k. 4331 .._______.
kunststof koz. punt. Keuken met eenv. install. 4 Beersdal. Woonhuis met gar. en goed onderhouden woonhuis met UrUDT V\T * -slaapk.Badk. met ligbad. Pand is turn. Woonk. met marmerenvl. rondom , tuin Dubb HEERLEN H IILLKLtVi, A oen Gio7on Hrustig gel. met vrij uitzicht. Aparte eetkeuken met compl. in- Voorraad-/waskelder. L-vorm. Heksenberg. Royaal winkel- ____-*—^| *g_n taiezeiL

Prijs’ 125.000,-k.k. 4645 «.Imi-Wt Kluli|- woonk. ca. 50 m* in splitlevel met woonhuis met gar. en achterom Gemakkelilk WOnan wnnr 'X^ bad 2 grote slaapk. Hobby-cq. parketvl. Gesl. keuken met app.4 bereikbaar voor leveranciers. tonZZtZZ',--*"
_É _■ EYS M U P slaapk. met parketvl. Luxe badk. Winkelruimte ca. 60 m!. Kan- WH minimale piljS. I Veel enthousiastekopeiS hebbenVOOI

Halfvrijst. uitst. onderhouden Gar. met kantelpoort Grotend. toorruimte. MaMzyn. Toilet. to H#,tl*n, ptan A oen (_!"__»' -_.„_, dezewoningen gekozen, waaidOOl

gP^ ffkHEiir „ihfcf -"a"--"" I^MSS^ Z^*^ 1 reeds nu
g
denhgeTvertocht is. |I ■

male bezonning. 3 slaapk. Badk. BJ-..y.-_.- _t W B B__L__ *"—^mmr 10"^ —.^________2!l_!A-el Prijzen van ’ 142.188-vnnim 1 1 et _m

Langeberg. Hoekwoning met gar. ______________fl CT»_Bls*iTJya-18-Ew-BP>_Wailll___!
KeWer Voor- en achtertuin Ber- £ys M p^^^>oooo^^'_^^443s "__i^^ "~~^—

_______M______aajla;^yfl^

Prijs’ 99.500,-k.k. 4494 gar Woonk. met openhaard en Op uitst. lokatie nabij Aambos
„■" ~<onnn .. .„, "■"V^PS__ta "^^^^^^^^^'^__i

~ ged. open keuken.Tot. ca. 39m*. ruim en karakteristiek herenhuis "■_"/ *-"■"*""■- "*■*"■ **2)*:'-
BKUN_sSUM H lijkeuken. Bergzolder. 3 slaapk. met onder architectuur ge- „. „„. 7Z " , ~on/vl . ,

~.„In jonge woonwijk gel. hoekwo- Badk met ligbad douche en 2e bouwde tuink. ca. 30 m! te ge- MttKLtlN H Prijs ’ 179.000,- k.k. 4610
mngmetcarport, bergingen tuin. , oilet Opp. 252 m! Bwjr 1979. bruiken als kantoor- of praktij- Noord. Luxe, goed geïsol. half-
Woonk. Keuken met app. Ee- Prijs/175 000 -k k 4640 kruimte. 4 kelders. Ruime vnjst. herenhuis met tuin. Gar.
thoek. 3 royale slaapk. Luxe woonk. ca. 52 m; met schuifpui Lo\&a. aparte magazijn- en kan- HOENSBROEK H _

w ,m , _ , ii _ ,badk. met o.a. ligbad en 2e toilet. HEERLEN H naar terras en tuin. Gesl. keuken toorruimte (ca. 300 m). L-vorm^ Vriist woonhuis met sar uitst I _-«ft.T-K.i :I»HIV_M:.».-_iyil-I|i] _l .«UiV^ T»_ri_.la,llia:ltllkVM*l-f'*lf :WHVI
9^ !_;'_v, _«, Douve Weien. Uitst. onderhou- met install. Verdeelhal o.a. ber- woonk. ca. 55 m met openhaard gestueerd aan een komrijkePnjs’ 109.000,- k.k. 4652 den vrijst. landhuis met tuin, ga- ging. Luxe badk. 3 slaapk. Vaste en schuifpui Luxe eetkeuken met faan nabi j centrum 2 kelders
ELSLOO ~l_ ;:Dg«r_t,eveU,k-_Srié' ÏÏa"2tvtrd'4esfca',k'En Beu.adk'me!2 lffömiSfc S*S^2takS, _óm? <hal24m=.Grotetu.n7om.diep. KERKRADE H OIRSBEEK H ÜBACH O/WORMS H
Injonge buurt gel. woonhuismet L-vorm Sca öT^Tuxè toilet. Zolder met mogelijkh. T^^.^ÊSkW^j 3ruime slaapk. Badk. met ligbad. Geschakelde drive-in-woning Rustig nabij dorpskern gel. vrijst. Ruim halfynjst. woonhuis met
achterom en terrastuin. Entree keXn' 4 laaok 2 badk en -x, voor 4e slaapk. C.v. ruimte. Ber- SaJ^^-^,^2 Vaste trap naarzolder met moge- met tuin. Inpand. gar. Aparte landhuis. Sout. dubb gar. Ruime bergingen tuin L-vorm woonk.
met toegang naar tuink.en open bSÏS'nite W «"i"««* H"dh koz Ze" lu" E? __„««___ S ' **_*■ voor 2 slaaPk- Bw-r «* bel»in«- Livinl «■ 32 m "ne wa,skcukc,nK ,C.. ru,me-. **n. 33 m'.D.chte keuken met install.
keuken met kunstst. aanrecht- pr jffSo 000 -k k 2686 m %____._ V^ mat. verwerkt. n„n tK achl,:«*"n- 1933. speciale houtaTwerking en par- ontvangstha. Riante Imng in Moderne badk met hgbad en

comb. Overloop naar bet. badk. PW mm>- kk' J^ V Ifcfc . Prijs’ 335.000.--k.k. 4503 2^V_ms_ kk asQl Prijs’ 248.000,-k.k. 4515 ketvl. Gesl. keuken met eenv. in- «-ie 56 n£ Lux. keuken. 2 toilet. Ie verd. 3 slaapk 2e verd.
met ligbad 2 royale slaapk Via Urr„,rN ü M i __S______f___ —— Prijs/269.000-k.k. 4591 stall. 4 slaapk. Badk. mei ligbad Slaapk. Badk. Verd: 3e slaapk., 4e slaapk. en bergruimte. Bwjr.Taste g

trap naar derde ïaapk HEERLPk „ H I JUS BUf' HEERLEN H en toilet. I_nd is voorzien van 2e badk. Pand ,s afgewerkt met 1925 Opp. 275 m-P

Bwir 191l Spoedige aanval No^Nabij Brunssummer- M^ËgBËÊÈmMÊL Nieuw Einde. Royaal type heren- HOrNSBROEK H KERKRADE H dubb. begl. en ged. voorzien van «er duurzame m«t. Extitem Pnji’ 109.000.-k.k. 4182Dwjr. i«i. -poeuige aanvaar heide. Royaal woonhuis met tuin Pl huis met grote tuin. Zij-ingang. HOENSBiCUtK H Vrijst. woonhuis metkelder, tuin roll. goedeonderhoudstoestand.Opp.
» en gar Woonk. Keuken. Fraaie Br*_f9 Dubb. gar. Kelder. Ruime Manarade. Royaal inged. wcx>n- en mogelijkh. voor gar. Royale Prils/125000-k k 4486 «. 745 m!. Bwjr. 1973. ÜBACH O/WORMS Hserre. Badk. met ligbad en dou- woonk. 58 m. Aparte keuken. hms met gar. Tuin op het zuiden. ilving c\. J3O m. Aolrte keuken J/ ' Prijs/395.000,-k.k. 4325 Ha^sT woo^ms met 2ar enche 4 slaapk. Doka. Dakisol. Berging. 4 slaapk. badk. met lig- J-vorm. lmn^ 50 mJ Halfopen met

K
eenv. install. bijkeuken. 3 ~.,",,»,„,».»_,■, i. tuin" toTzuiden «7 Woonk«-—- Geh. pand met rol. Nagenoeg ■P^--«**^ bad en 2e toilet. Zolder. De geh. keuken 12 m^ met Poggenpohl s|aapk. Badk. met o.a ligbad en K, II?IIU/lrN]uA^rxl u ÜBACH O/WORMS H met ged oVnTuken Berekastgeh. pand metaluminium buiten- ...,„.„. k. ~q7 woning is voorzien van roll. aanbouwcomb. 3 slaapk, Lu- ,0!^. 2e verd. 2 zolderk. Pand is lEUWENHAGEN H Halfvrijst woonhuis met berging rfjg iSptete? Ca &Eoz. met therm. begl. Prijs ’ 339.500.-k.k. 4597 Prljs ’,45 000,.. k.k. 4530 !f^"zevbadk- <Beh- vernieuwd gro,endeels voorzien van roll. Op goede lokatie gel. landhuismet en tuin. Woonk. ca. 23■_'.Dichte Bwlk rn« en & ito 3_____ HFFRIFN H —- ■ 989). Vaste trap naar zolder aw. Pr jjs’ ,37.500,-k.k. 4644 '«Rand. gar.geschikt voor 2auto's. keuken met aanrechtcomb. royale slaapk He, Tak is recenteBBM ■—' " 'i->i_»a_l HfcfcKLhlN H hfpri fn H 4e slaapk. Bergzolder. Goede lo- -1 Tuin met optimale privacy. Sout.: Ruime serre. Tuin met veel pri- hi_ J„'"p j s recente"

WmmTW ■ _____ a-^ÜTrI __ Nabij ßrunssummerhe.de. Royaal, fj^^' 1
Woo„huis met ke" katle mcl bliiv<:ndvri-ui,zicht- Waskeuken. Compl. uitgeruste Vacy. Berging. 3 slaapk. Badk. t k ~,,■__>_ titOfUlAi andelyk geUandhuis met wei- J/r"rfA^0"""'5

"^o^ KERKRADE H sauna. Hobbyruimte me. open- met douche. Vliering. 137.500,- k.k. 4663

W~ mlïï**^- iïL'TJl.nk'AD." teuten A"are «^ukirLdr". De Maar. Vrijst. woonhuis me. haard, plav.vl. en bar 52 m^Par,, Prijs’ 85.000,-k.k. 4646 WAHLW,LLERmm kamer. Woonk. Aparte keuken Ar h ■. .i.. nL Vnifj-r Nat,,. _»r en tuin met coede bezonninc Woonk. met openhaard 54 m\ vvAMl_.*rVlL__.__.K H-***m*»*-'mmW m>mmWmm\m^m^K- |P« W* "*«": B»*- "« f is voo^ien van M " <St Fwacy^Woonï ca
E Woonkeuken nS compl. install. ÜBACH O/WORMS H Uitsronderhouden woonhuis me.

Pnjs/115.000,-k.k. 4438 WgM |MKb ligbad. 4 slaa pk.yi.enng. noeg geh. pana is voorzien van J^^A^ 57 m? me. openhaal. Openkeu- 3royale slaapk. Badk. me. douche Hoekwoningmet gar, bergingen Woonk. met ged. open keuken
Prijs/295.000,-k.k. 4592 priA g7ooo-kk 4538 ’_____________. ken met compl app 3 slaapk en ligbad. Pand is gebouwd met tuin. Woonk. 30 m 2.Open keu- <ot. ca 34 m* 3 slaapk. Badk.

EYGELSHOVEN H J J ' ' ' IJmmm ■ Badk met ligbad fand is ged uitst. mat. en optimaal geïsol. ken. 3 slaapk. Badk. met ligbad R"'me bergzolder. Overname njks-_. BBBie_» HEERLEN H i In^ voorzien van roll. en dubb. begl. Bwjr. 1980. Opp. ca. 1500 m;. en 2etoilet. Royale zolder bereik- *übs. mogelijk ca. f.^7.500,-.
i^Jg| |\ __BPSSC^ ~ !_____ ' Molenberg. Winkel-woonhuis en geh. voorzien van hardh. koz. baar via vaste trap. upp. 168 m . Bwjr. I9_>.

1/ P f¥¥i 4<V)R étf^Ê BMK__ met grote gar., kelder, bakkerij/ Rustige ligging.

. .vl _____HH 7.50 x 3.30, aparte opgang naar -mrMÈÊÉÊÊÈÊmm\ mSK __________
HEERLEN H fIU'H I ______ woonged., woonk., dichte keu- -- ■■_! k> .APHMÉrMusschemig. Woonhuis met 2 CH|MM ken, 2 slaapk., badk. met 2e toi- Prijs ’ 179 000 -k k 4466 KERKRADE H ,jL |fc
kelders. Diepe tuin. Schuur. Gar. let. ' Dominiale. Geschakeld woon- Jk . ' ~ BH JH HjÉÜ __ftfl HpHaMHI Woonk. Aparte keuken meteiken _PP Priis/129.500,-k.k. 2976 huis met gar. Doorzonwoonk. __■ - ■ An____j _____i *j^l
douche. 2 royale slaapk. Zolder. D ,- 10 A"'_ _" SF'"ï? ,VL u_f„,^. Riant vrijst. herenhuis met in- badk. met ligbad en toilet. Tuin __rn__lÉ__i_lll___i BJLiß__[
Pand geh. met hardh koz., roll. P"js ’ 295.000.-k.k. 4592 Nabij Centrum. Hal vr, st woon- pnd. gar. voor 2 auto's en klein ca. 12m. diep met terras, zonnige H M ttg

Waubacherveld. Uitsi. onder- en een nieuw dak. r^ ,ui.rLi kantoorged. 3 kelderruimtes, ligging. Vliezotrap naar zolder. immmM
houdenwoonhuis met gar Ruime Prijs’ 122.000,--k.k. 4529 HEERLEN H fr^ini L Riante entree. Woonk. metfraaie Pand is ged. voorzien van ther- __«=___

mmmmm
L-vorm. woonk. met parketvl. Douve Weien. Patiobungalow ligb. 4 blaapK. vas.e .rap naar openhaardpartij en eiken balken- mop. begl. _a^aaaa^aa^MßWa_____F a____»«>'**"__B__B| ________■_»! 11' ' 'Open keuken. 3 slaapk. moge- HEERLEN H mcl berging en carport, L-vorm. polder Mogeiijkln voor gar p|afon d. Groteeetkeuken, tot. 54 Prijs’ 135.000-k.k. 4643 Prijs/475.000-k.k. 4623 Prijs’ 125.000,-k.k. 4615 Prijs ’ 159.000,-k.k. 4638lijkh. voor 4e. Badk. met o.a. Heerlerheide. Ruim woonhuis woonk. 42 m! met open haard en Prijs/ h/.«jw, kh. 4401 m:.Kantoorruimte en ontvangs- , ____________
«rRnKr"a~n~-"^ ! fTiriifTni ID\JI \l volledige informatie over 3 __l I __l 1 B m. _BL !___■ %. IJ II H = Kantoor Heerlen, Tel 045-712255
-r, ... . blraa' -*1 m MW m mWm k% m Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen.. O Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats ,| I I lil l____P_i M = Kantoor Maastricht. Te1.043-252933.
" S-| M M ■■ ■ IVF ■ 111 Wi Wycker Brugstraat 50. 6221 ED Maastricht.

| O Bestaande woning nr: Tel 3| ■ "*"^M

■■■^■■■■^ Geopend:
I In ongefrankeerde gesloten enveloppe | ~^t ,__,..., Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.

O Stuur mij GRATIS het nieuwe «nden *" Sttenstra Makelaard.j BV _^= ____= ___-_- MAKELAARDIJ B.V. Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
HUIZENMAGAZINE nr. 184 -jan. 1990. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen — ._________^^^^^__^^^^

m mLlnmvDmml _ PICCOLO'S \tl het
VJ UICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
*■ EmnMMmmmmm RESULTAAT. Bel 045-719966.
i . - . . . .11. ___>,

Spekholzerhei*^
te huur [ \

appartementen £
lnd. hal, woonk., ba. -

2 slaapks., berging-

’ 675- p.mnd. ex.
energiekosten m. hu.'

Info 04742-3362^
""' S

_________________■< E

Rolluiken
Jaloezieën

Zonnescherm*-1
Vrijblijvende prijsopga*l!

MICA
ZONWERIN

Showroom: Sittarderweg J| t
Heerlen. Tel. 045-72165*

-: i
„ o

CONSULTIN*! s
B

wij vertegenwoordigell

- CADdy CAD/CAM- Hewlett Packard- G2computers

- OKI- ELSA- Foxbase- Novell netwerken i- WordPerfect

CADd)\
S.I.E. Consulting b.v. $
Maastrichterlaan 27 v
6291 EK Vaals _,
Tel. 04454-5035 s
Fax. 04454-5085 F

A
Toevoeging aangetf
Buro Rechtshulp ->'d.d. 20 december 19.89-Bij exploit van mij.J
waarder, van 24-l-l=Jten verzoeke van G«'
da Maria Lankreijer'
nende te Brunssurn
cureur Mr. A.L.W.G- &
takkers, Wilhelmina*' g
49 te Sittard) 1
GEDAGVAARD:
Martin Ferdinand "schop, laatst ge*' |
hebbende te Brun»
thans zonder bc»' |woon-of verblijfplaa*' l
OM:
op donderdag 5 apr'l
des voormiddags onl
uur, vertegenwoo'
door een procureur *?.
schijnen ter terecht?1,
van de Arr.rechtba11
Maastricht, Paleis va-Ij
titie, Minderbroedep
no. 4 aldaar, ' i
TENEINDE:
op gronden als in g»
exploit vermeld te '1
eis doen en conclfM
dat het derechtbank*
ge, bij vonnis tussen Pw
en, op 12-4-1976 metejgehuwd, uit te sp?
echtscheiding, subs'
scheiding van tafel eï
met nevenvordefl'
kosten rechtens; _,
MET AANZEGGING;
dat afschrift van d',ploit kan worden
gen ten kantore van
A.L.W.G. Hputa"
voornoemd,

H.F. Engelen * 1êerechtsdeurwaar^ |>r. Jaeeersstraat v
6417 CJ Heerlen^.

'
Jaarlijksworden-^

Nederlanders gef"
dooreenhartinfarct ef
eens 20.000 door een
seninfarct(beroerte)-

In ziekenhuizen*'
lidatiecentra en opv« p

dere plaatsen wordt
gewerktomdit onvoöf . Jbare aantal van °'
slachtoffers terug te

gen.

Al ditwerk isgeb*'
op wetenschappelijk
derzoek. Het bezuin.
beleid van de ov<"
biedt voor dat ond*^
echter steedsminder f
te. Lw giftzorgt er vo*1
dit levensreddende
kan doorgaan.

Geef aan de coll^
of stort uw bijdrage "'ro 300 of bankre-^
70.70.70.600.
Hartelijk dank.



Limburgs
■ÜJODGD^II_LAI|-

van (lerLoo LiMbußq
Sittard - Rijksweg Zuid 38 - _? 04490-22323

KONINGSBOSCH
Mauritshof

Ruime halfvrijstaande premie-A woningen. .'
STEVENSWEERT

IBurg. v. Boyenstraat

- u__-lß_=/ §_____.______

PIT" JA^ p:H
_-j_ -*♦ WA fw**i*-**V I*. -j*"+W». va j - V^v -Tg*- ■'■_?__?*»

a_______A^**-w £&£-.■ ?sM*-M__________ i?_P%-_- Mm . I ö „lS
[0p een mooie ligging bouwen wij deze vrijstaande
landhuizen met garage, dichte keuken, bijkeuken,
L-vorm. woonkamer, 4 slaapkamers, ruime badkamer
.en zolder."'rijs ’ 216.800,-v.o.n.

STEVENSWEERT
Burg. v. Boyenstraat

Slechts 2 prachtige vrijstaande landhuizen op kavels
■"an ca. 610 m 2en ca. 769 m 2met inpandige garage,'
«-■vorm. woonkamer, dichte keuken, bijkeuken, 4
||aapkames, luxe badkamer en zolder.
prijren v.a. ’ 244.000,- v.o.n.

STEVENSWEERT
Burg. v. Boyenstraat

i^_S^____i ""v^*-w*^w»*"

Ook deze prachtige vrijstaande landhuizen worden op
deze lokatie gebouwd op kavels van ca. 577 m2en ca.
766 m2. Deze woningen hebben eveneens een zeer
ruirTie indeling en worden optimaal geïsoleerden afge-

i werkt.
Prijzen v.a. ’ 241.000,- v.o.n.

| STEVENSWEERT
Endepoel

A_^--~-~vj___--*'*-

Slechts één vrijstaand landhuis van mooie architektuur
[het inpandige garage, L-vorm. woonkamer, dichtekeuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, badkamer en zol-der. Grote tuin.■ prijs ’213.300,-v.o.n.

f Geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.30 uur
| Maandagavond 18.30tot 21.00 uurZaterdag 10.00 tot 13.00.

Na kantooruren:
J. v.d. Loo: 04746-2873

kE. v.d. Loo: 043-257247
W.v.d.Loo: 04746-3534/

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l
SS Im_ij.uA I Stadswoning aan de *—-
*—— B rand van Heerlen lnd.: !— ~ E^^^H»" aftj H na'< woonkamer met :-— j S^^M I open keuken ———■__ .__* E 8.17x4.57/3.20; 2SS

■ slaapkamers + badka- "'S!—— I I mer met douche en SS
SS vaste wastafel, dakter- SS
JSS ras 30 m2op het zuiden Aanvaarding in overleg.

=-= _■____*______>_. HEERLEN-NRD. ==== Wmmm^. -,»«___ ’ 129.000-k.k. =
Woonhuis met cv. en S

reiken via vaste trap. Aanvaarding vrijwel direct.— --■' -"■■** HEERLEN
_____■ aak. -f*** ’ 196.000-k.k.A* Halfvrijstaand woon- "— ______t*-V nu's met cv en -ara'■(§&_. ge. Grondopp. 392 m\ —;

| lnd.: hal, woonkamer ____S
-SS I I met parketvloer ±35 ■**"■--sss I I m 2, royale keuken mcl S_S

I app., terras + tuin. 1e ——: verd: 4 slaapkamers SS
SSS + badkamer. Aanvaarding in overleg.

—- , lij^^^^—^j Op een 1e klas lokatie SSS—— -JkÉÊ Étt een vrijstaande semi- -^
S_S fff! m bungalow, lnd.: royale SSS
SS pyR H entree met fraaie trap- -—(PaWpBMBjJpR Part woonkamer ruim 5^J47 m 2,dichte keuken ss

«| met kastenwand. bij- SS
""—— - _. _ keuken, inpandige ga- SS

SS rage, 2 slaapkamers + badkamer, terras + tuin onder ar- SSS
==f chitektuur aangelegd. 1e verd : 2 royale slaapkamers + ——SS zolderruimte. Aanvaarding direkt.
SS LANDGRAAF SS

j&M^^^j Halfvrijstaand woon-
«i S__^**l R huismetcv'en^ ara" ssss _^ééè" é____a,*_ r9e mci ■hai' wo°nka- .

*""s Pj|fjß ken.terras + tuin en- SSjfi^^Jl [y'^j garage. 1e verd.: 3 SS

■hh^l I slaapkamers + badka- SSm9mi''m'l'mm'l'm'mmmmmmmmm mer me, ligbad en vas- "■"■"*"
SS te wastafel. 2e verd.: SS
SS zolderruimte met c.v.-ketel. Aanvaarding direkt.— UT.. 'r■ -' - infïWiii ïm MERKELBEEK— _BU_Éi I /97.500- k.k.

I Tussenwoning met SS______ I c-v' en ber9'n9 lr|d : SSSI sout: kelder. Beg. gr.: SS
SS IPB I hal, woonkamer 8.50 x SSS |__iwß I 4.20/3.10. keuken, :~M&%ï&mwWL I badkamer bijkeuken, =SS V". '" f\ '_ I toilet, terras + tuin- SS

huisje (berging). i e :s
verd.: 2 slaapkamers. 2e verd : 1 slaapkamer. Aanvaar- SS
ding in overleg.

SS VOERENDAAL

SS 1 slaapkamer + douche. Aanvaarding in overleg.

lf TE HUUR: KLIMMEN SS
i _

’ 1200-per mnd.
f- Winkelshowroom- ss
E *■ *"■ woonhuis langs uit- ■—*-

SS pleet woonhuis met woonkamer, goed geout. keuken, 2 J*""*;
■ÊS slaapkamers + badkamer. Aanvaarding medio 1990

Es * Makelaar o.g. " Taxaties ss
==-* " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
23 " Woningen " Verzekeringen

jmakelaardij _|
§§ lil Hoolstraat 42. Voerendaal ===. nvm =-=Zmm*

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Te koop gevraagd

HUIS MET 2 WONINGEN
of pand met mogelijkheid. Zeer vrij en rustig

gelegen in driehoek Sittard, M'tricht,
Heerlen

Prijs tot ± ’ 200.000,-
Reakties (ook makelaars s.v.p.) aan

" Postbus 7136, 5980 AC Parmingen. «m

KOOP KWALITEIT!'■Prijs v.a. f 138.600,- v.o.n. Ë jkjA
max. premie A f 44.000,- ■ Biffal I
Benodigde 25ffl_r
hypotheek f 98.500,-
Een projekt van Bouwbureau Brandwijk, Sliedrecht.

VLii' 11 lil I'BPMFH .11

PERFECT
WOONCOMFORTIN
'DE HEMELDER'

Op een voortreffelijke woonlokatie in het nieuwe
woongebied 'De Hemelder' worden bijzonder
fraaie drive-in-woningengebouwd met inpandige
garage en entreehal op debegane grond. Verder
o.m. woon-/eetkamer met tuincontact, open
keuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbaden
vaste wastafel.

Koopprijs vanaf ’ 147.632,- v.o.n.
Rijksbijdrage
max. ’ 44.000,- totaal,
volgens premie A-regeling.

M RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
641 1 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel045 - 713746

______ _______

HOENSBROEK7MARKT
Uitstekend gelegen HOEKFLAT met cv., lift en berging.
lnd.: hal, keuk., ruime woonkamer., 2 slaapk., luxe bad-
kamer, vrij uitzicht, ’ 72.500,- k.k.

MARGRATEN
Uitst. onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met c.v.-
gas, garage en zonnige tuin. lnd.: hal, wc, ruime living in
L-vorm m. open haard en stenen vloer, luxe eiken in-
bouwkeuken, bijkeuken, 4 slaapk., badkamer.

’ 165.000,-k.k.

GELEEN
Prima onderh. HALFVRI.ic"r'^mi'*t X)NHUIS met
cv., garage en "' '«eQliQVi»»* ""'od' 'nbouwkeu-
ken, bijkeuke \|tl»»TT-iaapk., badkamer en zol-
der, ’ 120.00 ~.-. ,«
HEERLEN Rand centrum
Gunstig gelegen RUIM HERENHUIS, zeer geschikt als
KANTOORPAND of voor BELEGGING. Nadere gege-
vens en prijs op aanvraag.

SCHIN OP GEUL
Uitst. onderh. halfvrijst. WOONHUIS met c.v.-gas, en ;
zonnige tuin m. berging (mogelijkheid garage), lnd.: hal, (
mod. inbouwkeuk., living inL-vorm. m. open haard. Extra \
werk- of speeikmr., 4 ruime slpkmrs., badkmr. m. ligb. en \
2e wc. ’ 209.000,- k.k.
I

MAASMECHELEN BELGIË I
Degelijk gebouwd STATIG VRIJSTAAND HERENHUIS I
met 4400 m 2grond, lnd.:kelders, hal, keuken, eetkamer,
woonkamer, 4 ruime slaapk., badkamer, grote zolder.
Prijs in overleg. 'iBELEGGINGSOBJEKTEN
met gunstig rendement en prima staat van onderhoud in I ■Eijsden en vlak over de grens in Sippenaken'België.
Nadere gegevens en prijs op aanvraag.

I '-W-I BB^H _____________________________________! '_____""^"""^^^""""| ______^^^^r"^^^T_^^^J _^^*_^_B I\k\\ l+i*__ f* 1 !___■
fi___S______f___ I

Sj£JW«"*UJ| I

HOENSBROEK-WEST

nto_-_______________ -_ffl*?"*'___wt?_B_____> """"'' """?/*

Hoensbroek biedt haar inwoners alle nodige
faciliteiten. Naast hetsterk vertegenwoordigde
onderwijsen een meer dan plaatselijk
koopcentrum, heeft de gemeente ook op het
gebied van sport en recreatie van allesin huis:
2 sporthallen, sportvelden,een zwembad, een
visvijver en hetbekendekasteel waarregelmatig
tentoonstellingen, muziek- en
toneeluitvoeringenplaatsvinden.

In Hoensbroek-West heeft het Abp
112 flatwoningen in 4 typen gerealiseerd.
Verdeeld over 6 blokkenzijn er 2- en
3-kamerwoningen gesitueerd.
De 2-kamerwoningen zijn op begane
grondniveau gelegen. Deze woningen hebben
een ruime woonkamer met een openkeuken,
één slaapkamer, een badkamer met ligbad en
vaste wastafel, een groot terras op hetzuiden en
een separate berging. De isolatie is optimaal, de
afwerking is degelijk.
Met name de kleine huishoudens vinden hier
praktische en luxe huisvesting.

Huurprijzenvanaf ’ 542,90 per maand
(excl. servicekosten).

/ /\ Valkenburgerweg25A
MCT-li 6411 BM Heerlen.IMLUU Telefoon 045-710909.

(«huur]
__ VI »

/"*▼ / **r°D l ! é
} "*/ /"""__» *-'

Publikatie i.ai'.*afl Algemeen burgerlijk pensioenfonds

Sittard
Notaris Mr. Theo Gelissen te Sittard

zal op donderdag 8 februari 1990 om 15.00 uur in het
Oranjehotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard ex art. 1223 B.
W. in één zitting bij opbod en afslag in het openbaar
verkopen:

het woonhuis met ondergrond en tuin aan de
Merovingenstraat 38 te Sittard, kad. bekend gem. Sittard
sektie S nr. 64, groot 1,34 are.

Indeling: hal met toilet en m.k., woonkamer, keuken en
berging; 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met douche; 2e verd.: zolder met c.v.-ketel.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten.
Betaling koopsom: uiterlijk 22 maart 1990.
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toepassing
de Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987
van de Koninklijke Notariële Broederschap, voorzover uit
bijzondere voorwaarden niet anders blijkt.

Nadere inlichtingen, ook inzake bezichtiging: Notaris mr.
Theo Gelissen, Walramstraat 24 te Sittard, tel.
04490-10547. - 33938

- —— __T_n_. :

I^\ te koop I
Schinekstraat 9 NIEUWSTADT, STEIN-Nieuwdorp,

«ungalow met c.v., gr. garage. Markies de Schenkweg 58 Batenburgerstraat 35
en rondom siertuinen. Op- Rustig gel. halfvrijst. woonhuis bwj. Rustig gelegen halfvrijst. bungalow
115 m 2. lnd.: hal, gr. woonka- '82 met garage, cv. en mooie privé- met grote garage c.g. kantoor met57 m met open haard, ruime tujn. Oppervl. ca. 370 m 2. lnd.: hal, toilet en c.v.-ruimte, leuke siertuin.
i, 3 slaapks, badk. met ligbad L-vormige woonkamer ±45 m 2m. Tot. oppervl. 361 m 2. lnd.: hal,
prijs ’ 229.000,- k.k. moderne tegelvloer, dichte moderne woonk. ±33 m 2, dichte moderne
fSTADT, Beyerstraat 16 keuken m. alle app. Verd.: 3r. keuken, 3 slaapks, badk. m. douche

slaapks., luxe badk. m. ligbad, 2e en 2e toilet. Aanvaarding direkt.
toilet etc. Mog. v. vaste trap n. zol- Vr.prijs ’ 119.000,- k.k.
der. Luxe en degelijke afwerking.
Opt. isolatie en rolluiken rondom.

fjß||^a^| Vrpri-S >185000'-kk
BERG a/d MAAS, SUSTEREN, Kuiperstraat 4
Pr. Willem Alexanderlaan 1
Vrijst. bungalow met inpandige ga- j,
rage, kelder & stookkelder metrond- __p^S?

andhuis bwj. '82 m. inpandige om glL!u'n- Tot °PPerv' f <>6 *SjF f9I,
geheel onderkelderdlen om- £.J^-^n.",.met Parketvl.. > U %WPP"-ddoor siertuinen. Oppvervl. k

g
eukf ’T6O **'' __é

i 2 m. tegelvl. en o^e^haard' SUSTEREN, Kuiperstraat 2 WÉL WmWËk
/itte keuken m. alle app

,
bij- LandhulS bW)' f 9 me' lnPand'9e 9a" PSS, kantoor. Verd.: overl, 4r, ra9e,en aanf i'^WSTC Tot 0p" ■^*0^... badk. m. ligb., douche, toi- Pe,A 48° * n h°bby" "" ~

f3e
B5 000dkïb'be9laZ,ng- ï^te" ln stijlvolle architectuur gebouwd

' ' keuk. ?_rd.: 4 slpks., luxe badka- vrijst, landhuis bwj. '79 met inpandi-
St. Joost, Merelstraat 9 mer 20lder. Vr.prijs ’ 289 000 -k k. 9e garage, tuinhuis en aangel. sier-
andnuis met inpamjige gara- ELSLOO Dross. v Zuenestraat 4 ,uinen. lnd.: r. hal, woon zitkamer in
ondom siertufc-oryiervl. 670 Leuk gelegen woonhuis met garage ---vorm m. open haard en Noorse; ha<_% _L\jV onkamer' c.v. en royale tuin. Ind ■ hal r woon- 'eisteenvloer, moderne eetkeuken'iVlV^' ,n' b'Jkeuken- kamer, moderne keuken 'm aoo m' luxe inrichting en alle app., bijk.||W.: overl., 4 slaapks., Verd.: 4r. slaapks., badk m 'ligbad Yerd': 4 9r- slPks- lu*e badk- m- "--ner. Geheel onderkelderd. &2e toilet. Vaste trap zolder Ged bad' toilet etc- Aparte douche. Zol-
) aanvraag. voorzien van dubb. beglazing en rol- der °Pl- isolatie. Luxe en degelijke
ENBICHT, luiken. Vr.prijs ’ 139.000,- k.k. afwerking. Vr.prijs ’ 279.000.- k.k.
elemanstraat 1 SITTARD, Rijksweg Noord 290
k gebouwd geheel vrijst. Ruim halfvrijst. herenhuis met gara-
jis, bwj. '88 met tuinberging, ge, cv., kelders en zonnige tuin. Op- SUSTEREN, Rijdtstraat 45a
pandige garage en zonnige pervl. 383 m 2. lnd.:r. hal, L-woonka- Bouwperceel met schuuren fruitwei-
-400 m 2. lnd.: hal, L-vorm. Mer ca. 40 m2met open haard, grote de Tot oppervl. 1060 m 2. Vr.prijs

amer met tegelvl.,'keuken, keuken, serre. Verd.: 3 gr. slpks., ’ 60.000,-k.k.
overl., 3 slaapks., badk. met badk. m. ligbad. Zolder m. vaste trap
ilet, zolder. Opt. isolatie, en 2 mansardekamers. Vr priis

’ 198.000,-k.k. ’ 169.000,-k.k.

-rsK MARINUS KRIJNTJESVVIL beëdigd makelaar & taxateur o.g.
Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544

i

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

Schitterend wonen -f- 'n beetje werken
■MBÈ4-*^*V"*-" "

i;' _fl_U«
__».*"_ -.il***- *_-*

Inderdaad. Dit uniek object is ge-
maakt voor iemand die enerzijds wil
wonen in een ruime bungalow opschitterende lokatie in „De Heek" en
in het aangrezende gedeelte bv. eenseizoensgebonden horeca-exploitatie
wil uitbaten. Het object is gelegen aande rand van Domein Hellebeuk eenkleinschalig park van particuliere va-kantiewoningen aan de Hellebeuker-
weg te Klimmen. Koopprijs

’ 275.000,- k.k. '
I Bosserveldlaan Hyacinthenlaan■ Zeer fraai gj^J£«i**f ijst. 4-slaapkamerwoning met II o°_i_._l__i3«'»»»-as. c.v.-gas, berging, kelder!I Bc^lt»»"»^ Vraag- en vaste trap naar zolder II prijs ’ 230.000,- k.k. Geheel voorzien van II kunststof kozijnen en Ij^l_|_lT dubbele beglazing II Royale tuin. Vraagprijs II Brunssum-Centrum - 89.000,- k.k.
I Kerkstraat HolsterbeekI Superluxe appartement,
I 7e woonlaag, met lift en _
I berging, lnd.: woonk. (43 , êWmI m 2), grote + kleine slpk., |AagI compl. ingerichte keukenI (wit), fraaie badk. met I r^^HPP» I
I bad, toilet en bidet. Koop- ! WmI prijs ’ 149.000,- k.k. mmmmmmw
I Keizerstraat Rl3nt m'm' 9eschakeld II u f . landhuis met groot sout II Halfvrijst. woonhuis met en inpandige garage. Ca. II gas-c.v., garage en tuin. -| 000 m 3inhoud, lnd. 0.a.: II Geh. verbouwd en gere- com ,

jnger bar hobb I
I noveerd. lnd. 0.a.: L-ka- keldér wjjn. en ke|. I■ mer met bet. vloer, geslo- der L.woonk. me , parke! II '^k!ukln- le,vSrd_: 3 <52 m2- woon-eetkeu- II slpk., badk. me hgbad en k overdekt , 4 I
I nigoóo^kk aa9pnJS 9ro,e s'Pk' badk- me,lI ; ■ ■9UUU--Kk- bad + douche en 2e toi- ■let. Goed géisol., duurza- I

me materialen. Koopprijs I

’ 350.000,- k.k.

Éb-^*___B_MB__É -_-_-_--^--L

I Brunssum-Centrum Napoleonbaan NoordI Passage Halfvrijst. hoekhuis met II Luxe appartement, 8e c.v.-gas, berging en ga- I
I woonlaag met eigen c.v. rage. lnd. 0.a.: flinke kei- ■I en lift. Ind. 0.a.: flinke hal, der, royale hal, woonk., I
I woonk. met open keuken gesloten keuken, serre. I
I (40 m 2), 3 slpks., grote 1e verd: 3 slpk, douche. ■I badk. met bad en dou- bergzolder. Vraagprijs I
I che, berging. Koopprijs f 135.000,- k.k.
I voor de snelle beslisser SluisbeekI nu ’ 129.000,- k.k. Modern afgewerkte- pa- Itio-bungalo-»i_j;r»o[\ hti- II Boerhaavestraat ge |*»Q»JJv"ctuur II Op zeer goede lokatie aa^Jv^c patio. Vraag- II woonhuis met c.v.-gas, prijb ’ 138.000,- k.k.
I garage + berging en klei- II ne tuin (zuid) lnd. 0.a.: BTffT^^BI kelder, woonk. met eikenI parket, gesloten (eiken) N usterwegI keuken met app., 3 slpk., Woonhuis met garage, II douche, bergzolder (vlie- cv .gas en k|ein

s
e I

I f-ÏÏPLn ,
- Kooppnjs bwj. 1975. lnd.: woonk. I

I i ■IÖUUu-- k k. me, open keuken ca 35 ■
m2met bet. vloer en luxe II eiken keuken. 1everd.: 3 II Van Lennepstraat slpk., douche met 2e toi- I■ Geheel gerenoveerd iet, vaste trap naar 4 slpk. I■ woonh. met berging en en zolder. Spouwmuuri- I■ tuin. lnd o>»»|*tler, sol. Koopprijs II wor.-ioil||\,f»,BK en ’ 118.000,- k.k.I (ei\lfcl\l>"&uken). 1e ,„ Ho ram„I vfrJ: 3 slPks' d°uch*- Geh ge^en-veerd en ge- II / qTnnn y u

Vraa9P"ls modemiseerd II ’ 95.000,- k.k. woonhn^aOWe. Iap£\|VfV^" c.v.-gas. II __b<__hm^_i Vra^^js ’ 178.000.-■
il i j;n_|; | k.k.

I Valeriusstraat 81-nTTiT^^-H II Geh. verbouwd en gere- ____Lal__(_______l____________i__-[__i
I noveerd halfvrijst. AlexanderstraatI woonh. met garage, cv- Zeer mooi gesitueerd II gas en tuin. Ind. 0.a.: halfvrijst. woonh. met II woonk. met open keuken gas-c.v., garage en apar- 1I 46 m? met parket, eiken te berging. Ind. oa II aanb.keuken, grote hob- woonk. (B._>o x 3.80) met I

bykelder, 4 slpk, zolder, parket en sierpleister, ge-1I Max. isolatie. Nieuwe ko- sloten keuken, 3 flinke II zijnen met dubb. begla- S|pk__ dOUChe met v.w. + II zing. Dak- + spouw- 2e toilet Grotendeels II muurisolatie. Koopprijs dubb. beglazing. Koop- II ’ 129.000,-k.k. prijs ’ 145.000,-k.k.

UI—..«voVttlll

Heidetum bij uw huis? Tennisbanen om ac hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

Zaterdag 27 januari 1990 "55
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="'___ WHAlfïlH WU=

= Heerlen-Welten
Peter Petersstraat 52 =
Gunstig gelegen woon- == huis van moderne ar- =

Ij.. chitectuur (1984) met =, buitenberging en ach- Ü
terom bereikbaar. =

complete badkamer. =
’ 104.500,-k.k. =

Heerlen-Welten =

■ ■■■■■ woning met leuke tuin, =via hobbykamer bereik- =
baar. Woonkamer met =

Geleen
= M Borrekuilstraat 13 =Nabij station gelegen =

kamers en douche. =Verdieping met slaap- =
kamer en bergzolder. =
/ 137.000,-k.k. =

i Ten behoeve van een onzer relaties, op ca. 15 km van =; Valkenburg, luxe woonhuis, cv. appartement met ga- =
= rage. Huurcontract van bep. tijd mogelijk. Huurprijs == n.o.t.k. =

Heerlen, Nobelstraat 8-14
Kantoorruimte met parkeergelegenheid.= Heerlen, Dr. Poelsstraat 23 == 520 m 2kantoorruimte op eerste verdieping. =Heerlen, passage Oude Veemarktstraat/ == Emmastraat =
Winkelruimte 720 m 2, verdeeld over drie verdiepingen. =Winkel/showroom 167 m2met souterrain. == Heerlen, winkelcentrum Heksenberg
Mgr. Hanssenstraat S

= Units vanaf 50 - 200 m2=
i Kerkrade-W, winkelcentrum Gracht, Eikerplein 2 == Winkel, kantoor 120 m 2. =
= Kerkrade-W., Akerstraat 149
S Representatief kantoorpand, geschikt voor o.a. (para)- I= medische praktijk, ruime parkeergelegenheid == ’275.000,-k.k.

: Maastricht, Kast. Beusdaelplein
= Aan binnenplaats gelegen ruimte, voor div. doeleinden := geschikt. =

I^BC Makelaardij ï
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
Tel. 045-712040 |
Zat. van 10.00-13.00: 045-352569

filllllllllUJllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiillllil

MARIA-HOOP (gem. Echt).
"Prachtig vrijst. herenhuis m. zwembad, solarium, ga-
rage". Inhoud 900 m3, perc. 3240 m2. lnd.: keld.,
woonk. 52 m2, keuk., 5 slpks., 2 badk., 3 toil., zolder.
Zeer luxe afgewerkt! Prachtige als park aangel. ach-
tertuin. Aanv. i.o. Vraagpr. ’ 385.000,- k.k.
SPAUBEEK,
"Aan de rand v.d. bebouwing gel. uitstek, onderh.
vrijst. wit herenhuis!" lnd.: keld., L-vorm. woonk.,
keuk., badk. m. ligb. en toil., 2 slpks., berg. 1e verd.:
3 slpks., toil., keukentje. 2e verd.: kl. appartement m.
zitk., 1 slpk. en berg. Ook zeer geschikt als beleg-
ging! Aanv. i.o. Vraagpr. ’ 345.000- k.k.

k I 3X31165! binnen 2 dagen in huis

* HypOtiieken: gratis verzorging

★ Verzekeringen: .natievormen

★ Verkoop/verhuur: van panden
in alle prijsklassen en alle plaatsen
Adviezen zijn gratis en vrijblijvend!

Kies de juiste partner. Bel ons!!!
VERKOCHT
HEERLEN/MOLENB_r»^jQ|»U"\ eg.
Perceelgrond v. welstand-
tekening! Pr. ’ 16. "*».o.n.
HEERLEN SCHAESBERGERVELD.
"Uitstek, onderh. modern woonh. m. gar. Subsidie:

’ 18.000,-. Met 3 slpks., badk. m. ligb., 2e toil. en v.
w. Op loopafstand v. centrum. Pr. ’ 139.000- k.k.
Aanv. i.o.
HEERLEN, Kerkraderweg,
perc. grond v. 122 m 2m. goedgekeurde welstand-
stek, v. vrijst. woonhuis te bouwen.
Prijs ’ 16.000,-v.o.n. 33945

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 slaapkamers resp. ca. 14 m2, 8.5 m2en 6 m2,
badkamer met douche en mogelijkheid voor
tweede toilet.

Afwerking:

" buitenkozijnen in hardhout
" dubbele beglazing (in woonkamer en keuken)

" c.v.-ketel met warmwaterapparaat (gesloten
systeem)

" keuzemogelijkheid in vloer- en wandtegels en. keukeninrichting
" woningen worden traditioneel gebouwd
Prijs ’ 132.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakten van 130 m2tot 260 m 2
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 538,-
-" Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

'A-AfI
■ — A/

Begane grond: !
" 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.

m——. Inlichtingen-verkoop:

van maandag lm vrijdags|»^^^ van 9 00-17.00 uur enL___|^l vol9ens afspraak;mmm s zaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

mm unitedWK TECHNOLOGIESI___J PRATT & WHITNEY
Pratt & Whitney Overhaul andRepairCenter - PWORC-E maakt deel uit van United Technolo- - hetkontrolerenvan devoortgang,en het gericht

Europe B. V. (PWORC-E) is gespecialiseerdin de gies. Deze Amerikaanse multinational biedt werk inspelen op veranderingen;
revisie enreparatie vankomponenten van aan ongeveer 200.000 medewerkers. Op grond - hetvoeren van intensief overleg met de werk-

vliegtuigen,zoals brandstofpompen, van deaard en het niveau van de werkzaamheden, voorbereiders en medewerkers van de pro-
brandstofregelaars,propellersystemen, kan PWORC-E aangemerkt worden als een high- duktieafdelingen, materiaal dienst en enginee-

elektronischeregelsystemen etc. Het bedrijfis tech bedrijf. Het werk wordt uitgevoerd in op- ring.
sinds 1981 gevestigdop MaastrichtAirport. dracht van klanten diegevestigd zijn in Europa,

het Midden-Oosten en Afrika. Momenteel werken Voor deze funktie vragen wij:
er 130 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is29 - een afgeronde technische opleidingop middel-
jaar. Het bedrijf heeft in deperiode van 1981-1990 baar niveau;
een voorspoedige ontwiKkeling gekend. - ruime ervaring in het plannen vanreparatie- en

revisie-activiteiten;
Het bedrijfsbureau heeft tot taak de produktie- - inzicht in gedetailleerdeplanningsprocessen
voortgang van hetreparatie- en revisieproces op waarbij de totale samenhang niet uit hetoog
efficiënte wijze te beheersen door het geven van mag worden verloren;
ondersteuning op het gebied van produktieplan- - affiniteit met automatisering;
ning, materiaalvoorzieningen werkvoorbereiding. - goedesocialeen communicatieve vaardighe-
Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor den.
defunktie van:
nn/tniiVTICDI AMtJCD # Telefonische informatie kunt uinwinnen bij de heerPHUUUI- I IC KLANI-Cn m/V c Boogert, hoofd bedrijfsbureau, telefoon

043-664343. (na 18.30uur 04750-28881). Sollici-
De produktieplanner vervult een sleutelpositie. In tatieS) voorz jen van een uitgebreid curriculum vi-
dezefunktie, welke in teamverband wordt uitge- tae

_
kunt y ricnten aan Pratt & Whitney Overhaul

voerd, zijn devolgende aspekten van belang: and Repair Center - Europe 8.V., Postbus 269,- het opstellen van planningen op basis van be- 6190AG Beek, ter attentie van dhr. L. Brands,
werkingsvolgorden, werkmethoden, normen, hoofd personeelszaken,
specifikaties en capaciteiten;

_____—, . . , ____->

Technische School
"Maastricht"
gevraagd:

DOCENT(E) creatief tekenen
voor 26 uren per week
ter vervanging wegens ziekte.

DOCENT(E) natuurkunde en/of
wiskunde
voor 15 a2O uren per week in het kader van
contractonderwijs.

Sollicitaties zo spoedig mogelijk richten aan de
R.K. Technische School Maastricht, Jul. v.
Stolberglaan 51, 6224 JW Maastricht.

Inlichtingen bij de directeur, de heer L.M.G.
Janssen, tel. 043-622666.

34066

Voor onze filialen te Vaals, Schaesberg en Heerlen zoeken wij:

A) caissières (m/v) voor 32 uur en 16-32 uur per week in ons filiaal
te Schaesberg.
Je gaat de hele dag met mensen om. Je bent vriendelijk en behulpzaam en werkt samen met
een gezellig team collega's. Het werk dat je doet, is belangrijk. Door jouw handen en die van je
collega-caissières gaat de hele omzet van het bedrijf. Vandaar de grondige interne opleiding.

B) verkoopmedewerkers (m/v) voor 32 uur per week in ons filiaal te
Heerlen en 40 uur per week in ons filiaal te Schaesberg.
Je bent bevoorrader, etaleur en organisator tegelijk. Je ziet er op toe dat er geen lege vakken
ontstaan in de winkel. Je zorgt ook voor een goede produktpresentatie, het nauwgezet prijzen
van de artikelen en voor een nette winkel. Bovendien ben je behulpzaam en vriendelijk tegen de
klanten.

C) AGF-chef (m/v) voor 40 uur per week in de regio Heerlen.
Op de groente- en fruitafdelingen van onze supermarkten worden dagelijks veel klanten
geholpen aan dagverse artikelen. Als AGF-chef bent u vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de
presentatie en de versheid van die artikelen, alsook voor de kwaliteits- en kostenbewaking.
Daarnaast behoort ook het adviseren van onze klanten tot uw taak. Het assortiment bestelt u
zelf dagelijks bij ons distributiecentrum.

Voor alle functies geldt dat je in het bezit moet zijn van minimaal een MAVO-diploma of
LBO-diploma. De nodige ervaring en vakdiploma's strekken tot aanbeveling.

Wij kennen prima arbeidsvoorwaarden, zoals:
- een uitstekende beloning;- waar nodig een reiskostenvergoeding;
- 8% vakantietoeslag en een compensatieregeling voor het werken op zaterdagmiddag;- 100% studiekostenvergoeding.
_, _ .__,_». De HermansD) vulploegleden (m/v) vanaf 18 jaar t.b.v. filiaal Vaals. Groep is een

Jouw werkzaamheden bestaan uit het beprijzen van de artikelen en het op peil houden van de grOOt bedrijf.
vulgraad in de winkel. |n fe njjm 140

Voor deze werkzaamheden krijg je een aantrekkelijk uurloon uitbetaald, waarin bovendien verwerkt A^Tzijn de 8% vakantiegeld en de vakantiedagen. SUpeiTnanCten
en Wijnpak-

Heb je belangstelling, stuur dan bijgaande bon in een gefrankeerde enveloppe naar Jac. Hermans, huizen Wer-afdeling personeelszaken, postbus 44, 5126 ZG Gilze. Npn 7n>n
;*_%«§ 3.000 men-
f^o sen. En dat

JAC. HERMANS SUPERMARKTEN aantal groeit
| Ja, ik heb interesse in de door u aangeboden functie(s): alsmaar aOOr.

j A) caissière 32 uur 16-32 uur _^^^^^^B) verkoopmedewerker t.b.v. filiaal Schaesberg
filiaal Heerlen M

C) AGF-chef
0) vulploeglid
Naam: m/V
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon: , m^
Geboortedatum: ■

i mm7~ ze i iJacnermansj
__- _ i è l

r ROS I TTA '

Handelsmaatschappij B.V.

vraagt ten behoeve van de afdeling planning een

PRODUKTIEPLANNER
M.E.A.O. of daarmee gelijk te stellen niveau.
Na een inwerkperiode zullen uw werkzaamheden bestaan uit:
- verwerking van produktie-opdrachten;
- opstellen van produktieschema voor de produktie-afdelingen;
- voortgangscontrole hiervan.

Wij zoeken iemand met organisatietalent, kunnen werken in
teamverband en bekendheid met computer-verwerking.

Bent u geïnteresseerd stuur dan uw curriculum vitae ter attentie van ,
afd. Personeelszaken, mevr. ter Haar of de heer van der Leeuw.

Rositta Handelsmij B.V.
Postbus 48
6130 AA Sittard
Tel. 04490-90200 ■&#/

S

—__;

iÜr GEMEENTE
-____ SITTARD

__*""

Bij de gemeente Sittard bestaat de vakature van:

MEDEWERKER MUSEUM DEN TEMPEL
(M/V)

Hetbetreft hiereen 50%-funktie.

Funktie-informatie:
- de zorg voor de kollekties van de stedelijk-historische afdeling van »■

Museum in de meest brede zin;
- het doen van waarnemingen in archeologisch "verdachte" gebiedenbinnen £gemeente Sittarden het verlenen van assistentiebij archeologisch onderzo6*'

- het zorgdragen voor het inventariseren, beschrijven en konserveren sf
voorwerpen;

- het samenstellen en organiseren van exposities; .
- het zorgdragen voor edukatieve aktiviteiten, zoals het verzorgen

rondleidingen, het houden van lezingen e.d.

Funktie-eisen:- akademische opleiding, richting geschiedenis met bij voorkeur als bijvlj
archeologie;

- specifiekekennis c.g. affiniteit met de geschiedenis van deze streek;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- goedekontaktuele eigenschappen;
- bereidheid om in Sittard te «(komen) wonen.

Salariëring:
Uitgaande van de omvang van defunktie van 50% bedraagtbij indiensttred-n
het salaris minimaal/1.336,- en maximaal’2.072,-- bruto per maand.

Overige informatie:
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure. I
Leden uit groepen die op de arbeidsmarkt in.een minderheidspositie verkerc
krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang. Bij de gemeente Sittard is v0\
vrouwelijke medewerkers de mogelijkheid totkinderopvang aanwezig. Nadc
informatie kan worden ingewonnen bij de heerP. Gorissen, teamleider kultt-H
tel. (M490-18688, toestel 136.
Belangstellenden kunnen vóór 7 februari a.s. - onder vermelding v*\|
referentienummer 90.2 - hun sollicitatie richten aan het College viM
Burgemeester en Wethouders, Postbus 18,6130AA Sittard.

*
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m Akrosil
Europe

ZIN OM MEE TE GROEIEN?
AKROSIL EUROPE is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd op het gebied van gesiliconi-
seerde papieren en plastic foliën, zg. release liners. Vanuit een nieuwe, zeer moderne fabriek in HeerlenWerkt een jongen enthousiast team aan deversteviging van Akrosil op de Europese markt. Ons doel?Marktleider worden in Europa, zoals onze Amerikaanse organisatie marktleider is in Amerika.
Wil je meewerken en meegroeien naar deze positie? Wij hebben plaats voor een

D CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
Een uitstekende startfunctie binnen Akrosil voor een HEAO'er CE met bij voorkeur bedrijfservaring. Debelangrijkste taken zijn orderboeking en begeleiding totdat de goederen de klant bereiken en interfacetussen de klant, field sales en interne afdelingen. Na een aantal jaren moet je rijp zijn voor een verant-woordelijker marketing- of salesfunctie. Goede beheersing van de Engelse, Duitse en bij voorkeur Fran-se en/of Spaanse taal is vereist.

2i TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
Een ervaren produktontwikkelaar (minimaal HTS chemie of vergelijkbaar) met achtergrond in siliconecoating of papierveredelmg zal nieuwe release liners gaan ontwikkelenen technische ondersteuning ge-ven aan de marketing and sales department. Ook hier is een goede beheersing van de Engelse en Duit-se taal belangrijk.
Geïnteresseerd in een van deze functies? Schrijf dan aan Akrosil Europe BV, Imstenraderweg 15, 6422Heerlen, t.a.v. John Pieron.

Q
JjIIMIHFIRST

Smulders \.
■B^JaSaßaimontfoort \
schoonmaaksystemen \
Onze opdrachtgever, SmuldersB.V, met het hoofdkantoor te Montfoort, is een
sterk groeiend bedrijf datzich richt op de verkoop van professionele schoon-
maakmachines en -hulpmiddelen. Belangrijke afnemerszijn schoonmaakbedrij-
ven, levensmiddelenbedrijven, industrie, overheid en instellingen voorde
gezondheidszorg. Smulders heeft een goede naam opgebouwd en behoort tot
de marktleiders in de branche. Het bedrijf telt ruim 40 medewerkers. In verband
met de verdere groei van de onderneming zoeken wij voor deregio Limburg
een

commercieel technisch
adviseur
die verantwoordelijk wordt voor de Verdere selectiecriteria zijn dynamiek,
verkoopresultaten in zijn regio. representativiteit en flexibiliteit.
Aantrekkelijk in deze functie zijn de Leeftijd: 30-40 jaar.
grote mate van zelfstandigheid,
commerciële ontplooiingsmogelijk- Een psychologisch onderzoekkan deel
heden en de uitstekende arbeidsvoor- uitmaken van de selectieprocedure,
waarden. Het is een dynamische
markt waarin u actief zult zijn. Uw Indien u (m/v) geïnteresseerd bent in
gesprekspartners zijn onder meer dezefunctie, kunt u tot 8 februari a.s.
hoofden civiele dienst, inkopers en een responsformulier en een informa-
directies. U heeft zelf een inbreng in tieblad aanvragen. Hetreferentie-
het commerciële beleid voor uw regio, nummer is LD 47077.

Adviesbureau Psychotechniek
Voor dezefunctie is een ruimeervaring UtrechtB.V,
in het onderhouden en uitbreiden van Postbus 1047,3500BA Utrecht,
commerciële contacten noodzakelijk. tel.: 030 - 334143.

psychologisch onderzoek
werving en selectie .
studio «w loopbaatioriëntatie
organisatie- en itersoneetsadviezen

TECHNIEK I

-6*tfß,l|-i. De Gulpener Bierbrouwerij
is Limburgs grootste en oudste zelfstandige familiebrouwerij,

gevestigd in de mooiste streek van Nederland. Zij wordt al meer dan 160 jaargeleid doordezelfde familie. De oude brouwtraditie gekoppeld aan modem management maken de Gulpener tot
een succesvolle onderneming. Zij is vooral bekend en geliefd om haar speciaalbieren naast het

Gulpener Pilsner, te weten het Gulpener Dort, Gulpener X-Pert, Gulpener Oud Bruin,
Gulpener Bock, Mestreechs Aajt.

Voor de afdeling service, met als standplaats Hoensbroek, zoeken wij een meewerkend*

CHEF SERVICE-DIENST M/V
die op de meest voortreffelijke wijze ons Gulpener bier uit onze kranen laat stromen.

"e funktie: De kandidaat:
Het leiden en motiveren van de afdeling. " Opleiding MTS bij voorkeur energietechniek.

* Het verzorgen van de werkplanning aan de " Enige jaren ervaring in een leidinggevendehand van werkopdrachten. funktie is een pré.
* Het op basis van de werkplanning verstrek- " Jong, enthousiast, ambitieus,
ken van enerzijds opdrachten aan de afdeling
'nkoop voor inkoop van materialen en ander- Een psychologische test kan deel uitmaken van
2«jds het vaststellen van de routings voor de de sollicitatieprocedure.
Monteurs.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun sollicitatie met c.v. te sturen aan de:
B.V. Gulpener Bierbrouwerij » A_*4_\ _»«&.
Postbus 51, 6270 AB Gulpen è^^^^^^^

a^MaaaJ wmmmmr ■^^■aaJ. 'De VDL Groep is een bundeling van twaalf werkmaatschappijen die tesamen toonaangevend zijn op het gebied van metaalbewerkingen in de ruimste zin van het woord.
Dankzij een enorme diversiteitaan produktiemogelijkheden mag de VDL Groep een groot aantal nationale en internationale bedrijven tot haar klantenkring rekenen.
Een uiterst modern machinepark, een geavanceerdekwaliteitskontrole en meer dan 700 gemotiveerde medewerkers, verdeeld over 85.000 m2produktie-oppervlakte,
maken de VDL Groep tot een uiterst betrouwbare en zeer flexibele toeleverancier.

CAJA : ___= I c chroomwerk- ___=
Caja B.V. te Kerkrade is een bedrijf binnen de VDL Groep dat naast haar Chroomwerk B.V. te Kerkrade is binnen de VDL Groep aktief met elektrolytische
industriële toeleveringen bekend is om haar eigen produkt, metalen en kunststof oppervlaktebehandelingen. Hiervoor beschikt Chroomwerk over tien
wielen voor tal van toepassingen welke hun weg vinden over de hele wereld. volautomatische galvanische produktielijnen waarmee oppervlaktelagen als
Met circa 60 medewerkers heeft Caja B.V. op haar marktgebied een chroom, nikkel, zink en lak worden aangebracht op produkten van vele klanten
uitstekende kwaliteitsreputatie opgebouwd. Met de binnen het bedrijf aanwezige in Nederland en de omringende landen.
disciplines zoals lassen, stampen, buigen en volautomatische wielenproduktie, Met rond de 90 medewerkers vormt Chroomwerk het voor Europa grootste
op het gebied van metaalbewerking en diversekunststofspuitgiettechnieken is loonveredelingsbedrijf waar op hoog kwaliteitsniveau produkten voor klanten in
Caja B.V. ingesteld op zowel massafabricage alsook op relatief kleine series. diverse industriële branches van een zogenaamde finishing op basis van
Een eigen gereedschapmakerij zorgt voor een grote flexibiliteit. klantspecificaties worden voorzien.

Ter versterking van de organisatie zoeken wij kandidaten voor defunktie Ter versterking van onze organisatie zoeken wij kandidaten voor de
van: volgende funkties:

Bedrijfsleider Hoofd werkvoorbereiding
defunktie de funktie
U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de produktieplanning en U draagt samen met uw medewerkers de zorg voor het plannenvan het
geeft leiding aan een groep van rond 50 medewerkers binnen de afdelin- produktieprogramma. Tevens behoort het uitvoeren van voor- en
gen: perserij - lasserij - montage - kunststof en gereedschapmakerij. Naast nacalculatie tot uw taken. Vanwege de grote flexibiliteit en korte
kosten- en kwaliteitsbewaking ligt het accent op het verhogen van de flexi- doorlooptijden dient u met goed begrip van het galvanische proces te
biliteit van de produktie en de efficiency hiervan. Binnen uw takenpak- . komen tot een verdere optimalisatie van de procesvoering. Het verder
ket vallen tevens kontakten met toeleveranciers. invoeren van ons automatisch produktiebesturingssysteem wordt door u

enthousiast aangepakt. Kontakt met onze klanten behoort tot uw taken.
dekandidaat dekandidaat
Voor deze uitdagende maar ook veeleisende funktie bent u een interessan-
te kandidaat indien u naast een opleiding HTS-werktuigbouwkunde be- u dient een HTS-chemie- of werktuigbouwkunde-opleiding afgerond te
schikt over enige jaren succesvolle ervaring op leidinggevend gebied. hebben en daarnaast enige jaren werkervaring in een industrieel bedrijf.
Van u wordt verwacht dat u op soepele wijze met weerstanden kunt om- Een sterk analytisch vermogen, zakelijk en cijfermatig inzicht en een
gaan en tegelijkertijd voldoende sturende werking demonstreert. motiverende instelling behoren tot uw eigenschappen.
Doortastendheid, overtuigingskracht, enthousiasme en initiatief zijn hierbij Commerciële kontakten onderhoudt u met voldoende flexibiliteit en tact.
belangrijke voorwaarden. Kontaktpersoon: de heer J. Mooren
Kontaktpersoon: de heer J. Mooren.

ü—j-. -. ;—tj. Hoofd chemische dienstHoofd werkvoorbereiding
- defunktie
ue TUnKTie U draagt met uw medewerkers zorg voor de complete bewaking en

beheersing van alle chemische processen binnen onze diverseSamen met uw medewerkers zult u verantwoordelijk zijn voor het opstellen produktie-afdelingen. U verbetert en ontwikkelt procedures hiervoorvan de produktieplanning, dewerkvoorbereiding, de uitgifte van noodzakelijk, bewaakt deze en stuurt zo nodig bij. De verdere uitbreidingproduktie-orders en voor- en nacalculaties. en optimalisatie van onze waterzuiverings- en recyclinginstallatie behoortVoorts verwachten wij van u dat u op initiatiefrijke en aktieve wijze tot uw taken. Ook ons chemisch laboratorium zal onder uwrealistische voorstellen doet ter optimalisatie van het produktieproces. Het verantwoordelijkheden vallen,
meewerken aan de implementatie van ons nieuwe geautomatiseerde
produktiebesturingssysteem zal eveneens tot uw taken behoren. j_ ItnnAiAnnt
Oe Kandidaat Wij zoeken voor deze zeer verantwoordelijke funktie een chemisch

technoloog TU/HTS. U bezit bij voorkeur ervaring op het gebied vanVoor een goede vervulling van deze funktie achten wij een galvano-technische processen. U kunt zelfstandig werken maar weet uwHTS-werktuigbouwkunde opleiding noodzakelijk, evenals ervaring op het medewerkers te motiveren. Naast uw sterk innovatieve interesses bezit ugebied van metaal- en kunststofproduktie-methodieken. een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.U dient de moderne talen te beheersen. De funktie vraagt een meer dan Kontaktpersoon: de heer J. Mooren
gemiddelde inzet van u maar biedt u tevens een uitdagingen kansen, als u
met een sterk in ontwikkeling zijnd bedrijf meer wilt groeien. .
Kontaktpersoon: de heer J. Mooren "» f f ■"Produktievoorman
Technisch commercieel
fffWMvvfCrf I%Waf Als voorman heeft u de verantwoordelijkheid over een aantal— . produktielijnen, welke in drie ploegendienst produceren. U coördineert de

#
taken en zorgt voor een efficiënte en effectieve orderafhandeling. Ookde funktie ontplooit u initiatieven voor verdere optimalisatie van het produktieproces.
U bewaakt de chemische processen en waar nodig springt u zelf bij in het

Als commercieel buitendienst medewerker bent u verantwoordelijk voor produktieproces.
het onderhouden van kontakten met bestaande klanten en het leggen van
nieuwe kontakten, het in samenwerking met de uitvoerende afdeling fife kandidaatmaken van offertes en het commercieel begeleiden van de verkregen
orders. Uw inspanningen zijn met name gericht op het verder uitbreiden U heeft een gedegen chemische kennis op MBO-niveau. Ervaring op hetvan onze industriële toeleveringsaktiviteiten, waarbij in eerste instantie de gebied van de galvanische industrie strekt tot aanbeveling. Voorts heeft uBenelux en BRD tot uw werkgebied worden gerekend. leidinggevende en organisatorische capaciteiten en goede kontaktuele

vaardigheden. U heeft enige jaren ervaring in een industrieeldekandidaat produktiebedrijf.
Kontaktpersoon: de heer J. Rademacher

Na uw opleiding HTS-werktuigbouwkunde hebt u uw commerciële
interessen bewezen aan de hand van relevante werkervaring. U beheerst ~
de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. Wij vragen voor deze zeer _T_-_ _■!__■« «_■» _■_-_ _■_"*_-_-__---_««_"i---*-/
zelfstandige funktie om doorzettingsvermogen, creativiteit en de flexibiliteit f "CI IlilOC/7 CC/111/// _TI CICTCTI
om zowel op technisch als commercieel vlak op hoog niveau met onze f f
afnemers mee te denken. __^ê__f "__* V^___f*n .Pf*Kontaktpersoon: de heer T. Roselle lUWMW TVWl f%Wf

Produktievoorman *^*Uw aktiviteiten zijn er, als buitendienstmedewerker, op gericht ons dien-— stenpakket aan te bieden aan industriële klanten in branches als de auto-
de funktie mobiel-, rijwiel-, meubel- en electrotechnische industrie.

Uw marktgebied is met name de Benelux. U zult onze klanten adviseren
aio „^„ „ ,„.,,.., omtrent de mogelijkheden en optimale toepassingen van de diverse galva-Als voorman geeft u leiding aan een produkt.e-afdel.ng waarbij u streeft nische bedekkingen waardoor in deze funktie een afwisselende combinatienaar een optimale orderafhandel.ng. U bent verantwoordelijkvoor de ontstaat van commerciële en technische aspekten.produktieresultaten binnen uw afdeling in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
U ontplooit initiatieven ter verbetering van de produktiviteit en begeleidt « L„nel'J -i
het opstarten van nieuwe projekten. *■*"* KOnOÊOOOf
Naast deze verantwoordelijkheden neemt u zelf deel aan het
produktieproces. De kandidaat die wij zoeken beschikt over een diploma HTS-chemie of

werktuigbouwkunde. U bezit uitstekende kontaktuele eigenschappen en
dekandidaat een nuch,ere* no-nonsende en collegiale instelling. Verder heeft u ervaring

op commercieel gebied en beheerst u de moderne talen in woord en ge-
_.._■ schrift.U bezit een diploma MTS werktuigbouwkunde met daarnaast enige jaren Kontaktpersoon: de heer W Janssenervaring in een produktiebedrijf. Afhankelijk van uw specialisatie zult u

geplaatst worden in een metaal- dan wel kunststofafdeling waarbij ,
ploegendienst gewenst kan zijn. Voorts neemt u graag het initiatief en aw f"■ "■ f - f
heeft u goede leidinggevende en organisatorische capaciteiten. K \A/OlltPiTGl{ftflTFftlollF
Kontaktpersoon: de heer P. Paarhuis ** "Wf''^"■****/' "' WËm^VI

defunktie
Aan de hand van voorschriften en specificaties bewaakt de
kwaliteitskontroleur de kwaliteit van de inkomende goederen, de goederen
in bewerking als ook het gereed produkt. Tevens bewaakt u de naleving
van de diverse procedures zoals die zijn omschreven in het
kwaliteitshandboek. U doet voorstellen ter verbetering van de gehanteerde
meetmethodieken en draagt zorg voor een doelmatige dokumentatie.

dekandidaat
Naast een diploma MTS-chemie of werktuigbouwkunde bezit u
werkervaring welke aansluit op de beschreven funktie. Kennis op
galvano-technisch gebied strekt tot aanbeveling. Tevens heeft u een
redelijke kennis van de moderne talen.
Kontaktpersoon: de heer J. Verberkt

Bovenstaande funkties in beide bedrijven, behorend tot de dynamischeen sterk expanderendeVDL Groep, worden gehonoreerd in overeenstemming met de inhoud van j
de funkties evenals de bijpassende secundaire voorwaarden.
Geïnteresseerd? Stuur dan, binnen 10 dagen, onder vermelding van de beoogde funktie en kontaktpersoon, uw schriftelijke (liefst handgeschreven) sollicitatie en
curriculum vitae aan ons bedrijf, Postbus 1102, 6460 BC KERKRADE.
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organisatie op het gebied van wegenbouw, pijpleiding- en
abelwerken, hijswerken en industriële verhuizingen.

ze divisie Wegenbouw vragen wij op korte termijn:

1 ENKELE ALL-ROUND UITVOERDERS M/V

■ EEN ERVAREN ASFALTUITVOERDER M/V
/an de kandidaten wordt verwacht een opleiding op HTS/MTS-niveau,

_^_goede contactuele eigenschappen, leidinggevende capaciteiten en
-ukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

ken wij:

M EEN ERVAREN UITZETTER/LANDMETER M/V

■ EEN ERVAREN MACHINIST MOBIELE
GRAAFMACHINE M/V

Voor alle functies geldt dat het werkgebied Zuid-Nederland zal zijn.

Nadere informatie kan worden gevraagd aan dhr, M. Bijvelt, tel.
04490-11

iicitaties kunnen tot 17 februari a.s. worden gericht aan:

Wegenbouwbedrijf J. Lintzen 8.V., Postbus 49, 6130 AA Sittard.

« .— ..,,.. ... -■ . ........ I

fry >v ST. GREGORIUS |I __J l___J ZIEKENHUIS I
I BRUNSSUM I

I GEZOCHT
I LEERLING A-VERPLEEGKUNDIGE

september 1990 gesignaleerd worden op de Centrale
Gezondheidszorg in Heerlen waar je een 30 weken durend

.. van de opleiding volgt. Na het succesvol afsluiten, a je werken als leerling A-verpleegkundige op
ielingen van ons ziekenhuis in Brunssum.

Doe natie van leren en werken krijg je stap voor stap het vak
onder de knie.

ef de voorbereidende periode van 30 weken duurt de opleiding 3
jaar en 10 maanden.

SIGNALEMENT:
bezit MAVO-diploma op D-niveau of HAVO-diploma of een gelijkwaardig

BELONING:
dende periode ontvang je een zakgeld van ’ 395,-

-1 raagt het salaris afhankelijk van de leeftijd gedurende het
ninimaal ’ 1205,- bruto per maand exclusief een toeslag
en van onregelmatige diensten.

:ende vrouwen, langdurig werklozen of medelanders behorend

I minderheid worden van harte uitgenodigd om te. .ken, meld je dan vrijwillig door onderstaande bon in

i een informatiebrochure en een sollicitatieformulier.

n en in een enveloppe sturen naar:
s St. Gregorius

440 AG Brunssum

Post

welterhof
Psychiatrisch Centrum

Ons Psychiatrisch Centrum is in beweging.
ln Met name de automatisering vraagt momenteel zeer nadrukkelijk de

samenwerkino aanoacnt.
m_t anHor. °nze technische omgeving bestaat uit een IBM AS 400 en verschillende

hieraan gekoppelde of standalone PC's.
instellingen, Qp kQrte termj-n zoeken wij een functionaris, die het automatiseringsproceswerkzaam wi| begeleiden en nauw betrokken wil zijn bij de uitvoering.
°P net Wij zoeken een kandidaat voor de veelzijdige functie van
gebied van de

SSdszorg HOOFD AUTOMATISERING
draagt de _____________________________________________■»"

Stichting
Psychiatrisch . TAKEN
Centrum - Uitvoeren en bewaken van het informatieplan;
Welterhof - adviseren en instueren van management en gebruikers
de zorg voor op het gebied van informatievoorziening en automatisering;
intra- en semi- ' " leiding geven aan een kleine afdeling automatisering;
muraie - in overleg met het management opstellen van beleidsplannen t.b.v. de
psychiatrische verdere ontwikkeling van de automatisering;
hulD in de " vormgeven aan de technische infrastructuur;" - vaststellen standaards en richtlijnen;

'f°° - verrichten van uitvoerende werkzaamheden.Zuid-Oost
Limburg. PROFIEL VAN DE KANDIDAAT.
\}et . - Circa 30 jaar;Psychiatrisch . HBO-opleiding, bijvoorbeeld HEAO-BI of HIO;
Centrum omvat . enige jaren ervaring, bij voorkeur met IBM AS 400;
ruim 470 - goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
medewerkers - didactische vaardigheden en een stimulerende houding;
en heeft een - creativiteit en inventiviteit.
klinische
capaciteit Gezien de vertegenwoordiging in leidinggevende functies, worden vrouwen
van 349 uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

7- dddaegnbehande- ARBEIDSVOORWAARDEN
lingsplaatsen " Conform CAO-Ziekenhuiswezen;- de salariëring is in overeenstemming met het niveau van de functie.

Informatie over deze functie wordt verstrekt door de heren F.J.M. Dijkman,
directeur beheer en H. van Reen, hoofd stafafdeling personeelszaken,
telefoon 045-736262, toestel resp. 400 en 441.
Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 10 februari 1990richten aan de
Stafafdeling Personeelszaken, Psychiatrisch Centrum Welterhof, J.F. Kenne-
dylaan 301, 6419 XZ Heerlen, onder vermelding van vacature nummer 713.

medewerker arbeid v/m j
voor 38 uur per week i

! in de Gevangenis en Huis van Bewaring te Maastricht j
In de Gevangenis en Huis van "* i VI ft 9° "
Bewaring Maastricht, met een. _ diplomaLTS op c.mveau
Opnamecapaciteit van 229gedeti- - ervaring in de confectie is een pré
neerden, biedt de afdeling Arbeid " JSSgi2dSvele en orgamsatonsche

gedetineerden de mogelijkheid te . - leidinggevende ervaring. „ _, , " , , , ~ - leeftijd tussen 25 en bij voorkeur nietwerken. Deze afdeling bestaat uit ouder dan 40 jaar. I
18 medewerkers die gedetineerden „... , . ,
instrueren en begeleiden bij -» *ö efl

VerschillendeSOOrten Werk. _ een afwissele nde baan m een boeiende
Voor de sectorParticuliere Arbeid werkomgeving

■ , ." , -een salaris van min. ’ 2.190,-en max. ’ 2.993,-I vragen wij een medewerkerarbeid. bruto per maand. II - 8% vakantietoeslag.

, ... ~. ~. Herkent u zich in bovenstaand functie-profiel |Het betreft een tijdelijke aanstelling, voor de en spreekt u dit aan, dan kunt uuw schriftelijke
duur van 6 maanden. Een verlengingvan deze sollicitatie, binnen 5 werkdagen na verschijnen
aanstelling is niet uitgesloten. van deze advertentieen onder vermelding

van vacaturenummer 0-024/1172, richten aan:
Gevangenis en Huis van Bewaring Maastricht,

HSt W6IK t.a.v. de heer J. Frissen, Hoofd Personeels-
zaken, Postbus 1099, 6201 BB Maastricht.
Tevens verzoeken wij u in de linkerbovenhoek

demedewerker arbeid van de envelop de letter "G" te vermelden. I- geeft samen met een collega leiding aan een
groepvan ongeveer 12 gedetineerden Justitie wil meer vrouwen en leden van

- geeft instructie aan gedetineerdenop de etnische minderheidsgroepen in dienst |
werkzaal nemen. Zij worden met nadruk uitgenodigd te- verricht enige lichte administratieve werk- solliciteren. Indienzij aan de gestelde eisen
zaamheden. voldoen, genieten zij bij gelijke geschiktheid

de voorkeur.

|<J MINISTEKIE VAN JUSTITIE MW

De Stichting Verpleeghuis Si. Camillus is een centnim
voor verpleging, reaktivering en dagbehandeling met een

Dit gekombineerde verpleeghuis heefteen klinische kapa- ,ïl V6rioi©©QllUlS
citeit van 174 bedden voor somatische en 84 bedden voor /'~>*J j 4T~**é ""■"__psycho-geriatrische patiënten. Er is een centrum voor dag- m «__**"*__. /-*./-*. m-m-m /~^ibehandeling met 19 plaatsen voor somatische en 12 plaat- l^^ïl ■ i!Ê-*«n_K~W~l~l IW_
sen voor psycho-geriatrische patiënten. 7^_J\Jm^^/Clk~ lj_LJ-J
Binnen de CivieleDienst is er een vakature voor de funktie van

ASSISTENT HOOFD CIVIELE DIENST (M/V) 100%
Algemeen: zaamheden van genoemdeafdelingen, stelt planningen

op en houdt toezicht op de uitvoeringvan werkzaam-
De Civiele Dienst is binnen het verpleeghuis een onder- heden door eigen personeel en derden;
steunende, voorwaardenscheppende dienst ten behoeve " Het inoverleg met het Hoofd Civiele Dienst mede
van de patiëntgebonden cri andere diensten. zorgdragen voor een goede kwaliteit van dienstver-
Kwaliteit, dienstverleningen doelmatigheid staan hoog in lening;
het vaandel. o Hel zorg dragenvoor het beheer van diverse ruimten;
Onder de dienst ressorteren de Voedingsdienst, Huishoude- m Het verzorgen vaneen deel van de administratie van de
lijke en Schoonmaakdienst, Magazijn,Receptie, Algemene dienst.
Dienst en de Linnenkamer. Tevens valt het beheer van de
personeelsflat onder de Civiele Dienst. Funktie-eisen:
Funktie-inhoud: m Diploma HBO-THW of HHS, met aantoonbare

ervaring;

" De funktionaris ressorteert rechtstreeks onder hel m Representativiteit in verband met de uitoefening van de
Hoofd Civiele Dienst en geeft leiding aan de Receptie, funktie;
Linnenkamer, Bar/Winkel en de Algemene Dienst; # Instemming met deR.K.-signatuur van het

" De funktionaris koördineert en kontroleert de werk- verpleeghuis.

Een uitgebreide funktiebeschrijving en profielschets kunnen worden aangevraagd bij de personeelsdienst,
tel. 04750-29141, toestel 200.

De funktie is ingeschaald in funktiegroep 50. Het salaris bedraagt maximaal ’4.318,- bruto per maand.
De overige arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kunnen binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad worden
gericht aan de Personeelsdienst van het Verpleeghuis St. Camillus. Heinsbergerweg 176,6045 CX Roermond.

__________________________________^^

STREEKGEWEST
WESTELIJKE
MIJNSTREEK. -- i

Binnen het Streekgewest Westelijke Mijnstreek functioneert ten behoeve van de
taakopdracht Volksgezondheid namens de 7 gemeenten in de Westelijke 'Mijnstreek de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst met een
verzorgingsgebied van ruim 162.000 inwoners.
De GGD voert taken uit op het gebied van collectieve preventieve
gezondheidszorg, zoals Epidemiologie, Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding, jI
Algemene Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, alsmede op het gebied I
van Bedrijfsgezondheidszorg, Ambulancevervoer en CPA.

' Momenteel zijn de onderstaande twee functies vacaftt.

1. Ten behoeve van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) is de
functie vakant van

ARTS ALGEMENE
GEZONDHEIDSZORG (M/V)

(vakature 9001)

Functie-informatie
De navolgende taken kunnen worden onderscheiden.
- Sociaal-medische advisering aan gemeenten ten aanzien van o.a.

bijstandswetgeving, huisvesting en preventieve voorzieningen.- Infectie-ziektenbestrijding (inclusief geslachtsziektenbestrijding en AIDS).- Algemene beleidsadvisering.- Advisering en coördinatie bevolkingsonderzoeken.'- Milieuhygiëne.
- Sanitaire controle en hygiënisch toezicht.

De aan te trekken arts dient deel te nemen aan de wachtdienstregeling.

Functie-eisen- De voorkeur gaat uit naar een sociaal-geneeskundige, tak AGZ, of een
arts met duidelijke belangstelling in deze richting en die bereid is deze
opleiding te volgen.- Kennis en ervaring met betrekking tot de in de functie-informatie
vermelde taken strekt tot aanbeveling.

- Het bezit van het rijbewijs BE alsmede de beschikking hebbend over een
eigen auto is noodzakelijk.
i

Salariëring
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring zal inpassing plaatsvinden tot
maximaal ’ 7.681,00 (schaal 13).
Overigens zijn de in overheidsdienst gebruikelijke rechtspositieregelingen van
toepassing.

2. Ten behoeve van de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) welke
voorziet in de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van werknemers van de
aangesloten gemeenten, enkele semi-overheidsinstellingen, scholen en
de sociale werkvoorziening is de functie vakant van

BEDRUFSVERPLEEGKUNDIGE
(M/V)

(vakature 9002)

Functie-informatie
De aan te stellen medewerker zal werkzaam zijn in opdracht van en in
samenwerking met de bedrijfsartsen waarbij o.a. de volgende taken kunnen
worden onderscheiden.
- Verrichten van werkplekonderzoek waarbij het herkennen en signaleren

van gezondheidsbedreigende factoren centraal staat.- Zelfstandig uitvoeren van werkplekonderzoek en de daarbij behorende
verslaglegging.- Het mede uitvoeren van aanstellings- en periodiek bedrijfsgeneeskundig
onderzoek.- GVO activiteiten in de bedrijfsgeneeskundige sfeer.- Het afleggen van huisbezoeken in het kader van de verzuimbegeleiding.

- Administratieve werkzaamheden verband ho.udende met de functie.

Functie-eisen- Opleiding Bedrijfsverpleegkundige.- Vaardigheid ten aanzien van rapportage en administratie.- Goede contactuele eigenschappen.
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
- Enig technisch inzicht met betrekking tot de uitvoering van

werkplekonderzoek.- Rijbewijs BE en in bezit van eigen auto.- Ervaring in ergometrisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Salariëring
Voor deze functie zal te zijner tijd het definitieve salarisniveau worden
vastgesteld door middel van functiewaardering. Vooralsnog geldt voor deze
functie een maximum salariëring van ’ 3.641,00 (schaal 7). Afhankelijk van
opleiding en ervaring zal nadere inschaling volgen. Overigens zijn de in
overheidsdienst grbruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Eventuele nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen voor vakaturenr.
9001 bij de geneesheer-directeur dhr. J.J.J.H. Vossen, tel. 04490-46555. Voor
vakaturenr. 9002 bij dhr. L.B.J. Schattenberg, arts, of bij dhr. E.S. Krijgsman,
arts, tel. 04490-46555.
Een op de functie gericht psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te worden
gericht aan het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek,
Postbus 99, 6160 AB Geleen, met vermelding van het vakaturenummer op brief
en enveloppe.

n I WEGENBOUW VAN DOEZELAAR 0j .I AANNEMINGS- EN HANDELSMAATSCHAP v

Tei 04490-74949, Postbus 96, Beek (U 'Wegenbouw van Doezelaar B.V. is een middelgroot wegenbouwbedrijf dat zich
in alle sektoren van de grond- weg- en waterbouw bezighoudt, met als
specialisatie het aanleggen van betonverhardingen en betonfietspaden.

Wij zoeken op korte termijn een

WECTIE SECRETARESSE ADM. MEDEWERKSTER
Functie-omschrijving:
- maken van afspraken t.b.v. de directie;- verzorgen van inkomende en uitgaande correspondentie;- debiteuren- en crediteurenbewaking;
- notuleren vergadering;
- telefoonbehandeling en fax.

Functie-eisen:
- een afgeronde opleiding op HAVO/Atheneum-A niveau met een aanvullende

secretaresse opleiding; j- ervaring met tekstverwerking (Word Perfect);- goede contactuele eigenschappen;- een goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wij bieden u een verantwoordelijke en zelfstandige functie, tegen een goede
salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden verzoeken wij hun sollicitatie te ridhten aan:
Wegenbouw van Doezelaar B.V. t.a.v. de directie
Postbus 96, 6190 AB Beek jjsj

as Dagblad
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Vakantierubriek
"an 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
JjNEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

LPostbus 2 -1800 AA Alkmaar
g 072-196314/196206 |

TERSCHELLING t.h. div. stacaravans, 2 slp.kmrs.,
9ask., str. water en wc, voll. ingericht, voor- en na-

seizoen halve prijs. 05180-1206(n.o. zond.). WA-61 R

TEXEL
'wen voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-

bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
*«rv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.

V WA-61 R
Ï-RSCHELLING Bungalows (5-pers.) en appartemen-ten (4-pers.). lnl./folder Knop bungalows, tel. 050 -\j43453.

]"*h. luxe stacaravans. Voll. inger., voor max. 6 pers. in
Gidsland/Terschelling. Verdere ml. N. Groeneveld,

Ajoogezand. Tel. (05980) 26252.

TERSCHELLING/AMELAND t.h. div. luxe stacaravans
*°H. ingericht met 2 sip. kmrs. kl. tv, radio, toilet, vrij voor

-<7en na 11-8. Tel.: 05180-1581. WA6I-R

"TERSCHELLING. T.h. div. stacar., 2 slpk., D/WO,verw., koelk., R/KTV, tuinst., voll. inger. april/mei v.a.
f 240.- p.w. juni v.a. ’ 300.- p.w. juli/aug. ’ 575.- p.w.
vrij voor 6/7 na 10/8: 2 of meer weken huren voor 16/6

A[j_s.- p.w. korting. Tel. 05620 - 2562. WA-61R

£>ntdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
'*|JL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960 - 12636.

S^ ■ Gr-61R

1Si ["_*■- IF-llT* aaaaaaal
HËÉÉÊÉWèH

dineren en gratis logeren

i&9VVy m M l-v^p* Gastvrij tot in de puntjes.
*3» B J&ÊL__WA___tm£_\ Van het sfeervolle res-

jjf taurant met de gerenom-
__J/ meerde keuken tot de

B&WJL^JmmW smaakvolle hotelkamers<S_/s!&flr^~'^ met o.a. kleuren-tv en

ü&r logeert u in het weekend gratis* als u (voor min. / 50,-
-pP) geniet van de culinaire kunsten van de chef-kok. Bel
ïpor informatie of boekingen: DE OUDE SCHOUW°ude Schouw 6, 8491 MP Akkrum. Tel. 05665-2125.
""«cl. ontbijt,

l^tó/g van 1 oktober tot 1 april, m.u.v. de feestdagen.

berberg - zeilschool 'OER T HOUT. ANWB erkend.
£6n schitterende accommodatie in hartje Friesland.

en surfcursussen,zeil- en kanokampen voor jonge--6n en volwassenen. Voor volwassenen en gezinnen 2
?) 4 pers. kamers. Alle kamers eigen sanitair. Inl. Her-
?*"_ 'Oer 't Hout', Raadhuisstr. 18, 9001 AG Grou(w),

FR-61R

ONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-antie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
"■dverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische

facties, gezellige familieavonden en het unieke Fuji-
r* rgbad voor sprankelend zwemplezier. Ga langs uw
r-stkantoor of postagentschap en haal de nieuwe va-

N<arJtjgfolder. Of bel 05231-3000. OV-61R

OMMEN. T.h. inger. sta-caravans op vak. centrum
'Bestmenerberg' in de bossen, met verw. overdekt
zwembad. Inl. of fold. 05274-1267. OV-61R

IDEALE VAKANTIE? HUUR VOORDELIG! Stacar., zo-
merh. in h.seiz. v.a. ’375.- p.w. Gezell. camping m.
ZWEMBAD. Bosrijke omg. 'DE ZORGVLIEDT, Wate-

ren. Kl.folder (05612) 1368/(05212) 7258.

VOORTHUIZEN, bungalowpark en camping 'De Jacht-
hoorn. Vak. huisjes t.h. in voor-, hoog- en naseiz.Aantr.
prijzen. Faciliteiten: kantine, wasserette, mini-kampwin-
kel, verw. zwembad, speeltoestellen, recreatie prog. in
hoogseizoen. Voor inlichtingen: 03429-1506. GE-61 R

Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL m. zw.b. gez. recr. progr.
Verh. 6 pers. st.car's + bung.t. Tour- en jaarpl. bij jaarpl.
GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-61R

ALMEN i.d. ACHTERHOEK. T.h. voll. inger. zomerhuis-
jes m. kl. tv. Bosr. omgev. bij zwem- en visw. Veel recr.
mog., rijpony, roeib., tafeltennis etc. Fietsenverh. Hond
toegest. G. J. te Winkel, tel. (05751) 1450. GE-61R

ERMELO. Ons bung. park heeft nog plaats in 't hoogsei-
zoen, 2-8 pers. bungalows, eigen speeltuin en dicht bij
strand. Inl. 03417 -53264. GE-61R

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 13-7 en v.a. 10-8: 4-6-8 pers. bungalows of
chalets op recreatiecentrum o.a. subtropisch zwembad,
sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling, restau-
rant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en
verw. openlucht zwembad. MARVELD RECREATIE,
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638. Fol-
der op aanvraag. Tevens uw ideale gezins-vakantie-
camping. GE-61R

Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. in|. +gr. folder.Kerkdijk 1,7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 f 500 korting.
HOENDERLOO-VELUWE: vakantiehuisjes en luxe sta-
caravans v.a. ’ 265p.w., direkta/h staatswildreservaat,
zwemb. Folder/info: De Woeste Hoogte (05768) 1600.

GE-61R

'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. ’ 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen f 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.

GE-61 R

Roy. vrij gel. FINSE CHALETS en eenv. VAK. BUNGA-
LOWS midden i.d. bossen, 2 of 3 slpk., bad of douche,
cv., open h., tel., k.t.v. Op wandelafst. v. groot natuurge-
bied, dorpswinkels en het Nat. Park De Hoge Veluwe.
Tel. 08382 -1757. GE-61 R

WINTERSWIJK. Te huur vakantieverblijf in de natuur.
Ideaal voor kinderen. Paardestalling aanwezig. Tel.
(05430)62421. GE-61 R

BEEKBERGEN, kleine rustige camping, uniek gelegen
aan bosrand. Voor kort en lang kamperen. Ook huisjes
te huur (’ 400,- p.w.). Info: (05765) 1253. GE6IR

CAMPING Dijnselhoek-Zeist. Door uitbr. seiz. en toeris-
tische plaatsen vrij. In bosr. omg. op de Utrechtse heu-
velrug naast gr. verw. natuurbad. Folder op aanvraag,
tel. 03404-31324. UT-61R

ST. MAARTENSZEE luxe 6-pers. stenen bungalows op
ca. 800 m. van zee. 400 m. afst. van subtr. zwemb.
speeltVdiv. restaur. 02246-1500. NH-61R
SINT MAARTENSZEE/CALLANTSOOG: bungalows
aan zee (gratis zwembad). 02246-1596 (na 18.00 uur
02230-22662). NH-61R

Hotel AAN ZEE voor een geslaagde zomervak., 1 min.
v. strand. V.p. ’275,- p.p. P* Vraag folder (01719)
12919. P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.

ZH-61 R

U kunfnatuurlijk ook met een
handdoek op 't strand gaan zitten

II; Op 30 maarta.s. opent Vakantiepark Hof Domburg de
deuren van haar 150 gloednieuwe luxe bungalows

(tot 6 personen) met daarbij tennisbanen, een
restaurant en een supermarkt, lederebungalow heeft

een openhaard en in een flink aantal bungalows
is een tweede badkamer en /of extra slaapkamer.
Het vakantiepark ligt op een paar minuten van het

gezellige centrum van Domburg en vlak bij zee met
een van de schoonste stranden van de Noordzeekust.
In het vakantiepark opent op 1 juli a.s. bovendien eenrekreatie- en kuurcentrum dat zijn weerga in Europa
niet kent. U kunt er volop genieten van gezonde rust

en sportieve ontspanning. Vanaf 30 maart
tot de opening van het recreatiecentrum op 1 juli ||

gelden de volgende extra verlaagde prijzen:m 4-persoons bungalow v.a. ’ 460,- p.w|<( midweek v.a.

’ 260,- Weekend vanaf ’ 300,- (exc |. schoonmaak)
Bel voor meer informatie en reservering

gratis: 06 .221333

hofdomburg
EEN DORINT VAKANTIEPARK- | Schelpweg 7 - 4357 RD Domburg - Tel. (01188) 3210 |

MüfcEKEND " Gem*.-*** „ penu*»**B*
: a 0 A-A99o^Aeae^evaneert

„*«** : 4-gange" JV?a«»

tfWij verhuren VatantiOWOnil-l^bungalows en f _\servlcezeelanahuizen in alle I
soorten en ma- jr ■
ten, zelfs een
echte moleniste |^_<-^^-^_^|
hUUr. Postbus 45-4493ZGKan^ertand

Wraag deuitgebreidebrochure aan.Bel01107-4290/

CAMPING DE PEKELINGE-OOSTKAPELLE gezins-
camping met o.a. verw. zwemb. en tennisb. Spec. arr. in
voor- en naseiz. Voor info en broch.: tel. 01188-2820.

ZE-61R

RENESSE VERHUURCENTRALE
Luxe bungalows en landhuizen voor 4-7 pers. Inl. + fol-
der (01116) 1328. ZE-61R

T.h. 6-pers. STACARAVANS op gez. camping, voll. in-
ger. Vrij voor 28/7 en na 4/8, Pasen, Hemelvaart, Pink-
stèren en herfst. Inl. (01180) 27134. ZE-61R

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s***" BUNGALOWS
OP 400 M VAN ZEE. INFO + FOLD. TEL. 01878-3099.

ZE-61R

Eindelijk gevonden?
In gezellige camping voor jong en oud, zonnige campeer-
plaatsen en comfortabele stacaravans t.h.Leuk activiteiten-
progr. NRD folder + ml. CAMPING BERINGERZAND, Hei-
de 5, 5981 NX Parmingen. Tel.: 04760-72095.

VAKANTIE IN NOORD-LIMBURG
(ONT)SPANNENDER KANT NIET!

Geniet op camping de Berckt van de bosrijke
omgeving en de vele recreatiemogelijkheden.
" subtropischzwembad met familieglijbaan en wildwater-T__lJ_l__lT 'saan* verwarmd buitenbad met zonneweide/

jjß^(l3WÉ"sPee'tuln*manege» restaurant/friture» tennis'^tm^T^tf.''■*_ " midgetgolf etc. Diverse kampeerar-
_aT_____JL "tflir -my—-V/ïh rangementen (cv. met
Tl mT #!*^a&3UTT-ft^ _L-. paardensport). Verhuur-JjJ, (yjgjjj^ .-W^llaTV;^»**'." lijst bungalows/caravans.

lllß_Kiil^,*^É!
Voor de GEZELLIGHEID,

voor Uw RUST,
voor Uw ONTSPANNING en die van de kinderen

CAMPING de Schatberg te SEVENUM
Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiendekinderen 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. HemelvVPinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756.

CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacaravan v. 30
juni t/m 14 julien 18 aug. t/m 1 sept. v.a. ’ 595.- voor 2
wk. all-in. Eigen tent of caravan vóór 14 juli en na 18
aug. Gezinsprijs, ’ 14.- p. nacht, min. 7 nachten. Vraag
folder. Tel. 04492-2044.
HOTEL CAFÉ RESTAURANT ALPENZICHT. * Rustig
gelegen in bosrijke omgeving; * Gezellig terras met
prachtig panorama over het Geuldal; * Ideaal voor fiets-,
wandelvakantie; * Centraal gelegen voor leuke uitstap-
jesin binnen-, buitenland; * Speciale voorjaarsvakantie
17 tot 24 en 24 tot 31 maart, 8 dagen vanaf ’ 440,85
(boekingen tot 1 maart 10% korting); * Uitgebreide fol-
der ligt voor u klaar; * Schweibergerweg 49, 6281 NE
Mechelen (Epen). Tel. 04455-1252. NB-61R

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

Ardennen. T.h. villa's, chalets, stacaravans, 2 tot
30 personen per week en weekend.
Het adres voor een geslaagde vakantie!
Natuurreizen, tel. 04406-42428.

In Aachen ist nur 1 x Ausverkauf, doch
im Restaurant Heidekrug finden Sic
immer Sonderangebote.

s.v.p. uitknippen

Gegen Vorzeigen dieser Anzelge erhalten
Sic und Ihre Begleitung zum Essen

kostenlos ein Getrankl
9U -omantltdjc «aQQattt au* Dem %6. JarjrbunDrrt |

I Reservierungen und telefonische Bestellungen:j 09-49-241-33644 oder 43 oder 36388j Taglich von 11.00 Uhr mittags bis 3.00 Uhr nachts! JL
j Freitags und Samstags bis 5.00 Uhr Irüh X
jEin kleinerAuszug unseres breiten Speiseangebotes.

j Köstlicher Puterbraten mit
I Edelgemüse und Salzkartoffeln MN DM 5,90 j
9 Saftiger Balkangulasch mitI Salzkartoffeln und Gewürzgurke IM DM 6,90 E
| Cordon Bleu (Hahnchenbrust mit SchinkenI und Kase gefullt) mit Edelgemüse, sauceI Bearnaise, sowie Kroketten nur DM 12,90 j
I Zartes Rindersteak ca. 200 gr. mitI Krauterbutter Wilt DM 12,90 j
| Aufierdem enhalt unsere Speisenkarte noch über 80! weitere schmackhafte Gerichte. Sicherlich finden auchI Sic Ihr Lieblingsgericht.

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
I Vak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale

omg. voor wandelen of uitstapjes. Ned. beheer.
Info/doe: 05753-2098.

J^££ waar u zich
n—^| ■»**■ volkomenI HotelAm Berghanc thuisvoelt
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijt-buffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:
6-daagse tussendoor-vakantie

tijdelijk DM 270,- p.p.
Vraag ook naar onze Krokus-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

VAARVAKANTIES
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA
Keuze uit verschillende 6-, 8-, 10- en 13-daagse cruises

over de Rijn, Moezel, Neckar en door Nederland.
Onze comfortabele cruiseschepen de

'MR. JAN ELSHOUT' en de "ESIVIERALDA,
hebben ruime salons en geriefelijke hutten, voorzien van

douche en toilet.
Inlichtingen of gratis prospectus bij:
Watertransport, Groenendaal 35A,

3011 SL ROTTERDAM. Tel. 010-4118660.
Lid ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden.___ WD-61R

VAK. WONINGEN en pension in Sauerland/Möhnesee
I met overdekt zwembad, sauna, solarium, speelpl.,

knrirs. + app. met douche/wc/telefoon/tv. H.P. v.a. 385.-
DM/wk, 4 pers. vak. woningen v.a. 432 DM/wk Haus
Püster D 4788 Warstein 2, tel. 09-4929252051 Folder.

Vak.app. DUITSLAND en ZWITSERLAND. Gids 'gara'
Postbus 156, 2980 AD Ridderkerk (01804) 24589.

WD-61R

£iÈ¥\ JfotirrfrossHST \

IDroomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad tota
met zijn rleuvelachüge. Kamen met

ligbad, toilet, ktv. mini-bar, telefoon. Zwembad (29"),

sauna, solarium, bowling, bar. enKondttoret.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naar kaat door dt mtk of in ha wttkend)
Incl gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarntngementen.

Hotel Grossfeld. Postbus 441. 4444Bad Bentheim. Duitsland.
Bd OKWSJ?4* (NL) of OM9 S9ll«28 (BRD) _or «rtó» «mmsm.

H7_-£___"!_f*_r>lr HOTEL-CAfÉ-RESTAURANT
WW C_» Cl UIACi_ D-3472 Beemngen 1 - Blankenau

Kasseier Str. 2. Tel. 09-4952735303 ol 5323. Fax 09-4952731253
Hallo groepen, clubs en verenigingen!

Het WEEKEND in Weserbergland
Diner bij kaarslicht, huurlingsteest, stoomsclup-schunkelvaart op de We-
ser. dans. roversbutfet. en dat alles van vr tm zo
Sauna, so . fitness, manege, alle kmrs m dowc, tel , deels m balkon
Weekendprijs jan tm maart 130 OM, april tmokl 195 DM. nov tm dcc
150DM Alle pnizen pp voor 1990 Pinksterprogramma 230 DM

Nieuw!!! Spec programma's voor senioren, caritatieve groepen en kerk-
groepen Weekendarrangementen

Vraagt u onze brochures en programma's aan!

Het groenste Canansche Eiland
La Palma

Heerlijke bungalows, schitterende
ligging. Gunstige arrangementen.
La Palma Reisen. Ekkehartstr 13,
D-8011 Grasbrunn Tel 09-
-49894602061.

Hongarije vakantiewoningen
rondom het Plattenmeer Vraagt u
a.u.D. on2e brochure aan. Tel 09-
-49711558444 tijdens kantooruren

Obernayem
Vakantiewoningen

PETER ANGERER
v. 2-6 pers., excl. inrichting.

cafetaria, tv. sauna, solarium.
fitness D-8227 Hammer b

Inzell Chiemgau. Tel.
09-49866212110 (fam Bever).

GASTEHAUS ALLGAU.
Fam Rieger Het ideale vakan-
tiedoel AHe kamers m. dowc
Uitgebreid ontbijt s Avonds
gunstig en Behaaglijk Vesper-stuble Ideaal wandel- en skige-
bied 850 m. gezonde lucht
Aanbiedingsweken
Info: D-8999 Scheidegg.
Tel.: 09-4983815250.

Vakantie in particulier pen-
sion LEIHE Gezellige kamers
m stromend warm koud wa-
ter, ook m. do.wc op etage,
rustige ligging, terras, par-
keerpl., heerlijke wandelwe-
gen. LO va. 17,50 DM
Senioren hartelijk welkom
Fam. Leihe, Fliederstr 2, D
5920 Bad Berleburg-Ootzler
Tel 09-4927515406

Vakantie bij gezellige mensen.
Gemoedelijke
VAKANTIE-APPARTEMENTEN
v.a. 2pers. DM 27/dag. in het Mid-
delgebergte. Vraag informatie en
folder: Gerth, D 6349 Greifenstein
7, Ulm/Hessen.
Tel. 09-49.64.78-23.96

Café-Pension Balzer
ra fcwar kan. ai. da. wc an uitgebreid ont-
Hill- __broc_re aan.r. W-itstr. 64. 0-
S»4B SdimallantiergHoctiuuerlan. tal. 09-I mxiKIK.

Vakantiedriehoek
Salzburg - Reienenhall -Berchtpsgaden voorjaar " Pasen. zomer 6 vakantiewoningen in

GroDgmam. Heerli|k
bergpanorama SUPER va 35 DM
p.d. S op werkdagen va. 19uur

09-49307112425

Landhaus zur Ohe
Ontbijtbuffet + menukeuze +

binnenbad + sauna + solarium
Spec. arrangementen!

Jan,, febr., mrt , april (behalve
Pasen).

Luftkurort D-8351 Schönberg am
Nationalpark (Bayer. Wald)

Tel : 09-498554,421. . Brochure
aanvr "

Vakantieappartementen
Vakantiewoningen in Westerland,

dient bij strand, te huur v. seizoen
1990, U kunt ons gewoon bellen:

Vermietung M. Bresier,
Andreas-Dirks-Str 2, D-2280

Westerland Sylt. Tel.
09-4946516282

VETTVRA

ROSSA
exclusieve verhuur van

FERRARI-PORSCHE
voor bruiloften

&
speciale gelegenheden

H. Ponsen
Lintjeshaag 14

6141 MB Limbricht
Tel. 04490-20562

f VLIEGENSVLUG NAAR
DE ZON VANAF

MAASTRICHT AIRPORT!
Een plezierigbegin van uw vakantie.Meteen weg- COSTA DEL SOL

wezen. Geen lange rit naar Schiphol, maar heerlijk _X_^_r2T^^l^e,,ipp

dichtbij inchecken.Gemakkelijk parkeren. Gratiszelfs. 1 kamer aPP__meni iog.es

Ukunt kiezen uit maarliefst 9 zonnige bestemmingen: BIFi _']__

Turkije, Tunesië,Kos, Rhodos, Kreta, Algarve, Costa TUNESIË
del Sol, Mallorca, Gran Canaria. U vindt ze in het vertrek op 24 apni

A 1 „sa, i* 1 _." arw. 22 dagen app. Ines-Sousseprogramma Arke « vliegvakanties zomer 1990. i kamer appartement iog_s
*&% mWWTTmmmmmm®G ____________!_■

WÊmmm

É'
S , 15dagen app. Tasos-KosStad|fc*fc't . I I kamer appartement logies

\f//r^rffpf '<f- Prijzen zijn gebaseerd opbezetting van
MS/ËJf^ \ *te appartementen door 2 personen

Inlichtingenen boekingen bij de ANVR Reisadviesburo's enreizenverkopende banken.

I REIZEN

W/ ___Ts__i__!fe-*m
7 CmmmüMimmshm

27 JANUARI t/m 4FEBRUARI

zat.-zon.: 10-19 u.
I dln.-vrli.:l3-22u.

andere dagen: 11 -19 u.
M Met folkloristische animatie op het salon

fl
MET DEZE KAART KAN U EEN REIS WINNEN

BOUWCENTRUM*I JAN VAN RUSWUCKLAAN 191- ANTWERPEN
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CXRAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op ld. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411468.

*» BL-61R
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.
’.190- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

LUCHT, ZON EN VRIJE TIJD
PWte Suisse, 4-seizoens recr. centr., in het hart van de
Ardennen. Vlakbij La Roche, tegen een zuidhelling v.
een vallei, aangelegd in terrassen, omg. door prachtige
ongeschonden bossen. Vakantie voor het hele gezin.
Veelzijdig recreatieprogr. voor jong en oud, 3 zwemb.,
tennis, speeltuin, jeu de boules, skiën, paardr. en was-
serette. Verhuur van kampeerpl. van 100 tot 250 m.
SPLINTERNIEUW zijn onze verhuur-stacaravans en
zeer luxe onze Finse chalets. Beide met ktv aangesl. op
kabel en videokan. Korte vakantie... dan wel een GOE-
DE IPetite Suisse, Rue du Panorama, 6684 Dochamps
(B). Tel.: 093284444030. BL-61R

KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
00 camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. md. kamp-
gëJd / 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 rr. beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61R

LOT/OOROOGNE, 3 sterren camping 'Le Ch'timi' met zwem-
bad, tennis, winkel, bar, snacks, kano-centre. 70 standpl. en
caravans te huur 4-6 pers. Inl. 03484 -1672. FA-61R

""-
___

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Affljd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -
5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).. fts

~~Z CARAVAN INTERLAND VERHUURT
In Karinthië a.d. Wörthersee Klagenturt 30 compl. inger.
stacaravans van mei t/m sept. op Camping Strandbad.
En voor zomer en winter nw. Knaus caravans op Cam-
ping Woferigut te Brück bij Zeil am Sec en Kaprun, al-
waar u zomers en 's winters kunt skieën. Inl.: Caravan
Interland, Postbus 64,1230 ABLoosdrecht. Tel.: 02158-
-ssga. os-61r

All-in v.a. ’655.-
-1Wlgse busreis HP, 7-dgse skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn.
skischoenverhuur, Tiroleravond. Prachtige langlaufsafa-
n _■Va. / 530,-. 10% groepskorting v.a. 10 pers. Gratis
WMer. Reisburo Joytours, (070) 633635, lid SGR.

OS-61 R

Pens. in Mariastein B /Kufstein, Tirol. Music. herbergier,
kmr. met d., w.e. en ontb.: Ö.S. 180.- p.p. Langl. Franz
Strillinger, 6322 Mariastein 42. Tel. 09 - 4353326531.

OS-61R
in ii

CALDONAZZO EN LEVICOMEER
De meest uitgebreide info over vakantiewoningen, ho-
tels en reservering voor opera (Verona). VAKANTIE
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. 1T.61R

VAK.HUISJES t.h. ookLonden. Inl. en gratis '90 brochu-
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1081
BH Amsterdam (020) 442161.

Rw Ss] D"n**FeriehusßooWngb_reauHolland
,- .^jfe*[A uwDenemarken specialist
d.f.l. - " De grootste keus uit vele katalogi - Meer dan 15.000Dm. Fr_hv. Boc__m.. ... , -.I ' ' vakantiewoningen in geheel Denemarken.

r__t__,.-'-.jtm__r Densommer» nieuwekatalogua 1940metvakan-
oots ..trrnw tiewoningen, ook in de buurt van Silkeborg, meer

ujßgn dan 100 luxe woningen met sauna-solarium, eigen
__1 m%% zwembad, etc.

m_\jc Vardar katalogi van vata luhstbutaaua anvarttuunïantoran. o.a:
.fjorden.. SOHOJLAND QDDER

-fa* dame ■*_ «.J- farmhouM S l__ ,_,__., t~ *-*-■%_» ■_..
Destmaaon ■■"ÖE®£@BS^> ulfborgvemb >_| lanoetind [JSJSoJ

W. zandan U graag zondar _a_n arm brochurarmrl mat wtoxmaaa,aftegen vergoeding van
f 7,- ponofcoelen ons uitgebreid ifTtormaöepakkel mat dtvanM kaaiogi an infermatia ovar
Oenemaitan Vraag hal aan. UKaal volopkeuze m alk. prijaklaaaen. Bl| 0 F.B.raaarvaan U
»uaidaal|)ananal, recntatreeke zonder iaaaiaaiH|>_nalaai of adaimaliallafcoalea..
Dansk Feriehus Bookingburo P^^ pal
Hoofdweg 99.9681 AC MidwoUa.tel 05975-Ul6|4lijnen) ■."- aAI...
Tetefax 05975-2924. macnr. K-v.K. no. 24968 ont- "Erkend bemddeiingabureau voor Danamaritan no. AAI33/6373. | tü** t.-*» ■o_«a«_° I

Qfo Hongarije Tours
ZOMÈRGIDS 90

campings, vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen
Boekingen: bi) uwANVR-reisbureau ot bij GéGé 085-435050

CIRKELREIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

12-DGSE REIS HONGARIJE ’ 1385.-. Incl. vervoer per
luxe touringcar, overn. op heen- en terugreis, overn. in
Sopron, Eger en Budapest, halfpension, excursies en vi-
sumkosten. Vertrekdata: 7 mei en 3 sept. Vraag ook
naar de uitgebreide folder met o.a. pendeldiensten, va-
kantiewoningen en campings! Rapide Tours, Tynaarlo,
05921-43300. HO-61R

FOSTER HOLIDAYS
HONGARIJE-SPECIALIST

Ideale autovakantie, kiest u uit een breed assortiment
vakantiewoningen en appartementen aan het BALA-
TONMEER 8-daagse reis v.a. ’ 76,- tot ’ 176,- per pers.
per week L/O afhankelijk van het aantal personen.
Als u Hongarije beter wilt leren kennen bieden wij ZO-
MERVAKANTIEREIZEN eigen vervoer, of met luxe
Royal Class bussen naar de PUZTA-BUDAPEST-BA-
LATONMEER-VELENCEMEER.
Een echte belevenis zijn onze STEDENREIZEN mcl. ex-
cursies. BUDAPEST 8-daagse KROKUSREIS Grand
hotel Royal. Vertrek 24/02 / 699.- L.O. WENEN-BUDA-
PEST Incl. excursies. Vertrek mei t/m okt.,
10 dgs. reis metRoyal Class bus voor slechts/ 859,- Hp.

VRAAG GRATIS ONZE NIEUWE
ZOMERBROCHURE AAN!!!

Voor info of boekingen bezoek uw plaatselijkReisburo of
bel: FOSTER HOLIDAYS. Tel. 045-324000 Lid SGR.
Ons kantoor is dagelijks geopendvan 09-22.00 uur, ook
za. en zo.

| NEDERLANDS GROOTSTE NOORD-EUROPASPECIALIST.

I AVONTUURLIJKE reizen met BAOBAB
Met Baobab dichter bij natuur en bevolking door
onze manier van reizen met kleine groepen en
mooie wandelingen.
Hotelrondreizen, kampeerexpedities en safari's.
Sum/Java/Ball India/Nepal Mexlco/Guat.
Kl. Sundaeil. Noord Jemen Kenia
Born/Nw Gulnea Oost Turkije Kenla/Tanz.
Nlas/Slberut Egypte Zaïre/Rwanda
Maleis/Sarw. Egypte/Jord. Zimbabwe/Bots.
Thailand Marokko Madagaskar

Brochure: Terra Travel, Tel.: 020-275129
Singel 190, 1016 AA AMSTERDAM

Vraag nu naar onze uitgebreide INFORMATIE over bus-
pendels, campings en hotelreizen naar Joegoslavië.Ra-
pide Tours, Tynaarlo, 05921-43300. JS-61R

DE DEENSE STEDEN HEBBEN EEN OVERVLOED AAH
BEZIENSWAARDIGHEDEN. ZONDER VLOEDGOLF AAN TOERISTEN.

J__. -im!^**-^, >_T\. KOPENHAGEN, ODENSE EN ARHUS ZIJN SPRANKE- Q | |_//^^_-^_________L'^grV LENDE, BEZIENSWAARDIGE STEDEN. LEGOLAND IS |M____/_ ___rA__ir_l.rN£//y--2_7fctyi [rl f?y \\-^" EEN BELEVENIS. EN... RUSTGEVEND DENEMARKEN IS I 1 INFO SKANDI _/

l^iJs _& M t-=? EIGENLIJK VLAKBIJ DE TOPVANEUROPA VCK3R VAKANTIEGENIETERS_RV_^T^_l Wrla'^__*_'«&«_ VRAAG DE INFO SKANDIC DENEMARKEN BROCHURE POTTEBAKKERSRIJGE IA - 9718 AG GRONINGEN - TEL. 050-143200
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Campingvl. Cyprus NU ’ 515,-. Ook div. htls. Zomergids m. CY-
PRUS/EGYPTE/ISRAEL+COMBrS. Bel llios Holiday Club, de
Cyprus-kenner bij uitstek: 075-179417 lid SGR, GC-61R

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

VINAROZ
Div. Bungalows + h. aan zee, 2 tot 8 personen, tel. 030-
-441251. SP-61R

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag.
Tevens app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010,
(010)4130978. ■

CIRKEL REIZEN: voordelige vakantiewoningen en ap-
partementen. Inl. Postbus 11, 5109 ZG 's Gravenmoer
of bel 01623-22194. Lid SGR. JS-61R

TROGIR
Te huur appartement, direkt aan zee. Tel. (020) 829637.

JS-61R

BESPAAR TOT 50% OPAL UW
TOEKOMSTIGE VAKANTIES.
Vakantie-eigendom is reeds een jarenlang met succes bekroond va-
kantieconcept. Met een éénmalige investering koopt u 1 ot meerdere wekeneen verblijf in een luxe5* accommodatie met gebruikvan o.a. zwembad, ten-
nisbanen, etc. Dit wordt dan uw eigendom en u kunt daarbij kiezen uit 1700
bestemmingen in 67 landen.
Voor into kunt u keilen 02274-2254 ma-vr. 9.00-12.00,13.00-15.00
en vandaag (tat) van 14.00 tot 16.00 uur.ahotel

lontemar
SMB^a-

UW REISORGANISATIE
VAN HULST/MONTEMAR

" Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantiefonds.

" Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks
naar Hotel Montemar.

" Vertrek maandag en vrijdag perRoyal Class touringcar.

UW ZEER LUXE TOURINGCARS:
-w y " Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.

fm»*^ " Royal Class-stoelen (extra veel beenruimte;
—■" w."" "~1 u reist komfortabel als 'n vorst!)

j OOK 13 EN UW LUXE HOTEL/
14DAAGSE 1 APPARTEMENTEN MONTEMAR:

DFIZEN I *De kwal' teit is bekend. Al meer dan 13 jaar,

-—' absoluut 'het beste aan de Costa!'
" In uw hotel is Nederlandse reisleiding.

1 " Mooie ruime kamers. Douche, bad, toilet,
'Montemar, ll Privé-balkon.

"i » ♦ nUtnber 11 * Uit-tekende keuken. Ontbijtbuffet, lunch, diner
11 Wekelijks vanapnn°A_——-—MI " Zwembad (ook voor de kleintjes).
11 ia"_norbeelO- II * Sport-, rekreatie- en excursieprogramma's.
II Bljvoo ii . Gezellige avondprogramma's.

10 d3fvanlf 395jPP l PINEDA DE MAR:a 11 Pineda de Mar ligt iets zuidelijker dan Lloret.Vl7 daaen VP CQfe_ ll Smalle winkelstraatjes, 'n pittoresk dorpsplein
Il I vanaf *_r*^*'J | me'tal van lerrasies en wekelijkse markt,
I a' > ll maken van Pineda de Mar een ouderwets
| (Toeslag Royal Class 50,- PjA___l gezellig maar niet te druk toeristenplaatsje
II — — aan de Spaanse kust.

SHvanhubt/monteniarQp
\ LIUT &E_bT_L AAN VLCOS[A *JË-__-
jv Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171
§Èk BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292■Hik GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275
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BOEK NÓÓIT
ZONDER!

\s_l/
GARANTIEFONDS

REISGELDEN

Neem het zekere
voor het onzekere.
Boek uw vakantie
bij eenSGR-reisburo.
U weet wel, met dat
lachende wereldbol-
letje op de ruit

Daar ontvangt u
tegeneenkleine ver-
goeding een garan-
tiecertificaat waar-
door uwreisgeld ge-
garandeerd is. Pret-
tige vakantie.

TeL 010-4146377
Viditel 75003
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Vraag direkt de
fejp. gratisbrochure,
vf^ vo betaalbare

*^ vakanties aan!
Wat dacht u van 'n gezellige vakantie in de
ongerepte natuur? In elk van de 15 Creatief
Vakantieparken zit u uit de kunst. Daar, waar
de natuur opzn mooist is. Wandelen, fietsen,
zwemmen, tochtjes maken, 'tkan er naar
hartelust. Bovendien beschikt u overeen
komfortabele, ruime en kompleet ingerichte
bungalow. Maar u kunt ook kiezen voor één lt'.
van de 4 voortreffelijke campings van Creatief- E

'é3ê Vakantiedorp
?$p HetGrootslag,
y,*z 'nparkaparf.

Verreweg het grootste Creatief Vakantiepark
aan 't IJsselmeer met meer dan 400
bungalows. Amusement volop voor jongen
oud. Zwemplezier binnen en buiten, inklusief
'n reuze-waterglijbaan en nog véél meer.

'g% Creatief Vakanties \W& boekt u
■_^§u rechtstreeks.

Zonder tussenschakels en extra kosten. En dat
Krijsverschil merkt u meteen, 'n Hele week in >

et seizoen v.a. f 445,-, in een 4-6 pers.
bungalow (excl. schoonmaakkosten). Ontdek
dat ookvoor u geldt: Creatief Vakantieparken,
van nature uit dekunst! (,

Onze Bungalowparken-Vakantieparken.
■ Het Molenbosch ■ De Kriemelkuil
Oldeberkoop - Friesche Wouden Ermelo - Veluwe V

■ Het Grootslag ■ Sparrendaal
Andijk - IJsselmeer Ermelo - veluwe
■ HetDrentse Wold ■ Flovo Natuur
Hoogersmilde - Drenthe Zeewolde - Flevoland
■ Schoonhoven ■ Kamphorst-Heem
Hollandscheveld - Drenthe Voorthuizen- veluwe
■ De Boschberg ■ De Kweek
Veluwemeer - Biddinghuizen Renswoude - veluwe
■DeBuurserbeek ■De Honingraat

Haaksbergen - Twente lathum- Gelderland
■ Calluna ■ Klein Ruwinkel
Almen - Achterhoek Scherpenzeel - Gelderland

■ De Helderse Duinen
Overloon - Limburg

Bel nu en deCreatief-brochure ligtomgaand
in debus. Of stuur debon in. ""^mC

Bon
J stuur mij de64 pagina's dikkekleurig*?-:;::

Q . brochure. kdp

jjjjl Naam: ■ %
■jij: Adres:....-
■jij: Postcode: % 'ijij: Woonplaats: $ i
| Tel.:

Creatief Vakantieparken b.v.Antwoordnummer 520
9700 WB Groningen (Geen postzegelplakken)
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Duitsland 1

" Prunella Ransome en David Hemmings in de speelfilm
'Alfred der Grofie - Bezwinger der Wikinger'. (Duitsland 1 -22.05 uur.)

Duitsland 2

SAT1 Super Channel

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. (Ja-
ouaz). Wekelijks magazine in het Ma-
rokkaans Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Tibet. (Tibet - Tor zum Himmel).

Documentaire. Deel 2.
19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling. De Mahab-

harata, film uit 1988 van Peter Brook
naar een Indiaas epos, uitgezonden
in 3 delen. Deel 2: Ballingschap in het
oerwoud. De Pandava's zijn door de
Kaurava's voor 12 jaar verbannen.
Hun terugkeer verloopt niet zonder de
nodige avonturen, (herh.).

22.26 Studio sport.
23.00 Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique" Een scène uit de speelfilm
'The Money Pit. (RTL Vero-
nique - 20.20 uur.)

Nederland 1
j_ -3.05 Nieuws voor doven en

I' Altijd - Onder - Weg. PortretJde 80-jarige Lamkje Hof-de Boer.'James Herriot. (All creatures- small). Engelse serie. Afl. 4."jes moet varkens castreren op het
(Wed van Lord Holton. Hij heeft
P*-chter weinig zin ia'Passage. Licht-informatief pro-
""nia.
J -Journaal.
° passage. vervolg.
' (TT)Weg van de snelweg -|^Pa. Serie programma's over ge-
Jen in Europa die soms vlak bij deJoegen veel natuurschoon en be-

te bieden heb-
JAfl. 4: Catalonië.: Journaal.

Cosby show. Amerikaanse se-;"!.: Denise, the saga continues.
ieders verrassing staat DeniseReling weer voor de deur, maar ze

alleen.
"Turk 182! Amerikaanse speel-!W 1985van Bob Clark. Plotseling
ï-hijnt overal in New Vork de graf-

182. Het blijkt om een één-J^actie tegen sociaal onrecht te
Hooperman. Amerikaanse poli-

*r|e. Afl.: Dog day anemoon, mor-" and night. De liefde tussen Alex
'■ooperman wordt door jaloezie?*?a\Welles nietes. Discussiepro-

JJiia. Stelling: Niet iedereen moet
komen voor een durejj"sche behandeling.

.Solo. Serie over Bijbelse figu-
u Vandaag: Judas.J Journaal.. Tegenwoordigheid van Geest.
jpzine over geloof en samenle-

"""3.s9 Huizen van Oranje. Hum-n Wied, Scheveningen. (herh.).

gerenmagazine vanuit de Rum Run-
ners in Amsterdam.

18.40 ""Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Programma waarin
ideeënen vindingenvoor het voetlicht
worden gehaald.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: De macht van het geld. Torel-
lo weet de bedreigde Davis over te
halen mee te werken aan een plan
om Al, handlanger van Luca, te pak-
ken te krijgen.

21.25 ""Tropical carnaval. Carna-
valsfeest vanuit discotheek Galaxy in
Den Bosch.

22.15 Veronica sport. Sportmagazi-
ne.

22.40 Pin up club. Erotisch magazine.
23.05 Mini-serie. Salem's lot, Ameri-

kaanse thriller uit 1979 van Tobe
Hooper naar het gelijknamige boek
van Stephen King. Inwoners van Sa-
lem's lot vinden op mysterieuze wijze
de dood en mensen worden bezocht
door nachtelijke griezels. Ben Mears
is ervan overtuigd dat het duivelse
huis Marsten hier mee te maken
heeft. (herh.).

00.40 Journaal.
00.45-02.15 Mini-serie. Salem's lot,

vervolg.

Nederland 3

10.00 Children's SSVC.
10.30 Lost in Space. Serie.
11.20 Jimm'll fix it. ">*"11.55 A question of sport.
12.25 The Waltons.
13.15 Grandstand. -__a
18.05 News and weather. _?"£.
18.15 Pop Spot. (c£
18.45 Blind Date. üi19.30 The Flying Doctors.
20.15 The Les Dennis Laughter. 3!
20.45 Saracen.
21.35 Short and curlies.
21.50 News, sport and weather re-

port.
22.10 The Dame Edna ExpertencC-,
22.50 Holiday Outings. -_-
23.00 Rapido. Ct-*'
23.30-00.40 Match of the day. .* ',^

___***

m-i-irir^09.25 Today's Viewing.
09.30 First time planting. Adviezen

voor de tuinder. Cf10.00 Public Eye. fl10.30 The Late Show.
11.10 Programma volgens aankon-

diging. *.
11.40 Out of the headlines. Discus-

sie-programma over actuele zaken
12.10 Wide World. Afl. My father, my-.

country. Aft*
13.12 Weather. *_*U
13.15 Grandstand. Aandacht voor «_Jf

cing en rugby.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport **A
18.20 Training dogs the Wodehoosa

Way. £*19.05 Jimm'll fix it. Jimmy Saville mei
de 16-delige serie waarin wensen vqiv
mensen vervuld worden.

19.40 Bob's Full House.
21.00 Waterfront beat.
21.50 News and sport.
22.00 Newsview.
22.45 Making out. "*4*
23.35 Dave Allen.
00.05 Saterday night Clive.

Eurosport
07.00 Sky. Countdown. 06.00 Th»
flying Kiwi. 10.00 Ford Ski Report. 11.00
Skung World Cup. 14.30 Gymnas-
tics.15.00 Australian Open Tennis.
17.00 Commonwealth Games. 18.00
Trans World Sport. 19.00 Skiing WorW
Cup & Four-Man Bobsleigh European
Charppionship. 20.00 Tennis Legends.
20.30 Paris Dakar Rally Review. 22.00
Commonwealth Games. 04.00-06.00
Tennis.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
08.05 Archie. Franse tekenfilmserie.

Afl.: Ich will meinen Butler zurück. Bet-
tys Verwandlung.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Durcheinandergewürfelte
Geographie.

08.55 Nozzles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der aufregende Ge-
burtstag.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Boy George, jung
und dynamisch.

09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-

* cole Bierhoff.
10.15 Gewusst wie. Magazine voor

doe het zelvers. Presentatie: Claudia
Hessel en Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. (herh.).
11.00 Die unglaublichen Abenteuer

des Herkules. (Le fatiche de Ercole).
Italiaanse speelfilm uit 1957 van Pie-
tro Francisci, met Steve Reeves, Syl-
via Koscina, Fabrizio Mioni e.a.
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo.Schmoll.
14.15 Tennis: Australische Open
Kampioenschappen, samenvatting.

16.00 Coach mit Herz und Scherz.
(Coach). Amerikaanse serie. Afl.:
Spielregln.

16.30 Der Sheriff von New Vork.
17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse

serie. Afl.: Mitten im Sommer pleite.
18.15 Fluchtpunkt Angola.
19.45 RTL aktuell.
20.15 Der Coup von Nizza. (Les

égouts du paradis). Franse speelfilm
uit 1979 van José Giovanni, met
Francis Huster, Jean-FranKcois Bal-
mer, Lila Kedrova e.a. Albert Spiagan
wil samen met een wapenhandelaar
en een aantal experts debank La So-
ciété Général de Nice overvallen. Het
is bijna niet mogelijk deze bank bin-
nen te dringen. Het zal een moeilijke
klus worden, (herh.).

22.00 Dall-As. Talkshow. Presentatie:
Karl Dall.

23.00 Liebe im Raumschiff Venus.
(Sex 2000). Amerikaanse speelfilm
uit 1977 van Al Adamson, met Cathe-
rine Erhardt, Jay B. Larson. Vaughr
Armstrong e.a. Sex is strafbaar. Wie
betrapt wordt, wordt door een robot
gestraft. Maar Cindy lukt het toch
deze tiran te ontlopen.

00.20 Eine total verrückte Kompa-
nie. (Riavanti March). Italiaanse
speelfilm uit 1979 van Luciano Salce,
met Renzi Montagnani, Silvia Dioni-
sio, Carlo Guiffre e.a. Vijf oudere he-
ren worden opgeroepen voor een
herhalingsoefening van het Italiaanse
leger. Samen stichten zij grote chaos
bij het leger en de Navo.

02.15 Sexy Folies, (herh).
02.50 Liebe im Raumschiff Venus.
04.00 Tennis: Australische Open

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3.

14.00 In die Zukunft...Spinner an die
Macht! Reportages en gesprekkenover de invloed van andersdenken-
den.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

216: Ein Wunder geschieht.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.00 Naturund Technik: Halbzeit.Reportage over de veranderingen die

zich 10 jaar na het rapport GLOBAL
2000 in ons milieu hebben voorge-
daan.

18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-
ge Canadese serie. Afl.: Ich verspre-
che es!.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.30
Sport fin Westen.

20.00 Feste der Welt. Vandaag: Fest
der Perlen, reportage over dit feest
dat jaarlijks gehouden wordt in
Broome (Australië) om de veilige te-
rugkeer van deparelduikers te vieren.

20.15 Cosi fan tutte. Opera van Mo-
zart, uitgevoerd door de Wiener Phil-
harmoniker 0.1.v. Nikolaus Harnon-
court rri.m.v. solisten. (Met van ca.
21.48-21.53 WEST 3 aktuell).

23.20 Philosophie heute. Zur Welt
kommen, filosoferen met de schrijver
van Kritik der zynischen Vernunft, Pe-
ter Sloterdijk.

00.05 Jazz vor Mitternacht. Subway:
Nat Adderley's Cannonball Legacy

01.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Kurznachrichten.

KIJK ELKE
DAG

UJTV
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
Walter is een advocaat voor rock-
groepen. Anna een klassiek musicus
die viool speelt. Max de ex-man van
Anna is een jaar op tournee en heeft
Anna toestemming gegeven in zijn
appartement te verblijven tijdens zijn
afwezigheid. Dan keert Max terug, en
dat betekent dat ze beiden op straat
staan.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Take me Home. Engelse mini-

serie.
23.20 Private Lessons. Amerikaanse

film uit 1981. Wat gebeurt er als een
door sex geobsedeerd 15-jarig jon-
getje een weekend alleen is met het
beeldschone dienstmeisje?

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.

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 Veroniques Ski Magazine.
13.25 Match extra.
15.40 Tales of the Gold Monkey.
Amerikaanse avonturenserie. Afl.:
Louie's laatste kans.

16.30 Télékids.
17.00 Deksels! Kook-tv.
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.: Hardnekkige
hobby.

19.25 Match. Sportprogramma.
20.20 The Money Pit. Amerikaanse

film uit 1986 van Richard Benjamin.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.25-14.00 Studio Sport. N.K.

Schaatsen te Assen. Commentaar:
Heinze Bakker en Hein Vergeer. We-
reldbeker skiën: afdaling voor heren
te Wengen. Commentaar: Evert ten
Napel.

16.15 Studio sport. N.K. Schaatsen
te Assen. Commentaar: Heinze Bak-
ker en Hein Vergeer. Zwemmen, Fast
Water Meet te Amsterdam. Presenta-
tie: Harry Vriend en Hansje Bunscho-
ten.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.
Afl.: Muziek als spreektaal.

16.20 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Volle maan. Het is
volle maan en iedereen krijgt opeens
amoureuze neigingen, met uitzonde-
ring van Charley.

16.45 Take 5. Informatief amuse-
mentsprogramma.

17.45 Family Ties. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Hartaanval (1). Steven is druk
in de weer om zijn conditie op peil te
houden. Natuurlijk overdrijft hij weer,
met alle gevolgen van dien.

18.10 Club Veronica compleet. Jon-

Afl. 2. Juist als Eros op het punt staat
te trouwen duikt een jeugdvriendin
met haar zoontje Alex op.

21.45 "«Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door pastor Karl-Heinrich
Brinkmann.

22.05 Alfred der Grosse -Bezwinger
der Wikinger. (Alfred the great). En-
gelse speelfilm uit 1968 van Clive
Donner. In 871 dringen Vikingen het
koninkrijk Wessex binnen. De jonge
prins Alfred doet zijn uiterste best de
vrede te bewaren.

00.05 Die Polizistin. (La femme flic).
Franse speelfilm uit 1979 van Yves
Boisset. Als de jonge inspectrice Co-
rinne Levasseur de moord op een
klein meisje onderzoekt, blijkt betrok-
kenheid van plaatselijke notabelen.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-'

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 3 SWF

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Guldern-

burgs. Duitse serie. Afl.: Das gleiche
Boot.

20.15 ««Musik liegt in der Luft. Ge-
liefde melodieën van« Heinz Gietz
(herh.)

21.55 Heute.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Dieter Kürten.
23.20 Roger Corman. Die Verfluch-

ten. (The. house of Usher). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1960 van Roger
Corman. Het landgoed van de familie
Usher ligt er verlaten bij. In dit afgele-
gen oord komt Philips zijn verloofde
Madeline bezoeken.

00.35-00.40 Heute.

. programma-weekoverzicht.! He"te.. --ander - Menschen - Aben-
j. ■■ Schwimmendes Dorf auf tropi-
?ï Strom-! F«t und frisch. Gymnastiek. Afl.

Ij Heute.
Ij Auslandsjournal.
L **DF-info Gesundheit. Gezond-kSrnagazine. Vandaag: Hulp bijS(4).
ij Heute.

Nervensage. (Gazebo).
i^'kaanse speelfilm uit 1959 van
,5 9e Marshall.
5j [Jmschau.
4, Persoverzicht.jij Heute.
,j) Europamagazin.

Grüne Woche
fcjl 1990. Verslagen en reporta-
M^iaf de Berlijnse Jaarbeurs.
■All,. Milo Spencer. Jeugdserie.
H4s*- Quitschpiraten.
ij* '«Formel Eins. Hitparade.

re_'*Musikantenstadl. Traditio-
ddag met Karl Moik en zijn

Vanten. Gast: Burgemeester
'"Ij [land Gestöttner.
\ trstens. Met Billy Zokler.
'ij Hier und Heute unterwegs.
«)* ragesschau.
,5 sPortschau. Met o.a. Interna-L 6 Tennis-Meisterschaften von

k ien, finale dames enkelspel.
]"
Aoo)Duck Tales. Neues aus En-
Sj^sen, tekenfilmserie.
ID ■"fogramma-overzicht.
I* 'rTjTagesschau.
\ *«n Sommer mit Vergangen-

'v-film van Gianfranco Albano.

08.00 ""Programma-weekover-
zicht.

08.30 Nachbarn in Europa. Informa-
tie in het Turks, Servi-Kroatisch en
Spaans.

09.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD en ZDF.

11.03 ZDF Sport extra. Wereldcup
skieën te Pfronten, afdaling voor da-
mes. (Eurovisie-uitzending).

12.20 Wereldcup skieën. Afdaling
voor heren te Wengen. (Eurovisie-uit-
zending).

13.30 Diese Woche. Weekjournaal
met ondertitels voor doven en slecht-
horenden.

13.50 ««Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Muziekprogramma.
14.35 Das verlorene Paradies. 3-de-

lige documentaire over het leven van
de Xingu-indianen in een reservaat in
de Amazone. Afl. 12.

15.05 ""Ein Leben voll Musik. Pro-
gramma van Helmut Zacharias t.g.v.
zijn 70ste verjaardag. Gasten: Lonny
Kellner, Fred Weyrich e.a.

16.05 Der Doppelte rückwarts. Afl.
uit de serie Wenn du mich fragst.

16.30 Spreepiraten. Serie. Afl. 5:
Sturm im Reagenzglas.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Blaue Lichter. Aansl.: So
lauft's richtig, verkeersquiz.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit de Bondsrepubliek
Duitsland.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
I^'" en CAI-abonnees:
I kanalen zie schema exploitant
l* zwart/wit programma
a 8 stereo geluidsweergave

* tweetalig bij stereo-app.
51 teletekst ondertiteling

TELEVISIE
VlLj-Hand 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57I «land 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43. 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56.
België/TV 1: 10en 44
België TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België Telë 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

Duitsland 3 West
07.00 Super BOOS. 11.00 The Mix.
15.30 Dundee and the Culhane. 16.30
Dick Powell Theatre. 17.30 Eurosport.
18.25 Goodyear Weather Report
18.30 Ultra Sport '90 Highlights. 20.30
Snooker. 21.25 Goodyear Weather Re-
port. 21.30 lts a Wonderful Life. 23.45
Next of Kin. Gevolgd door The Mix.

MTV Europe

RADIO
Radio 1: 95.3en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 e" 882 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: 1008kHz (298 m ) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00)'- FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 8.

10.00 News of the week. Engels
weekjournaal.

10.15 Actuaiités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Ejnqels.
Les 16.

11.00 Neue Werkstoffe. 7-delige in-
formatieve serie. Afl. 3.

11.30 Computerclub.
12.15 Pazifik. 8-delige documentaire-

serie over de landen rond de Stille
Oceaan.

13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 6. (herh).

07.00 Club MTV. 07.30 Club MTV.
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 VJ Kristiane
Backer 21.30 Club MTV. 22.00 Party
Zone. 00.00 Erotika. 01.00 Maiken
Wexo. 03.00-07.00. Night Videos.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 6. (herh.).
17.30 Naturund Medizin. Afl. 3: Kan-

ker, (herh.).
18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Ein

Wunder geschieht.
18.30 Ohne Heimat, aber geborgen.
Reportage over vrouwelijke arts, die
in Pakistan al 30 jaar lepra bestrijdt.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die spanische Armada. 3-deli-

ge documentaire over de Spaanse
Armada. Afl. 3.

20.15 Cosi fan tutte. Opera van Mo-
zart, uitgevoerd door de Wiener Phil-
harmoniker 0.1.v. Nikolaus Harnon-
court m.m.v. solisten. Met om 21.45
Südwest aktuell.

23.20-23.25 Laatste nieuws.

107.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30■Drei Engel für Charlie. Amerikaanse■ misdaadserie. Afl. Drei Engel zuviel.
109.25 Horoskop. 09.30 Wirtschaftsfo-
irum. 10.00 ! Programma-overzicht.
i 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 The realighostbusters. Amerikaanse tekenfilm.■Afl. Die Angstrengende Geisterbesch-
jwörung. 10.50 Teletip Garten. 11.00■Ein Mann allein. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 19551 Aansl. tekenfilm. 12.45■Teletip Fashion. 12.55 Familie Feuer-
Istem. Amerikaanse tekenfilmserie.
■13.25 Mister Ed. Amerikaanse kome-
Idieserie. Afl. Der Hypochonder. 13.50
| Unsere kleine Farm. Afl. Arzt «oder Far-[mer? Amerikaanse avonturenserie vaniWilliam F. Claxton. 14.40 Teletip Ko-ichen. Aansl. Horoskop. 14.50 Dr. Holl.
[Duitse speelfilm uit 1951 van Rolf Han-

België/TV 1
(^ J-O. op zaterdag. Met om:
Ik Wereldoriëntatie. Van klein£ 9root.

TV-Tam-Tam. afl. 4.L Aardrijkskunde. Landbouw ink0*-. Afl. 2.
\ rechnologie. Hout. Afl. 5.

kf. Nederlands. Spelen met woor-
V"- 4-
(«A2.30 Grondslagen van de fy-'V Afl. 4.
l»tL "Vader van de bruid. (Father
S .| Bride). Amerikaanse speelfilm
V950 van Cincente Minnelli. De
VYrs van Kay Banks krijgen heel
(tv te stellen met het feit dat hun'er gaat trouwen.
iQJj Nieuws.

. b Tak" Animatieserie.
\ pons. Afl. Plons en de luchtbal--5 _ u\ schoolslag. Spelprogramma.
\ Nieuwsmagazine
i^ longeren.
K "-oker- en lotto-trekking. Me-
-6 ''ngen en programma-overzicht.
'oj Nieuws.
Jsfeester, hij begint weer. Nieu-

% van Frank Dingenen.

W Op moeders ver-V' (At mother's request). 2-deligey Iraanse tv-film van Michel Tuch-V^ccleel 2. Larry zit in de gevangenisn|chard Behrens tracht het geld
1111.

" Julie Sommars in de Engel-
se speelfilm 'Ik ben het meisje
dat hij wil vermoorden.'.
(België/TV 1-23.15 uur.)

terug te krijgen dat Frances hem ont-futseld heeft.
22.00 Jeugdliefjes. (Streets apart).

Engelse comedyserie. Afl. 6.
22.30 Kunst-zaken.
22.35 Nieuws.
22.50 Sport op zaterdag.
23.15 Ik ben het meisje dat hij wil

vermoorden, (lm the girl he wants tokill). Britse tv-film. Arm Rogers heeft
de moordenaar van haar buurmeisje
gezienen roept de hulp in van detecti-ve Mark Tanner.

00.25-00.30 Coda. Meditation, van A.
Glazoenov, uitgevoerd door het Duo
Larrea.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Kere weerom. Terugblik op toe-ristisch-volkenkundige evenementen.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Oei. Afl. 4: Oei veel nette men-

sen, grappen en grollen naar het werk
van o.a. Alidor en Brasser.

21.25-22.20 Concert. Festival van
Vlaanderen. Het Filharmonisch Or-
kest van Vlaanderen.

08.30-09.30 Noubaventure. Kinderpro-
gramma. 11.20 Interwallonie. Hasret,
magazine voor Turken. 12.00 Spreek
met ons mee. Cursus Nederlands. Les
11 en 12. 12.30 Espanol con Victor.
Cursus Spaans. Les 10 en 11. 13.00
Tribune économique et sociale. 13.30
La pensee et les hommes. Filosofisch
programma, (herh.). 14.00 Théatre
wallon. Zenon Ie pirate, toneelstuk in
Waals dialect van André Gevry. 16.15
Au nom de la loi. Juridisch magazine.
17.55 Génies en herbe. Spelprogram-
ma voor scholieren. 18.25 Gourmandi-

ses, culinair magazine. 18.40 Télétou-
risme. Toeristisch magazine. 19.15
Paardenkoersen. Aansl.: Trekking van
joker en lotto. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Variétés a la une. 20.10
Le jardin extraorinaire. Natuurmagazi-
ne. 20.45 L'Amour en question. Franse
speelfilm uit 1978 van André Cayatte.
22.20 Macht 1. Sportmagazine. 23.15
Uitslag. Trekking van lotto en joker
23.20-23.45 Weerbericht en laatste
nieuws.

19.30 Journaal. 20.00 Art 21. Hans
Hartung, filmportret van een schilder.
20.55 Moi et mon doublé. Documentai-
re over identieke tweelingen, (herh.).
21.50 Journaal, (herh.). 22.20-23.15
Musiques. Le magazine de l'opéra.
(herh.).

16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Les animaux du monde.
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
Jackson Ou Le Mnémocide. 00.10-
-01.00 Cargo de Nuit.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7 07 TROS
Nieuws Show. (7.30 Nws.). 12.05
TROS Aktua kamerbreed (12.30
Nws, 12 55 Mededelingen t.b.v.
land en tuinbouw. 13.10 TROS Ak-
tua 14.05 TROS Aktua sport
(17.30 Nws.). 19.03 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.03 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARAs vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum 11.04 Bal op 't dak 12 04
Spijkers met koppen 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15 04 Ty-
pisch Hollands 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 18 04 Echo. 18.15
Levenslief en levensleed. 19.03
KRO's country time. 19.50 Ter
overweging 20 03 NOS Jazzplat-
form. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws 7.04 Rabar-
bara 9.04: Gospelrock 10 04
Popsjop. 12.04 Paperclip-live.
14.04 Popstation 1604 NCRV-za-
terdag-sport.lB 04 Driespoor.
19.03 Paperclip-radio. 21.03
Crossroads 23 03-24 00 Late
date.

Radio 4
700 Nws 7.02 Wakker worden
(8.00 Nws). 8.02Klanquarel... 9.00

Toppers van toen klassiek, lv.uu
Caroline. 11.00 Kurhausconcert
12 02 Muziek voor miljoenen.
13.02Veronica Klassiek: Radio Fil-
harm.Ork. met altviool. 14.30 Vero-
nica Kamermuziekserie 89/90: Ne-
derlands blazersensemble met pia-
no 15.02 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 16.02 Lang leve de
opera!lB.o2 Avondstemming.
20 00 Nws 20 02 KRO-Klassiek op
Zaterdagavond, met om 20 02
muz. voor toersen; 20 50 Limburg-
se Componisten Dagen: 22.02 Or-
gelrubriek: 22.20 Laudate 23 00-
-24.00 KRO-Literair: Camera Ob-
scura.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv- en marktber
en uitgebreid weerber 900 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 05 Meer dan
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening 12 45 Vragen
naar de weg 13.00 Nws 13 10
Hallo Nederland 1330 Opo doro
(Open deur) 14.00 The Troubles-
hooter 1600 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 Schippersbench-

ten. 18.00 Nws 18.10 lyi haberler(Goed nieuws) 18 25Kayen Rasja
(Er is hoop) 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr voor buitenl werkne-mers 20 30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14EO-Metterdaad hulp-
verlening 21.15 Reflector 21 35
deze week 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10 03 Limburg
boven 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-1258 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17 03 Limburg aktueel: nieuws en
aktual. 17 15-1758 Vrijspel: pop in
Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws 605 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
RVA-berichten 800 Nieuws
08.10 Te bed ol niet te bed. 10.00
Nieuws. 10 03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamse Top Tien 12 00 Top
30 13.00 Nieuws 14 00 RadioRijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Leiever 20 00 Hartelijk 23 30
Nachtradio.(tot 06.00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.

Belg. Rundfunk
06 35 Radiofruhstück 07.15

Wunschkasten 07.45 Veranstal-
tungskalender 08.30 Bes-nniacflfrWörte. 09 05 LP-Markt. 10.00 t_l
oder Niete 12 00 Musik bei Tiach
12 15 Veranstaltungskalender.
12.45 lm Brennpunkt 13 00-16 00
Hitparade 16.05 Contra Re Ju-
gendmagazm. 17 05 Forum - Om
Kulturmagazin. 18.10 BRF-Aktue».
18.36 Freie Tribune. 18.45 Phitoa-
ophie und Ethik 19.00 Saturday
Night Rock Show 21.05 Lottozah-
len.

Luxemburg/RTL
05.30 Gulenmorgen 09.00 Ein Taj
wie kein andereram Wochenende.
1100 Tretf nach elf. 12.00 RTLThemen am Wochenende. 12.18Ist |a n Ding! 14.00 Viva. 1500
Sportshop. 18.00 UnglauHiche Ge-
schichten 19.00 Neunzehn - Va»-
rundzwanzig Musik Non Stop.
00.00 - 01 00 Traumtinzer.

WDR 4
Elk heel uur nieuws, behalve om
11 00, 13.00, 15.00. 17.00, 19.00,
21 00 04 05 Radiowecker. 06.05
Morgenmelodie 07.55 Morgenan-
dacht 08.05 Zum Tage. 06.07 In
unserem Alter 0905 Musakpaval-
lon 12 05 Pop-Report. 14.05 Wirt-
schaft Aansl Orchesler der Well.
15.00 Café Canton 17.00 5 UhrThe 19.00 Auf ein Wort. 20.05 DaaSonntagskonzert. 22.05 Musik zum
Traurnen 22 30 Nachtexpreß.
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sen. 16.25 SAT.I Bliek. 16.30 Teb_W
Wissen. 16.40 Auf Videosehen. 17.0JPAuf und davon. 17.35 SAT.I BiióW
17.45 Programma-overzicht. 174 b
Das Imperium, die Colby's. Amerikaan-
se familieserie van Robert Scheerer.
Afl. Die Erkenntnis. 18.45 SAT.I Bléc-
k.Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Batmajv
Amerikaanse comedyserie van Robdt ,
Butler. Afl. Der verrückte Pharao. Deel
1 en 2. 20.00 MacGyver. Amerikaanse-"* "-misdaadserie van Michael Vejar. Der
Mann im Hintergrund. 20.55 SATjfaM
Sport. 21.00 MacGruder & Loud. ArnS
rikaanse misdaadserie van Jerry Ldff*"
don. Afl. Dreck am Steeken. 21,5$
SAT.I Bliek. 22.05 Hallo Berlin. Amu- v

sementsprogramma. 22.30 Der GoriKavon Soho. Duitse misdaadfilm uit 1968
van Edgar Wallace. 00.05 Bizarre Mot- -de. Amerikaanse misdaadfilm uit 196 V
van Jack Smight. 01.50-02.00 Pi_-A
gramma-overzicht.

a

SSVC

Nederland 2

BBC Europe

radio

RTL Plus

litnburgs dagblad televisie en radio zaterdag

België/RTBF

België/TV 2

België/Télé 21

TV 5
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Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2, 1800AA Alkmaar, tel: 072-196314/206/292 fax: 072-U3295

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen ateihuur
050-415210 C€K_mi^

.^"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
£-i.el 10 dgp. naar de zon,
«■;_emet volpens., in april, mei
t__voor ’ 299: juni ’ 319: juli,
"Jï-eaug. ’ 499. Royal class

slechts ’35 retour. Ook
nu, elke vrijdag naar Beni-

.«■vdorm v.a. ’269. Vraag
folder van Solmar Tours,
040-460560. SP6-R

QLUB MONTEROSSO klein
' villapark a.d. Italiaanse

bloemenrivièra met comf.
.^.l-3 slpk. bung. en app.,
; zwem- en kinderbad, zon-

neterr. en tv. Inl. 023-
-__* 285637. IT-61R-

Vakantie in Denemarken
Nederlands gastvrij famiüepen-
sion „Karin" Inl. per 1 febr. 1990
na 18.00 uur.
Een droomvakantie voor het hele
gezin voor jong.en oud in ons fa-
miliepenston met groot zwem-
bad. Keuken: NederLands, Duits
en Deens. Gastvrije kamer met
J»^r, tv en telefoon. 10km van het
'Strand

Lo ’35,- p.p.p.d.
Hp ’ 50,- p.p.p.d.
Vp ’ 70,- p.p.p.d.

Reserveer tijdig voor 1-4-'9O
Inl. mw. Karin Nielsson,

Tornmarksvej nó. 15
4173 F. Jennesiev Denmark

Tel. 09-45-53609804 of 53609814
of Brunssum 045-224331

MJ«i.T.^tJ_!i.-ii_r.-J4>J
-GRATIS JOEGOSLAVIEGIDS-
-02207-42484 (lid Garantiefonds)

"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-
tum 19 februari.) Voor
meer informatie, stuur een

"" ongefrankeerde envelop
aan: ImpalaTours, ant-
woordnummer 222, 8800
KT Harlingen. Of tel.
05178-16970. Impala-
Tours is lid van 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

Rent a Tent. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Dtl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen.

Gevraagd

GOEDE ZEILERS
(m/vr. leeft, tot 40 jr.)voor
de opleiding tot instruc-
teur. Vraag vrijblijvend
info.pakket Zeilschcol
Heegermeer 05154-2363.

FR-61R

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd.fc>eft.29jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

Uw vakantieverhaal 1990
SOVJETUNIE

Natuur, cultuur en avontuur.
Bel voor gratis reisgids:

PERESTROJKA REIZEN
Bilthoven, ANVR/SGR, 030-

-250040,280314. SO-61R

\ JII^ÉSS \cX2LT
W X7"_r__^^*ls§r- 1 1vuur__ ITTT

Fopaa_ M WL TT___ _r_p_r_ I1 «U»* _, WP*^ .. !i3_______ I ■___-■ lf 1 !f „»-« ggi~-■„^ g IyF .lm. _L 1F' c**!J;B| 91 «c 5 __——-\_

JJ. Middellandse Zee, de Oostzee, Noordkaap/Spitsbergen
of de Caribbean... ontdek het met Chandris. Befaamde
budget-cmises op schitterende schepen! Griekse hartelijk-
heid van internationaleklasse. Nieuwin het programma '90
zijn een aantal Chandris avonturendie van wal steken in
Amsterdam (wel zo handig!). Bovendien kunt u profiteren
van allerlei aantrekkelijke kortingen, zoals de vroegboek-
korting van 10% bij uwreservering vóór 1 maart a.s.. Het
staat allemaal in de nieuwe dikkecruisegids van Chandnj;_____L
Hij ligtklaar bij uwreisadviseur; -—i_i7"ïnïVTlNGM
maarukunt mmet r^T\/QO^BOtTV-*W"^ O) ■
de bon ook even 1-070"^^ring^^^.^*^
aanvragen. Doen! V-_t^___^o^limm^^^^^

I JA, ik ben wel in voor een vaar-verwen-vakantiel
j Stuurt u mij snel de nieuwe dikke cruisegids van Chandris:

I Naam- i

I Adres . J
| Poste Woonplaats j
j Mijn reisbureau is ■
I en is gevestigd te I
I Deze bon komt uit: i |
I fa.u.b. naamvan uwkrant invullen) j
I Boninopen enveloppe (zonder postzegel) zenden aan: I
I Zeetours BV, Antwoordnummer 97,3000 VB ROTTERDAM I
L I

zeetours .
HOWND INTERN>)TIOf_4L _f mm*m<mm+m&
Tel. (010) 438 80 99. Informatie en boekingen via uwreisadviseur.
Zeetours vertegenwoordigtvrijwel alle gerenommeerderederijen.

ZEILEN MET DE PANDORA van 3 dagen tot 3 weken
o.a. Engeland, Schotland, Noorwegen, Spanje + aan-
breng race Sail '90. Vraag vaarplan 05178-18234.

DQ-61R

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 diashowen wel in:

Eindhoven 27/1, Heerlen 4/2,
Eindhoven 10/2, 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, 2101 HG Heemstede
ANVR/GAR. FONDS/lATA.

023-339151.
IN-61R

snel en comfortabel naarruim 900 plaatsen
in heel Europa.

voor jongeren
lPa"'s va ’ i6s.oo \toten met2sjaar!
■ Londen | \ Vrij door Europa voor een habbekrats:■ Bert'ijn . 225,00 1 Reisonderbrekingen zijn meestal1Kopenhagen^ j (Mgesfaan ,
\_" NIEUW! I ]^~\

J__V *^r** ’_ran_]p te_r:J
Haai snelby het NS-station of uwreisagent de speciale TransGo 25 lolder.

Wj____________________\ Zondag 28 januari 1990 ■^■■■■■■■11^0^I BOEDELVEILING E
Boedelveiling in opdracht van notaris mr. C.H.M. Schenk te Maastricht, alsmede diverse
deelboedels, liquidatiepartijen en particuliere inbreng in opdracht van diverse principalen.
Veilingbedrijf Lamber c.v. zal openbaar verkopen de komplete inboedels als boven, alsmede diverse L
deelboedels, liquidatiepartijen o.a. tapijten en klokken, en particuliere inbreng in opdracht van diverse
principalen. De veiling zal worden gehouden t.o.v. de weledelgestrenge vrouwe J.A.M. Druncks, notaris
te Maastricht.

Openbaar verkocht worden:
Meubilair en kleinmeubel:
Antiek meubilair: Biedermeier bonheur, Holl. spinnekop tafel, Mechelse Bahu, 6 Biedermeier stoelen,
Louis Phillippe kast, eiken dekenkist, Mechelse kast, Portmanteau, Mechelse spiegel, Vertico, opastoel,
nachtkastje, commodes, kasten etc.
Modern meubilair: witte eethoek, Queen Arme bankstel, dressoir, theemeubel, Pied de Stalle, grenen >
eethoek, barkrukken, salontafel, vitrinekast, kleinmeubel etc. , 'I.CJuwelen: gouden en zilveren sieraden o.a. horloges, ringen, chokers, armbanden, oorstekers, ,rvestzakhorloges, colliers bezet met diamant, briljant, saffier, robijn, zircoon, etc. n ,
Klokken: ant. Directoire pendule (Leda en de Zwaan), ant. Luikse wekkerklok, Friese stoeltjesklok, ant. -
comtoise, Louis XVI pendule, ant. kolompendule, régulateurs, etc. "
Schilderijen: Lausberg, H. Levigne (tekening), A. v. Bergen, A.L. Hokken, Torringa, E. Spronck, div. r|F
olieverfschilderijen, etc. -*_

Perzische en Oosterse tapijten: Kaschmir zijde, Agra Keshan, Yolbars, Birdjan, Kirman, Berber, '■0
Herati, Mir, Kars, Heralchi, Moud, Bidjar, Bouchera, Belout>3ch, etc. ""«-Os
Antiek speelgoed: Franse trapauto, mechanische hond met functies, houten pop ca. 1850, \.__poppenwagen, karakterpop Armand Marseille, JeP trein (Jouets de Paris), poppenkeuken (Duits ca. t|e ,
1910), hoedenwinkel (Frans ca. 1900), Franse looppop SFBJ, trekpaard, sulkypaard, blikken auto's, AR.
speelgoed, etc. 5.1 j

_fr
Kleingoed en varia: Chinees porcelein, accordeon, ant. kandelaars, ant. boekenpers, mijnlampen,
trompet, schaakspel, Ned. munten, elec. orgel, lampetstel, radio '50, stofzuigers, koelkast, gasfornuis, p_
stereo-apparatuur, KTV, model spoorbaan, autoracebaan, Holl. kroon, kleingoed, etc. |.j
Auto: Chevrolet Monza, bouwjaar 1980, apk gekeurd, automaat. "-an

Qev
Kijkdag: zondag 28 januari 1990 van 10.30 tot 12.30 uur. >e fVeiling: zondag 28 januari 1990, aanvang 13.45 uur. kri||
De kijkdag en de veiling worden gehouden in: ?.Q|
Zaal "'t Voske", Grotestraat 8, Berg en Terblijt. 340!' i>3)
I ■ I»._

Gevraagd: voor inbreng in komende veilingen inboedels, horeca-inventarissen, antiek, nekollekties etc, alsmede lokaties voor huisveilingen. j 1(

■ __■ L_P.3!

In de nacht zo/ma 28/1 is overweg

Kampweg in Nieuwstadt afgesloten.
In de nacht van ma/di 29/1, di/woe 30/1

is de overweg Kampweg en
Limbrichterstraat te Nieuwstadt voor
alle verkeer afgesloten.

De afgesloten tijd is van 23.00 tot 7.00 uur.
33933

Eurocasions der-
Sondaghs-kindeiïf
onderde occasiorf!
__$Eurocasi4
Voor'n Citroen is hetaltijdSoncfc ij
AutobedrijfSondagh BV. De Koumen 34-36 Heerlen 045 VA 9e

''"* . ■ :

Winter■Schluss-Verkauf! 1
_■ - ■ i?,

8108 nicht verpassen! Vom 29.1. bis zum 10.2.1990 )

JModische Damen-Cord-Hosen _^m ’* J ~^| |& IXJWU tCOtu^icté »

nurnoch I vj- oêatÊ teetu*iett i
Herren-Sportswear-Blousons j|hêari H&Uiiert Af\ <X**t***W* 39-- Vera^nT nurnoch 49f►Öamen-Blouson-Blusen OCurK rCGLU^IztC |I 1 __■ Lady-Strick 3 V P 'Jpoly./Viskose Jacquard Damen-T-Shirts W m Einzelpullover OcCtnZ hCOiu^lCtt

oder bedruckt V| _■ mit Knopfleiste, Restfarben ' Gr. 38-46 nur noch Herren Edel-Parka's 1

nurnoch ■W J Gr. S-XL nurnoch - mit ausreißbarem Futter #*#\ E_ llMin OéottK in zwei Farben, kitt, beige ,W Q r

pèaAte4«*iett .9 ~ . j A U/WO teetuvett or. Gr so-se 25.2 a numoch UJ7j!
«Damen-Hosen-Röcke OtOttK teaUïiett U M Lady-Strickmode XU _ OcCttlz hCQtU^ieht l

jfwendiges Modell éf\_f\ Damen-Markenpullover B Röcke in Super-Pastellfarben \#W J Top-aktuelle Herren-Anzüge ,#%.*-%"Z.T. mit Gummizug — Restgrößen und-Farben mint, rosé, bleu, gelb in modischen Farben QQ f
chiceDrucks nurnoch _f-_-Wa Super Qualitaten nurnoch Gr. 38-46 z.B. nur noch nurnoch x7Cr 1

j^AA^WOHIN WOHIN.:.ZU^UgjS, (£§£
Aachen - Großkölnstraße am Markt - Parkpiaudirektam Hause ~.»"" '
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10.00 Children's SSVC.
10.15 Popeye.
10.30 Record Breakers.
10.55 The Chart Show.
11.45 Programma voor aspirant-ie-
raren.

12.00 The commonwealth today.
14.00 News and weather.
14.10 81 North.
14.35 Ski Sunday.
15.10 The invisible man.
16.00 Match of the day live.
18.05 Cartoon Time.
18.20 Chronicles of Narnia. The

voyage of the Dawn Treader. Prins
Caspian en zijn volgelingen verslaan
een zeeslang en op zoek naar de
Lords worden ze geconfronteerd met
mysterieuze zaken.

18.50 Highway.
19.25 News and bfg weather report.
19.40 Catch Phrase.
20.05 Streets apart.
20.30 Eastenders. Wanner Danny be-

sluit om met Michelle samen te gaan
wonen, wordt defamilie Fowler uit el-
kaar gerukt.

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
09.55 Today's viewing.
10.00 Programma volgens aankon-

diging.
10.15 Church service.
10.30 This is the day.
11.00 Buongiorno Italia!
11.25 Spelling it out.
11.35 Step up to wordpower.
12.00 Commonwealth Games.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Arena. Numbers.
17.00 Programma volgens aankon-
diging.

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 That's life.
23.15 News and weather.
23.30 Screen two.

Eurosport
07.00 Sky, The Hour of Power. 08.00
Sky, Fun factory. 10.00 Eurosport
Menu. 10.30 Tennis Legends. 11.00
Bobsleighing. 12.00 World cup Skiing.
13.30 Paris Dakar Rally Review. 15.00
Australian Open Tennis. 18.00 Com-
monwealth Games. 19.00 Skiing World
Cup & Four-Man Bobsleigh European
Championship. 20.00 Basketball. 21.00Football. 23.00 Commonwelth Games.
00.00-02.00 Open Australian Tennis.*

Super Channel

08.00 Li-La-Launebar.- Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.20 Herkules im Netz der Cleopa-
tra. (Sansone). Italiaanse speelfilm
uit 1961 van Gianfranco Parolini, niet
Brad Harris, Brigitte Corey, Alan
Steek e.a. (herh.). Uitgerekend Her-
kules wordt tijdens het stropen be-
trapt en achter slot en grendel gezet.
Het valt hem op dat in het land grote
armoede en nood heerst. Een zekere
Cleopatra is daarvoor verantwoorde-
lijk.

11.00 Die Rotröcke. (Giubbe rosse).
Italiaanse speelfilm uit 1974 van Joe
Amato naar een roman van JackLon-
don, met Fabio Testi, Lionel Stander,
Renato Cestié e.a. (herh.). Bandiet
Cariboo Logan vlucht uit de gevange-
nis. Twee Canadese politie-agenten
worden belast met de opsporing van
deze misdadiger.

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. (Out of this world). Amerikaan-
se serie. Afl.: Jeder Beano hat seinen
Tag.

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Das Feuer des Draehen (2).

14.30 Tennis. Australische Open
Kampioenschappen, samenvatting.

16.00 Unser kleines Theater: Er hat
Glück mit Monika, blijspel van Georg
Einerdinger, met Anton Feichtner,
Christine Neubauer, Friedrich Weid-
mar e.a.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Der Baum, van Bertina Scholl-
Sabbalini.

17.50 RTL Musikrevue. schlagers.
Presentatie: Frank Papke.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz met Björn Mc Schimpf.
Presentatie: Susanne Kronzucker.

20.15 Immer Arger mit den Paukern.
Westduitse speelfilm uit 1968 van Ha-
rald Vock, metRoy Black, Uschi Glas,
Peter Weck e.a. (herh.). Hans Werner
is een ongelukkig persoon. Al tweekeer is hij voor zijn eindexamen ge-
zakt. Hij wil echter persfotograaf wor-
den en zal naar een internaat moeten.
Hij weet zijn vriend Peter over te ha-
len om in zijn plaats te gaan.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenru-
briek.

22.20 Prime Time. Spatausgabe: Ich
wünschte 1000 Weiber mir.

22.40 Tutti Frutti. Spelshow.
23.30 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Der Schattentanzer.
(herh.).

00.20 Sexy Clips. *
00.45 Tutti Frutti. Spelshow. (herh.).
01.30-01.35 RTL plus-Aerobics.

SAT1

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: Shattered Vows. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Jack
Bender. Een jonge non wordt verliefd
op een jonge priester. Zij breekt haar
gelofte, maar hij besluit de kerk, zijn
enige echte liefde, trouw te blijven.
22.10 Barnaby Jones. Amerikaanse
serie over de detective Barnaby Jones
die van alle markten thuis is en daar-
door zelfs de moeilijkste misdadigers te
pakken weet te krijgen. 23.00-07.00
The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30VJ Marcel Vanthilt. 18.00
MTV Classics. 19.00 VJ Kristiane Bac-
ker. 21.30 Decade. 23.30 XPO. 00.30
Night Videos. 06.30-07.00 cClub
MTV.

. ~—————————■0/RKK
Eucharistieviering.

iv J 3*05 Nieuws voor doven en[jchthorenden.
'"J5 .,De VARA Matinee Het Rot.
Jükifms Filnarrr«onisch Orkest 0.1.v.Kka-Pekka Saraste speelt "Images
il6°rches*r*->" van Debussy.
Uan oWarc-s' way. Engelse serie.
0 " °ntmoet een grootheid uit de mo-
te r'ere|d- Abby probeert haar relatie
krü s,ellen en de gebroeders FrèreF .Dr... oneni9heid met Ken.
«" 3n Brair,s*orm. Quiz.

I** .6 Journaal*
n
e Vroege vogels. Natuurmagazi-

#ho °e grote meneer Kaktus
II a* kinderprogramma.
Tj£ Alfred J. Kwak. Tekenfilm.
JBÏÏ Journaal

.kt *"FI. in 9 doctors. Australische, ■■"ersserie. De familie Malarvy, in-llllllim.a

VPRO
09.00 Tijnen 't tientje. Poppenanima-

tie.
09.15 Nana. Deense jeugdserie.Afl. 4:

Rode rozen. Nana's moeder is jarig
en Nana heeft natuurlijk een mooi ca-
deau voor haar.

09.40 De toren van pizzas. Jeugdma-
gazine.

10.00 Wie was je opa's opa opa?
Programma over kindergeschiedenis.
Afl. 8: Alida. Een Amsterdams meisje
dat op 7-jarige leeftijd in een wees-
huis belandt.

10.25 Astrid Lindgren: Breda Brave,
Zweedse serie. Brenda's oma is ziek
en Brenda gaat in haar plaats op de
markt staan om oma's eigen gemaak-
te koekjes te verkopen.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
IKON
11.00 Viering. Met ds. Ruud Bartlema
ROF
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: De

groene wei (1).
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
SOCUTERA
12.45 Nepal....zover het oog reikt.

Voorlichtingsfilm.
12.55 Demokratie in China? Drie

Chinezen uit respectievelijk de Volks-
republiek China, Taiwan en Hong
Kong geven hun mening over de de-
mocratische beweging in China.

13.25-14.00 Studio sport. N.K.
schaatsen te Assen. Commentaar:
Heinze Bakker en Hein Vergeer.

16.00 Studio sport. Vervolg.
ZVDK
17.05 Kerkdienst. Met belangstellen-

den vanuit de christelijk gereformeer-
de Noorderkerk in Zwolle.

IKON
17.48 Bericht van de Wilde ganzen.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
TELEAC
18.00 Gemeentewijzer. Informatie

over het gemeentebestuur in Neder-
land. Afl. 3.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Met o.m. betaald

voetbal.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar.

20.40 Twee winters verder. 3-delige
docudramaserie. Gesprekken met
een doorsnee-familie. Het is twee jaar
geleden, dat de familie Meilink open-
hartig over gewenste en ongewenste
intimiteiten sprak. Heeft de tv-uitzen-
ding nog gevolgen gehad voor het da-
gelijks leven?

RVU
21.30 ""De hoge noot. 3-delige serie

over de drijfveren van musici. Afl. 2:
Music for the millions.

IKON-KRO/RKK
22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Bericht van de Wilde Ganzen.
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de handel.

22.57 Journaal.
23.02-23.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

08.00 Télékids.
11.00 Veronique Classique.
12.10 Buona Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei. Gevarieerd
magazine in het Luxemburgs.

15.00 Match extra.
17.30 Veronique Ski Magazine.
18.00 Journaal.
18.10 Match. Sportprogramma.
18.50 Natural World. Britse natuurse-
rie. Afl.: Luipaard.

KIJK ELKE
DAG

UMBUFÉtfKvGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
19.50 Bios.
20.25 It's my Turn. Amerikaanse

speelfilm uit 1980 van Claudia Weill.
Het ongewone en grappige liefdes-
verhaal van een moderne vrouw die
op zoek is naar een ouderwetse ro-
mance. Wiskundelerares Kate Gunzi-
ger heeft alles wat een moderne
vrouw zich maar kan wensen: Een
succesvolle carrière, financieel onaf-
hankelijk en een actief sociaal- en
seksleven. Maar toch ontbreekt er
iets.

22.00 Journaal.
22.20 Take me home. 3-delige mini-

srie. Afl. 3.
23.10 Live. Opnamen van een concert

van Eric Clapton.
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!

Duitsland 1
i|A Programma-weekoverzicht.

Jvan Metropolen. Serie portretten

I f*<m anftmut« Rasse und Tempe-

rèldhAßD"Sport extra: Skièn' we"'<t.J)eker super reuzen slalom voor

}'*_ ~*Presseclub*

' gei a9esschau. Met Wochenspie-

19r_v,Diese Woche im Ersten. Pro-
Ms ï. a"weekoverzicht-

' °v_ MUsikstrietaüge. 4-delige serie
l \,_ net leven en werk van Ludwig
3^ Beethoven. Afl. 1.fL' Janoschs Traumstunde. Kin-Qerie.I Jr.iT Moskito - nichts sticht besser.-.Oo^agazine.

l5 0s Ta9esschau.
■% ?RD Sport extra- Zaa|voetbal;
vaHre|dbeker skiën; Tennis: samen-riep,

re? Weltspiegel. Buitenland-cor-
-1?-Ss en doen versla9--i 4a lVerkiezin9*-,n voor Landtag. In_ v3nd en Sportschau. Met om ca.

'" .S Ta9esschau._,? (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
"-.57 w.etterwechsel._Ar?'e Goldene 1. Winnaars van
l9 Sa tv"loter'i-..O? Heute im Ersten.
~«e J*~OTagesschau.
UitQ --ohengrin. Opera van Wagner,
■an Hoerd door het koor en orkest
&a.i> Weense Staatsopera. In de
e„u*e ca. 21.22-21.40 Tagesschau

"°*is ■? unter der LuPe-
,.jQ Jagesschau.
Sg (TT)Liebling - Kreuzberg. Duit-
Q serie van Werner Masten. Afl. 15:

«1 g* e[gene Geld.
11.,? ragesschau.
l _h- ,15 Nachgedanken. Be-dwingen.

Duitsland 2
3.00
_.30 ""Programma-overzicht.. ie Kerkdienst.

■1.00 cos3*-
pa) s*adtschreiber Matinee: Nea-
,.oq" schrecklich schön.A ""Faszination Musik: DasA^tagskonzert.

11h...

" Hartmut Becker, Christine Wodetzky en Manfred Krugm de serie 'Liebling - Kreuzberg'. (Duitsland 1 - 00.20 uur.)

12.45 heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Serie oude weekjour-

naals.
13.30 Wind in den Weiden. Poppen-

serie.
13.50 Siebenstein. Afl.: Steinkraut

und Lachwurz.
14.15 Löwenzahn. Jeugdserie.
14.45 Ganz persönlich: Hermann

Lenz und Hohenlohe, portret van
deze schrijver.

15.15 Danke schön. Verslag van de
aktie Sorgenkind. Aansl.: Bekendma-
king van Der grosse Preis.

15.20 Programma-overzicht.
15.25 __Das Geheimnis der Frau in

Weiss. (Woman in white). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1948 van Peter
Godfrey. De jonge Walter Hartright
wordt in 1850 als huisonderwijzer op
een Engels landgoed aangesteld. Hij
wordt verliefd op de eigenaresse van
het buitenverblijf, de mooie Laura, die
omringd is door allerlei ongure types.

17.10 Heute.
17.15 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga handbal en Bundesliga
ijshockey.

17.55 Landtagswahl im Saarland.
Verkiezingsprogramma.

19.00 Heute. Met nieuws over de ver-
kiezingen in het Saarland.

19.40 ZDF-Bundestagrunde. 0.1.v.
Wolfgang Herles.

20.00 Heute.
20.05 «»Aus Frankfurt/Mainz: Die

80er. Terugblik op de afgelopen 10jaar.
23.05 Heute. Met nieuws over de ver-

kiezingen in het Saarland. Aansl.:
Sport am Sonntag.

23.30 Arm und Debbie. Rendezvous
im Ritz, komedie van June Howson.
Twee vriendinnen ontmoeten elkaar
in het Ritz-hotel. Daar praten ze over
de man die in hun beider leven een rol
gespeeld heeft. Arme was zijn vrouw,
Debbie zijn minnares.

00.05-00.20 Heute. Aansl.: Verkie-
zingsuitslagen.

08.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 6. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 45. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 19. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus boekhou-

den. Les 6. (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. Computers en
de toekomst van het denken.

13.15 Schock der Moderne. 8-delige
serie over moderne kunst. Afl. 8: Das
Ende der Moderne, (herh.).

14.00 Die Wolke des Herrn Twar-dowski. Eine Reise durch Südpolen.
15.00 «Greta Garbo: Der Krieg im

Dunkeln. (The mysterious lady).
Amerikaanse speelfilm uit 1928 van
Fred Niblo. In het Wenen van voor de
oorlog verleidt de Russische spionne
Tania de jonge Oostenrijkse officier
Karl om aan geheime documenten te
komen.

16.30 Kultur-Geschichten: Mozart-
Nippes, documentaire over de com-
mercie rond dit muzikale genie.

17.00 Musik in West 3: Gienn Gould-
Zyklus (4).

17.30 Kunst für kleine Leute. Repor-
tages over drie amateur kunstschil-
ders in Dakar.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 3:
Die verrückte Schneckenfahrt.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 «Die Fackel der Liebe. (Ena-
morada). Mexicaanse speelfilm uit
1946 van Emilio Fernandez. Gene-

raal José Juan Reyes, generaal van
de rebellen, neemt het kleine stadje
Cholula in en doeter flink wat stof op-
waaien. Als hij de mooie Dolores ont-
moet wordt hij verliefd.

21.32 West 3 aktuell.
21.40 Die Magie des David Copper-

field. 4-delige reeks over de illusio-
nist David Copperfield.

22.30 Pleiten, Pech & Pannen. Komi-
sche vergissingen.

23.00 Experimente: Documentaire
over de surrealistische schilder Klaus
Heinrich Keiler.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten.

08.00 Telekolleg I. Cursus Engels
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
09.30 Telekolleg aktuell.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 19. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijf-

boekhouding. Les 6. (herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat " unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie. Computers en

de toekomst van het denken.
13.15-14.00 Per Schock der Moder-

ne.
15.00 Programma volgens aankon-

diging.
17.15 Ratselspiele. Met Leonhard
Reinirkens en Ursula Goetzl.

17.30 Nimm's Dritte. Die Südwest-
3-Programm-lllustrierte.

18.00 Touristik Tip. Toeristisch ma-
gazine.

18.15 Clip-Klap. Muziek en amuse-
ment.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Die Deutsche Schlagerpara-
de. Aansl. Europabrücke.

20.15 Baden-Badener Disput:
21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Uitslag van de verkiezingen
voor de Landtag in Saarland.

23.00 Prominenz im Renitenz.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

" Sidney Greenstreet en Alexis Smith in de speelfilm 'Das
Geheimnis derFrau in Weifi. (Duitsland 2 - 15.25 uur.)

België/TV 1
''Of.

"(_ yoe*ekoek, met om:
ar. _.«.akari* Belgische tekenfilmse-\AI-15-JilrnAoh*e en Tina. Belgische teken-K0Sel'e.Afl. 1... _yv,de. Belgische tekenfilmse-li' 25-

-44 Da Freggels. Kinderserie. Afl.

üc««aristieviering.
At r? zevende dag. Praatcafé
'"Is' r '°° De week in beeld.

.9en ,c.onfrontatie: Debat met vra-
? 0q -i.1het Publiek.

IpürjJQ ven °P zeven: Napraten met
""Nek sten over de afgelopen

l3 '*»0 ,S-Port*-*verzicht., -6ntl ° *sunday Proms. Schilde-re. Qnto°nstelling, van Moesorgsky.
%\ t "°9appel. Magazine over alles1% « maken heeft met kinderen en

F>3o Pvoeding.
*or-dane uur Jessie* Gevarieerd

i^lie 1 rr"dda9Programma. Presen-
'■3o'wess'edeCaluwé.

ische n Poo( tot Evenaar. Toeristi-,SS^. Vandaag: China (1).

'"*. v Animatieserie. Afl. 153.
u^hp „n Poo' tot Evenaar, toeristi-X4s

e q^z. Vandaag: China (2).

*"-- r,Portweekend 1., i>er2jc^tedelin9en en programma-

lllllimüm 8' AansL: Verkeers,|P'

"Dora van der Groen in de
Belgische speelfilm 'Late Zo-mer. (België/TV 1 - 20.15
uur.)
Moderne technieken.

19.45 Sportweekend 2.
20.15 Late zomer. Belgische speel-

film van Patrick Lebon. Mona en Cle-
ment gaan meer en meer voor elkaar
voelen. Deze ontluikende liefde wordt
wreed verstoord door de plotselinge
komst van zijn buitenechtelijke doch-
ter Edith.

21.20 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl.: De worstelaar.
Ben Matlock moet een bekende en
populaire worstelaar verdedigen die
één van zijn tegenstanders heeft ver-
moord.

22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen.

22.30 Nieuws.
22.50 De verovering van het lucht-

ruim. (Reaching for the skies). 12-de-

lige Amerikaanse documentaire serieover de geschiedenis van de lucht-
vaart.

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-
sten: Grote galerijen van het Louvre,
van Hubert Robert.

Geen uitzending.

12.00 Faire le point. 13.00 Journaal.
13.20 Variétés è la une. 13.30 Jeunes
solistes, programma metklassieke mu-
ziek uitgevoerd door jonge solisten.
14.35 Visa pour le monde, reportage
over Hongarije. 15.45 Cinéma a la une.
15.55 Adieu Irlande. (The Manions of
America). 3-delige Amerikaanse serie.
Afl. 3. Na de burgeroorlog keert Rory
O'Manion terug naar zijn buskruitfa-
briek in Philadelphia. Op een dagwordt
hij voorgesteld aan een jongeman in
wie hij zijn verdwenen broer Scan her-
kent. 17.25 Tekenfilms. 17.50 Nouba
Nouba, kinderprogramma. 18.20 Ac-
tualités è la une. 18.30Week-end spor-
tif. Sportmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Cinéma a la une.
(herh.). 20.10 Le Tatayet show, amuse-
mentsprogramma. 21.45 Les héromes
de Colette, tv-film naar het werk van
Colette. Fanny Farou, vrouw van de be-

roemde schrijver, brengt samen met
Jane een rustige vakantie op het land
door. 23.20 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.45-23.55 Tribune économi-
que et sociale: Les organisations patro-
nales.

18.45 Carré noir: Rétrospective Jan
Vroman. (herh.). 19.30 Journaal. 20.00
Le jeu du faucon. (The falcon and the
snowman). Amerikaanse speelfilm uit
1984 van John Schlesinger. Dankzij
zijn werk voor een electronica-firma
heeft Chris Boyce toegang tot de spio-
nage-satelliet van de CIA. Als hij ont-
dekt welke politieke methodes zijn land
hanteert besluit hij gedesillusioneerd
de informatie aan deRussen te verko-
pen. 22.05 Journaal, (herh.). 22.35
Coup de film, filmmagazine. 22.55-
-23.50 Week-end sportif, sportprogram-
ma.

16.05 TVS Infos. 16.15Le Grand Echi-
quer. 18.00 30 Millions d'amis. 18.30
Flash Varicelle. 19.00 Hotel. 19.30TVS
Infos et Meteo. 19.40 Du Cote de Chez
Fred. 20.40 Coeur et Piqué. 22.00
Journal Televisé et Meteo. 22.30 Sept
sur Sept. 23.30 Viva. 00.20-00.50
Oceaniques.

Radio 1
Elk 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
Vlucht in de duisternis, hoorspel
22.02 Jazzspectrum 23.05 Met het
oog op morgen. 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7 00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon. 10.30
Muziekmozatek. 12.02 AVRO Mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's Radio-
journaal. 14.02 't Is te Hoopen.
16.02 Hollands welvaren. 17.30
Kom 'ns langs in Des Indes. 19.02
Dat zoeken we op. 20.02 Showti-
me. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin inpop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13 02 Het
weeshuis van de hits. 15.02KRO's
hitweek. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 Tijd voor toen. 19.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3, met om
20.02 Week in/week uit; 21.02 So-
mething special; 22.02 Live!;
23.02-24.00 Op slag van maandag

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
Kamermuziek. Giotto ensemble.
900 Musica Religiosa et Profana.
9.55 Programma-overzicht. 10.00
Eucharistieviering. 11.00 Für Elise.
13.00 Nws. 13.02 Opera Matinee:
Cosi fan tutte, opera van Mozart.
14.00Onder de groenelinde. 14.15
Concert op de zondagmiddag:
Concertgebouwork. met cello (In
de pauze: Praten over muziek).
16.05 De Nederlanden: Triosona-
tes uit de 17e en 18e eeuw 16.30
Diskotabel. 18.00 Nws. 18.02 Mu-
ziek uit duizenden. 19.00 Continu
klassiek. 20.00 Nws. 20.02 Specia-
liteiten a la carte. 22 00 Kamercon-
cert: Mozart in kleine bezetting.
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.
955 Waterstanden 10.00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.58Het 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-
persberichten. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws

18.10 Liturgie en kerkmuziek
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn 11.02 Sport. 12.02-13 00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 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 Oerdegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
14.00 Fiestag. 17.00Nieuws. 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 Sportmagasin 18.40 Senio-

renfunk 19.00-21.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom Wo-
chenende.

Luxemburg/RTL
4.00Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfrühstück
11.00 Rückblick 12 15 Musikpara-
de. 14.00 Wunsch Dir was. 17.00
Sportshop. 18.00 Nachgefragt.
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00 Country Coach. 22.00 Neun-
zehn-Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traümtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grofle Platzkon-
zert. 10 05 Operette nach Wunsch
12.05 Musik ist Trumpt. 13.00Het-
matmelodie. 14.05 Was darf es
sein? 17.00Der Tag urnKM. 18.05
Schellack-Schötzchen 19.00 Auf
ein Wort 20.05 Erinnerung. 22.05
Musik zum traurnen 22.30 ARD
Nachtexpress
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May. Deel 1. 21.35 SAT.I Sport. 22.00
Talk im Turm. 23.30 Auf der Flucht.
Amerikaanse misdaadserie van Robert
Douglas. Afl. Keiner verliert immer.
00.20-00.30 Programma-overzicht.

SSVC

RTL Plus

Nederland 3Nederland 2Nerland 1

F £*<■* Clayburgh in deAme-paanse speelfilm 'It's my
F*'. (RTL Veronique-
r-tf uur.)

clusief acht kinderen, wil zich in Coo-
per's Crossing vestigen. Niet ieder-
een lijkt daar even gelukkig mee.

19.52 Sponsorloterij. Vierde trekking.
19.56 (TT)Laat maar zitten. Comedy-

serie. Afl.: Miechels versus Miechels.
20.26 Sonja op zondag. Praatpro-

gramma van Sonja Barend recht-
streeks vanuit de Brakke Grond in
Amsterdam.

21.16 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.46 «-Cagney & Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Vals spel. Cagney
en Lacey gaat voor hun beroep niks
te ver. Deze keer moeten ze mee-
doen aan een populair televisiespel-
letje met grote prijzen.

22.32 De kleinste show. Programma
over Hollandse vrijheid en zolerantie
van Bart Peeters.

23.12 Natuurmoment.
23.17-23.22 Journaal.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten en Oe Bic's Keek

op de week.
20.30 We zijn weer thuis. Dramaserie

geschreven door Wim T. Schippers.
Afl. 6: In het schip. Govert moet trou-
wen, moeder is radeloos, Thijs raakt
op drift, Simon ziet het niet meer zit-
ten en de hele familie kiest het ruime
sop...

20.57 Belevenissen. Tweewekelijks
programma over een interessante
persoonlijkheid.

21.23 Blackadder. Engelse comedy-
serie. Afl.: Money.

21.53 Transit. Terugkeer van in Ne-
derland wonende buitenlanders naar
hun geboorteland.

22.24 Atlantis. Verkenningen in het
land der kunsten, maandelijks kunst-
en cultuurmagazine.

23.15-23.20 Journaal.

Limburgs dagblad "jj televisie en radio zondag

RTL Veronique

08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Der Traumtan-zer 08.30 Mister Ed. Amerikaanse ko-
medieserie. Afl. Der Hypochon-
der.oB.ss Programma-overzicht. 09.00
Batman. Amerikaanse comedyserie.
Afl. Der verrückte Pharao. Deel 1 en 2.
09.50 Teletip Koehen. Aansl. Ihr Horos-
kop. 10.00 SAT 1 Sport. 10.30Auf und
davon. 10.55 So gesehen. 11.00 Mike
Hammer. Amerikaanse pilotfilm uit
1984 van Gary Nelson. 12.30 Hauptsa-
che wir verstehen uns! 12.45 Zeitreise.
Quiz. 13.10 Teletip Erziehung. 13.25
Unsere kleine Farm. Amerikaanse
avonturenfilm. Afl. Die Kopfgeldja-
ger.l4.ls Tier und wir.14.40 SAT.I
sport live. 17.05 Horizont in Flammen.
Amerikaanse western uit 1956 van
Stuart Heisier. Aansl. tekenfilm. 18.45SAT.I Bliek. 19.05 Die Schone und das
Biest. Amerikaanse serie. Afl. Unter
Beobachtung.2o.oo Heimat, deine Lie-
der. Duitse speelfilm uit 1959 van Paul

Duitsland 3 SWF

Duitsland 3 West

radio

België/TV 2 België/Tele 21

TV 5

België/RTBF



Carry Tefsen: 'Ik heb hard gewerkt en veel mazzel gehad'

'Zeg 'ns AAA' óók
volgend seizoen
weer op televisie

Van onze rtv-redactie
AMSTERDAM - Al tien jaar 'Zeg 'ns AAA' en Carry Tefsen heeft
er nog steeds niet genoeg van. Omdat Mien Dobbelsteen een leu-
ke en dankbare rol is, omdat de teksten en situaties elke keer
weer nieuw zijn en ook omdat ze naast de serie nog zoveel ver-
schillende andere dingen doet. „Ik heb in die tien jaar in het thea-
ter gewerkt, ik ben altijdmet zang bezig, ik doe andere soorten te-
levisiewerk, dus er is voldoende afwisseling. Als ik alleen maar
Mien Dobbelsteen zou zijn, dan zou ik er misschien wel moeite
mee hebben".

Het succes van de serie is natuur-
lijk ook een belangrijke factor.
„Het is gewoon heerlijk om suc-
ces te hebben", zegt Carry Tef-
sen. „Dat je zolang bezig bent
voor televisie, dat iedereen je
kent en waardeert. En daarbij
komt dat ik een vriendelijk mens
speel, dus ik krijg ook ontzettend
veel vriendelijkheid terug. leder-
een heeft iets van: ha, leuk, gezel-
lig dat ik je zie. Nou, dat voelt
best goed". Carry Tefsen werd
destijds voor 'Zeg 'ns AAA' ge-
vraagd door regisseur Nico
Knapper, die haar kende van de
comedyserie Teder zn deel. Hij
wist wat hij van haar kon ver-
wachten en gaf haar de rol van
huishoudster Mien. Nu, tien jaar
later, is Mien de populairste ver-
schijning op de Nederlandse te-
levisie. De rol is volgens Carry
Tefsen in de loop der jaren wel
wat veranderd. „Eerst was het
een vrij nieuwsgierig mens dat
zich overal mee bemoeide. En
dat is nog steeds wel zo, maar er
zyn heel veel kanten bijgeko-
men. Mien is moderner gewor-
den. Ik heb het idee dat ze in het
begin een beetje kortzichtig was.

heeft Carry Tefsen niet in het
theater gestaan. Ze kreeg op dat
gebied geen interessante aanbie-
dingen, wat eigenlijk wel goed
uitkwam, want ze wilde ook wat
meer thuis zijn, bij haar kinde-
ren. Voor de 10l deed ze wel een
klein liedjesprogramma met
haar schoonzusje Hanny.Vree en
pianist Martin Kesseler. „Dat
was een half uur Amsterdamse
liedjes, grotendeels afkomstig
uit het volkstoneel, wat natuur-
lijk onze achtergrond is. We de-
den het wel eens op een feestje.
En dat blijft ook wel. ledereen
kan ons vragen, we vinden het
zelf zo leuk om te doen".
„Waarschijnlijk ga ik volgend
jaarmet een paar mensen een to-
neelstuk met liedjes doen. Daar
wordt nu hard over gedacht en
aan gewerkt. En hopelijk lukt
dat. Want tegen die tijd moet ik
toch wel weer het theater ruiken.
Het stuk leunt een beetje tegen
de musical aan. Ik heb vroeger
veel musicals gedaan, zoals 'Oli-
ver' en 'De man van La Mancha',
en de produkties bij het Volksto-
neel waren ook musicals. Ik vind
musical eigenlijk de beste vorm.
En ik heb enorm " veel zin om
weer zoiets te doen".
Terugblikkend op haar carrière
zegt Carry Tefsen: „Ik heb niet te
klagen. Zolang ik in het vak'zit
heb ik altijd gewerkt, weetje. En
datvind ik heel wat. Want Neder-
land is natuurlijk niet echt een
theaterland en er zijn zoveel
mensen diehet vak bedrijven. Ik
heb gewoon ontzettend veel
mazzel gehad, maar ook erg hard
gewerkt. Ik heb het geluk dat ik
als danseres begonnen ben, toen
cabaret ben gaan doen, daarna
musical en toen dat volkstoneel.
Ik ben van vele markten thuis,
dusik kan altijd wel ergens in ge-
stopt worden".

door met 'Zeg 'ns AAA'. Dat heb-
ben we al afgesproken. En dan
zien we wel weer, dat is nog zon
eind weg. Je moet in dit vak al-
tijd zo ver vooruit denken. Dat
vind ik zon gedoe. Ik ben dus nu
al met volgend jaar bezig. Dan
denk ik: dan kan ik wel ziek of
dood zijn of naar het buitenland
willen. Maar ja, je moet je vast-
leggen".
De afgelopen twee seizoenen

Ze stond altijd gauw met haar
mening klaar, typisch Hollands.
En nu heeft ze wat ruimere op-
vattingen".

Reacties
„Mien is een gewoon mens. Een
gewone vrouw die vergissingen
beleeft en in grappige situaties
terecht komt. En dat slaat aan.
Kijk, zon dokter die altijd haast
heeft en serieuze dingen zegt, dat
is voor het publiek niet echt een
pakkena type, denk ik. Als jevan
hen bent, want dat is Mien toch,
dan voelen de mensen zich meer
met zon type verbonden. En als
het aanslaat, gaan de schrijvers
er weer meer voor schrijven.
Mijn rol is dus ook groter gewor-
den. Eerst hing ik er gewoon als
derde persoon een beetje bij.
Koos en Mien waren toen nog
niet zo belangrijk".
Carry Tefsen krijgt elke week
weer veel reacties. Kritiek op
Mien is er nooit. „Het is wel altijd
het herhalen van wat er gespeeld
is. Dat mensen zeggen: Oh, wat
vond ik het leuk toen u in die
winkel stond, en wat u toen

deed... precies mijn moeder of
precies mijn tante. Of ze vinden
dat ze zelf op Mien Dobbelsteen
lijken. Nee, ik vind het niet ver-
velend als ze zo reageren. Het
hoort toch bij jevak. Je haalt het
toch zelf aan. Dat ik het wel eens
ontvluchten wil, dat is een twee-
de. Ik heb natuurlijk ook wel
eens van die dagen dat ik me niet
helemaal honderd procent voel,
dat heeft ieder mens. En dan
denk ik: jongens, ik wou dat ik
even op een onbewoond eiland
zat". „Ik heb gemerkt: je kan
maar het beste heel doodgewoon
doen. Als ik een Amsterdamse
kroeg binnenkom, dan is het
eerst zo dat iedereen op m'n nek
zit en met me wil praten. Maar als
ze merken dat ik heel gewoon
reageer, dat ik gewoon iemand
ben die daar ook zit, dan is het in
tien minuten afgelopen en heb ik
een prima avond. Want danword
ik als mens behandeld. Dus ik
vind dat je best overal naar toe
kunt gaan. Ik hoef geen ommetje
te lopen. En als ik boodschappen
doe, merk ik wel dat mensen mij
herkennen, maar.ze laten me ook
gewoon gaan. Het is niet zo vre-
selijk .als je denkt".
„Ja, in<jevakantie is het weleens
lastig, c^ie bekendheid. Als ik
met an et» kinderen ergens zit te
eten. En mensen komen aan je
tafel staan.'Dan tikken ze op je
tafel xof rommelen aan je lijf en
dan zeggen ze: Ik zeg niks, hoor,
ik zeg niks. Dan denk ik: laat me
danrustig eten. Vooral voor mijn
huisgenoten is zoiets vervelend
natuurlijk. Dat is dan mijn ter-

rein, dat is dus echt privé".
Carry Tefsen zou zelf niet uit
'Zeg 'ns AAA' stappen. Voorlo-
pig niet tenminste. „Als ik er echt
geen zin meer in heb of iets an-
ders wil, dan zal ik het wel in de
groep gooien. Maar dat is nu ab-
soluut niet aan de orde. Ook niet
wat de anderen betreft. Van de
twee dokters en van JohnLeddy
weet ik zeker dat ze blijven. In
ieder geval gaan we nog een jaar

Berlijn van 1929. Destijds hét
culturele centrum van Europa.
Tijdens de voorstelling krijgt het
publiek een beeld van de be-
dwelmendeen uitgelaten sfeer in
de laatste dagen voor het ont-
staan van het Derde Rijk. Hier-
voor verplaatst men zich naar de
Kit Kat Klub waar de 'Master of
Ceremonies' (Willem Nijholt) de
baas is.

De ster van deze Klub is overi-
gens de uitdagende zangeres Sal-
ly Bowles (Alexandra van Mar-
ken),, die op haar beurt verliefd
wordt op de Engelse schrijver
Cliff Bradshaw (Theo Nijland).
Deze komt naar Berlijn om te
werken aan zijn nieuwe boek en
dan ontstaat een driehoeksrela-
tie tussen Sally, Cliff en Ernst
Ludwig (welke rol Erik Burke is
toebedeeld).

De laatste ontpopt zich als lid
van de nazibeweging. Als aan-
grijpend voorbeeld van de meer-
derheid in die jaren geeft de hos-
pita van Cliff, Fraulein Schnei-
der (Lia Dorana) haar verhou-
ding op met Herr Schultz (Guus
Verstraete sp.), een Joodse fruit-
handelaar.

Diepgang, vrolijkheid en trage-
die wisselen elkaar af in deze
musical met wervelende ballet-
nummers en bekende songs als
'Money, money, money', 'So
what' en 'Life is a Cabaret.

'Cabaret'
vijfmaal
in Heerlen

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Meer dan 65 mede-
werkers komen in aktie tijdens
de Nederlandse versie van de
musical 'Cabaret', waarvan vijf
voorstellingen in Heerlen wor-
den gegeven. Met in de hoofdrol-
len Willem Nijholt, Alexandra
van Marken, Lia Dorana en Guus
Verstraete sr. kan men hiervoor
terecht van dinsdag 6 tot en met
zaterdag 10 februari in de stads-
schouwburg. De totale cast be-
staat uit 24 acteurs, dansers en
zangers, begeleid door een live
orkest met 15 musici onder lei-
ding van Maurice Luttinkhuis.

De musical 'Cabaret', gebaseerd
op het toneelstuk Tm a Camera'
van John van Druten en Christ-
opher Isherwood, speelt in het

# Scène uit
'Cabaret' met
Theo Nijland,
Alexandra
van Marken,
Willem Nijholt,
Lia Dorana en
Guus
Verstraete jr.

Ramses Shaff
ziet af van

tv-presentatie
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Nog voor er é-
aflevering van het tv-programrfl1
Ramses' Grote Geldsho*
(AVRO/BRT) is uitgezonden
heeft presentator Ramses Shafl)
het bijltje erbij ' neergegooit)
„Ramses is tijdens de voorber.
ding van het programma tot d<
conclusie gekomen dat de mat*
rie te ingewikkeld voor hem is'
luidt de verklaring van produï
tiebedrijf The TelevisionComP' 1
ny, dat het programma voor d<
AVRO en de BRT produceert.
Volgens producent Huib t.
Kortenaar van het program-1'
besefte Shaffy zich onvoldoend'
hoeveel werk het maken van d(
acht spelprogramma's met zi^
meebrengt. „Het was ook e&
kwestie van discipline", zegt Te»
Kortenaar. „Het kwam voor (W1
Shaffy niet op afgesproken red'
actievergaderingen verscheel1
Sponsoren stoorden zich Aas
aan. Toen heeft Shaffy beslote»
met de presentatie te stoppe11
Maar we zijn zonder ruzie uit el-
kaar gegaan."
The television company is nu of
zoek naar nieuwe presentatoren'
Hoogstwaarschijnlijk worde'
dat Harmen Siezen en Vivia"
Boelen als duo. Nu onder de g*
wijzigde naam 'De Grote Geld'
show' worden alsnog acht afleve-
ringen gemaakt, die in mei op d*
buis te zien moeten zijn.

Omroep Limburg
in discussie

met Limburgse
journalisten

MAASTRICHT - 'Bevuild
Limburgse journalisten hu-
eigen nest?' Over dat onderwe-
wordt zondagochtend bij Oi*
roep Limburg gediscussieerd "'het programma 'Trefpunt', d-»
vanaf 10.00 uur rechtstreek*
wordt uitgezonden vanuit M
Brasserie in Valkenburg. Ge
sprekspartners zijn adjunc''
hoofdredacteur Jos van Werscj 1van het Limburgs Dagbla*l,
chef-nieuwsdienst Gerard Ke*'
sels van De Limburger en CoO 1*
van Haaien, direkteur van cc"
P.R.-bureau.

Andere gasten zijn Jan en Ma'
rion Datema van 'Arcadia, cc"
podium voor boeken, pers fkleinkunst', dat vandaag off'
cieel wordt geopend. Voorts "*in het programma, dat wordtf,
presenteerd door Leo Haub?"|
en Fons Geraets, droé^|
Schmitz te horen.
Deze werd onlangs gekozen m
voorzitter van de Europese drl
gistenorganisatie CED.
Columnist is Lucia Geurts en dj
live-muziek wordt verzorü*
door Hans Gadiot en Frans 0*
likers Inc. J
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Ava Gardner, liefdesgodin
die óók nog kon acteren

Drankzucht

weiijk. Ditmaal was ze verslin-
gerd geraakt aan Frank Sinatra.
Ze waren in 1951 getrouwd en
wisten na enkele maanden al dat
het geen blijvertje was. Gardner
stippelde zelf haar toekomst uit.
Sinatra met wie het toen slecht
ging, leunde zeer op haar, maar
kwam er door zijn rol in 'From
here to eternity' weer bovenop
waardoor Gardner zich helemaal
van hem kon losmaken.

Van onze filmredactie

HEERLEN - Ava Gardner, één
van de grootste filmsterren van
de jaren vijftig, is op 67-jarige
leeftijd in Londen overleden.
Een triest bericht voor miljoenen
van haar fans. Want die had ze
overal ter wereld. In de jaren der-
tig had Hollywood sexbommen,
goed ontwikkelde dames die
door de grote filmmaatschappij-
en zorgvuldig waren uitgezocht
en die voorbestemd waren om
rollen te spelen waarin hun vor-
men goed uitkwamen. In de ja-
ren veertig sloeg de censuur toe
en moest het woord 'sex bom' in
de ban. Verleidelijke vrouwen
werden toen 'love goddess' ge-
noemd, 'liefdesgodin. Ava Gard-
ner was zon love goddess. Er wa-
ren er heel wat in dienst van de
grote maatschappijen, maar zij
onderscheiddezich van de mees-
te collega's door het feit dat ze
ook nog kon acteren, al zag het
daar deeerste jaren niet naar uit.
Ava Gardner kwam bij de film
'door een wonderlijk toeval. In
1941, 18 jaar oud, ging ze op be-
zoek bij haar zuster Beatrice die
in New Vork woonde en was ge-
trouwd met een fotograaf. Haar
zwager nam foto's van haar en
zette ze in zijn étalage. Een ta-

In 1956 had ze meer dan genoeg
van Amerika. Al de publiciteit
was haar te veel geworden en ze
verhuisde naar Spanje. Veel rus-
tiger werd het er niet op. Ook in
Europa waren roddelbladen en
hinderlijke fotografen. Boven-
dien stelde ze zich nauwelijks be-
scheiden op. Ze trok veel op met
Hemingway, had avontuurtjes
met stierenvechters en deed van
zich spreken door haar drank-
zucht. Na veel Spaanse avontu-
ren ging ze in Londen wonen en
daar werd het rustiger rond haar
persoon. Het aantal filmrollen
werd minder. In de jaren zestig
en zeventig speelde ze hooguit
een rol per jaar. Er waren films
bij die het goed deden zoals 'The
life and times of Roy Bean',
'Earthquake' en 'The Cassandra
Crossing', waardoor haar naam
bekend bleef. In de jaren tachtig
speelde ze nauwelijks meer voor
film, maar wel voor de televisie.
Door haar bijdrage aan 'Falcon
crest' bleefze ook in ons land on-
der de aandacht. Ze speelde toen
allang voor het geld en niet meer
voor de roem.

Gardner was snel aan de beurt.
In 1942 debuteerde ze in 'We
were dancing' van Robert Leo-
nard en daarna speelde ze dat
jaar in nog vijf films. Geen enke-
le maal werd haar naam vermeld
op de titelrol.ln 1943 kwam daar
verandering in. Ze speelde in ze-
ven films waaronder 'Ghost on
the loose' van William Baudine
en daarin kreeg ze een vermel-
ding. Het jaar daarna ging het
nog wat beter. Op de titelrol van
Three men in white' van Willis
Goldbeck stond ze als vijfde ver-

Debuut

lentscout van MGM zag ze en
zorgde ervoor dat Ava Gardner
een screentest deed. Die test leek
nergens op: ze stond te stunte-
len, ze kreeg nauwelijks een
woord over haar lippen, maar ze
zag er uit als een plaatje. De beel-
den gingen naar Hollywood en
daar keken ze vooral naar het
plaatje. Ava kreeg een contract
voor 50 dollar in deweek en ging
in een goedkoop hotel zitten
wachten op haar eerste rolletje.
Het studiosysteemzat in de jaren
veertig nog zo hecht in elkaar dat
er film na film werd gemaakt,
waarbij tientallen figuranten no-
dig waren.

meld en werd ze in vakbladen ge-
prezen. Het was de eerste keer
dat vakbladen iets aardigs schre-
ven, al was ze in tussentijd wel
gewend geraakt aan discussies
over haar doen en laten. Al snel
na haar komst naar Hollywood
raakte ze bevriend met de kleine
Mickey Rooney, die toen een pu-
blieksidool was. In januari 1942
trouwden ze en in mei het jaar
erna gingen ze uit elkaar. De car-
rière van Rooney kreeg een deuken een deel van het grotepubliek
was ook kwaad op Gardner.De doorbraak van Ava Gardnerkwam in 1946 met 'The killers'
van Robert Siodmak waarin zeBurt Lancaster als tegenspeler
had. De film maakte haar be-
roemd en ze werd bovendien eenfavoriet van Ernst Hemingway
die het verhaal voor de film had
geschreven. Bij latere verfilmin-
gen ('The snows ofKilimandjaro'
en 'The sun also rises') stelde He-
mingway als voorwaarde dat
Gardner een hoofdrol zou spe-
len.
In 1953 stond ze op het toppunt
van haar roem. Ze net net ge-
speelde in 'Ride Vacquero', metHoward Keel, en in 'The snows
op Kilimandjaro' toen ze werd
gevraagd voor 'Mogambo'. John
Ford zou regisseren en Clark Ga-

" Ava Gardner: in 1951 ooit - maar wel héél even - ge
trouwd geweest met Frank Sinatra.

bliek. Volgens een opiniepeiling
was ze op twee na (Gary Cooper
en Bing Crösby) de populairste
ster van 1953. Opvallend was dat
ook deze piek in haar loopbaan
kwam nadat ze uitvoerig in het
nieuws was geweest door een hu-

" Carry Tefsen: „Als ik er echt geen zin meer in heb of iets
anders wil, dan zal ik het écht wel in de groep gooien".
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ble, met wie ze eerder had sa-
-mengewerkt, zou de belangrijk-
ste rol krijgen. De film sloeg aan
en leverde Gardner haar enige
Oscar-nominatie op. Ze kreeg
het beeldje niet, maar werd wel
erg populair bij het grote pu-
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