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Cocaïnevangst:
politiebureau

zwaar bewaakt
HAARLEM - Het Haarlemse
hoofdbureau van politie wordt
sinds gisterochtend zwaar be-
waakt in verband met de vangst
van drieduizend kilo cocaïne,
Woensdag in Urnuiden.

Volgens depolitie is tot de bewa-king besloten in verband met de
grote waarde van de vangst, 250
"niljoen gulden. Ook de aanwe-
zigheid van de negen verdachten
'n het cellenblok van het bureau
geeft aanleiding tot de uitgebrei-
de bewaking.
Zes van de verdachten zijn af-komstig uit Colombia. Of zij ban-
den hebben met de Zuidameri-
kaanse drugsmaffia is nog niet
Uit het onderzoek komen vast te
staan. Toch nemen politie en jus-
titie geen enkel risico.
Aan zij- en achteringang van het
Politiebureau staan pantserwa-
gens van de rijkspolitie. Verder
's het hek naar de parkeerplaats
gesloten en wordt de hal be-
waakt door politiemensen.

het weer

Rustiger weer
*-«n krachtig hogedrukgebied
'orgt voor een rustiger weer-type dan voorbije dagen. De
j^wolking neemt in de och-fend af en het blijft droog. Ook
Jj°men er ruime zonnige perio-
jjen voor. Er staat een matige
'*ar het westen draaiendeJ^ind bij een middagtempera-
"Jjur van circa 8 graden. De mi-
nimumtemperatuur voor de
*°mende nacht wordt onge-
ler 2 graden. Zondag waait
*r opnieuw een zwakke tot
?Jatige zuidwestenwind. In de
Middag neemt de bewolking
£e maar het blijft droog. De
Middagtemperatuur wordt

9 graden.voor actuele informatie be-
seffende het weer in LimburgHl»nt u bellen 06-91122346

Gemeenten
In het kader van de socialevernieu-
wingkrijgen de gemeenten een cen-
trale rol. Dat zal gebeuren op drie
terreinen. Ten eerste arbeid, scho-
ling en inkomen. Scholing zal beter
afgestemd moeten worden op de be-
hoefte van het bedrijfsleven. Dat
geldt ook voor de arbeidsvoorzie-
ning (het beleid gericht op het vin-
den van werk voor werklozen).
Tweede hfoofdpunt is de dagelijkse
leefomgeving. Stadsvernieuwing
zal aangevuld moeten worden met
projecten ter verbetering van de
woonomgeving. In deprojecten zul-
len overheid en buurtbewoners
moeten samenwerken op terreinen
als onderwijs, welzijn, jeugdwerk
en bestrijding van criminaliteit.
Derde tak van sociale vernieuwing
vormt het verbeteren van voorzie-
ningen.

Boerenacties gaan
na weekeinde door

DEN HAAG - De boeren gaan ook
volgende week door met hun acties.
Akkerbouwers in Den Haag ver-
klaarden gistermiddag dat ze de
voorstellen die donderdagavond
tussen minister Braks en het Land-
bouwschap over tafel zijn gegaan
volstrekt onvoldoende vinden.

De blokkade bij de vuilafvoermaat-
schappij (VAM) in Wijster duurt
voort. De president van de recht-
bank in Assen, mr E. Anneveldt,
duidde gistermiddag de blokkade
weliswaar als onrechtmatig aan,
maar wees de eis van de VAM en en-
kele andere vuilafvoermaatschap-
pen af.

Mr Anneveldt oordeelde dat onvol-
doende va'st is komen te staan dat
de gedagvaarde partijen, het Drents
Landbouw Genootschap (DLG) en
dertien boeren uit de omgeving van
Wij ster, betrokken zijn bij de orga-
nisatie en uitvoering van de blokka-
de.

De regering acht intussen blokka-
des niet langer aanvaardbaar indien
daardoor de belangen van de staat,
volksgezondheid, bedrijven of bur-
gers geschaad worden.

O Zie ook pagina 3

Celstraf dreigt
voor lijsttrekker

'Vreemdelingpartij'

VAALS - De lijst-
trekker van de
'Vreemdelingpartij
Vaals', Dieter Stall-
mann, is gisteren tot
een maand cel voor-
waardelijk veroor-
deeld met een proef-
tijd van twee jaar.
Politierechter mr
Wijnen achtte bewe-
zen dat de Duitse
Vaalsenaar op 31 de-
cember 1988 een
buurman tegen het
hoofd heeft geslagen
en geschopt als esca-
latie van een buren-
ruzie.
Stallmann en zijn
vrouw kregen verder
boetes in twee ande-
re zaken wegens

mishandeling en be-
lediging, en wegens
beschadiging van
een bromfiets in het
kader van hetzelfde
burenconflict.
Niet bewezen achtte
mr Wijnen, aan het
slot van de drie uren
durende zitting, dat
het echtpaar Stall-
mann in een auto
had gereden zonder
gebruik van een
autogordel.

Dieter Stallmann liet
gisteren overigens
weten dat hij niet al-
leen in hoger beroep
gaat, maar tevens
aanklachten zal in-
dienen tegen een ge-
tuige die volgens
hem meineed heeft
gepleegd en tegen
een lid van het Vaal-
ser politiecorps, die
een valselijk rapport
zou hebben opge-
maakt.

vrijuit
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len Dales hakt
knopen met

een bijltje door

Léon Frissen
vanuit

Nicaragua

Dr Amkreutz
leeft voor

Aziatische kunst
"PrachtigeLimburgse wolken. Totdat de storm dekop opstak... Foto: christa halbesma "DrAmkreutz

Kabinet presenteert woensdag details van plannen

Anderhalf miljard voor
'sociale vernieuwing'

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- Het kabinet wil
met gemeentebesturen afspra-
ken maken over de besteding
van 1,6 miljard gulden in het
kader van de 'sociale vernieu-
wing. Het geld komt beschik-
baar uit een bundeling en ver-
regaande vereenvoudiging
van allerhande bestaande sub-
sidieregelingen van het rijk
naar de gemeenten. De bedra-
gen die in het regeerakkoord
extra waren uitgetrokken voor
bijzondere bijstand (100 mil-
joen gulden), arbeidspools
(150 miljoen gulden) en kin-
deropvang (170 miljoen gul-
den) zijn erin opgenomen.

Het kabinet hakte gisteren de be-
langrijksteknopen door over de 'so-
ciale vernieuwing', het politieke
trefwoord van de nieuwe CDA/Pv-
dA-coalitie. Woensdag presenteren
de ministers Dales (Binnenlandse
Zaken), D'Ancona (WVC), De Vries
(Sociale Zaken), Ritzen (Onderwijs)
en staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) de details. Dan moet
ook duidelijk worden hoeveel en
welke Haagse voorschriften en re-
gelingen worden gesaneerd. Over
ongeveer een maand wil het kabinet
met de gemeenten en sociale part-
ners gaan praten over de uitwerking
van de plannen.

Het kabinet besloot gisteren dat een
bundeling van krachten tussen
rijksoverheid, gemeenten en maat-
schappelijke organisaties (met
name werkgevers en vakboden) no-
dig is om burgers dienu in de marge
van de samenleving terecht komen,
er weer bij te betrekken. Getracht
zal worden maatwerk te leveren, ge-
richt op doelgroepen en individuen.
Daarnaast zal een nieuw evenwicht
moeten ontstaan tussen rechten en
plichten binnen het hele stelsel van
voorzieningen en sociale zekerheid.
Wie ten onrechte passend werk wei-
gert, wordt gestraft met het blokke-
ren van de toegang tot een voorzie-
ning of een sanctie in de uitkering.
Taalonderwijs aan ethnische min-
derheden wordt sneller verplicht.

woonblad
Woning moet
windkracht 11

kunnen
weerstaan
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Winkelierster
doodgeschoten

bij overval
EINDHOVEN - De 54-jarige eigena-
resse van een slijterij aan deWillem
de Zwijgerstraat in Eindhoven is
gisteravond bij een overval doodge-
schoten. Het slachtoffer, G. Gom-
mers-Loontjes, overleed ter plaatse.
De verdachte, een 38-jarige man uit
Veldhoven, is aangehouden.

De verdachte kwam omstreeks
20.30 uur de slijterij binnen. Hij was
gewapend met een vuurwapen en
eiste geld. Toen dewinkelierster dat
niet wilde geven, schoot hij haar in
de rug. De verdachte werd meteen
daarna door een getuige overmees-
terd.

rtv/show
Provinciekwis
AVRO wemelt

van fouten
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Deputé belooft
dioxine-vrije

vuilverbranding
MAASTRICHT - Als rond het jaar
2000 in Midden-Limburg de eerste
vuilverbrandingsinstallatie van
Limburg in werking wordt gesteld,
dan moet dat een dioxine-vrije zijn.
Dat heeft deputé Michel Lodewijks
gistermorgen beloofd, tijdens een
vergadering van de Statencommis-
sie voor Economische Zaken.
„Zolang het huisvuil dat opgehaald
wordt nog van de huidige samen-
stelling is, kan er niet verbrand wor-
den. Eerst moet het vuil gescheiden
worden, wat overblijft en brandbaar
is, gaat dan de oven in. Maar dat
moet dan wel een installatie worden
die milieu-veilig is, daar.moeten ga-
ranties voor afgegeven worden."
In Limburg wordt jaarlijks vijfmil-
joen ton afval geproduceerd; twee
miljoen ton daarvan wordt in de
grond gestopt. De provincie heeft
een omvangrijk plan klaarliggen om
de afvalstroom te verminderen.
Daarnaast moet de verwerking in
goede banen geleid worden, behal-
ve storten is in dat verband ook
sprake van vuilverbranding.
Momenteel is de verbranding van
huisvuil in opspraak omdat bij in-
stallaties in Zaanstad en Alkmaar
de dioxine-uitstoot te hoog is. Beide
installaties zullen worden gesloten.

0 Zie verder pagina 15
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" Het reparatieschip 'Onderneming' uit Maasbracht is
in de voorhaven van het Julianakanaal in Wessem giste-
ren gedeeltelijk uitgebrand. Het schip liep aanzienlijke
schade op. Bij reparatiewerkzaamheden vatte de houten
vloer in het ruim vlam. Vijfweken geleden nog moest het
schip worden gelicht, nadat het door lekkende klinkna-
gels was gezonken. Foto: jeroen kuit
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1,5 miljoen VW's in Nederland

Dat betekent: aktie-auto's.
Auto Caubo doet nog méér!

Kom nu zaken doen! j
Neerhem 25, Valkenburg

Brandinhaven



exposities
Kitty Nelissen
in Welterhof
HEERLEN - In het Ontmoe-
tingscentrum van Welterhof pre-
senteert Kitty Nelissen van Hoo-
ren uit Maastricht gedurende de
maand maart een expositie van
aquarellen en olieverfschilderij-
en. Kitty is eigenlijk haar hele le-
ven al bezig met creatieve vorm-
geving. Textiel, naald en garen
waren hierbij meestal de grond-
stoffen voor haar produkten.
Tien jaar geleden ontdekte zij
ook de mogelijkheden van verf
en penceel en werden tekenen en
schilderen haar dagelijkse bezig-
heden.

Een selectie uit recent werk van
Kitty Nelissen van Hooren is da-
gelijks van 9.00 tot 21.00 uur te
bezichtigen in Welterhof.

" Ciba-
chrome's
van
vrouwen en
objecten die
met
vrouwelijk-
heid te
maken
hebben

Beelden in brons
en keramiek
HOENSBROEK - Vandaag
wordt om 16.30 uur in het Slotge-
bouw van Kasteel Hoensbroek
een expositie geopend van de in
Susteren wonende kunstenaar
Armelies van Herk. Haar werk
zal worden ingeleid door de
beeldhouwer Gjus Roebroek.
Voor de muzikale omlijsting
staan Karenanna Knopper en
Zeno Carels garant.

Van Herk legde zich toe op het
werken in brons onder leiding
van Roebroek. Haar beelden zijn
typische voelvormen en nodigen

sterk uit tot aanraken. In het
werk dat zij exposeert in Kasteel
Hoensbroek staan menselijke
vormen centraal, waarbij bepaal-
de menselijke karaktereigen-
schappen door haar worden be-
nadrukt. De tentoonstelling is
dagelijks te bezichtigen tot en
met 1 april, van 10.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Carry Gisbertz
in Signe
HEERLEN - Vanaf vrijdag 9
maart tot en met 1 april expo-
seert Carry Gisbertz in galerie
Signe fotografie. Zij toont grote
Cibachrome's van vrouwen en
objecten die met vrouwelijkheid
en vrouw zijn te maken hebben:
geënsceneerd in een decor. De
kleurenwerken hebben vaak een
ironische ondertoon. De opening
van de tentoonstelling vindt
plaats op vrijdagavond. Fer Vis-
ser (gitaar) speelt dan werk van
Bach en Villa-Lobos. Galerie
Signe, Akerstraat 82a is open:
Woensdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.

'Kunst op school'
EIJSDEN - Zes weken lang
stond de Eijsdense Serviam-
Mavo in het teken van het Edu-
catief-Cultureel Project 'Kunst
op School. Als afsluiting hiervan
is een expositie ingericht in de
mavo waaraan naast een twintig-
tal scholieren ook amateurs en
beroepskunstenaars uit de regio
deelnemen.

Burgemeester F.H. Cortenraad
zal deze tentoonstelling vandaag
om 19.00 uur openen in het ge-
bouw van de Mavo, Maarten Lu-
ther Kingstraat 4 te Eijsden. De
zorg voor de muzikale omlijsting
is in handen van het ensemble
'Sonare e Cantare' uit Maas-
tricht. De expositie 'Kunst op
School' is geopend: zaterdag 4
maart van 19.30 tot 22.00 uur.
Zondag 5 maart van 11.00 tot

17.00 uur. Zaterdag 11 maart van
11.00 tot 17.00 uur en zondag 12
maart van 11.00 tot 17.00 uur.

verder...
... zijn er in galerie JAS, Nachte-
gaalstraat 3 in Utrecht van 3
maart tot en met 5 april schilde-
rijen en gouaches te bezichtigen
van Hans Truijen. De opening
vindt vandaag om 15.00 uur

plaats. De kunstenaar signeert
tijdens deze opening de onlangs
verschenen monografie 'De we-
reld van Hans Truijen', geschre-
ven door Ed Wingen.

... vindt er in Galerie Fah, Brus-
selsestraat 80 in Maastricht een
expositie Internationale Kunst
plaats met de kunstenaars Miro,
Alechinsky, Bram Bogart, Bram
van Velde en Jan Cobbaert.

kunst

Bruni Regenbogen in Galerie Ipomal in Ubach over Worms

Schilderijen met
veel temperament

Wanneer heet Waubach Übach
over Worms en omgekeerd?
Het lijkt raadzaam om in het
zich snel herstructurerende
gebied tussen Heerlen en de
grens de blauwe borden te vol-
gen met de lange naam. De ba-
kermat van de Waubachse
Boys en de plaats van de fa-
meuze Groenstraat ligt tussen
de stadsautobaan van Kerkra-
de naar Brunssum en de
Bondsrepubliek. Er is weinig
doorgaand verkeer maar de
wereld is er niet met planken
dichtgespijkerd: de projekt-
ontwikkelaars ontwikkelen er
naar hartelust. Het gemeen-
schapsleven bloeit er niet zon-
der culturele activiteiten van
meer dan dorps niveau. Er is
een fraai geplaveid centrum,
een plein versierd met beeld-
houwwerk en zelfs een swin-
gend Grand Theater - een ver-
bouwde kerk die haar naam
gaf aan de Kerkberg.

Een continenten omspannende al-
lure heeft, naar zij zegt, de Galerie
Ipomal die de culturele attracties
van de Kerkberg afrondt sinds het
begin van vorig jaar: ook een parti-
culier initiatief. Zij is gevestigd in
een van die historische panden
waarvan er meer liggen in het gepla-
veide domein, waarvan men zich af-
vraagt in welke periode van burger-
lijke deftigheid ze ooit zijn opge-
richt.

Het pand is gemoderniseerd en
biedt de avant-garde van de beel-
dende kunst onderdak over drie
mooi verlichte verdiepingen. „Voor
de echte kunstliefhebbers maakt
het niet uit of ze naar Landgraaf
moeten in plaats van naar Heerlen
of Maastricht: kenners zullen gauw
genoeg weten wat er bij ons te koop
is en te zien". Aldus - bij de opening

de zelfbewuste galeriehouder,
wiens hoofdberoep hem de gelegen-
heid geeft alles groot te zien en we-
reldomspannende contacten te on-
derhouden.

Na kunst uit Amerika thans kunst
uit Duitsland - als zodanig onmid-
dellijk herkenbaar: zij is van het
spectaculaire en hevig gebarende
soort dat de „Neue Wilden" al jaren
geleden hebben geïntroduceerd als
een reactie op de de-materialiseren-
de tendensen van de conceptual art.

De schilderijen van Bruni Regenbo-
gen zijn materieel terdege en le-
vensgroot aanwezig - en dat zal be-
halve met de tijdgeest ook wel te
maken hebben met haar tempera-
ment, dat zich, naar liefhebbers van
het genre weten, ook hevig heeft
botgevierd in de muziek - in het ver-

band van een damesorkest met de
ironische sprookjesnaam 'Schnee-
wittchen'.Bruni Regenbogen heeft
geen opleiding aan enig conservato-
rium maar aan drie kunstacade-
mies: die van Hamburg, Berlijn en
de befaamde Beuys-burcht van
Düsseldorf. En zij heeft haar vaar-

digheden in de muzikale onderbre
king van zeven jaar geenszins Ver
speeld'.

Als oprechte grote-stadskunst, van
het brutale genre dat niet alleen in
Waubach, maar ook in de rest van
de provincie niet veelvuldig wordt
gezien, hebben de schilderijen van
Regenbogen van doen met mensen,
dramatische toestanden en heftig-
heid, seksuele niet uitgezonderd.
De kleur sluit bij de sfeer van haar
werk aan met perfectie. Zij fluores-
ceert als neonlicht in vaardige en
geraffineerde composities - in felro-
se en gifgroen.

Bij alle heftigheid en vermoedelijke
bitterheid heeft haar figuratie spo-
ren van humor die haar verbeeldin-
gen weliswaar niet lieftallig maken
maar menselijk. Al staat hier nie-
mand met voeten op de grond,razen
vrouwen vergezeldvan wolven dpor
de kosmos en vreten moeders kin-
deren op. „Ik kan er ook niets aan
doen" zegt Bruni Regenbogen, „dat
wat ik maak om mijn levensgevoel
uit te drukken ook nog moet dienen
als versiering boven de bank".

De meeste schilderijen hebben stoe-
re formaten, ze zijn in acryl op doek,
een enkele maal geformeerd tot
triptieken. Er zijn kleinere werken
op papier, tekeningen gemengd met
pastel, krijt en waterverf, soms heel
fraai.

Of de inbreng van Ipomal in de pro-
vinciale kunstscene berust op door-
dachte keuzes zal moeten blijken;
het lijkt moeilijk om een consistent
beeld van alle actuele aspecten van
de beeldende kunst in de wereld op
te hangen in Ipomal - internationale
promotie van moderne kunst in
Limburg - maar van tentoonstellin-
gen als die van Regenbogen gaan
stelligprikkels uit. Ook de discussie
verhoogt de kwaliteit van het be-
staan. In de woorden van de kunst-
historicus E.H. Gombrich: ook de
ontvankelijkheid van het publiek
voor nieuwigheid en voor de grillen
van de mode..

Galerie Ipomal, Landgraaf, Bruni
Regenbogen, tot 18 maart.

pieter defesche

" Schilderij van de Duitse kunstenares Bruni Regenbogen

Negen zwarte
kunstenaars in
Overholland

In het museum Overholland aan het
Museumplein in Amsterdam wor-
den van 7 april tot en met 29 julion-
der de titel 'Black USA' werken op
papier en installaties van negen
zwarte Amerikaanse kunstenaars
getoond. Directeur C. Braun heeft
in de Verenigde Staten een selectie
gemaakt uit kunstenaars van ver-
schillende generaties.

De vroegste kunstenaar is Bill Tay-
lor (1854 - 1947), nog als slaaf gebo-
ren in de staat Alabama. Er zijn zon
1500 tekeningen op stukken karton
en reclameborden van hem be-
waard gebleven in een pure en
krachtige beeldtaal. Inspiratie putte
hij uit zijn verleden op het platte-
land en het dagelijksleven op straat.
Daarnaast maakte Taylor abstracte
tekeningen.

Romare Bearden (1914 - 1988) geldt
nog steeds als voorbeeld voor veel
zwarte kunstenaars. Daarnaast zijn
er nog werken van zeven andere
zwarte kunstenaars te zien.

recept
Kalfsragoût met
tuinkruiden
Benodigdheden voor 4 personen: 500
a 600 g kalfslappen of poelet, 1 dl dro-
ge witte wijn, 50 g boter, 45 g bloem, 1
eidooier, 4 el room, 2 el fijngehakte
peterselie, 2 el fijngesneden bieslook,
2 el fijngesneden kervel, enkele drup-
pels citroensap, zout en peper uit de
molen. Voor het bouquet garni: 1
stukje ui, 1 stukje preiwortel, V2lau-

rierblad, 3 takjes peterselie, 3 takjes
bladselderij, stukje citroenschil zon-
der wit.
Snijd vlees in dobbelstenen. Breng
wijn, ui, laurier, peterselie, bladselde-
rij en citroenschil aan de kook. Doe
vlees in de pan en gieter water op tot
het onder staat en laat zachtjes 45 mi-
nuten koken. Neem vlees uit de pan
en houd warm. Zeef bouillon. Smelt
boter, voeg bloem toe en roer tot
gladde massa ontstaat en maak er
met bouillon een blonde roux van.

Breng op smaak met zout en peper.
Voeg vlees aan saus toe. Roer eidooi-
ers en room glad en voeg 3 el hete
saus toe. Meng dit door saus en vlees
en roer goed om. Neem pan van het
vuur, roer er de tuinkruiden door en
breng op smaak met peper en zout en
eventueel enkele druppels citroen-
sap. Serveer hierbij een droge1witte
rijst, als Vulling voor pasteitjes of met
vers stokbrood.

hub meijer

Ton van Reen
houdt lezing

ELSLOO - Maandagavond 5 maa .
om 20.00 uur zal de Limburg! I
schrijver Ton van Reen te gast zii
in het Maaslandcentrum in ElsloNDl
Hij zal daarbij voorlezen uit eigëlhu:
werk, met name uit zijn recente rrt g>
mans „Het winterjaar" en „In hM n
donkere zuiden". De in 1941 in Honen
den-Panningen geboren zoon va^s
een wachtmeester der rijkspolitll v£
verloochent zijn katholieke afkomUde
geenszins. In dezeromans staat zijen \
jeugd in het Roomse leven van (ft z<
jaren vijftig in Limburg centraal. erlij

lgr<

'Burengerucht'
'Burengerucht' is de titel van e^d
tentoonstelling die van 9 maart tPt
en met 1 april in het Stedelijk Mr e
seum in Amsterdam wordt gehou-
den. In de expositieworden werke
van vijf leden van de Nederland^
Kring van Beeldhouwers en va*'
eenzelfde aantal Belgische beelf 'houwers met elkaar geconfro^l
teerd. ür'

Oplossing van gisteren

BRANDKAST*
R-LAARS-A»
OS-AR A - R A 1
NORS- NOOR
SLOT- S M E ïj
-.DE 'BM|
KAST -BE EK
NATO-ERE N£
OT-WEL-NOJJ
T -N.EGEN-1
SU RROGAA 'i
cryptogram

Horizontaal: 1 Tak van sport waardoor de
wijn lichtelijk zuur wordt (8); 9 Wordt die
bij de marine gebruikt voor het vervoer van
kippeprodukten? (8); 10 Plant tot bescher-
ming van het hoofd? (4); 11 Als men op u
in het huwelijk rekent, vindt men hierin
weerklank! (7); 12 Grote auto zonder wie-
len? (4); 13 Laat u die vieren als u leut
hebt? (6); 14 Berekent de beheerster van
gelden dan rente als u iets later aflost? (8);
15 Werktuig van een slecht vioolspeler?
(7); 16 Bezwaar tegen een vooronderzoek?
(7); 20 Die lijkt me te slap om door schil-
ders te worden gebruikt (8); 22 Bond die
overblijft van de eenheid na de brand? (6);
23 Hebt u daar weer advies gekregen? (4);
25 Zo dronken is nietszeggend genoeg! (7);
26 Fatamorgana van dorstige woestijnreizi-
gers? (4); 27 Na het uitrijden kwamen wij in
het bedrijf van de tuinier (8); 28 Fatsoenlijk
velletje dat men in het oog moet houden!
(8).

Verticaal: 2Dit is eveneens gedurende kof e*,
te tijd pijnlijk (8); 3 Met elkaar aangenfh.
men? (12); 4 Daarin bevindt zich een kijkK.
van de theoloog! (8); 5 Amper te gebruike
als verf voor kunstschilders (7); 6 Is HL
niet grof om een Oosteuropeaan te betreß
ken bij het feest? (6); 7 Het is zeker dat Am
boven water staat! (4); 8 't Is nauw verwaß
als men het nader bekijkt! (8); 12 Vuur/B
pen voor beginners? (12); 15 Gravure vojß
een klant? (8); 17 Is het gebruik ervan jfl
een kuur zo gezegd, dat men er de neß
voor ophaalt? (8); 18 Krijgt het land wefl
een vordering voor al die pracht en praafl
(8); 19" Niet bepaald een wéfrmbloedjß
knaagdier! (7); 21 Verschuilen de makeß
hiervan zich erachter? (6); 24 Ondeugeß
meisje? (4).
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Mogelijk meer
geld herstel

dijken na storm
r> Van onze parlementsredactie

jjfcl. HAAG - Er is mogelijk meer
'1 30 miljoen gulden nodig om de

Q'hade die de laatste stormen heb-
'n toegebracht aan waterkeringen

E herstellen. Premier Lubbers
teft dit gisteren na afloop van het

I 'binetsberaad laten blijken. Minis-
_J Maij-Weggen (Verkeer) gaf eer-

P deze week te kennen 30 rftiljoen
| reserveren voor de herstelwerk-

_jamheden.

f kustproblemen zijn in het kabi-
■tt aan de orde geweest. Lubbers
frak van 'een urgente situatie',
f*arbij bovendien verdere schade
toet worden voorkomen. Alhoewel
£ financiële afwikkeling van de
fik later nog in hetkabinetsberaad
]rugkomt, noemde hij besluitengrover 'urgent.

Bejaarde vrouw
opgelicht voor
650.000 gulden

j^RNHEM- Een 81-jarige vrouw
Jfit Arnhem is door een 45-jarig
"amilielid uit Den Haag voor 6,5
|on opgelicht. Daarvan heeft de
■bejaarde vrouw gistermidag aan-
gifte gedaan bij deArnhemse po-
fcie.
'Oe vrouw gaf haar familielid in
November vorig jaar een vol-
macht om twee ton van haar
'bankrekening te halen. Dat geld
|*ou geleend worden. Daarna
jgoorde zij niets meer, tot nu ge-
bleken is dat er 6,5 ton van de

'bankrekening afgeschreven is.
ttet Haagse familielid zal worden
.ingehouden en verhoord, aldus
<*n woordvoerder van de Arn-

-1«emse politie.

Barre terugreis
wintersporters

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De wintersporters
die vanwege het einde van de
krokusvakantie vandaag en mor-
gen naar huis gaan, wacht een
barre terugreis. Door de storm en
de hevige sneeuwval van de laat-
ste dagen zijn veel wegen onbe-
gaanbaar en voor alle verkeer af-
gesloten. Ook zijn sommige klei-
nere wintersportplaatsen in Oos-
tenrijk en Zwitserland volledig
geïsoleerd. Een aantal Neder-
landsevakantiegangers zal de te-
rugreis niet eens kunnen onder-
nemen.

De storm heeft ook in de Alpen
flink huisgehouden. Veel bomen
zijn omgewaaid, waardoor we-
gen geblokkeerd zijn geraakt. In
sommige gebieden, met name in
Zwitserland, is de stroom uitge-
vallen, waardoor skiliften niet
konden worden gebruikt.
Ook zijn er problemen met tele-
foonverbindingen vanuit Oos-
tenrijk en Zwitserland. Volgens
de Alarmcentrale van de ANWB

zijn de auto's van enkele Neder-
landers door omgevallen bomen
getroffen.

Na de storm is het weer fors gaan
sneeuwen, waardoor een aantal
dalen in Tirol (Oostenrijk) van-
wege het lawinegevaar moesten
worden afgesloten. In de provin-
cies Vorarlberg en Tirol zijn de
wegen spiegelglad, evenals in
het kanton Wallis in Zwitserland.
Ook voor vandaag en morgen
wordt nog veel wind en sneeuw
verwacht. De Westduitse politie
rekent op lange files in het zui-
den van het land als gevolg van
het eindevan de krokusvakantie.

Verbaasd
De Poolse regering is zeer verbaasd
over de verbinding die Kohl legt
tussen de grenskwestie en garanties
voor de naar schatting 100.000 tot
200.000 Duitsers in Polen. Dit zei re-
geringswoordvoerster Malgorzata
Niezabitowska gisteren voor de te-
levisie. Warschau houdt zich vol-
gens haar aan de verplichtingen die
zijn vervat in de gezamenlijke ver-
klaring van premier Tadeusz Mazo-
wiecki en Kohl tijdens diens bezoek
aan Polen in november. Zij herin-
nerde eraan dat Kohl toen ook ga-
ranties had toegezegd voor de in de
Bondsrepubliek wonende Polen.

Waarschuwing
Wat Kohls eis om een bevestiging
van de verklaring van 1953 betreft,
zei de woordvoerster dat Polen de
grenskwestie bewust niet met ande-
re zaken heeft vermengd. „Als de
Bondsrepubliek zo nodig deze
kwestie wil verruimen, dan zullen
we schadevergoeding eisen voor de
meer dan een miljoen Poolse bur-
gers die dwangarbeider in het Der-
de Rijk zijn geweest", waarschuwde
zij.

Bevorderen
Polen en de Sovjetunie zagen op 23
augustus 1953 in gelijkluidendever-
klaringen af van Duitse herstelbeta-
lingen per 1 januari 1954. Dit „om de
vorming van een democratische en
vredelievende Duitse eenheidsstaat
te bevorderen", zo heette het in de
twee verklaringen. Maar terwijl de
Moskouse tekst het uitdrukkelijk
over de DDR had, sprak de Poolse
verklaring enkel van Duitsland als
geheel.

Lubbers: 'Pas over
maand duidelijkheid

gezondheidszorg'
, Van onze parlementsredactie

\ J*l* HAAG - Het kabinet zal nog
i%. een maand nodig hebben om

' 0*eUjkheid te scheppen over de
i ty*°mst van de volksgezondheid.

tvernier Lubbers heeft dat gisteren
WaAoop van de wekelijkse minis-
-5 raad gezegd. Lubbers waar-
t^Uwde ervoor de discussie over

in de gezond-
vf '^szorg niet te versmallen tot het
t^agstuk van depremiesvoor ziek-

°stenverzekeringen.

.^ e Week werd bekend dat staats-
,o^taris Simons (PvdA, Volksge-
d^pheid) een plan heeft opgesteld
_is voorziet in een uiterst brede ba-
lt, erzekering tegen ziektekosten.
4j^°litiek Den Haag wordt datplan

selegd als een breuk met de

'Dekker-voorstellen' die het vorige
CDA/VVD-kabinet had ingediend.
Het CDA is dan ook huiverig voor
de plannen van Simons, de PvdA is
enthousiast.
Lubbers zette gisteravond uiteen
dat de brede volksverzekering ertoe
leidt dat de zogenaamde 'nominale
premie' stijgt. De 'nominale premie'
is het bedrag dat iedereen, ongeacht
inkomen, moet betalen. Dat heeft
gevolgen voor de inkomensverhou-
dingen.
Lubbers hamerde er, net als het
CDA de afgelopen dagen, op dat een
goed 'marktwerking' in het nieuwe
stelsel gegarandeerd moet zijn. Via
verschillende vormen van concur-
rentie tussen artsen en verzekeraars
moeten de kosten van de gezond-
heidszorg in de hand worden ge-
houden.

binnen/buitenland

Ziekenhuis:
bejaarde niet

geweigerd
iIÖNDHOVEN - Het Cathariazie-
igdihuis in Eindhoven heeft onlangs;rrt geweigerd een 105-jarige pa-
hflt met een gebroken heup op te

Htfften en te opereren. Wel is het zo,
vdus een zegsman, dat de chirur-
lit. van het ziekenhuis een terug-
mlidend beleid voeren bij het ope-
zijen van heupfracturen bij mensen
idt zon hoge leeftijd, omdat heti, erlijdensrisico tijdens de operatie

I groot is.

ilangs werd bekend dat de oudste
"derlandse man C. Jansen, die in-

e^ldels 106 is geworden, begin dit
tfi" tijdens een weekend was geval-

Mr en daarbij zijn heup had gebro-
ioA-
ke
d^ewel de plaatsvervangend huis-
v^s telefonisch contact opnam met
elt* Catharinaziekenhuis werd de
"o_n daar niet opgenomen. Dat ge-

urde wel de volgende dag in het
"t Josephziekenhuis nadat de

-Ken huisarts zich met de zaak was
an bezighouden.

* man is inmiddels geopereerd enT»akt het redelijk.

Warschau moet definitief afzien van Duitse herstelbetalingen

Voorwaarden Bonn bij
erkenning grens Polen

BONN-De Bondsrepubliek is
bereid de Oder-Neisse-grens
tussen Duitsland en Polen te
erkennen als Warschau defini-
tief afziet van Duitse herstel-
betalingen. Dit heeft Bonn la-
ten weten in antwoord op een
Franse oproep om de grens on-
middelijk te erkennen. Polen
heeft met 'verbijstering' gerea-
geerd op deze nieuwe wending
in de grenskwestie en dreigt
nu juist wél schadevergoedin-
gen te eisen.

De voorwaarden dieKohl stelt, kun-
nen na de Oostduitse verkiezingen
op 18 maart worden opgenomen in
een verklaring van de twee Duitse
parlement, aldus regeringswoord-
voerder Dieter Vogel. Daarin zal
Warschau worden gevraagd zich te
houden aan zijn verklaring van 23
augustus 1953, waarbij het afzag van
Duitse herstelbetalingen voor gele-
den oorlogsschade. Daarnaast moe-
ten de rechten van de Duitse min-
derheid in Polen worden vastge-
legd.

Lubbers wijst
EG-functie af

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Premier Lubbers zal
de hele regeerperiode van het huidi-
ge kabinet afmaken. Hij zal niet tus-
sentijds naar de EG vertrekken om
deFransman Delors op te volgen als
voorzitter van de Europese Com-
missie, het dagelijks bestuur van de
EG.

De eerste minister zegt dit vandaag
in een interview in de bladen van de
Brabant Pers. Lubbers: „Ik zit hier
om mijn werk te doen. Voor dehele
kabinetsperiode. Ik zal Jacques De-
lors dus zeker niet opvolgen als
voorzitter van de Europese Com-
missie. Ik ga tussentijds niet naar
Europa. We zijn aan de slag gegaan
met een goeie ploeg. En we hebben
een aantal jaren nodig om de pro-
blemen aan te pakken. Da's voor mij
heel duidelijk".

Vijf miljoen
over van geld

voor Molukkers
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er is nog vijfmiljoen
gulden over van het geld dat het mi-
nisterie van Sociale Zaken al sinds
1986 beschikbaar stelt voor maatre-
gelen, die de werkgelegenheid on-
der Molukkers moet bevorderen.

Jaarlijks trekt Sociale Zaken daar-
voor 7,4 miljoen gulden uit.

In een brief aan de Kamer laat mi-
nister De Vries (Sociale Zaken) we-
ten met de Molukse organisaties in
ons land te overleggen hoe de over-
gebleven vijf miljoen gulden nuttig
besteed kan worden. Uit 1988 is nog
bijna een miljoen gulden over. Vo-
rig jaar bleef 1,8 miljoen gulden on-
besteed.
Voor dit jaar is er nog 2,2 miljoen
gulden in kas, zonder dat vaststaat
waar het aan uitgegeven zal worden.

Geen bijstand jonge
werkloze op kamers

DEN HAAG - Een werkloze tussen
18 en 21 jaar die niet meer thuis
woont, heeft in de toekomst geen
recht meer op een bijstandsuitke-
ring. De ministerraad is gisteren ak-
koord gegaan met dit plan van
PvdA-staatssecretaris Ter Veld (So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid).
Ter Veld wil eert uitzondering ma-
ken voor jongeren in deze leeftijds-

groep van wie de ouders in het bui-
tenland wonen of dood zijn. Ook
jongens en meisjes die 'uit huis ge-
plaatst zijn' vallen er buiten. Dat
geldt tevens voor werkloze 'school-
verlaters' die langer dan een jaar
zelfstandig wonen.
In hetzelfde wetsvoorstel heeft de
staatssecretaris een regeling opge-
nomen die werkloze jongeren tus-
sen 21 en 27 jaar recht geeft op een
bijstandsuitkering. Het eerste half-
jaar van hun werkloosheid krijgen
zij een uitkering ter hoogte van de
uitkering die studenten ontvangen
voor hun levensonderhoud. Daarna
komen zij in aanmerking voor de
hogere bijstandsuitkering.
Deze maatregelen vloeien voort uit
het regeerakkoord van CDA en
PvdA. De arbeidsbureaus moeten
jongeren die sinds hun schooltijd
werkloos zijn na een halfjaar beoor-
delen op hun kansen op een baan.
Zijn die klein dan volgt extra scho-
ling of een tijdelijke plaats in een
bedrijf om werkervaring op te doen.
Jongeren met theoretisch betere
kansen krijgen eenjaar de tijd alvo-
rens zij door het arbeidsbureau op
weg worden geholpen.

Landbouworganisaties:
plan Braks onvoldoende

Van onze redactie economie

UTRECHT- De voorstellen van mi-
nister Braks (Landbouw) om aan de
demonstrerende akkerbouwers te-
gemoet te komen, vormen onvol-
doende tegenwicht tegen de voort-
gaande prijsdaling van akkerbouw-
produkten. Die prijsdaling is het ge-
volg van afspraken in EG-verband.

Braks' voorstellen vormen wel een
aasis voor verdere uitwerking.

Dat zei voorzitter J. Mares van de
drie Centrale Landbouw Organisa-
ties gisteren op een persconferentie
in Utrecht. Mares gaat er van uit dat
Braks met de voorstellen de moge-
lijkhedenvan de EG-afspraken over
de akkerbouw volledig heeft benut.
Daarom zien de drie landbouw-or-
ganisaties zich genoodzaaktBrussel
onder druk te zetten om de EG-af-
spraken bij te stellen.

Braks' belangrijkste voorstellen wa-
ren een inkomenssteun per hectare
voor boeren met een jaarinkomen
onder de 34.000 gulden, een verrui-
ming van de bedrijfsbeëindigings-
regeling, en een uitbreiding van de
investeringsregeling.

Een belangrijk punt vinden de land-
bouworganisaties dat de bestaande
braakregeling effectiever wordt toe-
gepast. Daarmee zou de bestaande
overproduktie kunnen worden be-
streden. Volgens Mares gaat het in
Nederland heel goed met het braak-
leggen, maarkomt er in veel andere
EG-landen niet veel van terecht.
„Braks moet zich sterk maken de
regeling elders in Europa effectief
te maken", aldus Mares. De land-
bouworganisaties gaan binnenkort
naar Straatsburg om de problema-
tiek met leden van het Europarle-
ment te bespreken.

De drie CLO's blijven de verant-
woordelijkheid voor de acties van

de akkerbouwers bij de actiecomi-
té's leggen. Zij vinden dat de acties
publieksvriendelijk moeten blijven.
Zij wijzen permanente blokkades
af, en ook blokkades van bijvoor-
beeld een uur, waardoor het verkeer
wordt gehinderd of schade aan der-
den wordt toegebracht.

Boeren
In een reactie op het standpunt van
de CLO's zei coördinator J. Geluk
van de actievoerende boeren gister-
avond dat ook zij het voorstel van
Braks een basis vinden om verder te
praten. Dit voorstel is tot dusver
echter „volstrekt onvoldoende".
De akkerbouwers houden vast aan
hun eis dat er een hectaretoeslag
van 500 gulden moet komen. Wel is
een andere invulling van deze inko-
menssteun bespreekbaar, aldus Ge-
luk. „Hoe die er uit moet zien laten
we aan de creativiteit van de CLO's
over".

punt uit
Journaal

Het NOS-journaal is vergele-
ken met het Veronique-nieuws
interessanter, minder opper-
vlakkig, actueler en visueel
aantrekkelijker. Het Veroni-
que-nieuws is echter weer mak-
kelijker te begrijpen en bevat
minder onaangenaam nieuws.
Dat is één van de conclusies na
een telefonische enquête die de
afdeling Kijk- en Luisteronder-
zoek van de NOS eind 1989
hield. Van de ondervraagden
die beide nieuwsrubrieken ont-
vangen, gaf .3 procent de voor-
keur aan het NOS-journaal, 16
procent prefereerde het avond-
nieuws van RTL-V, de overige
tien procent had geen voor-
keur.

Twaalf miljoen
De Telebingo-actie die de KRO-
televisie de afgelopen tijd heeft
gewijd aan zwerf- en straatkin-
deren in de derde wereld, heeft
netto ’ 12 miljoen opgebracht.
Het geld wordt besteed aan 54
projecten in 22 landen.

Naar Moskou
Dertig kadetten van de Ko-
ninklijke Militaire Academie
zullen eind mei deelnemen aan
de sportwedstrijden van de min
litaire academie Voku in Mos-
kou. Volgens een woordvoer-
der van het ministerie van de-
fensie is het de eerste keer dat
Nederlandse kadetten in
groepsverband de Sovjetunie
bezoeken. De Russen hebben
de KMA-studenten uitgeno-
digd, nadat Russische kadetten
vorig jaaraan de Vierdaagse in
Nijmegen hadden meegedaan.
De Nederlanders vertrekken 20
mei en blijven een week weg. 'Klant gebeten
Een ambtenaar van de Arn-
hemse miliedienst heeft in zijn
kantoor een klant een stuk Uit
zijn duim gebeten. De twee
hadden een meningsverschil
over een onbetaalde rekening.
De klant moest zich in het zie-
kenhuis laten behandelen. Dat
hij zich echter ook niet onb£*
tuigd had gelaten, blijkt uit het
feit dat de ambtenaar bij de
Arnhemse politie aangifte heeft
gedaan van een beschadigde
oogkas.

Negende
De politie heeft een negende ar-
restatie verricht in verband met
de cocaïnevangst woensdag in
Urnuiden. Het gaat om een 26-
-jarige vrouw uit Colombia, een
vriendin van één van de al eer-
der aangehouden buitenlan-
ders. Inmiddels staat vast dat
de vaten met cocaïne vanuit
een koelbedrijf bij Rotterdam
zijn aangevoerd. Donderdag
zijn bij dat bedrijf nog eens 115
vaten met ingevroren vruch-
tensap aangetroffen. Daarin be-
vond zich 35 kilo cocaïne.

Pensioen
Een overgangsbepaling uit
1985 om te voorkomen dat aan-
vullende pensioenen moesten
worden verhoogd door gelijke
behandelingvan man en vrouw
in de AOW, loopt op 1 april af.
Staatssecretaris Ter Veld heeft
de Stichting van de Arbeid
daaraan in een brief herinnerd.
Op 1 april 1985 kregen man en
vrouw elk recht op 50 procent
van de AOW-uitkering in het
kader van de gelijke behande-
ling van man en vrouw. Een
man dierecht had op een totaal
pensioen dat direct was afge-
leid van het laatst verdiende
loon zou derhalve een hoger
aanvullend pensioen moeten
krijgen. Om dat te voorkomen
werd, aanvankelijk voor drie
jaar en uiteindelijk voor vijf
jaar, een paraplubepaling afge-
kondigd om het aanvullende
pensioen op het oude niveau t£
houden. Inmiddels zijn pen-
sioenreglementen aangepast
aan de nieuwe situatie, opdat
geen exorbitante aanvullende
pensioenclaims kunnen ontys-
taan.

Fraude
Justitie gaat een familie uit Em-
men dagvaarden wegens vals-
heid in geschrifte. De familie en
een groot aantal personeelsle-
den worden ervan verdacht op
grote schaal zwart te hebben
gewerkt. De Sociale Dienst, het
GAK en de belastingdienst
zouden hierdoor ruim een mil-
joen gulden zijn misgelopen.
De familie exploiteerde begin
vorig jaar vijfzaken in Emmen:
een discotheek, drie snackbars
en een café. Slechts de disco-
theek en een cafetaria zijn nu
nog eigendom van de familie.
De overige zaken zijn verkocht
of gingen failliet.

In vlammen
De laatste helft van de 45.000
kilogram hasj, de grootste par-
tij ooit in Nederland onder-
schept, is gisteren in vlammen,
opgegaan. De politie liet de par-
tij ter waarde van 450 miljoen
gulden vernietigen bij de Ge-
meenschappelijke Vuilver--
branding Dordrecht (Gevudo)„
De eerste helft van de partij1
werd woensdagavond al ver-
brand. De temperatuur in de
oven liep toen te hoog op.

Securitate-leden voor de rechter

" In Timisoara begon gisteren
het proces tegen 21 officieren
van de gehate Securitate, de ge-
hate geheime politie van Roe-
menië, hogere politiefunctiona-
rissen en twee werknemers van
een crematorium in Boekarest.
De 21 verdachten, die gevange-
niskleding droegen en kaal ge-
schoren waren, werden uitge-
jouwd toen zij het zwaar be-
waakte gebouw werden bin-
nengeleid. In Timisoara begon
in december de revolutie die
een eind maakte aan de dicta-
tatuur van defamilie Ceauses-
cu. Tijdens de eerste dag van
het proces werd duidelijk dat
leden van de Securitate hebben
geprobeerd alle sporen uit te
wissen van 40 door hen gedode
demonstranten. Dat deden z<?
door hun lijken uit het zieken-
huis weg te halen, die te ver-
branden en de as in een riool te
storten. Tijdens demonstraties
voor democratie in Timisoara
zijn 94 mensen omgekomen,
raakten er 300 ernstig gewond
en verdwenen er 23.

(ADVERTENTIE)
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üHü-gjl Bureau Beheer
HÉ Landbouwgronden
RiRII (8.8.L)
Verpachting BBL-percelen seizoen 1991
Binnenkort zal worden begonnen met de uitgifte van
percelen, dievoor het groeiseizoen 1991 voor éénjarige
verpachting in aanmerking komen.
Voor éénjarige verpachting komen in aanmerking de
BBL-percelen, welke liggen in de landinrichtingsprojec-
ten Beesel-Swalmen, Centraal Plateau, Land van
Thorn, Melderslo, Mergelland-Oost, Rijnbeek, Stevol,
Struchterveld alsmede in het aanpassingsinrichtings-
gebiedrond vliegveld Beek.
Grondgebruikers die in aanmerking wensen te komen
voor pacht van BBL-percelen gedurendeéén jaarineen
van deze gebieden, dienen dit schriftelijk aan te vragen
bij het HoofdBeheer Landbouwgronden, Postbus 965,
6040AZ Roermond.

Ook zij die reeds grondenvan hetBBL pachten die-
nen zich schriftelijk te melden indien zij wederom in
aanmerking wensen te komen.

Uwaanvraag dient vóór 24 maart 1990,met vermelding
van het Landinrichtingsprojekt, te zijn ingezonden aan
bovengenoemd adres.
Bij de toewijzing geldt dat:- de grondgebruiker niet ouder mag zijn dan 65 jaar

tenzij er een bedrijfsopvolger is;
- dete pachten percelen inpasbaarmoeten zijn in het

bedrijf voor wat betreft grootteen ligging.

De verpachting vindt plaats onder normale voorwaar-
den tenzij in het pachtcontract anders wordt vermeld.
Bij deoplevering per 1 november 1991 dienen desloten
in schouwbare staat te zijn.

BELONING I
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
wanneer u inlichtingen kunt verstrekken die leiden
tot het terugvinden van

EEN PARTIJ
OOSTERSE TAPIJTEN

welke werd ontvreemd bij een diefstal in een
winkelpand aan de Hoofdstraat in Kerkrade op
dinsdag 20 februari 1990.
Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan

Schadebureau Boschman
antwoordnummer 2013
6710 VA Ede
tel. 08380-19130
Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk
behandeld.

_msm£L _f%Profiteer van

C_S£_H- ui*ver^o0P van
Dom van den BerghV
meubelen.
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Onze verzekeringsadviseur
weet binnen 5 minuten
of uwautoverzekering

voordeligerkan.
Wij denken dat wij een voordeliger auto- behulp van onze computer gratis voor u uit welke

verzekering voor u kunnen vinden. autoverzekering het voordeligst is. Omdat wij niet ■
In onze computer staan namelijk de gebonden zijn aan welke maatschappij dan ook,

premies van de belangrijkste verzekeringsmaat- kunnen wij een objectief advies geven,
schappijen. Bi] berekening van de premie gaan En als u danvan autoverzekering wilt veran-

de verzekeringsmaatschappijen onder meer uit van deren, dan zorgen wij er ook voor dat uw oude
de prijs, het gewicht en het bouwjaar van uw verzekering wordt opgezegd,
auto, maar ook van uw beroep, woonplaats, aantal Wilt u weten of u wel de beste autoverze-
schadevnje jaren en het aantal kilometers dat u kering heeft, kom dan even langs bij de verzeke-
per jaarrijdt. ringsbalie van V&D, dan weet u binnen 5 minuten

Op basis van uw gegevens zoeken wij met of uw autoverzekering voordeliger kan. mv .;

V&D, het vertrouwde adres voor al uw verzekeringen.

o 'f.o

*^^ v _ tarnen met uw smaak p

RUILVERKAVELING ft^H
H "mergelland" Tyk\
WjllfÊ VanWachtendonckpleinlA,=m 6321 BE WIJLRE mua--mmm

(Tel.: 04450-2626)

Éénjarige verpachting BBL-percelen en uitgifte
overige gronden 1990-1991

Het Bureau Beheer Landbouwgrondenen de Landinrichtingscommissievoor de ruilver-
kaveling "Mergelland"maken bekend dattot éénjarige verpachting van BBL-grondenen
uitgiftevan overigegronden voor het oogstjaar 1991 (1 november 1990-31 oktoberl99l)
wordt overgegaan.
Belangstellenden dievoor genoemde gronden in aanmerking wensente komen, worden
verzocht vóór 24 maart 1990 hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij de Landin-
richtingscommissie voor de ruilverkaveling "Mergelland", Van Wachtendonckplein IA,
6321 BE Wijlre.
Ook zij die reeds gronden van het BBL of van de Landinrichtingscommissie in gebruik
hebben, dienen zich voor bovengenoemde datum schriftelijk te melden bij voornoemd
adres, indien zij wederom in aanmerking wensen te komen.
Bij de toewijzing geldt dat:- de grondgebruiker, nietouder dan 65 jaar mag zijn, tenzij er een bedrijfsopvolger is;
- de te verpachten en/of in gebruik te geven percelen inpasbaar dienen te zijn in zijn

bedrijf;- de verpachting en/of ingebruikgeving slechtsvoor 1 jaarzal zijn;
- de uitgifte plaatsvindt onder normale voorwaarden, tenzij in de af te sluiten overeen-

komst anders wordt vermeld.

Bij de oplevering per 1 november 1991 dienen de sloten in schouwbare staat te zijn.

De Landinrichtingscommissie Bureau Beheer Landbouwgronden,
voor deruilverkaveling Het HoofdBeheer Landbouwgronden
"Mergelland" in deprovincieLimburg,

devoorzitter, Ir. W.J. Ten Wolde.
W.G. Bremen.

de secretaris,
Ir. H.L.J. Thijssen.

I ■110-QMGSE BEDEVAARTREIZEN
PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE

M m (Joegeslavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding
P"js ’ 700,-
Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautzenbergstraat 44,mmmmm Mll LC Heerlen, tel. 045-740999

I ■

Sicherheitsanlage_________ _____M _f\ IU//|\*■■Rendite
bankgarailti6_t
pro Tourjst AG
CH-8001 Zürich. Usteristr. 23,
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Eurocasions de |
Sondaghs-kinderep
onderde occasionj:
J3lEurocasioi
Voor'nCitroen is het altijdSondagJ*
AutobedrijfSondagh BV De Koumen 34-36 Heerlen045 (22 33^.
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Mededeling 's
ex. B.W. artikel 314, lid 3. lat
De volgende fuserende verenigingen: %,_. t
1. Vereniging Het Groene Kruis te 'e>

Nieuwenhagen, gevestigd te Landgra^
Cl

2. Vereniging Het Groene Kruis te Übacfer
o. Worms, gevestigd te Landgraaf; "

3. Vereniging Het Groene Kruis te 11
Schaesberg, gevestigd te Landgraaf, \

kondigen bij deze aan dat de stukken bedoeld in artikel
314, Boek 2 van het B.W. zijn neergelegd ten kantore
van het verenigingenregister bij de Kamer van u\
Koophandel en Fabrieken te Heerlen, Raadhuisplein 18-
-te Heerlen, alsmede ten kantore van het Groene Kruis.
Beneluxstraat 13te Langraaf. j;

n :—^c
CADOY CAD/CAM Ü.

* 't:
Toepasbaar'in de modulen:

# Electronica " Electrotechniek c

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst! g,

S.I.E. Consulting B.V. L
Maastrichteriaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals .026. Fax (04454) 5085 j

'>!~ ~~' I &______________________________________
~ _____ ___________ __________________________________ 'i

r" Een te zacht of te hard bed 1^ I Ifl BA /%fl L_fl L| Iml <^kan rugklachten verergeren fl^ fl _t im^^JM __L __L I^l^ 0
Mogen wij eens met u over een oplossing praten? iF~ ""*"—" "\
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 /| k.-, „ , «.-■.._» , v y
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar * te L~"~'—'
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. I . f*

B». j»... :__: .— _ -■ ~:*a__ _.- ' Ë|_. ...v__..ial^.__m*Maiteft-_--,,-,.»_» . * |WAT IS ONZE OPLOSSING? 7 . '" ■ 7^ ,
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed ot 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, M*"g|jj** _s
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van ~* m ' i——______W_t ~ n iï~l
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. t

"ai noAO ï OBAS 8.V.i.0. (.Wat is OBAS? . | Tunnelweg 104,6468 EK Kerkrade.
Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs vcor bedden en matrassen. Tolofnnn ad _ _Lfi99l 1
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben leitJiuun uho-ho_:_: i 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 i
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses Steun aan ieder van beide t,
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: ik wil weer goed kunnen slapen, en Itopkwaliteit. Maar dit is slechts schi]n: een OBAS bed is heel bi|zonderl Toch berekenen Dun daarom wi| ik meer wet|n over OBAS bedden .
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed veralichtino aan ' ivan goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- IK 9a 9een enKeie verpncnting 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 l
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan: (0

" OBAS, Antwoordnummer 2110 <?

' . 6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. & |

l ""AS i J'



estige
'atsjov heeft in de loop der ja-
wee middelen in de strijd ge-
l^n om de tegenstand van

' partijbureaucratie te over-
'en. Het eerste wapen was dat
J^e 'glasnost', de openheid in
*edia. Op die wijze bracht hij
Conservatieve machthebbers

Y vuur en vervolgens ten val.
[ procedure had echter ook

gevaarlijke kanten. Door al die
kritiek in de pers en op radio en te-
levisie daalde het prestige van de
communistische partij enorm.

Gorbatsjovs tweede wapen tegen
de partijbureacratie school in het
tot nieuw leven wekken van de
Sovjets (raden). De Sovjetunie
kende Sovjets in het hele land,
van laag tot hoog, van gemeente-
raad tot opperste Sovjet, ofwel het
nationale parlement. Lenin was
de revolutie in 1917 ingegaan on-
der de leuze „Alle macht aan de
Sovjets". Onder Stalin hadden de
Sovjets echter geleidelijk al hun
invloed verloren. De Opperste
Sovjet placht tot voor kort alle
voorgelegde wetten unaniem aan
te nemen.

Het tot nieuw leven wekken van
de Sovjets betekende voor de
USSR een grote stap voorwaarts
op de weg van de democratise-
ring. De Opperste Sovjet heeft
zich vorig jaarboven verwachting
ontwikkeld. Voor het eerst in jde
geschiedenis van het land werden
er openlijke discussies gevoerd
over politieke en economische
problemen. De zittingen werden
meestal op de radio en televisie
uitgezonden en door miljoelnen

mensen gevolgd. Die uitzendin
gen leidden ook, op straat en in dc
bedrijven, tot uitvoerige publieke
discussies over de politieke situa-
tie.

Maar glasnost noch revitalisering
van de Sovjets slaagde erin de
weerstand van de orthodoxen te
breken. Wel werd het prestige van
de communistische partij door al
die kritiek niet beter op. Ook de
gebeurtenissen in Oost-Europa
misten hun uitwerking op de Sov-
jetunie niet. Ze stijfden de partij-
dogmatici in hun opvatting dat
hervormingen het einde van de
communistische partij zouden be-
tekenen. Gorbatsjov trok er de les
uit dat het machtsmonopolie van
de partij onherroepelijk op zijn
einde liep en dat hij er wijs aan
deed zijn politieke toekomst niet
van de partij alleen afhankelijk te
maken.

Gorbatsjov is een pragmatisch po-
liticus, die bij problemen „vooruit
vlucht".Keer op keer heeft hij zijn
politieke tegenstanders door zijn
wendbaarheid verrast. Zijn geloof
in de noodzaak van hervormingen
schijnt hij niet verloren te hebben;
wel zijn geloof dat die hervormin-
gen door middel van de commu-
nistische partij kunnen worden
uitgevoerd. Gorbatsjov heeft nu
gekozen voor de functie van een
president met een sterke macht.
Veel mensen in het Westen heb-

ben zich gestoord aan de ondemo-
cratische, autoritaire wijze waarop
hij zich deze nieuwe positie wil
toeëigenen.

Toch zijn er in het verleden voor-
beelden genoeg geweest van auto-
ritair optreden van de Russische
leider. Sacharov heeft hij eens bij
een zitting van het Volkscongres
afgeblaft. En Jeltsjin en de Li-
touwse leider Brazauskas heeft hij
tijdens zittingen van het Centrale
Comité volkomen voor schut ge-
zet. Gorbatsjov houdt ervan zijn
zin te krijgen en houdt er niet van
te worden tegengesproken. Hij is
ook wat dat betreft een produkt
van het politieke systeem dat hem
heeft voortgebracht.

" MICHAIL GORBATSJOV
pragmatisch politicus die bij problemen 'vooruit vlucht

Watik nu ga doen, heeft dit land nog nooit beleefd '
Rienk Kamer gaat

in tegenaanval
i3"VerSUM - „Mijn voor-

jis. zijn dat ik zelf juridisch
* kan denken en dat ik, dikke huid, geduld en

\\~\ heb," zegt de 47-jarige
[Jtieskundige Rienk Ka-

" Daarmee gewapend wil
|^an, die deze week na een

f^s van acht jaar door deJ'tbank in Amsterdam
ti vrijgesproken van de

ngP ten laste gelegde oplich-
ten verduistering van be-
iers via zijn American
ti Program, een 'tweede
6' gaan ondernemen.

u'l nu eens kijken hoe al die
Sen die een boze rol hebben

in deze zaak, aange-
j?ti kunnen worden. Daarbij
Jf niet de klassieke weg be-
llen, maar nieuwe mogelijk-
J1bedenken. Kijk, er is nu een
peld gesteld dat dat wat met
s

s gebeurd, niet zo maar gaat.
iisdoor het optre-Jan het justitie-apparaat ge-
[ ti. Dat hele proces waarvan■ gesteld is dat het misschien

1 Ver de grootste fraude van de
i i ging, is teruggebracht tot

.j.,elletje (Kamer is wel veroor-
j 'ot een boete van ’ 2500 we-! * valsheid in geschrifte, red.)
lij n dossier van in totaal 15.000
v n'a s. Uiteraard heeft dat mil-n gekost."

[j _ Kamer, die in Nederland,
if t

e en Amerika in voorarrest
>f gezeten, zegt dat hij niet

wordt ge-
Niettemin wil hij ervoor zor-

at de hele congsivan mensenH-^oor gezorgd heeft dat hij
Jaar onder verdenking stond,

f\',,°k eens een leuke tijd be-
-6 Deh°ort, onder andere de

.tij ,are aanklager J. de Bruin,
%>~s een officier van justitie

'n i$ hij zoveel van fraude wist.'
? *)gt an moet weg, want hij
3 niet voor zijn taak." Maar

ook bij voorbeeld tv-mensen en
andere 'aangevers' die hem al bij
voorbaat 'veroordeelden' zullen
nog veel van hem horen. „Ik ben
één van de weinigen die zon actie
aandurft. Zoiets hebben ze in dit
land nog nooit gezien."

Kwijl
Kamer is door de justitiële 'psy-
chose' een hoop inkomsten misge-
lopen en als hij de nadelen van be-
leggers daarbij rekent, zal de reke-
ning die hij heeft aan te bieden
toch al snel in de tientallen miljoe-
nen guldens lopen. Hij voegt daar-
aan toe dat aangetoond moet wor-
den dat de schade rechtstreeks is
ontstaan, doordat er een proces te-
gen hem liep (overigens zijn zowel
de officier van justitie als Kamer
zelf in hoger beroep gegaan) en
dat dat geen eenvoudige zaak is.
Dat wil hij eerst precies gaan uit-
zoeken. Maar vast staat datKamer
niet alleen een schadevergoeding
van de staat gaat eisen, maar van
iedereen dieheeft bijgedragenaan
deze affaire.

Van zichzelf zegt Kamer dat hij
een man is met vrij veel zelfover-
tuiging. Wie met hem praat, zal er
wellicht niet aan ontkomen dat als
een understatement te beschou-
wen. Zeker als het gaat over zijn
'vak': gelddeskundige. Nadat hij
na een hechtenis van in totaal zon
acht maanden vrijkwam, zette hij
'nieuwe zaken' op, die een combi-
natie van 'journalistiek en zakelijk
financiële ervaring in de wereld
van beleggingen' behelsen. Rienk

Kamer geeft nu een beleggings-
nieuwsbrief uit, praat een 06-lijn
vol ('hallo Nederland, dit is de fi-
nanciële informatielijn met Rienk
Kamer op Europa's grootste com-
puter....') en is actief als beursspe-
culant.

Volgens Kamer is zijn beurslijn
een 'enorm succes. In geld uitge-
drukt betekent dat een miljoenen-
onderneming. Elke dag bellen er
tussen de 6000 en 10.000 mensen.

Kamers 'analyse' van en 'strategie'
op de financiële markten duurt
dagelijks ongeveer een kwartier.
De 06-bellers tellen daar 50 cent
per minuut voor neer, waarvan de
lijn 20 cent netto overhoudt. De
adviseur die naar eigen zeggen
door computers, modems en tele-
foons met alle financiële centra in
de wereld verbonden is, beweert
dat iedereen die enige betekenis
heeft in 'zaken beurs' naar hem
luistert. „De hele beroepswereld
durft nauwelijks voor twee uur 's
middags adviezen aan klanten te
geven, want voor die tijd hebben
ze Kamer nog niet gehoord. Niet
dat ik daar bijzonder" trots op ben,
maar het is toch aardig dat er in de
vorm van mijn 06-advieslijn onge-
merkt een nieuw medium is ge-
schapen."

" RIENK KAMER
.geen wraakgevoelens

Genoeg geld
Het zal geen verbazing wekken
dat de gelddeskundige beweert
één van de betere in het beleg-
gingsadviesvak te zijn. „Ik specu-
leer zelf ook, dat is belangrijk.
Want het is natuurlijk wel heel
makkelijk, wat al die andere advi-
seurs doen, om mensen met een
paar ton adviezen te geven als je
zelf die tonnen zelf nooit hebt we-
ten te bereiken."
Volgens Kamer is 80 procent van
zijn adviezen goed. De voor de
hand liggende opmerking is na-
tuurlijk dat Kamer zelf dus wel
steenrijk zal zijn. Daarover wil hij
echter niet meer kwijt dan dat hij
'rijk' is in zijn persoonlijk leven en
gewoonlijk genoeg geld heeft.

„Wat je in beleggingen moet
doen," doceertKamer, „is bepalen
wat voor periode je hebt in welke
sector." Wat zoveel wil zeggen dat
er goede en slechte periodes zijn
voor de verschillende soorten be-
leggingscategorieën: aandelen,
obligaties, onroerend goed, edele
metalen (goud), liquiditeiten. De
kunst is nu die periodes te bepa-
len en vervolgens te handelen.
„Verkopen op het juiste moment,
dat is de kunst. Dus niet denken:
het zal binnenkort wel weer goed-
komen." In de huidige tijd moet
je, aldus Kamer, bijvoorbeeld
geen aandelen en obligaties heb-
ben. Spreiding over alle beleg-
gingscategorieën acht hij uit den
boze, want dan combineer je per
definitie het goede en het slechte
en dat levert dus niets op. En bij
het bepalen van de periodes is vol-
gens hem vooral belangrijk dat je
moet durven denken dat er iets
kan gebeuren wat niemand voor-
ziet. Kamer is met andere woor-
den 'contrarian'.

binnen/buitenland

Ernstige sociale onlusten zijn niet uitgesloten

Gorbatsjov nog voor
enorme krachtproef

door martin van den heuvel
TERDAM - Michail Gorbatsjov is vijfjaar geleden zijn
itrojka begonnen in de vaste overtuiging dat de commu-
>che partij de leidende rol in staat en maatschappij moest
'ti. Wel begreep hij dat die partij moest veranderen om
nieuwe taak van „voorhoede van de perestrojka" goed uit
eren.
'ele van Gorbatsjovs redevoeringen spreekt de hoop dat
otaal vernieuwde, leninistische partij in staat moest zijn
'oblemen waarmee het land worstelde op te lossen en de
lking nieuw enthousiasme voor het communisme bij te
gen. Een van de teleurstellingen waarop de Russische lei-
stuitte, was echter dat de communistische partij noch
telf, noch de maatschappij grondig wilde hervormen.

jommunistische partij, en—- het kader ervan, was in de
der decennia een conserva-
hïacht geworden. De meeste
functionarissen verdedig-
en positie en privileges hals-_ en wilden niets van Gor-
'vs hervormingen weten. De
ftningen betekenden im-
harder werken en minder
iges, en vaak zelfs verlies
Osities. Had Gorbatsjov im-
liet gezegd dat de helft van
irtijfunctionarissen overbo-
as? Men kan zich wel voor-
i wie er daarom tegenstan-
'an zijn perestrojka waren.

Senstand in zijn eigen partij
I het Gorbatsjov dus onmo-
om echt te hervormen. Lang
ouwde hij de communisti-
'artij echter als het enige po-

I-k instrument, waarmee hij
Perestrojka kon doorvoeren.
'artij was immers niet alleen
tige in de Sovjetunie, maarJeenige samenbindende poli-

_l factor in deze veelvolken-

'erzet op het hoogste niveautfaarbij niet Gorbatsjovs voor-
ste zorg. Natuurlijk heeft hij
-'t politburolid Ligatsjov een
Jient die behoudender is dan

■ff Maar Gorbatsjov slaagde
Ipk in Ligatsjov achter beslui-
~2 krijgen waarvan toch niets
JU. kwam. Dat kwam dan
gWe tegenstand van lokale par-azen, die de perestrojka wel

beleden, maar in de
2)ijk systematisch tegenwerk-

Sovjet-president
Gorbatsjov heeft
ingezien dat dc
communistische

partij inzijn land een
ongeschikt middel is

om hervormingen
door te voeren. Dat

moet dc voornaamste
reden zijn geweest
waarom hij nu een

sterk presidentschap
wil invoeren. Ofhem

dat zal helpen
geslaagde

hervormingen door te
voeren valt echter te

bezien.

Voedselsituatie
Het staat te bezien of Gorbatsjov
er straks met zijn grotere politieke
macht in zal slagen zijn land uit de
crisis te trekken. Want wat bete-
kent macht zonder aardappelen
en vlees, en zonder brood op de
plank. Het is te hopen dat er op het
punt van de voedselvoorziening
snel verbeteringen komen, want
anders zijn grote sociale onlusten
niet uitgesloten.

Wellicht wil Gorbatsjov met zijn
positie van president straks ook
de afscheiding van Sovjet-repu-
blieken voorkomen. Hij kan in die
functie immers de noodtoestand
uitroepen en heeft ook controle
over het leger. Het nationaliteiten-
probleem in de Sovjetunie heeft
immers zijn eigen dilemma: hoe
houd je op democratische wijze
volken bijeen die op gewelddadi-
ge wijze in één rijk zijn opgeno-
men? Antwoord: dat zal zelden
lukken.

Informatie
Waar haalt de man, die nauwelijks
onder twijfel gebukt gaat, zijn in-
formatie vandaan? Kamer: „Ik
ken natuurlijk zeer veel mensen
en ik kan ze inzetten. Dat betekent
dat de president van de Bundes-
bank, Pöhl, wel eens met iemand
kan praten waarvan hij niet weet
dat hij eigenlijk met Kamer praat.
Bovendien zijn alle topmensen in
het bedrijfsleven met geld bezig
en dan is het niet onaangenaam
om bij Kamer in het notitieboekje
te staan."

De beursspeculant wil wel kwijt
dat hij soms ook niet goed slaapt
vanwege de adviezen die hij heeft
gegeven. „De beurs is toch eigen-
lijk een beetje een kind van me.

En met kinderen komt het voor
dat die je niet kunnen vertellen
waarom ze wat hebben. Maar
meestal krijg ik gelijk. En in ie<_er
geval moet wat ik beweer over
economische- en financiële facto-
ren en over de sentimenten in de
wereld van beleggingen kloppen."
Zo eenvoudig is dat dus.

hans amesz

Nasleep van kritisch ingezonden stuk

Arts uit KNMG na
'zelfbeschuldiging'

Van de redactie binnenland
UTRECHT - Huisarts C. van der
Smagt uit De Bilt heeft bedankt
voor zijn lidmaatschap van de
KNMG, nadat hij door de Raad
van Beroep van deze artsenorga-
nisatie is veroordeeld wegens
„handelen in strijd met de waar-
digheid van de geneeskundige
stand." Aanleiding was een kri-
tisch ingezonden stuk van hem
over alternatieve genezers in het
KNMG-blad Medisch Contact.
Van der Smagt schreef daarin dat
alternatieve artsen nalaten de pa-
tiënten duidelijk te maken dat
hun geneesmethode geen weten-
schappelijke basis heeft, dat ze
zich schuldig maken aan mislei-
ding van hun patiënten en dat ze
kwakzalverij en bedrog in de hand
werken. Ook maakte hij - om zijn
eigen woorden te gebruiken -
„een eind aan de over deze medici
bestaande legende van altruïsme
door hun honoraria te vermel-
den."
Een 'natuurarts' diende daarop
een klacht in wegens smaad bij de
districtsraad van de KNMG. Die
verwierp de klacht met de over-
weging dat Medisch Contact een
forum is voor discussies tussen
artsen en het ventileren van me-
ningen. Maar in hoger beroep stel-
de de Raad van Beroep dat Van
der Smagt „nodeloos grievende
bewoordingen" heeft gebruikt.

Waarschuwing
Volgens de raad is dat in strijd met
de KNMG-gedragsregel dat een
arts zich onthoudt van het „in het
openbaar of ten overstaan van pa-
tiënten uiten van kritiek op colle-
gae." Van der Smagt kreeg een
waarschuwing en moest een door
de raad opgestelde brief in Me-

disch Contact laten opnemen, een
„zelfbeschuldiging", zoals hij het
noemt.
In een wel door hem zelf geformu*
leerde tweede brief in het blad
zegt hij dat men in de KNMG
blijkbaar vindt dat „niet degene
die zijn patiënten knollen voor ci-
troenen verkoopt, maar hij die dit
in scherpe bewoordingen veroor-
deelt afbreuk doet aan de waar-
digheid van de geneeskundige
stand."
Hoofdredacteur dr. C. Spreeu-
wenberg van Medisch Contact is
niet gelukkig met de uitspraak.
Hij vraagt zich in een commentaar
af of de bewuste gedragsregel niet
moet worden geschrapt, omdat de
functie van zijn blad „een kriti-
sche houding van scribenten
noodzakelijk maakt" en omdat het
niet altijd mogelijk is welgemeen-
de kritiek te leveren zonder dat
iemand daar aanstoot aan neemt.

Topconferentie
in Bratislava

BOEDAPEST - Tsjechoslowakije
heeft aan Hongarije en Polen
voorgesteld op 9 april een topcon-
ferentie te houden in Bratislava in
het zuiden van Tsjechoslowakije.
Dit heeft een functionaris van het
Hongaarse ministerie van buiten-
landse zaken gisteren gemeld in
een vraaggesprek met het Hon-
gaarse dagblad Magyar Hirlap.
De drie landen zullen besprekin-
gen voeren over samenwerking op
het gebied van economie, veilig-
heid en toenadering tot West-
Europa. Verder wil Praag graag
dat Italië, Oostenrijk en Joegosla-
vië waarnemers naar de confereren
tic sturen, aldus de Hongaarse
pers.

'Komt ons prima uit'

Zaterdag 3 maart 19905

(ADVERTENTIE)

IttilMlUtiiiiAl W__mBk _____7~ ■**■

HIP__P^_K Bfl^Rl l^_^V_ _P^^ j^h__kvraki [ïjêfttfail _■____!__ -_-_■

'iifl

Hogeschool Jk
Katholieke Leergangen

Limburgs dagblad J



Zaterdag 3 maart 19906

—?j LimburgsDagblad

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

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend

Goed en Bedreven Transakties / 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.)
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t.m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

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

Personeel aangeboden
Voor al uw SCHlLDER-
sierpleister en andere voor-
komende werkzaamheden.
Tel. 045-210480.
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383
Zelfst. ZAKENMAN, 30 jr.
representatief, met ruime
ervaring in de verkoop, zkt.
vaste baan met ruime mate
aan zelfstandigheid, b.v.
vertegenwoordiger/filiaal-
manager of chauffeur. Bezit
geïntegreerd ondernemers,
middenstandsdilpoma, rij-
bewijs BE, tel. en evt. PC.
Br.o.nr. B-3667 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen

Administratiekantoor ver-
zorgt uw BELASTINGAAN-
GIFTE formulieren, boek-
houding en andere admini-
stratiewerkzaamheden. Tel.
045-427505.
MODEL, 23 jr. zkt. werk.
(geen naaktrep.) bel na
18.00 uur. 045-322003.
AANNEMER kan nog ver-
bouwingen-nieuwbouw van
keukens garage en wonin-
gen aannemen 045-725560
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Chauffeurs gezocht
voor Internationaal Transport, ook meerdaagse ritten,

zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 045-451331.
In ons verhuur en cateringbedrijf hebben wij plaats voor

een enthousiaste
all-round medewerker

op seizoen basis.
Voorwaarden:

In bezit van een BCDE rijbewijs voor 'n combinatiewagen.
Leeftijd plusm. 30 jaar.

Daamen Baexem BV, St. Antoniusstraat 7, 04748-1690.

Il11
\m BOUWBEDRIJF

la
gevraagd:

Administratief medewerkster
maandag tm vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
-lichte adm. werkzaamheden

-telefoon bedienen
-koffie rondbrengen

-u dient om te kunnen gaan met een tekstverwerker
Gelieve Uw schriftelijke sollicitatie te richten aan:

ML-Bouwbedrijf, Postbus 169, 6430 AD HOENSBROEK
t.a.v. de Heer B. Fox.

Hotel Kasteel Erenstein
heeft plaats voor een jonge enthousiaste

Receptionist(e)
MEAO/MHS niveau, op full-time basis

en tevens voor:
Kamermeisje, parttime

Schriftelijke reacties met pasfoto en C.V. aan:
Hotel Kasteel Erenstein

t.a.v. Mej. M. van Lammeren
Oud Erensteinerweg 6, 6468 PC KERKRADE.

GEVRAAGD
ervaren machinist

voor rupskraan c.g. laadschop.
kipperchauffeur 6x6

Leenaerts Bom B.V. Heirweg 9, Bom. Tel. 04498-58111.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Kelner/Serveerster m/v
voor een café-bedrijf in het centrum van Heerlen. Het

betreft een full-time baan voor langere tijd. De werktijden
zijn variabel. De kandidaat is ook bereid om in het weekend

te werken. Ervaring in een soortgelijke functie is vereist.
Voor informatie:

045 - 71 83 66, Anita Dolk
Heerlen, Op de Nobel 1 Akerstraat.

Kids & People
agentur voor mode reclame en film zoekt DRINGEND

voor reclame:
* baby's * kinderen * vaders * moeders " opa's * oma's

" dubbelgangers * tweelingen
voor mode:

* vrouwen vanaf 1.75, konfektie 36 - 44
" mannen vanaf 1.85, konfektie 48 - 54

Bel direct! Vrijblijvend voor inlichtingen:
043-257311 of 077-511699 (10.00 - 17.00 uur)

Wij heffen geen inschrijfgeld.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerij medewerkers m/v
Die een of meerder dag- , middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij bie-

den een goede salariëring, alsmede 21,24% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dancontact met ons op

of kom langs op ons kantoor.
Voor informatie: 045-718366,

Wilma Smalling, Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

Aannemersbedr. Esperance
B.V, Dorpstr. 53, Brunssum.

045-270635vraagt
metselaars

betontimmerlui
ijzervlechters

voor binnen- en buitenland.
Bestemd voor hen die van

corr. arbeid en loon houden.
Schoonmaakbedrijf Fortron
BV in Hoensbroek vraagt

met spoed een
Voorwerkster

met ervaring voor Brunssum
Ook enkele werksters te-
vens ook voor panden in
Heerlen Nuth Hoensbroek

Sittard en Echt voor de mid-
dag en avonduren. Betaling
volgens schoonmaak CAO
Tel bereikbaar op kantoor
uren maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur

045-223800.

Hotel Dupuis
vraagt met ingang van 1

april:
*Zelfstandig

werkende kok
*Nachtportier

(voor diverse werkzaamh.
gedurende de nacht).

* Horeca-medewerkers
eventueel stud. tot 22 jaar.

" Werkwillige jongeman,
plusm. 21 j. voor diverse

werkzaamh.
Dupuis, Lindeln. 5, 6301 AH
Valkenburg. Melden na tel.
afspr. op zaterd. of maand.

tussen 12 en 16.00 uur. Tel.
04406-15181.

Free-lance
Pizzeria-

vertegenwoor-
diger

voor het verkopen/bezorgen
van onze produkten aan
pizzeria's, (0.a.: diepvries

■ pizza-deegbollen, voorge-
bakken bodems etc).

Free-lance
Verkoper-
bezorger

van exclusief Limburgs
brood aan 10-tal delicates-

senzaken in Z.Limburg.
Dient uitsluitend op bestel-
ling, op 's zaterd.-ochtends
afgeleverd te worden. Bij 1

delicatessezaak per
gemeente.

Voor beide functies: eigen
vervoer en interessante

provisie. Voor afspr.:
Ventura Food Productions,

1 Kerkrade. Dhr. A. Kockelk-
oren 045-412024 (antw.
| app.).
[ Gevr. vr. erv. VERKOOP-
STER voor friture. Bel na. 12.00 uur 045-217242.
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.
Bouwbedrijf vraagt voor
Duitsland UITVOERDER of
bouwingenieur (Duits of
Ned.) die in staat is bouw-
personeel aan te trekken en
bestaande bouwstellen in

" Duitsland verder uit te bou-
wen. Br.o.nr. B-3784, LD,
Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.
Rijschool zoekt part-time
RIJ-INSTRUCTEUR(trice)
met ervaring en goede moti-
vatie. Br.o.nr. B-3785 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR va. 25 jaar
voor overdag, 5 dagen per
week. Br.o.nr. B-3786, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
BOEKHOUDER gevr. voor
sneltransport-onderneming.
Br.o.nr. B-3790 L.D., Post-. bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. OPPAS voor 1 kind (6
jr.) v. 10 uur p.mnd. Tel.
045-424206, na 18.00 u.
Vrouwel. FRITUREHULP
gevr. liefst zelfstandige.
Melden tussen 15.00-17.00
uur. 045-414175.
Nette TAXICHAUFFEUR
gevr. full-time dienst. Tel.
045-460014.
Gevr. per direkt KEUKEN-
HULP plm. 16/17 jr. Liefst

" met ervaring. Pers. melden
Grand Café Fellini, Kerk-
plein 69, Heerlen.
Gevr. v. Duitsland METSE-
LAARS ook colonnes, hoog
loon! 045-726876 na 18 uur.

:Gevr. IJSVENTER in bez. v.
rijbew. als bijverdienste. Tel.
045-253004.
Gevr. WERKSTER voor 5
uur p.week te Hoensbroek.
Tel. 045-219750.
Gevr. METSELAARS. Aan-
nemersbedrijf P.J. Gelissen,
tel. 04498-53354.
Gevraagd voor direct: full-
time CHAUFFEUR voor taxi- en/of autotransport. Leef-
tijd vanaf 21 jaar, liefst wo-
nende in Valkenburg a/d
Geul of directe omgeving.
Tevens vooraanmelden
voor seizoenchauffeurs.
Botaxi, Wehryweg 27, Val-
kenburg. Alleen mondeling
na tel. afspr. dhr.
H. Bouwens 04406-12221.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE", vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Nette FRITUREHULP ge-
vraagd, leeftijd 16-21 jaar.
Tel. 045-222728.

Wij zoeken nog

dames
die na een goede opleiding
zelfstandig en met eigen
tijdindeling, een hoge ver-
dienste kunnen bereiken.
Bent u in het bezit van een
auto en boven 25 jr. reacties
Br.o.nr. B-3814, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Wij kunnen meteen een
jonge, energieke

Verkoopster
plaatsen in onze moderne
SLAGERIJ te Venray. Bel
meteen de heer Brankaert,
tel. 04780-84417 voor ver-

dere informatie.
STUDIETOELAGE rijïrv
structeur/trice. Beperkt aan-
tal geselecteerde candida-
ten komen in aanmerking
voor unieke renteloze stu-
dietoelage van ’ 4.800,-
-met garantie minimaal vier
jaar vast werk in eigen
woonplaats. Met hoog in-
komen (ca. ’ 3.000,- p.m.)
Goede doorgroeikansen en
nieuwe auto ook voor privé.
Heeft u (m/v): rijbewijs B, mi-
nimaal Havo/Mavo.LTS-c?
Bent u 18-26 jaar? Sollici-
teer dan schriftelijk uitvoerig
naar E. Saris, KRM-studie-
toelagen, Postbus 35, 5688
ZG Oirschot.
Gevr. lieve en geduldige-
KINDEROPPAS leeft. 18-50
jr. gecomb. met licht huish.
werk. Voor 3 kinderen van 2
tot 5 jr. Br.o.nr. B-3712, LD.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. ervaren radio/ktv/wit-
goed MONTEUR voor een
electrospeciaalzaak, goede
vooruitzichten. Br.o.nr. B-
-3711, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Aannemer zoekt COMPAG-
NON met ervaring in Duits-
land. Br.o.nr. B-3719, L.D.
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Wij zoeken energieke jonge
mensen voor VERKOOP
onderhoudprodukten in Bel-
gië. Ervaring niet nodig en
voor vervoer en opleiding
wordt gezorgd. Goede bij-
verdienste. Inl. tusssen
18.00-19.00 u. 045-219822.
Sportclub vraagt AEROBIC-
LERARES voor enkele uren
per week. Goede opleiding
en enthousiasme vereist. Br.
m. foto o. nr. 83750, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Club in Maastricht, goed lo-
pend, vrgt. MEISJES. Tel.
043-211620.

Chauffeurs
gevraagd voor binnen en

buitenland, zonder ervaring
onnodig te solliciteren.

Broek Tranport BV, Vaals.
Tel. 04454-2341.

Gevr. METSELAARS, tim-
merlui en dakdekkers.
Schaeffer Bouw 04750-
-11985 b.g.g. 04490-26986.
BARDAME gevr., leeft. ong.
30 jr., liefst eigen vervoer.
Persoonl. melden Europapln
16, Maasmechelen na 18 u.
Gevraagd leuke MEISJES
met garantieloon, Club 28,
Rijksweg 28, Linne. Tel.
04746-5563 v.a. 21.00 uur
bellen.
Gevr. spontaan gemotiveerd
meisje of jonge vrouw als
parttime hulp, voor onze
FRITURE. Tel. 045-461710.
Gevr. KELNER of serveer-
ster met horeca-papieren en
ervaring voor Bistro in Vaals
Schrift, soll. Lindenstr. 15 A,
6291 AE Vaals
Taxibedrijf Rotax vraagt
TAXICHAUFFEUR. Salaris
volgens CAO. Persoonlijk
aanm. na 17.00 uur. Hoofd-
str. 255, Hoensbroek.
Pieters levensmiddelen
Ransdaal vraagt voor spoe-
dige indiensttreding nette
WINKELJUFFROUW, erva-
ring met vleeswaren geniet
de voorkeur, goede salarië-
ring, 40-urige . werkweek.
Tel. aanm. 04405-3083, ook
tijdens weekend.
Gevraagd nette jongeman
voor hulp in FRITURE met
ervaring. Tel. 045-443464.
DRUMMER gevr. voor
dans- en amusementsmu-
ziek(duo), tel. 045-461545.
Bekend trio zoekt ZANGER
met instr. -drum-bas- etc.
Tel. 045-271845.
Ervaren FRITUREHULP
gevr. 3 x per week. Wee-
kend vrij. Tel. 045-314534.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor de periode van
14-4-90 t/m 30-09-90
MEDEWERKERS m/v voor
restaurant, winkels en
attracties. Leeft. 16 t/m 19 jr.
Geen vakantiewerkers. Soll.
na telef. afspraak. Tel.
04406-12289.
Dames zoekt u 'n leuke bij-
verdienste? Wordt AVON
consulente. 045-312789.
Goedlopende club zoekt
nog 'n vlotte MEDEWERK-
STER. Goede verdienst.
mog. Tel. 04499-3828.
Gevr. FYSIOTHERA-
PEUTE) voor plm. 3 mnd. in
Landau (in Pfalz). F. Weis.
Tel. 09-49.63495162.
Wij zoeken voor ons nieuwe
kantoor energieke MEDE-
WERK(ST)ER met: SEPR-
diploma, of studerende hier-
voor, leeft. 20 t/m 35 jr. Erv.
is gewenst. Soll. met recen-
te pasfoto te richten aan: Br.
o.nr. B-3817, LD., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gezocht INDISCHE dames
voor winkelpromotie rijst-
tafelprodukten. Telef. ml.
tijd, kant.uren 070-3941102.
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.

Kamers aangeboden/gevraagd
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. Tel. 045-
-455755.
V. werkend 1 pers. kl. ge-
meub. APPARTEMENT.
Kruisstr. 75 Hrl. 045-714330
Gem. zit/slpk. m. eigen k. te
h. voor nette pers. voor
HEERLEN/Hoensbr. 045-
-415718/725053.
Grote gemeub. KAMERS te
h., eig. ingang. Tel. 045-
-458329.
Studenten-KAMERS te huur
centrum Heerlen. Tel.
04405-2551.
Te huur gevr. FLAT of ap-
partement in of nabij Val-
kenburg. Tel. 04406-16430.

BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
Te h. in BRUNSSUM gr.
kamer, eig. keuken, 1 slpk.,
w.e. Dorpstr. 169, Bruns-
sum. Tel. 045-251708.

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.

Bouwmaterialen

**Marmer**
**Graniet**

Italiaanse, Griekse en Por-
tugese marmer uit voorraad
leverbaar. Rechtstreeks van

importeur. Levering door
heel Nederland. Vloeren

worden door ons vakkundig
gelegd en geslepen. Show-
room en magazijn geopend

ma.-vrij. 9-17 uur.
za-zo 12-16 uur
EURO-MARMI, Industrie-

weg Noord 21, 3660
OPGLABBEEK België.
Tel. 09-3211857685.

Te k. zeer mooie
spoorbielzen

nieuwe bielzen en lange
wisselbielzen plusm. 4 mtr.,
zware eiken whiskeyvaten
180 Itr., alle maten heftruck-
palletten, zeecontainers,

voor opslag e.d. 6en 12 mtr.
20 en 40 ft. Bel voor in- en
verkoop 043-430534 of

251111 magazijn.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-perrol. 04490-15338.
SIERBESTRATING en tuin-
mat. Betonfabriek Gebrs.
Creugers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’ 19,50 p.m2. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
Te koop ca. 700 mulden
PANNEN, kl. rood. Tel.
04493-2092.
Van part. te h. BOUWKEET,
bouwlift, betonmolens, elec.
bouwaansl.kast, etc. thuis-
bezorgd. 045-316886.
Te k. partij VELDBRAND-
STENEN. Tel. 04455-2541.
Te koop diverse soorten
DAKPANNEN ’0,50 p/st.
Plein 12, Merkelbeek.
Te koop VLAKBANK 40 cm.
br. van diktebank 60 cm.br.,
kertingfrees 380 volt. Heker-
weg 39, Valkenburg. Tel.
04405-1342.
Partij zwarte Mulden DAK-
PANNEN te koop. Tel. 045-
-740006.
Te k. gebruikie (zeer goede)
plm. 300 DAKPANNEN,
type: 0.V.H., kl. genuan-
ceerd. Te bevr. 045-243267

Reparaties

De Gouden Schaar
KLEDINGREPARATIES

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

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
SINGERDEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045-
-316938, reparatie van alle
merken naaimachines.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.h.z.
Te k. TRAINRAILS vanaf

’ 0,15, huisjes vanaf ’ 2,50.
Alles tegen opruimingsprij-
zen bij modelbouw de Alba-
tros, Akerstr. nrd. 214,
Hoensbroek.

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 vanaf ’ 150,-

Stalen magazijnkasten 200x200 schuifdeuren ’ 325,-
Hangmappen ladenbloks 2-4 Idn. vanaf ’ 150,-
Tekening hangkasten 170 br.x 70 diep. ’ 325,-

Nieuwe tekeningladenkasten A 1en A0vanaf ’ 595,-
Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’ 395,- nu f 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,-; roestvrijstalen koelvitrine

met 2 onderkoelings 2 jaar oud ’ 950,-.
Verder 1001 artikelen. Te veel om op te noemen.

ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-.
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.

Te k. zo goed als nieuwe
MAGAZIJNSTELLING, 300
hoog, 70 diep, 130 lang, als
magazijnstelling ’l2O,- per
meter, palletstelling, 300 x
200 x 70, ’ 100,- per meter.

Geldzaken

denouden administratiekantoor

Administraties en belastingzaken
voor Midden & Kleinbedrijf

* Jaarrapporten - belastingaangiften
* Periodieke rapportage
* Computerverwerking

* Speciale tarieven.
Nieuwstr. 40, 6271 AZ GULPEN. Tel. 04450-2139.

Heiweg 170, 6351 HX BOCHOLTZ. 045-443195 (privé)

Belastingadviesburo
Drs. Timmermans

BELASTINGAANGIFTE
COMPLETE BOEKHOUDING

OPSTELLEN JAARREKENING
FISCAAL ADVIES

Inlichtingen; 045-752284

Voor uw BELASTINGAAN-
GIFTE. Administratie-
kantoor BAARS, Swage-
makersstr. 35 Landgraaf.
Tel. 045-325942.

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

Bedrijven/Transacties
Te koop aangeboden op uit-
stekende lokatie in Bruns-
sum GROENTEZAAK. Aan-
trekkelijke overname even-
tueel pacht mogelijk. Tel. inf.
Fomar Beheer BV. 04750-
-11800.

Te h. in Kerkrade FRITURE
met café-gedeelte, zaaltje
met boyenwoning ’ 950,-
-p.mnd. overname inventaris
verplicht. Br.o.nr B-3810,
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
Te koop PAARDEN en Po-
ny's. Stal de Klöes. Tel.
04492-1038.
SEKO Voermengwagens
va. 3,5 tot 21 m3. Intrak BV,
Voerendaal. 045-754000.
De nieuwste KRONE gras-
maaier va. 1.60 tot 2.80 m.
in 3. met of zonder kneuzer.
Intrak BV Voerendaal. Tel.
045-754000.
Te k. aardappels BINTJES.
Knops, Geneer 6, Greven-
bicht. Tel. 04498-57231.
Te k. Holder 4-wiel aandr.,
TUINTREKKER en maak-
balk. Tel. 04499-3306
Te k. hoge DRUKREINIGER
karcher, 380 volt, 150 atv.
Te bevr. Eyserweg 3, Eys-
Trintelen. 04451-1272
In- en verkoop van PAAR-
DEN en pony's. Tel. 04454-
-4276.
Te k. VOERSTRO, ong. 10
ton, alsmede wegens over-
compleet, landbouwspuit 10
mtr., en 2 schaar kronen
Mustangploeg. 045-721976.

Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Jonge HENNEN zowel witte
als bruine leggers leverbaar.
Vaesrade 43, Nuth. Tel.
045-241284
Te k. (A) 5 jr. basis sterm. j
VOS 1.68, Sateliet x
Wachtm. betuigd en bere- I
den. (B) jaarl. hengstv. bruin j
bles v. Record. (C) 1 jr. mini i
pony merrie. Vaessen, J. I
Pijnsweg 15 Heerlen. 045-
-714217. -Te huur gevr. LANDBOUW- "
GROND op jaarbasis. Br.o. .
nr. B-3644, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nog leverbaar om te planten ;
voorjaar 1990, zware struik Jhalf- en hoogstam APPEL- :
BOMEN in div. soorten, 2- .:
jarig. Tel. 04766-1250. 'Voor het VERVOEREN van !
uw pony's, schapen en an- :
der kleinvee, bel: 045-
-443642._________________________________________ . ■

Auto's

Alfa
Te k. van part. ALFA 33, 1.5
Ti, 105 PK, 39.000 km., bwj.
7-'B7. Tel. 045-454203.
ALFA Süd Tl type '83, geh.
gerest. vr.pr. ’ 2.950,-.
Zandkuilenstr. 11 H'broek.
Alfa SPIDER QV, grijs met.,
bwj.'BB, vr.pr. ’ 39.500,-,
mcl. BTW-nota. Tel. 043-
-212299 Of 471673.
Alfa ROMEO 90, 2 It., aug.
'85, boordcomp., electr.ra-
men, 1.m.-velgen, ’ 12.000,-
Tel. 04490-53388.

I
Te koop ALFA 90 QO 2.5 inj. |
zilver, bwj. '87, vr.pr. |
’24.500,- mcl. BTW-nota. ,
Tel. 043-611653 of 212299. ,
Alfa GIULIETTA, bwj. '78, 'APK, sp.velgen, i.g.st. Vr.pr. I
’900,-. Tel. 045-442144. :
ALFA 33 1.3 S, bwj. juni '86, '"km.st. 64.000, auto verkeerd (
in nw.st., vr.pr. ’13.500,-. I
Tel. 04492-1940. :
Te k. Alfa ROMEO Guilietta '1.6, vaste pr. ’ 1.000,-. Tel. I
045-753579. |

Audi
Excl.AUDl sportcoupé
GTSS '82, st.bekr., schuifd.,
’12.500,-. Inr.mog., 043-
-476675. ___
AUDI 100, bwj.'B3, i.g.st., Fr.
Halsstr. 28, Heerlen-
Meezenbroek. 045-722404
AUDI 80 GLS type '81 i.z.
g.st., vr.pr. ’3.150,-.
Burgemeester Slanghenstr.
54 Hoensbroek.

Te k. AUDI coupé GT 5 E,
bwj. '84, aut. km.st. 54.000,
i.z.g.st. ’ 18.500,-. Kant 37, "Kerkrade.

Austin

Te k. weg. omstandigh.
AUSTIN Metro Van bwj. '86,
1e eig., 29.000 km, APK, pr. "’ 5.500,-. Tel. 045-726008.

BMW

BMW 320, bwj.'Bo, i.z.g.st.,
veel extr. Vr.pr. ’3.750,-,
Torenstraat 6, Urmond.
BMW 520i, autom., in pracht
staat, met vele extra's, Elke
keur. mog., bwj.'B2, pr.

’ 9.750,-. Inr.mog. Tulpen-
str. 21, Kerkrade-west.
T.k. BMW 320 bwj.nov.'Bo
m. o.a. Recaro's, get.gl.,
sportvlgn, nwe. bndn. Vr. pr.

’ 4.750,- tel. 04492-4534
Te koop BMW 320, 6 cyl. i.z.
g.st., eind '79, APK tot nov.
'90, div. extra spoilers, sp.
velgen, sunroof, get. glas,,
ger. motor, vr.pr. ’ 5.750,-,
045-326341, b.g.g.
045-312423.
BMW 320/6 bwj. '82 LPG s-
bak i.z.g.st. ’ 6.750,- mr.
event. 045-316940
Te koop BMW 316, bwj. '81,
i.z.g.st., 15" Alpina velgen,
verlaagd, antraciet. Tel.
045-228658.

BMW 316 '84, 4-drs. LPG
div. access. 04490-77817.
Te koop zeer mooie BMW
323-i, bwj. eind '84, sport-
velgen 16 inch, verlaagd. Vr.
pr. ’ 22.500,-. 04490-45020
Te k. weg. aanschaf nieuwe,
auto BMW 316, bwj. '84,
LPG. Tel. 045-219609.
Te k. BMW 323ibwj. '84, 5- ■bak, alu velgen, get. glas, vr.
pr. ’ 17.000,-. 045-459520.
Te k. BMW 320 i, 1986,
70.000 km. en Triumph Do- .
lomite 1980 i.z.g.st. Tel.
045-317593. .
Te k. BMW 316 licht groen
metal., bwj. '82, in nieuw
staat, APK 11-'9O, electr.
spieg., licht met. velg.,
schuifd., voorspoiler, vr.pr. j
’6.350,-. 04454-1203. _ ,
Piccolo's in het Limburgs ,
Dagblad zijn groot in RE- :
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Citroen

Te koop
Citroen BK 16TRI (met gasinstallatie!). Bouwjaar april 1987
(APK-keuring 1/90). De auto is in prima staat en is voorzien
van: electr. schuifdak/mistlampen/radio. Prijs ’ 17.900,-.

Tel. 045-751307 (na 18.00 uur).
Te koop 2CV6 Club bwj. '86,1
km.st. 45.000, pr. naar af-
spraak. 045-353158.
CITROEN DS(snoek), bwj.
'73, z. mooi, techn.goed, vr.
pr. ’ 6.800,-. 04490-78527
Te k. EEND, 2CV6, bwj.'Bl,
blauw, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04492-2642.
AMI 8 Break, bwj. '77,

’ 1.200,-; tev. 2 CV 6 bwj.
'80 ’500,-, beiden APK
gek. Tel. 043-649387.
DYANA 6 bwj. '80, kl. beige,
5-drs., APK gek. tot '91, i.z.
g.st. Tel. 045-321386.

Te k. CITROEN Vis* Club .
4-drs. bwj. '85, APK 2-'9l,
km.st. 80.000 i.z.g.st., vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 04498-52956
Te k. CITROEN CX 25 GTI, .
bj. '84, bronsmet. met leren i
bekleding en elec. schuif-
dak; Citroen BK 14 RE, bj.
'87, wit, met radio en trekh.
Tel. 04405-2971.
CITROEN BK 14 E, goud-i
met. bwj. '84, APK tot sept. ■'90, nwe. banden, stereo, vr.
pr. ’ 7.500,-. 045-753658. "BK 14E, i.nw.st., bwj. 05-'B4
pr. ’7.500,-, 73.000 km.,
Bekkerveld 21, Heerlen.

Fiat
Fiat PANDA bwj.eind'B4,
APK, auto is als nw., km.st.
56.000, ’ 5.650,-. 04490-
-39127
Te k. Fiat PANDA 34, bwj.
'84, mooie en zuinige auto.

’ 4.450,-. 045-453572.
Te k. Fiat RITMO 85S
blauwmet. get. glas 5-bak.
nw. bnd., uitlaat APK i.z.g.st.
pr. ’ 3.600,-. 045-728802.

Fiat UNO Jolly, bwj. '88,

’ Tl .500,-. Tel. 04704-3392
Te k. Fiat PANDA 1000 S,
bwj. '88, get. glas, 5-gang-
bakenz. 045-316419.
Tek. Fiat UNO, 60S, bwj.'B6
38.000 km., 5-drs., LM-wie-
len, grijs-met., ’ 10.500,-.
Tel. 045-750266.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford
Te k. Ford FIËSTA Finesse
II 1100 CL apr.'BB mcl. ga-
rantie extra t/m april '91.
Vr.pr. ’14.950,-. Tel. 045-
-723422.
Ford SCORPIO 2.0 GL,
schuif- en kanteldak, ABS,
electr. ramen, nwe. banden,
i.z.g.st. ’16.000,-. Tel. 045-
-721325.
Ford ESCORT KR 3i, bwj.
'84, zwart, vele extra's,

’ 12.500,-, 04490-25489.
Bijz. mooie CAPRI 11, 1.6 XL,
1975, APK 11-'9O. Steen-
weg 59, Sittard na 12.00 u.
Ford SIERRA 16.L, bwj.'B3,
5-drs., wit, ’7.650,-, tel.
043-617067.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '77,
APK 3-'9l, vr.pr. ’900,-.
Tel. 045-224760
Ford TAUNUS 1600, LPG,
bwj.'79, APK, i.z.g.st.,

’ 1.100,-. Tel. 043-631829,
Exclusief Amerikaanse Ford
SIERRA V 6, 2.8 I.Ghiaa.c.
Spoiler. Alarm. 21.000 km.,
.november 1987. Tel. 045-
-313312.

iFord TAUNUS bwj. '78, 2L 6
cyl., mcl. LPG, ’1.000,-.. 04405-3367

"' Te k. Ford ESCORT, met. alle access. van XR3. Tel., 045-313303.

■ Ford TAUNUS 1.6, bwj. '80,'

' APK '91. Tel. 045-316938
na 18.00 uur. Za. hele dag.- Te koop Ford FIËSTA i.z.g.
st. bwj. '79, pr. ’ 1.850,-.

■ Goselingstr. 82, Meezen-. broek-Heerlen.

■ Ford SIERRA 1.6 L bwj. '83,
met.lak, getint glas, sportv.,. spoilerset, ’ 7.750,-., 04490-26047.
Te k. Ford GRANADA 2.8. GL, model'B4, autom., alle, extra's, airc, stuurbekr.,. schuifd., trekh., get.glas,
nwe banden, i.st.v.nw.,

" ’ 5.850,-. Tel. 04490-40382
',Ford ESCORT 1.1 Bravo

bwj. 8-'B3, met.lak, get.glas,
jzonnedak, nw.st., ’ 5.950,-.
04490-26047.,Ford ESCORT Bravo 1.1 z.

■ mooi APK 3-drs. 100% M'B3
’5.250,-045-740915.
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Te koop Ford CAPRI 2.8
bwj. '80, zilvermet., 53.000
km, z.g.a.n. ’4.000,-. Tel.
04454-3506.
FIËSTA Festival sportw.
striping, 71.000 km,

’ 3.950,-, Tilburgstr. 43, Hrl.
Te k. Ford ESCORT 1300
GL bwj. '81, i.z.g.st. sunroof.
Vp. ’ 5.500,-. 045-222579.
Te k. FORD Transit bwj. '80,
autotransporter, APK 4-'9O,
vr.pr. ’ 2.250,-. Tel. 04498-
-54319.

Te k. Ford ESCORT Xfj.
bwj. eind '84, orig. kameiij
geb. RS-turbo vlgn. _.’15.500,-. Tel. 045-270&
Te koop Ford FIESTA t,
77, APK 1-'91. Tel. 04C
47165.i 1Te k. compl. interieur *Ford CAPRI S-uitv. Kt: moer 19, Schaesberg. ■
Te k. Ford TAUNUS ij,
bwj.'79, APK 6-'90, ’95
i.pr.st. Tel. 045-415528.. .

Honda r
Honda JAZZ 1.2 special,
bwj. '84, kleur rood, weinig
km., met APK, in nieuwstaat
elke keuring toegestaan. Vr.
pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-458666, Bergstraat 18
Kerkrade.
Te k. CIVIC M 1300, 1984,
5-versn. get. gl., /oodmet.,
geh. auto i.z.g.st. ’ 5.950,-.
04490-14427.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'79, APK '91, electr. schuifd,
trekh., stereo, alleen bum-
per beschadigd, pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-226397.
Honda CIVIC autom. bwj.
'78, 4 nwe. banden, i.g.st.

’ 1.000,-. Tel. 045-451451.

Zien is beslist kopen Hoi'
CIVIC 1300 L, bwj.'80, A'
5-'90, (moet weg), vrf

’ 2.250,-. 045-323830. i
Honda CIVIC aut 13 S, l^
APK, pracht auto, loopt i
fect, ’2.350,-. 045-3186*

->
Hyundai :

Te k. Hyundai PONY ij
Station m. trekhaak. Ë
eind '80 Pr. ’ 1.250,-. 1
045-256332. j

Jaguar
JAGUAR 4.2 '79, duurt
uitv. blauwmet. APK 2-1
’6.750,-. 045-319328. I
.<- ■ 1

Lada S

Te koop LADA 2105 1300 cc
bwj. 8-'B2, i.z.g.st., km.st.
80.000, trekhaak, sunroof,
APK 9-'9O. Tel. 045-227803

Te k. LADA, nwe. bnd. tf: '81, APK, in redel. staat.J" pr. ’ 400,-. Te bevr. Dorf, straat 73, Bingelrade. 1
04492-1835.. i

Mazda
Te k. MAZDA 323 bwj.'B2,
3-drs. zeer mooi. Inr. mog.
Tel. 04498-54664.
MAZDA 626 Limited 1.6 bwj
'87, 53.000 km, stuurbekr
5-versn., bl.met., APK tol
mrt.'9l. Tel. 04490-27483.
MAZDA 626 2.0 I GLX, 5-d.
tr.h., rad./cass. N.st. 7-'B6
’16.500,-. 04490-14560.
MAZDA 323 LX 1.3 Hatch-
back 3-drs. 5-bak, nw. mod
'83, verk. in st.v.nw., 1e lak
schadevrij, kl. met.groen
pas gekeurd, ’ 5.450,-. Infc
045-225201.

!, MAZDA 323 Sedan, bwj.*l. i.z.g.st. Tel. 045-444247. ,_ MAZDA 323, 1.3 LX bwj.'l. km.st. 52.000. Vr.:. ’ 12.500,-tel. 04490-196j
ll Te koop MAZDA 323 Sfl_ 5 versn., APK'91, m. '79,

g.st. pr. ’ 1.500,-. Tel. 0\.; 310427 of 314967. I' Te k. MAZDA 323 aut. tij
'80, motorisch in oN

i "koopje" weg. omstandig
!' Tel. 045-443772 na 12.30
i| MAZDA 626 GLX couf
o bwj. eind '83, pr. ’8.0011

Tel. 045-425072
Mercedes

Mercedes 450 SLC
zeer mooi en uitgebouwd met veel extra's.

Kampstraat 59, Landgraaf.
MERCEDES 240 diesel,
nieuwe motor, nieuwe car-
rosserie, pr. ’ 3.000,-. Fos-
sielenerf 546, Heerlen
MERCEDES 230 Benzine,
bwj. '80, APK sept. '90, i.z.g.
st., techn. 100%. Tel. 045-
-415012, na 17.00 uur.
Schitterend mooie MERCE-
DES 200D, '80, stuurbekr.,
schuifdak, w.w.-glas, techn.
100%, pr. ’7.250,-. Tel.
045-255784.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. MERCEDES 200 Dj,
st.v.nw., bwj. 9-'84, kl. %
Tel. 04498-55909. II
MERCEDES 200 D bwj. 4
in prima st., pr. ’11.00$
Tel. 045-425072. \
Te koop MERCEDES 28ÖJ’3.200,-. Tel. 045-4229*
444703. l
Te k. MERCEDES 19vj
bwj. '84, schuifd., centr. I<Jstuurbekr., radio-cass., <A
gl., in perf. st.v. onderh., it

’ 25.750,-. 04490-26923.j
Mitsubishi

Mitsubishi COLT bwj.'79,
APK febr.-'9l, ’1.650,-.
045-720951.
Mitsubishi LANCER 1200
GL, met LPG-inst., APK '91,
bwj.'B2, nw. model, 4-drs.
trekh. i.z.g.st. ’ 2.500,-.
045-323178.

Mitsubishi GALANT 2.3 G\Turbo Diesel, 4-'84, APK
'91, vr.pr. ’5.750,-. 04■ 319328. 1
Een PICCOLO in het J
burgs Dagblad helpt u 'weg naar snel succes. &
045-719966. j

Nissan/Datsun
TT 1Automobielverkoper

gevraagd
zonder ervaring onnodig te reflecteren. Tel. 04490-128t
Datsun CHERRY, 1200 GL
type '80, Coupe, 5-gang,
APK, i.z.g.st. ’1.850,-.
045-720951.
NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, uitst. conditie, on-
derh. beurten, 88.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-740857.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

: [. Nissan SYLVIA 1.Si. fglas, 5-bak, enz. APK 5-9
bwj. '80, vr.pr. ’ 1.950,-. T
04406-12690. 1
Nissan CHERRY 1.3 0]
bwj. '85, ’7.250,-. T*
04704-3392. 1- Te k. Nissan SUNNY j; GTI, bwj. '87, km.st. plusj
45.000 z.g.a.n. sportuitv. >04490-31697.

Opel

Kadett 5-drs.
Sport

briljant rood, april '88,
1e eig. 20.000 km, schade-
vrij, sporvelgen, spoiler-
pakket rondom, stereo-
install., open dak, centr.

deurvergr., etc. ’ 20.750,-.
Inr. en fin. mog.

/ OF=_=L_e

MUM_fllmt_f
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.
Opel ASCONA 1.6 S, model
'83, wit, n.banden, APK'9I,
LPG, i.z.g.st., ’4.150,-.
Middenveld 12, Urmond.
Opel REKORD bwj. '85, aut.
airco, centr. vergr., antra-
cietmet., LPG, i.g.st., pr.
’11.500,-. 04498-51685.
Te k. Opel REKORD 2.0 I,
bwj.'Bl, grijmet., i.z.g.st., pr.
n.o;t.k. 045-351375.

Corsa 3-drs. 1 -\
'88, 1e eig. 30.000 krnj

schadevrij, met.lak, steW
install., wisser achter, sp*t

striping etc. ’ 15.950,-[
Inr. en fin. mog.

~_7 C3F_EI— _|
MUMgffiak

Haefland 2, Brunssum'
Tel. 045-257700.^

Mooie MANTA GTE, 3-<^ATS 15x7j. Pioneer, sunfjj
brug giert 4.250,-zonder f\
3.000,-, inrl.kan. Kerarfli*
sngl.29, Wijk 16, Maastr^/j
Te koop Opel ASCONA jj
SR, bwj. '79, model '80,^
Ferrari-rood, APK 1-'9L
pr. ’ 1.550,-. 045-21793g^
Te koop Opel KADETT \6Jï
GT, rood, bwj. '86. Tel. 0*1
440392.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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evaar
1 £?r de werkelijkheid laat zich
;iV zo makkelijk manipuleren.
T' jben de Albanese tv-kijkers het
.j/°eilijk genoeg als zij zich in
vellandse reclame-uitzendin-
ig vergapen aan dingen en feno-

' i^f n die in eigen land niet te rea-
J]..eri zijn, de niet aflatende

otn aan informatie in tv-jour-
-0 .'s Uit Rome, Belgrado en Athe-
'g. i vVer de stelselmatige demonta-
Lari het Oosteuropese commu-iojjte moet hen helemaal met

slaan. Er wordt - dat
$ toch wel vast - langs deze

/. \ een zware wissel getrokken
veronderstelde ideologische

Bljk van de doorsnee-
'"^lees. De partij beseft dit ge-
tyi 'er dege en de vraag is dus
*bh consequenties de macht-
*lih s uit de turbulente ontwik-. s^ëen van deze tijd zullen trek-. 4|v Segeven situatiekon het der-

-1 <n ? geen verwondering wekken
.^J^Pstukken uit het Albanese
|! '^ s-en partijapparaat de laatste
_ih^\ met tot dusver ongekende
/ffyjfvf id en felheid van leer zijn
/'% en tegen buitenlandse be-
il^?eving over 'gistend oproer'. P ,tjpnië als reactie op de storm-

■tit0"e ontwikkelingen in Oost-
Pa. Ook van dat 'nieuws' kon-

den de Albanezen via de buiten-
landse tv-stations uitgebreid ken-
nis nemen. Reacties uit' Tirana
konden ook daarom eenvoudig
niet uitblijven.

Met partijleiderRamiz Alia voorop
ontketende het bewind een krach-
tig tegenoffensief. Op alle berich-
ten over vermeende demonstra-
ties, arrestaties en zelfs executies
volgde een officiële ontkenning en
viel te beluisteren dat Albanië her-
vormingen naar Oosteuropees mo-
del categorisch blijft afwijzen. In
een officiële stellingname ver-
klaarde de Albanese onderminis-
ter van buitenlandse zaken Sokrat
Plaka, dat de hervormingen in
Oost-Europa op geen enkele ma-
nier in relatie staan tot de maat-
schappij-ordening in Albanië. „De
onrust in Oost-Europa," zei hij, ~is
te wijten aan verkeerd begrepen
socialisme, bureaucratie en cor-
ruptie." En voor Alia was het een
uitgemaakte zaak dat anti-Albane-
se krachten de omwentelingen in
Oost-Europa hadden aangegrepen
om een lastercampagne tegen zijn
land te beginnen. Als een zeepbel,
zei Alia, zal deze campagne uit el-
kaar spatten. In zekere zin heeft
Hodzja's opvolger gelijk gekregen.

Onwaar
Zelfs vooraanstaande Joegosla-
ven, onder wie de ambassadeur in
Tirana, hebben verklaard dat de
recente berichten over onlusten in
Albanië bezijden de werkelijkheid
zijn. Inmiddels is het een publiek
geheim dat het met name Servi-
sche bronnen waren, die door mid-
del van dit soort desinformatie
probeerden het spookbeeld van
een 'Albanees gevaar' voor Joego-
slavië te creëren en zodoende de
internationale aandacht van' hun
eigen stalinistische praktijken in
Kosovo afleidden.

Aanvallen op het Albaneseregime
werden ook vanuit Griekenland
gelanceerd. De media in Athene
beriepen zich in hun berichtge-
ving grotendeels op oncontroleer-
bare uitlatingen van het Comité
ter Bevrijding van Noord-Epirus
(het huidige Zuid-Albanië) en van
de Grieks-orthodoxe bisschop Se-
bastianos van Konitsa, een tegen
de zuidelijke grens van Albanië
gelegen Griekse bisdom.
Van conservatieve zijde in Grie-
kenland wordt al lang een woor-
denstrijd in derichting van Tirana
gevoerd. Albanië wordt ervan be-

schuldigd zon 500.000 etnische
Grieken (volgens Tirana wonen er
in Albaniëechter weinig meer dan
40.000) in de volksrepubliek te ver-
bieden vrijelijk hun taal te spre-
ken en hun geloof te belijden.
Voor een groot kloppen deze be-
schuldigingen, zij het dat de be-
knotting van de vrijheid alleAlba-
nezen betreft, dus ook de moslim-
meerderheid en de katholieken.
De Griekse opwinding luwde aan-
merkelijk, nadat gebleken was dat
een eerder geuite beschuldiging
over de terdoodbrenging van vier
etnische Grieken - de gebroeders
Prassos - elke grond van waarheid
miste. De vier waren tijdens een
poging om van Albanië naar Grie-
kenland te vluchten praktisch op
de grenslijn gepakt en volgens ge-
noemde Griekse bronnen tot de
dood toe mishandeld. Tirana ont-
kende in alle toonaarden en toon-
de de vier op de Albanese tv. Toen
de Griekse protesten desondanks
niet verstomden, kreeg een promi-
nente Griekse journalist van het
Atheense blad To Vima speciale
toestemming naar het Albanese
grensdorpje Pepeli te komen, al-
waar hij de vier gebroeders Pras-
sos in levenden lijve kon aan-
schouwen. Nog onbekend is voor
welke duur de vluchters achter de
tralies verdwijnen. Normaliter
staat er op republiekvlucht een
minimumstraf van tien jaar. Zijn
er verzwarende omstandigheden,
dan kan de penitentie oplopen tot
een kwart eeuw.

Subtiel
Hoewel Tirana er steeds weer de
nadruk op legt dat Albanië niet de
Oosteuropese weg op zal gaan en
zich, met verwijzing naar de chao-
tische toestanden in landen van
het Oostblok, bevestigd voelt in de
juistheid van deze opvatting, zijn
er - mogelijk onder druk van de
politieke aardverschuivingen op
de oostelijke 'flank' van het Euro-
pese continent - toch waarneem-
bare tekenen van een lichte koers-
wijziging. Alia wijst perstrojka af,
maar wil - anders dan zn egocen-
trische voorganger Enver Hodzja -
zijn beleid een meer pragmatische
inhoud geven, menen experts.
Al in 1972 had Alia zich in zijn hoe-
danigheid van chef-ideoloog uit-
gesproken tegen een te starre ideo-
logische inkapseling van de Alba-
nese jeugd. Sindsdien is er in dat
opzicht echter weinig tot niets ver-
anderd. Een enkele uitzondering
van culturele aard daargelaten,

zijnreizen naar het buitenland niet
mogelijk. Alleen vrachtwagen-
chauffeurs kunnen de grens over,
maar gezien de geringe omvang
van het exportvolume is hun aan-
tal gering. De Albanese jeugd is
wel volledig vrij in het kiezen van
talen op scholen en het mag op-
merkelijk heten dat enkele jaren
geleden Engels langs spontane
weg het Russisch van de eerste
plaats verdrongen heeft.
Opmerkelijk van inhoud echter
was een op donderdag 25 januari
in het Albanese partijorgaan Zeri i
Popullit gepubliceerde rede van

Albanië, het laatste stalinisti-
sche bolwerk in Europa, gaat
koppig zijn eigen weg. In bij-
gaand artikel beschrijft onze
redacteur Frits Schils de ont-
wikkelingen in de zonderlinge
republiek. Hij doet dat tegen
de achtergrond van de spec-
taculaire veranderingen in
Oost-Europa. Schils bezocht
Albanië tot dusver zevenmaal,
voor het laatst in de herfst van
1988. Vorige week weigerden
de Albanese autoriteiten hem
voor het eerst de toegang tot
het land.

Ramiz Alia, waarin dezeweliswaar
het machtsmonopolie van de com-
munistische partij benadrukte,
maar tegelijkertijd verklaarde dat
de „ontwikkeling van democratie
in de partij van groot belang is."
„Dat er geen andere partijen zijn,
betekent niet dat er geen democra-
tie is," zei Alia, „de directe mede-
werking van de volksmassa's aan
de politieke en economische be-
sluiten is een werkmethode van de
partij."
Geruime tijd daarvoor had Alia al
enig opzien gebaard door de in-
voering van het zogenaamde 'Ro-
tationsprinzip'; dat wil zeggen een
aflossing van de lagere partijka-
ders telkens na een cyclus van vijf
jaren. Door dit mechanisme aan te
wenden, is Alia in staat het partij-

apparaat langzaam maar zeker op
te vullen met jongere krachten,
van wie wel gebleken is datzij een
veel grotere interesse aan de dag
leggen voor ontwikkelingen bui-
ten de afgegrendelde republiek en
openingen daarheen, dan de radi-
caal-orthodoxe partijgangers, wie
er alles aan gelegen is de bestaan-
de toestand tot in lengte van jaren
te continueren.
Ramiz Alia maakt er ook geen ge-
heim van dat er in Albanië nog
heel wat moet gebeuren om het le-
ven aangenamer te maken. Hij
houdt voortdurend pleidooieri
voor verhoging van de produktie
en de kwaliteit daarvan, trekt van
leer tegen de bureaucratie, beseft
dat import van technologie uit het
Westen onontbeerlijk is voor de
verdere economische ontplooiing
van de republiek en hamert op het
vitale belang van een goede pro-
duktie in de landbouw, in welke
sector Albanië de laatste jaren on-
miskenbaar vooruitgang heeft ge-
boekt. Vooral dit laatste aspect is
van groot belangvoor een land dat
voortdurend pocht op zijn zelf-
voorzienend vermogen en steeds
weer aanvoert niet aan de bestaan-
de toestand te zullen tornen.

Albanië heeft zich die onafhanke-
lijke opstelling tot dusver kunnen
veroorloven dankzij zijn grote mi-
nerale rijkdommen. Het is na
Zuid-Afrika de grootste exporteur
van hoogwaardig chroomerts en
beschikt verder over grote hoe-
veelheden koper, olie, ferronikkel,
kolen en stroom.
De wil om zich onafhankelijk van
de wereldeconomie op te stellen
impliceert dat het koppige Bal-
kanlandje sterk afhankelijk is van
de weersomstandigheden. Dit be-
treft niet alleen de agrarische pro-
duktie maar geldt evenzeer voor
de industriële sector. Immers ne-
gentig procent van de energie
wordt door waterkrachtstations
opgewekt. Albanië voorziet niet
alleen in de eigen behoefte maar
voert ruimschoots elektriciteit uit
naar Griekenland en Joegslavië en
verder gelegen landen als Bulga-
rije, Oostenrijk en Hongarije.

Aarzelend heeft het Balkanrepu-
bliekje thans zijn poorten op een
kier gezet voor buitenlandse in-
vesteringen. Gezien de beperken-
de voorwaarden die Tirana aan
haar beslissingverbindt, is het nog
maar de vraag of er werkelijk ani-
movoor zon participatie is. Inves-
teringen in dit soort landen zijn

doorgaans gericht op de lokale
markt. Die is in Albanië echter
uiterst beperkt. Betaling in pro-
dukten, een gewoonte waar de Al-
banezen sinds de proclamatie van
de republiek in 1946 niet van afge-
weken zijn, stuit bij buitenlanders
op bezwaren, aangezien de volks-
republikeinse produkten kwalita-
tief achterblijven bij hetgeen de
westerse markt gewend is.

Hoewel het heersende regime in
Tirana sterk de indruk wekt de si-
tuatie in het land volledig meester
te zijn, is het natuurlijk niet uitge-
sloten dat de machthebbers onder
druk van de omstandigheden - in
het bijzonder met het oog op de
onstuitbare democratiseringsgolf
in oostelijk Europa -toch gedwon-
gen zullen worden de strak ge-
spannen teugels wat te laten vie-
ren door de bevolking bepaalde
politieke en anderssoortige vrijhe-
den te schenken. Maar elke ge-
dachte aan een definitieve ont-
grendeling van de toegangen tot
de volksrepubliek is illusoir. Het
regime staat onverkort op handha-
ving van het marxisme-leninisme
als het bij uitstek geschikte poli-
tieke en economische systeem
voor de 3,2 miljoen Skipetaren.
Wat dit betreft doet Ramiz Alia
niet onder voor zijn voorganger
Enver Hodzja. In tegenstelling
echter tot Hodzja, die- hoewel hij
van het onderontwikkelde Alba-
nië een zelfbewuste natie maakte-zijn land uiteindelijk in een heil-
loos isolement manoeuvreerde,
profileert Ramiz Alia zich pragma-
tischer, met een naar het schijnt
realistischer kijk op de ontwikke-
lingen binnen en buiten het land.

/ frits schils

binnen/buitenland

'Roemeens inferno' in
Albanië uitgesloten

der ■
-J e twee Albaneesjes
n zich niet kennen. Zij

he'ben de strijd aangebon-
d met de bus van Albturist. 'D ons krakend en piepend

.tal van haarspeldbochten. noogte indraagt, op wege r de citadel buiten dene 'traalalbanese bergstade at, zon vijfhonderd meter
'en de zeespiegel. De jo-

hooguit dertien jaar
Xfj. snijden bochten af, ver-

heiijnen regelmatig uit het
705U, doemen plotseling van-—^ter dikke bomen weer op
04^rriveren zowaar gelijktij-

met de bus op de plaats
1 bestemming. Ongeloof-
jrK(.wat een conditie hebben

en Pano. Nog na-
reend van hun krachtsin-
f g^hning willenzij weten wie
8. wel zijn. Wat? Hollan-
—'■■■? „Skuadör Hollandö

h mirö..." „Ja, het Neder-
Hord-s elftal is het beste..."
i, Avr^elliet, Van Baaasten, Ri-
__jrd, Breujkelen, Van Tic-, M^lun. Koeman...".
*i
861

yn de verste uithoeken van het
Ie Albanese hooggebergte voe-

—fjstraatjongetjes bij het zien van
dbezoeker uit Nederland de on-
iffstaanbare drang in zich opko-h de opstellingvan het winnen-

—^ranje-EK-voetbalteam uit het
'■d te knallen. Een even schitte-

—^e als grappige vertoning,
uujftr het is meer dan dat.
2"1 is ook het antwoord op de

}ë of er in Europa's laatste sta-
tische bolwerk naar buiten-

televisie-uitzendingen ge-
I tf^n wordt. Natuurlijk gebeurt
at. [ °P grote schaal, ondanks het
)o(fchtbare 'toezicht' van verklik-. "Pi die opereren volgens het par-

irectief dat de massa het indivi-
—Controleert en zo nodig corri-

ft, en ondanks alle mogelijke
—-"sancties jegens hardnekkige
/j. waars.
7.

Ëere waarneembare kenteke-
Van beïnvloeding per televisie
buitenafzijn- om maar wat te

ipKien - met spuitbussen aange-
g ifhte muurtekeningen, spora-
Qfh weliswaar nog, de aandui-

-8 'Iron Maiden' op een neerge-
-g'l rolkozijn van een gammel
or( Waf-winkeltje in Tirana, blijk-
|Cjl,r als uiting van verering voor
30ie Britse hardrock-groep, en het
—iedel van Albanezen, zelfs van
inF e wo geverfde marxisten-)UHt 1jsten om cassettebandjes met

J^erne westerse amusements-kiek.
1 afstemmen op het buitenland

'eurt vooral in derandgebieden
1 de 28.748 vierkante kilometer
__,*£ volksrepubliek, daar waar
g/ëoslavische, Italiaanse of
vi ekse televisieprodukties ont-

'Sen kunnen worden. In de
-"Jes van de steden en dorpen
'*8s de Adriatische en lonische

OOfe i s het Italiaanse Telegiornale
J via de steunzender Bari pro-

Bo{e,hloos de hermetisch afgeslo-
gi volksrepubliek binnengedra-

P Wordt, dagelijks een druk be-
-Ken programma. Een woud van
|A_nnes °P de daken die nage-
ap allemaal in westelijke rich-
(£ wijzen, bevestigt deze gangs' j|*aken.

-<J?elfde geldt voor uitzendingen
fi de Griekse televisie. Program-

->f s van de ERT uit Athene 'be-
GH^en' via de hulpzender op Kor-
K f volkomen gaaf in de huiska-
-3^*s van wooncomplexen langs_J Albanese Rivièra.
Ui Li n Tabaku, een rechtlijnige
6<,r><istisch-leninistische gids in

i^st van het staatsreisbureau. maakt zich tot tolk van___, eTegime als hij zegt dat de auto-
'*n het bekijken van buiten-ge programma's „niet verbie-!! kunnen", maar de bevolking

üjel vermanend op wijzen dat zij
niet moet laten misleiden

U, r 'schijnwerkelijkheid' en al
g<Jene wat 'aan decadente ver-

'9' t lijkheden' vanuit de kapita-
,MCne wereld op het scherm

J gebracht.
Dj

" Een jonge dienstplichtige
Albanese cavalerist anno
1990 in galop door het open
veld nabij Berat in het hart
van de afgegrendelde volks-
republiek.

Uitgesloten
Een revolutie in de Socialistische
Volksrepubliek Albanië naar
Oosteuropees model, dus van on-
derop, is zeker de eerstkomende
tijd uitgesloten, om maar helemaal
te zwijgen van een opstand in de
stijl van het Roemeense inferno.
Voor deze stelling zijn legio rede-
nen aan te voeren, praktische en
politieke.
In de eerste plaats zijn - hoe para-
doxaal dit ook mag lijken - veel
Albanezen absoluut niet ontevre-
den over de omstandigheden
waarin zij leven en met hetgeen zij
hebben. Zo is - om maar wat te
noemen - de levensmiddelenvoor-
ziening beter dan in vrijwel elk
Oosteuropees land. Hetzelfde
geldt voor de gezondheidszorg.

Ten tweede: de bevolking is een
zeer jonge; 60 procent is nog geen
26 jaar, slechts 7 procent is ouder
dan 65. Zon 75 procentvan de 3,2
miljoenzielen is na de Tweede We-
reldoorlog ter wereld gekomen en
kent - mede als gevolg van onop-
houdelijke indoctrinatie - niets en
niemand anders dan het 'heilzame
communisme', de zaligmakende
partij, de 'titanenfiguur' JozefSta-
lin en natuurlijk Hodzja in diens
gedaante als 'architect van het so-
cialistische Albanië.

De Albanezen zijn drastisch be-'
perkt in hun bewegingsvrijheid.
Afgezien van enkele culturele 3e-
legaties, een voetbalploegje en een
handvol specialisten mag nie-
mand het land uit. Zelfs in haar
land is debevolking niet vrij om te
gaan en te staan waar zij wil. Het
land kent 26 districten. Er is spe-
ciale vergunning voor nodig om
zich van het ene district naar het
andere te verplaatsen. Voeg bij die
beperking de gebrekkige staat van
het wegennet en het verbod op
particulier autobezit, dan is duide-
lijk hoe moeilijk het is voor een
oppositie om zich te formeren.
Het merendeelvan de Albanezen-
ruim twee miljoen mensen -
woont zeerverspreid op het platte-
land. Grote stedelijke bevolkings-
concentraties kent het land niet.
Tirana telt 230.000 inwoners, ver-
spreid over een relatief groot op-
pervlak, Shkodra 70.000 en Durres
65.000. Voor de Sigurimi - de Al-
banese tegenhanger van de Roe-
meense Securitate, het leger en de
militie is het vrij gemakkelijk de
situatiete overzien en de beperkte
massa onder controle te houden.
Bovendien beschikt de Albanese
bevolking helemaal niet over wa-
pens om in opstand te komen.
Zelfs een zakmes is er al iets zeld-
zaams.

Kigen koers
In politieke zin laat Albanië zich
door niets en niemand de wet
voorschrijven. Het vaart een ge-
heel eigen koers. Sinds de Russi-
sche inval in 1968 is het land geen
lid meer van het Warschaupact.
Ook de Comecon heeft het de rug
toegekeerd. Verder heeft Albanië
zich niet laten zien op de CVSE-
conferentie van Helsinki en alle
vervolgen daarop, omdat het vindt
dat Europa naar de pijpen danst
van de grote mogendheden, „die
met hun hegemonistische politiek
de Europese staten willen domine-
ren."

De vestiging van buitenlandse ba-
ses op Albanese bodem is bij de
grondwet verboden evenals het
binnenhalen van buitenlandse
kredieten.
Door deze eigenaardige, volstrekt
onafhankelijke opstelling is het
voor Oost en West nagenoeg on-
mogelijk de ontwikkelingen bin-
nen Albanië te beïnvloeden. Noch
met woorden en al helemaal niet
door middel van santies.
Onder Albanese intellectuelen,
studenten en, naar wij in steden
als Tirana, Shkodra, Saranda en
Berat ervoeren, ook onder het 'ge-
wone publiek' op straat bestaat
een groeiende belangstelling voor
al hetgeen zich buiten het afge-
grendelde territorium van het xe-
nofobe regime afspeelt. Wat drie
jaar geleden nog ondenkbaar was,
kan nu wel: een Albanees spreekt
een passerende wandelaar uit het
buitenland op straat aan en nodigt
hem uit mee te gaan naar zijn wo-
ning voor een dronk en uiteraard
voor een gesprek.
Nochtans zijn voor Albanezen die
veranderingen willen aanbrengen
in de politiek van hun land, alle
wegen daartoe geblokkeerd. Dat
ondervond met name de inheemse
auteur Ismail Kadare na de ver-
schijning van zijn jongste boek,
genaamd De Messen. In dit werk
laatKadare een zeer kritisch licht
schijnen op de lange arm van de
Albanese geheime dienst Sigurimi
en de bizarre methoden, waarvan
dit apparaat gebruik maakt. Kada-
re valt de Sigurimi frontaal aan en
beschuldigt haar van grof machts-
misbruik. Na verloop van tijd na-
men de Albanese autoriteiten de
roman uit de circulatie. Tegen Ka-
dare zelf is niet opgetreden. Zijnbekendheid, ook buiten Albanië,
behoedt hem voor een openlijke
vijandige bejegening.

Kosovo
Of een eventuele omwenteling in
Albanië gevolgen zou kunnen
hebben op de ontwikkelingen in
de aangrenzende, door Servië be-
heerste Joegoslavische provincie
Kosovo met haar meerderheid vanzon 1,7 miljoen etnische Albane-
zen, en welke dat zouden kunnen
zijn, zijn moeilijk te beantwoorden
vragen. Tot 1981 bestond er tussen
Tirana en Kosovo zoiets als een sa-
menwerking op universitair en
cultureel gebied. Daaraan kwam
na op de opstand van negen jaar
geleden een einde.
Het algemene gevoelen is noch-
tans dat beide delen van de Alba-
nese natie door de geschiedkundi-
ge ontwikkelingen van de laatste
veertig jaar op onoverbrugbare
wijze uit elkaar zijn gegroeid en
daarenboven in geografische zin
door ondoordringbare bergkolos-
sen dermate van elkaar geschei-.
denzijn, dat eenreëel streven naar
een politiek samenwerkingsver-
band onwaarschijnlijk is.
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Opel
Te k. Opel KADETT 13 LS,
75 pk, 5-versn., radio, bwj.
7-'B6, pr. ’ 10.500,-, J. Kly-
nenlaan 164 Geleen,
04490-55378.
Te k. Opel MANTA 19SJ
geh. uitgeb., nwe. banden,
APK'9I, kl. wit, als nieuw zo
mooi ’ 2.450,- 045-323178.
Te koop Opel KADETT bwj.
9-'Bl, APK 9-'9O, 4-drs.
zeer mooi. Tel. 045-419749.
Te k. Opel KADETT 3-drs.
GT-uitv. bwj. '85. Julianastr.
55 Hoensbroek.
Opel KADETT 16 S HB '82,
APK 2-'9l, zilver, i.z.g.st.
’4.650,-. 045-322619.
Apart mooie zwarte Opel
ASCONA 1.6 LS, '87, 4-drs.
LPG, 1e eig., pr. ’13.250,-.
Tel. 045-255784.
Te k. Opel COMMODORE
25 S autom. Berlina bwj. '80,
APK gek., met vele access.
Tel. 045-214277.
Te k. Opel KADETT 1200,
i.z.g.st., bwj. okt'Bo, APK,
vr.pr. ’ 3.450,-, 045-273257
Opel COMMODORE 2500
Berlina uitv. LPG, schakel
sunroof, vr.pr. ’ 2.450,-,
bevr. 045-324763.
Opel KADETT 1.6, zeer
mooi bwj. '77, vr.pr. ’ 750,-.
Koelweg 3, Nieuwenhagen,
na 12.00 uur.
Opel ASCONA 1.6 diesel
HB, 5-drs., '83, in nieuw st.,
weinig km. Den Hoekstr. 36,
Stem. Tel. 32890.
Opèl KADETT 1.2 SHB bwj.
'84, APK, 3-drs., nw.st.
’6.950,-. 04490-19749.
Koopje OPEL Kadett 12N,
nw. model '82, t.e.a.b. Rid-
derstr. 9 Landgraaf.
Opel KADETT 12 S HB, s-
drs. M'B3, 54.000 km. boek-
jes ter inzage. P. Breughel-
str. 19, Heerlen.
KADETT type 1.2 S h.back
'83, zeldz. mooi, APK gek.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
Te k. Opel ASCONA 16 LS.
Dec.'Bs, Trav., trekh., veel
extra's. Tel. 04498-54664.
Te k. Opel ASCONA 2.0, kl.
blauw, ATS-vlgn., skirts,
alarm, bwj. '79, m.BO. Vr.pr.

’ 2:500,-. Tel. 04404-2032.
Opel KADETT 13N, bwj. '81;
APK 2-'9l, LPG, i.z.g.st.
’3.650,-. 045-316940.
Te k. Opel ASCONA diesel,
bw/. '82, APK vr.pr.

’ 4.250,-. 04492-4828.
Te k. Opel KADETT Club
HB, 1987, prijs n.o.t.k. Tel.
045-243226.
OPEL Rekord 23 diesel, bwj
19-08-82, bruinmet., centr.
lock, getint glas, trekh., vr.pr

’ 6.700,-. Tel. 045-458850
Opel KADETT city, bwj. '77,
APK '91, i.g.st. Tel. 045-
-317994 na 12.00 uur.
Te k. Opel KADETT, bwj.
1971, prijs ’ 500,-. Tel. 045-
-243967.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj. .
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-323576. .
Te k. KADETT 13 LS club M "'86, striping, get. glas, spoi- {
ler, i.z.g.st. ’18.750,-.
04490-80867. ■
Opel MANTA 18S HB '88, .mr. en ruil Passat var. mog. :Tel. 043-470027. I
Te k. Opel KADETT 1600 D, <bwj. '83, 3-drs. in uitst.st., :
pr. ’ 5.250,- evt. mr. mog. <Kleinstr. 18 Berg en Terblyt. j
Te k. Opel KADETT 1300 ■GT, 5-gang, bwj. '87, kl.
blauwmet. Tel. 045-456512. ■
Te k. Opel KADETT 1.6 D, (
bwj. '82, kl. grijsmet., APK, i. -z.g.st. Vr.pr. ’4.500,-. Inr. -mog. Tel. 045-726008. 'Te k. Opel KADETT 13S, ■bwj. '87, als. nw. Dr. ML. \Kingln. 133, Hoensbroek. .
Te k. Opel MANTA 2.0 E,
blauwmet. uitgeb. sportv. -’2.500,-. Horizonstr. 28, "■Brunssum. t
Tek. Opel KADETT bwj. '78, -kl. rood, APK 3-'9l, pr. ">’ 1.600,- i.g.st. 04459-2584 f
OMEGA 2.0 I '88, schadevrij -
’21.500,-. Burg. Mannens- "*str. 6, Vaesrade-Nuth. F
Te k. Opel REKORD 21.,
1984, i.z.g.st., op gas, APK, .mr. mog. Tel. 04499-3398. b
Te k. Opel KADETT 1300 p
limited, bwj. '87, zeer mooie .
uitv., div. extra's, pr. t

’ 14.250,-, 04490-23318. <;
n

Peugeot
Te k. PEUGEOT 305 Break, Jbwj.'B2, APK gek. met trek- /
haak. Tel. 04490-76000. T
PEUGEOT 205 GE Sedan &
1100, 1985. Tel. 045- /
422089 T
Te koop van part. PEU- *GEOT 205 1.1 XE Accent, __
bwj. '87, kl. rood, km.st.l T
40.000, schadevrij en in rr
nieuwstaat, pr.n.o.t.k. Tel. L
045-312947. 0
PEUGEOT 205, bwj.'B3, T
LPG, 5 drs., bord. rood, veel n
extra's, i.z.g.st., vr.pr. ’.’ 7.500,-. Tel. 045-323765 -
PEUGEOT 104 GL/81, rood
APK 7-'9O, i.g.st. Div. nwe. fonderd. ’1.500,-. 04490- \l
50579. .g
Te koop mooie PEUGEOT 5-
-305 SR, bwj. '82, i.z.g.st., —electr. sch.dak, 4-drs., vr.pr.
’3.250,-. Tel. 04492-4553. -_ T.

Porsche Al
P<

Te k. mooie PORSCHE 924, f(
indisch rood ’ 10.250,-. Pr.
Beatrixstr. 64, Brunssum.

Renault
RENAULT 11 GTD, 5-bak, d€
3-drs., nw.mod. 87, kl. tlFarari-rood, apart met alle T«
extra's, in absolute st.v. 5.
splinternw., pas gekeurd. '9(

’ 9.950,-, ml. 043-254462. 13

' T.k. RENAULT 5 Aerobic s-
versn. Bwj.'B3, i.z.g.st.
72.000 km. APKjan.'9l, Vr.
pr. ’3.400,-. 045-271448
Te k. RENAULT 9 TC bwj.
jan '83, APK jan.'9l, grijs-
met. i.z.g.st. Pr. ’4.250,-.
Tel. 045-278544 (kantoor)/

1 045-251845 (thuis).
RENAULT 5 autom. bwj.
'80, APK gek. ’ 1.500,-. Tel.
045-322514.
RENAULT 9 TL, juni '87,
38.000 km, pr. ’11.500,-,
kl. rood. Na 18.00 uur 045-
-419558.
Pracht. R.5 GTL, '82, 60.000
km. auto is in mooie en
goede st. 045-456487.
Renault FUEGO '81, el. ra-
men, blauwmet. Met APK,
i.z.g.st. Kerkstr. 7 Spaubeek
RENAULT 5 GTS bwj. B-
'BB, km.st. 18.000, met trek-
h., 1e eig., vr.pr. ’16.000,-.
Tel. 045-271138.
Te k. RENAULT 4, bwj.'B3,
APK tot 02-01-'9l, vr.pr.
’1.950,-. Margrietstr. 15,
Hoensbroek.
RENAULT 5 TL, bwj. '86,
’7.900,-. Tel. 04704-5301.
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, i.g.st. Tel. 045-324942.
Te k. RENAULT 5, bwj. '81,
APK 9-'9O, i.z.g.st. vr.pr.

’ 1.400,-. Tel. 04490-24669
Saab

Saab
9000 CD Turbo demo '89

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

90 '87
9086.

Speciale aanbieding:
900 GLS aut. '81.

Lancia
Thema IE '86

Prisma IE 1.6 '87
Prisma 1.6 '86

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

Renault 5 GT Turbo '89
Akerstr. 150

Heerlen
045-717755
Maastricht
Saab 9000 Turbo '86
Saab 9000 I LPG '86

Saab 900 sedan '818286
Saab 99 2-drs. '82

Lancia Thema IE '87
Lancia Prisma LPG '85
Prisma turbo D '8688

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPG '87

Galjoenweg 45
Tel. 043-632547

Kompier BV
Een begrip in Saab, Lancia

en Service.

Skoda
Te k. SKODA 105 L bwj.'Bs,
APK, 64.000 km, ’3.750,-.
Tel. 045-217416.

Subaru
Te k. Subaru Mini JUMBO,
bwj. feb. 1988, met vele
extra's. 04409-2524.
Te k. SUBARU mini jumbo,
5-drs. zuinig, 10-'B3,

’ 3.250,-. 045-453572.

Suzuki
Te k. Suzuki SWIFT 1.3
GLX okt.'B6, tel. 045-
-319723. ._ 'Te k. SUZUKI coupé, 2-drs., .
APK 10-'9O, kl. geel, bwj.
80, i.z.g.st., vr.pr. ’ 2.750,-.
Tel. 04498-52956.

Toyota
Toyota TERCEL de Luxe,
bwj.'79, APK tot '91, ’ 900,-.
Tel. 045-219134
Te k. Toyota CARINA Sta-
lionw. bwj. '78, APK tot 18-
-.-'9l. Tel.. 045-416506.
Toyota LANDCRUISER
F.R.P. Top 2.4 TD, mrt. '86,
grijskent., 79.000 km., zwart/
:hroomuitv., RVS bullbar,
:hroomwielen met brede
Danden, breed en verstraler,
Drachtige wagen, ’ 27.500,-
Tel. 045-412035.
Te k. automatiek Toyota
-OROLLA DX, bwj. '81, als
iw. ’3.450,-. 045-316940.
Te k. Toyota COROLLA, bwj
75, i.g.st., APK-91, vr.pr.
f850,-. Nuth, 045-243103. 're k. Toyota CARINA, 4-drs
Dwj. '83, APK vr.pr.
f 6.200,-. 04492-4828.
royota STARLET SXL, bwj.
88, ’12.750,-. Tel. 04704-
-3301. "
royota CELICA 2.0 KT liftb.
nei '84, APK jun. '90, i.z.g.st |.
.PG, lm. velgen, sunr. Tel. |\
H405-3393. |\
rOYOTA Corolla DX coupé, *.w. model '81, beetje spuitw *f 2.250,-. Tel. 045-323792. &

I\
Vauxhall r>

p
"e k. VAUXHALL Viva, type f\
2, 2-drs., bwj. '76, APK 6- N
)0, pr. ’ 650,-. TeL. 04498- N
4319. /.

B
Volkswagen C
! Ce k. VW POLO, bwj.'7s, f.PK fm nov.'9o, opknap- fertje. Tel. 04490-40599. |y
e k. VOLKSWAGENBUS, N
ipe LT3S, i.z.g.st., tel. C
45-273803 Cp
/eg. verplichte auto v.d. □aak VW PASSAT, nw. mo- H
el, 1988, 54.000 km. vr.pr.
25.900,-. 045-310666.
e k. GOLF GL Diesel,
-drs. bwj. '78, APK 18-8-
-iO, goed onderh. Horstplein
3 Hoensbroek.

GOLF C diesel 4-E, '85, 1e
eig., sunroof, 75.000 km.,
wit, ’ 10.900,-. 045-255784
VW PASSAT GL '82, nw.
mod., 5-drs., APK 2-'9l,
mooi, vr.pr. ’ 4.450,-. 045-
-322619.
VW GOLF Diesel 3-drs.
blauwmetallic '86. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
Te koop VW SCIROCCO
bwj. '80, uitgeb. div. extra's.
Tel. 045-444872.
Te k. VW 1303 '73 techn.
100%, APK 8-'9O, met
stormschade, vaste prijs
’1.250,-. Tel. 04492-3821
tussen 18.00-21.00 uur.
VW GOLF Itoo, bwj. '78,
APK tot 2-91, pr. ’ 1.450,-.
Diamantstraat 16, Heerlen.
Te k. VW POLO 1300cc,
bwj. '86, 62.000 km. kl. rood,

’ 8.900,-. Tel. 045-455966.
VW GOLF diesel, bwj.'Bs, 3-
drs., kl. grijsmet., get.glas,
nw.st., alle keur. toegest.
Tel. 045-215806
VW PASSAT Variant LS,
bwj. '76, APK 11-'9O, vr.pr.
’1.000,-. 045-351810 na
18.00 u.
Te k. GOLF GTI bwj. '86
Jadegrünmet., ABT nokas,
Abarth uitl., Bilstein verl.,
Koni schokb. 16 inch 1.m.,
Pirr. P7bnd., 16 V dakant.,
83.000 km, rad.-cass, m. 4
box., vaste pr. ’18.000,-.
Tel. 045-241606.

VW GOLF D, 1982, i.z.g.st.,
grijs kenteken, 04492-3660
Te koop GOLF GTI bwj. '79,
APK '91, met alle extra's.
04490-24341.
Te k. VW GOLF bwj. '78,
APK 3-'9O, kl. beige, pr.

’ 1.250,-. Tel. 04498-54319
Te k. VW KEVER 1300, bwj.
1970, APK 20-7-90.

’ 1.250,-. Tel. 04490-51722
VW GOLF diesel, '86, 5-bak
champagnekleur, 50.000 km
prachtige auto. mr. mog.
045-711812.
VW GOLF 1600 Avance,
bwj. sept. '87, extra uitv., kl.
zwart, km.st. 64.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-411721.
VW GOLF C diesel, '84, nw.
model, 5-versn. wit, div.
extra's, i.z.g.st. Tel. 04406-
-15639.
Te k. VW KEVER, uitgeb.,
bwj. '70, APK 8-'9O,
’3.500,-. Tel. 045-251582.
Te k. VW GOLF GLD, bwj.
'78, APK 11-'9O, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-414782.
GOLF D, GLD, bwj. '80, zeer
mooi, APK gek. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 04950-35329
VW GOLF motor 1600 en
versn.bak compl. moet weg!
t.e.a.b. 045-463487.
VW POLO bwj. '79, Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. Tel. 045-255304.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Volvo
VOLVO 245 GL stationcar,
vr.pr. ’ 3.750,-, mr. en fi-
nanc. mogl., 045-324763.
Te koop VOLVO 262 C,
bwj. '78, prijs ’15.000,-.
Tel. 04490-40658.
Te k. Volvo 340 GL SEDAN,
wit, in nieuwst., bwj.'B6, km.
st. 57.000, nwe banden,
nwe uitl. en div. extra's. Tel.
04490-40599.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. maart '89, km.st.
18.000. Tel. 04498-58907.
VOLVO 360 2.0 Itr. 5-drs.
wit, '86, ’ 9.950,-. Volvo A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
VOLVO 240 GL Grand Luxe
antracietmetallic, '88. Volvo
A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
VOLVO 244 GL, bwj. '79, t.
E.a.b, of te ruil tegen kl.
auto. Tel. 045-324366.
VOLVO 242 de Luxe i.z.g.st.
bwj. '76, LPG, ’1.250,-.
Tel. 045-223211.
VOLVO 244 GL bwj. '78,
met trekh., leren bekled, en
schuifdak. Tel. 045-750246.
VOLVO 244 GL, bwj. '77, "met gas, APK tot 2-'9l,

’ 1.000,-. Tel. 045-241433.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
apr.'B9, wit, 14.000 km,

’ 25.000,-. 04490-50492.

Volvo 740 GLE stationcar,
blauwgroenmetallic, 409 on-
derbouw, automaat, bwj.
1987. Volvo KLIJN, De Kou-
men 7 Hoensbroek. 045-
-220055.
Te k. VOLVO 440 DL. Bwj.
mei '89. Tel. 04492-3488.
VOLVO 360 GLT, 5-drs., '86
inj. 2 Itr., zeer veel extra's,
o.a. schuifd. LM-velgen, el.
ramen. Vr.pr. ’ 13.900,-.
Tel. 04490-25150.
Te k. VOLVO 340 GL au-
tom. bwj.2-'B9, 04498-
-58364.
Te k. VOLVO 360 GLT 2 I.
van Volvo-medew., bwj. '87,
67.000 km, zwart, v. extra's,
’17.500,-. 04498-54961.
Te k. VOLVO 345 DL, bwj.
'81, km.st. 75.000, kl.
blauwmet. tel. 04490-47613
Te k. VOLVO 340 DL, model
'86, blauw, APK gek. Tel.
04406-41584.
VOLVO 343, bwj. '80, vr.pr.
’900,-. Tel. 045-213848.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. mrt. '89, (moet weg).
Tel. 04490-38088.

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.

BMW 524 TD '85; BMW 320i
'86; BMW 316 wit '85; BMW
316 rood '85; BMW 316 veel
extra '84; Opel Kadett 1300
GS '86; Opel Kadett autom.
sedan '86; Opel Kadett '82;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;
Suzuki Alto 4-drs. '86; Su-
zuki Alto '86; Suzuki Alto
autom. '85; Suzuki Alto au-
tom. '84; Suzuki Alto '83;
Audi 100 D '84; Mercedes
bus 207 D '86. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inr.-Financ-
Gar. Tel. 04490-44944. Uw
adres APK keuring. Alle
auto rep.
Ford Escort 1.4 CL, t. '87;
Ford Taunus 1.6 '81; Mitsu-
bishi Cordia, '84; Toyota
Starlet DL, '87; Volvo 343
DL, '82; Lada 2105, '87, '88,
'86; Lada stationcar '86 en
'87; Honda Prelude t. '84;
Mazda 323 autom. '81; Vol-
vo 340 DL 1.7 '86; Ford
Siërra 1.6 '84,86; BMW 315
'83; Daihatsu Charade au-
tom. '86; Zastava Yugo 45 L
'86,87; VW Golf GTi '80;
Fiat 127 85; Toyota Corolla
1.3 DX Sedan '87; Toyota
Lite Ace 1.5 '88; Opel Kadett
1.3 autom. '84; Lada Sama-
ra 1.3 '87; Suzuki Swift 1.3
GL '87; Opel Kadett 1.3S'86
Mazda 626 GLX 2.0 '86. Di-
verse inruilauto's garantie fi-
nanciering en inruil. Auto-
centrum Voerendaal LADA-
DEALER, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.

_____\\___M^ffi,lï!tj}__m^^^Ê
M___\____________\_\

Diversen

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken -COMPAC autokrikken - BA*LDUR lagertrekkers -RHODIUS afbraam- en slijpschijven.

TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaar bij

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

Auto Landgraaf
biedt aan jonge occassions met 12 mnd garantie,
gratis afleverings-beurt en motor keurings-rapport.

"HOGE INRUILPRIJZEN
"GARANTIE IN EIGEN WERKPLAATS

"EIGEN SERVICE DIENST
"SNELLE-DISCRETE FINANCIERING

MAANDAG t/m ZATERDAG geopend van 9.30-18.00 uur.
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken op ons verkoopterrein

en in onze showroom.
Auto Landgraaf

Heerlerbaan 74-76, Heerlen.
Tel. 045-424268.

Occasions van de Nissan dealer
vlissan Micra div. typen 1985 tot 1990
\lissan Cherry div. typen 1982 tot 1987
«Jissan Sunny DX 2-drs. grysmet. 58.000km 1984
Jissan Sunny LX 3-drs. wit 1987
_issan Sunny 1.6 SLX 4-drs. do.blauwmet 1987
"Jissan Sunny diesel 3-drs. LX en 4-drs. SLX .... 1989/1987
Jissan Sunny Florida 1.7 DSL 5-drs. wit nov 1986
«lissan Maxima 3.0LV6zeer compl '.
>lusm.’ 12.000,-ondernw. prijs maart 1989
«lissan Bluebird 4-drs. 2.0L aut. 56.000 km 1986
JissanKing cab 2.5L dsl. do.grysmet. nov 1986
JissanVanette camper 1 5L benz. geel kent 1984
.ustin Metro surf 3-drs. rood 67.000 km 1985
5.M.W. 316 2-drs. li-blauw mooie auto 1983
Citroen Visa 5-drs. I.IL RE rood nov 1985
CitroenVisa chrono GT wit 1984
:iatßegata 100S4-drs. LPG 1e eigenaar 1986
:iat Uno 60S 3-drs. li-blauw 23.000km 1986
rtazda 626 2.0LLX 5-drs 1986
/litsubishi Colt 3-drs. 1.2Len 1.5LGL 1987/1986
)pel Corsa TR wit45.000 km. nov 1984
)pelKadett 1.3 automaat 2-drs 1982
'eugeot2osXE 1.1L3-drs. wit 1987
lenault 5 express geel kent. rood 1986
'WPolo 1.3L3-drs. rood 1986

Div. goedkope inruilers, plusm. 10 stuks
3 mnd. Bovag gar.

Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil.
Donderdag koopavond.

Garage Schoenmakers, Geerweg 14, 6135 XC Sittard.
Tel. 04490-12814.

" Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek

" 04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiësta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Opel
Kadett station t.'Bl ’ 3.900,-
Rover 2600 t.'B2 ’ 1.900,-;
Mazda 323 t.'B2 ’4.900,-;
Datsun Cherry diesel, s-
bak, t.'B4, nw. model,
’6.900,-; Mini Metro t.87,
’6.900,-; Daihatsu Chara-
de KG, t.'B2, ’ 2.700,-; Mit-
subsihi Colt t. '81 .’2.500,-;
Opel Rekord 2 L S, t.'Bo,
’2.600,-; Renault 4 station-
car, geel kent., t.'B3,

’ 2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83
’6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t. '80. ’3.900,-. Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj. '79 ’ 3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4.900,-;
Golf Sprinter t. 81, ’ 3.100,-
Renault 5 Parsienne t.'B3,
’4.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’4.900,-; Suzuki Busje,
geel kent., t.'B4 ’5.900,-;
VW LT-bus personenver-
voer t.'B2 ’ 5.700,-. Opel
Ascona 19 S, '78, autom.,
’1.400,-; Mazda 121 coupé
bwj. '77 i. z.g.st. voor lief-
hebber ’2.100,-; Lada
1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Rover 2000 S f
'84 nw. st. koopje ’ 4.500,-;
Honda Prelude automaat t.
'81 sportv. ’4.500,-; Opel
Kadett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.Bl ’4.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-. Mitsubishi Celes
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82

’ 3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t. '82, ’ 2.900,-; Datsun
Violet 5-bak, t.'B2, ’ 2.700,-
Opel kadett Station t.'Bl,

’ 4.900,-; Simca Bestel '82
’2.900,-; Opel Ascona t.'Bo

’ 2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-19.00 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin, gar. mog.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045--|723076 of 727742.

Leeuwekeur gebruikte auto's

" Peugeot 205 1.1 Junior, wit/blauw,wieldeksel,

' sierlijsten.jeansbekleding 1987
Peugeot 205 1.1 Accent, wit/rood, achterspoiler- wieldeksels, stootstrips, rode sierbiezen 1986/1987.Peugeot 205XSBOPK, grijsmet., get.glas

" sportstoelen, sportstuur, verlaagd 1987.Peugeot 205GT 80PKrood, get.glas, velours. bekleding, GT-striping en wieldeksels 1988.Peugeot 305 SR blauwmet., 5-bak, achter-
spoilers, wieldeksels, radio 1987:Peugeot 309 GL Profil 1.3 zilvermet., 5-bak
wis-was achter, gordels achter, wieldeksels 1986/1987
Peugeot 309 GTII3O PK, grijsmet., get. glas
sportstoelen,-stuur, verl. onderst., lichtmet. vlg 1987- Citroen Visa 1.1 RE grijsmet., achterspoiler, wis-was achter, slecht 8.000 km 1988■ Daihatsu CharadeTS 5, wit, 5-bak, wis-was■ achter, wieldeksels 1988
Fiat Panda 1000 CLrood, sierstriping 1987
Ford Escort 1.4Bravo, wit, 5-bak, wis-was
achter, get. glas, wieldeksels, sierstriping 1987. Ford Siërra 1.8CL, grijsmet., centr.port.vergr 1987OpelKadett Caravan, 1.2S wit, wis-was achter 1983■ OpelKadett 1.6 D wit 5-bak, achterspoiler

1wis-was achter, wieldeksels 1985
1Subaru Justy 2 1.2 SL grijsmet. lichtmet.velgen 1988.Peugeot 405 GL 1.6 grijsmetallic 1988

Een jaar garantie!

JLAUTOBEDRIJF JANSSEN
mm Peugeot Talbot

Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.

Priem
Autobedrijf

Volvo 345 bwj.'Bl; Alfa
Sprint Veloce bwj. '81; Tal-
bot Horizon GLS bwj. '81;

Nissan Cherry bwj. '81; Dat-
sun Cherry bwj. '79; BMW
1502 bwj.'76; BMW 1602
bwj. '75; VW Golf GTI bwj.

'79.
Alle auto's met APK.
Jos Klynenlaan 508,

Geleen.(achter Aldi). Tel.
04490-45044.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard,

Tel. 04490-16565
Chevrolet Malibu Classic

'80; Citroen Visa 11 RE '85;
Citroen BK 19 DRS Break

'86 en '88; Fiat Uno 60S '86;
Ford Escort 1.1 '85; Ford

Escort 1.4 5-drs. '86; Ford
Escort 1.6 5-drs. '86; Ford
Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Mazda 323
1.7 D'B7; Mazda 626 5-drs.
'87; Peugeot 205 KR '86;

Peugeot 309 KR '87; Peu-
geot 505 GLD Break '88;

Saab 900 '86; Seat Ibiza '86;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Starlet '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. '86;

Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons eigen

merk.

_M '( I

Mazda
Driessen

Beek
Maastrichterlaan 26

626 HB 2.0 GLX, p.s. '86 '87
626 HB 2.0 GLX 85

626 HB 2.0 GLX LPG '84
626 HB 2.0 GLX aut. '83

626 HB 2.0 LX '83
626 Sedan 2.0 LX 5 D '88
626 Sedan 1600 aut. '83

929 Sedan '84
323H8 1300 DX Sport'B4'B6

323 HB 1500 GLX '85 '87
323 HB 1700 D '87

323 HB 1300 GLX demo'B9
323 Sedan 1300 DX '84

323 Sedan 1500 LX '85 '87
323 Sedan 1500 GLX'B5'BB

BMW 520iaut. '83
Ford Fiësta Festival '85

Ford Siërra '83
Honda Civic '82

Opel Kadett 1.6 HB '83
Opel Kadett 1.3 HB '83 '86

Opel Kadett Sedan '87
Opel Ascona HB '84

Opel Rekord 2.0 Berlina '83
Toyota Tercel '83
Volvo 340 DL '83

Volvo 360 GL inj. LPG '87
Volvo 440 '89

Nissan Sunny D '85
Nissan Sunny 1600

Sedan '87
VW Jetta diesel '85. 'Mazda Bovaggarantie.

ANWB keuring toegestaan.a I
Te k. klein Opel VRACHT- <AUTO; MAzda El6OO piek- I
up, benz.; kl. rijbewijs bwj.
'84; All. laadbak, dubbel- 'lucht, APK '91, i.st.v.nw. "’4.750,-. Zien is kopen. '045-323178. c
c

In- en verkoop goede ge- (
bruikte banden en WINTER- f.
BANDEN met garantie. 1
Passartweg 39, Heerlen. £
Tel. 045-222675. J
1

INKOOP goede auto's, cont. i
geld. Joosten, Scharnerweg (
3, Maastricht. 043-634978. r
Voor een betrouwbare en _[
betaalbare auto: Autobedrijf ;
Gebrs. DOMINIKOWSKI, \
Kantstraat 48, Übach over "i
Worms-Landgraaf. Tel. }
045-326016. Opel Kadett K
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS £

antraciet '87; Kadett 1.2 Lu- s
xe blauw '83; Opel Corsa J
1.2 rood type '88; Ford Sier- 1ra 2.0 5-drs. blauwmet. '85; Ü
Escort 1.3 div. extra's c
blauwmet. '82; Fiësta 1.1 )
rood katalys. '88; Escort 1.3 2
4-drs. aut. goudmet. '80; ti
Fiat Panda 1000 S grijsmet. 1
'87; VW Golf diesel div. ’extra's wit i.z.g.st. ’ 2.750,-; L
Mitsubishi Celeste 1600 ST ’bruinmet. '80; Honda Civic ri
groenmet. '81; VW Caddy F
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats. v
Tevens het adres voor repa- u
ratie en onderhoud. °

NEEMT U OOK
ALTIJD I

ZOVEEL MEE :
OP VAKANTIE?

_ i
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Als de gereedschapskist meer ruimte in gaat nemen bluffende financieringsmogelijkheden*: 6 maanden
dan uw vakantiekleren, dankunt u uw autobeter in- uitgesteldebetaling (v.a. bouwjaar 1985).Of 12 maan-
ruilen voor een Top Occasion bij de Renault-dealer, den financiering tegen 0%rente.

Waarom?Kijk alleen al naar degarantie: eenvolle Ga duseven langs deRenault-dealer. Dan kunnen
twaalf maanden op alle mer- . __. , we u persoonlijk een prettige
ken in heel Europa**. Of let RrlM/%| laT'B'jlBJ vakantie wensen.
'ns even op de goede prijzen, _____________________W_______ M. \-MM. *Dezeaktielooptt/m 31 maart 1990__ _r_ _r_ __ jrawjrt.mT Financieringop basis van huurkoopwaarmee u nog eens extra M m§ ■ 7% C I i \\l via Reduit Financiering B.V. Vraag
voordeliguit bent dankzij ver- %J\_J\_J_lm_ll_W JLvF_^l de voorwaarden biJde Renault-dealer
1 ** M.u.v. Oost Europa.

12 MAANDEN GARANTIE IN HEEL EUROPA:
I

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: " Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. * Mazda 323
HB 1.6 iGT '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 '87; Maz-
da 323 HB 1.5 GLX autom.
'86 en '87; Mazda 323 HB
1.3LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett HB 1.3 2x
'87; Opel Kadett '85, 86 en
'87; Opel Kadett 12S ''81;
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;
Ford Escort 1.6 L '85; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 205
KR '85; Peugeot 405 SRI
1.9, 9-10-'B7; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-
en schadeauto's, gratis af-
halen. Tel. 045-443996 ook
's avonds tot 22.00 uur.
Te k. gevr. TOYOTA'S en
Datsuns, 4- en 5-drs., bwj.
van 79 tot '83, tev. Toyota-
bussen en Datsun-bussen.
Tel. 045-443996 ook
's avonds tot 22.00 uur.
Te k. Metro Sport '88; Land-
cruiser 2.4 TD h.r. '89 met
div. ace. 11.000 km; Honda
Civic 1300 GL 3-drs. '87;
BMW 318 i automaat '82;
Triumph Acclaim 4-drs. s-
speed '83; Citroen 2CV6
Special '83; Volvo 66 GL
1300; Datsun Sunny 1500
'82; Mazda 323 1300 '81;
Opel Rekord 2.0 LS 4-drs.
met LPG '81; Rover 216 SE
'85; Demo auto Rover 820 E
5-drs. '89. Austin Rover
Dealer HAVE, Industriestr.
31, Sittard. Tel. 04490-
-15195. Bovagbedrijf. APK-
keuringsstation, alle type
auto's. Tevens verhuur
spuit-moffelcabine. Dus tot.
ziens!
Te k. uit FAILLISSEMENT,
Subaru mini Jumbo Highroof
geel kent. 1985, prima staat
f 5.750,-. Opel Rekord
2300 Diesel 1984 veel ex-
tra's ’8.250,-. Ford Sierra
1800 laeser met LPG 1985
M 0.250,-. BMW 316 met
-PG div. extra's 1983
f 5.950,-. Inruil en financië-
ing mogelijk. Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.
/an maandag t/m vrijdag,
'an 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
iw PICCOLO telefonisch
ipgeven. Tel. 045-719966.

i Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week!! VW Golf Avance
I.Bi groenmet. met veel ex-
tra's km.st. 12.700 als nieuw
'88; Fiat Uno 45 Champ.uitv.
km.st. 13.452 bronsmet. '89;
Mazda 323 HB 1.3 beige
km.st. 29.900 '86; Opel Ka-
dett 1.6SLS 4-drs. op gas
blauwmet.spec. aanb. '87;
Seat Ibiza GL Del Sol 1.2
wit, zeer compl. km.st.
14.234, '88; Fiat Panda 750
CL Fire motor zwart champ.
uitv. '88; VW Golf CL 1.3
rood '85; Toyota Starlet 1.0
XL 12 klepper rood '87; Re-
nault 5 GT Turbo wit zeer
mooi spee. aanb. '86; Volvo
360 Injection Sedan op gas,
grijsmet. '87; Volvo 360 GL
2.0 rood excl. auto met veel
extra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's duurste
uitv. '85; Honda Civic 1.4GL
16-klepper als nw. grijsmet.
'88; Honda Prelude 2.0 EX
in nw.st. km. st. 9.300 wit 7-
88; Toyota Supra Targa 3.0i
24-kleppen alle extra's wit
nw. mod. '86; Ford Escort
1.3 Laser wit '86; Ford Es-
cort 1.6 grijsmet. '83; Ci-
troen Visa Leader S6als nw.
'86; BMW 316 beige '81;
Opel Kadett HB 1.3 S GT
rood km.st. 57.214 11-'B5;
Opel Kadett 1.2 SC 4-drs.
grijsmet. '87; Opel Kadett
HB 12 S met veel extra's,
goudmet. '83; Opel Kadett
HB 12N groenmet. '82; Lada
2107 1.5 GL beige'Bs; Lada
1200 S rood op gas '84;
Lancia Bèta HPE 2.0 lE'
blauw, excl. auto '83; Peu-
geot 205 XE spee. uitv. wit
'86; Volvo 343 blauw '82;
Volvo 66 L rood '79; Skoda
Rapid coupe zeer mooi km.
st. 32.150 beige '83. Div.
spee. aanbiedingen op
goedkope inruilers. Bovag
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. Financ. tot 100%.
Wij zijn ook uw adres voor
algeheel auto-onderhoud.
APK speciale aanbieding nu

’ 50,- zonder afspraak klaar
terwijl u wacht. Auto en APK
centrum KEULARTZ B.V.
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
045-419905.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V, '87; VW Golf 1300
Manhattan GL. '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL, '86; Mercedes 200
123 83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford Sierra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. 045-
-216475.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf biedt te koop aan ca.
70 topoccasions 0.a.: Honda
Prelude EX nw. type '84,

’ 13.500,-; Volvo 245 GL
stationcar ’ 9.500,-; Volvo
340 aut. '83 ’ 6.000,-; Volvo
343 '81 ’ 3.500,-; Volvo 245
Stationcar, LPG-onderb. '80
’5.950,-; VW Golf GTI
zwart t.'B3 ’ 9.900,-; Fiat
Uno 55 5-drs. '83, ’ 6.250,-;
Suzuki busje gr. kent. t. '81
’3.950,-; Daihatsu Busje
pers.vervoer '82 ’ 5.250,-;
Ford Siërra 1600 Laser Sta-
tioncar 5-drs. t.'B4 ANWB-
rapp. aanw. ’11.900,-; VW
Golf 1600, '84, ’11.900,-;
Mitsubishi Cordia, '84
’8.950,-; 3x Ford Escort
1300 5-drs v. a. ’8.950,-;
Taunus stationcar LPG '82
5-drs. ’6.500,-; Opel Ka-
dert' 80 ’ 3.750,-; Manta GT
'86 ’14.900,-; Kadett Ber-
lina 5-drs. t.'B2 ’5.950,-;
Kadett Coupé 1600 SR '79

’ 2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
veller LPG '85 ’ 13.900,-;
Lada 2105 GL '83 ’ 3.900,-;
Suzuki Jeep '86 ’ 11.500,-;
Suzuki Jeep SJI4 softtop t.
'83 ’ 7.950,-; VW Polo C t.
'83 ’7.250,-; Jetta LPG t.
'81 ’3.250,-; Honda Pre-
lude 1e eig. '83 ’8.500,-;
Nissan Micra DX '83

’ 7.900,-; Datsun Sunny,
'82, ’4.250,-; Alfa Julietta.
'81, ’3.500,-; Talbot Hori-
zon, GLS 5-drs, bwj. '81
’2.950,-; Ford Escort 1300
GL ’ 1.250,-. Opel Corsa
1200 TR 50.000 km, '85

’ 9.900,-;. Visa Super 2E
’4.500,-; Opel Kadett aut.
1e eig. 30.000 km, /84
f 9.900,-; Div. inruilers va.

’ 750,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.

Te k. VW DERBY, bwj.'77, i.
g.st.. Renault 18 t.s. bwj.'Bl.
Tel. 043-642494.
Kadett 13 LS '87 en '86; Ka-
dett sedan 13 LS '86; Corsa
12 S TR '87; Kadett 12 LS
'86 en '85; Kadett 12 S '84;
Corsa 12 S '84; VW Jetta
'80; Fiat Panda '86. Auto-
mobielbedr. J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; BMW 316 5-bak
div. extr.'B4; Nissan Micra
SDX '85; Opel Ascona 16S
4-drs. '83; VW Golf D aut.
'85; Subaru 1800 GLS au-
tom. '82; Volvo 343 DLS 2.0
t. '82; Mazda 626 coupé 2
Itr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Opel
Kadett 1300 S '81; Mazda
323 aut. '78; .Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Fiat Ritmo 65 i.z.g.st.
'80; Opel Ascona 20 S, LPG,
1e eig. '80 ’1.750,-;
A Manta GTE, i.z.g.st. voor
liefhebber; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
KADETT 12 S type '80
’2.550,-; Citroen GSA bwj.
'82, zeer mooi ’ 1.950,-;
Renault 4, '80, APK ’ 650,-;
Mazda 323 '79 ’750,-;
Caravan 4-pers. ’.1250,-.
Heerenweg 248 Hek-
senberg-Heerlen.
GOLF GTI bwj. '80; BMW
323 i bwj. '80. Groen van
Prinstererstr. 3 D Heerlen

_
Ford Scorpio 2.9 GLI '87 1'n
eig. ’23.750,-; Ford Scot

i pio 2.5 CLD '87 1e eii, ’ 20.750,-; Ford Scorpio 21. CL '85 ’13.750,-; Ford EiT
i cort 1.6 combi aut. '84 1|»i eig. ’8.950,-; Ford Sierrii 2.0 GL '84/'86 1e eig. v.i
i ’10.500,-; Ford Escort 1.1I GL '87 1e eig. ’ 17.750,1
t Mercedes 190 E '84 1e eif; v.a. ’25.000,-; BMW 31t>
'84 ’14.500,-; BMW 320i '84 ’ 14.000,-; BMW 31^; '82 ’ 6.750,-; BMW 316 auji
'82 ’6.750,-; BMW 72Jaut. '84 lichte schad"'

' ’ 12.750,-; Saab 900 seda*
'85/'86 1e eig. v.f
’ 13.500,-; VW Golf C '8f: 1e eig. ’ 16.750,-; VW G<*
CL 1.6 '85 ’12.750,-; VW
Jetta D '85 1e ei*
’12.500,-; VW Santana Bi
'84 1e eig. ’8.750,-; Wl
Golf D '83’ 5.900,-; Audi »
1.8S '88 1e eig. ’ 28.500,'k

iAudi 100 cc '86 1e eifl"
’18.500,-; Audi 100 es '&'.
’12.000,-; Audi 100 es '#

’ 5.000,-; Lancia prismt
1600i '87 1e eig. ’ 14.750,'4Honda Jazz '84 ’ 8.500,f
Peugeot 405 GL '87 1e eik

’ 19.250,-; Peugeot 205 a<t
cent '84 1e eig. ’9.000,x
Peugeot 505 STI '_’2.250,-; Alfa Romeo 7J2.0 '86 1e eig. nw.sfc

’ 17.500,-; Opel Rekord 2-1
'83 5-bak ’8.250,-; Opf
Ascona '83 ’5.750,-; OpA
Rekord 2.3 D '86 1e eifto
’10.500,-; Opel Rekof^2.0E aut. '84 1e e%
’9.250,-; Opel Kadett '801
'81 v.a. ’2.750,-; MazcML
323 GLX '87 1e eti,

’ 15.500,-; Citroen CX 2.5flBreak Van '87 1e ei*
’21.000,-; Citroen BX 1'
RE t.'87 1e eig. ’11.500,;!
Citroen Axel 1.1 '8j,
’5.750,-; Citroen Visa W
1e eig. ’ 7.750,-; Nissan 2_\\
D '82 ’ 3.750,-; Mits. Galafl'
turbo D '84 ’7.000,-; MW
Colt aut. '83 ’ 6.250,-; Mig'
Cordia '83 ’7.750,-; Lafl'
1200 S'87 1e eig. ’4.500,''
Lada 2105 '86 1e eif

’ 4.750,-; Citroen BX Brei»
'86 v.a. ’15.000,-; Mi»
Lancer D '86 1e en
’10.000,-; Fiat Uno '84-'3
v.a. ’6.500,-; Volvo 7_
combi '87 1e eig. ’ 35.000."!
Volvo 240 '81 ’4.750.1Volvo 340 '82 1e e»

’ 4.500,-; Tal van goedkoP
inruilauto's. van SIN 1'
MAARTENSDIJK, Trichttf
weg 109, Brunssum. 04»
229080. 1
AUTOGARANT biedt 3*Jdiv. leuke inruilauto's vo.
de kleinere beurs, ’ 1.500.'
tot ’ 8.000,- oa.: Fiat PandJ45 bwj. '81; Ford Escort 1j
Lbwj. '81; Lada 1.2 bwj. W
Mazda 323 Estate CorriÖ1
bwj. '85; Opel Rekord a^bwj. '78; Opel Ascona 1-JLS bwj. '83; Opel Asco<*,
1.9 S bwj. '79; Subaru 1-j
DL bwj. '82; Subaru Mi"1
Jumbo SDX bwj. '87, '85 -*'83; VW Golf bwj. '82 «fPolo bwj. '80; Volvo 340 Dj
bwj. '80. AutoGarant, o»
Subaru-dealer, Schelsbe'9
128, Heerlen (tusse"
Hendriks en Bristol). T*
045-725588.
Toyota STARLET 12S '79 \
z.g.st. APK; Kadett Dies*
'83 APK. Tel. 04499-3398^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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ooruitzichten
'P acht de economische vooruit-

si hten in de belangrijkste afzetge-
'*ien gunstig. De markten voor
fier, karton en kartonnen verpak-
ken geven een gezonde groei. aldus de directie. De orderpor-
euille is nu goed gevuld. Het be-
)f houdt dit jaarrekening met da-
'de grondstofprijzen, maar vere-
nt ook stijgende energie- en ar-
'dskosten.
algemene vergadering van aan-

houders (18 april in Amster-
-1) zal worden voorgesteld de
Imissarissen E- ten Duis, mr ir F.
Uwenhoff en A. Zimmerman te
rbenoemen. De heer A. Jiskoot
edt terug als commissaris we-

het bereiken van de leeftijds-
eis en de heer drs J. Delsing stelt

jjp niet herkiesbaar. Tot nieuw lid
.ft deraad wordt voorgesteld te be-amen de heer mr F. Hoogendijk,
"ormalig lid van de Raad van Be-
j'Ur van de Amro-bank.

beurs-overzicht

Vriendelijk
- De Amster-

effectenbeurs kon op de
patste dag van de week met een
.^'miach afsluiten. De koersen

eltj eHieten gisteren in een vriende-
lijke stemming, bij een zeer rusti-
ge 6 handel, de beursvloer mede

Q\fi°or de hogere opening van Wall
3igj treet en de stijging van de dol-
"'&CT- Ook de lagere rente op de
"rf^eiale beleningen gaven de
.rmj^rkt wat moed. Verder richtten
OT6 beleggers zich op de cijfers

diverse ondernemingen.
3'_j_aJ_b dagelijkse graadmeter, de

S-stemmingsindex, opende al3?°ger op een standvan 105,60 om
J*lslotte te eindigen op niveau

2%fn 106'90- teSeliJk de hoogste
|i^and van de dag. De wat op dePrettigere termijn gerichte CBS-
3l^°ersindex sloot hoger op 188,7
ór(!i;L'riten. een stijging met 2,40
jjjTpftten. De stijgers boekten eengoddelijke overwinning met
id^'nst voor 119 fondsen (46,4 pro-
3'_t.ent'' terw'J' 58 noteringen (22,5
jpwocent) verlies accepteerden.
3i<*f e totale omzet was mager metJtrJ miljoen, waarvan f406
Ojv'ljoen in aandelen.
|3k°PPer op het Damrak onder de
*lt>oofdfondsen was het staalfonds
'^JjJ.'Jogovens. Met een omzet vanw|v"9-730 stuks behaalde Hoogo-L plaats zeven op de omzet
td* o De koers kon al bij de
jl wegsprinten en noteer-
,ja v

e een slot van f67,70, een winst
',gf^ f2,90 (4,48 procent). On-
it* d^^8 een gepubliceerd lager be-
>\t „ 'Jfsresultaat waren de beleg-
'B; rs van KNP schijnbaar onder
'A g 'ndruk van de dividendverho-
). A

f.n-- Het papierfonds steeg met
V'VfO op f37,10.
'_« le° ac was gevraagd bij de be-
ft Hiu^ers en behaalde een behoor-. spe omzet. Het softwarehuisg. t^e§ met f 1,70 op f46,50. Hun-

fq Douglas won drie gulden op
ba De hogere winst bij het

t b^kfonds ABN werd door de
\?\ tj 6§gers nauwelijks gewaar-
ji b(.fr<^- De koers steeg drie dub-
"j .es op f 38,60.
liï liSever k°n 'n deze vriendelijke
3 wem'S indruk maken en
jt f7? de met vijf dubbeltjes op
't t^ Deze uitgever was daarmee

i» 6611 *^e terkste daler onder
.il da Wolters volgde
<i f J:voorbeeld en verloor f0,20 op
?r *5 .i0.

c)e Philips werd door
ij. beleggers niet beloond voor
b0g "recordwinst". Na een ietskofere °Pening vrijdag moest de
eer rs van het elektronica-con-
f4Qn een dubbeltje achteruit op

Hr. e andere internationale
Sen mochten wel omhoog.

f l4^lnklijke Olie steeg f2,80 op
e/^.BO. KLM trok aan op f34,50,

'Wuistvan f 0,60.

beurs van amsterdam
slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen
AEGON 104.20 .05,00
Ahold 112,80 112,50
Akzo 118,70 120,00
A.B.N. 38.30 38.60
Alrenta 152,30 152.30
Amev 54,80 55,00
AmroA. in F. 88,40 88,30
Amru-Bank 75,00 76,00
BorsumijW. 69,00 69,00
Buhrm.Tet. 54.10 54,60
C.S.M.eert. 72,80 73.50
DAF 33,10 33,70
Dordt.Petr. 129,60 131,50
DSM 106,10 108,40
Elsevier 75,50 75,00
Fokker eert. 34.10 35,10
Gist-Broc.c. 25.00 25,60
HCSTechn. 2,0 12.30
Hemeken 102.00 103.00
Hoogovens 64,80 67 70HMnt."r Dnu-I 92 00 95 00S_* SS£
KLM 33,90 34,50
Kon.Ned.Pap. 35,60 37^0
Kon Olie 14300 14580
Nat Nederl. 68.40 SU»
NMBPostbank 45 00 45 80TiïZ SW Z
Océ-v.d.Gr. 283,50 284,00

Ro^co 98!90 9970
Rodamco 82,00 82,00
Rolinco 97,00 97.60
Rorento 57.70 57,70
Stork VMF 43,00 43,40
Unilever 139.30 140,50

ï:iS" SS SSVo.macSo.tw. 44.80 46,^
Wessanen 62,10 62,80
Wo,ters-K.uwer 45,30 45,,0

Binnenl. obligaties
(staats.eningen,

km iss, a
12V.NL81-91 102,70 102,60-12 NL 81-91 101.30 101,30"isssa ss as
sasss as is■IV NL 82-92 101.55 101.55

NL 82 92 101,65 101,65
in. MI Kfl Q. 103 10 103 10Slis £as»ass s| a
10V.NL 86-96 103,251 103,00
IOVi NLB2-92 101,80 1 1,8
IOVi NL 87-97 103,70 103,60

SÜÈSS !K !K
9V.NLBO-95 100.20 b 100,4'
9V, NL 83-90 99,90 99,90-9V_ NL 86-93 100.00 100,00
9NL 79-94 98,90 98,90
9NL 83-93 99,05 99,10
8% NL 79-94 98,75 98,75-8.4 NL 84-94 98,25 98,40
BV2 NL 83-94 98,05 97,95
BV2 NLB4-94-1 97.95 97,90
BV.NLB4-94-2 100.00 100.00
BV2 NLB4-91-1 99,35 99,35
B'/_ NLB4-91-2 99,25 99,20
BV2NLB4-91-3 99,10 99,10t
BV2 NLB7-95 97,50 97,50.
BV2NL 89-99 9615 96,25
B/4 NL 77-92 98,30 98,30
B' 4 NL 77-93 98,10 98,20
B'/. NL 83-93 9800 98.000,

.jjnlw* gg g.g! ftE [o
OMLB3 93 97 75 97 75S^b» 96 45 964?3~NL 7797 9460 94 75
7% NL77-92 97 30 97 30Ï£mLB2 93 97 10 971
„85 00 9380 330&g£ . 9158 16
7V2 NL 78-93 96.90 96,9071/^8390.2 99.55 99 55], 93*10 9310.^B-9- 95 30 5,5
7'/. NL 85-2 95 94,95 94.95
7., 86 93 97 15 97 05£Xf 89 95 M_
7>A NL 89-99 88.65 88,55
7NL 66-91 98.10 e 98,10e
7Ni_.Q9 9700 97 ?nIZJ.2 550 560K92/96 9M5 265
-m_ 7 m OT 1(1 Q...; K S*
,„«, 8715 87 20Bl %-" 87.05 $
ca/ mi 19ik a. 9235 99.'.S. " L'i_ «, iiZ Rfi.li Ir on£K K 8-i°o
6V2 NL6B-93-1 95,40 95,40

111l «» W
6V. NL87.94 90,15 90,05
fil,., N
, s„% 8735 8730!,',ïïr«" 8505 85 05, X 8.58 $%_
6NLB7 85,25 85,00

"££"« «ï 9
9«^NL7_92 95.20 9o 20

6V. NL 86;96 86.20 86.10„„ 88,7„

%BSSG K K
61".» „o «
Si8
f^",8

6'«8 92 s«qn|« g— I i4
fi
9
n
4

uft S» 93^tf^fZ SS $«4/2 NL 63-93 92,40 92.40i S, lii=; s: "
3:.A NL 53.93 95,00 95 00,

4898 90 00 HZ
3
,
;4 NL 50.90 99,40 '_

-NLS4-94 ~50b 91.70
0 b 3-NL5a95 9J'büb 93»

Binnenl. Obligaties
hno-leninoenBng-ieningen
12BNG 81-06 1,05 105.70
11 BNG 81-06 104,00 104,00
B/2 BNGB4-09-1 94,50 94,50
B'_ BNGB4-09-2 94,00 94,00
6.4 BNG 67-92 96.40 96,40
6*4 BNG 68-93 95.70 95.70
6V2 BNG67-92-1 96,00 96,00
6V. BNG 67-92 96,30 96.30
6 BNG 65-90-1 98.40 98.40
6 BNG 65-90-2 97.70 97.70
5% BNG6S-90-2 98.00 98.00
5V4 BNG 64-90 99,80 99,80
4., BNG 62-92 96,00 96,00
4V2 BNG 62-93 94.70 94.70

Converteerbareobligaties.5 ABN 85-95 90.10 90.00
B'/. A.1.R.85 110,00 110.00a.6'/.Bührm.73 280,00 -
6V_ Cham 86 65,50 65,50
5 Enraf-N.86 92.50 92.50
7HCSTechn. 96,50 97.00
6 Hoogov. 85 106,00 109.00
sHoopEffB7 84,20 84.20
84.KNSM75 229.00229.00i6> _ Nijv.Bs 145.00 145,50
6ViR01.67 82.50 83.50
M SHV 81 147,00 147,00
B%Stevin76 101.00b 101.00 b
8'« Volker7B 101,00100,00(
Bllinünl. aandelen:"T . _ __<* mmAalberts Ind 64.9065.00,
ACF-Holding 34,90 36.70
Ahrend Gr. c 230,00220,00'Air Holland 27.00 27.00: 39,20 39.10
ABN (div 90) 37,00 37.20
AsdOp.Tr 20,50 21.
Asd Rubber 5.10 5,10
Ant'Verff 4I»'!°„„__'Atag Hold c 97,50 97.80
AuUnd.R'dam 85.00 85.00
gAM Groep 8.00 84.00

SSSBelindo 320.50 320,50
Berkel sP. 5.30 5.0 d
Blydenst-Will. 25.60 25.80
Boer De, Kon 320.00 3.de Boer Winkelbedr. 59.50 59,30

1». 'ÜS fS
Braat Beheer 41.30 1,50

Breedst _ ü
g*«gf K«»g-jB-it. moo 9.500

sa -7s
Cind"-Ke>' 193üü19300IClaimindo 356.00 356,008a- as b
-~-, s a
DSM(d,V9O. 103.00
Econosto 319.00 321.00, 2000 , 2000Sst a a
F:: 'i aGamma Holding 79.00 79.30
Gamma pref 5.705.70!Getron.cs 28.80 29.00

%R̂,
Goudsm.t Ed. 375.00 370.00

Griao^Kot 14. 25,00
Grolsch 143-10 \_H_GTI-Holding 164,00 166.00
Hagemeyer 113.20 113.00
IdemV2 div.'B9 110.20 110.20
HALTrust B 13,70 13.60
HALTrus. Unit 13,70 13.70
H.B.G. 174.00 174.10c
Hein Hold 85.50 87.00
Hoeks Mach. 167.00 166,00
Heineken Hld 85,50 87,00
Holl.Sea S. 1.13 1,12
Holl. Kloos 430.00 -
Hoop Eff.bk. 10.40 10.50
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16,50 16,50
IHC Caland 41.80 41,20

.« 2,3.00 212,00

ponder S 5 700
Ka

K
sAss 4200 4150

Kempen Holding 6 0 68
Ktoe'sSmk 140000 1400 0
KBB 62 00 63 80

c 6200 63 50
KonSphinx 120 30 12 00c.KoppC H. » 294 00'bKra7nap

P
osky 193.00 190.00

Undlé &G\ 58 60 59.00MaonTosh 850 38 20
m pt,,, 6g 690 00
Medlcopharma 59.50 59,50JJemdiv9o) 63 00 -MeTa ln 5-0 5.10
MHV Amsterdam 18,90 18.90
Moeara Enim 1205.00 1228.00
M Pnm n_ ren IS7OO 00 IWOOO"’""en Co '2930 29 200

,],?? sin 7«n
405-. 4oS' mm __f

RON «j,
..._ ..... „.,.„
NBM-Ams.elland 0

~,„„ «Inn""M.^. ..^> IZ.
N nca gb "K 'ïï

76,50 76.50
Nl,,. tCate 94 50 95 0o" .{,^.90 ""_SceX.'.vO -M.

66.50 66.70
OTRA ~400 ~5 30

PjijJ, 28.30 28,80

pö'.S S
« i
R v (eert 46M 46 70te

rr,L «00 63 50ST üiS
SS*.; i iStad Rotterdam c 42 4.70

«*_tSl__L. 34000 34000Text.Twenthe 340,00 340.00

»»" a :
ast il

3

VRCKlroep 53.70 53.70
{gSt 4 «*^EC g* ;^
Wolters Kluwer 180 00 178 00,^"Lrl%U

0* 4490 4400d"9U \\ZW-uri *Urn 41UU

"Hp| poojnosinste||jnaenBeleggingSinSieilingen
Aegon Aand.f. 36,50 36.50
ABN Aand.f. 71,00 71.00
ABN Beleg.f. 53.20 53.10
ALBEFO 50.50 50.40
Aldo„arßFs 21.60 21.60
Alg.Fondsenb. 223.00 223.00
Alliance Fd 10.10 10,20
Amba 47.00 -
America Fund 280.00 284.00

AmroEu,, 70 40 na

aZ Ne.h.F. 70JO 70.30
Amro N.Am.F. 60.30 60.40
AmroObl.Gr. 152.40 152.30
Amvabel 76.00 76.50
As_u_Tigers_d 62.70 63.30
AsianSelFund 47.00 47,00
Bemco Austr. 52,00 52.50
Berendaal 107.00 110.00
Bever Belegg. 6.15 6.15
BOGAMIJ 107.50 108,50
Bu.ze__.taan 42.00 42.00
CLN Obl.W_u.__ef. 98.80 98.60
Delta Lloyd 40.50 40,50
DP Am. Gr.F. 24.50 24.50
Dp Energy.Res. 46.50 -Eng-H011.8.T.1 9.30 9.30
EMF rentefonds 58.30 58,10
EurAss Tr 9.50 9.70
EOE DuStlnF. 271,00 273,00
EuiCrFünd 59,00 59.20
Furo Soam Fd 920 940gTgBÏÏ" iSS 505
Hend.Eur.Gr.F. 211.00 212,00
Henderson Spirit 67.5068.70.
Holland Fund 6960 70,00Hol! öbl.Fonds 11400 113-0
Holl Pac F 106.00 10600£££_-* 490^0 490,0
lnteieff.soo 46,50 46,90

Ja an^und 26^0 26.0
Jap.lnd.Alpha Fd 11500.00 11950,00
JapanRot. Fund ven 9700.00 -
ML Obl.Div.Fonds 96.20 96.20
MX Int.Vent. 54.50 54.50
NiltResFund 1400.00 1430.00
Nedufo A .33.0 12.50
Nedufo B^ rf

.37.» 37,^
NMB Global F. 46.40 46.90
NMB 0b1,,F; 33

NMBV^Goed SS &S
2„ 2

a, as ss
Personßene 99 30 99,30
PostbBelegg f 50.90 50 90sSSSr js

-_

bsfe s »n^ NV
509Q

RG b auw SMO 50 30Kü D.auw ju, u ju.ou

___a, aSa_ _ s s
Tokyo Pac. H. 245.00 245.00
Trans Eur.F. 79.50 80.20
Transpac.F. 410.00 420.00
Un« .2500 .2550

Un onds 36.00 36.00a WN 59,60 59.60
Vast Ned 128.80 128.90
Venture FN. 45.00 45.00a
v'BNV 86.30 87.00
VSB M.x Fund 50.00 50,10
WBO lnt 71007100/4
WereldhaveNV 205,50 205,00
Yen Value Fund 89.00 88,60'
Buitenlandse obligaties
B^EEGS4(I| 97 80 97 80I^Zl 4 3-60t»4EIB 65 99 50 99 50a-4UBbS "'^ WM

nrin n amerik aandelenDng. n.ameNK. aanOeien
Alhed Signal Ind 35,00 35,50

£»»£ jm. «J
Am.Td._-Tel. 39.70 39.80
Ameritech 57,79 0.,80
Amprovest Cap. 115.00 -
Amprovest Inc. 218.00 -
ASARCO Inc. 27.40 28.40
Atl. Richf. 113.00 114.40
BAT lndustr. 7.90 7.90

b Be|{ Atlantic 88.80 90.60
Be CanEnterpr 43.20 43.40
Bell Res.Adlr 0.20 -
Bell South 52.40 52,60
BET Publ.c 2.60 -
Bethl. Steel 1.. 0 18.10
Boeing Comp. 63.50 64,60
CDL Hotels In,. 0.
Chevron Corp. 6.00
Chrysler 6.05 6,0
Citicorp. 2D.00 24.75
Colgate-Palm. 56,75 55.50
Comm. Ed.son 35,50 35.70
Comp.Gen.El. 540.00 -S Confo. Data .7.30 ,7.20
Dai-Ichi Yen 2600.00 -
Dow Chemical 65.00 65,50
Du Pont 39,25 -
Eastman Kodak 37,60 38.60
Elders IXL 2,90 -
EuroactZw.fr 135.00 135.00
E.xonCon> 4i.20 46,80

Ford Motor 46.00 45.80
Gen. Electnc 61.75 61,60
Gen. Motors 44.80 45.00
G.liett^ 48.75 48.50
Goodyear 33.70 33.50
Grace & Co. 29.00 -
Honeyw^ g 0Kg
ntern. Paper 49.60 -

ITTCor, *g 55.40

j*-^ g» g."36.00 «o

bbts- 1ü«" «
Morgan $ 37.20 -37.00
News Corp Auss 9,80 9.80as-_. ss. Ss

ssLc ss ss
Phill Petr. 25.50 25.50
Polaro.d 44.75 44.60

sa as s_«
p£r, g-«Sears Roebuck 41,00 41,00
Sony.yen) 41.80 41.20
Southw. Bell 54.70 55,80
Suzuk.lyen) 9. 00

Texaco 58.80 58,20
Texas Instr. 35,20 35,50
TheCoastalC. 31,00 30.80
T.I.P Eur. 2,00 a2,00a
Tosh.baCorp. 1100,00 1110,00
Union Carbide 23,30
Union Pacific 76,00 d 75,70^Un.sys 14,00 14,50
USX Corp 35,7036,10a
USWest 68.80 68.90
Warner Lamb. 104,00 -
Westinghouse 70.70 72,50
Woolworth 59.60 60,30
Xerox Corp. 51.50 52.00
CertificatenAmerika.tertltlCaten AmeriKa
AMAX Inc. 45,00 46,00
Am. Home Prod. 192,00 -

attn^ 75.00 7500

Atl Richf. 215.00 220,00
Boeing Corp. 119.00 -Can. Pacific 38.00 38,00
Chevron Corp. 130,00 -
Chrysler 30,00 30,50
Citicorp. 46.50 46,50
Colgate-Palm. 109.00 109,00
Control Data 28.00 .50
Dow Chemical 121,00 125,00
Eastman Kodak 70,50 72,00
Exxon Corp. 89.00 89.00
Fluor Corp. 8.00 81.50
Gen. Electnc 16,00 117.50
Gen. Motors 83.50 83.00
Gillette .00 g.OOGoodyear 65.00 65,00
nco 44.00 45.50
1.8.M. 195.00 196.50
Int. Flavors 118.00 -
ITTCorp. 119.00 -
Kroger 24,00 24,00Uiclheed 69.00 70.00
Merck & Co. 129.00 3,50
Minn. Min. MW
Pepsi Co. 109,00 108,00
Philip Morris C. 68.00 67,00
Phill. Petr. 47,50 48,00
Po.aro.d 77.50 78,00
Procter&G. 125.00 -

Sears Roebuck 77.50 77.50
SheU Canada 60.50 62,00
Tandy Corp. 59,00 60.00
Texas Instr 65.00 66.50
Union Pacfic 1«.00 1«.00
UnisysCorp 28.00 28 00
USX Corp 66.00 68.00

Woolworth 11,00 114 00
Xerox Cor, 91.00 9,00

certificaten overigC rtrtica e

=.^, ,sss 411-M

Hoechst 310.00 311.00
Nestle 8600,00 8500.00— ,M OT

c»*^" 's »
102ABN 87 94.25 94,25
13Amev 85 97,10 97.10

AmevBs 102,00 102,00

iis_r_ ssssar., as
Amro Bank wr vvv u,w

Amro"^ .50 .50
9 BMH ecu 85-92 95,50 95,50

J^- g
;E1

H8.-f"" 5 "« 95'«?94.90 94,90

' v » \^ »^"„ "W 100.00
2'j.NMB Pb.B6 80,50 80,80
£"5^ S"__1aB„6 %&f'«"f 99.00 98,50
"R? bo

I1?3 '^ 102,0
»^bo 85 93.00 93.10

.Rabo 84 95.00 95.00
Parallelmarkt""««"nw»!
Alanhen 21.30 22.00
_erghU'T SiS SBesouwVanc. 50,00 50,80
CBI Bann Oce. yen 2000,00 -
Comm.Obl.F.l 99.40 99.30

c0mm.0b,.,2 g» g
De Dne Electr. 34* ,M
Dico Intern. 110 00 110,00

ttXdato 2.20 2,20
Ehco-KLM K. 35 00 35,00
|&LBeegg.l 70.10 69 40
E&LBeegg.2 7.20 0.70
E&LBelegg.3 .3.80 73,40
Fr<* Rec.Sh. 200 32.30
GeldPapx 62.50 64,00
Gouda Vuurv c95.00aGroenendijk 34.80 34.50
Grontnuj|c 175,00 176,50
HCAHotóing 50,50 50.20
HesBeheer 234.50 228.00
HighLDevel 14 70 -
Homburg eert 3.203.20entewewEur. MO WO
lnv. Mij Ned. 32.3 U oadu
Kuehne.He.tz 42.50 43.00
LCComp.Gr. 69,00 ,00
Melle 277.00 278,00

Nedschroe^ ,18.00 -
Neways Elec. B,BU ».eu
NOGMJon* 1* *pan pacitic lU.SU voo
P.eMed 1010 10.20
Poolgarant 9.00 9,00
SimacTech. 1,6. ,»
Sl.gro Beh. 4..2041.5U

Weweler 80.10 82.00

OPT ,EBEURS
ab^ papr W» 270 2.10 1.80

dH cap 95,00 287 2.50 2,60
dsm capr urn 220 2,00 2.80
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Vooral door gunstige afzet op buitenlandse markt

Groei omzet Limburgse
bedrijven met 6 procent

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het Limburgse
bedrijfsleven kende vorig jaar
een reële groei van 3% en dat is
2% minder dan in 1988. De geld-
omzet groeide, evenals in 1988,
echter met 6%. Deze groei doet
zich al zes achtereenvolgende ja-
ren voor.

Het omzetresultaat is vooral te
danken aan de gunstige afzet in
het buitenland, die met 5% is toe-
genomen. De binnenlandse geld-
omzet steeg met 1%. Vooral de
gang van zaken in de industrie is
verantwoordelijk voor de ex-

portomzet. Liefst 83% daarvan
betrof industriële producten.

Het aandeel verliesgevende be-
drijven is sinds 1980 niet meer zo
laag geweestals vorig jaar, name-
lijk 9%. Dit percentage is zelfs
een fractie lager dan de landelijk.
Bij 74% van de bedrijven is de
rendementspositie verbeterd. De
investeringssom nam toe met
12%, maar bijna 40% van alle be-
drijven investeerde niet meer in
de laatste twee jaren. (Landelijk
precentage ligtom en nabij 35%).
De werkgelegenheid in de Lim-
burgse bedrijven nam toe met

3%. Dat percentage komt over-
een met het landelijke gemidde-
le. Bij de bedrijven die niet in-
vesteerden nam ook de werkge-
legenheid niet toe.
De bedrijven tonen zich zeer op-
timistisch over het lopende jaar.
Liefst 31% van de bedrijven ver-
wacht een omzetstijging en
slechts 10% een daling van de
omzet. Ongeveer 140 bedrijven
geven aan dat zij voor het eerst
gaan exporteren. De verwach-
ting is verder dat het aantal be-
drijven dat nu nog in de rode cij-
fers zit, opnieuw zal afnemen en
meer bedrijven gaan investeren.

economie

Orderportefeuille voorlopig goed gevuld

Goed jaarvoor KNP
Van onze verslaggever

IARDEN - De Koninklijke
rierlandse Papierfabrieken
toP) in Naarden heeft vorig
|f afgesloten met een winst. ’ 313,6 miljoen. Dat is een
(ging van 25 procent ten op-
hte van 1988. Het dividend
f aandeel zal worden ver-
pgd tot ’2,40 (1988: ’2,20).
[behaalde winst is inclusiefftengewone baten en lasten.
(productie van het bedrijf' steeg

ft met 1,3% tot 1.335.000 ton pa-
f en karton. De netto opbrengst-
trde nam toe met 6,3% tot ’ 2,7
fiard. Het resultaat uit deelne-men steeg met ’ 65 miljoen tot
P,9 miljoen als gevolg van de ver-
fVen participaties in Leykam-
(rztaler Papier und Zellstof AG
stenrijk) en HCH Sieger GmbH
-o (West-Duitsland) en de goede
iq van zaken bij RP Europa en de
G-Groep.
or de gestegen grondstofprijzen,
niet volledig of niet tijdig kon-

-1 worden doorberekend daalde
bedrijfsresultaat tot ’ 349,2 mil-

-1 (in 1988: ’ 369,4 miljoen).

Overname KNP
Meerssen bijna

afgerond
MAASTRICHT/APELDOORN -
De samenwerking op het gebied
van papierspecialiteiten tussen
Gelderse Papiergroep te Apel-
doorn en KNP is nagenoeg rond.
Daarbij zal de Gelderse KNP
Meerssen overnemen en krijgt
KNP een belang van 40 procent
in de Gelderse. Intussen zijn de
SER-fusiecommissie en andere
betrokken partijen geinfor-

meerd.
Van de grootaandeelhouder van
Gelderse Papier, Gelders Be-
heer, krijgt KNP bij de over-
dracht van het bedrijf in Meers-
sen behalve een belang van 40
procent in de Gelderse een recht
van eerste koop op nog eens een
pakket van 30 procent. Er komt
geen bod op de overige stukken
van de Gelderse.

Door de overneming van Meers-
sen zal de Gelderse de omzet zien
toenmen van f315 miljoen tot
f430 miljoen per jaar en het aan-
tal personeelsleden van 1020 tot
1470.

Nettowinst ABN met
bijna 15% toegenomen
AMSTERDAM - De groepswinst
van de ABN is vorig jaar met 17,2
procent gestegen tot f735 miljoen,
de nettowinst nam met 14,7 procent
toe tot f7Ol miljoen. Voor de winst
per aandeel betekent dit een stij-
ging met 7 procent tot f5,96.

Het dividend wordt verhoogd van
f 2,80 tot f 2,90. Het bruto resultaat is
met 13 procent gestegen tot f1554
miljoen.

De leiding van de bank acht het on-
der de huidige omstandigheden,
waarbij de koersen van de bankaan-
delen door de gestegen lange rente
onder druk zijn komen te staan, met
wenselijk tot verdere uitgifte van
nieuwe aandelen in de vorm van een
stockdividend over te gaan. Daarom
is besloten ditmaal voor te stellen
het slotdividend uitsluitend in con-
tanten beschikbaar te stellen. Reke-
ning houdend met het al betaalde
interimdividend bedraagt het slot-
dividend f 1,50. Op de preferente
aandelen wordt f2,70 uitgekeerd.

De resultaten van het Nederlandse
bedrijf waren nagenoeg gelijk aan

die over 1988. Het kredietvolume
steeg bevredigend, maar de hieruit
voortvloeiende stijging van de ren-
te-opbrengsten werd meer dan ge-
compenseerd door de dalingvan de
rentemarge.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 02-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.020/ 25.520;
vorige ’ 24.940-/ 25.440; bewerkt ver-
koop ’ 27.120; vorige ’ 27.040 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/ 350 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,865 1,985
austr.dollar 1,41 1,53
belg.frank (100) 5,24 5,54
canad.dollar 1,56 1,67
deense kroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110.15 114,15
engelse pond 3,08 3,33
finse mark (100) 46.00 48,50
franse frank (100) 31,80 34,55
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 125,00 131,00
noorse kroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,70 16,25
port.escudo(lOO) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,80 32,30
zwits.fr. (100) 125.50 130,00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,93175-1.93425
antill.gulden 1,0650-1.0950
austr.dollar 1,4700-1,4800
belg.frank (100) 5,4175-5,4225
canad.dollar 1,62125-1,62375
deense kroon (100) 29,305-29,355
duitse mark (100) 112,585-112,635
engelse pond 3,2150-3,2200
franse frank (100) 33,300-33,350-
-griekse dr. (100) 1.1450-1.2450
hongk.dollar (100) 24,6250-24,8750
ierse pond 2.9950-3,0050
ital.lire (10.000) 15,250-15,300
jap.yen (10.000) 129,09-129,19
nwzeel.dollarO 1,1330-1,1430
noorse kroon (100) 29,325-29,375
oostenr.sch. (100) 15,9830-15,9930
saudi ar.ryal (100)0 51.4250-51,6750
spaanse pes. (100)0 1,7510-1,7610
surin.gulden 1,0650-1,1050
zweedse kr. (100) 31,290-31,340
zwits.frank (100) 128,385-128,435
e.e.u. 2.3045-2.3095

Nettowinst
Randstad

’65 miljoen
DIEMEN - Randstad Holding (uit-
zendbureaus, schoonmaak- en be-
veiligingsdiensten) heeft vorig jaar
bij een met 16 procent tot f 2197 mil-
joen gestegen omzet een nettowinst
behaald van f65 miljoen. Dit bete-
kent ten opzichte van 1988 een toe-
neming met 45 procent. Per aandeel
steeg de nettowinstvan f2,07 tot f3.
Het dividend wordt f 1,20. Eerder
werd het voornemen kenbaar ge-
maakt om notering op de Amster-
damse effectenbeurs aan te vragen.
Het ziet er naar uit dat dit nog in
1990 zal gebeuren.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 186,30 188,70
id excl.kon.olie 175,10 176,50
internationals 192,80 195,80 "lokale ondernem. 180,40 182,_0 "id financieel 139,20 140,40-
-id niet-financ. 221,70 223,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 242,90 245,90
id excl.kon.olie 217,60 219,50
internationals 260,40 264,40
lokale ondernem. 223,20 225,20
id financieel 181,30 182,90-
-id niet-financ. 265,00 267,40
Stemmingsindex (1987= 100)
algemeen 105.30 106.90
internation 105,20 106,90
lokaal 105,40 106,80
fin.instell 101,70 102,70
alg. banken 99,80 101,10
verzekering 104,20 104,90
niet-financ 106,60 108,20
industrie 105,80 107,20
transp/opsl 121,30 124,20

De dagenlange stijging van de
dollarkoers is gisteren afgeremd
door interventies van Europese cen-
trale banken. Bij het slot van de
handel in Amsterdam werd f 1,9250
genoteerd,

(ADVERTENTIE)

ÊBS
GROT-BEER ....

Financieel-administratieve software van GROTE BEER:

EEN HEMELSBREED VERSCHIL TUSSEN
ZOMAAR EN ECHT AUTOMATISEREN,

Voor informatie:

I^B ((il Steenbergstraat 5 en 42
<A \^ !■« 6465 AB Kerkrade

Reken Centrum Limburg tel 045-424040/413741

Mede in het kader van de Amsterdamse manifestatie Sait '90 komen dinsdag 6 maart
aanstaande bij veilinghuis Gijselman met scheepvaart verbonden voorwerpen en kunstui-
tingen onder de hamer. Deze mevrouw kwam alvast een kijkje nemen.

Zaterdag 3 maart 19909
f limburgs dagblad J



Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C Körfer. Tel. 045-229045.

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

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

Mercedes 207 D personenbus 2x 1986
Mercedes 207 D Bestel 1985/1987
Mercedes 307 D Resteel (glaswagen) 1982
Nissan Vanette D 1988
Nissan Capstar met meubelbak, 57.000 km 1987
Mitsubishi L 300 D 1986/1988
VolkswagenTransporter Pick-up B en D 2x 1986
VolkswagenLT 28 D Pick-up DC 1983/1985
VWLT 28 D Pick-up nw. motor 1985
VW Caddy methuif B 1987
VWkleinbus B en LPG 1986
FordTransit D 1988
Renault Master met meubelbak
bakmaten 3.90x1.95x2.00 2x 1986
Opel Combo D2x 1988
Suzuki Carry Bestel 33.000km 1987
Citroen C 15 D Bestel 1986
CitroenC 25 D Bestel met imperial en trekhaak 1986
Toyota üte-Ace D DC 1985/1986
Toyota Hi-Ace D personenbus 1986
Toyota Hi-Ace D lang 1986/1987
Toyota Hi-Ace D lang D.C 1986/1987
ToyotaDyna Pick-up D 1987
ToyotaDyna Pick-up D.C 1989
Toyota Corolla VanD 1987
VWBestel Turbo D 1986/1987

Inruil en fin., onderhoud in eigen werkplaats.
Geopend ma. t/m vr. 8.00-19.00 uur. Zat. 9.00-16.00 uur.

Staat er niet bij wat u zoekt. Bel ons of kom langs.
ledere week nieuwe voorraad.

Te k. vrachtauto MAN type
9.136 F bwj. '80, km.st.
125.000, gesloten wagen
m. laadklep vr.pr. ’ 12.500,-
-incl BTW. 045-728221.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 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

Autotelefoon
huur-koop-lease

v.a. ’ 89,-per mnd.
TLS BV Tel. 04492-3888.

Te k. 2 complete LPG instal.
samen ’ 150,-. Tel. 045-
-222364.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. BLOK met bak Golf
1600S, Grill, dubb. Hela
lampen, voorspoiler Zender.
Tel. 045-252832.
SPORTVELGEN v. BMW 3/
Golf, 4 mnd. oud, 6 spaaks,
7J-15" en banden 205x50,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-221039
VW GOLF-motor 1600 en
versn.bak compl. moet weg
t.e.a.b. 045-463487

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. aanhangwagen, dub-
belasser, merk PEKAWEE,
laadverm., 1450 kg, afm.
3.30x1.76 m., met registra-
tiebew., i.st.v.nw. ’1.950,-.
045-323178.
Te koop DUBBEL-ASSER
en gesloten aanhangwagen.
Tel. 04754-84193. " i

AUTOCARBULANCE, kan-
telbaar, 100% in orde, pr.
’3.000,-. zat. na 19.00 uur
045-351750.
Te k. AANHANGWAGEN,
120x150, ’350,-. Plein 12,
Merkelbeek.
Te k. AANHANGER a.n. m.
oplooprem I.v.m. plusm.
1000 kg 12 m. br.1.20 m.
T.e.a.b. Fr.Halsstr.l4,
Brunssum.

Motoren en scooters

Krad Kluft
Motorradbekleidung
Ankauf & Verkauf

Preisgünstige neue
Markenwaren

Adalbertsteinweg 97,
Aachen. 0949-241-511507

Te koop SUZUKI 500 GT 2-
takt, bwj. '78, met iets werk;
Honda MB bwj. 80, met s-
gang blok. Tel. 045-726212.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. YAMAHA Virago 535
bwj. 3-'B9, 600 km, nieuwste
mod., vr.pr. ’ 8.500,-. 045-
-219822 liefst na 18.00 u.
Te k. HUSQVARNA WR 240
enduro en kent. bwj. '86,
’3.250,-. 04498-55810.
Te k. schademotor SUZUKI
GS 400, ’500,-. Tel. 045-
-228608.
HONDA CB 500 F, blauw-
met., m. div. extra's, bwj.
'77, pr.n.o.t.k. 045-256651

(Bromfietsen
Te k. Puch MAXI m. sterrew.
z.g.a.n.; Zündapp KS 50 m.
sterrrew. en verz. Tel. 045-
-220418.
T.k. OPA-OMA fiets, dames/
herenfiets, cross- en meis-
jesfiets, tel. 045-257371
Te k. YAMAHA DT i.z.g.st.
Tel. 045-257298.
Te k. prof. RACEFIETS, af-
gemon., camp. Eyserweg 3,
Eys-Trintelen.
Te koop mooie YAMAHA RT
bwj. '86, zwart/rood, pr.n.o.t.
k. 045-222842 na 17.00 uur.

Te k. Yamaha DT MX, IV2 jr.
oud. Tel. 045-752156.

Te k. HONDA MTX 50,
zwart, bwj. '88, vr.pr

’ 1.500,-. Tel. 045-229700.
Te k. bromfiets VESPA Ciao
1988, ’600,-. Benzerader-
weg 123, Heerlen.

Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen en verz., bwj.'B9.
Hengelostr. 43, Heerlen
Te k. PEUGEOT bromfiets,
Matheusstraat 16, Heerler-
heide.

Wintersport
SKI-DAKKOFFERS. Opreij,
Kruisberg 50, Meerssen.
Tel. 043-643500. Open: all
namiddagen.

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

Vakantie en Rekreatie

Zeilen/Surfen
te k. SURFPLANK, merk Mi-
stral-kaloa, ’400,-. Tel.
-045-314071.

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

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.

T.E.C, caravans,
FRANKIA Caravans, Campi-Star voortenten,

4001 accessoires, nog enkele T.E.C, -modellen '89
met hoge kortingen.

Fritz Berger Recr.
Rijksweg 21. Kessel. Tel. 04762-1465.

Kampeerauto's
FRANKIA 470 op Mitsubishi L3OO benz., speciale

fabrieksaanbieding z. inruil van ’ 60.950,- nu ’ 54.950,-.
Direkt te leveren.

Fritz Berger Recr.
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762-1465.

Te k. TABBERT 5 a 6 pers.
bwj. '81, met voortent, vr.pr.
’7.000,-. 04743-1413.

Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans, Brom-
melen 58A Geulle, 043-
-645079

. Te k. TRIGANO vouwcara-
van 1978, i.z.g.st. met kan-
telbeugels, oplooprem, re-
servewiel, binnentent,
grondstel en gastoestel. Tel.
045-325773.
Te k. tourcaravan KIP de
Luxe t. 460, me. voort, ijs-
kast en kachel, pr. ’ 5.250,-.
als nw. Tel. 045-325955.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
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.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,

" Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.. Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.

i Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-

"en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Lord MUNSTERLAND
Luxus 535, tandem-as, als
nw. ’ 9.000,-. 04493-1304.
Te k. 3-pers. ADRIA cara-
van, voortent, bwj. '83, i.z.g.
st. Birkveldweg 16, Hulsberg

ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Te koop WILK HKT de Luxe,
4 mtr., met eindkeuken, bwj.
'87. Tel. 045-454203.
Te k. Mercedes CAMPER
hoogslaper Haesenstr. 18,
Schaesberg (Landgraaf).
Te k. Caravan MUNSTER-
LAND, I. 4.80, juni '89. Prijs

’ 14.500,-. 04490-40658.
Te k. HOBBY Luxe '87, type
430, badr. en luif. 4-5 pers.
R. v. Gelderstr. 45 Nieuw-
stadt.
KAMPEERAUTO 2-4 pers.
Mitsubishi L3OO 2500 D,
bwj. '88, verl. en verh.
15.000 km, wintervast,
dubb. ramen, uitneemb. in-
ter., trekh., stereo-install.
enz. Spoedprijs ’29.500,-.
Tel. 04498-51685.
T.k. DODGE camper m. ver-
hoogd dak en geh. ingericht,
6 cyl. en extra's. APK Pr.n.o.
t.k. Tel. 04498-54651.
Rustig gelegen VAKANTIE-
HUIS in Duitsland op ong. 5
km. van Monschau, 4 é 5
pers., open haard, compl.
ingericht, ’350,- p/wk. Sil-
vertand, tel. 045-311286.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.— "

Duitsland
Landhotel Hessenhof D-
-5787 OLSBERG 12. Tel.
09-49.2962/2346. Kegel-
baan, sauna, zonnebank,
openhaardkmr.
Bad Tölz (Obb.) en LENG-
GRIES (Obb.) Nog zonnige,
gezellige vak. won. met alle
comfort vrij. Info: Café Royal
Kyreinstr. 7, D-8170 Bad
Tölz. Tel. 09-49.8041/9035.

ALLGAU bei Oberstaufen,
vak. op de boerderij, vak.
won. v. 7-8 pers. tevens
kmrs. m. LO, rustige ligging,
mogelijkh. v. wandelen en
uitstapjes. 09-49.8387/441.

Griekenl./Cyprus
Voordelig naar KRETA, ver-
trek Maastricht al v.a.

’ 495,-. Omega Reizen
035-46042, lid SGR.

PASEN nog kamers vrij!
Goed verz. rustik. inger. huis
Allekmrs. met do/wc. VP va.
DM 40, kindervriendelijk,
huisbrochure. Gaststatte-
Pension "Jagerhof" Hubert
Nacke, Hauptstr. 24, D-
-4793 Büren-Hagensdorf.
Tel. 09-49.2951/2621.
HOCHSAUERLAND, gezell.
vak. won. bei Willingen/Win-
terberg, rustige ligging, v.
2-5 pers. va. DM 38. Th.
Lichte, D-5789 Düdinghau-
sen. Tel. 09-49.5632/5275.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hongarije
HONGARIJE/ vak. huizen
rondom het Plattemeer.
Vraagt u naar onze catalo-
gus. Tel. 09-49.711/558444
werktijden.

Spanje/Portugal
Spanje, mooie villa en wo-
ning in AMPURIABRAVA
met eigen aanlegsteiger te
huur. Tel. 09-49.69/681093.
Spanje, AMPURIABRAVA,
Costa Brava, goed verzorg-
de vak. huizen en vak. won.
deels met aanlegpl. te huur.
Tel. 09-49.2102/66284.

Wat VERKOPEN? Adver-

' teer via: 045-719966.

Turkije, Turkije, zuidelijke AGAIS-
KUST, 2 hotels v. particulier
(40 kmrs.) speelse architek-
tuur, dichtbij strand. Tel.
09-49.2102/66284.

Kontakten, Klubs

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

06-320.330.03
Sex voor iedereen

Sexofoon Automatic 06-320.320.11
Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 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

Scheldsex 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

50 et p/m

Party/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07 - 50 et p/m

Gay-Escort
hot Gay info met de beste

Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et p/m

Bel zelf metLenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) 1nf0...
06-320.324.95

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers...
06-320.327.34 - 50 et p/m

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 C/m.

Hardsex
320*325*35
Uitdagend 50 et p/m 06

Nieuw
Angelique, Patty, Kim,

Jessie, Samantha, "Cinde-
rella", Oude Rijksweg Nrd.

56. Susteren naast tennishal
Opgelet Opgelet

5 sexy girls
weekend aanbieding
045-425100 Bel info.

Snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op 06-

-320.326.73 (50 cpm.) Sex-
cont. voor m/v en paren.

Gratis. Diskr. Bel 010--Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

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

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

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

Noorbeek, 1e str. links, na
100m. rechtsaf naar boer-

derij. Mooie meisjes aanw.
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

; nieuw bij Denise- Samantha, Sandra, Lucie,
Sonja, Suzanne. Industrie-

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.- Jongelui zoeken sexcontact; Sex-contact-lijn

i 06-320.320.33 -50 et p/m
Maak nieuwe

VRIENDINNEN
Flirt-Box:

" 06-320.330.01 -50 et p/m
| Lekkere meiden spreken af

op de
Sexrelatielijn

■ 06-320.320.44 - 50 Ct p/m

Flirt-café:
! Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Maak nu 'n hete
sexafspraak?

live-afspreeklijn
! 06-320.320.55 - 50 et p/m

06-sex
* * *

Betty
Hallo lieve beer

06-320.320.06
* * *

Annetje
alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
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

Zoek je 'n ondeugende meid
Hete vrouwen

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sexlijn
10

Sonja's meester?. 06-320.320.10
Evelientje durft

06-320.321.10
met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisje

06-320.320.50
LIVE SEX BOX

06-320.325.30
50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

De Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

lief meisje doet het met haar
Wilde vriendin

06-320.328.04 - 50 Ct p/m

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
Heb je zin in sex?

De Erotische
afsprakenlijn

06-320.325.80 - 50 Ct p/m
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

S.M. BOX
06-320.330.70

talk prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

Rosie

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

in Rosie Feb./Maart.
In een

Portiek
ontdekt Jenny met Frank
wat sex is. Dan is er plots

nog een man.
06-320.323.84 - 50 Ct p/m
In Afrika ondergaat Wendy

sex heel anders. In 't
bordeel met mannen die

Grieks
willen 06-320.326.90 -50cm
Meisjes genieten ongeremd,

als mannen het zo
Geraffineerd

met hun handen
voorbereiden.

06-320.329.24 - 50 et p/m
Een strenge man inuniform-laat 2 jongens alles doen

wat hij verlangt.
Homo

06-320.326.91 - 50 et p/m
Ze heeft echt mooie benen.
2 jongensvolgen haar in het
stillepark. Daar gebeurt het.

Life
06-320.326.93 - 50 et p/m

Van 2 mannen die van
meisjes in

Jarretels
houden leert Ellie iets voor
de spiegel, en ze komt...

06-320.329.23 - 50 et p/m
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 heetste box
van NL op nummertje

06-320.328.29 (50 et. p/m)
Frank overnacht bij die

aardige man en ontdekt hoe
riskant dit is voor een jongen

Homo
06-320.323.86 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon
Naakt

maar later met die 2 mannen
die in die auto...

06-320.326.70 - 50 et p/m
Haar gehuwde vriendin is in
geldnood. Eva's kans. Ja, ik
help je als jij me vanacht...

Lesbisch
06-320.330.52 - 50 et p/m

Leder en
Rubbersex

Jonge paren beleven
vreemde diepe emoties.

06-320.330.51 - 50 et p/m
Linda haalt spullen op in de

caravan.
Plots zijn daar 2 voortvluch-

tige mannen die...
06-320.321.30 (50 et. p/m)

Trio-Bisex-Box.
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Life-Sex. Ze zien elkaar

voor 't eerst bij ons, en ze
doen 't meteen. Ook

Grieks
06-320.326.71 - 50 et p/m

Strippoker
Drank, 2 heren, 2 dames.
Als de slipjes vergokt zijn

begint het...LIFE.
06-320.321.32 (50 et. p/m)
't Is stil in 't duin. Laten we
daar zonnen. Marco gaat
met die man mee. Zijn 1e
homo-avontuur
06-320.321.33 (50 et. p/m)

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.

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

Op wordt gestraft met de
liniaal.

Vera's opwinding is steeds
erger als ze dat voelt.

06-320.326.72 (50 Ct. p/m).
Foei...stof. Mevrouw is

streng voor het
meisje met 't

minirokje en de
sexy benen.

06-320.329.25 (50 et. p/m).
Eline is woest als die
vurige knul

haar zijn wil oplegt, maar na
de 3e keer

06-320.330.09 (50"et. p/m).
Ze draagt een zwart leren
pak en hoge laarzen. Ze is

groot en
onverbiddelijk.

Kniel voor de vrouw.
06-320.330.61 (50 et. p/m).

Een strenge vrouw met haar
blonde slavin voor

lesbisch-life's.M
06.320.330.19 (50 et. p/m).

Diana
Escort

045-320343
320323

Gezellige
dames

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

Joyce
Privé en escort ma.-wo. 12-

-24 u. do-za. 12-22 u. Bel
voor info: 045-411766.

Niet zomaar
een sexlijn!!
Marion de Wilde belt

spontaan mannen op om
live-sex met ze te doen.
Hoe zou jij reageren?

Luister naar de spannendste
06-lijn. Doet hij het of

doet hij het niet?
06-320.326.31
ca. 50 et p/min

Assistentes
voor hun is niets te veel...
06-320.329.69 - 50 et p/m

Sex op 't werk
avonturen tijdens werktijd
06-320.328.69 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar...
06-320.326.69 - 50 et p/m

Meisjes gevr.
Club Pin Up onder nieuwe

directie zoekt dringend
nieuwe meisjes. Inl.

045-272929.

’ 50,- all-in.
Katja, Steila en Monique,

tel. 045-423608.
Een knul beleeft het

Uiterste
voor de 1e keer met 2

mannen, die maar door
blijven gaan.

06-320.329.22 - 50 et p/m

Topsex. De lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25
Welke serieuze man wil mijn
Thaise vriendin

leren kennen?1 Bel 06320-33054
voor informatie. 50 et p/m

Nieuw Amanda
af 10 uur, ook zat. en zond.______ Tel. 045-721759.

Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt 105...
06-320.327.35

50 et p/m

Hete meisjes
fantaseren speciaal voor jou

06-320.327.69..,50ctp/m
Vreemdgaanders vertellen

alles aan Anja. Luister...
06-320.322.08..

50 et p/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen...
06-320.323.05 - 50 et p/m

Privé en escort
045-720916

( (Huis)dieren

Hondenschool Leymbourgh
i start weer met de nieuwe gehoorzaamheidscursussen voor
[ uw hond. Informatie tevens aanmeldingsavond op woens-

dag 14 maart, aanvang 20.00 uur in Manege 't Edele
Rof te Genhout. Tel, info: 043-649519.

Clubmatch
Kynologenclub Geleen e.o. 22 april 1990 IJshockeyhal

Geleen. Inschrijven voor 4 april a.s.
Inschrijfformulieren: 04406-41886, 04490-78662.

Bouviers Dress. groep Nuth
Tel. 045-244050 start wederom cursus gehoorzaamh. voor
i jonge honden. Inf. avond (en video) 6 mrt. a.s. in café 't

Groene Dal te Weustenrade (20.00 u.)
Te k. wedstrijd PONY stokm

' 1.36, merrie, dressuur sprin-
gen L, géén handelaren.. van Kessel, Windraak 28C,
Munstergeleen. Tel. 04490-
-15280.
De GEHOORZAAMHEIDS-

-1 CURSUS voor alle honden
op zaterdagochtend in ma-
nege Terwinselen. Start 10
maart. Ervaren en gediplo-
meerde instructeurs. Inl.
045-752179 of 214998.
Te k. NEWFOUNDLANDER
pups, zwart, met stamb.,
ingeënt en ontwormd. Me-
lickerweg 4, Herkenbosch,
tel. 04752-1115
Te koop Goulds DIAMANT-
VINKEN, amaranten, collies
coelestis. Trichterweg 102,
Brunssum. 045-227427.- T.k. DWERGPOEDELPUPS

1abrikoos en zwart, geënt en
ontw. Tel. 04754-82944.
AIREDALE-TERRIËR pups
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04128-1050.
RASHONDJES puppies van
Mechelse Herders, Heide-
wachtels, Rottweilers, Hus-
kies, Cocker-spaniëls en
Maltezer leeuwtjes. Ook alle
hondenartikelen, Lochter-
weg 8 Budel-Schoot. (bij
Weert) 04958-1851, dins-
dags gesloten.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
PAPEGAAIEN: Handtamme
en sprekende Rosé Kakatoe
en grijze roodstaarten. Deze
week jonge Thimney grijze
pap. nu ’ 195,- en jonge A-
mazone pap. nu ’ 350,- met
spraak gar. Tevens inruil.
Tel. 04490-75359.
Te koop GEVRAAGD: Pa-
pegaaien, Collie's, Persona-
ta's, Gras- en valkparkieten,
pracht Rosella's, Pennanten
en kanarievrouwtjes. Tel.
04490-75354.
Te k. Golden RETRIEVER
pups met stamb. ingeënt en
ontwormd. 013-355836.
Te k. WHIPPET pups, tel.
09.3211721915, mevr.
Korompis, Lanaken (B).
Te koop Golden RETRIE-
VER pups met stamb. inge-
ënt en ontwormd. Geb.da-
tum 1-2-90. 04977-5088.
Goed VAKANTIE-ADRES
gezocht v. lieve Doberman-
teef. Tel. 045-353731,
na 20.00 uur.
Te k. BOUVIER, teef, ge-
schikt voor dressuur, 2jr.
Eyserweg 3, Eys-Trintelen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin

Rozen
voor uw tuin, direct af kwe-
kerij thuisbezorgd. Bel of
schrijf voor gratis brochure:
de Boer, Witveldweg 4 A,
5971 NS Grubbenvorst. Tel.
077-662236.

Te k. STROOMAGREGA-
TOR en tuinfrees. Tel. 045-
-319212.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Opleidingen

Yoga/gezondheidscentrum Z.lb.
geeft cursussen in Geleen/Sittard, Valkenburg,

Maastricht, Heerlen. Indiase filosofie, religie,
yoga en Tantra. Info. en inschr. tel. 043-435943,

Postbus 2342, Maastricht.
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
-r i ,____K«^__ ...___,<=J«Laf"9e^e^,,«h_nH
FRAÜ h-vr R-^ilnnf Rjes te bevr. Begon.asngl. 84
tjeieen-

Wilt u thuis PIANOLES Belt
u 045-715559.

■

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-

4WiiZen A.B.C.D.E. Chkuf-fe^rsop|eidjng goed vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen,
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
■

■■■■■■!

Huwelijk/Kennismaking
MAN, 65 jr., zoekt vriend. Br.I
o.nr. B-3795 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen

Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.,
bem.buro "LEVENSGELUK"

Stichting Discreet
Buro voor huwelijk- en relatiebemiddelingen

Zoekt u een vaste relatie, of vriendschap?
Misschien kunnen wij u hierbij helpen.

Neemt u met ons contact op, of maak geheel vrijblijvend
een afspraak.

Ook 's-avonds en in de weekenden zijn wij er voor u.
Stichting "DISCREET" Hoofdkantoor voor alle regio's.
Postbus 1139, 6040 XC Roermond. Tel. 04750-28545.

Regio Midden-Limburg. Tel. 04750-23705.
Regio Noord-Limburg. Tel. 077-661211.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
WEDUWNAAR 49 jr.,
1.73m., blond, slank, sport.,
netjes, eerlijk en gevoelig
met vaste baan, brede be-
langstelling, geen bartype,
serieuze bedoelingen, uit
zeer goed milieu en 1 vol-
wassen kind (zelfstandig
wonend). Wil nog iets voor
een ander betekenen. Zoekt
kennismaking met nette
goeduitziende eerlijke dame
40-50 jr., uit zeer goed mi-
lieu, om samen het leven
nog inhoud te geven. Doel:
relatie, samenwonen, huwe-
lijk. Brieven met tel.nr. onder
nr. B-3793, L-D, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
All. vr. 59 jr. represt.-baan
zkt. dito HEER. Br.o.nr. B-
-3801, LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Nette HEER uit goed milieu,
60 plus, blond, slank, 1.80
m., i.b.v. auto en eig. huis,
zkt. lief en spont. vrouwtje
50-60 jr., Ifst. met auto en
rijb. om samen nog wat van
't leven te maken, geen bar-
type. Br.met foto o. crew.
ret. o.nr. B-3809 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Jongeman 29 jr., 1.80 m.,
M.8.0., STEENBOK, die
houdt van actieve natuurrei-
zen, Ardennen, New Age
muziek, films en een goed
gesprek, zkt. een jonge aan-
tr. sport, vrouw van 25 tot
ca. 33 jr. (niet rokend, geen
uitgaans- en/of bartype),
voor vriendschap en later
een relatie, waarin weder-
zijds begrip en respect een
belangrijke rol spelen. Br.m.
een recente pasfoto o.nr.
B-3778 Limburgs Dagblad,
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Man 50 jr. groot postuur, niet
vermog., houdt van de na-
,tuur, gezel, thuis, af en toe
'uit eten, schouwburg, café
e.d. zoekt aanhankel. gelijk

i ingestelde VROUW voor
vriendschap tot event. huw.
Spee. van jou, verlegen type
die normaal nooit op adv.
reageert, graag brief met fo-
to welke met antw. gere-
tourn. zal worden. Br.o.nr.
B-3787, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Heer, 64 lentes, I. 1.72, on-
gebonden, niet-roker, zoekt
lieve VROUW met zacht'.karakter. Br.m.foto.o.nr.
B-3773 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Bestaat er nog 'n eenv.
spont. j. VROUW, die meer
waarde hecht aan 'n rustig
spontaan en open karakter,
dan alleen aan 'n knappe
snuit. Zo ja, schrijf me dan,
29 j. man, m. vast werk,
geen uitg.typ. Trefw.: film,
dieren, natuur, muziek.
Br.m.foto.o.erew.ret.o.nr.
B-3774 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenst. man, 57 jr., 1.78 1.,
flink postuur, gesch., fin.
onafh., goed milieu, zoket
eenv. charm. slanke
VROUW om 'n eerlijke toe-
komst op te bouwen. Br.m.
foto.o.nr. B-3775 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heeclen.
Er 40 jahre, 1.70 mtr., Egyp-
ter, selbst. Ingenieur, ledig
sucht nette SIE bis 36 jahre.
Zwecks gemeinsamer Zu-
kunft. Br. o.nr. B-3756 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen.
Jongeman 35 jr. z.k.m.
jonge VROUW, kind geen
bezwaar. Br.o.nr. B-3791,
L.D., Postbus 3100. 6401
DP Heerlen.

Ik, (gevoelige) j. man
die houdt van goede rtt
lezen, gedachten uitv
len, dieren en wanf
zou, na jarenlang alle
zijn geweest, bovenal!
willen kunnen houden
een lieve vriendin. (
handicap geen bezv
Br.o.nr B-3807, L.D.
bus 3100, 6401 DP Hei
Nette heer 53 jr. z.k.m.'
VROUW om samen no
van het leven te makel
O.nr. B-3796, L.D. Po
3100, 6401 DP Heerle;
ALLEENSTAANDEN,
Werkgroep 't Guliks-f
Hoek AgricolaS
Ophoven 1 Sittard, oi
seert iedere zondag
dans- en contactavond
wijs verpl. Inl. 04490-4J
Vraag gratis info over'
genotenkrant en kontal'
voor o.a. (pen)vriei
INTERCOMPAS, Pol
15, Eindhoven.
1

"Aantr. onafhankelijk j.i27 jr., 1.88 is het allee)
meer dan zat. Ben ji)
lieve spontane Holl. Mq
20-26 jr, die van uitj
reizen, maar ook van ft
lijkh. houd? Schrijf ma
br.o.nr. B-3804 L.D. 'bus 3100, 6401 DPHej

Erkende Huwelijksbureaus

Wist u dat...
bij Stichting Date zo'n 6.000 mensen staan ingeschrj

die net als u serieus op zoek zijn naar een partrr
Wilt u meer weten, bel vrijblijvend. De nieuwe gd

brochure ligt voor u gereed. (Erkend RvT). I
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 (
Maastricht mevr. Savelberg: 043-612291
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554 I

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337 j
Stichting Date 'Niet zonder reden Nederlands grootste relatiebuft

_fl __
r^^^^ _______
*___.

Stichting mens en relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

RONALD 53 jr. lange slanke man, grijzend golvend'
bruingroene ogen, wedn., RK, rookt niet, rustige vrid
lijke man. Liefh.: wandelen, fietsen, kruiswoordpuzi

kegelen, zkt. vrouw.
BEN, 27 jr. 1.76 m. slank posturr, donker krullend hal
snor, is rustig en bescheiden, houdt van sporten, af e'
i uitgaan, wandelen en doet zijn werk in de techniek <J(hft MBO-opl.), zkt. gewoon aardig meisje voor geza

lijke toekomst.
TINEKE, 57 jr. energieke, vrolijke vrouw, enthousiastt
taal, levendig en hartelijk, houdt van muziek (zangkö
vakantie en wandelen, hft. interesse voor kunst en cul

zkt. man.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een p<3

voor een duurzame relatie. Wil u reageren of meer
over onze werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr. LU

man of schrijf naar Postbus 5050, 6401 GB HeerH
STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT, eeni
zekerheid voor een zorgvuldige werkwijze. Persoonl

bemiddeling, hoog slagingspercentage.

Mode Totaal
' ■-■
Te k. witte Organza
BRUIDSJURK met toebeh.
mt. 38/40, de moeite waard
op te bekijken, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-226870.— ■

Als u ons voor 12 uur 's I
gens belt, staat uw Plö
LO devolgende dag al iij
Limburgs Dagblad. Tel'
719966. I

Baby en Kleuter
■ -

Te k. KINDERWAGEN
(Hartman), compleet, z.g.a.
n„ mint groen. 045-314071.

Piccolo's in het LimB
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-719'

_**

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 —~\Afvoer verstopt
, Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892. l
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Civiel-technischbureau Jack Bosman,

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

O

P^ !
de la ROY dakbedekkingen!

Postbus 3093, 6401 DN, Heerlen.
tel: 045-229180/fax: 045-22762
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STORMSCHADE vraag
vooraf prijsopgaaf. Wij rege-
len uw schade ook met de
verzekering. Bouwbedrijf
Schaeffer Tel. 04750-11985
b.g.g. 04490-26986.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
BELASTINGAANGIFTE
A-B-E-T formulieren. Af-
spraken. Bel: 045-214112.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf- Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte

Hans LIPS voor timi'l!
dak en zinkwerk met qft
tie. Vraag vrijbl. ao\
offerte. Bel 045-4538l8>
DAKDEKKERSBEDRIJ^Nok, voor al uw daK'
werkzaamheden, met
langste schriftelijke ga^
Bel voor vrijblijvende of^Tel. 045-224459/753005

' STOELMATTERIJ verf-,
ten en biezen stoelen(i
gar. Bel. 045-418820.^/

f Voor al Uw WAND'/
vloertegelwerk. Bel k,
227028. J
Diepvries- en KOELK

iREPARATIE zonder vj
'■ kosten. Bel Geleen 0*J., 45230. Service binnen^
Voor kleine VEfl^!WINGEN, stucadoren, "dekken enz. door he^ iLimburg. Bel: 045-220?>i
Als u ons voor 12 uur '$$ I
gens belt, staat uw Piy \LO de volgende dag al'".
Limburgs Dagblad. Tel- .
719966.

Kapper/Cosm^,
Damesknippen, FÖHJJj
DEL gevr. bij gediplor" -1
kapster. Inl. 04490-l89>t
t

Voor Piccolo s .
zie verder pagina
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n Wonen Totaal

ran! Eiken-meubelgroothandel
fa,e t.o.h. reüniegebouw Geleen
der

30% goedkoper dan elders
iezv
D. Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
He. Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.—__0900-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

_ke° Showroomkeukens
Po
iriei met meer dan 50% kortingy Tomzon
>la

os, keukens, sanitair, tegels.
iag Geleen, Hofdwarsweg 69, Krawinkel-Oost
Dncl (Nabij autoweg Geleen-Beek) Tel. 04490-42516)-4l!oensbroek (centr.) Nieuwstr. 25. Tel. 045-211889.
vër^RBEDEKKING, gor-
.ta. 1- karpetten, topkwali-
'riei vel* aanbiedingen,
Pol^e voorraad, gratis ge-

Won.mr. Grooten,
~^!grstr. 22 Simpelveld.
JjWTEITSKEUKENS,

üJ'aiiteit voor een norma-
'(Jï'js. R/J Handelsonder-n9, Stationstr. 294,
" }LIgL 045-242602.
m«ht zwaar eiken BANK-
). . als nw., vr.pr. ’ 875,-,
Hel' e|k. salontafel vr.pr.-"1^045-323830.

’ 95,-; IJSKAST
■'" diepvries ’ 175,-;
Üggj/ 75,- 045-725595

c hLal uw 2e hands MEU-
rtrr- Kouvenderstr. 208,-
-gr-_b[oek.
t 9ebr. VOUWWAND,e '9e, geh. compl. kunst-
«"6o hoog, ca. 3.00 br.Q45-254422. !

Jj°op weg. omst. zit-*pßANK z.g.a.n. pr.
-,iir>J_spraak. 045-353158.
""Ilgrenen ELEMENTEN-L 3 delig, tel. 045--(°op groot WANDMEU-■ salontafel met tegel-

" miniset. Rijnstr. 31,
Ügal-Heerten.
ïfi noten EETHOEK,e 'afel en 4 stoelen. Pr.

045-417309.

Te k. oude TWIJFELAAR
(bed); gaskookpl.; electr grill
koelk. tafelmod.; Zibro-
kamin. 045-322497
Te koop zwaar eiken HUIS-
KAMER, 4 stoelen met riet
bekleed. Tel. 045-410064.
Te k. mooie bruine 2
WOONKAMERKASTEN,
beiden 250 cm lang, 2 jr.
oud, samen ’ 550,-; kleine
stalen bureau 135 cm lang,
3 jr. oud, ’ 150,-; bank en 2
fauteuilles, 4 jr. oud, groene
bekled., samen ’250,-. Tel.
045-740857.
te k. BANKSTEL(LeoIux),
salontafel, hoektafel, leren
fauteuil, berber tapijt, pr.n.o.■ t.k. Tel. 045-724353.
Te koop velours BANKSTEL
3-1-1, ’75,-. Tel. 04493-
-2189.
Te k. klassiek BANKSTEL
3/1/1 Pr.n.o.t.k. tel. 045-
-417044.
Te k. weg. plaatsgebrek
z.g.a.n. 2-zits BANKJE. Tel.
045-457904. .
INBOEDEL 0.a.: zithoek,
eethoek, wandmeubel,
compl. slaapkamer, groot-
beeld kleuren t.v., tel.
04492-2174
WATERBED Poseidon 180x
214, ledikant Treco, type
Orion (nw.pr. '87 ’4.000,-)
nu ’ 1.800,-. 045-251396.

tZonnebanken/Zonnehemelsan Uden zonnehemels
.-onnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

*a, Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-."ffUjden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

haj Superbruiner!
[er 'amps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en
< g snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
izi. Volledige garantie en service.'an Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
sta Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

cJ Computers

/ COMMODORE C-128,
,gr diskdrive 1571 met'.^Jtie en printer, pr.n.o.t.k

na 17 uur.
in J COMMODORE 64 met
or. re corder, spellen, boe-

' joystick, evt. kleuren-
*~_°r. Tel. 045-229256,

jTe koop AMIGA 500 met
1 geheugen-uitbreiding, kleu-
renmonitor, printer, disket-'
tes, div. spelletjes, etc. pr.
’2.000,-. Tel. 045-461241.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.— TV/Video

'sr* — —; _
»l(.renT.V.'s 8-12 kan. v.a.
il ifc T.V. met afst.bed. v.a
ïl.Pr. Radio/tv FRANK BV
J^aat 33 Heerlerheide.

r-
"^ÜREN TV grote sorte-ntl vanaf ’ 75,-. Radio TV
nJ voorst, Ganzeweide 48Ir^rheide. 045-213879.

Goede KLEUREN TV'S.
Zeer grote sort. va. ’ 125,-
-met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen-
trum Geel, Grasbroekerweg
25, Heerlen. 045-724760.
Te koop compl. Semi-prof.. VIDEO-UITRUSTING merk

i Saba, pr. ’5.000,-. Tel.
04746-3738.

J Huishoudelijke artikelen

SIEMENS
j*>. Zanker, AEG, Miele-J j^achines, drogers,t^asten, vriezers, vaat-

,kers. De laagste prijs.'^°hlen, Rijksweg N 104,
iq ziekenhuis Sittard,

~"^H3228 of 14862.
"a. ’ 8,50 p.w.,Srnachine, vaatwasser,

s>elkast, kleuren TV,
~^netrons en meubels etc.DIDKER Lease,v94782-395 of 895.

3l. overcompl. Miele'4SMACH. ’5OO,- en
£ach. ’150,-. Tel.!^249

Extra reklame, televisies, vi-
deo's, stereo-installaties,
midi hi-fi sets, camcorders,
versterkers, CD-spelers,
casettedecks, platenspe-
lers, stereoboxen, was- en
droogautomaten, diepvrie-
zen, koelkasten, magne-
trons, stofzuigers. Met 10-
-20-30-40% korting. Vanaf

’ 5,- per week eigen finan-
ciering. Grote inruilprijzen.
HOEVENAARS-EXPERT,
voorheen huishoudbeurs,
Kerkstr. 111, Brunssum.
MINI-WASSER voor 1.5 kilo
droge was, i.z.g.st. Prijs

’ 100,-. Te bevr. Palestina-
str. 197, Heerlerbaan. 045-
-417228 na 18.00 uur.

s Kachels/Verwarm ing
i

A?- aangeb. container
(13 m3) gra-

Vfo thuisbezorgd voor<JCUpI. 045-418989.

'fHAARDHOUT ’30,-
-,r,M 5.- per m3. Gratis be-

-1 04459-1675.t ■ ■■

Kachels, inzethaarden, gro-
te keus, gratis geplaatst. De
KACHELSMID, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop KOLEN antraciet,
nootjes 3, ’ 20,- p. 35 kilo.
Tel. 045-455636

<*L Muziek

'. I LLJIV2 JN-1 m\\W_7___\ ut\ U j!a ■ ■
I T.?T?-'.i^ ■ I\4___B__i_____t«__UA_____________M_i^MM__F

i. v (Bij de Markt)
y adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers
' (est

s~ en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
f, aPparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.y ' 'GE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND
Koop bij de man die

jjv het ook bedienen kan!!!
Cosmo-

i% \lncl- bankje, vr.pr.
il l^-IgL 045-223588
t 6rievers SAXOFOONS.
fi %_ ,Verkoop, reparatie,
3 ■ Marktstr. 19 Linne.; fe,J4746-4976. Ope-
q %. lDen: wo. en do. van

.o<. _~00 uur- Vr'i- en zat.'^^7.00 uur
!inÜRLIMSTEL V_ jr. oud,

Vhi Tcompleet plusm.
è jSJ-gL.045-212491..%h_ KEYBOAF<D merk* fin PSR-60, compl.

fc. /ndaard en adapter,1 '500,-. 045-271801

Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons
orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze speciale
klantenkaart. Altijd aanbie-
dingen en occasions, alles
van Flight-case nergens
goedkoper. Muziekhuis
LYANA, Mauritsweg 48,
Stem. 04490-33227, ma. t/m
za. open, do. koopavond.

Te k. KORG Poly 800,
’950,-; Keyb.verst., 30 W,

’ 400,-. Alles samen

’ 1.200,-, tel. 04490-33695.

Mooie JUKE-BOX te koop,
merk Rock Ola, 1966, pr.
’1.350,-. Tel. 045-424981.
Te k. basgitaar I PANEZ
roadstar 11, vr.pr. ’ 395,-.
Tel. 045-242541.
Geroutineerde DRUMMER
m.zang zkt. aansluiting bij
orkest. 045-224284 na 17u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. compl. GELUIDSIN-
STALL. voor orkest (3 weg
aktief PA) met 24 kan. mixer
en monitoren, 8 mnd. oud,
ook losse verk. Inl. 04492-
-3824.
YAMAHA piano te k., i.z.g.
st., prijs n.0.t.k., tel. 045-
-253674.
Te k. BASVERSTERKER
H.H. 100 Watt, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-320077.
i .. . ' *mm———

Kunst en Antiek

Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.
vrijd. zaterd.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te k. oude EIK. kast, 2 deu-
ren, 2 la's, hxb.d. 205x145x
55. ’ 1.800,-. 045-457346.

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

Te k. Wit-gouden briljant
ARMBAND, w.w. ’9.000,-
-vr.pr. ’ 6.500,-. Lejeune.
Postbus 17 6160 AA Geleen
Te k. antieke EETHOEK,
mechelse stijl met 6 stln. en
ingelegd blad. vr.pr.
’1.800,-. Tel. 04492-1047.
Te k. mooie antieke Breu-
ghelse KAST, t.e.a.b. Tel.
045-753476.

_-=2g7____J__^__-_^S_=
cExclusiefCopie aAntiek^

_t_________________tw_> Opvallend aanbod van
fïïpS Tm sfeervolcopie-antiek:

' TE^jïj^aiï I 0 prachtige collectie massief
\\__t\_____\ II I ekenmeubelen iin diverse

I^3jf___\lf !zj Wij geven u graag
l___i L^Lifl nadere informatie over ons

| H|| I mooie assortiment.

ZONDAGS OPEN!

BETER MEUBEL
B__n naarBrea 127,3572 BELGIË Tel 09 ■ 321163380E

V-r vtf
Braderieën/Markten

VANDAAG 3 maart
Ruil/verzamelbeurs
in Makado-Beek (toegang gratis).

draf-en renbaan
limburg

standplaatsen te huur voor
snuffelmarkt zondag 22 april
1990. Info, tel. 045-319191.

JAARMARKT Hulsberg. 2e
Paasdag (16-04-'9O) nog
plaatsingsmogelijkh. Inl., 04405-1446/3031.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer -100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.
Te k. gevr. gebruikte HOME
-TRAINER. Tel. 04490-
-28732.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. gevr. WIENER tel.
04492-1820.
Te k. gevr. DOUCHE-
CABINE. Tel. 04490-47294.

Diversen

lichaams-bewustzijn en massage
Geen seks. 30-3 t/m 1-4. Inl. Diny Obbes 045-229686.

Lezing: A.M.0.R.C.-Academie
Onderwerp: Magie en Mentaal scheppen. Spreker: Fr. P.
du Bois. Plaats: City Center, Capucijnerstr. 43 Maastricht.

Maandag 5 maart '90 om 20.00 uur, ’ 5,- (leden vrij).
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Tek. pracht, voorzet OPEN-
HAARD opp. 110x70, h. 180
vr.pr. ’ 400,-. tevens grote
diepvries te ruil tegen kleine.
Tel. 04492-1831.
Te k. METAALSCHAAF-
BANK event. geh. compl. na
12.00 uur. 045-425497.
COMMUNIEJURK mt. 128
’325,-; sportwagen ’50,-;
gashaard ’ 75,-; VDO cock-
pitinstrumenten ’ 200,-; ei-
ken salontafel rond ’ 650,-;
electr. radiatorkach. ’ 100,-;
keukentaf. en div. electr.
huish. app. 045-323911.
Te k. JUKE-BOX, rock-ola,
bwj. '65. Tel. 045-319163.

Te k. JUKE-BOX, bwj. '55.
Tel. 045-224224.
Te k. MEA 3 cyl. luchtcom-
pressor met tank, 750 liter,
380 volt, in nieuwstaat,

’ 1.500,-. Rockmart, Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.
Ri-mas Nederlands beste
geselecteerde HELDER-
ZIENDE. Hulp bij opsporing,
genezingsmagie, (ook zake-
lijke verbetering). Bel
04490-73101 (gratis folder).
Te k. autogeen LASAPP.
compl., compressor, 2
bromfietsen aut., 1 dames-
en herenfiets, electro-for-
nuis. Tel. 04490-47294.
PARAGNOST, Helder-
ziende, genezend medium
voor deskundige hulp in elke
probleemsituatie. Tel. 045-
-216864 of 045-315921.

Stichting Bejaardenzorg
Clara Fey
vraagt voor haar kloosterbejaardenoord met erkende
verpleegafdeling huize Blankenberg te Cadier en Keer, een

VERPLEEGKUNDIGE (V)
full-time
Functie-eisen: - diploma verpleegkundige A of

HBO-V;
- goede contactuele eigenschappen;
- grote belangstelling voor de (zieke)

bejaarde mens.

Arbeidsvoorwaarden: - salariëring volgens FUWA, schaal 7;
- de overige arbeidsvoorwaarden zijn

conform CAO bejaardentehuizen.

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan
directie huize Blankenberg,
postbus 20, 6267 ZG Cadier en Keer.

1 Voor nadere informatie telefoon 04407-1466, directie of hoofd
verpleging/verzorging.

""döm"be"rgh,|
Sittard ~ Heerlen ~ Venlo- Maastricht |

CENTRALE VERWARMING |
In ons bedrijf kunnen wij plaatsen

f**? SERVICEMONTEURS m» !
Onze gedachten gaan uit naar monteurs met een
LTS/MTS-opleiding en enkele jaren ervaring als «

I servicemonteur.
Zij zullen zorg dragen voor het verhelpen van storingen en het verrichten■ van onderhoud aan c.v.-ketels.
Sollicitaties richten aan
Dom v/d Bergh, Voorstad 25, 6131 CP Sittard; telefoon 04490-10630. m

Van Neer Eyckeler, gevestigd aan de Brandstraat
te Sittard, vraagt voor direct

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Taakomschrijving:- verwerking en bewaking van het

goederenbestand;
- verwerking en bewaking van het orderbestand;
- behandelen van alle service, intern en extern.
Wij vragen:
- een zelfstandig en veranrwoordingsbewust

optreden;
- een dynamische uitstraling;
- kennis van de Duitse taal;- ervaring in administratief werk;- goede contactuele eigenschappen;- leeftijd 20-30 jaar.
Schriftelijke sollicitaties, met recente pasfoto, richten
aan de afdeling personeelszaken van Van Neer
Eyckeler BV., postbus 240. 6130 AE Sittard. <im

hDEnsßraei:..
Lucas-Stichting voor Revalidatie
Het Revalidatie Informatie Centrum (R.1.C.) is onderdeel van de Lucas-Stichtingvoor Revalidatie. Het R.I.C. heeft alstaak gegevenste verzamelen,te bewerken en
informatie te verstrekken op het gebiedvan derevalidatie en dezorg voor lichame-
lijk gehandicaptemensen. Doelgroepen van hetR.I.C. zijn de professionele hulp-
verleners en de gehandicapteen zijn familie.
Bij het secretariaatvan het centrum is defunctie vacant van

secretaresse (m/v)
voor een volledige weektaak in een - in eerste instantie - tijdelijke aanstelling van1 jaar,waarna bij gebleken geschiktheid een aanstellingvoor onbepaalde termijn
volgt.

Tot de taak zalonder anderebehoren:- het verzorgen van in- en uitgaandecorrespondentie;- notuleren van vergaderingen;- archivering;- telefoonbehandeling;- typewerkzaamheden;- assisteren bij andere binnen het centrum voorkomende werkzaamheden.
Gevraagd wordt:
- een afgeronde secretaresse-opleiding (Schoevers, M.E.A.O. ofvergelijkbare

opleiding);- enige jarenervaring in een secretaresse-functie;- ervaring met tekstverwerking (WordPerfect);- een goede beheersingvan de Nederlandse en Engelse taal;- een flexibele en zelfstandige instelling, organisatievermogen en verantwoorde-
lijkheidsgevoel;- goede contactuele eigenschappen;- accuratesse;- bij voorkeur affiniteit met degezondheidszorg;

Voor salariëring en arbeidsvoorwaarden wordt de C.A.0.-Ziekenhuiswezen, naar
analogie, toegepast.

Voornadere informatiekan contactworden opgenomen met mevrouw drs.
C.J.Kusters-van Borren of de heer ir. T.H. Bougie (tel.: 045-239369/360).

Sinds 1 juli 1989bestaat een samenwerkingsverbandmet het Kinderrevalidatie-
centrumFranciscusoord op gescheiden locaties.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan: Lucas-Stichting voor Revali-
datie t.a.v. De heerF. Kayser, afd. Personeelszaken, Postbus 88,
6430AB Hoensbroek.

STICHTING ZVBM ■ VL
ST. jozefziekenhu.s —my m _ m m
VERPLEEGTEHUIZEN A ▼ B TA %
BEJAARDENZORGEN AW A WA. __W m. M_V
MOEDERSCHAPSZORG MW -* W-\\__W
KERKRADE WM

IndeStichting Z.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis(280 bedden), de
R.K. StichtingMoederschapszorg en deStichting Verpleegtehuizenen Bejaarden-
zorgKerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting ressorteren twee
verpleegtehuizener. vier verzorgingstehuizen.
Het totale personeelsbestand omvat ca 1400 personeelsleden.

Momenteel bestaan er binnen de Hamboskliniek, een somatisch verpleegtehuis
met 215 bedden en 10dagbehandelingsplaatsen,enkele plaatsingsmogelijk-
heden voor full-time

ziekenverzorgenden/ I
M.D.G-0.-V-P.-ers m/v I
In principe betreft het tijdelijke vacatures. In de nabije toekomst ontstaat meer
zichtop plaatsing voor onbepaalde tijd.

Taak/funktie:
de ziekenverzorgende verricht de verzorgende/verpleegkundige werkzaamheden
binnen een afdeling waar teamverpleging centraal staat. Het werken in onregel-
matige diensten behoort tot het takenpakket.

Selektie-eisen
Opleiding: - diplomaziekenverzorgende of M.D.G.0.-V.P.
Ervaring: - ervaring in het werk in een verpleegtehuis strekt tot aanbeveling. I
Salariëring:
afhankelijk van de ervaring en defunctie waarvoor men wordt aangenomen vindt
salariëringplaats conform F.W.G. in salarisschaal30 of 35.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform deC.A.0.-Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de heerR. Klaas, Hoofd Verplegings-
dienst Hamboskliniek. Tel.: 045-45 7041.
Solliciteren:
belangstellendenworden uitgenodigd om binnen 10dagen schriftelijk te sollicite-
ren bij de heerH. Cox, personeelsconsulent van de afdeling Personeelszakenvan
de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade, Markt 52,
6461 EDKerkrade.

——— ______
Epilepsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim
90.000 mensen met
epilepsie. Is datook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.

Wie wil een jong bedrijf met 30-40 medewer-
kers, enkele jaren financieel ondersteunen
en/of evt. sponsoren?
Terugbetaling met de normale wettelijke rente
in een tijdsbestek van 5 tot 8 jaar.
Brieven onder nummer HK 113 LD, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIUIIIIUIIU-lIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

& DREMPELS S§ÈBB!

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII

Gevraagd

doktersassistente
voor solopraktijk

Brieven te richten aan
F.G. Sluysmans
Bosheide 22, 6373 CM Landgraaf

I HIBJjfcÉ|HMIE J| II

wê

is een ambachtelijk ge- I I ITJ IJJ I# T 1ï Jj
■^^ stoffeerd zitmeubel; lever- |^^^^^^^^^^^^_^_H

\ baar als fauteuil, als tweezits- \ BV
en driezitsbank en kan __r^-^_^r^__\ __~_r^^^^^_^____^^^^^l

» rundieder en in elke bekle- I F V^TJi C-flH-_«a So&liK. dingsstof. Bij bekleding metI ->" ___9St^ptk stof zijn de kussens
P^<s§^C___--éFi keerbaar.
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cursussen.,*»;
OPLEIDINGEN |p
fm INhUHIVIAIICA OPLEIDINGEN I

te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)

Voor meer informatie LD/9
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:
C.C.O. Antwoordnummer 33 „i,_.-. " .6400 VC Heerlen adreS tel:
of bel 045-717600. woonpl: ___ Ift;

Praktijkdiploma informatica rï>ï" ■ PraktllkDlploma
rijkserkende AMBI 88 examens info&mat.ca

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen. _________________________ Naam:

Adres:

| Woonplaats:

European Computer School Tei.: Leeft.:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:

st.-janscollege
ff J (f |\ SCHOLENGEMEENSCHAP
vAJ^iS^^y gymnasium - atheneum
\<^/zsc^__s^ Havo - Mavo

Patersweg 40, Hoensbroek
telefoon 045-218666

OPEN DAG
ZATERDAG 10 MAART 10.00 uur - 13.30 uur
- Informatie over het brugklassysteem

om 10.30 uur, 11.30 uuren 12.30 uur.

- Informatie over
de huiswerkbegeleiding in de brugklas,
het mentorensysteem,
het dekanaat voor Mavo, Havo en VWO,
het boekenfonds voor alle leerlingen,
de kosten en de studiefinanciering,
de buitenschoolse activiteiten.

- Demonstraties van diverse vakken en schoolactiviteiten.
47354

- " ■ ~ Onder beheer van de VWOL.Agrarisch *****lÈ *j.Wilhelminasingel 25

Opleidings *",M"—'

■ —* | Meer dan 75 jaar ervaring in

B .|m ïml^l ik/1 j beheer en verzorging van Voort-
U6nirUm L-irrl-jUry j gezet Onderwijs mümburg

waarin samenwerken:

1. R.K. Biologische School Heittevterlaan 12
Heerlen 6415 SB Heerlen

Tei. 045-72100$
2. R.K.Biologische School Bisschop Lindamissmgel 8

Roermond 6041 IV Roermond
Tel. 04750-16959m

3. R.K. Middelbare Agrarische School f.oersingel 28
Roermond 6041 XX Roermond

Tel. 04750-19600
4. R.K. Biologische School Stationsstraat 121

Horst J^ 5983 AA M^St
Tei. 04709-1428

5. R.K. Middelbare Agrarische School Venrayseweg 8S
Horst 5961 AE Horst

Tel, 0470»4620
6. R.K. Middelbare Tuinbouwschool Bijnbeefüfaat 12

Venlo 5013 G8Venlo
Tel. 077-543300

Het A.O.C, biedt vele onderwijsmogelijkheden in de land- en tuin-
bouw: beroepsoriënterend, beroepsvoorbereidend en beroepsoplei-
dend in 2-. 3- of 4-jarige vorm (volle tijd, deeltijd en cursusonderwijs).
1e fase V.O. 2e fase V.O.
(Biologisch Onderwijs) M.A.0.-K,M_..0.-M.Tu.O.
1.L.0.-L.A.O. " jflH Leerlingstelsel - Kursusonderwijs

- Groenvoorziening AW -Rundveehouderij - Aanleg en
- Bloemschikken Bloembinden -intensieve Onderhoud van-Plantenteelt -C 'Veehouderij Tuinen en- Dierhouderij J|j j -Akkerbouw/ Groenvoorzieningen- Verwerking Agrarische Produkten Tuinbouw - Groenteteelt
- Techniek J|| Beroeps- glas volle grond- Handel en Economie I mogelijkheden in: -Bloementeelt- Milieukunde en Landschapsve«o*ging -Techniek glas volle grond-Recreatie en Natuurbeheer jH - Handel en - Bloemschikken/

Dienstverlening Bloembinden
JP -Landschaps- - Boomteelt

beheer en Milieu
Afstudeerrichtingen:

I -o_dememersrJ_-iting
-DocrS-Oonwicruing HBO.
-"AgraifeGhe bedrijlskundenchting

Voor nadere informatie kunt u op genoemde scholen en hun wkretariaat terecht!

47503

..

VjljT^ Scholengemeenschap

-+-+ Sim Ulirhiel
Geleen

Zaterdag 10 maart tussen 10.00 en 13.00 uur

OPEN -(DOE)- DAG
Ouders kunnen

zich breed informeren over onze
Mavo-Havo-Atheneum en
Gymnasium-afdelingen;
zich op de hoogte stellen van de opzet van
ende begeleiding in de brugklassen.

Toekomstige leerlingen kunnen meedoen aan een
aantal korte vakopdrachten.

Programmaboekjes van de Open -(Doe)- Dag zijn
beschikbaar op de basisscholen en bij onze
congierge.

Sint Michiel, Jos Klijnenlaan 683, 6164
AP Geleen. Tel.: 04490-45720.

dHommerterweg224
Hoensbroek

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

<t^ ]m WordPertect 4.2 en 5.0
r \ E PlanPerfect
V—/ I DataPerfeet
| I dßase Lotus P.D.I.

<D.T.P. met Ventura
typen notuleren

-<^ startcursus P.C. Msdos
-—^^__ I Ook spoed- en privé-cursussen in en
f*.^* W—\\ uit huis.
■ V"^ UB Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.___ Vraag de brochure met de
cursusinhoud aan.

"T7r I Bel 045-211733
■ E 3 Opleiding - Advies - Begeleiding

m. ■■ ■ li. —ih_-.Wi ..i.iii— i» i ... ■■

OPEN DAG fef
BAKKERS f3&\
SLAGERS en g^Qf

organiseren samen een
OPEN DAG

op MAANDAG 12 MAART 1990
van 14.00 tot 20.00 uur

U bent van harte welkom
y*V^ 900 OPLEIDING
fU-^\^jL VOOR DE VLEESSECTOR

\ / -Zj !___-»
\ A tr~-t STREEKSCHOOL VOOR
_>V /9\ I __f BEROEPSBEGELEIDENDfiy^^^____m__m^ ONDERWUS HEERLEN

adres:Voskuilenweg 127,Heerlen
te1.:045-712368 of 045717184

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 per week huiswerkbegeleiding gedurende het gehele eerste en
tweede leerjaar.

Ruime mogelijkheden voor doorstroming van 4 Mavo naar 4 Havo.

Voor nadere informatie: w W" __LIM DAG
Zaterdag 10 maart van 10.30 uur tot 13.00.

Inleidingen over de inrichting van de brugklas
om 11.00 uur en om 12.00 uur.

OPMSHMNGSINSTITUUT
„DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 Heerlen

Telefoon: 045-713717mm_____m ' *
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.

In maart starten de cursussen:

* Notuleren, avondcursus,
duur 10 weken

« Tekstverwerking Word Perfect,
dag- of avondcursus, duur 10 weken

Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16
6411 HK Heerlen
Tel. 045-713717

43218

Beter Meubel de zuinigste Belg voor héél Nederland zoekt:

|*PARTTIMERS/ |I OPROEPKRACHTEN !VOORDEVERKOOP
voor de zondagmiddag tussen 13.00 - 17.00 uur, met dc
bereidheid om in vakantieperiodes in te vallen.

Wat verwachten wij?
Voor deze funktie moet u uiteraard kommercieel kunnen
denken én handelen. Behalve goede kontaktuele eigen- i

I schappen en mensenkennis zijn een aantal karaktereigen-
schappen van belang zoals: doorzettingsvermogen, resul-
taatgerichte inzet, enthousiasme, integriteit, dynamiek en
representativiteit. Het zal u duidelijk zijn dat wij de juiste
mentaliteit belangrijker vinden dan eivaring en oplei-
ding. Leeftijd tussen de 22 en 35 jaar.

| Wat bieden wij u?
Naast een perfekte organisatie en een prettige werksfeer,
ontvangt u van eens een zéér aantrekkelijk nettoloon.
Schriftelijk reageren naar: V^^ f\ *M/V
Beter Meubel mm__t_____» m____mm_—________ ,
Baan naar Bree 127, DCTCD MCIIDCII 35 72 PEER BELGIË DC I Cl\ lIYICUDbL,

I t.a.v. Dhr. P.W.M, van der Heijden. *** , ,
Il II ■ ■'

TUINBERGINGEN
-^_—«-l-B-jllPi^^ RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT

_f I ■ uitvoering in hout
■ veel mogelijkheden in

H^r^ Jt NERGENS GOEDKOPER!
"m_\__\\\\\\_\\\\\yy\_\\_m_\\\\\\\_\_\\WÊÊ OFPRO PRODUKTEN,

Wissengrachtweg 38,
Postbus 29, 6336 ZG Hulsberg,
Telefoon: 04405-3850 of 2923

=1
Naar het
mm mm mmm mmm mm mm mm» mm» mm mm mm lm

voortgezet
onderwijs

m mmm wmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm ■___> «■ «

ORIOVALLUM L
OLLEGE do

TIC
►nu

Lyceum-(gymnasium-atheneum)-havo Ac
idt

klompstraat 30, heerlen, 712045
ast- INFORMATIE-AVOND op dinsdag 20 maart, 20.00 uur. kc,

- OPEN DAG (ook voor instroom in 4-havo en 5-Lyceum): 'de
zaterdag 24 maart van 11.00 tot 14.00 uur. l?

ïuu
ps.. ike

■ mm» mmm» mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm *^e7
bbc-

I[ö bernardinuscolleg*
Gymnasium-atheneum-havo-mavo

akerstraat 95, heerlen, 740150

- INFORMATIE-AVONDEN op dinsdag6 maart en woensdag
7 maart, aanvangtelkens om 20.00uur (speciaal bedoeld voorI
ouders).- OPEN DAG: zaterdag 17 maart (voor toekomstige leerlingen I
en hun ouders).
rondleiding om 11.00en 13.30 uur.

>__. ——4
Ei;

P* Heerlen *P f i

Gymnasium-atheneum-havo-mavo

akerstraat 117, heerlen, 713952

- INFORMATIE-AVOND voor oudersvan nieuwe brugklassers
en andere "instromers": maandag 5 maart aanvang 19.30uur.- OPEN AVONDvoor allebelangstellenden op maandag
19 maart aanvang 19.30 uur. Dt
Inleiding door derector om 19.30en 20.45 uur.

Pr,
Jmm mm» mmm mmm mm» mmm mmm mmm «mm «mm» mmm mmm mmm mmm * ,

i '"°ï
st_

TTieerten »

college
Atheneum-havo-mavo ►.

johnf. kennedylaan 10, heerlen, 711664

- INFORMATIE- EN OPEN AVONDvoor toekomstige leerlingen
en hun ouders: dinsdag 13maart om 19.30uur.

:'V'>:^. ■' ":■ ";

" mmm mmm mm» mam mmm mm» mmm mmm mm» «mm mm» mmm mm» ljfl
Wie op dezetijden verhinderd iskan met
de scholencontact opnemenom een
andere afspraak te maken.

M «MM MM» «MMM «MM «MM> «MM «MM» «HM «MM MM» MM «MM «MM *tP

_*_\
S.I.E. CONSULTING BV'
zoekt voor haar vestiging in Vaals een ',
TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V) \
CADdV -CAD/CAM j;
Functie-inhoud in
Organisatie en beheer van de technische dienst.
Het installeren van hard- en software.
Het analyseren van storingen en het creëren van nieuwe contacten op hel s.v
gebied van CAD/CAM. lv
Functie-eisen: Wij bieden. leeftijd tussen 22 en 27 jaar; voor de juistekracht een uitstekend
* ervaring in het gebruik van pc's; salaris, goede secundaire K
* beheersen van de Duitse taal; arbeidsvoorwaarden en een prettige !"-
-* in het bezit van het rijbewijs BE; werksfeer.

* ambitieuze en commerciële instelling; Sollicitaties zullen in vertrouwen worde 11

* MTS-opleiding of HTS-niveau. behandeld en kunt u richen aan *
S.I.E. Consulting BV, t.a.v. de heer B. v.d. Vliet, Maastrichterlaan 27, C
6291 EK Vaals (tel. 04454-5035). **»,



)e Stichting Optochtcomité
iiwenhagen heeft besloten
i dit jaar geen carnavals-

't door de straten zal trek-
■■ Het comtié in 'Neujehage'
Wf de spelregels van carna-

' nauwlettend in de gaten.
irnaval wordt, afgezien van
Adventsperiode, gehouden

1 de elfde van deelfde tot As-
*nsdag", zegt bestuurslid
ms Theunissen.
ist de spelregels heeft de op-
ntclub nog twee zwaarwe-
'de argumenten om in 1990
'e zien van een optocht in
biwenhagen: de sombere

voor dit
jfkeinde en de vele verplich-

'. *Joe?i die de optochtdeelne-
jrs de komende weken elders
vben. Toch zorgt Nieuwenha-
" voor een aardige uitsmij-

■ 1 de optocht die afgelopen
wW&dag werd afgelast is 'ver-
" *oven' naar... dinsdag 12 fe-

"ari 1991.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense
wijken krijgen dekans om een
programma in te dienen van
zaken die dienen te worden
aangepakt. Als de gemeente
dat voorstel goedkeurt, krijgt
een soort 'wijkstichting' een
budget om dat programma
naar eigen goeddunken uit te
voeren. Gedacht kan worden
aan het steeds onmiddellijk
verwijderen van grafitti, het
verbeteren van speelplaatsen
en een heel scala van andere
wensen.

Van onze verslaggever

Daartoe rekent de PvdA ook het
voornemen om het lokale bestuur
beter en doorzichtiger te maken. Er
moet meer nadruk komen te liggen
op overleg met de burgers vooraf,
dan op inspraak achteraf, „want die
blijkt toch nauwelijks te werken".

HEERLEN - Een Praktijkcentrum
Automatisering Limburg (PAL) is
slechts haalbaar in de vorm van een
samenwerkingsverband, dat het
aanbod coördineert aan contracton-
derwijsen de inrichting en exploita-
tie verzorgt van allerlei faciliteiten
ten behoeve van de deelnemende
bedrijven en instellingen.

Dit blijkt uit een haalbaarheidsstu-
die in opdracht van de stichting
Technologie Centrum Limburg.
Voor het Praktijkcentrum is in prin-
cipe EG-subsidie toegezegd van
425.000 gulden, terwijl het rijk voor
eenzelfde bedrag wil deelnemen.

Het bedrijfsleven zou 150.000 gul-
den moeten bijdragen, maar uit de
haalbaarheidsstudie blijkt dat dit
zeer terughoudend reageert omdat
het PAL geen toegevoegde waarde
zou hebben.

Daardoor zal het zeer moeilijk wor-
den om in de originele opzet - direc-
te automatiseringsdienstverlening -een kostendekkende exploitatie te
krijgen na de eerste drie jaar, die
met overheidssubsidie doorstaan
kunnen worden.

Streekgewest velde massaal bomen voor uitbreiding golfbaan

Woede over kapacties
Van onze verslaggever

Andere opzet
Praktijkcentrum

Coördinerende instantie:

In zon wijkstichting zouden organi-
saties zitting moeten nemen als
scholen, woningverenigingen, wel-
zijnsinstellingen, Groene Kruis en
verenigingen. Het Heerlense college
bereidt al een eerste proefproject
voor, dat spoedig van start moet
kunnen gaan.

Dit maakte wethouder Jos Zuid-
geest bekend bij de presentatie van
het verkiezingsprogramma van de
Heerlense PvdA. Deze partij ziet het
initiatief als een aanzet tot invulling
van het landelijk nog tamelijk vaag
gebleven begrip 'sociale vernieu-
wing.

Sociale vernieuwing

" Gevelde bomen op de Brunssummerheide. Rechtmatig of illegaal? Foto: CHRISTA HALBESMA

„We moeten het aandurven om op
lange termijn plannen te maken, en
niet steeds de oren te laten hangen
naar de waan van de dag", zegt lijst-
trekker Jos Zuidgeest, die meent
dat het recente centrumplan daar
een mooi voorbeeld van is.

Daarnaast moeten ambtenaren en
bestuurders zich meer open stellen
voor de burgers, of beter nog: voor
alle burgers. De bestuurders moe-
ten maar eens af van de 'patronage-
politiek', dieerop gebaseerd is datje
iets bereiken kunt als je maar goede
relaties hebt met wethouders of
raadsleden.

College Heerlen al bezig met voorbereiding proefproject

'Zakgeld' voor wijken

Boomgaard

Volgens voorzitter Diederen wil
Hummel doen geloven dat de

Van onze verslaggever
DEN HAAG/KERKRADE- De Ad-
viseur Beroepen Milieubeheer van
het ministerievan VROM, een onaf-

dat hij niet op een plaats op de
kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen hoefde te
rekenen", aldus het verweer.

De PvdA zegt geen behoefte te
voelen om op dezelfde manier
campagne te voeren als Hum-
mel, namelijk door politieke te-
genstanders 'met halve waarhe-
den en uit hun verband gerukte
feiten' proberen zwart te maken.

„In zijn uitlatingen schuwt hij
het niet om leden van de PvdA

met insinuaties en persoonlijke
aanvallen op volstrekt ongefun-
deerde wijze in een kwaad dag-
licht te stellen. Hierbij is opmer-
kelijk, dat Rein Hummel pas
heeft ontdekt dat de PvdA niet
deugt toen hem duidelijk werd

PvdA haalt uit
naar Rein Hummel

PvdA haar partijbonzen ten kos-
te van alles beschermt. „We zijn
echter juist heeLopen. Aantijgin-
gen worden goed onderzocht,
soms zelfs met externe hulp.
Hummel moet die objectieve re-
sultaten respecteren en niet blij-
ven naschoppen".

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Heerlense
PvdA zet zich fel af tegen het
'valse beeld' dat de naar Groepe-
ring Heerlen-Noord overgestap-
te Rein Hummel van de partij
schetst. In een verklaring zegt
voorzitter Pé Diederen: „Hum-
mels aantijgingenin de pers heb-
ben kennelijkals enig doel om de
PvdA in het algemeen en de af-
deling Heerlen in het bijzonder
schade te berokkenen."

Nog geen besluit
over Wiso Split

Raad van State wil eerst extern advies

sneeuw

2e kinderen' hebben al vele
j*en verwachtingsvol naar

' 9fauwe hemel gekeken. Je
frde ze hardop denken 'Waar

" *$* toch de sneeuw, die zo lek-
W.T>lakt?'. Nat spul is er de af-
r°Pen dagen genoeg gevallen.
r^rmorgen was het eindelijk
i,üer. Op de grasvelden lagre sneeuw. De slee werdreen uit de. schuur gehaald
V*e kleinsten werden goed in-
r^fct en in gevoerde laarzen, '°leen. Toch was de sneeuw-

J ''naar van korte duur. Te-
het middaguur lag er nietser- als sneeuw voor de zon...

de RvS het niet bepaald waardeert,
wanneer iets wordt ondernomen
waartegen bezwaren zijn aangete-
kend, die nog behandeld moeten
worden."

Ook Wil van Oosteroom van de
nieuwe politieke fractie Abdissen-
bosch 2000 is ziedend: „In de luwte
van de carnavalsstorm heeft het
Streekgewest opnieuw toegeslagen.
Tweeduizend bomen zijn zomaar
verdwenen. Wij zien de kapactie als
de zoveelste bevestiging van onze
conclusie dat het Streekgewest de
belangrijkste bedreiging voor het
milieu in deze regio vormt."

BRUNSSUM/LANDGRAAF - Diverse milieu-organisaties,
politieke groeperingen en particulieren in Brunssum en Land-
graaf zijn woedend over de kapactie van het Streekgewest op
de Brunssummerheide. Daar werden, zoals nu pas ontdekt,
twee weken geleden ten behoeve van de' uitbreiding van de
golfbaan Brunssum massaal bomen met de kettingzaag ge-
veld.

De openheid moet ook inhouden
dat er een betere verantwoording
komt over de aanbesteding van pro-
jecten aan ondernemers. „Een zaak
zoals bij het TRBAP, toen we voor
het voldongen feit stonden dat er al
toezeggingen waren gedaan aan
Planburo Jongen, is voortaan uit
den boze. Dat kan en kon niet, want
Jongen was ook betrokken bij deel-
projecten uit dat toerismeplan. Ex-
terne adviseurs vormen geen kritiek
op het werk van de eigen mensen,
maar juist een kwaliteitswaarborg",
aldus Zuidgeest.

Zoals bekend wordt de golfbaan op
het grondgebied van de eerder ge-
noemde gemeenten met negen ho-
les uitgebreid. Vier holes worden
aangelegd in Brunssum, vijf in
Landgraaf.

Bodem
Raadslid Toon Pierik (D66) uit
Brunssum, fervent tegenstander
van de uitbreiding en deel uitma-
kend van de werkgroep 'Milieu', die
eveneens bezwaren tegen de uit-
breiding heeft aangetekend, was
gistermorgen van de partij toen het
IVN op de heide poolshoogte ging
nemen.

zagen ronken. De natuurbescher-
mers ontdekten pas deze week tot
hun grote ontsteltenis dat er mas-
saal bomen zijn geveld, terwijl hun
bezwaren nog behandeld moeten
worden. Behandeling van de Arob-
procedure staat overigens voor ko-
mende dinsdag op de RvS-agenda.

Niets verdiend

VALKENBURG - Om de rage van
het mountainbike-rijden te bestrij-
den zal het gemeentebestuur van
Valkenburg aan de politie vragen
om in de komende tijd, met name in
het weekeinde en 's avonds, gerich-
te acties te houden en verbaliserend
op te treden. B en W van Valken-
burg laten doorschemeren d^t fiet-
sen in de bossen verboden is.
Het Valkenburgs gemeentebestuur
zegt dat het mountainbike-rijden
een bedreiging betekent voor de na-
tuur.

Politie in actie
tegen

mountainbike

Niet in de haak
Pierik betwijfelt ten zeerste of de
gang van zaken wel rechtmatig is.
Met name de activiteiten op Bruns-
sums grondgebied zijn volgens hem
niet in de haak. Het raadslid is van
plan de zaak tot op de bodem uit te
zoeken.

Tegen de uitbreiding (lees tegen de
aanlegvergunning) op het grondge-
bied van Landgraafhebben het IVN
in Übach over Worms, de Milieufe-
deratie Limburg en de politieke
groepering Abdissenbosch2ooo een
Arobprocedure bij de Raad van Sta-
te (RvS) aangespannen. De natuur-
behoeders vrezen ernstige aantas-
ting van natuurgebied 'DeBranden-
berg', dat grenzend aan de golfbaan
op Landgraafs grondgebied ligt.

Deze Arobprocedure loopt nog.
Maar desondanks liet het Streekge-
west Op 16 en 17 februari de ketting-

De Heerlense politiek moet ook
pragmatischer gaan werken, met
name in relatie tot het drugsbeleid.
„In 1986 heeft de raad besloten dat
we de prostitutie willen uitbannen.
Dat is onmogelijk, en daardoorrom-
melen we maar wat aan. Nu probe-
ren we weer de klant aan te pakken,
maar dat helpt toch niet. Enige op-
lossing is het in banen leiden van
het probleem, en dat via een ge-
doogzone en een huiskamerpro-
ject".

Prostitutie

Jo Beisman, IVN-voorzitter: „Het
Streekgewest is illegaal aan het
werk geweest. Men had moeten
wachten op de uitspraak van de.
RvS. Tallozebomen zijn nu verdwe-
nen, terwijl de RvS zich nog over de
zaak moet uitspreken. Stel dat onze
bezwaren gegrond worden ver-
klaard. Dan, hebben we niks ver-
diend. Want de bomen zijn voor-
goed verdwenen."

Vanzelfsprekend hebben wij een
maand gewacht en zijn we daarna
pas gaan rooien. Van een lopende
Arobprocedure voor het Landgraaf-
se grondgebied waren we tot afgelo-
pen donderdag echter niet op de
hoogte. Indien datwel het geval was
geweest, dan hadden we geen boom
aangeraakt. We weten namelijk dat

Secretaris Geukers van het Streek-
gewest laat weten dat alles volgens
de regels is verlopen. „De gemeen-
teraden van Brunssum en Land-
graafzijn met de uitbreiding van de
golfbaan akkoord gegaan. Daarna
hebben GS het plan gefiatteerd.
Vervolgens zijn aanlegvergunnin-
gen aan het Gewest verleend, met
de voorwaarde dat er dertig dagen
gewacht moest worden alvorens
met de werkzaamheden kon wor-
den begonnen.

(ADVERTENTIE)

m - Uitnodiging maart 1990
<_Z^_m_mSjJÏ^\ restaurant van Abshoff
[W_^__\ ____\mW*_\\ ’ 60,00 pp
[■ÉÉMBFl'Wl^^fMl Kalfsvleespaté
I _____[____________ in tnodefoeec
1Mj^^^^EAflll toasten boter

\m \W/_f__9. Hl Lichtgebonden kwartelsoep
mjtmmÈÈÊÈÊm^M stokbrood

\\W \___Wnm. Sorbet
1 van Passievruchten

\M£j^m*££-—»-»^^] Lamsrug
.w.^^^^^^^^ met eenfijne portsous

diverse soorten groenten
' De traiteur van gegratineerde aardappelen

Limburg voor al uw
feesten groot of klein Franse kaas

Celeenstraat 16 Assortiment
6151 EX Mlinstergeleen van huisgemaakte nagerechten

04490 - 15841 22995
+* inclusief 1 glas witte en

1 glas rode wijn

tl £°utingclub St. Lambertus
(e erfcrade heeft gisteren vanIqP^teente-officieel een hoog-
ï^bporngaard geadopteerd.
\y^n9club en gemeentebe-
>r0 T sPelen daarmee in op een
;'nQ cictat Pian van de Stich-
_q"L Kleine_ e i °hapselementen om zo-

el nos,e^'c van de eens in
.^Jfurg zo florerende hoog-
tij boomgaarden te redden.
r{e boomgaard waar het in
.ie r̂a de om gaat, ligt aan de

e_9er_. Erensteinerweg en is
Kr ri om van de gemeente die
bc_ c. aan een boer heeft ver-
öetg-jj Contractueel is nu vast-

jfi dat de scouts in de toe-
-om net onderhoud van de

iiilie ®aard voor hun rekening
L^ja. nemen- In tuü daarvoor

pc club het vruchtae-
y* " En dat is nooit weg... In het akkoord werd vastgelegd dat

brief aan de staatssecretaris, waarin
hij zijn verontwaardiging uitsprak
over het aantrekken van Brabantse
bedrijven door Defensie, voor de
bouw van de Afcentschool in
Brunssum. Louw Hoogland vond

met zijnkritiek steun bij zijn collega
in Onderbanken, Vincent Ritzer, die
eenzelfde brief naar Van Voorst tot
Voorst stuurde.

'Awacs-convenant
wordt nageleefd'

Defensie Brunssum en Onderban-
ken wegens de Awacs-hinder 'com-
penseert' door lokale en regionale
bedrijven zoveel mogelijk bij de
bouw van militaire projecten in de
regio te betrekken. Beide burge-
meesters vinden dat Defensie zeker
wat ditbetreft niet naar de geest van
het convenant heeft gehandeld.
Hoogland heeft naar aanleiding
daarvan inmiddels de samenwer-
king met het ministerie opgezegd.
Hoe het nu verder moet met de ge-
deukte relatie tussen de beide
Awacs-gemeenten en Defensie, is
niet duidelijk. Gisteren waren beide
burgemeesters niet voor een reactie
op de brief van de staatssecretaris
bereikbaar.

Defensie aan Onderbanken en Brunssum:Van onze verslaggever

BRUNSSUM/ONDERBANKEN -Baron van Voorst tot Voorst, staats-
secretaris van Defensie, heeft giste-
ren aan de burgemeesters van
Brunssum (Hoogland) en Onder-
banken (Ritzer) laten weten dat het
ministerie van Defensie zich wel de-
gelijk houdt aan de afspraken in het
AWACS-convenant. „Evenals mijn
ambtsvoorganger (Van Houwelin-
gen, red.) hecht ik sterk aan de uit-
voering van het convenant. Ook ten
aanzien van de werkgelegenheid
wordt de convenant als richtsnoer
gebruikt," schrijft Van Voorst totVoorst.
Zoals bekend schreef Hoogland een
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belregels

hankelijk adviesorgaan van deRaad
van State, gaat onderzoeken in hoe-
verre actieveverbranding van mijn- "steen door Wiso Split in Kerkrade
meer stankoverlast oplevert dan de
zogeheten passieve verbranding.

De waarnemend voorzitter van de
geschillenafdeling van de Raad van
State, mr H. Polak, zei gisteren tij-
dens een spoedprocedure dat hij
zich niet in staat acht een oordeel te
vellen op basis van de onderzoeks-
rapporten dieWiso Split en het pro-
vinciebestuur hebben laten maken
over de stankuitstoot bij de ver-
branding.
Polak zal donderdag bekend maken
aan welke voorwaarden Wiso Split
zich voorlopig moet houden. Het
onderzoek van de ABM kan enkele
maanden in beslag nemen. Tegen
die tijd worden de partijen uitgeno-
digd voor een nieuwe zitting bij de
Raad van State.

Wiso Split vroeg vrijdag om schor-
sing van het voorschrift uit de nieu-
we vergunningen, waarbij het Wiso
Split is verboden nog langer door te
gaan met het actief verbranden van
mijnsteen. Door dit proces wordt
zwarte mijnsteen omgezet in rode
die als gravel wordt verkocht.

Sinds de dertiger jaren brandt de
berg spontaan, dat wil zeggen pas-
sief. Omdat de berg over enkele ja-
ren moet zijn afgegraven wenst
Wiso Split het spontane proces een
handje te helpen.

Eind vorig jaarbepaalde de provin-
cie dat het actief verbranden ge-
staakt moest worden. De omgeving
zou, mede door de stankvan andere
bedrijven, teveel belast worden met
de stank van Wiso Split erbij.
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Geboren
1 maart 1990

GLENN
Zoon van
Toine en Gerdie
van Ham-Habets

Hunnecum 7
6361 EE Nuth

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en de
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele leven
heeft omringd, delen wij u mede dat na een liefde-
volle verzorging in het verpleeghuis Schuttershof
te Brunssum, op 87-jarige leeftijd, toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzienvan de h. sa-
cramenten der zieken, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster en tante

Sisca Ladeur
weduwe van

Hein Bartels
Santos Brazilië: familie Abrahams-Bartels

Brunssum: familie Ederveen-Bartels
Ingersoll Canada: familie Boon-Bartels

Brunssum: familie Bartels-Alberts
Brunssum: familie Ratajczijk-Bartels
Schinveld: familie Bartels-Struijke
Brunssum: familie Navis-Bartels
Brunssum: Albert Bartels
Brunssum: familie Bartels-Peters

Schaesberg: familie Vos-Bartels
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Ladeur
Familie Bartels

Brunssum, 2 maart 1990
Verpleeghuis Schuttershof
Corr.adres: Kerkstraat 294, 6441 BM Brunssum
Avondwake, maandag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Familie op de Lange-
berg, aan deAkerstraat te Brunssum, zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op dinsdag 6
maart om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k.
kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij toch nog plot-
seling afscheid moeten nemen, voorzien van het h.
sacrament der zieken, op de leeftijd van 70 jaar,van
mijn dierbare man, onze goede en zorgzame papa,
behuwdvader, lieve opa, broer, behuwdbroer, oom
en neef

Mathias Jozef Fransen
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Anna Maria Mestrum
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedrc-efde familie:
Kerkrade: A.M. Fransen-Mestrum

Helden: J.M. Salimans-Fransen
H.H. Salimans
Jolanda en Luc
Maico

Donnagen: H.H.M. Fransen en Irene
Kerkrade: A.M. Engelen-Fransen

P.F. Engelen
Howard
Familie Fransen
Familie Mestrum

6462 AC Kerkrade, 1 maart 1990
Bletjerheiderstraat 19
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 5 maart as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, waar-
na aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Heden, zaterdag, tijdens de avondmisvan 19.00uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek. St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.

■Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
60, jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa, broer, be-
huwdbroer, oom en neef

Joseph Peusens
echtgenoot van

Catharina Ploum
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Eygelshoven: Catharina Peusens-Ploum
Eygelshoven: Fia Arets-Peusens

Jan Arets
Cara
Familie Peusens
Familie Ploum

6471 KM Eygelshoven, 1 maart 1990
Willem Alexanderstraat 33
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 6 maart a.s. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Haanrade, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Maandagtijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek. Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t Gerrit Hendrickx. 67 jaar, echtgenootvan Truus
Opgenhaffen, Wiedestraat 5, 6077 NV Lerop-St.-

Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehoudenmaandag 5 maart om 11.00 uur in de
basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus
te St.-Odiliënberg.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden

' van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Elisabeth
Franssen-Langoor

weduwe van

Heinrich Gustav Schatzler
en van

Leonardus Lambertus
Franssen

op de leeftijd van 81 jaar.
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Emmy en Martin
Ramekers-Schatzler

Boxtel: Mia en Hein
Evers-Schatzler

Heerlen: Leo en Tiny
Franssen-Vranken

St.-Odiliënberg: Corrie en Leo
Hendriks-Franssen

Brunssum: Harrie en Rikie
Franssen-van Geenen

Schaesberg: Annie en Toon
Erkens-Franssen
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Langoor
Familie Schatzler
Familie Franssen

Brunssum, 1 nkaart 1990
Corr.adres: Scheldestraat 68, 6413 XZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 6 maart om 11.00 uur in de St.-Cornelius-
kerk te Heerlerheide, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandag as. om 18.45 uur rozenkransgebed met
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, in het bejaar-
denhuis te Bom, in de leeftijd van 89 jaar, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, opoe, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Gertrudis Maria
Catharina Lamerichs

weduwe van

Wilhelmus van Venrooy
In dankbare herinnering:

Sittard: C. Quanjel-van Venrooy
J. Quanjel

Nieuwstadt: J. Donners-van Venrooy
H. Donners

Limbricht: A. van Venrooy
C. van Venrooy-Mobers

Sittard: L. Bloemers-van Venrooy
W. Bloemers

Einighausen: R. Wenmekers-van Venrooy
H. Wenmekers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Lamerichs
Familie Van Venrooy

1 maart 1990
Corr.adres: Steenuilstraat 5, 6135 EX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op dinsdag 6 maart as. om
11.00-uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw ten
Hemelopnemingte Einighausen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmisvan maandag 5 maart 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 geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
mijn man, onze vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Bèr de Haas
echtgenootvan

Els Gelissen
op de leeftijd van 81 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Els de Haas-Gelissen

Spaubeek: Annie en Harrie
Goessens-de Haas

Nuth: Zus en Hub
Kusters-de Haas

Nuth: Jo en Leny
de Haas-Prins

Metten BRD: Bep de Haas
de klein- en
achterkleinkinderen

1 maart 1990
Nuinhofstraat 5, 6361 BA Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 6 maart om 10.00uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebbenwij kennisgenomen van
het plotseling overlijden van onze gewaardeerde
oud-medewerker, de heer

G.M. van Megen
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel sterk-
te toe om dit zware verlies te dragen.

Directie en medewerkers van
N.V. Waterleiding Maatschappij
Limburg

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

A.A.A. Eijssen
oud-voorzitter van het bestuur

van Rabobank Schinnen
Met respect en waardering denken wij terug aan
het vele werk dat hij ruim 32 jaar in het belangvan
de bank heeft verricht.
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als
een bek\«_ain bestuurder.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Bestuur, raad van toezicht,
directie en medewerkers
Rabobank Schinnen

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der en oma

Antje Becker-Diederen
zal plaatshebben op zondag 4 maart as. om 10.30
uur in de St.-Pauluskerk te Heerlen-Heerlerheide
deWieër.

Kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, maart 1990

BELONING
U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning
wanneer u inlichtingen kunt verstrekken die leiden
tot het bekend worden van de oorzaak van de

BRAND
welke plaatsvond op 23 februari 1990 omstreeks
04.30 uur (in de vroege ochtenduren) in een
fabriekspand aan de Huiskensstraat te Venlo.

Inlichtingen schriftelijk of telefonisch aan:
SCHADEBUREAU BOSCHMAN
Antwoordnummer 2013
6710 VA EDE
Tel. 08380-19130
(Uw informatie wordt vanzelfsprekend
vertrouwelijk behandeld). 47..t

|
I

! jjL ~\^ Zillekens * Hupperfz o Partner

Mm GRENZI7\ND-AUKJIONEN

m UHREN
SCHMUCK
ANTIQUITATEN

KUNST

AUKTIONII
|M HAUS DER \ I "*~* 'S"—
ERHOLUNG \ I '—' VKl_,_
AACHEN, REIHSTR. 13

INFORMATION + VkATALOGE:
SAJVISTAG, % AC.EUSABEIHSTIé

10.Man 14.00 Uhr % m.-»o» »

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleventijdens deziekte, het
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echt-
genoot, onze vader en opa

Leo Vogten
zeggen wij langs deze weg onze oprechte dank.

J. Vogten-Dullens
kinderen en kleinkinderen

Bom, maart 1990

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
vrijdag 9 maart as. om 19.00 uur in de H. Martinus-
kerk te Bom.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze vader, schoonvader en opa

Teun de Bic
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, maart 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

\jjF uitvaartverzekering
Dw__L__ voorkomt zorg
1 ■ '""-I —■ ■

Al meer dan 40 jaarvertrouwd
045-251200

GEVESTIGD PER 1 MAART
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DR. F.J.M.E. ROUMEN /n~^Tx\
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Geef u zelf in 20 minuten aa

een dag lang energie fc
Veel mensen vinden het erg moeilijk om zich te ne

ontspannen en komen energie te kort. Stress is een re
belangrijke oorzaak hiervan, en leidt bovendien tot i "°I allerlei vervelende lichamelijke klachten. ttïi

Transcendente Meditatie, een natuurlijke en eenvoudige _____» ft_\' 0e
techniek, geeft een diepe ontspanning, waardoor u jfiKfc*^

energieker, gelukkiger en gezonderwordt. Meer dan 3 mt. Ta 'miljoen mensen, waaronder zon 60.000 in Nederland, K; y "(p'^Tj Ki
hebben dit inmiddels ontdekt. mt

Ook u kunt deze techniek gemakkelijk leren. U heeft er ''fEr gr
slechts een stoel en 20 minuten de tijd voor nodig. fru
Transcendente Meditatie is géén religie, kent géén I t)aleefregels en u hoeft zich nergens bij aan te sluiten. mmt

Vrijblijvende informatie-avonden: '"'■'
VALKENBURG HEERLEN QT.M. Centrum, Kloosterweg 36 Baron Hotel, Wilhelminaplein 17
maandag 5 maart dinsdag 6 maart _

Aanvang: 20.00 uur y eInlichtingen: 045-241385 r^

I TRANSCENDENTE MEDITATIE j *
Grondlegger MAHARISHI MAHESH YOGI wi s.

g

Tom Cruise verrast in
Born on the 4th of july

" Torn Cruise in een veteranenhospitaal in 'Bom on thefourth of july'.

V.S. 1989. Regie: Oliver Stone. Met:
Torn Cruise, Willem Dafoe e.v.a. In:
Royal Heerlen en Mabi Maastricht.

In 'Platoon' gafOliver Stone al
aan dat de Amerikanen in
Vietnam niet alleen de Viet-
cong bevochten maar ook
zichzelf. In 'Bom on the fourth
of july' is juist dat gegeven de
rode draad geworden. De film
is gebaseerd op het autobio-
grafische boek van Ron Kovic,
zelf Vietnam-veteraan.

Stone laat zijn film beginnen in
1956. Op de schouders van zijn va-
der ziet Ronnie Kovic, op zijn ver-
jaardag, de jaarlijkse 4 juli-parade
voorbijtrekken. Een feestelijk beeld
dat onmiddellijk onderuit gehaald
wordt door de in de stoet meelopen-
de oorlogs-invaliden van twee we-
reldoorlogen.

Vaderlandsliefde en opofferingsge-
zindheid voor de 'american way of
life' zijn morele waarden die hoog
aangeschreven staan in de Ameri-
kaanse samenleving, en de ultiemer manier om die waarden te verdedi-
gen is dienst in het uniform van het
corps mariniers.

Wrak
In 1967 besluit Ron Kovic dienst te
nemen bij dat elitecorps, om in 1968
na zijn 'tour of duty' van een half
jaar als kapotgeschoten menselijk
wrak terug te keren. Hij moet «rva-
ren dat Amerika zijn 'helden' aan
hun lot overlaat in stinkende vetera-
nen-hospitaals en dat studenten te
hoop lopen tegen de Vietnam-oor-
log en uit protest de Amerikaanse
vlag verbranden.

Na een diepe persoonlijke crisis
neemt Kovic in 1972 deel aan de be-
storming van de Republikeinse
Conventie en wordt een van de lei-
dende figuren van de anti-oorlogs-
beweging van veteranen.

Hard en schokkend is 'Bom on the

fourth of july', hoewel de eigenlijke
Vietnam-episode nauwelijks een
kwartier in beslag neemt. Emotio-
neel, maar zonder ergens sentimen-
teel te worden, betrekt Stone de kij-
ker bij de lotgevallen van RonKovic
en de diepeverdeeldheid waarin de
Amerikaanse samenleving geraakt
was door die godvergeten oorlog
ver van huis.

Een ware verrassing is Torn Cruise
in de rol van Ron Kovic. Analoog
aan de gedaantewisselingvan Kovic
van een naïeve, patriottische jonge-
ling tot een langharige, bebaarde en

halfdronken man in een rolstoel,
ontpopt Cruise zich van melkmuil
in pretentieloze amusementsfilms
tot een karakterspeler van formaat,
die de meeste indruk maakt in scè-
nes waarin de ontreddering van Ko-
vic tot uitdrukking komt.
Zoals de emotionele uitbarsting

kort na zijn thuiskomst, of de s^ (
waarin hij de ouders bezoekt va'V,
soldaat die hij per ongeluk b',
doodgeschoten. Die acteerprest^
dwingt bewondering af en verd',
terecht één van de acht Os£waarvoor 'Bom on the fourti 1

july' genomineerd is.

films
door Gemma Wildenberg



Japans electronicabedrijf naar Heerlen

Van onze verslaggever

" Rob Entjes en zijn echtgenote vliegen komende woensdag
naarLonden. Foto: DRIESLINSSEN

HOENSBROEK - Zijn
cardioloog heeft hem ten
strengste verboden zich
druk te maken, maar hij
doet het toch. Rob Entjes
(40) uit Hoensbroek windt
zich er mateloos over op
dat er in een beschaafd
land als Nederland toch is
zo met hartpatiënten
wordt gesold: wachtlijs-
ten en luchtbruggen,
Entjes kan de woorden
niet meer horen. En dan te
bedenken dat hij aan-
staande woensdag met
nog zes andere Limbur-
gers zelf naar Londen
vliegt om daar in het
St. Anthony's Hospital
een levensreddende hart-
operatie te ondergaan.

"Burgemeester Van Zeil toast met de directievanKuron. Foto: WIDDERSHOVEN

'Er wordt vreselijk met
hartpatiënten gesold'

Hoensbroekenaar Rob Entjes (40) lucht zijn hart

J Van onze verslaggever

"ERLEN - Het Japanse
toonicabedrijf Kuron Cor-
ation gaat nog dit jaar op
industrieterrein De Beitel
leerlen een fabriek bouwen
r de productie van af-
idsbedieningsapparatuur
r televisies en videorecor-. bestemd voor de Europe-
harkt. De vestiging zal 124
■iwe arbeidsplaatsen ople-
-n. De directie verwacht

1 oktober aanstaande met
Productie te kunnen star-

bedrijf heeft 1,5 ha grond aange-
ht en in totaal 10 miljoen gulden
'Vesteerd in het nieuwe produc-
Wrijf. De NV LIOF participeert
J3miljoen gujden.

J>n is het eerste Japanse electro-
"bedrijf dat voor Limburg kiest.
Jident-directeur Nobuyuki Hos-
-4 liet het oog op Heerlen vallen
j^ege de centrale ligging vanJburg' binnen Europa, de aanwe-
i*eid van goede arbeidskrachten,
"ütstekende infrastructuur, goe-
etransport- en distributiemoge-
'eden, de meertaligheid van de
jjiïkingen de electronica en high-
J infrastructuur in de omgeving.

naak
is niet uitgesloten dat in de toe-

>st behalve het produceren van
fctidsbedieningsapparatuur ook
Pre producten ontwikkeld zul-
fy'orden. „We willen echter eerst
("laak van onze klanten in Euro-
Èoed leren kennen. Pas daarna
«en wij aan andere zaken", zegt
R Tsurukame, de vice-president
'Kuron Mexicana.

grootste afnemers van Kuron
jftiomenteel o.a. Sony, Mitsubis-
Paikin, Takachiho Tsushinkiki
'amaha. De vestiging in Heerlen
borden geleid door S. Takano.
bedrijf heeft sindskort ook een
toopkantoor in Eindhoven.

I Willen graag een multi-nationalpen", vertelt president-direc-
* Hoshino (46). Het bedrijf heeft
[ftenteel al drie fabrieken in Ja-
Waar ongeveer 600 mensen wer-

Weer bedrijf
Verre Oosten
naar Limburg

MAASTRICHT - NV Industrie-
bank LIOF kondigde gisteren
aan dat er opnieuw een high-tech
productiebedrijf uit het Verre
Oosten naar Limburg komt. Het
bedrijf zal speciale producten uit

hoogwaardige materialen gaan
vervaardigen. De onderneming
biedt werkgelegenheid aan 20 tot
50 mensen. De naam van het be-
drijf en de plaats van vestiging
wordt pas aanstaande dinsdag
bekend gemaakt.

In ruim twee maanden heeft het
LIOF acht bedrijven naar Lim-
burg gehaald. Daar was een in-
vestering mee gemoeid van ’ 140
miljoen. Het aantal nieuwe ar-
beidsplaatsen bedraagt 450.

de eerste keer over de landsgrenzen
met de eerder genoemde vestiging
in de Verenigde Staten.
De Japanners hebben, op zoek naar
een vestigingsplaats, vrijwel heel
West-Europa afgereisd. Zij waren
op zoek naar terreinen in Wales,
Frankrijk, West-Duitsland, Spanje,
Portugal en Belgisch-Limburg,
maar kozen uiteindelijk voor Heer-
len. „We hebben erg veel vertrou-
wen in het LIOF en dat is bij zaken
doen erg belangrijk", zegt presi-
dent-directeur Hoshino. De grond
in De Beitel is aangekocht voor ’ 60
per m2. Er zit echter voor ruim ’lO
subsidie in.

terugnemen. Ik ben aan huis ge-
kluisterd en dan heb je veel te veel
tijd om na te denken". Entjes weet
dat hem een zware operatie wacht.
„Er moeten vijf omleidingen wor-
den aangebracht, dat is niet niks.
Maar ik maak me helemaal geen
zorgen. Ik ga ervan uit dat als de
operatie achter de rug is ik weer al-
les kan. En dat is me heel veel
waard. Voor mij is het nog niet te
laat. Ik hoop dat de patiënten dienu
nog op de wachtlijst staan, dat ook
allemaal kunnen zeggen".

Daar zou hij toch blij om moeten
zijn. „Dat ben ik ook", zegt Entjes,
een inmiddels afgekeurde interna-
tionale vrachtwagenchauffeur.
„Maar ik heb het gevoel dat ik een
lot uit de loterij heb getrokken. Dat
andere mensen die misschien nog
dringender aan een operatie toe zijn
daardoor thuis moeten blijven. En
dat alleen omdat Den Haag te wei-
nig geld beschikbaar stelt voor hart-
operaties en omdat ziekenhuizen
niet goed samenwerken".

Entjes zelf staat trouwens al sinds
oktober vorig jaar op de wachtlijst,
nadat hij zich niet veel eerder bij de
cardioloog had gemeld met de be-
kende klachten: pijn in de linke-
rarm, tintelende vinger en druk op
de borst. Toen zou hij binnen vier
weken moeten worden geopereerd.

Nu is het maart en is Entjes einde-
lijk aan de beurt. Het zijn slopende
maanden geweest, geeft Entjes toe.
„Ik kan echt niks meer. Als ik de
straat uit wandel, moet ik een taxi

Kuron is het zevende buitenlandse
bedrijf in ruim twee maanden dat
mede dank zij de hulp van LIOF in
Limburg een nieuwe vestiging op-
zet.

ken. Verder zijn er vestigingen in de
Verenigde Staten (Kuron USA in
Californië), Mexico (Kuron Mexica-
na in Mexico), Taiwan (Kuron Tai-
wan in Taipei), Singapore (Kuron
Singapor) en de reeds eerder ge-

noemde vestiging in Eindhoven
(Kuron Europe).

Kuron startte haar activiteiten in
september 1968 in Nagaoka (Noord-
Japan). In 1985 trok het bedrijf voor

Van onze correspondent
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Verheugd

Bestuurscentrum Onderbanken symboliseert eenwording

Kremers opent zijn
laatste gemeentehuis

PERBANKEN - Gouverneur
Nemers heeft gistermiddag het
JjWe bestuurscentrum van On-
banken officieel geopend. Het
* Voor Kremers het vijfentwintig-
en tevens laatste raadhuis, dat
Gedurende zijn 12,5-jarige ambts-
ÏQde in gebruik stelde.

GS willen in Midden-Limburg vuilverbranding

Afvalstoffenplan
kost 4,2 miljoen

Want Entjes geeft niet alleen de
rijksoverheid de schuld. Hij is er
ook van overtuigd dat de situatie in
Limburg minder nijpend zou zijn
als de ziekenhuizen in Maastricht en
Heerlen de handen in elkaarzouden
slaan. Entjes: „In Heerlen heeft men
ook de technische mogelijkheden
om hartoperaties uit te voeren. In
Maastricht wordt steeds gesproken
over een beddentekort. Als er wat
meer operaties in Heerlen zouden
worden verricht, zou je dat tekort al
wat terug kunnen dringen. Nu
wordt er met mensenlevens ge-
speeld."

ciale provinciale bijdrage in het ka-
der van het Awacs-convenant. Bur-
gemeester V. Ritzer van Onderban-
ken vermeldde trots dat de kosten
van het gebouw helemaal binnen

het gestelde budget gebleven.
De officiële openingshandeling
door de gouverneur - het onthullen
van een plaquette - werd voorafge-
gaan door een andere ceremonie.

De vier eerstgeboren kinderen uit
de kernen die nu samen Onderban-
ken vormen mochten vier linten
doorknippen om het pad voor Kre-
mers te effenen. Door het viertal,
Rob Mestrom, Josh Dohmen, Bart
Engelen en Frank Timmermans
werd zo de eenwording van de vier
voormalige gemeenten Jabeek, Bin-
gelrade, Merkelbeek en Schinveld
gesymboliseerd.

Ook voor Kremers stond het samen-
groeien van de kernen in zijn ope-
ningstoespraak centraal. „Deze
nieuwbouw is erg belangrijk om het
proces van de Onderbankse 'Wie-
dervereinigung' soepel te laten ver-
lopen," aldus de gouverneur.
Vandaag staat het nieuwe raadhuis
open voor de bevolking. Tijdens een
open dag zijn er tal van activiteiten
en optredens van verenigingen uit
Onderbanken.

nieuwe gemeentehuis aan de
'.sterlaan te Schinveld heeft 4,3
Joen gulden gekost. Daarvan
4tnen 800.000 gulden uit een spe- MAASTRICHT - GS van Limburg

willen de afvalstroom indammen en
het verwerken van al het vuil mi-
lieuvriendelijker maken. Daarvoor
is een Provinciaal Afvalstoffen Plan
(PAP) gemaakt. Tot 1995 is met de
uitvoering daarvan 4,2 miljoen gul-
den gemoeid.

Statenlid Ing W. A. Hulsbeek (VVD)
meldde dat in Duitsland betere ver-
brandingsinstallaties worden ge-
bruikt dan momenteel in Neder-
land. „Daar wordt een andere tech-
niek gebruikt waardoor het pro-
bleem van de uitstoot niet speelt.
We moeten namelijk geen onrust
zaaien door te doen alsof alle ver-
brandingsinstallaties gevaarlijk
zijn. Het betreft verouderde installa-
ties waar nu die moeilijkheden mee
zijn."

Ook is er een expositie van kunste-
naar Fons Lemmens, die het kunst-
werk voor het gebouw mocht ver-
vaardigen. Verder toont de heem-
kundevereniging een aantal foto's
en voorwerpen, die met de raadhui-
zen van de vier oude gemeentes
hebben te maken.

„En nogmaals, ik ben blij dat ik ein-
delijkgeopereerd word, maar eigen-
lijk is het toch te gek dat ik daarvoor
de grote plas moet oversteken. Dat
levert een heleboel ongemakken op.
Mijn vrouw gaat met me mee. Voor
haar heb ik in Londen een hotel ge-
boekt. Dat kost ons gauw duizend
gulden die ik nergens terug kan vor-
deren. En onze twee kinderen moet
ik ergens onderbrengen. Dat was al-
lemaal niet nodig geweestals ik hier
geopereerd zou kunnen worden".

De bedoeling is dat er bovenregio-
nale stortplaatsen komen in de
Oostelijke en de Westelijke Mijn-
streek en composteringsinstallaties
in Noord-Limburg en het Heuvel-
land. Daarnaast moeten er nog vier
tot vijf plaatsen worden aangewe-
zen waar bedrijfsafval naar toe kan,
want behalve huishoudelijk afval
zijn er natuurlijk ook nog andere af-
val-soorten, zoals onder andere
klein chemisch afval, zuiveringss-
lib, bouw- en sloop afval, overschot
dierlijke mest, ziekenhuisafval,
autowrakken.

Deputé Lodewijks denkt dat vuil-
verbranding rond de tijd dat de ver-
brandingsinstallatie in Midden-
Limburg moet gaan werken (het
jaar 2000) er geen moeilijkheden
van zullen komen. „Erkomt een mi-
lieu-effectrapportage hierover, dus
eerst zullen alle consequenties voor
het milieu nagegaan worden. Uiter-
aard wordt dat zeer zorgvuldig ge-
daan."

?? vier kinderen knippen de linten door om zo de weg voor gouverneur Kremers vrij te mo-
\ Foto: CHRISTAHALBESMA

Overigens bleek gistermorgen dat
de meeste partijen in de Staten
(CDA, PvdA, PNL) de adviezen van
de Sociaal Economische Advies-
raad van Limburg (SEAR) inzake de
afvalverwijdering wel willen opvol-
gen.

Huisafval
Als in de Limburgse huizen zoals de
provinciebestuur wil, het afval ge-
scheiden wordt, dan moet compos-
tering mogelijk zijn. Wat dan nog
over is kan deels gestort worden,
maar dan op gecontroleerde en
goed geprepareerde stortplaatsen
en deels verbrand worden.

waarna het Hof zich vertien da-
gen later conformeerde aan de
Maastrichtse vonnissen van tien
en zes jaar.

hem op dcbewuste avond dc wo-
ning van Kraize was binnenge-
stapt en weer later schilderde hij
hem af als degene die als enige
het dodelijke schot had gelost.Vrijspraak na eis

van acht jaar cel

Moord op ex-croupier niet bewezen

Moeder M. S. zou hem voor een
bedrag tussen tien- en vijftien-
duizend gulden als huurmoorde-
naar hebben ingeschakeld.

GS vinden dat vuilverbranding in
Limburg het beste in het midden
van de provincie kan gebeuren,
daar ligt namelijk het afvalzwaarte-
punt. De vuilverbrandingsinstalla-
tie moet ook dicht bij de Maas ko-
men te liggen, want de bedoeling is
dat het te verbranden vuil via deze
rivier wordt aangevoerd. De energie
die bij de verbranding vrijkomt zal
omgezet worden in elektriciteit.

De SEAR wil namelijk dat het be-
drijfsleven en ook de consument be-
trokken wordt bij een maatschappij
(NV) die de provincie in het leven
wil roepen om de afvalverwerking
in goede banen te leiden. Die nieu-
we NV, waar de provincie een be-
langrijke mate in gaat participeren
zal het beheer krijgen over een aan-
tal werkmaatschappijen die ver-
branden, storten en composteren
van afval onder hun hoede zullen
krijgen. Maar die NV gaat zich ook
bezighouden met het inzamelen,
transport en hergebruik van afval.

Van onze verslaggever

J*AASTRICHT _ Nadat officier
vari justitie mr H. Smalburg
ie ertien dagen geleden tegen
Lern acht jaar gevangenisstraf
V^d geëist, hoorde de 29-jarige

P. S. zich vrij-
door de rechtbank in Maas-

,'cht vrijgesproken van het me-
f.ePlegen van moord op de 61-ja-
i§e Henri Kraize. Op 17 maart
6

°8 werd deze ex-croupier met
eerj geweerschot om het leven

in zijn woning te Veld-: ezelt, een Belgisch grensplaats-
dichtbij Maastricht.

C 6rdachten waren van meeta-
uari de 45-jarige Maastrichtse
0 j.;S-. echtgenote van het slacht-er> en haar 25-jarige zoon uit

Vuilniszak
Verder wordt er in de Staten wel ge-
voeld voor een systeem om de huis-
houdens waar minder huisvuil
wordt aangeleverd, te belonen. Dat
zou kunnen door de vuilniszakken
duurder te maken door er een pro-
vinciale belasting op te leggen. Zo
betaalt de grootste vervuiler het
meest.

Het PPR-Statenlid W.F. de Heer is
bang dat als de verbrandingsinstal-
latie er eenmaal staat, er meer ver-
brand zal worden dan feitelijk in de
bedoeling ligt. „Die verbrandingso-
ven staat er wel als sluitstuk van de
afvalverwerking, maar als die oven
eenmaal brandt, dan moet 'ie ook
brandende gehouden worden.
Daarom weet ik niet of we nu al
moeten zeggen dat er in Limburg
een verbrandingsinstallatie moet
komen."

De bij rechtbank en hof uitge-
sproken verdenking gaf Justitie
enkele maanden geleden aanlei-
ding alsnog over te gaan tot ver-
volging van P. S. Veertien dagen
geledenresulteerde dat in een eis
van acht jaar gevangenisstraf. De
meervoudige strafkamer van de
Maastrichtse rechtbank, anders
samengesteld dan die vorig jaar
moeder S. en zoon H. had be-
recht, achtte het wettig en over-
tuigend bewijs echter niet gele-
verd en sprak de man gisteren
vrij. Officier mr Smalburg heeft
tegen dit vonnis inmiddels be-
roep aangetekend.

S. werd eerst als getuige en later
als medeverdachte aan de tand
gevoeld, maar vervolging bleef
uit. Dat gebeurde pas nadat moe-
der S. en zoon H. tegen hun
rechtbankvonnis in beroep wa-
ren gegaan bij het gerechtshof in
Den Bosch. Daar eiste de procu-
reur-generaal in navolging van
de officier in Maastricht respec-
tievelijk twaalf en negen jaar,

een eerder huwelijk W. H. Na
eisen van respectievelijk twaalf
en negen jaarwerden zij pp 25 ja-
nuari 1989 door dc rechtbank in
Maastricht veroordeeld tot tien
en zes jaar. Dc vrouw werd
schuldig bevonden aan het uit-
lokken van moord en haar zoon
aan het 'medeplegen' van dc

daad zelf.
Zonder dc persoon bij naam te
noemen verwees dc rechtbank
met deze formulering indirect
naar H.'s vriend P. S. Had H. aan-
vankelijk bekend dc moord al-
leen te hebben gepleegd, in een
later stadium had hij deze vriend
aangewezen als degene die met

(ADVERTENTIE)

Klein in Ay i^""""-"^ïJ^ n
metets J 71
groot m WNtmWmmmm-lSERVICE # BSmSQmIPPI |^^^^^^^^^^_
GROOTSTE ■ BV^HPM^H
collectie ....■ Blikvangers zijn de ■ Wmfg4tffPlH
Richting geraffineerde, ËKëH|ShHh|Emmastraat^k uitdrukkingsvolle Kil
20 m voorbij
ABN-Bank ____W

'Verhoog budget
hartoperaties'

DEN HAAG/BUGGENUM - Het
beschikbare budget voor hart-
operaties moet onmiddellijk
worden verhoogd zodat de
wachttijd van vijf maanden voor
een operatie kan worden wegge-
werkt.

Dit schrijven de Samenwerken-
de Limburgse Hartpatientenor-
ganisaties in een brief aan staats-
secretaris drs. H. J. Simons van
volksgezondheid. Zij vinden de
toezeggingen, die de staatssecre-
taris voor dit jaar heeft gedaan,
onvoldoende.

Zaterdag 3 maart 199015

Kuron wil uitgroeien
tot een multi-national

Limburgs dagblad J provincie



Van onze verslaggeefster

Samenwerking

Britse TGV naar
Londen onzeker

Directie
VBF Buizen

Verslavingskliniek
gewenst in Heerlen Volgens Aart Mudde, junior-onder-

zoeker van het project, is er een gro-
te vraag naar mogelijkheden om te
stoppen. „Er zijn verschillende

voor de zoveelste keer probenß
stoppen, is er een speciale cfll
om in groepsverband over huiflj»
bleem te praten." Wh
In eerste instantie is Den BosdKj
onderzoeksstad gekozen. De mf
bantse hoofdstad was het rneeM
presentatief voor de gemidc
Nederlandse bevolking. s».
De kosten voor het onderzo 4
Den Bosch worden gesubsid\
door het Wilhelminafonds (kar
bestrijding). Wanneer andere st'
in de toekomst ook dit project
len gebruiken, zullen zij zelfhej
teriaal moeten betalen. De c^b-
moet in ieder geval door de i|y
zelf betaald worden.

HEERLEN - Rokers in Den Bosch
kunnen vanaf maandag 'vanuit
Maastricht' hulp krijgen bij hun po-
gingen tot stoppen. Want dan begint
de vakgroep gezondheidsvoorlich-
ting en opvoeding van de Rijksuni-
versiteit Limburg met haar project
Stoppen-met-roken. Via een specia-
le telefoonlijn kan iedere Bossche-
naar informatie en begeleiding krij-
gen om van de sigaret, sigaar ofpijp
af te blijven.

soorten 'stoppers. Toch wil tachtig
procent het liefst op eigen houtje er
vanafkomen. Het project geeft hier-
voor drie mogelijkheden: de tele-
foonlijn, voor diegene die opgepept
moet worden; een zelf-hulpboekje,
'Van het roken af, met nuttige tips.
En een derde stimulans is het advies
van een huisarts. Voor de rokers, die

'Maastricht' wil
Bosschenaar van
roken af helpen

Van onze correspondent

MAASTRICHT - De nieuwe oplei-
ding fiscaal recht aan de Rijksuni-
versiteit Limburg is ondoordacht en
overbodig. Dat is de mening van
prof. mr. Geppaart, hoogleraar be-
lastingrecht aan de Katolieke Uni-
versiteit Brabant (KUB). Ook de
Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Unversiteiten advi-
seerde onderwijsminister J. Ritzen
de komst van die nieuwe studierich-
ting in Maastricht tegen te gaan. On-
langs kreeg de RL van het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschap-
pen toch het groene licht voor het
opzetten van zon opleiding belas-
tingrecht in Maastricht.

Tilburg vindt
fiscaal recht

RL overbodig
■J.hoogleraar voorbarig en niet:/

staafd door de feiten. „Ondel1 *dat het Bureau Veldkamp onl' 1{

verrichtte in opdracht van de &
derlandse Orde van Belasting 3 !1
seurs geeft aan dat ook de kom*
jaren voldoende werk voor fis^ 'o
ten voor handen is. Ook onder* j),
van de RL wijst dat uit." ir„Je kunt dat ook zien aan de sal' jesen. Beginnende belastingrecht
risten verdienen meer dan hun % fc
meen opgeleide collega's, dus i*
er veel vraag zijn naar dit soor* £den. Ik vind het bovendien
netjes dat iemandzegt datje da* 1.
daar moet gaan studeren. Alle ' \versiteiten geven op een ve*1fwoorde manier les, Maastrich. I
op haar beurt ook een volwaa^
opleiding gaan verzorgen. We :v,
van plan juist veel contacten teL
gen met de praktijk, met fisciJs [
belastingadviesbureaus. We mOe hons waarmaken, maar ik ben "' 'mistisch", zegt Niessen.

Brand in lege textielfabriek De werving van goede doce'J fc
verloopt volgens hem ook fjoi
wens. „Hoewel we nog geen ad \
tenties hebben gezet, heeft B* 'tricht nu al vier docenten. Met a^ !o
re deskundigen in het bela* h
grecht zijn we bezig. We wiUe,f ''<september met zijn achten zijn 'dus de Maastrichtse hoogleraar- Jt
Niessen hoopt dat in septembe^.
begin van het nieuwe academI', (*
jaar, vijftig tot honderd studel^flaan de nieuwe opleiding begin1*

Werving

Geppaart denkt dat Maastricht niet
in staat is genoeg goede docenten te
vinden voor deze nieuwe studie-
richting. Verder denkt hij dat de fis-
cus en belastingadvieskantoren be-
ginnende studenten nietzullen aan-
raden in Maastricht belastingrecht
te gaan volgen.
„In het algemeen geeft men nog
steeds het advies dan Tilburg te kie-
zen", aldus Geppaart in het jongste
nummer van het universiteitsblad
van deKUB.
„De opleiding is ook overbodig om-
dat de werkgelegenheid voor fiscaal
juristen is teruggelopen. Aan de be-
staande instituten worden al vol-
doende mensen klaargestoomd
voor de banen dievrijkomen", is de
mening van Geppaart.

POSTERHOLT - Een uitslaande brand
heeft gisteravond een groot deel van de
voormalige textielfabriek aan de Heinsber-
gerweg in Posterholt in as gelegd. De scha-
de is erg groot. In de fabriek stonden enkele
personenauto's en een vrachtauto, die door
het vuur werden vernield.

De brand ontstond omstreeks zeven uur
door nog onbekende oorzaak. De brand-
weer rukte uit met twee tankautospuiten en
kreeg het vuur vrij snel onder controle. Er
deden zich geen persoonlijke ongelukken
voor. Prof. dr. R. Niessen, die de oplei-

ding in Maastricht nu opzet, vindt
de uitspraken van de Tilburgse

MUMBrüW 111 JlllB____________________________________B — 'I H HH

Er zijn momenten in het leven, kl BP Voorwaarde is dat het saldo van

dater meer geld op tafel moet komen. |||i uw huid'ge hypotheek niet hoger mag___________________ %' ■ ■
Bijvoorbeeld omdat de kinderen gaan IJ ■üj' zijn dan 75% van de executiewaarde

B j wê» I . ■■ _M
studeren. In zon geval kan de over- |L S ..~' ■-~, H van uw woning.

stap naar een Aflossingsvrije Hypo- La* «w makelaar, uw verzeke-

theek van het Bouwfonds een ver- Êj% '^pjj ringsadviseur of het Bouwfonds u

standige zet zijn __________JS Hm - I eens v001"1*^0611 noe aantrekkelijk in

Dat werkt zo: bij uw huidige ÉÊk \ ■ uw situatie een Anossingsvrije Hypo-

hypotheek betaalt u zowel rente als W% ü I theek van het Bouwfonds is. Wilt u er

aflossing. Bij het Bouwfonds is het * __ eerst meer over lezen, stuurt u dan de.
nu mogelijk te stoppen met de aflos- jfc/ ' couPon in of bel ons even-

sing en alleenrente te betalen. Voor DjH lïblstaü lle__ tR_ -^mK3R^. \I COUPON
enkele jarenbijvoorbeeld, daarna il gfc tg Stuur mij vrijblijvend informatie over de

W____\\ B_Q_Sl9 Aflossingsvrije Hypotheek van het
hervat u de aflossing. Het is ook SinD Bouwfonds.

Naam:
denkbaardat u het hypotheekbedrag Straat-

i^&- PostKodclaat wat het is: u lost te zijner tijd bij __m__m m_€_m
_——

Woonplaats:
verkoop van het huis af. Zo beschikt |.--. -UP'^'t^Mß^H Telefoon: _______

'_m\\ _Jh "~ ' V- ■■■■j.-.i-T Bj Mijn makelaar/verzekeringsadviseur is:
u steeds over een constante fiscale

Stuur de coupon in een envelop zonder
aftrekpost. postzegel aan: Bouwfonds, Antwoord-

nummer 28, 6160 AA Geleen. Q
Een aflossingsvrije hypotheek £~^ . a^

betekent, dat uw netto besteedbaar kJ\__r__LJ_LJ_LJ3 ____WC*U- -IV- fmM. Uvijt
inkomen flink kan stijgen.

u kv „ __. «. waj. financiële ruimte gebruiken.
rente-mogelijkheden: _^^
vijf of tien jaarrentevast en -_■ -_- m " "■ " " "■ 'M\foorhaar studie bijvoorbeeld...

>n Hypotheek van het Bouwfonds geeft meer armslag.

Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen. Jos Kliinenlaan 288 Tel. 04490 - 88588 Roermond, St. Christoffelstraat 10 Tel. 04750 - 16555 Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter), Tel. 077 - 541945

i
ZEG ER EENS WATW-
Alcohol en verkeer datkun jeniet makt
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er no
die mensen dievinden datzij zelfwel 2
uitmakenofze met een slok op gaan nW,

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch an
mee. Maar door datsoort automobiliste
worden erwel jaarlijksbijna 500 mensf^'doodgereden. gis'art
Daar moetwat aan veranderen.
ZEGER EENS WATVAN VOORZE
INSTAPPEN want l■pp

gij

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE ;eri
NIET MAKEN li

;or
*li
sul

v iro

A/ I UK//// Veil'g Verkeer Ned
7ï.mÉ_wm_wm >|
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GIRO 555 DEN HAAG ,
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" Het vuur in de textielfabriek greep snel om zich heen en vernielde alles wat in de loods
vtnnr) Foto: JEROENKUIT
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Van onze verslaggever

HEERLEN - Een kliniek voor
verslaafden is dringend nodig
in Heerlen. Vandaar dat de
provincie Limburg nu bij
staatssecretaris Simons van
WVC sterk aandringt op een
dergelijke kliniek met 40 bed-
den, te bouwen bij het psy-
chiatrische centrum Welter-
hof.

Vanwege de onrustbarende stroom
hulpvragen is 'Weiland', de versla-
vingsafdeling van Welterhof, name-
lijk veel te klein. De 24 bedden zijn
continu bezet. Hulpzoekende ver-
slaafden aan alcohol en/of drugs
- Heerlen en omgeving telt 1.000

drugsverslaafden en zeker 7.000 al-
coholisten - moeten dan ook zeker
vier weken wachten op opname.
„In de praktijk sturen wij ze door
naar de verslaafdenafdeling Pa-
schalis in Venray," verduidelijkt di-
recteur D. Ravelli van 'Welterhof,
dieeraan toevoegt dat deze doorver-
wijzing geen goede oplossing is
voor de hulp aan duizenden ver-
slaafden in de Oostelijke Mijn-
streek.

Met de bouw van een versla-
vingskliniek heeft Heerlen aller-
minst een zorg minder. Er moet, zo
constateert de provincie in haar ad-
vies aan WVC, ook een vergaande
samenwerking komen tussen Wel-
terhof, het Consultatiebureau voor
Alcolhol en Drugs in Limburg en
het psychiatrisch centrum Venray.
Hiertoe zijn vorig jaaral stappen ge-
zet, wat de genoemde onderlinge
doorverwijzing tot gevolg heeft.

Directeur Ravelli rekent over enke-
le maanden op een positieve reactie
van staatssecretaris Simons. Want
behalve de provincie staat ook het
College voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen achter de bouw van een derge-
lijke kliniek.

MAASTRICHT - Bij VBF Buizen
BV, een dochteronderneming van
Hoogovens groep BV, met vestigin-
gen in Oosterhout, Arnhem en
Maastricht zal per 1 april drs A. de
Ruijter, voorzitter van de directie,
gebruik maken van de mogelijkheid
om vervroegd uit te treden.
Per die datum zal de directie over
het bedrijf worden gevoerd door
ing. F. Ruitenburg, nu nog commer-
cieel directeur.
Ruitenberg is 48 jaar. Van 1976 tot
1988 was hij werkzaam bij Staalcen-
ter Roermond BV. VBF Buizen
heeft 900 werknemers en een omzet
van circa 300 miljoen gulden.

LONDEN - Er komt geen TGV (ho-
gesnelheidstrein) tussen de Kanaal-
tunnel en Londen als de Britse rege-
ring volhardt in haar weigering om
eraan mee te betalen. Deze waar-
schuwing heeft minister Parkinson
van Transport gekregen van de Brit-
se Spoorwegen en de particulieren
bedrijven die de nieuwe spoorlijn
willen aanleggen.

Nadat nog maar luttele weken gele-
den een crisis rond de bouw van de
tunnel zelf bezworen was, zijn er nu
problemen gerezen over de spoor-
verbinding door het graafschap
Kent. De Britse Spoorwegen zou
Parkinson om een subsidie van
twee miljard gulden hebben ge-
vraagd om de aanleg van de spoor-
lijn aantrekkelijk te houden voor
het particuliere bedrijfsleven.
Weliswaar mag Parkinson krach-
tens de Kanaaltunnel Wet geen
overheidsgeld in het project steken,
maar de Britse Spoorwegen hebben
de minister erop gewezen dat de
spoorüjn ook de gewone pendelaars
gebruikt zal worden. Een eventuele
subsidiezou daarom los gezien kun-
nen worden van deKanaaltunnel



Voortzetting strafzaak tegen Zuidlimburgse jongens

Dumpzaak in rechtszaal

Nog geen opening in overleg over bouw-CAO

Brandbrief van FNV
en CNV aan Lubbers

HEERLEN - In een gezamenlijke brandbrief aan Lubbers ver-
zoeken de vakcentrales FNV en CNV de premier de drie partij-
en van het Gemeenschappelijk Beleidskader in de bouw zo
snel mogelijk bijeen te roepen voor beraad.

De vakcentrales willen de „dubbele
houding" van de centrale werkge-
versorganisaties VNO en NCW be-
spreken. De werkgevers hebben
een week de tijd gehad om die hou-
dinguit te leggen, maar daar is geen
bevredigend antwoord op geko-
men.

0
FNV en CNV zien niet in hoe de
werkgevers enerzijds in het Ge-
meenschappelijk Beleidskader met
kabinet en vakbeweging hebben af-
gesproken op decentraal niveau te
onderhandelen over onder meer ar-
beidsduurverkorting, maar aan de
andere kant hun leden - de indivi-
duele ondernemers - verbiedt om
ADV ook daadwerkelijk in de CA-
O's vast te leggen, zoals uit een ver-
trouwelijke werkgeversnota is ge-
bleken.

Breekpunt

Na afspraken met vakbonden over
arbeidsduurverkorting zouden de
leden geen uitkering krijgen uit de
centrale „weerstandskas" van de
werkgeversorganisaties. In de on-
derhandelingen over de bouwcao is
de arbeidsduurverkorting een

breekpunt gebleken: een 36-urige
werkweek zoals de bonden eisen
gaat de werkgevers vooralsnog te
ver.
De individuele bouwwerkgevers
zijn de dupe van deze blokkadedoor hun overkoepelende organisa-ties. De vakcentrales spreken van
een „guillotine", omdat door de
duur van de bouwstakingen, de
claims op de werkgeverskas tot
enorme bedragen zijn opgelopen.

De twee vakcentrales willen dat
VNO en NCW afstand nemen van de
geheime nota waarin de sanctie op
afspraken over korter werken staat.
Al eerder kondigde Stekelenburg
aan dat een uiterste consequentie
kan zijn dat de FNV zich terugtrekt
uit het Gemeenschappelijk Beleids-
kader.

De partijen hielden gisteren hun
kiezen stijf op elkaar over het ver-
loop van het beraad. De bouwbon-
den weigeren de plaats bekend te
maken waar Lammers met de par-
tijen om de tafel zit. Volgens een
woordvoerder is op het landelijk ac-
tiecentrum van de bonden zelfs niet
bekend wat er in het informeel over-
leg ter sprake is.

Uitspraak
uitgesteld

Huismeester vindlijk
in flat" Publiek is toegestroomd om naar de gevolgenvan de botsing te kijken. Foto:DRiES linssen

Gecompliceerde
aanrijding op

de Heerlerbaan
De auto's liepen zware schade
op.
Een 56-jarige man uit het Bra-
bantse Waalrereed met zijn auto

Uitbreiding
Het aantal stakende bouwvakkers
in Limburg is sinds gisteren weer
toegnomen met 37 tot 753. Op vier
bouwplaatsen werd het werk neer-
gelegd zodat nu op 78 werken wordt
gestaakt. Dat deelde gisteren actie-
voerder Frans Theuns van de Hout-
en Bouwbond FNV mee.

In Nederland staken nu bijna 16.000
bouwvakkers op 1552 bouwplaat-
sen.

LSO wenst
meer

musici

(ADVERTENTIE)
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Theologie: de studie van je leven! l^___*——^^"
» teren omgaan met mensen
» leren werken in de dienst van het evangelie
* wetenschappelijke studie 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 i^HH

over de theologieopleiding aan de UTP I mC
In ongefrankeerde envelop zenden aan: __________\________\

LI UTP, Antwoordnr.sosl, 6400 WC Heerlen. WÊÊÊÊKtÊ
[_Be_llen_kan_ook: 045-718520^ _

Noodmaatregel
kentekenplaten

door blokkade
Van onze verslaggever

DEN HAAG/MAASTRICHT - Het
Limburgs Symphonie-orkest heeft
recht op 61 arbeidsplaatsen. Dat is
1,3 plaats meer dan de 59,7 plaatsen,
die aan het orkest zijn toegewezen.
Dit schrijft directeur dr. H. P. van
de Braak van het orkest in een brief
aan WVC-minister mevrouw d'An-
cona.

Van de Braak dringt in de brief aan
op een gelijke behandeling tussen
het Limburgs Symphonie-orkest en
het Noordhollands Philharmonisch
orkest. Volgens de directeur heb-
ben beide orkesten naast een sym-
phonisch ook een begeleidende
taak. Daarom ligt het voor de hand
dat beide orkesten, die gezien de
omvang van het speelgebied, in de-
zelfde categorie vallen, gelijk be-
handeld worden.

(ADVERTENTIE)
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" Wilco Wings bij de nood-
kentekenplaat van de auto
van zijn vader.

Foto:DRIES LINSSEN Volgende week uitslag verwacht van onderzoek

StopgezetMijngas in Stevensweert?De Rijksdienst Wegverkeer is ook
telefonisch niet bereikbaar. Via een
antwoordapparaat maakt 'Veen-
dam' kenbaar: „De Rijksdienst
Wegverkeer is door blokkades van
agrariërs voorlopig onbereikbaar'".

Kapitalen
Frans Smits, werkzaam op de afde-
ling verkoop bij Volvo Klijn in
Hoensbroek, maakt dankbaar ge-
bruik van de noodmaatregel. „Het
bedrijf heeft een vijftiental auto's
voor de deur staan, die al dagen op
een kentekenplaat wachten.

De zogenaamde K-plaat is een pri-
ma oplossing omdat er anders een
enorme inkomstenderving zou ont-
staan. Een verkochte auto zonder
geldigekentekenplaat levert de ver-
koper immers geen cent op."

! an onze verslaggever

'^AM/HEERLEN - Der^e, die protesterende
P hebben opgeworpen
["iet gebouw Rijksdienst
'^keer in Veendam, heeftJ 1enorme vertraging ge-

het afgeven van kente-ken. De Rijksdienst Weg-
is door de protestactie

j,agrariërs niet in staat de
';*Se stroom kenteken-re-

' les te vervaardigen en
?ens te distribueren. De
\ Automobiel Industrie
t het overkoepelend or-
;?°r importeurs, heeft met
>sdienst een nood-maat-
i^gesteld waardoor men-

Persé in hun nieuw ge-
willen rijden, daar-!-^ op de weg kunnen ver-

lv- Via een spelecial witteJ^plaat (een afwijkende
met de letterK en

jf al twee cijfers) wordt
t rechtstreekse tussen-wan 'Veendam' ook een. hbewijs en een groene

rstrekt voor de duurvan
t ,ö3nden. Na die periode
rJ1^ eigenlijke kenteken-r automatisch verstrekt.

L^nteken' is ook geldig
1buitenland.

feestV nadelige gevolgen van
t^ eriProtest ondervinden de
j^rs- De heer Pepers van

!or eclerland in Beesd maakt
h^n: „De extra administra-
'lf4„ gingen nemen veel tijd
*st__ e uren zÜn omgerekend
t^ aar. Bovendien neemt de

w^e extra aanmaakkosten
kentekenplaten voor

i^t
nS- Die kosten schat ik op

\ es Per auto. Ik hoop dat deur» acties snel beëindigen."

ook genoemd in het provinciale
bodemsaneringsprogramma.
Desondanks heeft dc provincie
onlangs aan dc gemeente Ste-
vensweert een zogeheten 'scho-
ne grond-verklaring' uitgereikt
in verband met dc bouwplannen
van Coppelmans.

Vorige week vrijdag vloog echter
een vrachtauto van IGF ter plaat-
se in brand toen gas uit dc grond
spoot als gevolg van een zestien
meter diepe boring. Dc brand-
weer moest er aan te pas komen
om het vuur te blussen.
Op deze plek is grind gewonnen.
Dc grindput is daarna in dc jaren
zestig gedempt met mijnsteen,

afkomstig van de mijn Maurits in
Geleen. Ook andere grindplas-
sen in Stevensweert zijn met
deze mijnsteen aangevuld. On-
der meer de Griend, rondom de
Brandt en het 'Gat van Inde-
mans. In totaal circa 160 hectare.

Vrijwel de gehele gehele 110 me-
ter hoge steenberg (25 miljoen
kuub) van 'de Maurits is in de
grindplassen van Stevensweert
en Ohé en Laak te gekieperd.
Deze gigantische operatie is in
1969 gestart volgens een plan van
de provincie.
De toenmalige deputé ir.
A. Horsmans zei indertijd dat het
om een 'experiment' ging. Als

het zou slagen was het de bedoe-
lingom alle grindplassen te dem-
pen met de Zuidlimburgse steen-
bergen. Daar is later van afgezien
toen bleek dat de mijnsteen ver-
ontreinigd was met chemische
substanties.

De steenberg van de staatsmijn
Maurits lag gunstig nabij de ha-
ven van Stem. Het transport van
de mijnsteen (leisteen en samen-
geperst en versteende klei-slib)
gebeurdeaanvankelijk met sche-
pen (onderlossers) via het Julia-
nakanaal en daarna via pijplei-
dingen. DSM was zeer gelukkig
met de operatie omdat maar
liefst vijftig hectare nieuwe be- I

Het storten werd pas medio jaren
zeventig stopgezet. Er trad vis-
sterfte op en provinciale water-
staat ontdekte de stof naftaline
in het afval. DSM heeft indertijd
laten weten dat het niet uitgeslo-
ten was dat er ook chemisch af-
val op de steenberg is gedumpt.

In verband met het gas-ongeluk
verleden week wordt nu al in
Stevensweert met de mogelijk-
heid rekening gehouden dat
door de opeenhoping van de ste-
nen, mijngas is ontstaan. Andere
spreken van methaangas, dat ge-
vormd wordt door het rottings-
proces van organische stoffen.

van onze verslaggever

MAASTRICHT-Komende dins-
dag rapporteert het Instituut
voor Grondmechanica en Fun-
deringstechniek (IGF) te Maas-
tricht aan haar opdrachtgever
Coppelmans Bouwbedrijven
welk soort gas gevonden is in de
gedempte grindput nabij restau-
rant In 't Brookx te Stevens-
weert.

Coppelmans Bouwbedrijven wil
er een vakantiepark met 300 bun-
galows op bouwen. Daar is een
investering van 40 miljoen gul-
den mee gemoeid. Voordat het
bedrijf de grond in eigendom
verwerft van Aqua Terra is verle-
den week grondonderzoek ver-
richt door IGF in verband met
mogelijke bodemverontreini-
ging.

Het bewuste terrein is in de jaren
zestig aangevuld met mijnsteen.
De betreffende gebieden staan

provincie
Zaterdag 3 maart 199017
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'Meeproeven'
met Brunssum

Limburgs dogblodl

dreiging, het optreden in het open-
baar als een privé militie, het dragen
van nazi-uniformen achtten de ad-
vocaten niet bewezen.
Advocaat Taquet: „Wij bestrijden
niet dat het eenrare manier is om de
Kerst door te brengen. We bestrij-
den niet datdievlag er was en er wa-
pens aanwezig waren. J. W. heeft
misschien een wat vreemde politie-
ke overtuiging, maar dat is geen re-
den de hele groep als neo-nazis en
fascisten te bestempelen."
Advocate De Haas betoogde dat de
groep geen leider en geen structuur
had. „En zou een groep extreem
rechtse jongerenzon grote hoeveel-
heid alcohol meenemen?" Zij wees
er op dat de verdachten allemaal an-
dere legerkleding aan hadden.
„R. B. en L. G hadden bovendien
hun uniform pas twee dagen tevo-
ren in een Amerikaanse dumpwin-
kel gekocht, omdat ze anders uit de
toon zouden vallen."
„Alles wijst op een uitstapjevan vol-
wassen padvinders," zei advocaat
Daenen. Het is een zeer gedifferen-
tieerde groep, volgens Daenen.
„Zonder politieke betekenis. Mijn
cliënt heeft tegen me gezegd dat hij
zich niet voor politiek interesseert."
Ook enkele andere jongens denken
daar op diemanier over, zo bleek tij-
dens het 'laatste woord' van de ver-
dachten. Een van hen, de 23-jarige
Heerlenaar J. D.: „Voor ik gearres-
teerd werd, wist ik nog niet eens wat
links of rechts was. Rechts ben ik
zeker niet."
De uitspraak is op 9 maart. Mogelijk
komen de jongenseerder vrij. Er is
een verzoek tot invrijheidstelling
gedaan, waarop de rechtbank bin-
nen vijf dagen moet reageren.

reur mevrouw Demonceau de recht-
bank ervan te overtuigen dat de jon-
gens een 'georganiseerde en ge-
structureerde' paramilitaire groep
vormen.

Haar aanklacht spitste zich toe op
de artikelen 1 bis en 2 bis van dewet
op de privé milities. Volgens de pro-
cureur manifesteerden de Limbur-
gers zich duidelijk als een groep,
een beweging. Ze wees op de kledij
die de jongensbij zich hadden. Nie-
mand heeft verklaard dat de jon-
gens militaire oefeningen deden,
maar ze zijn wel gezien, betoogde
mevrouw Demonceau. „En het is
duidelijk geen traditionele vakantie
geweest."
De procureur hamerde op het feit
dat de Lahdgravenaar J. van D. ge-
weten heeft dat het fort militair do-
mein en dus verboden gebied was.
Getuigen hadden eerder verklaard
dat het fort weliswaar verboden ter-
rein is, maar in de praktijk zeer ge-
makkelijk toegankelijk.
De procureur, mevrouw Demon-
ceau besloot haar requisitoir nadat
ze het 'dwepen met alles wat militair
is' aan de kaak had gesteld. Anders
dan het in Nederland gebruikelijk
is, eiste zij geen straf. Indien de jon-
gens schuldig worden bevonden,
zal de rechtbank uitgaan van de
straf die in het wetboek van straf-
recht staat vermeld.
Vrijspraak, was de vrij algemene eis
die de drie advocaten aan de recht-
bank voorlegden. Er werd alleen
een uitzondering gemaakt voor de-
genen die in het bezit waren van een
vuurwapen. Alle aanklachten, be-

Van onze verslaggeefsters

VERVIERS - Plunjezakken, de-
kens, zaklampen, een revolver, pi-
stool, een Rambo-mes, een lepel,
toilettas, legerhelmen, een baret, ca-
mouflagekleding, een t-shirt met
een doodshoofd, veldflessen, een
honkbalknuppel, een fles wodka en
een flesje hoestsiroop. De strafka-
mer van de rechtbank in Verviers
leek gisterochtend wel een Ameri-
kaanse dumpzaak.

De rechters, de griffier en de procu-
reur werden omringd door alle in
beslag genomen bezittingen van de
acht Zuidlimburgse jongens die op
tweede Kerstdag bij het fort Aubin
in Neufchateau zijn opgepakt. Met
deze uitstalling probeerde procu-

ARNHEM - De uitspraak in een
kort geding tegen H. F. uit Übber-
gen, ex-directeur van de Heldring
Stichting in Zetten, is door recht-
bank-president mr. L. van der Wey
een week uitgesteld. De president
wilde geen reden opgeven voor dit
uitstel.
Een 28-jarige vrouw eiste twee we-
ken geleden van de psychiater een
schadevergoeding van 20.000 gul-
den voor de opvoeding van haar
kind, dat naar haar zeggen door F. is
verwekt. F. heeft dit tijdens de zit-
ting niet ontkend en gaf toe twee-
maal alimentatie voor het kind te
hebben betaald. De vrouw was
sinds 1985 bij F. in behandeling we-
gens depressieve klachten en fo-
bieën.

HEERLEN - De huismeester van
de flat aan de Heerlense Muzenlaan
trof gistermiddag in het trappen-
huis het stoffelijk overschot aan van
een tot nog toe onbekende man.
Volgens politiewoordvoerder Na-
berhuis is de man ca. 30 jaar oud en
afkomstig uit Duitsland. Gezien het
feit dat de man in het bezit was van
heroïne en de daarbij behorende at-
tributen meent de politie dat de hij
is overleden aan een overdosis.

Officierin
roep tegen
mis Uwe B.
«n onze verslaggever

'RICHT - Het vonnis van
htbank Maastricht tegen

meer van doodslag en
E beschuldigde Duitser
heeft officier' van justitie
taaiburg aanleiding gege-
Dep aan te tekenen bij het
&hof in Den Bosch,
'ier had alle telastegelegde
gewezen geacht en daar-
iftien jaar gevangenisstraf

ttbank daarentegen sprak
rige Duitser vrijvan dood-
'P taxichauffeur Horst
"ld en veroordeelde hem

' jaar gevangenisstraf we-
derrechtelijke vrijheids-
'g van een Heerlense
&aler en enkele klanten,
tot doodslag op een Heer-
politieman en langdurige
6 van de 52-jarige Elly
1 in haar woning te Heer-

" De standvan Brunssum in de jaarbeursvan Utrecht, met
rechts achter de balie secretaris Cuijpers en zittend dewet-
houders De Bruijn en VanDijk. Foto: PERSBUREAU 't STICHT

betrokken gemeenten in de
Jaarbeurs 'geshowd.
Zo laat Brunssum zien en ho-
ren dat zijn ambtenaren sinds
'87 meer klantgericht en effi-
ciënter zijn gaan werken. Maar
ook dat de manier van werken
binnen de muren van het ge-
meentehuis meer is gaan lijken
op de werkcultuur bij bedrij-
ven.

Vertegenwoordigers van de ge-
meente Brunssum gaven giste-
ren en geven vandaag over
deze 'onbureaucratische' ver-
anderingen uitleg. Vanavond
keert de delegatie terug.

Ta onze verslaggever

fSSUM/UTRECHT - De
aite Brunssum staat
gisteren met een stand in
arbeurs van Utrecht. In
Jibieding' heeft de oud-
£d verbeteringen, die
ïi leiden tot een bedrijfs-
ir aanpak van het ambte-
Pparaat.
sum is een van de dertig
[emeenten in Nederland,
1987 zijn begonnen met
'organiseren van de ge-
elijke bedrijfsvoering,
iultaten van dit verande-
Toces worden door de

dryfsgrond vrijkwam. Boven-
dien leverde de afbraak van de
steenberg voor enkele tientallen
mensen werk op.

vanaf de Bautscherweg linksaf
de Heerlerbaan op en kwam in
botsing met een voertuig dat
werd bestuurd door een 18-jarige
Kerkradenaar.
Laatstgenoemde knalde vervol-
gens op de Heerlerbaan tegen
twee auto's. Een van die auto's
werd bestuurd door de 35-jarige
vrouw, die zich later onder dok-
tersbehandeling moest stellen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Op de splitsing
Heerlerbaan-Bautscherweg in
Heerlen vond gisteren om 12.45
uur een gecompliceerde aanrij-
ding plaats waarbij vier auto's
waren betrokken.
Een 35-jarige Kerkraadse raakte
hierbij gewond en moest naar
het ziekenhuis worden vervoerd.



DE LIMBURGSE 117^" PERSONEELSGIDS
m_\\\\__\\\\\__\\\\\\\\\\\\\\\\_____\ _\\_\ mmmm H'»m^______________________________________^^^^^^^^m_______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1.i,,.i
Ljfs^ sÖ__ limburgs centrum

'A\^^s'n^ voor personeelszaken

Het LCP is een vereniging van kleinere en middelgrote bedrijven, die tot doel heett ondersteuning en begeleiding te
bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een hedendaags personeelsbeleid bij de aangesloten leden. Het LCP is
statutair verbonden met de Limburgse Werkgeversvereniging/LWV.

Als gevolg van een groeiend ledental en een toename van werkzaamheden, is het LCP op
zoek naar een

ADVISEUR PERSONEELSZAKEN
Gedacht wordt aan kandidaten die het als een uitdaging zien om, zelfstandig, bij de leden
inhoud te geven aan de doelstelling van de vereniging. Het ledental van het LCP verder
uitbreiden is eveneens een belangrijke taak.

De werkzaamheden worden verricht ten behoeve van bedrijven in uiteenlopende branches en
met een personeelsomvang die varieert van 20 tot 400 personen.

Om deze boeiende en uitdagende functie te kunnen vervullen, worden ten minste een
voltooide HBO-opleiding PW en ruime ervaring opgedaan in een all-round p.z.-functie als
voorwaarden gesteld.

Initiatief, doorzettingsvermogen, goede sociale vaardigheden en zakelijk inzicht zijn voor dit
werk wezenlijk benodigde eigenschappen. Bij de leeftijd wordt gedacht aan ±35 jaar.

Bent u geïnteresseerd in deze functie en denkt u aan de voorwaarden te kunnen voldoen, dan verzoeken wij u om uw
schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen toe te zenden aan het LCP, t.a.v. het bestuur, postbus 6070,
6077 ZH St.-Odiliënberg.

GIMRET NEDERLAND B.V.
GIMRET Nederland B.V. is een erkend elektro-installateur. Onze
aktiviteiten richten zich op de industriële meet-, regel- en
elektrotechnische installaties.
Voor onze montage zoeken wij dringend:

ELECTRICIENS (M/V) en
INSTRUMENTATIE-MONTEURS (M/V)

Functie-eisen:— minimaal LTS-C, MTS-E of gelijkwaardige opleiding— enige industriële ervaring

GIMRET Nederland B.V. betaalt krachtens de CAO voor het
Elektrotechnisch Bedrijf.

Hij of zij die denkt met ons de stap naar voren te kunnen maken
nodigen wij uit met ons contact op te nemen.

Telefonisch: onder nummer: 04490-73089.
Na kantoortijd: 04490-44546 dhr. Solberg.

Schriftelijk: GIMRET Nederland B.V.
Weth. Sangersstraat 33
6191 NA Beek

GIMRET Nederland is lid van de Unie van Electrotechnische
Ondernemers. .7458

Randstad heeftvolop werk ||L
Assistent-bedrijfsleider m/v Directiesecretaresse m/v Verkopers m/v CO2- en E-lassers m/v
Voor een bedrijf in Kerkrade. Zij exploiteren o.a. conferentie- Hetbetreft een veelzijdige functie in deomgeving van Brunssum. Voor diverse detailzaken in Heerlen, Hoensbroek en directe Voor een bedrijf in Simpelveld zoeken wij een aantal LTS'ers
ruimten e.d. voor diverse activiteiten. Uw taken omvatten: U gaat alle administratieve en secretariële zaken afhandelen. omgeving. U bent m.n. geïnteresseerd in defoodbranche. U kunt Metaal met enige laservaring. Het werk gaat enkele maanden
zelfstandig boekhouden, financiële planning, kostprijzen Perfecte beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en voor lange tijd, full-time aan de slag. . duren.
berekenen, het opstellen van verkoop- en marketingplannen en geschriftzijn vereist. U heeftervaring in dezefunctie maarook met Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, Informatie bij Renè van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
het werven van nieuwe klanten. Uw opleiding is minimaal op boekhoudingenWordPerfect 5.0. U bentnietbang om initiatief te Heerlen, Akerstraat 26. Heerlen, Akerstraat 26.
MEAO-niveau en ukunt zelfstandig werken. Tevens bent u bereid nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
incidenteel onregelmatig te werken. U beheerst de Engelse en Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91, E'mdCOntOleU-S IYI/V Bed_ adindSmOnteur m/VDuitse taal redelijk en u kunt met een pc werken. Deze full-time Brunssum, Rumpenerstraat 79. . A„, ar_ h__4r,,„_.n ;_ __r_r___ M__n_hr___ __ _;_»,._ cuiauiiiyan uiiicui

h__n is oer direct voor lanoe tiid Voor dlverse DedrlJven ln Kerkrade, Hoensbroek en directe u bent in het bezit van een MTS E^ip|oma._ werkzaamheden
informatie bü Yvonne Martens tel 045-46 44 40 PaarHonvPr7r»_ npr ITIA/ omgeving. Een specialeopleiding is niet noodzakelijk. U dient over bestaan uit het bedraden van schakelkasten van industriëleK*%^h2oM_£__\ 35a PaaraenVe.ZO_ger m/V goede ogen _ beschikken. U bent zowel full-time als part-time machines (sterk. erl zwakstroom). Het bedrijf is gelegen in Nuth.

U bent bereid om zowel van maandag t/m vrijdag als ook in de beschikbaar. Informatie bij Renè van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Ral!am___ai*iorUor m/w weekenden te werken. U verzorgt depaarden van een ruitersport- Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15, Heerlen, Akerstraat 26.DaiiemeGeWerKer m/V centrum. Daarnaast verricht u horecawerkzaamheden. Indien u Heerlen, Akerstraat 26.
Bent u gemotiveerd en dienstverlenend ingesteld, dan hebben wij zelfstandig kunt werken en ABN spreekt, dan kunt u meteen aan . . . .. iijnr\\i~- m /een baan bij een bedrijf in de omgeving van Heerlen. U bentin het het werk. Dit betreft een full-time functie voor lange tijd. Eigen SchOOnmaakpe_ SOneel IT|/V A-VerpieegKUndige/MBUV er m/V
bezit van een LBO-/MBO-opleiding en bereid een interne vervoer is noodzakelijk Voor diverse projecten in Heerlen. Brunssum, Landgraaf en Voor een verpleegkliniek in Kerkrade. U kunt gedurende de hele
opleiding te volgen. Uw leeftijd is ca. 25 jaar. Bij voorkeur beschikt Informatie bi, Jos Nota tel. 045-45 74 44, Kerkrade U kunt '_ ochtends en/of 's avonds werken. m*»nd maart, full-time aan de slag.
u over eigen vervoer Kerkrade. Hoofdstraat 35a. Informatie bij Marleen Ackermans. tel. 045-71 31 00, Informatie bij Yvonne Martens. tel. 045^6 4440,
Informatie bij Esther ünders, tel. 045-74 00 40, u__,r__ n Ai.»-t,„t ?r Kerkrade, Hoofdstraat 35a.
Heerlen. Akerstraat 26 Woningstoffeerder m/V Heerlen. Akerstraat 26

._.rot_rocco m/w lndien u een gerichte °p|eidinqen/of ervaring heeft met het Produktiemedewerker m/v HerintredendejmcuilCMC lil/v zelfstandig stofferen van woningen, dan kunt u full-time aan de . , , , . ...
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft minimaal 5 jaar ervaring en slag bij Jn bedrijf in Kerkrade. "^^SS^m^ Verpleegkundigen m/V
een afgeronde secretaresse-opleiding. U kunt zelfstandig werken Informatie bi, Petia Eleveld, tel. 045-45 74 44. beschikbaar. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel vobr de U bent een gediplomeerd verpleegkundige A. B, of MGZ. Maar u
en u beschikt over leidinggevende capaciteiten. U bent full-time Kerkrade, Hoofdstraat 35a. kwaliteit van het produkt is zeer belangrijk. bent alweer een tijdje uit de running. U kunt via Randstad de
beschikbaar if*. _____*______*-. _/.. Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38, draad weer oppakken. Wij plannen samen met u een passend
Informatie bij Esther Linders. tel. 045-74 00 40, KlUSjeSman ITI/V Landgraaf, Streeperstraat 30a. dienstrooster.
Heerlen, Akerstraat 26. Voor bedrj.f jp Kerkrade u blint opruimwerkzaam- Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,.. ,- arlrarc heden te verrichten enalle andere voorkomende klussen. U werkt VerkODer m/V Heerlen, Akerstraat 26.
MeaeWerKerS o '^ Voor een bedrijf in Landgraaf zoeken wij een verkoper. U heeft _. . . .
tekstverwerking m/v Aa en'*e ervarin9 'n en u bent fuii-time inzetbaar. Ziekenverzorgenden/
Voor diverse bedrijven in Heerlen en directe omgeving. U dient bij ' Klantgerichtheid en vriendelijkheid zijn vereist. Het werk is voor JjeiaardenVerZOraenden m/V
voorkeur bekend te zijn met WordPerfect 4.2. of 5.0. U bent full- Ataliorhl ilrt m/w lange tijd. __.__., _„■ ~

,
_■ .. ,

time of part-time beschikbaar MieiierilUip m/V Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38, Bij diverse instellingen in Heerlen en directe omgeving. Ook
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Indienu interesse heeft inwerk bij een confectie-atelier, dankunt u Landgraaf, Streeperstraat 30a. wanneer u slechts losse diensten kunt werken, bent u van harte
Heerlen Akerstraat 26 direct aan de slag. U werkt overdag en bent bereid alle voorko- welkom.

mende werkzaamheden te verrichten. Gezien de ligging van het ChailffeUT/beSteller ITI/V Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

Adminstratief medewerker m/v M_^^r^r^J_^l!_k'«^^> 15_20 jaar u bent in het bezitvan *root ri 'bewi'sen *auffe_«dipiom_ en „ Heerlen-Akerstraat26-
U heeftervaring in een soortgelijke functie. U bent in hetbezit van Kerkrade Hoofdstraat 35a ' ' bent full-time beschikbaar. U rijdt vnl. korte ritten enu bentbereid

7- ■____ ,________-j_/
het diploma MEAO A. Tevens heeft u kennis van een pc. U bent Kerkrade' MOOTastraalJia- om samen met de bijrijder ook het laden en lossen van de wagen ZiekenVerzorgende/
full-time beschikbaar. rh_»i iffoi ir m/\/ voor uw rekening te nemen. wprnloprikunriirio m/v
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, LnaUTTeiir m/V Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38, VerpieegKUnOige 171/ V
Heerlen Akerstraat 26. Bent vin het bezit van groot rijbewijs en het chauffeursdiploma, Landgraaf, Streeperstraat 30a. U bent full- of part-time beschikbaar. U wilt voor lange tijd of op

dankunt u vooreen periode van ca. 2 maanden aan het werk bij oproepbasis aan de slag. U bent gediplomeerd en gemotiveerd
D-)t-)tvni__t m/V een confectie-atelier in deomgeving van Kerkrade. U rijdt bestel- OpTOepk. 3<_ht ITI/V om in diverse gezondheidsinstellingen te werken. Eigen vervoer
Lsaldlypoi 111/Vlingen rond en verricht daarnaast magazijnwerk. Leeftijd ca. 25 _[____ \T _ _" » _. ■_a strekt tot aanbeveling.
Regelmatig hebben wij werk voor datatypisten. U heeft ervaring jaar. u schnJft zlch vandaag in en gaat morgen werken. Het werk is bij |nformatie bij E,| |s Tonglet tel. 045-25 91 91,
in een soortgelijke functie. U bent zowel full-time als part-time informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52, bedrijven in de omgeving van Brunssurrv Brunssum, Rumpenerstraat 79.
beschikbaar. Kerkrade. Hoofdstraat 35a Informatie bij Monique Kusters. tel. 045-27 40 40.
Informatie bij Claudia Peeters. tel. 045-74 00 40. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

o_*_4\_~__. ___*-*! ~_i_.
Heerlen, Akerstraat 26. Machinebediende m/v -. ui /

Bedieningspersoneel m/v
IViaCnineDeaienae m/V Zaterdaghulp m/V U kunt m.i.v. 1 april of 1 mei aan het werk bij een restaurant in

TVOiSt m/V Ukunt' "l. 'T "f"'. f teeh
<
nlscheachtergrond heeft, direct aan het ingedeeld in dezaterdagploeg vaneen produktiebedrijf. Vaals. Uwerkt van 9.45-18.45uur. Daarnaast bent u bereid ookopuTnt L-time beschikbaar en heeft een typesnelheid van 7^.^ Het betref? het laden en lossen^vanzware materialen. U wilt J^v^en*Zfö£2m? 21

minimaal 180 aanslagen per minuut. Het werk is bij een bedrijf in maanden aan de slag zelfstandig werken en doet graag buitenwerk. Informatie bij Jos Nota tel. 045-45 7444,

Landgraaf en duurt Ir.kele weken. formatie b? "mgard Vluggen, tel. 045^6 00 52. 'nf°""tie bii Moni<^ Ku
tst5Q

rs' «■ 045"27«° «°- Kerkrade' Hoofdrtraat35a'Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38, Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Brunssum, Rumpenerstraat 79. ~ . , 'Landgraaf, Streeperstraat 30a. . . ' KantmeperSOneel m/V
_- 14. i x ___*. m Produktiemedewerkers m/v MagazijnmeaewerKer m/v Voor een grote insteMing in Heenen. u beschikt over ervaring in
LOmmerCieel tele.OniST m/V u wordtte werk gesteld aan een pers bijeen rubberverwerkend Hetwerk bestaat uithetklaarmaken van bestellingen. U werktvan een soortgelijke functie en u bent niet ouder dan 35 jaar. U kunt
Het betreft een functie voor korte tijd. U gaat full-time aan het bedrijf in Kerkrade Indien u een aaneengesloten arbeidsverleden maandag t/m vrijdag in de nachtdienst. De opdracht gaat ca. 3 full-time aan de slag. Het werk gaat lange tijd duren,
werk en gaat klanten bellen n.a.v. een mailing. U kunt dit werk heeften over een goedemotivatie beschikt, kunt u meteen aan de ken „ . „ , „ . ... ~ .„ .„ Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
vergelijken met enquêteren. U heeft een goede telefoonstern en s lag. Het werk vindt plaats in 3-ploegendienst en gaat lange tijd 'nf°""tiebij Monique Kusters, tel. 045-27 40 40. Heerlen, Akerstraat 26.
ervaring met deze werkzaamheden. duren. Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91, Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15, ... . . . ~ . KplnP__/ _Pn/PPT _terS m/vBrunssum, Rumpenerstraat 79 Heerlen Akerstraat 26 Hulp-dakdekker m/V l\.einerS/se_Ve«__Sier* m/V

Directiesecreteresse m/v Machinebedienden m/v ÏSS'^^^^SSrS gSÜaSiIVSTa-
U heeft ruime ervaring als directiesecretaresse en heeft m.n. in de r*. werkzaamheden vinden plaats in 3-ploegendienst en gaan betreft platte d.aken_ Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
gezondheidszorg gewerkt. Uw taken zijn o.a. hetaannemen van |ange tijd duren. De betaling is goed. Het bedrijf is gevestigd in lnr°rmatie bij Linan njten tei. U4_>-_/ ww, Heerlen, Akerstraat 26.
telefoon, corresponderen en notuleren. Verder regelt u alle Nuth. Brunssum, Rumpenerstraat 79.
lopende zaken voor de directeur. U heeft ervaring met Wang en informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15, _s._ii_._i __ i l/__l_w M |.i
bentfull-time beschikbaar. Het betreft een representatievefunctie Heerlen, Akerstraat 26. UnÖemOUCISmOnteUrS m/V KOKS m/V
voor lange tijd. Voor tjedrjjf jn de omgevingvan Heerlen. U onderhoudt en Heeft u een koksopleiding gevolgden kunt u zelfstandig werken,
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91. MaaaZÜnmedeWerker m/V repareert machines op het gebied van mechanica, eenvoudige dan kunt u per direct voor lange tijd aan de slag.
Brunssum, Rumpenerstraat 79. ï» J _,„__„„_ elektra en pneumatiek. Er wordt in 2-ploegendienst gewerkt. De Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00.

U beschikt over een goede motivatie en u heett een aaneenge- . r . .... . r 3 3
u__ri__ _.__.,**.__. _>_

fnmmerfiool aHminictratiof bloten arbeidsverleden. Tevens heeft u ervaring met het werken °Pdracn* ga^t lange tijd duren Heerlen' Akerstraat 26.
commercieel administratief op een heftruck Een opleiding op LTs. niveau \ pre. 'nfor,matl«b" lent an der Hllst-teL °45-7187 22-
-medewerker m/v informatie bij Mieke Aam, tei. 045-71 ss is, Heerlen' Akerstraat 26. Cursus tekstverwerking
U bent op zoek naar een full-time functie voor lange tijd. U Heerlen' Akerstiaat 26. D_ aaierS ITI/V Binnenkort organiseert Randstad een cursus tekstverwerking
beheerst de Engelse en Duitse taal perfect in woord en geschrift. U mm^ui_+___*___4i__*__4-*. __./.. ,T T*_ ' _,"■"" . . ■ , Wang. Hierna kunt u meteen als tekstverwerker of als admmi-
heeft ruime c6mmerciële en administratieve ervaring en bent MaChineDedienden ITI/V Voor een bedrijf ,n Heerlen zijn wij op zoek naar conventionele stratief medewerkeraan deslag. Voordezecursus is een opleiding
gewend met een pc te werken. Wanneer u eventueel alleen 's Voor een groot bedrijf in Hoensbroek. Een opleiding is niet 5N5' fn «rrouseldraaiers. Er wordt in 2-ploegendienst gewerkt. Dp middelbaar niveau noodzakelijk. U bent 18-35 jaar en beschikt
middags beschikbaar bent. kunt u ook reageren. Kennis van de noodzakelijk. U dient over een goede motivatie te beschikken en Geboden wordt een afwisselende functie met goede doorgroei- Cver een goede typevaardigheid. Voor meer informatie kunt u
Franse taal strekt tot aanbeveling. tenminste 18 jaar te zijn. mogelijkheden^ terecht bij Esther Linders of Claudia Peeters. Tel. 045-74 00 40. U
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91. Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, , for, matl* blJJenè

t W-_T der ' ' kunt natuurliJk ook langskomen.
Brunssum, Rumpenerstraat 79. Heerlen, Akerstraat 26. Heerlen. Akerstraat Zb.
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DIENST OPENBARE WERKEN '0/3
HERHAALDE (GEWIJZIGDE) OPROEP x.."
Bij de Dienst Openbare Werken is onlang^
nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waanV, d'name een bedrijfsvoeringsmodel met ontwikkeii(Kl
in de richting van een verdergaand bedrijfsterh
functioneren centraal staan. \
Planning en beheersing zijn kernelementen^proces. Bij de vormgeving van de hoofdstrL.r "s

van de organisatie van dedienst is hiermee d*,_.qL
in belangrijke mate rekening gehouden. pen
Dit heeft geresulteerd in de vorming van de afl«po
voorbereiding en toezicht en de afdeling ben*» .
onderhoud, binnen welke eenheden ook zovf 'mogelijk de eigen administratief-juridische *B:
decentraal zijn opgenomen. Op centraal nive3 «■;
in de organisatie ondergebracht het dienst* iI(j(
tariaat, de controllingtaken, een financieel-e1too
miserie eenheid en de inkoopactiviteiten. uP(,
De organisatie telt ruim 200 formatieplaatse J3._
De afdeling VOORBEREIDING EN TOEZICHT,'^'
binnen te onderscheiden zijn de secties alge Va

t

juridische zaken, coördinatie en constn '

nieuwe werken, rioleringen, verkeer en toezi' "in hoofdzaak belast met: lp,,- het ontwerpen, ontwikkelen c.g. bereken' K(

besteksgereed maken van civieltechf *n
plannen, verkeersvoorzienjngen en -syst; g
alsmede constructies;

- het voeren van directie en toezicht (inclus
bewaking van werkkredieten) met betrekki Vade uitvoering van bovenvermelde plannen; gei- het maken van (beleids)adviezen ten behoe' 16.
het gemeentebestuur, gemeentelijke die'
overheidsdiensten en particuliere instantie %(- het onderhouden van de hiervoor noodza' Garelaties. do,

ie,
Bij de sectie coördinatie en constructie ka 17.
plaatst worden een: *
1E MEDEWERKER (M/V) v,
functienr. 11.41.001 0p

f*
Functie-informatie: ' '- is verantwoordelijk voor hetdagelijksfunctie

van de sectie; H(- draagt zorg voor bedrijfskundige onderste iq
en de technische all-over planning van ' 8t
deling; >*

- levert een bijdrage in de advisering op afde j£
niveau en participeert in de beleidsvormin
de afdeling; 29- draagt zorg voor het ontwerpen, voorbereid va
uitvoeringsgereed maken van beton-, sta' va
houtconstructies; |^

- levert in samenwerking met de aanwezige
matie-analist een bijdrage in de voorwa^j
scheppende sfeer ten behoeve van de aut"
sering van de afdeling en draagt zorg vo"
systeembeheer;

- pleegt in- en extern overleg over vaktech*1aangelegenheden;
- is inzetbaar als projectleider en als -medelij

_?Selectie-eisen:- relevante theoretisch-technische kennis op &nj
niveau (met applicatiekennis betonconstru'^t- aanvullende bedrijfskundige opleiding; toe

-kennis van en bij voorkeur ervaring m'en
automatiseren van technische en bedrijfsk^ lje
activiteiten;

- goede contactuele eigenschappen; \- flexibel inzetbaar.

Nadere inlichtingenover dezefunctie kunnen" \.
wenst worden verkregen bij de heer H.T.M. De rt(
hoofd voorbereiding en toezicht (telefoon ~.
764122).

Overige informatie:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervar^draagt de salariëring in deze functie voorS(
maximaal’ 5.290,-- bruto per maand (nive^'

Kandidaten dienen bereid te zijn tot het z°,
volgen van aanvullende opleidingen die
functie-uitoefening van belang worden gea"

Een medisch en een op defunctie gericht psV,
gisch onderzoekzullen deel uitmaken van de&
procedure.

In het kader van de flexibilisering van de f
worden medewerkers benoemd in algemene
bij de gemeente Heerlen. .
Het beleidvan de gemeenteis erop gericht n^tieve aantalvrouwen in haar functies te verf^Vrouwelijkekandidaten worden daarom nadr"
uitgenodigd te solliciteren. ~De mogelijkheid voor kinderopvang is aan^
Sollicitatieskunnen binnen 10dagen onder n |̂(
321 met vermelding, zowel op brief als erW^worden gezonden aan de directeur van de
Openbare Werken, Postbus 1, 6400 AA He*.
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KERKRADE - Huishoudster
Annie Frings, al twintig jaar in
dienst bij haar pastoor, opent de
deur electronisch vanaf de bo-
venverdieping op de Molenhof.
Een voormalige kleuterschool
aan de Molenweg in Eygelsho-
ven dieomgebouwdwerd tot een
verblijf voor zes zelfstandig wo-
nenden ouderen.

Dammen en
schaken

Pastoor Dominicus Rongen (74), Schinveldenaar van origi-
ne, viert volgende week vrijdag zijn gouden priesterfeest.
Vijftig jaar in het ambt, waarin de teleurstelling over de wij-
ze waarop hij zijn boodschap moest overbrengen op de gelo-
vigen weggepoetst werd door het lesgeven aan een college
voor middelbare scholieren in Heerlen. Een recalcitrant fi-
guur in de kerkelijke hiërarchie. Eerst de loftuitingen met
een promotie naar een rijke parochie. Daarna de repriman-
de. Dominicus Rongen, liefhebber van muziek en whisky én
fervent aanhanger van de Nijmeegse theoloog professor E.
Schillebeeckx, die doorRome bepaald niet wordt aanbeden.

Dominicus Rongen laat trots de
ruimten zien waarin hij huist. In
de huiskamer staat een electro-
nisch orgel, aan dewanden schil-
derijen van Viehoff en een teke-
ning van Hub Graus. Beiden zijn
Heerlense kunstenaars. Op het
tafeltje naast zijn leren stoel een
fles met een restje whisky. Het
bewerkte kristallen long-
drinkglas flonkert in het zon-
licht. " De gouden jubilarisDominicus Rongen voor de Molenhof inEygelshoven.

Foto: CHRISTA HALBESMA

standsparochie en nog rijk ook.
Ja, een soort bevordering. Maar
het belangrijkste was dat ik in
1954 gevraagd werd om les te ge-
ven aan het Coriovallumcollege
in Heerlen. Dat is een beslissen-
dewending geworden in mijn le-
ven."
Zijn denkbeelden over wat gods-
dienst moest zijn en kon beteke-
nen ontleende hij mede aan de
opvattingen van de Nijmeegse
theoloog. „Schillebeeckx had
bijvoorbeeld problemen met
Rome over het verrijzenisverhaal
van Jezus. Hij houdt zich ver van
mooie verteltechnieken over lij-
ken, graven, weggerolde stenen
en opstijgingen ten hemel om
het geloof uit te drukken. De we-
reld zoals God die wil hebben is
menselijk!"exposities

HEERLEN
Volkssterrenwacht,

B>chaapskooiweg 95. Op reis door het
zonnestelsel. Vanaf 1/2. Open di t/m vr
—fi2o 13-17 uur, dien vrook 19.30-22uur.

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Duitse
rrurmgeving in Prototypen. T/m 1/4,

[PPen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
l*jur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.

|l"erk van Francis Bacon. T/m 4/3. Schil-
derijen van len Lucas. T/m 4/3. Foto'syan Carry Gisbertz. Van 9/3 t/m 1/4. Ak-
Ne Kunst uit West-Duitsland. Michael

schilderijen en grafiek. Van
JÖ/3 t/m 2/4. Open van wo t/m zo van 14-
-17 uur. Thermenmuseum. De tijd gefi-
leerd, expositie van foto's uit de 19de

ng^uw. T/m 18/3. Bezoekerscentrum
ar js>chrieversheide. Expositie: Reeën in. .Nederland. T/m 11/3, open di fm zo van
* 'Ü-17 uur. Ontmoetingscentrum Wel-
Ji'lerhof, Aquarellen en olieverfschilderij-

n van Kitty Nelissen van Hooren. T/m
3.i,1 3. dagelijks geopend van 9-21 uur.
tri* S, kloosterweg 1. Beelden in brons
ij; 0̂ klei van lene Melenberg-Brassé.

Aquarellen van stillevens en landschap-een van Jos Cremers. Van 9/3 t/m 6/4,
a^Pen ma t/m vr van 9-17 uur.

HOENSBROEK
e bank, Fototentoonstelling, Jeanet
'e^yei"hoeven. T/m 15/3, open ma t/m vr
-jj^OO-16.00 uur. Poortgebouw Kasteel

' 'loi'iisbroek. Fotogalerie 68. Fototen-
toonstelling van Theo Derksen. T/m 1/4,
°Pen ma t/m vr van 10-12 uur en van

Se '3.30-17. uur. Za en zo van 13.30-17. uur.■ Slotgebouw Kasteel Hoensbroek, beel-
T,'ïen in brons van Armelies van Herk.
_d m 1/4, open dagelijks van 10-12uur en
"3 va«l 13.30-17 uur.

VOERENDAAL

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Bruni

'fj "^enbogen. T/m 18/3. Open wo, do, za
hf l'n zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

bioscopen
HEERLEN

KERKRADE
Sec no 'evil, hear no evil, za en

£u 20 uur. Sea of love, za en zo 22.15 uur.

SCHAESBERG

poyal, Rivoli. Maxim: ma en di geen
niddagvoorst. Bom on the fourth of

■^h. dag. 16 en 20.15 uur. Honey, I
■hrunk the kids, dag. 14en 16 uur. Steel

dag. 18 en 20.30 uur. Harlem2'ghts, dag. 15.30 18 en 20.45 uur. Talkfadio, di 18 en 20.30 uur. H5:Koko Fla-
.le 1, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za en zo
'°k 16.30 uur. Turner and Hooch, dag.
415 18.45 en 21.15 uur, za en zo ook
615 uur. Dead poets society, dag. 14
8.30 en 21 uur, za en zo ook 16.15 uur.iack to the future 2, dag. 18.30 en 21

za en zo en wo ook 14 uur. Black
win, dag. 14 18.30 en 21 uur, za en zo
'°k 16.15 uur. Oliver en Co, za zo 14 en6 uur, wo 14 uur. De Spiegel: Dange-
'ous Liaisons, za t/m di 21 uur. Kinder-iilmhuis De Spoel: Gülibik, za 15 uur.

J^'jngrachttheater: Madame Sousatz-
ka, wo 20 uur.

GELEEN
Roxy: Koko Flanel, za t/m do 20.30 uur,

s.\ti° °°k 15 uur. Studio Anders: Casual-
'les of war, za en do 20.30 uur. zo ook 15
Uur.

SITTARD
p°fum: Koko Flanel, za t/m do 20.30uur, zo ook 14 uur. Harlem nights, za t/m
Jjo 20.30 uur, zo ook 14 uur. Filmhuis
"'Hard: Dangerous Liaisons, wo 20.30

Keuur.

Gemeentehuis, Wandborden en aqua
pellen van Ans Moederscheim-Boutvan 5/3 t/m 31/3. Open tijdens werkda-gen van 9-12.30 uur en di ook van 13.30
'6-30 uur.

GELEEN
galerie De Hanehof, Tekeningen, schil-aerijen en aquarellen van Tjaard Scho-ne. Van 10/3 t/m 1/4, open di t/m vr van
17-20 uur, za en zo van 14-17 uur.

SITTARD
unster. Steenweg 86. 'Ultima', werken
Van zes kunstenaars. Van 8/3 t/m 31/3,
°Pen do, vr en za van 12-17 uur. Kritz-
faedthuis, Rosmolenstraat 2. Mail Art.
'"n 25/3. Open di t/m vr 10-17 uur, za en
*° 14-17 uur. Den Tempel, Gruizenstraat??" Foto's van George Meijers en Ed
«oogenboom. T/m 18/3, open di t/m vr
J. 17 uur, za en zo 14-17uur. Deruimte,
°randstraat 23. Motovun '89, landschap-een in Joegoslavië. T/m 10/3, open di en
If 14-16 uur, do 14-20 uur, za 11-16 uur.
galerie Voorburght, Kasteel Lim-
ïï"leht. Expositie van Will Eggen. T/m*"3, open di t/m za van 10-23 uur en zo,a<i 12-23 uur. Stadsschouwburg. Werk
Van Fons Verhoeve. T/m 30/3.

dat er iemand in Schinveld was
die ook maar enige verwant-
schapvoelde met die Hollanders.
Mijn ouweheer was inventief ge-
noeg om er 'Rongen Van Schin-
veld (RVS)' van te maken!" Pret-
oogjes achter de brilleglazen.

woord." Jean-Paul Sartre, Hei-
degger en Camus. Dominicus
schudt de filosofen uit zn mouw.
Komt nu werkelijk op dreef. Op
het salontafeltje ligt een werk
van Kierkegaard. „Maar het zou
te ver voeren om nu in te gaan op
de denkbeelden van deze men-
sen."

Het doceren en het tegelijkertijd
leiden van een parochie werd
hem tenslotte te veel. Zijn hart
protesteerde. Er volgde een reva-
lidatievan negen maanden en de
aanbevelingvoor de whiskykuur
van de Duitse arts. In 1980 nam
Rongen ook afscheid van het Co-
riovallumcollege en werd
prompt 'ingelijfd' door het ver-
zorgingstehuis De Dormig in
Landgraaf. Daar zorgt hij nu nog
dagelijks voor een opwekkend
woordje voor de verpleegden,
bezoekt zieken en leest de mis.
Ook de Witte Zusters in Kerkra-
de helpt hij nog elke dag uit de
brand met de avonddienst van
half zes. „Maar het wordt me alle-
maal wat zwaar", verzucht hij. Ik
wil nu wel eens een beetje losko-
men van die band om dat en dat
nog te moeten."

Op vrijdag 9 maart wordt Domi-
nicus Rongen gehuldigd bij de
Witte Zusters in Kerkrade, de
dag erna in de parochie van St.-
Jan de Doper en op zondag in het
verzorgingstehuis De Dormig.

„Whisky ben ik gaan drinken op
aanraden van een Duitse arts die
indertijd naast me woonde. Ik
herstelde van een hartziekte. Zij
zei dat de drank goed was voor
de bloedsomloop.." Dominicus
Rongen tilt even de fles op en
lacht op een manier diebijna ver-
ontschuldigend is.

de priesteropleiding te volgen.
Zoals gebruikelijk in die tijd. „Ik
voelde me weggestuurd." Hij
verhuisde op twaalfjarige leeftijd
naar het Bisschoppelijk College
in Sittard. „Intern. Mijn broers
en zusters zeiden altijd als ik
thuiskwam met vakantie: 'daar
komt die vreemde weer!' Nee,
geen mooie tijd. Te paternalis-
tisch."

men met een zak aardappelen uit
een Engelse pantserwagen rol-
len. „Mijn ouders hadden de ser-
geant, die bij zijn onderdeel in
Schinveld lag zo gek gekregen
om naar Maastricht te rijden om
de bintjes af te leveren. Mijn zus-
ter was meegereden om erop toe
te zien dat ze ook daadwerkelijk
op de daarvoor bestemde plaats
terecht kwamen."

Lesgeven
De overplaatsingnaar de Pastoor
van Arsparochie in Hopel be-
schouwde de dissident Rongen
niet echt als een degradatie. Bui-
gen voor de nieuwe wind uit
Roermond vertikte hij. Lesgeven
bleef zijn eerste levensvervul-
ling. „Vooral toen de leerlingen
van de hoogste klassen van het
college vragen begonnen te stel-
len over vergelijkende godsdien-
sten. Daarnaast het onderwijzen
in wijsbegeerte wat niets anders
is dan lesgeven in vraag en ant-

Het harde werken in Maastricht
moest beloond worden. 'De hond
van de heer' (Rongen: „want dat
betekent de naam Dominicus")
kreeg de mooie Heerlense Pan-
cratiusparochie. „Een midden-

Weggestuurd
Kleine geneugten des levens die
de geestelijke bepaald niet uit de
weg gegaan is sindshij werd aan-
gewezen om als oudste zoon van

Wel weet hij zich nog een leuke
anekdote te herinneren uit die
tijd. „Mijn vader was verzeke-
ringsagent van de Rotterdamse
Verzekerings Maatschappij
(RVS). Dacht je nou werkelijk

Na het gymnasium naar Rolduc.
Twee jaar filosofie. Roermond
volgde met 4 jaar theologie. Do-
minicus werd priester. Gewijd in
maart 1940 en een paar maanden
later kreeg hij zijn eerste paro-
chie in Maastricht. Hij verbleet
er 12 jaar, maakte daar de oorlog
mee en zag op het einde ervan
plotseling zijn zuster Leen sa-

Van onze verslaggever

KERKRADE - De Unie Voor Vrij-
willigers (UW) is in het St. Jozef-
ziekenhuis in Kerkrade gestart met
een gastvrouwen-project. Hierbij
worden door vrijwilligers werk-
zaamheden verricht op het gebied
van begeleiden patiënten, de weg
wijzen, aanreiken van allerlei zaken
en bloemschikken.

Door de bezuinigingen en de werk-
druk in de gezondheidszorghebben
verpleegkundigen steeds minder
tijd gekregen om zich bezig te hou-
den met deze randzaken. Organisa-
ties als het UW bieden nu hulp aan.
Volgens secretaris Jo Jussen vanUW-afdeling Kerkrade is de vrij-
willigers-organisatie in februari sa-
men met de stichting ZVBM met de
nieuwe aanpak begonnen.

„We zijn gestart op de afdeling bot-
breuken en neurologie. Binnenkort
volgt al een evaluatieen wil deUW
ook op een tweede afdeling met het
gastvrouwen-project beginnen.
Voor zover bekend zijn deze projec-
ten alleen in Brunssum en Roer-
mond."

De UW wil een soortgelijk project
ook opstarten in de Lückerheide-

Unicef-week
krijgt in

regio extra
aandacht

kliniek, maar dat zal naar verwach-
ting nog wel even duren.

Tot nu toe waren de 125 Kerkraadse
UW'ers in hun plaats actief in be-
jaarden-, verzorgings- en ziekenhuis
en bemanden daar de informatie-
balies, winkeltjes en verzorgden de
kranten.

Voor het gastvrouwen-project zoekt
de UW nog naar jonge, vitale men-
sen. Maar samen met andere projec-
ten kan de Kerkraadse organisatie
nog tientallen vrijwilligers (mannen
en vrouwen) gebruiken.

Voor meer informatie over de Unie
Voor vrijwilligers kan men terecht
bij secretaris Jo Jussen S 58621.

Aanmelding voor het gastvrouwen-
project kan plaats vinden bij Mia
Holtackers, Kipstraat 83 in Kerkra-
de 5460331.

Gastvrouwen helpen
St. Jozef-ziekenhuis

Patiënten in Kerkrade krijgen hulp vrijwilligers

Van onze verslaggever

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging_ 045-739881

Kantoor Heerlen,
045-739284

Srnile Hollman,
045-422345

Rooijakkers,
® 045-714876
L[ank Seuntjens, chef« 04750-22937

Willems,
«04406-15890
kantoor Kerkrade,

045-455506
Philippens,

O Fien en Pierre, samen opge-
nomen in het Maaslandzieken-
huis in Geleen.

Foto: PETER ROOZEN
Trouw tot op de

operatietafel

T^ERLEN — Het Open Huis houdt
l? Woensdag 7 maart in samenwer-

-3 6'ng met de Heerlense Schaak Ver-
if^'Sing en Damvereniging Eurekav~n schaak- en damtoernooi. Het
,e^ernooi is toegankelijk voor huis-
ii w clubspelers.
I*l evenement begint om 13.30 uur
u het Open Huis, Gasthuisstraat 19.
j*6" kan tot een half uur voor de
invang van het toernooi kosteloos

i V chrijven.
0 f °°r meer informatie kan men te-

' rj ,cht bij Harrie Lahaije, _f 717535
paul Hinsen, S 764538.

wijderd. Het echtpaar is vol goede
moed en hoopt aanstaande zaterdag
uit bed te mogen. Nu liggen Fien en
Pierre nog naast elkaar in een twee-
persoons kamer bij te komen van
hun jongste ervaringen.

Van onze verslaggever
" Trots toont chef-
worstmaker Hub
Gillissen de twee
produkten waarmee
hij landskampioen
werd.
Foto: DRIES LINSSEN

Slager Hub Gillissen haaltmaximalescore
Paté en worst
bekroond met
de landstitel

GELEEN/SCHIMMERT - Het echt-
paar Fien en Pierre Bemelmans uit
Schimmert is gewend om alles sa-
men te doen. Zo zijn ze allebei al ja-
renlang buitengewoon actieve le-
den van de voetbalvereniging in
hun dorp. Maar afgelopen woens-
dag gaven ze wel een zeer bijzonder
staaltje van huwelijkse trouw ten
beste, toen ze getweeën naar het
Maaslandziekenhuis in Geleen to-
gen om zich daar beiden te laten
opereren aan hun rechterknie.

Over de verzorging zijn ze zeer te
spreken. Maar Fien had wel wat
moeite met de rolmops, die ze
woensdagavond volgens de beste
haringbijten-traditie kreeg opge-
diend. „Ik heb dievis van haar toen
ook maar opgegeten", zegt Pierre la-
coniek.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het regionaal Unicef-
comité Oostelijke Mijnstreek
schenkt extra aandacht aan de we-
reldwijde actie voor inenting van
kinderen. Op het moment dat
Audrey Hepburn, de ambassadrice
van Unicef, op 4 maart in het Vara-
televisieprogramma Achter Het
Nieuws het startsein geeft voor de
Unicef-week in Nederland, komt in
deze regio een 30-tal vrijwilligers
bijeen om de inzamelingsacties in
goede banen te leiden. Via machti-
gingskaarten in dag- en weekbla-
den, radio- en tv-gidsen kunnen
mensen financiële medewerking
aan de Unicef-week verlenen. De
machtigingskaarten kunnen wor-
den gedeponeerd in speciale bus-
sen, die in apotheken, bibliotheken,
AH-filialen en ABN-banken staan.
Ook is er een huis-aan-huis collecte
en is er een zogenaamde 'straat-ac-
tie. Alle gelden en machtigings-
kaarten worden door een groot
korps vrijwilligers verzameld en de
gegevens worden geregistreerd
door een computercentrum. Om de
kindersterfte enigszins succesvol te
kunnen bestrijden moet het inen-
tingspercentage worden verhoogd
van 70 naar 80 procent. Met dat per-
centage wordt de verspreiding van
de gevaarlijke ziekte-bacteriën
zover afgeremd dat echte epide-
mieën vrijwel niet meer kunnen
voorkomen.
Het contactadres van het regionaal
Unicef-comité Oostelijke Mijn-
streek is: mevrouw Wuite-Zeydel,
Johannes 23ste singel, Heerlen, ®
045-414142.

te gokken. Gelet op de
score was dat een schot
in de roos."

Simpel geredeneerd
zou Gillissen in 1991 de
landstitel met dezelfde
produkten kunnen ver-
dedigen. Meer punten
zijn immers niet haal-
baar. De Zuidlimburgse
'worstmeester' denkt
daar anders over. „Ver-
geetniet dat de jurering

een moment-opname is
en dat er gekeurd wordt
op vele onderdelen zo-
als smaak, verdeling
van de ingrediënten, de
voedingswaarde, de
kleur, de aanwezigheid
van luchtbellen en de
benaming. Bovendien
houd ik er niet van om
volgend jaar met 'oud'
materiaal te pronken.
Deze produkten heb-
ben nu de top bereikt,
in 1991 probeer ik met
een nieuwe vondst op-
nieuw de show te ste-
len. Ideeën heb ik al in
mijn bovenkamer opge-
slagen..."

KLIMMEN - Chef-
worstmaker Hub Gillis-
sen (32) uit Landgraaf
schreef tijdens de natio-
nale slagers-vakcompe-
titie in Utrecht historie.
Zijn specialiteiten, de
Preiselbeere-paté en de
Kaiser-jachtworst, wer-
den door de 22-koppige
jury beloond met de
maximum score van
100 punten per produkt.
Zon hoge waardering
was nog nooit eerder
voorgekomen. Het zal
voor de honderden con-
currenten, 600 worst- en
paté-specialiteiten wer-
den tijdens landskam-
pioenschap gekeurd,
een klus worden om
Gillissen te verslaan.
„Ik heb de twee beste

paarden uit de stal mee-
genomen naar Utrecht",
grapt de bedrijfsleider
van een vleeswarenbe-
drijf in Klimmen. „Tij-
dens het aansnijden
had ik al zon bijzonder
voorgevoel. Ditmaal
kon ik de strijd met de
grote heren aan. Op ad-
vies van patron Pie
Weerts heb ik besloten
op de Preiselbeere-paté
en de Kaiser-jachtworst

Niet een ongeval, maar jarenlange
slijtage aan de knieschijf maakte
het voor de echtelieden noodzake-
lijk om in het Geleense ziekenhuis
nu eens voorgoed orde op zaken te
laten stellen. „Alles bij elkaar heb-
ben we er al heel wat operaties op
zitten", vertelt Fien. Ze is nu reeds
voor de vierde keer onder het mes
gegaan. Haar echtgenoot heeft ech-
ter nog veel vaker op de operatieta-
fel gelegen.

per persoon

Geslaagd
Harry Leunissen uit Landgraaf
slaagde aan de Rijksuniversiteit
Limburg te Maastricht voor het
doctoraal examen Nederlands
recht.
Aan de Technische Hogeschool
te Eindhoven slaagde Nico Stof-
fels uit Merkelbeek voor inge-
nieur in de technische natuur-
kunde.

Afscheid
Met ingang van 1 maart is de heer
mr R.O.P.M. Jochems (60) terug-
getreden als algemeen directeur
van de Limagas NV. Hij maakt
gebruik van deVUT-regeling. De
heer Jochems trad in 1979 in
dienst bij Limagas, waar hij in-
-1981 werd bemoemd tot alge-
meen directeur. De heer Jo-
chems wordt opgevolgd door ir
Th. A.J. Brouwer.

Maar nu schijnt er dan toch een ein-
de te komen aan die reeks ingrepen,
want de chirurgen hebben uit beide
knieën het nodige kraakbeen ver-

—'~T
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Vijftig jaarpriesterleven in teken van onderwijs

'Dissident' Dominicus Rongen
zet gouden stip achter ambt

Van onze medewerker
PETER HEUSSCHEN

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Limburgs Dagblad

_yjtv DE LIMBURGSE
MIJTPERSONEELSGIDS

f W |
R MAJOOR ENGINEERING B.V.

¥ MAASTRICHT - ARNHEM - AMERSFOORT
Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken
wij een:

T^eennQdyne^sch Tekenaar/constructeur WTB m/v
ingenieurs-adviesbu-
reau voor machine- en Wij vragen:
apparatenbouw, werk- . opleiding MTS/HTS WTB

" minimaal drie Jaarrelevante werkervaring
elektronica, bouwkunde -&Ü voorkeur ervaring op gebied van CAD en
en special engineering. besturingstechniek
Het hoofdkantoor van
Majoor Engineering Wij bieden:
e. v. is gevestigdin . goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Amersfoort en deregio- ..... .
kantoren bevinden zich " doorgroeimogelijkheden
inArnhem en Maastricht. -Studiefaciliteiten
Uw sollicitatiekunt u richten aan: Majoor Engineering 8.V., Postbus 5075,
6202 WE Maastricht. Telefoon 043 - 635636.

Een dynamisch bedrijf in Midden-Limburg vraagt per 1-6-1990

TYPIST/RECEPTIONIST m/v I
(leeftijd ±20 jaar).

Een succesvolle start van een loopbaan met perspectief kun je maken
als je:

- ervaring hebt met computers (Wordperfect) en met geautomatiseerde
gegevensverwerking;

- mondelinge en schriftelijke beheersing van de Franse en Duitse taal
bezit;

- over goede contactuele eigenschappen beschikt.

Ben je dus op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je je energie in een
dynamische onderneming steken, solliciteer dan onder no HK 112 bij het
bureau van dit blad.
Gaarne zien wij je sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en een recente
pasfoto, tegemoet.

A' > V. /[
°rT".f,- - .De Ctyx?« universiteit is een zelfstandige rijksinstelling voorhoger
afstandsonderwijs. Zij ontwikkelt binnenproduktgroepen
schriftelijke cursussen overzeven leerstofgebieden. Deze éUrsussen
kunnen door de studenten wordengecombineerd totpersoonlijke

szszzstm^^
Deafdeling Produktie en uitgeverij is ondermeerbelast met de
grafischeproduktie van cursusmateriaal. In deze afdeling wordt
nauw samengewerkt tussen desubafdelingen Interneproduktie,
Editing, Bedrijfsbureau en deuitgevers vandeOpen universiteit.
De afdeling Interneproduktie omvateenontwerpgroep en een
afdeling vormrealisatie. De afdeling isbelast met hetproduceren van
beelddragers vanafde toegeleverde manuscripten van cursussen en
het vormgeven van het cursusmateriaal. By de afdeling zyncirca
14 medewerkers werkzaam. Voorts wordt veelgewerkt met

freelancers.
~..,.Thans zoeken wij op freelance basis

grafisch vormgever Hl/v
vacaturenummer: LID 90013
"

voor lay-outen illustratieactiviteiten.
Geïnteresseerdendienen tebeschikken over een voltooide
opleiding aan een academievoor beeldendekunst,
afstudeerrichting grafische vormgeving, en ervaring met
Apple Macintosh apparatuur.

aaaaa a

_4_yF^^V _ _
Mj^r _____\\__\^m "M

rM Ma V

rrrrr *
Schriftelijke sollicitaties (inclusief enkelevoorbeelden van
recent werkl onder vermelding van het vacaturenummer
op briefenenveloppe inzenden vóór 17 maart en richten
aan het College van bestuurvan deOpen universiteit, tav
de afdeling Personeelszaken, Postbus 2960,6401dl

Inlichtingen omtrentde werkzaamheden kunnen worden
ingewonnen bij de heerj.h. van der Haar, senior grafisch
ontwerper, telefoon 045-762343 of762318.

Zij die in een eerdere procedure reeds hun belangstelling
voor deze vacature hebben kenbaar gemaakt, behoeven
thans niet opnieuw tereageren.

A A A AV V V V

I
Welke laborant pakt de unieke kans I

'
_»VW «-» «-> <i> mm_ i\. i,*l T~ | triri V\A f\V> f f-«-> Cr». _ 4op 6611 paß"iini6 Daan van niveau:
" fej..;

Bij dSM HighPerformance Fibers (DSM HPF) BV zakelijk. Bij de kwaliteitscontrole van een dergelijk ge-ia- .->

wordt de Nederlandse produktie van de DYNEEMA- avanceerd produkt werkt u vanzelfsprekend met passende

vezel opgestart. Deze supersterke polyetheenvezelwerd apparatuur. Het is mede uw taak om diein optimale staatr° r

c'oor uitgevonden. Het produktieproces is samen te houdenen eenvoudige storingente verhelpen. Voor al
met het Japanse concern Toyobo ontwikkeld. In de die werkzaamheden hebben we u 5 dagdelen è 4 uurr ■
nieuwe fabriek in "De Beitel" te Heerlen komt ute nodig. U hebtKMLO als basis. Daarnaast bent u flexibel
werken in het kwaliteitslaboratorium, genoeg om zowel zelfstandig als in teamverband te

" "
Daar doet u _ parttime . metingen en werkt u mee aan de opereren. U bent accuraat, betrouwbaar en soepel in der "
verslaglegging waarmee de produktie van DYNEEMA collegialewerkcontacten.
wordt ondersteund en de DSM kwaliteitsnormen Wilt u zich ook voor een part-time baan volledig

worden bewaakt. inzetten? Stuur danuw sollicitatiebrief, onder
meet treksterkte>rek> modulus, diktevariatie, vermelding van 06/90 PVB, aan DSM Limburg bv,

denier en andere fysische eigenschappenvan de garens. afdelingPersoneelsvoorziening en Beheer, t.a.v.

Draagt bij aan de keuring en de eindkeuring van het mevrouw A. Nijsten, Postbus 1160,6160 BB Geleen.
produkt. En u completeert -al controlerend -de produkt- Wilt u meer informatie over deze functie? Neemt u dan
documentatie rond DYNEEMA. U leest al tussen de contact op met de heer Brouwer, Chef Technologische
regels door dat al die handelingen sterk produktie- StafDSM HPF, telefoon 045-426575 of de heer

_■■_,_ ~_._, ~,
n ~. . ,__, nA Ar\r\ /. ./._ 1ondersteunend zijn. Met andere woorden U staat in Vranken, Personeelsdienst, telefoon 04490-62631.. . . ,■ -.. , __"._.,_-._._ ■_, j _~.-."werkcontact met de produktietechnologen. Om in het Volledigheidshalve melden dat een medische keunng en

prettig samenwerkende lab-team goed mee te draaien is een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de
'_%'___vaardigheid in het bedienen van meetapparatuur nood- selectieprocedure.

. o^^DSM 15'We hébben een oplossingofwe vinden er een.

h _________ i

A. Politie B.V. is een ingenieursbureau dat in de
loop der jaren een goede naam heeft
opgebouwd met het ontwerpen, berekenen en
tekenen van beton-, staal-, hout- en
steenconstructies.

Er zijn nu plaatsen vrij voor

EEN CONSTRUCTEUR m/v
en

EEN TEKENAAR/CONSTRUCTEUR m/v
Opleiding TU/HTS bouwkunde of civiele techniek.

Schriftelijke sollicitaties aan __________________________M
ingenieursbureau voor
beton- en staalconstructies éjk
A. Palthe 8.V., Lj A
postbus 819,
6300 AV Valkenburg a/d Geul. ■■ M

____, M RETAILORGANISATIE INWM W HOUT EN BOUWMATERIALEN
~ " Wickes b.v. is een dochteronderneming van

i■ ’" ■ de Europese Groep Wickes PLC. Met een
IA/lf^K^kO verkoop-network van 17 filialen in Nederland,w w ■V#i%W%_J 13 jnBelgië en 162 outlets in Groot-Brittannië

is Wickes één van de toonaangevende
bedrijven in Europa op het gebied van hout,
bouwmaterialen en andere produkten ter
verbetering van de woning.
De Wickes filosofie staat borg voor een goede
kwaliteit en lage prijzen voor de grootafnemer
en de consument.

Ter uitbreiding van de verkoopafdeling in ons filiaal te Heerlen, zoeken wij
kandidaten voor de funktie van:

VERKOPER (M/V)
bent jong, 23 a 30 jaar. dit keukens, sanitair of andere_ - projekten in en om het huis

VT Je hebt een goede opleiding, betreft, is dit een pré.
middelbaar nivo.

W^e hebt verkoopervaring op het '^Je kunt goed met mensen
gebied van de grotere verkopen. omgaan.

Indien je geïnteresseerd bent in deze funktie,
dan kun je binnen 30 dagen je handgesohreven sollicitatie,

voorzien van een recente pasfoto, sturen naar:
Wickes b.v., t.a.v. W.H.H. Janssen,

Postbus 8163, 3503 RD Utrecht.

IM_*mmï_____ï______m_m____________mmmmw^^m^È ES_____.w__w_tflüijj !T-'!'!: fcr

rfc»Rabobank Beek (L) E
is een zelfstandige bank en maakt deel uitvan deRabobank- m
organisatie, ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren IrJ
in zijn eigen gemeenschap. te!
De Rabobank is een coöperatieve bank, gerichtop het behartigen van L
de financiële belangenvan ledenen cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers diezich hierbij betrokken voelen. (
Wij zoeken een

hoofd beheerstechnische zaken (m/v)
Rabobank Beek omvat een werkgebied, - het coördineren van het beheer, de vaardigheid zijn onontbeerlijk voor een jp.
met circa 12.000 inwoners, dat kan worden implementatie en debeveiliging van goede uitoefening van defunctie. tl
getypeerd als verstedelijkt platteland. (geautomatiseerde) administratieve Kandidaten met ervaring in een soort- k
De bank heeftruime marktaandelenin systemenen toepassingen; gelijkefunctie genieten devoorkeur. b
zowel de bedrijvenmakrt als in de particu- - het coördineren van het beheer, de k
liere markt. De Rabobank Beek is beveiliging en deexploitatie van De Rabobank biedt een goedehonorering
gevestigd in een streek, die een snelle roerende en onroerende goederen van en uitstekende secundaire voorwaarden,
structurele ontwikkelingdoormaakt. de bank. waaronder een dertiende maandsalarisen <li
Wij spelen daarop in dooreen actief een premievrije pensioenregeling,
commercieel beleid. Voor dezefunctie denkenwij aan

kandidaten vanaf circa 30 jaar met een Een psychologisch onderzoek kan deel J
Het hoofd BeheerstechnischeZaken maakt opleiding op HBO-niveau (HEAO-BE of uitmaken van de sollicitatieprocedure. J
deel uit van het managementteam van de SPD-I en SPD-II). Een goedekennis van en L
bank en adviseert de directie over het te affiniteit met automatisering, alsmede Wilt u meer weten over aard en inhoud van L
voeren beleid.Tot zijn of haar taken, organisatievermogen en leidinggevende dezefunctie, dan kunt u bellen met de heer fct
respectievelijk verantwoordelijkheden kwaliteiten zijnvan groot belang. T.G.H, van Hoven, directeur, telefoon ■
behoren onder meer: Van kandidaten verwachten wij een actieve (04490)7 27 51. I

-1 - hetanalyseren van en adviseren over de N instelling om vanuit dezefunctie mee te
financieel-economische bedrijfsvoering; denkenen te werken aan de commerciële üw schriftelijkesollicitatiewordt met

~ - hetanalyseren en coördinerenvan de taakstellingvan de bank. Een goede belangstellingverwacht door de directie_ interne informatievoorziening; mondelingeen schriftelijke uitdrukkings- van de bank, Postbus 54, 6190 AB BEEK (L).

Rabobank S aW\
Marketing, met als toekomstige vestigingsplaats Maastricht, is deverkoop- en -^^marketing-afdeling voorEuropa van MarleyOverseas (UK). MarleyFoam, gevestigd in Lenham(UK) is

een van Europa's grootsteproducenten van dashboard-panelen,bumpers en anderekunststof onderdelen
voordeautomobielindustrie. Hetbedrijfheefteen leidenderol in demarktveroverd dooreenkeuze van goede

_f produkten, verdere ontwikkelingvan produktietechnieken, uitbreiding van produktie en engineering, uitgebreide
M serviceen deelname inproject management in deautomobielindustrie. Voordemeeste automobielmerken heeftMarleyFoam de

M zgn. "preferred supplier" status. Om de(potentiële) klanten ophetvasteland vanEuropanogbetervan technische en commer- %
È ciële ondersteuningte voorzienzijn wij opzoek naareen (m/v) % \

/ Account manager 1
diein zijn commerciële carrière wil doorgroeien in deEuropese automobielindustrie

De functie: AutomotiveMarketing zoekt: WatbiedtAutomotive Marketing:
- Als account manager bentuverant- - Een zakelijk ingestelde persoondie met - Een zeerzelfstandige functie in een op

woordelijkvoorhet commercieel voldoende technischekennis (HBO- de Europese automobielindustrie
begeleidenen technisch ondersteunen niveau)bvk. opgedaanin dekunststof- gerichte internationale onderneming,
van de onderuw verantwoording en/ofautomobielindustrie in staat is zijn -De gelegenheidom dooruw commer-
geplaatsteaccounts. accounts technisch te begeleiden ente ciëleen technischekennis een profes-

- Daarnaast zult u worden betrokkenbij ondersteunen. sionelegesprekspartner te zijnvooruw
hetaanwerven van nieuwe klanten en - Een professioneel onderhandelaar die accounts.
wordenvan u initiatieven verwacht om hetvermogen heeftom doorzijn - Een compleet pakket arbeidsvoorwaar-
in de onderhandelingsfase commer- commerciële ervaringenkennis van de denafgestemd ophet niveauvan de
ciële en technische ondersteuningte modeme marketingtechnieken de functie,
leveren. positievan het bedrijfin demarkt

- U staat tussen de markt enhetbedrijfop verder te ontwikkelen. Bent u geïnteresseerdin deze dynami-
■ hetgebiedvan decommercie, - Leeftijdsindicatie: 30-40 jaar. schefunctie?Schrijf daneenkorte brief ■
■ techniek, produkt-en prijsontwikkeling - Goedebeheersingvan de moderne met c.v. onder vermeldingvan m
m enkoppelt relevante informatie terug " talen. ref.nr. 63.7260 aan: MercuriUrvalß.V., W
% naar hetmanagement om een zo - De bereidheid zich te vestigen in de Vrijthof50-51,6211LE Maastricht. m

competetiefmogelijke positie voor het omgeving vanMaastricht. Voor telefonische informatie: M
bedrijf te bewerkstelligen. __ 043-251291. f

- Urapporteert rechtstreeks aan de Oriënterende gesprekkenzullen, op J
Sales-en Marketing W^^ J^_W^ uitnodiging, plaatsvinden op

Director Europe. 1 1"i ï__r*_J 13maart a.s. te Maastricht.
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" Zo trekt de karavaan vandaag over kasseien en hellingen
door Vlaanderen.

Amateurvoetbal
afgelast

MONTREAL - Nadia Comaneci
heeft verbaasd gereageerd op de uit-
latingen van haar moeder, dat ze ja-
renlang misbruikt werd door de zo-
nen van de onlangs geëxecuteerde
Roemeense dictator Nicolae Ceau-
sescu. Geschokt vernam ze tijdens
een bezoek aan Montreal, de stad
waar ze in 1976 tijdens de Olympi-
sche Spelen drie gouden medailles
bij het turnen veroverde, het relaas
van haar moeder. „Allemaal leu-
gens", liet de 28-jarige Roemeense
weten.

Comaneci
geschokt

SITTARD - Bondscoach Jan Rab
heeft Deckers en Vergoossen van
Fortuna Sittard opgenomen in de
selectie van het Nederlandse elftal
voor spelers onder achttien jaar. Het
team speelt maandag in Sunderland
een vriendschappelijke interland
tegen de leeftijdgenoten van Enge-
land.
De selectie: Prommayon, Schreu-
der, Jansen, Faber (PSV), Kouwen,
Van Dommelen (PEC Zwolle),
Roorda, Jager (Groningen), Schol
(Feyenoord), Deckers, Vergoossen
(Fortuna), Van de Velden, Mut-
saerts (Willem II), Wiekens (Veen-
dam), Reiziger, Davids (Ajax).

Martinus breekt
hegemonie Olympus

Surprise in bekerfinale datuesvolleybal

grammablad van het duel gehaald.
De Argentijn is aan zijn eerste sei-
zoen in Amstelveen bezig en wil zijn
vrouwen in drie jaar op het niveau
van Olympus brengen. Voor dit jaar
wist hij zijn dadendrang nogte tem-
peren door zich tevreden te stellen
met het bereiken van Europees vol-
leybal en... een keer winnen van
Olympus.

DOETINCHEM - Voor het eerst in
vijf jaar zijn de volleybalsters van
Olympus uit Sneek een nationale
prijs misgelopen. Na vier bekers en
vijf landstitels op rij, verloren de
Friezinnen in Doetinchem de natio-
nale bekerfinale van de eeuwige ri-
vaal uit Amstelveen, Martinus: 1-3.
Setstanden 11-15, 15-10, 4-15, 12-15.

de wereldbeker het recht verleent
om een parcours van 250 kilometer
uit te stippelen. Voorts krijgt een
koers als Parijs-Brussel, vanwege
de normale afstand tussen beide
steden, dispensatie waar het de
lengte betreft.
Ruim twintig ploegen komen van-
daag in Gent aan de start. De samen-
stelling van de Nederlandse teams:
Buckler (ploegleider Jan Raas):
Maassen, Solleveld, Nijdam, Poels,
Gölz, Vanderaerden, Van Hooy-
donck, De Keulenaer. Laatstge-
noemde vervangt Segers.
Panasonic (ploegleider Peter Post):
Talen, Ludwig, Nulens, Planckaert,
Sergeant, Lieckens, Wampers en
Lubberding. Laatstgenoemde is in
de plaats gekomen van de zieke
Teun van Vliet.
TVM (ploegleider Cees Priem): An-
derson, Hanegraaf, Capiot, Pieters,
Schurer, Vandenbrande, Ducrot,
Patrick Jacobs. Laatstgenoemd
tweetal neemt de plaatsen in van
Alain Vandenbossche en Martin
Schalkers.
In Italië vindt vandaag de Trofeo
Laigueglia plaats. Morgen, als het
startschot klinkt van de achtdaagse
etappekoers Parijs-Nice, staan in
België twee koersen op het pro-
gramma: Kuurne-Brussel-Kuurne
en Ronde van Limburg. Laatstge-
noemde wedstrijd over 204 km
heeft Sint Truiden als begin- en
eindpunt. Na ruim negentig kilome-
ter trekt het peloton langs de grens
bij Maastricht, o.a. Haccourt (95 km,
14.30 uur), Eben-Emael (101 km,
14.42), Kanne (105 km, 14.48),
Vroenhoven (108 km, 14.52) en
Riemst(lll km, 14.54).

Hoewel er in de uren voor de start
van de Omloop Het Volk nog op eni-
ge overlast van sneeuw wordt gere-
kend, waren de organisatoren gis-
teravond er van overtuigd, dat het
doorgaan van de wedstrijd niet in
gevaar komt. De afstand van de
koers (in het verleden meestal circa
250 km) werd teruggebracht tot bij-
na 200 kilometer. Deze imkrimping
is voorgeschreven door de profsec-
tie van de internationale wielren-
unie, die alleen de klassiekers voor

Op BRT 2 wordt omstreeks twee
uur de beklimming van de Muur
van Geraardsbergen rechtstreeks
uitgezonden, waarna vanaf drie uur
de slotfase op de buis komt. Neder-
land 3 brengt beeldverslag in het
programma Studio Sport, dat om
een uur begint en behalve wielren-
nen onder andere ook het EK in-
door-atletiek en het tennistoernooi
van Rotterdam omvat.

GENT - Vier weken nadat Ad Wij-
nands in het Zuidfranse Perpignan
de openingswedstrijd van het Euro-
pese wielerseizoen op zijn naam
schreef, vindt de eerste topconfron-
tatie in België plaats: Omloop Het
Volk. Start en finish vandaag in
Gent. De grote Nederlandse mer-
kenploegen, uitgezonderd PDM,
dat na de plotselinge dood van Jo-
hannes Draaijer pas morgen met
een selectie terugkeert in het wed-
strijdgebeuren, zijn op volle sterkte
present. De teams bestaan voor
deze gelegenheid uit acht man. Zo-
wel de Belgische als Nederlandse
TV zal aan de wedstrijd over bijna
200 kilometer veel aandacht beste-
den.

Sijbrands illusie armer

Zaterdag 3 maart 199021

Tijdnood werd uitdager in WK dammen fataal
Voor alles staat een eerste keer. Met
dat staaltjevan logica had Martinus-
coach Quique Edelstein het pro-

„Elke ploeg die echt goed wil wor-
den, moet eerst verliezen", hield hij
de logica vol. Zijn collega Hans van
Wijnen was vooral teleurgesteld,
omdat hij de concentratie bij zijn
team miste. „Die was niet honderd
procent", vond hij. „Martinus speel-
de agressief, wilde wat goedma-
ken."

Beide doelstellingen werden vrij-
dag bereikt. En Edelstein, met de
champagnefles aan de mond, glun-
derde. Hij wilde geen vergelijking
maken met het competitieduel van
drie weken geleden, toen zijn ploeg
met 3-0 de zaal werd uitgeslagen.

Deense houwdegen bereikt halve finaleTausonzoalsTyson- Alexeï Tsjizjov heeft gisteravond een einde
!hiaakt aan de ambitiesvan Ton Sijbrands. In een superspan-
►hde partij hield de Rus de uitdager in de strijd om het we-

dammen op remise waarmee hij hij detel prolongeerde. De Nederlandse favoriet kon zich na afloop
Üha alle haren uit het hoofd trekken. Het was op de 49-ste zet*t hij maar liefst twee opgelegde winstkansen over het hoofd"§. Tijdnood deed Sijbrands voor de tweede maal deze week
6 das 0m....

Het blok bij Martinus functioneerde
veel beter dan drie weken geleden.
Henriëtte Weersing, die een blok als
geen ander in Nederland kan slo-
pen, werd te vaak gestuit door de
verdediging of smashte buiten de
lijnen. De confrontatie tussen de
buitenlanders aan beide zijden van
het net eindigde in het voordeel van
de Tsjechoslowaakse Machovcako-
va, lid van Martinus. Zhao Hong uit
China, met veel tamtam binnen ge-
haald door Olympus maar de vorige
keer nog niet speelgerechtigd, werd
aan het begin van de verloren eerste
set gewisseld. Dat gebeurde later
nog een paar keer.

WEERT/AMSTERDAM - De lande-
lijke basketbalcompetitie ligt dit
weekeinde practisch stop. Er wordt
namelijk ruim baan gemaakt voor
het jaarlijks terugkerende All Star-
gala vandaag in de Amsterdamse
Apollohal, met daarin de beste spe-
lers en speelsters van de eredivisie.

Weertenaren in
basketbalgala
Amsterdam

ST.MICHAËL - De Heerlense Ma-
scha Hellenbrand (16) legde in het
Oostenrijkse St.Michaël beslag het
Nederlands kampioenschap alpine
ski voor junioren. Tweede werd
haar plaatsgenote Simone Engelen.
Punten respectievelijk 163,38 en
257,66. Ook bij de jongens scholie-
ren ging de titel naar Heerlen: Björn
Samson.

Titel Hellenbrand

ANTWERPEN - In het internatio-
naal concours van Antwerpen legde
de Britse springruiter Skelton be-
slag op de overwinning in de tabel
A. Op Grand Siam kwam hij fout-
loos rond in 25,5 seconden. De Belg
Demeersman op Calypso werd
tweede, zijn landgenoot Van Paes-
sen derde en Jan Tops achtste.

Zege Skelton

NIEUWSTADT - Dit weekeinde
wordt er in Limburg op amateurni-
veau niet gevoetbald. Gistermorgen
liet competitieleider Verkoyen we-
ten dat het hele programma van de
afdeling Zuid II en de afdeling Lim-
burg zal worden verschoven. De
storm, sneeuw en regen hebben de
velden onbespeelbaar gemaakt.

In zestien minuten had Martinus de
eerste set met 15-11 binnen. Na ver-
liesvan de tweede (10-15), was voor-
al de derde reeks een makkie: 15-4.
De vierde, de meest spannende,
werd met 15-12 gewonnen. Volgen-
de week vrijdag spelen de kempha-
nen het laatste duel in hun „best of
three". Voor de competitie speelt
Martinus thuis. Bij winst wordt het
heel spannend, bij verlies van de
Amstelveensen is Olympus vrijwel
zeker kampioen.

Ontnuchtering

AMERSFOORT-Limburgs damkampioen
Eddy Budé uit Bruns-

sum heeft een aanbieding gekregen
van de Tilburgse hoofdklasser TDV.
De Tilburgenaren hebben voor het
volgend seizoen ook al de uit Mos-
kou afkomstige grootmeester Ale-
xander Schwarzman aangetrokken.

Claude Williams, alsmede spelver-
deler Michael de Jager vormen met
Miniware-coach Henk Konings het
Limburgse kwartet dat deeluit-
maakt van het zogenaamde East
Stars-team. De uitverkiezing van de
Miniware-spelers is geen verras-
sing. McDuffie staat momenteel
nummer één op de topscorerslijst
terwijl Williams als de absolute top-
rebounder van de eredivisie wordt
beschouwd.

Miniware BSW is goed vertegen-
woordigd in de hoofdstad. De twee
Amerikanen Kevin McDuffie en

Ruiterfeest
in Beek

hoogtepunt
Zware opgave
Herschi V en L

Bettine Vriesekoop: 'Ik had mij een leukere terugkeer voorgesteld'

Rentree onder slecht gesternte
- Bettine Vriese-

koop blijft tijdens de Open West-
duitse tafeltenniskampioen-
Schappen weinig bespaard. Haar

in het Nederlands team
vindt plaats onder een slecht ge-
sternte.

ROTTERDAM - Michael Tauson en
Mike Tsyon hebben iets met elkaar
gemeen. Ze horen geen van beiden
thuis in de halve finales van hetRot-
terdamse wereldtennistoernooi.
Toch staat de zwaargebouwde
Deense houwdegen erin. Als num-
mer 144 van de wereldranglijst te-
midden van concurrenten, die op
zijn minst honderd plaatsen boven
hem zweven.

meltje. „Een ongelool'elijk slechte
partij. De vermoeidheid begon
blijkbaar een rol te spelen", consta-
teerde bondscoach Harm Wiersma.
Tsjizjov verbaasde vriend en vijand
door de partij zeer scherp op te zet-
ten. Vrijwillig liet hij zich in op een
Partie Bonnard, een van de span-
nendste spelsystemen op de hon-
derd velden. Verscheidene groot-
meesters zetten vraagtekens bij
deze gewaagde tactiek. Op de 32-ste
zet kreeg Tsjizjov met 37-31 de mo-
gelijkheid de ingewikkelde stelling
te vereenvoudigen. Beide spelers
overzagen die mogelijkheid. Tsjizov
kwam steeds slechter te staan, zeker
na het twijfelachtige 34. 48-42.

F champagneflessen werden al
"kurkt, het Nederlandse publiek
Nde dat er sensatie in de luchthg. Het moest wel erg gek lopen
P Sijbrands de winst nog zou ont-
Pen. „Ja, Sijbrands gaat winnen.
P is niet te geloven", riepen de
fjde commentatoren Auke Schol-
r en Alexander Mogiljanski in
P°r. Verbijsterd zag de propvolle
Nyseruimte toe hoe Ton Sij-
fands de plank met 49...11-16 vol-Pig missloeg. Zowel 49...8-12 als
i ruil 49...39-43 had een vrij ge-
pkkelijke winst voor de zwart-spe-
L opgeleverd.
Fideel uw tijd en heers", is een
nende uitspraak van het genie uit
Porst. Opnieuw had Ton Sijbrands
£ te kwaad met de klok. „Jammer,
Ff had anders kunnen lopen", was

' ontnuchterende commentaar
P* de grootmeester, nadat hij door
fondant JohanKrajenbrink op de
°gte was gebracht van de gemiste

rog.

De als vijfde geplaatste Thomas
Gustafsson bleek, toen het er vrij-
dag op aan kwam, evenmin bestand
tegen de uppercuts, die hem vanaf
de tegenoverliggende achterlijn
werden toegediend als Schapers en
Haarhuis voor hem. Het publiek
herkende de stijl: „Tyson, Tyson",
klonk het toen de Deen zich na weer
een wapenfeit en weer een tiebreak
met 6-3, 1-6, 7-6 (7-5) in de catacom-
ben terugtrok.

pleurstelling, verbijstering en ont-
Khtering. Speelden hier de twee
pkste spelers ter wereld?. De laat-
r partij was eigenlijk een rom-

Na een 40-tal zetten was de situatie
ronduit slecht voor de Rus. Secon-
dant Wadim Wirny twijfelde open-
lijk aan de goede afloop. Na het mis-
sen van de twee opgelegde winst-
kansen werd de vrede spoedig gete-
kend. Alexeï Tsjizjov zal zijn we-
reldtitel in het najaar in Groningen
moeten verdedigen. Het is niet ze-
ker of Sijbrands zich weer in de
strijd gaat mengen. Beide spelers
ontvingen ieder een ton. Er was on-
derling overeen gekomen dat het
prijzengeld gelijk gedeeld zou wor-
den. Hardrockfan Tsjizjov moet 70
procent afstaan aan het Russische
sportcomité en zal 10 procent
schenken aan het fonds ter bestrij-
ding van Aids.

Onder zijn eigen naam geniet Tau-
son hooguit enige bekendheid van-
wege zijn wapenfeiten in Daviscup-
verband.ln het circuit verrichtte hij
nooit iets opzienbarends, al werd hij
als lid van een tennisgekke familie
als het ware met het racket in de
hand geboren en liet hij er het per-
spectief als mogelijk ijshockey-in-
ternational voor schieten. „In het
buitenland word ik wel meer Tyson
genoemd", vertelde hij later. „Nooit
in Denemarken zelf."

# Tauson, kassa in Rotterdam

BEEK - Aan de lange rij indoor-
kampioenschappen voor paarden
en pony's komt in dit weekeinde
een einde met het Limburgs kam-
pioenschap springen voor paarden
in Ruitersportcentrum Beek. Naast
de Limburgse titels staat in Beek
ook selectie voor de afvaardiging
naar de Nederlandse kampioen-
schappen op het spel.

Het programma vanaf vijf uur: da
mes All Star-wedstrijd; driepunter
competitie voor dames en heren
uitreiking ereprijzen seizoen 89/90
heren All Star-wedstrijd; Dunk
competitie.

Resultaten
Schaesberg

In Rotterdam kan Tauson inmid-
dels zijn hart ophalen. Een kleine
vijftigduizend gulden ligt al bij de
kassa voor hem gereed. De kans dat
hij voor het eerst van zijn leven de
top honderd binnenkomt, is reëel.
Hij kan zich zonder zorgen concen-
treren op wat hij het liefste doet: de
bal zon 'hengst' geven dat het ding
niet meer terugkomt.

Rotterdam
in cijfers

ROTTERDAM - Uitslagen ten-
nistoernooi in Rotterdams sport-
paleis Ahoy:

Mannen, enkelspel, kwartfinales:
Svensson - Hogstedt 6-3, 6-7, 7-5;Tauson- Gustafsson 6-3, 1-6, 7-6; Hlasek - Anto-
nitsch 7-5. 6-1; Gilbert - Mansdorf 6-1,
7-6. Mannen, dubbelspel: kwartfinales:
Mortensen/Nijssen - 7-6.

In de andere halve finale mag Tau-
son het proberen tegen Brad Gil-
bert. De 28-jarige als eerste geplaat-
ste Amerikaan mag de laatste tijd
dan wat mindere resultaten hebben
geboekt - vorige week verloor hij
nog van Haarhuis - in Rotterdam
heeft hij nog niemand getroffen, die
hem er in de rallies uitslaat. En dat
ondanks een chronische enkelbles-
sure. Ook Amos Mansdorf lukte het
niet. De Israëliër hield het lang vol,
maar capituleerde uiteindelijk toch
via een netbal op het vijfde match-
point: 6-1, 7-6 (8-6).

In de halve finales treft de enig over-
gebleven Zweed in Jakob Hlasek
voor het eerst een geplaatste tegen-
stander. De titelhouder versloeg
Antonitsch met 7-5, 6-2 na in de eer-
ste set vier setpoints te hebben
weerstaan.

fy^bo lason tegen Noav (14.55 uur
b 'kenburg) en Hermes (in Den[ tegen Delmach/Caesar.

'^LEEN - In de eredivisie zaal-
*Mbal voor dames speelt Her-
/i/V en L morgenmiddag om
«V*s uur in de Geleense sporthal
'i^erbrook tegen titelverdediger
.""W. Na de uitstekende prestatie

koploper Aalsmeer (Herschi
j] en L won met 20-15) moet de
jï?eg van trainer Piet Kivit ookvan
JS"W winnen om de aansluiting met
< lop te behouden. De dames van
„01box/Swift spelen in Den Haag
[&n Hellas.
L e eerste divisie komt VGZ/Sit-
P^ia morgen (14.20 uur) in Sittard
k tegen BHC. Het programma ver-
r.^'dt voorts onder andere Auto

1. 32-28, 16-21;2. 31-26, 11-16; 3. 38-32, 18-22;
4. 43-38, 7-11; 5. 49-43, 1-7; 6. 37-31, 21-27; 7.
32x21, 16x27; 8. 42-37, 11-16; 9. 37-32, 16-21;
10. 41-37. 19-24; 11. 47-42, 7-11; 12. 34-29, 20-

-25; 13. 29x20, 15x24; 14. 40-34, 13-19; 15. 45-
-40, 10-15; 16. 28-23, 19x28; 17. 32x23,4-10; 18.
35-30, 24x35; 19. 33-28, 22x33; 20. 39x28,
9-13; 21. 31x22, 15-20; 22. 46-41, 14-19; 23.
23x14, 20x9; 24. 38-33, 10-14; 25. 34-29, 12-18;
26. 37-31, 18x27; 27. 31x22, 8-12; 28. 41-37,2-8; 29. 40-34, 5-10; 30. 44-39, 10-15; 31. 42-38,
14-20; 32. 50-44, 20-24; 33. 29x20, 25x14; 34.
48-42, 14-20; 35. 34-29, 20-25; 36. 39-34, 9-14;
37. 43-39, 14-20; 38. 44-40, 35x44; 39. 39x50,
20-24; 40. 29x20, 15x24; 41. 50-45 3-9' 42 37-
-32, 24-30; 43. 42-37, 30x39; 44. 33x44, 12-18
45. 44-39, 18x27; 46. 28-23, 25-30; 47. 39-33
30-34; 48. 33-29, 34-39; 49. 45-40, 9-14; 50. 29-
-24, 11-16; 51. 23-19, 14x23; 52. 37-31, 39-44
53. 31x11, 44x35; 54. 26x17, 16x7; 55. 24-20
35-40; 56. 20-14, 40-44; 57. 14-10, 13-19;58. 10-
-5, 44-50; 59. 17-12, remise.

Zetverloop twintigste en laatste partij, wit
Tsjizjov; zwart: Sijbrands

De Limburgse indoor-titelstrijd, die
zowel vandaag als morgen plaats-
vindt, is zonder twijfel het hoogte-
punt van het hippisch indoorsei-
zoen in Limburg, want vooral het
springen bij de paarden spreekt nog
steeds geweldig aan. Vandaag, als
de klasse Beginners en Midden ge-
programmeerd staan, begint de ti-
telstrijd om 11.00 uur; zondag start
de klasse Licht om 10.00 uur terwijl
de combinaties in de klasse Zwaar
om 15.00 uur bezit nemen van het
springparcours.

j~P de tweede dag van het sterkezette toernooi in Karlsruhe
struikelde zij in het enkelspel
ver de volslagen onbekende

Russin JelenaTimina, een verde-
digster van het zuiverste water.
/~P de openingsdagwerd de tien-, °Udige nationale kampioene in?et landentoernooi al gestuit
j*oor een sluwe materiaalspeel-
■T*r, Otilia Badescu uit Roeme-

'ë- „Ik had me een leukere te-

SCHAESBERG - De uitslagen van
de gisteravond verreden koersen op
de draf- en renbaan Schaesberg zijn
als volgt:

Karos-Prijs: 1. Ninni Hanover (M. Manni-
nen) km.tijd 1.22.5; 2. Dunja Eisene; 3. Bal-
thazar BR. Niet gestart: Chipper. Winn.
6.10; pi. 1.80,1.10;koppel 5,80; trio 125.30.
Rijtuigen-Prijs: 1. Erik (H. Grift) km.tüd
1.23.0; 2. Don Bell; 3. Evita Pnde. Winn.
2,30; pi. 2,20, 6.10, 1,80; koppel 71,10; trio
432,40.
Landauer-Prijs: 1. JJ-S Miracle (H. Grift)
km.tijd 1.21.1; 2. Delgadotranss R; 3. Duke's
Diamond. Winn. 1,10; pi. 1,20, 1,70; koppel
3.70; trio 20,80.
Koets-Prijs: 1. Carolus C (H. Grift) km.tijd
1.23.3; 2. Dollarbird R; 3. Evelyn Hazelaar.
Niet gestart: Eno B. Winn. 2,20; pi. 1,40,1,70;
koppel 7,50; trio 27,50.
Caleche-Prijs: 1. Cruise Missile (C. Loman)
km.tijd 1.22.6; 2. Corine Rynstroom; 3. Cas
Buitenzorg; 4. Bep de Bloomerd. Winn.
3,50; pi. 1,60,1.60, 1.20; koppel 13.20; trio
79,90; kwartet 237,50.
Caroussel-Prijs: 1. Davina Star (L. Dooper)
km.tijd 1.20.5; 2. Durban uit Uden; 3. Sa-
mantha Kosmos. Niet gestart: Caline des
Sourees. Winn. 6,30; pi. 1,70, 1,40; koppel
10,20; trio 61,50.
Landaulette-Prijs: 1 Brigitte G (W. Velis)
km.tijd 1.21.5; 2. Anna Dakota; 3. Brenda
Ludwig. Winn. 4.40; pi. 3,50, 5,00; koppel
28,10; trio 504,80.
Barouche-Prijs: 1. Mr Charade (M. Huy-
gens) km.tijd 1.20.4; 2. Captain M; 3. Anjo
Renka; 4. Spider Lobell. Winn. 10,00; pi.
2,20, 1,40, 2,10; koppel 35,40; trio 476,10;
kwartet 2.552,70.
Beline-Prijs: 1. Boris Buitenzorg (H. Grift)
km.tijd 1.21.6; 2. Betram Rodney; 3. Yvette
Nubar. Niet gestart: Yen R. Winn. 2,70; pi.
1,40,4,20;koppel 4,50; trio 29,40. W5-spel (4-
-3-1-7-10): niet gespeeld.
De totalisatoromzet bedroeg: f 141.794,-

Opbeurende woorden van coach
Tigerman en haar 'nieuwe' vrien-
din Mirjam Hooman-Kloppen-
burg hielpen Vriesekoop niet
over haar inzinking heen. Met 16-
-21 kwam voor haar het onver-
wacht snelle einde in het indivi-
duele toernooi.

het misschien anders gelopen",
keek haar tegenstandster terug.
In detweede game (21-16) leek de
voormalige Europese kampioe-
ne een antwoord te hebben ge-
vonden op het trage spelletje van
Timina. In de derde game (8-21)
ging het echter volledig fout.
Vriesekoop verloor haar concen-
tratie en controle. De Russin pro-
fiteerde koel, met een superieur
lachje op de lippen.in het dubbelspel met Mirjam

nog wat kan presteren."
In de eerste game (18-21) bleet
Vriesekoop rustig zoeken naar
openingen in de hechte afweer
van de Russin. Bij 18-18 plaatste
Timina met enig geluk een be-
slissende demarrage. „Als ik de
eerste game had gewonnen, was

rugkeer voorgesteld", verzuchtte
Bettine Vriesekoop.
De studente uit Amsterdam was
in de partij tegen dezwaarlijvige
Timina de wanhoop nabij. Ze
knokte, stampvoette en vloekte
als in haar beste dagen, maar de
taaie Russin bleef onverstoor-
baar. In vier games, die in totaal

na afloop te verbloemen. Later
kwam haar ware aard naar voren.
„Als je in één toernooi twee keer
in een vroegtijdig stadium tegen
een specialist moet spelen, is dat
domme pech. Ik heb juist be-
hoefte aan het spelen van veel
wedstrijden, omdat ik nog ritme
en vastheid mis. Misschien dat ik

ruim een uur in beslag namen,
werd Vriesekoop uit het indivi-
duele toernooi gestoten.
Mirjam Hooman-Kloppenburg,
Gerdie Keen en Emily Noor be-
reikten wel de derde ronde. „Een
tegenstander is een tegenstan-
der", probeerde Bettine Vriese-
koop aanvankelijk haar emoties

Vergoossen en
Deckers in

Oranjeselectie

Van onze sportredactie

Van onze medewerker EDDY BUDE

Nederlandse teams
op volle sterkte

in Omloop Het Volk
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Van onze medewerker WILLY WINGEN
HOENSBROEK - Twee jaar geleden klopte FC Hoensbroek
vergeefs aan de deur van de derde klasse. In twee enerverende
beslissingsduels trok Treebeek destijds aan het langste eind.
Ook vorig seizoen slaagde FC Hoensbroek er niet in om de
vierde klasse vaarwel te zeggen. Dit jaar doet de ploeg onder
leiding van trainer Nico Kamps (40) opnieuw een poging om
het doel te verwezenlijken. De eerste stap in dierichting is in-
middels gezet, want vorige week zondag werd deze Hoens-
broekse ploeg verrassend kampioen van de tweede periode,
omdat ze DVO ruim terugwees (o—4) en de directe concurren-
ten, Helios'23 en IVS, slechts gelijk speelden, terwijl VKC'B9
zelfs op eigen veld verloor.

tienjarige leeftijd verkaste hij naar
Roda JC, waarna hij voetbalprofes-
sor Wiel Coerver naar Rotterdam
volgde, om zijn geluk bij Sparta te
beproeven. Kamps meent dat het
collectief het sterkste punt van FC
Hoensbroek is. „Daarnaast is na-
tuurlijk de as Jan Lubberdink, Pe-
ter Houps en Frank Debye erg be-
langrijk voor het team." In het begin
van de competitie speelde FC
Hoensbroek erg wisselvallig. „We
zijn een ploeg, die te veel wil voet-
ballen. Soms komen er ookweleens
andere dingen bij kijken," meent
Kamps en van hem mag zijn ploeg
op sommige momenten best wel
eens wat agressiever zijn. De con-
stantere prestaties zijn eigenlijk pas
van de laatste weken.

Een periodetitel was Hoensbroeks
primaire doel. Dat is dus nu bereikt.

/ de verrassing j

iedereen is aan elkaar gewaagd. Een
echte uitschieter is er dan ook niet.
Daarom gaf ik FC Hoensbroek toch
nog altijd dertig procent kans." Illu-
strerend voor het feit dat FC Hoens-
broek wel erg verrassend die perio-
detitel voor zich opeiste, was wel

Na de thuisnederlaagtegen VKC'B9,
inmiddels al weer drie weken gele-
den, leek een periodetitel voor FC
Hoensbroek heel erg ver weg. Daar-
om moest het uit-duel tegen DVO
met ruime cijfers gewonnen worden
en moest Nico Kamps verder maar
hopen op puntverlies van de directe
belagers. „Tegen DVO hebben we
inderdaad de beste wedstrijd van
hét seizoen gespeeld en zelfs nog
erg veel kansen onbenut gelaten.
Op dat moment dacht ik, dat we die
titel op basis van een slechter doel-
saldo zouden verspelen."

Kamps c.s. waren immers niet op de
hoogte van de tussenstanden bij de
andere duels, maar Kamps was er
wel van overtuigd, dat de concur-
rentie gegarandeerd punten zou
verspelen. Hij: „In deze klasse
wordt erg veel gelijkgespeeld en " Bij de FC Hoensbroek willen ze best weten dat ze periode-kampioen zijn geworden. Over de (kampioens-

titel) wordt nog niet gepraat... Foto: FRANS RADE

het feit, dat verschillende spelers,
die erg snel gedoucht hadden, al op
weg naar huis ofnaar de kantine wa-
ren. Het was voor die spelers dan
ook een volslagen verrassing, toen
zij bij binnenkomst in de kantine
door de supporters werden gefelici-
teerd.

Over detitel hoor jeKamps niet pra-
ten. Volgens hem is er in de vierde
klasse D zeker een handvol kandi-
daten. „ledereen heeft evenveel
recht op dietitel. Wij dus ook en we
willen uiteraard zo goed mogelijk
meedoen. Een periodetitel daaren-
tegen schept wel rust en vertrou-
wen." FC Hoensbroek vergaarde tot
nu toe echter de meeste punten in
uit-duels. „Wat dat betreft hebben
we dus wat goed te maken. Het
wordt tijd, dat we thuis ook eens
wat meer punten gaan verzamelen,"
aldusKamps.

Trainer Nico Kamps begon zijn
voetballoopbaan bij SVN. Al op vijf-

Collectief

'Binnen enkele jarenrijp voor derdeklasse'

specialist was goed voor vijftreflitic
en een dito aantal beslissende vok a
zetten. Voornaamste uitbater is *lega-spits Gijs Lipsch, dietot nul
negen maal de vijandelijke netr*
deed trillen. Het vader/zoon-duol»
kende tot dusver voor 14 van de'^taal 17 competitietreffers. , Fr

de routinie

Klimmania dankt
opmars aan

42-jarige spits

ieder geval een zeer goede saantt (
righeid binnen het team. We hebben
een goed samenspel tussen sch ■_
trainen en op zijn tijd samen slsti
pen. Er wordt daardoor enorm v? v
elkaar gewerkt. Ofschoon Ike
Smeets nu topscorer is met veert ai
treffers, is dit het werk van het hn
team. Het team bezit maar drie Kie
tiniers, de rest is rond de twirtan
Zes spelers van dit team heb iten
mijn Rodatijd in de D-jeugd w
traind. Er zit aardig wat talent b_ g

Door die voortreffelijke start na,^
winterstop is Thorn weer op*k£
klommen naar een derde plaats L
mende weken wachten weer de CL
frontaties met de titelkandidal <
waar in de eerste helft verlo**
werd. Is Thorn toch een kampiof
kandidaat? „Je weet het natuur
nooit. Het team is aan het rijpT;
maar een promotie in dit seizoenP
ik niet direct zitten, omdat dc
currentie toch nog iets meer in l*g
heeft. We kunnen in deze duels
vrijuit spelen, want we hebber^een prijs binnengehaald, de nac^st
petitie. De jonge jongens kuni^Zi
daarin ervaring opdoen om te V ;
len onder druken voor veel publ^l
Daar zullen we in de toekomst p,r (

fijt van hebben. We bezitten hetFt
teriaal om binnen drie jaar de sftu
omhoog te maken." a^!

Leien dakje
„Ik heb ook geen verklaring voor
die plotselinge scoringsdrift. Wat
eerst niet lukte, loopt nu van een
leien dakje. Basis van het spel is in

Aan het begin van afgelopen sei-
zoen keerde Leon Wassenberg, die
voorheen aktief was geweest bij
Roda JC en hoofdklasser Wilhelmi-
na, waar hij jarenlang een grote
steunpilaar was, op zijn oude nest
terug. De verre reizen die hij met
Wilhelmina, maar ook met zaalvoet-
balvereniging Wierts moest onder-

liep niet goed, omdat elke tegen-
stander een mannetje op mij pos-
teerde, die niets anders hoefde te
doen dan mij het voetballen te be-
letten. Ook een probeersel in de
spits liep niet werkelijk, omdat ik te
weinig aanspeelbare ballen kreeg.
Daarna ben ik laatste man gaan spe-
len. Dat werkte prima. We hebben
danig verjongd en in de tweede helft
van de vorige competitie bleven we
de laatste acht duels al ongeslagen."

Dit seizoen liep die opgaande lijn
door. De eerste zes wedstrijden
bleef Thorn ongeslagen en draaide
bovenin mee. Scoren bleef evenwel
een probleem. Daarna kwamen de
drie toppers in deze klasse: DESM,
Leveroy en Victoria, waar we tegen
verloren. Na de winterstop ver-
scheen een herboren Thorn. Had
men in de eerste acht duels slechts
acht maal roos getroffen, in de twee-
de periode werd dat aantal opge-
voerd tot liefst 22. De beloning was
de periodetitel.

/ de jeugd j

nemen, werden hem in combinatie
met zijn werk te veel.
De overgang verliep niet vlekke-
loos. „Het niveauverschil was toch
wel erg groot. Aanvankelijk speelde
ik op het middenveld, maar dat ver-

Jeugd van Thorn
heeft toekomst

Van onze medewerker
Tjeu Stemkens

THORN - Als een donderslag bij
heldere hemel pakte Thorn in de
vierde klasse F de tweede periode-
titel. Na drie van dezeven duels had
men pas twee punten, maar na de
winterstop bleek de ploeg een meta-
morfose in scorend opzicht onder-
gaan te hebben, want er werd ineens
ontzettend veel doel getroffen. Vier
overwinningen op rij en verliespun-
ten in de laatste beslissende wed-
strijd van de concurrenten bracht
de titel bij het jeugdige team uit
Thorn. Routinier Leon Wassenberg:
„Het was voor ons ook een volsla-
gen verrassing. Pas in een laat sta-
dium merkten we dat we kansheb-
bers waren. Door deze titel is ons
seizoen al bij voorbaat geslaagd. De
jeugd kan in die nacompetitie de
nodige ervaring opdoen, want bin-
nen enkele jarenmoet dit team der-
deklasser kunnen worden."

" De selectievan Standaard, de roemruchte club uit Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

Standaard met beide
benen op de grond Van onze medewerker

TON REYNAERTS
KLIMMEN - Van degradatiekandi-
daat tot promovendus. Klimmania
onderging de afgelopen acht speel-
dagen een ware metamorfose. De
periodetitel die de ploeg dank zij, of,
zo men wil ondanks het 1-1 gelijke
spel tegen Nijswiller in de wacht
sleepte, onderstreepte de opmerke-
lijke revival.

Van onze medeweker
HENK SPORKEN

MAASTRICHT - Als je de ingewij-
den binnen het amateurvoetbal mag
geloven is één ding zeker: door de
invoering van de periodetitel is de
competitie een stuk interessanter
geworden. Immers ook de clubs die
normaal gesproken in de grauwe
middenmoot terecht kwamen heb-
ben nu de mogelijkheid om via het
behalen van een periodetitel aan de
competitie een waardig slot te
bteien. Een van de kersverse perio-
dekampioenen is Standaard in 2A.
De formatie die in het Maastrichtse
Malberg speelt heeft de tweede pe-
riode op overtuigende wijze afgeslo-
ten, want uit zeven duels werden
twaalf punten gescoord. Voeg daar-
bij het doelsaldovan 24 voor en 3 te-
gen, dan is de suprematie duidelijk.

nieuwe spelers ter beschikking, van
wie er momenteel zes een basis-
plaats hebben veroverd. Dat was
geen gemakkelijke opgave, maar
weleen uitdaging. Wij zijn bij elkaar
gaan zitten en hebben afgesproken
te trachten minimaal een periode-
titel te behalen. De eerste ging aan
onze neus voorbij dooreen grote ne-
derlaag tegen SVME dat gewoon
beter was".

/ de realisten J

Willems neemt als eerste het initia-
tief. „Ik beschik over een groep die
wil werken en die er aan het begin
van het seizoen de schouders onder
heeft gezet. Ik kreeg liefst twaalf

ten er van te overtuigen dat hun
kans misschien nog komt. Gelukkig
is iedereen voor de volle honderd
procent bij de les. Deze voorbeelden
moeten het juiste rendement kun-
nen opleveren. Ddt zie ik dan ook
als mijn grootste taak. We zien wel
of we kampioen worden. Nogmaals,
we gaan op kop, maar de titel heb-
ben we nog lang niet binnen. Daar-
voor is het nog veel te vroeg. Voorlo-
pig bllijven we met beide benen op
de grond staan".

Creemers bereid hun visie op de
competitie tot nu te geven.

Van afgaan is in de praktijk echter
geen sprake. De 42-jarige kopbal-

Henk van Loo, die na zijn Voert ,
daal-periode en een tussenstop j&r
twee jaar bij Walram op zijn 27e at
vensjaar bij de club in zijn wo'^a
plaats aan de slag ging, wimpelt^]
lof bescheiden af. „Ik doe gew"e
mijn werk in de spits. Lekker rfl 'dj
melen en op zn tijd een goaltje rf> &r
pikken", aldus de CBS-medevM
ker. „Vorig seizoen heb ik een 0 *g
ciële afscheidswedstrijd gespe* 6'<
Het was een afscheid in stijl 'es
champagne, cadeaus en een eref d_
de op de schouders van mijn m? 8i
spelers. Toen de trainer mij vr< 'd
weer voor het eerste team uit te'
men, had ik daar in eerste instaï1 **dan ook de nodige moeite mee. 0|8r
dat ook de spelers, voor wie ik if ' 'loop der jaren zon soort vertf '1
wenspersoon ben geworden,
drongen op mijn come-back bei1
uiteindelijk overstag gegaan". _

niet meer om hem heen. We hebben
vooraf een goed gesprek gehad,
want Henk kon tenslotte alleen
maar afgaan".

ner Nico Kamps gestopt. Henk van
Loo, de oldtime-topscorer van
Klimmania was aan het afbouwen
in het tweede team. Ik zei van meet
af aan dat ik niet meer opHenk wil-
de terugvallen. Gezien de geringe
doelpuntenproduktie kon ik echter

Trainer Jo Quadvlieg hoeft zich niet
lang te bedenken over de reden van
de omwenteling. „De ommekeer is
gekomen op het moment dat Gijs
Lipsch (20) en Henk van Loo (42) het
nieuwe duo in de spits gingen vor-
men. Gijs, die in Amsterdam stu-
deert, was halverwege vorig seizoen
na een ruzie met de toenmalige trai-

Standaard gaat bovendien in 4A aan
kop met 25 punten uit 15 duels, ge-
volgd door SVME met vier punten
minder. Trainer Harrie Willems,
vpor het tweede seizoen als oefen-
meester actief, blijft nuchter onder
dè successen. „Schrijf ons alsjeblief
niet omhoog, want we kunnen nog
vele malen op onze bek vallen". Na-
dat hij, wat dit betreft de positieve
toezegging heeft gekregen, lijkt het
ijs enigszins gebroken en zijn Wil-
lems en de spelers Martin Kerck-
hofs, Herman van Hingel en Rob

Opgepept
Martin Kerckhofs valt hem in de
rede: „Toen hebben we de koppen
bij elkaar gestoken en de zaak
enorm opgepept. Dat sierde de
groep. We lieten de moed niet zak-
ken en hebben afgesproken dat het
in de tweede periode moest gebeu-
ren. Dat is gelukt, dus kan ons sei-
zoen niet meer kapot". Herman van
Hingel, de spits die zich zelf typeert
als iemand die zich nergens druk
om maakt, wil per se kwijt dat Stan-
daard over veel materiaal beschikt
en dat daaraan de successen te dan-
ken zijn. Weliswaar zijn de andere
sprekers het met hem eens, maar
toch vinden trainer Willems en mid-
denvelder Rob Creemers dat voor
de goede resultaten tot nu toe een
andere oorzaak aan te wijzen is.

Creemers: „Door de grote selectie-
groep moet je presteren, anders sta
binnen de kortste keren in het twee-
de elftal. Overigens komt dat uit in
de reserveklasse, ook daar is het ni-
veau heel redelijk". Willems tenslot-
te: „Door de grote concurrentie is
iedereen voor de volle honderd pro-
cent gemotiveerd. Het kost wel
steeds veel moeite om de reservis- " De selectievan Klimmania. Rechts trainer Jo Quaedvlieg en links (zittend) good-old Henk van Loo. Foto: FRANSRADE

Op de vraag of Klimmania het I
tentieel heeft om in de derde kl^
te spelen toont Henk van Loo $
iets optimistischer dan trainer
Quadvlieg. Beiden zijn het er ö}
eens dat Klimmania voetbalt^
nisch op derde klas-niveau "meedraaien. Jo Quadvlieg zet «"
ter zijn vraagtekens bij de merijj.
en fysieke hardheid van zijn pl^
Hij: „Het beste voorbeeld is ö^f
spelbepalende middenvelder R°»' *JVerkuijl. In potentie heeft hij al1! " *Gezien zijn capaciteiten zou |
makkelijk in de hoofdklasse rt*
ten kunnen meedraaien. Hij re'« rl
veert echter alles op een ongelo"' *Jke manier. Trainen is er bijv°1 jfi
beeld nauwelijks bij. Toen hij I** J1
op een dinsdag, nadat we zon^'tcvan de koploper RKASV gewon''
hadden, op de training versch^ ■}}
viel ik bijna van mijn geloof. To<-\ »'voor de 27-jarigeRoger Verkuij' .
uitermate belangrijke rol weijv1legd. Hij moet de aanstorm^ J
jeugd opvangen, een voorb^ °
functie vervullen."

(ADVERTENTIE)
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Trainer Nico Kamps: 'Onze beste wedstrijd was tegen DVO'

FC Hoensbroek:driemaal
is scheepsrecht

sport

Limburgs dogblad

doelgroep

vandaag: periode-kampioenen
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Tegenvallend

Olympiakos Piraeus wacht zware straf- Stoppen sloegen door in topper

'Op Griekse voetbalvelden
geldt wet van de jungle'

Atheense international Dimi-
trios Saravakos verklaren dat
„we maar moeten ophouden, om-
dat het Griekse voetbal dood is".

Vandalen
Al voordat Saliarelis zichzelf vol-
ledig vergat en zich bij het van-
dalenlegioen voegde, was het
Karaïskaki-stadion van Piraeus
in eenkolkende heksenketel ver-
anderd. Dat gebeurde, nadat de
Atheense middenvelder Spiros
Marangkos in de 62ste minuut
met een hard schot via onder-

kant lat Panathinaikos op 1-2
had gebracht. Scheidsrechter
Germanakos aarzelde aanvanke-
lijk de treffer toe te kennen, maar
deed het na raadpleging van zijn
grensrechter uiteindelijk wel.
Die wist na enige aarzeling zeker
dat de bal 15 centimeter achter
de doellijn neergeploft was. De
bewuste grensrechter, Dimitrios
Pachatouridis, kreeg daarop zon
pak slaag van een doorgedraaide
middenvelder uit Piraeus, dat
deze een rode kaart dubbel en
dwars verdiend had, maar Ger-
manakos trok voor de boosdoe-
ner niet eens geel.

Daarna was er geen houden meer
aan. Clubvoorzitter Saliarelis
verklaarde de oorlog aan de tele-
visie en begon er op los te mep-
pen, de 19-jarige doelman van
Panathinaikos, Antonis Nikopo-
lidis, werd getroffen door brok-
ken marmer die vandalen vanaf
de tribunes in zijn richting gooi-
den, raakte gewond en moest
vervangen worden, en de Hon-
gaarse coryfee van Olympiakos,
Lajos Detari die probeerde het
uitzinnige publiek tot bedaren te
brengen, werd ook met keien on-
der vuur genomen.
Bij de stand 3-3 scoorde ex-OFI-

aanvaller Samaras in de 89ste mi-
nuut het winnende doelpunt
voor Panathinaikos, dat nu het
klassement in de hoogste liga
aanvoert.

De strafcommissie van de Griek-
se voetbalbond (EPO) zal begin
volgende week straffen in deze
zaak uitdelen. Die beloven niet
mals te zijn. Saliarelis loopt ge-
vaar voor lange tijd afgezet te
worden als voorzitter van Olym-
piakos. Middenvelder Tsalouchi-
dis die de grensrechter toetakel-
de, maakt kans op een schorsing
van zon 20 wedstrijden. Verder

Nieuwe start Roger Reijners >xss
in de Baandert

Pechvogel van Fortuna hoopt op waardig besluit mislukt seizoen

IVanonze sportredactie

ARD _ Met Fortuna Sittard tegen Willem II vanavond in De Baan-hegint voor Roger Reijners de derde aanloop naar dit seizoen. Drie
scheurde een spier in de benen van de 26-jarige middenvelder en net
iak belandde de Fortunees in de ziekenboeg. Het trieste hoogtepunt
e serie was op 5 januari tijdens het oefenduel tegen Patro Eisden.
lers scheurde zijn enkelband en is na een operatie vanavond voor 't
Weer van de partij.

BP^oeg", vindt coach Han Berger.
1 'k een volledig fitte en comple-

electie had gehad, zou Reijners
ïr niet in de basis tegen Willem

_»«^kben gestaan. Medisch gezien
''J helemaal gezond, maar hijia^r- een fikse achterstand, omdat

ieü-ompetitie gemist heeft". Reijn-scfls 2ejf onderkent het gemis aanI s'strijdritme, maar zxiet de fiood-
II k,Van z^n °Pstemng in de basis.Jker als je ziet dat we zowat dettli ac^terhoedekwijt zijn", zegt de

£mondenaar. „Liesdek, Frijns
le kicken ontbreken, dus voelde ik
vinan de week dat ik tegen Willem

' , n de partij zou zijn. Ik heb nog
j, wat last van die enkel maar dat1 eS geen naam hebben",
na Han Berger een 'sprong in hetop^er' noemt, ziet Roger Reijners
s. L

Iaessen speelt
ur Van onze sportredactie
ÜpI'ARD - René Maessen heeft be-
itf aangetekend tegen de strafcl Wedstrijd schorsing) die hij
11*8 naar aanleiding van de rode
s diehij tijdens Fortuna Sittard-
ej ontving. Maessen kreeg een
c<*stoot van Ajax-doelman Stanley
ni"2o en maakte vervolgens eenr 2ijn zeggen 'afwerend gebaar',

kreeg de Fortuneesrr dat afwerende gebaareen rode
t en vervolgens de schorsing.
s"Una-manager Jacq. Opgenoord:
lassen voelt zich onschuldig en

J^t daarom die straf aan". Door
rf| beroep is René Maessen van-Pd in elk geval speelgerechtigd

.' an dus aantreden tegen Willem

sport kort
j^RKRADE- In deeerste klasse

ÉLc'e basketbalcompetitie spelen
2^ Stars en Hoppers zondag ina^hal Kerkrade-West (19.30 uur)
jjlcht de belangrijkste wedstrijd'T deze competitie. Beide teamsplat1 °P **e ranêlijst de eerste
ik\ vvaardoor winst in de topperIa gelijk staat met een eventueelT Pioenschap. De eerste confron-
X,. tussen de beide kemphanen
jj. '|de in een krappe overwinning
Kloppers uit Roermond.t^LEEN - De voor vanavond ge-

?rarnmeerde presentatie van
*lerdub De Ster in het Volks-

I 3 Geleen, is uitgesteld tot nade-

'B^Urn' e reden: er 's enge ver-
'i w-g ontstaan in de levering van
II 'J voor het rennersbestand.
]t)

re ntegen gaat de presentatie
[g^ielerclub Zuid-Limburg zon-
ï'ddag in café Stad Heerlen aan

lr~'ttarderweg aldaar wél door.vang vier uur.

Nauta heeft
wind in
de zeilen

tofoi> n onze sportredactie
|efFA DEL ESTE - Ook in de
°UhH etaPPe van de Whitbread6l^én the World Race heeft het eni"

' 2e-ier^andse jacht in deze zwaar-
-5Eo van de wereld,ityH^'ty & Law II met schipper
lUfj^uta, zowel letterlijk als fi-
i^J* de wind prima in de zeilenK I? vrijdagmiddag „viel" het nah Va "00 kilometer zeilen de ha-
lhen Punta del Este in Uruguay

'elste en bleek net opnieuw de
Vjs- Jn zijn klasse, de non-maxi-
'9ste' ezien de posities van zijn
ist d riv alen staat het zo goed als
&fel(i de Nederlandse rond-de-
>g i et Zfilers nun voorsprong zelfsls hebben vergroot.

„Misschien dat het meespelen van
Reijners in dat opzicht een positieve
bijdrage betekent", hoopt Berger.

Roda JC: alleen
Van der Waart
vraagteken
De selectie van Roda JC is voor de
wedstrijd tegen FC Utrecht einde-
lijk weer kompleet. Ook John Van
Loen speelt na een schorsing weer
mee. Alleen het optreden van Peter
van de Waart staat nog op losse
schroeven. De spits heeft last van
een beenspierblessure. Het team
van trainer Jan Reker ontvlucht
vandaag (zaterdag red.) het eigen
Kaalheide omdat het onmogelijk is
daar, door de sneeuwval van afgelo-
pen dagen, te trainen. Uitgeweken
wordt naar een terrein in Eindho-
ven. De groep overnacht dan in eenhotel in Zeist. Morgen (zondag red.)
treedt men om 14.30 uur aan tegen
FC Utrecht in Nieuw-Galgenwaard.

MVV: veel
blessureleed
In hoeverre het door blessures ge-
handicapt MVV de smadelijke 6-1
nederlaag in Den Haag verwerkt
heeft, zal vanavond in de Geusselt
moeten blijken als het Sparta van
Rob Baan op bezoek komt.
MVV-coach Vergoossen, die tegen
Den Haag door de schorsing van Al-
fons Arts en de blessures van Erik
de Haan, Reginald Thai en Huub
Driessen zijn vast concept in rook
zag opgaan, zal tegen de Rotterdam-
mers geen beroep kunnen doen op
de geblesseerde Frank Verbeek, Ed-
win van Bergen Henegouwen en

als de mogelijkheid om een deels
verloren seizoen sportief goed af te
sluiten. „We hebben nog elf wed-
strijden te spelen. Een serie waarin
er voor Fortuna misschien iets
moois te verwezenlijken is. Ik hoop
daaraan mee te kunnen werken.
Dan zou dit seizoen, ondanks alle
persoonlijke tegenslag, ook voor
mij geslaagd zijn. Belangrijk is de
start aan deze laatste reeks. Winst
op Willem II is noodzakelijk wil je
bij de kanshebbers blijven".
Een mening die Han Berger uiter-
aard deelt. Met betrekking tot te-
genstander Willem II tast de Fortu-
na-coach nagenoeg in het duister.
„Het lijkt wel een duiventil. Coock
Voorn en Chris Dekker hebben Wil-
lem II twee keer aan het werk ge-
zien. De tweede keer speelde de
ploeg met vijfvervangers en de ove-
rige zes spelers op andere plaatsen.
Inmiddels heeft Willem II een ande-
re trainer en met Martin van Geel
een nieuwe speler. Meer kan ik er
eigenlijk niet over zeggen. Het is
een ploeg die in potentie over goed
spelersmateriaal beschikt maar die
al twee seizoenen lang vecht tegen
degradatie. Deze tegenstander zal
zich tot verdedigen beperken en ko-
men voor één punt".
Een tegenstander waar Fortuna Sit-
tard dus a priori zijn lieve proble-
men mee zal hebben. De thuisploeg
zal het spel. moeten dirigeren en dat
is de formatie van Han Berger tot op
heden nog niet al te best gelukt.

" Henk Fraser (links), in de picture.

SCHAATSEN

" Obihiro (Jap) WK junioren, eerste
dag. Meisjes: 500 m: 1. Shimazaki (Jap)
42,94, 2. Talbot (VSt) 42,98, 3. Tetsuda
(Jap) 43,33, 12. Van Zuilen (Ned) 44,22
15. Thomas (Ned) 44,26, 17. Zwolle (Ned)
45,37. Jongens: 500 m: 1. Söndral (Noo)
38,85, 2. Li (NKo) 38,87, 3. Lee (ZKo)
39,53, 4. Kim (ZKo) 39,59, 7. Zandstra
(Ned) 39,87, 8. Schreuder (Ned) 40,27, 17
Ten Kortenaar (Ned) 40,80. 3000 m: 1.
Zandstra 4.18,58, 2. Schreuder 4.19,33, 3.
Söndral 4.21,03, 8. Ten Kortenaar
4.25.79. Klassement na twee afstanden:
1. Söndral 82.355, 2. Zandstra 82.966, 3.
Schreuder 83.491, 4. Lee 83.833, 5. Choi
84.718, 6. Baritsjoev 84.938, 9. Ten Korte-
naar 85.098.

" Collalbo. Internationale wedstrij-
den: mannen: 10.000m: 1. Duba 15.10.28
(nieuw baanrecord; oud: 15.13.44 van
Bos), 2. Nieuwenkamp 15.25.25, 3. Ver-
mist 15.56.49, 4. Haring (allen Ned)
15.58.23.

TAFELTENNIS
" Karlsruhe. Open Westduitse titel-
strijd, tweede dag: vrouwen enkelspel,
eerste ronde: Vriesekoop (Ned) - Patel
(Can) 21-12 21-12 21-11. landenteams,

sport in cijfers
kwartfinales: Sovjetunie - Engeland 3-0,
Bondsrepubliek Duitsland - België 3-1,
Frankrijk - Roemenië 3-2, Hongarije -Zweden 3-0, mannen enkelspel, eerste
ronde: Boute (Ned) - Dorking (GBr) 21-
-17 21-23 21-16 21-10, Mol (Ned) - Revisz
(Roe) 21-18 14-21 21-17 21-17, Heister
(Ned) - Preminger (Isr) 21-16 21-13 20-22
21-15,Keen (Ned) - Takenouchi (Jap) 15-
-21 16-21 12-21, Haldan (Ned) - Slevin
(ler) 22-20 21-16 21-13, Hoevers (Ned) -Wirkner (BrD) 19-21 20-22 9-21. landen-
teams, kwartfinales: België - Zweden
3-2, Polen - Japan 3-2, Bondsrepubliek
Duitsland - Frankrijk 3-1, Sovjetunie -Joegoslavië 3-1. Tweede ronde: Heister
(Ned) - Chatelin (Fra) 17-21 19-21 21-16
21-11 20-22, Mol (Ned) - Carlsson (Zwe)
11-21 19-21 16-21, Boute (Ned) - Podpin-
ka (BRD) 21-15 21-19 21-18, Haldan
(Ned) - Nemeth (Hon) 21-16 23-21 21-12.
SKI

" St. Michael (Oostenrijk). Langlaufen,
NK, estafette: mannen, 3xlo km: 1.

Keiski, Amersfoort (Krouwel/Puijk-
/Boomsma) 1.41.23, 2. HLV, Den Haag1.45.00, 3. Amstelland, Amstelveen
1.57.51. Vrouwen, 3x5 km: 1. Keiski,Amersfoort (Ten Bosch/Van Schijndel-
/Boomsma) 59.24, 2. HLV, Den Haag1.00.22, 3. SLT, Utrecht 1.04.34. Junio-
ren meisjes: 1. Mascha Hellenbrand(Heerlen) 163,38 p; 2. Simone Engelen
(Heerlen) 257,66. Mascha Hellenbrand
werd tevens algemeen jeugdkampioen.
Scholieren jongens: 1. Björn Samson
(Heerlen) 374,54; 2. Oosterbaan (Nijme-
gen) 438,20.

HOCKEY

" Lucknow (India). Indira Gandhi Cup,
mannen: Zuid-Korea-Kenia 3-0; India-
Maleisië 2-0. Stand: India 3-6, Zuidkorea
3-6, Kenia 3-2, Maleisië 3-2, Japan 2-0,
Polen 2-0.

SCHAKEN

" Linares. Internationaal grootmees-
tertoernooi. Resultaten eerder afgebro-

ken partijen: Joesoepov (Sov) - Gelfand
(Sov) 1-0, Gelfand - Ljubojevic (Joe) 1-0,
Illescas (Spa) - Portisch (Hon) </2 -/2,
Goelko (VS) - Salov (Sov) V2-V2. Stand na
tien ronden: 1. Kasparov en Gelfand,
beiden 7 punten; 3. Salov 6V2 p; 4.
Ivantsjoek 6 p; 5. Short 5'A p; 6. Goelko
en Joesoepov 5 p; 8. Beljavski 4/2 p; 9.
Illescas 4 p; 10. Spasski en Portisch 3/2
p; 12. Ljubojevic 2!_ p.

TENNIS

" Indian Wells, vrouwen, achtste fina-
les: Sukova '- Magers 6-4, 5-7, 7-6;
McGrath - Novotna 3-6, 7-5, 6-3; Kateri-
na Maleeva - Fernandez 6-3, 6-2; Herre-
man - Inoue 4-6, 7-5, 6-3; Navratilova -Weisner 6-3, 6-2; Frazier - Martinez 1-6,
6-4, 6-2; Fairbank - Porwick 5-7, 6-2, 6-2.

" Memphis, mannen, derde ronde:
Stich - Tsjesnokov 6-3, 6-1; Korda - Cur-
ren 7-6, 6-4; Masur - Fleurian 6-7, 6-1, 7-6;
Visser -Fillipini 3-6, 7-6, 6-4, Washington- Reneberg 4-6, 7-6, 6-3; Muller - Arias
4-6, 7-5, 6-3; Layendecker - Cahill 6-4,
6-4; Paloheimo - Chamberlin 7-5, 6-1.

" Ashkelon, vrouwen: N. Rooimans -Field 2-6, 6-3, 7-5; Oremans - Norje 6-1,
6-1.

Maurice Benneker. De Spartanen,
die op de ranglijst een dertiende
plaats innemen en maar vier punten
minder hebben dan de sterrendra-
gers, blijken volgens Vergoossen
meer kwaliteiten in huis te hebben
dan de stand op de ranglijst doet
vermoeden. De Maastrichtenaren,

die van 9 t/m 28 mei zijn uitgeno-
digd om in Indonesië enkele wed-
strijden te komen spelen, zullen het
zeker niet al te gemakkelijk krijgen
vanavond.
„Sparta was tegen Ajax veruit de
betere ploeg en hebben danook ver-
diend dienen te winnen", merkte de

MVV-coach op. „De speelwijze van
Sparta ligt ons niet zo erg. De lange
ballen van achteruit, vraagt van
mijn spelers de nodige aandacht.
Willenwij vanavond succes hebben,
dan zal er zeer gedisciplineerd ge-
voetbald dienen te worden", aldus
Vergoossen.

Borussia Dortmund
wil Henk Fräser

feit dat de belangstellingwederzijds
is, zit een overstap aan het eind van
het seizoen er niettemin dik in."

" NIJMEGEN - Dave Mitchell
speelt deresterende twaalfwedstrij-
den van het seizoen bij NEC. De Nij-
meegse club heeft de oud Feyen-
oorder gehuurd van Chelsea. Bij de
club uit Londen, uitkomend in de
league, was de Australiër tussen de
reserves verzeild geraakt. De 27-jari-
ge spits is de vijfde versterking, die
NEC in de loop van de competitie
aan zich bindt. Eerder werden Roe-
lofsen (FC Twente), Sanchez Torres
(Roda JC) en Van der Gaag (PSV)
gehuurd. Grim werd gekocht van
Den Bosch.

" WAALWIJK - RKC heeft Viktor
Sokol uit de Sovjetunie gecontrac-
teerd. De speler, oud international,
zal voor de Waalwijkse eredivisie-
club in actie komen, zodra hij een
arbeidsvergunning heeft gekregen.
De komst van de 30-jarige spits van
Dinamo Minsk werd mogelijk door'
de steun van shirtsponsor Amstrad.
Bovendien zal RKC dit jaar een
vriendschappelijk wedstrijd tegen
Minsk spelen.

" BERN - In navolging van de we-
reldvoetbalbond (FIFA) heeft ook
de Europese Voetbal Unie UEFA
besloten, dat kwalificatiewedstrij-
den voor het toernooi om het Euro-
pese kampioenschap in 1996 alleen
mogen plaatsvinden in stadions met
enkel zitplaatsen. De UEFA bepaal-
de verder dat bij aanvang van het
seizoen 1990-1991 de kwartfinales
van de Europa Cup-toernooien
voortaan behoren tot wedstrijden
met een verhoogd risico. Op dit mo-
ment worden slechts de halve fina-
les en de eindstrijd tot diecategorie
gerekend.

" MAASTRICHT - Zaalvoetbalver-
eniging Sphinx speelt vanmiddag
in sporthal de Geusselt in Maas-
tricht een oefenwedstrijd tegen het
nationale team. Aftrap: 16.00 uur.

Van onze sportredactie
KERKRADE - Borussia Dortmund
heeft al van het begin van het lopen-
de voetbalseizoen serieuze interesse
voor Roda JC-verdediger Henk Fra-
ser. De eerste gesprekken tussen de
speler en de Bundesligaclub zijn
voorspoedig verlopen. Volgens
HenkFraser zelf is een transfer naar
de Bondsrepubliek waarschijnlijk.
„Wat mij betreft is een overstap aan
het eind van het seizoen goed moge-
lijk. De clubleiding van Borussia
Dortmund heeft laten weten alles in
het werk te stellen om mijn komst
mogelijk te maken."

In welk stadium de onderhandelin-
gen momenteel verkeren, wil Fra-
ser, die via zijn zaakwaarnemer Bas
van Noortwijk (de ex-doelman van
o.a. Sparta) onderhandelt, niet zeg-
gen. „Ik speel zondag tegen FC
Utrecht. Daar moet ik mij nu op
richten. Ik wil achterafniet het ver-
wijt krijgen, dat Fraser er met zijn
hoofd weer niet bij was. Gezien het

fortuna - willem II

vanavond, 19.30 uur
scheidsrechter: Hans Blom

Fortuna: (selectie) Hesp, Kórver, Maes-
sen, Boessen, Duut, Mordang, Reijners,
Brusselers, Barmentloo, Sneekes, Cus-
ters, Farrington, Clayton, De Vries Ver-
goossen, Deckers, Usta. Geblesseerd:
Kicken, Frijns. Geschorst: Liesdek.
Willem II: (selectie) Roland Jansen,
Mallien,Wolffs, Veldman,Dijkstra, Bart
Jansen, Brood, Godee, Sylla, Van Straa-
len, Mutsaers, Van Geel.

mvv-sparta

vanavond 19.30 uur
scheidsrechter: Roelof Luinge

MVV: (opstelling): De Haan, Linders,
Arts, Coen Quaden, Uitman, Delahaye,
Driessen, Smeets, Vincent, Francois,
Van de Boogaard. Lanckorh, Meiers,
Roumans, Maurice Quaden. Gebles-
seerd: Verbeek. Benneker, Van Bergen
Henegouwen.
Sparta: (selectie) De Goey, Luyten,
Wijnberg, Sas, Helder, Snoei, Libregts,
Sandel, de Nooyer, Prince Polley, Van
der Gijp, Houtman, Vurens.

utrecht - roda je

morgen, 14.30uur
scheidsrechter: Ignace van Swieten

Utrecht: (selectie) Van Ede, Roest,
Young, De Koek, Van Hanegem, Hee-sen, Boogers, Adelaar, Sluyk. Alflen,Moore, De Kruijff, Smolarek.

Roda JC: (selectie) Bolesta/Smits, Van
de Luer, Trost, Fraser, Hanssen, Verha-
gen, Broeders, Groenendijk, Diliberto.Hofman, Haan. Boere, Van Loen, Sen-
den, Blattler, Van der Waart gebl.

az-vvv

vanavond 19.30uur
scheidsrechter: Jef van Vliet
AZ (selectie): Dijkstra, Stroes, Vonk,
Van Loon, Roos, De Visser, Van Ophui-
zen, Cocu, Kool, Veerman, Tammer,
Groot, Rontberg.

VW (opstelling): Roox, Rutten, Pol-
man, Verberne, Derix, Peters, Driessen,
Aerts, Korsten, Stewart, Graef.

BUNDESLIGA

St.Pauli-Karlsruhe 1-1
Werder Bremen-Homburg 0-0
Vandaag, 15.30 uur:
Kaiserslautern-HSV
Leverkusen-Köln
Dortmund-M'gladbach
Düsseldorf-Nürnberg
Stuttgart-Bochum
Uerdingen-Frankfurt
Bayern-Waldhof

TWEEDE LIGA

Morgen, 14.30 uur:
Alemannia-BW Berlin

BELGIE

Anderlecht-St.Truiden 3-0
Vanavond, 20.00 uur:
Waregem-KV Mechelen
FC Luik-AA Gent
Beveren-Germ.Ekeren
Lierse-Club Brugge
RC Mechelen-Standard
Morgen, 15.00 uur:
Lokeren-Beerschot
Cercle Brugge-Charleroi

buitenland

PEC Zwolle - De Graafschap 1-0
Vanavond, 19.30 uur
'Veendam - RBC
Cambuur Leeuwarden - Wageningen
SW - Heerenveen
AZ - VVV
NAC - Emmen afgelast
Heracles - Eindhoven
GA Eagles - Helmond Sport
DS '79 - Telstar

SVV 25 19 3 3 41 52-17
NAC 24 13 7 4 33 41-21
VW 25 10 10 5 30 40-29
AZ 24 9 7 8 25 38-32
Helmond Sport 24 9 7 825 40-36
De Graafschap 25 9 7 925 39-35
RBC 23 8 8 7 24 30-30
Heracles 23 10 4 9 24 23-29
Eindhoven 25 9 6 10 24 41-44
PEC Zwolle 26 5 14 7 24 22-25
Veendam 24 9 5 10 23 30-36
Emmen 25 7 9 9 23 38-39
Wageningen 25 6 10 9 22 32-36
Excelsior 25 5 12 8 22 26-31
Heerenveen 24 8 5 11 21 29-35
Cambuur L. 24 6 9 9 21 31-38
Go Ahead Eagles 24 9 3 12 21 27-35
Telstar 24 8 4 12 20 36-46
DS'79 25 4 8 13 16 29-50

Heerenveen, SVV, NAC en Wageningen
periodekampioen.

eerste divisie

Vanavond, 19.30 uur
Fortuna Sittard - Willem II
Haarlem - Groningen
Vitesse - Twente
MVV - Sparta
Morgen, 14.30uur
RKC - Ajax
Volendam - NEC
Utrecht - Roda JC
Feyenoord - BW Den Bosch
PSV - Den Haag

PSV 23 13 5 5 31 68-28
Ajax 22 12 6 4 30 45-19
Vitesse 23 11 8 4 30 38-18
RodaJC 23 11 8 4 30 37-26
Twente 22 9 9 4 27 27-27
Volendam 23 10 6 7 26 35-28
RKC 23 10 6 7 26 33-29
Fortuna Sittard 23 7 12 426 22-19
Groningen 23 7 10 6 24 34-29
MVV 23 7 9 7 23 31-42
Den Haag 22 9 4 9 22 43-40
Utrecht 23 7 6 10 20 21-34
Sparta 22 7 5 10 19 31-38
Feyenoord 23 4 10 9 18 32-37
NEC 23 5 7 11 17 26-47
Willem II 23 4 7 12 15 26-37
BW Den Bosch 23 2 11 10 15 17-33
Haarlem 23 3 5 15 11 18-53

eredivisie
Het door de Limburger Gêne Ge-
rards getrainde OFI Kreta doet
het dit jaaraanmerkelijk minder
goed dan in de afgelopen vier
jaar. Na een verrassende neder-
laag in Heraklion tegen nieuwko-
mer lonikos (Athene) van de
Pools-Nederlandse oefenmees-
ter Janusz Kowalik (1-2) zijn de
Kretenzers naar de achtste plaats
gedaald. Na afloop van het duel
waarin OFI geen moment indruk
kon maken, kondigde Gerards
aan dat hij, meer dan tot dusver
het geval is geweest, jongere spe-
lers een kans zal geven. In de
strijd om de landstitel speelt He-
raklion al lang geen rolvan bete-
kenis meer. De ploeg draait wel
nog mee in de nationale beker-
competitie.

laat zich aanzien dat Olympiakos
- Griekenlands grootste vereni-
ging met een ledental van ruim
40.000 - enkele wedstrijden zon-
der publiek zal moeten afwikke-
len of gedoemd is enkele 'thuis-
wedstrijden' ergens op een der-
derangs veldje in het hoge noor-
den ofKreta te spelen.

sport

Van onze correspondent
ATHENE - Griekenland is op-liieuw opgeschrikt door eenVoetbalschandaal, waarvan de
ontknoping echter nog even op"ch laat wachten. Vast staat alwel dat de hoofdschuldigen op|en stevige straf kunnen reke-nen. Onder hen is de steenrijke
voorzitter van Olympiakos Pi-raeus, de reder Argiris Saliarelis,
aij wie afgelopen zondag, op hethoogtepunt van het tumult tij-pens de topper Olympiakos-Pa-
pthinaikos Athene (3-4) de stop-pen dermate doorsloegen, dat hij
fen camerman van de Griekse te-
evisie ERT met diens instru-
mentarium tegen de vlakte sloeg.

>Zo kan het niet absoluut nietneer verder," roept de hoofdste-
jtehjke pers nu eensgezind uit.

kranten, Proti en Elefthe-
'otypia, komen tot de conclusielat momenteel op de Griekse
voetbalvelden „de wet van de
"ngle" geldt.
Jnder het opschrift „Triomfalis-me van de hooligans" geeft Proti
DP vier pagina's een chronolo-
gisch relaas van de drieste ge-
beurtenissen en laat het de

Limburgs dagblad



Olaf Ludwig,
sneltrein
naar het westen
VALKENBURG - De eerste weken van OlafLudwig bij de
beroepsrenners waren formidabel. Hij startte met etappe-
winst in de Ruta del Sol, hij deed het 's anderendaags in de
tweede rit nog eens dunnetjes over en alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld was maakte hij een paar etmalen la-
ter ook voor de derdekeer zijn opwachting bij de huldiging
in Andalusië. Van het vierde dagsucces, dit keer in de Ron-
de van Sicilië, keek men amper nog op.„Ik wel", zegt de 29-
-jarige Oostduitser. „Je kunt van mij niet verlangen, dat ik
iedere massasprint win, ook al heb ik de reputatie bijzon-
der snel te zijn in de laatste meters."

meer sprinters heeft dan alleen
mij. Ga maar na. Freuler, Van
Poppel, Planckaert, Lieckens.
Niet de eersten de besten", aldus
de Oostduitser. „Wij zullen uiter-
aard niet allemaal in dezelfde
wedstrijden uitkomen. Freuler
bijvoorbeeld rijdt geen Tour de
France. Wel de Giro d'ltalia, die
ik zeker niet op mijn programma
krijg. Hoe de verdeling er verder
komt uit te zien weet ik nog niet.
Peter Post heeft tweeëntwintig
man in de ploeg. Slechts negen
kunnen naar de Tour de France.
Ik hoop er bij te zijn, maar ik
droom als het ware ook van be-
paalde klassiekers, vooral van de
Omloop Het Volk, Milaan-Sanre-
mo en Parij s-Roubaix. Na de
Amstel Gold Race krijg ik een
paar weken de tijd om het rusti-
ger aan te doen."

dan naar Valkenburg komen, net
zo goed als ik tijdens het seizoen
nog regelmatig naar huis ga."

" OlafLudwig, tijdelijk inwoner van Valkenburg, heefi
alle reden om zich te verheugen over zijn start als be
roepsrenner. „Ik droom al van winst in een klassieker"
zegt de Oostduitser. Foto: widdershoven

Olaf Ludwig heeft in de voorbije
weken ondervonden welke pu-
blicitaire verplichtingen een pro-
fessional allemaal heeft. Het ene
interview is nog niet achter de
rug, of de afspraak voor het an-
dere wordt alweer gemaakt. „Ik
ben er onderhand al aan ge-
wend", zegt hij. „Nee, Oostduitse
journalisten zijn nog niet op be-
zoek geweest, ook niet tijdens
mijn optreden in Spanje en Ita-
lië. Het thuisfront beperkte zich
tot een paar telefoontjes. De om-
wenteling loopt blijkbaar nog
niet parallel met het budget
waarover de kranten bij ons be-
schikken."

Verplichtingen
dezelfde nationaliteit bij elkaar
krijgt". Op papier lijkt het alle-
maal prachtig. De Westduitse top
van nu (Gölz, Kappes, Dietzen,
Stumpf, Kajzer, Hilse, etcetera)
schouder aan schouder naast
Ampler, Raab, Ludwig, Schur,
Kummer en mogelijk nog een
paar andere oosterburen, dievan
de wielersport hun beroep ma-
ken.
„Ik denk niet", aldus Ludwig,
„dat je zon gezelschap als ploeg
kunt laten optreden. Je mag de
persoonlijke belangen niet uit
het oog verliezen. Je moet ook
rekening houden met de ver-
schillende karakters. Uwe Am-
pler, om maar eens een naam te
noemen, is nooit mijn boezem-
vriend geweest. Ik wisselde ook
in de voorbije weken nauwelijks

f / wiel verheesen ]
Alleen moet je het risico calcu-
leerbaar houden. Dat het deson-
danks wel eens mis kan gaan on-
dervond ik jaren geleden in de
Ronde van Turkije. Breuk in de
hand en een flinke hoofdwonde
waren het resultaat. Anderzijds
zeg ik: 'Je leert van iedere sprint,
want het is telkens toch weer an-
ders. Als ik gekloptword, ben ik
de eerste, die de schuld bij zich-
zelf zoekt. Anderen met je neder-
laag opzadelen, helpt je niet ver-
der."

Steun van ploegmakkers, die de
sprinter lanceren, had Olaf Lud-
wig in het verleden overigens
ook, maar het was toch anders
dan thans. Bij de profs maken je
teamgenoten, wanneer ze op
winst speculerenvan hun snelste
man, als het ware één grote ploe-
gentijdrit van de laatste kilome-
ters. „Wanneer men bij Panaso-
nic mijn kaart speelt, ga ik er van
uit, dat men zich ook allemaal in
dienst van mij stelt. Ik besef
daarentegen goed, dat Peter Post

lisering van de beroepswieler-
sport. „Er zijn", aldus Olaf Lud-
wig, "zelfs berichten verschenen,
dat er een Oostduitse merken-
ploeg geformeerd zou worden,
maar zelfs als daarvoor werkelijk
plannen waren geweest was zon
team niet van de grond geko-'
men. Wij, de betrokkenen, voel-
den niks voor zon ploeg. Wij wil-
den niet zoals de Sovjets een jaar
eerder, allemaal in een en dezelf-
de formatie worden onderge-
bracht."
Of het, bijvoorbeeld, na twee jaar
tot zon ploeg komt? Ludwig
haalt de schouders op. „Wie
weet, maar misschien bestaat
over twee jaar geen DDR meer.
Mogelijk is er dan één Duitsland.
En zelfs dan is het nog maar de
vraag of je de beste renners met

Het veranderde politieke klimaat
heeft vanzelfsprekend ook een
belangrijk aandeel in de mondia-

Muur
Tegelijk met het afbreken van de
Berlijnse Muur is voor OlafLud-
wig een nieuwe wereld openge-
gaan. Zijn jarenlang gekoesterde
wens om de overstap naar de
profs te kunnen maken ging in
vervulling. Hij was, zei hij ruim
een maand geleden bij de pre-
sentatie van de Panasoninc-
ploeg, aan een nieuwe motivatie
toe. 'Thuis' in Valkenburg, waar
hij bij de familie Römling in-
woont, herhaalt hij het nog eens.
Als amateur had hij immers alles
gewonnen wat er in deze catego-
rie te winnen is: Olympische
wegwedstrijd, Warschau-Berlijn-
Praag (zelfs drie keer!), Tour de
I'Avenir en meer van dit soort
werk, om over zijn bezigheid als
rittenkaper niet eens te spreken.
„Ik had al eerder mijn geluk bij
de beroepsrenners kunnen zoe-
ken, maar dan zou ik in de toen-
malige omstandigheden de DDR
hebben moeten ontvluchten",
zegt Ludwig. „Dat wilde ik mijn
familie niet aandoen. Mijn vrouw
en twee kinderen wonen trou-
wens nóg in Gera. Ze zullen, als
ik een pauze heb in mijn wed-
strijdprogramma, zeker zo nu en

Lotto gokt
op Museeuw

Uiteindelijk zorgde dokter Jules
Mertens, de vroegere lijfarts van
Frans Verbeeck, voor de oplos-
singvan de knieproblemen. „Met
homeopatische injecties," ver-
duidelijkt Johan Museeuw. „Ik
was blij dat ik eindelijk weer fat-
soenlijk kon fietsen. Mijn eerste
overwinning behaalde ik in de
Grote Prijs van de Weinstrasse.
Daarna reed ik ook een goed
kampioenschap van België,
waarin ik als zesde eindigde."

een woord met hem. Met uw
Schur en Kummer, die in een ca
liaanse ploeg rijden, heb ik"6'
beter contact. Toen ik op Sij Zo

arriveerde waren zij de eers>'6 Ii
die mij met mijn in de Rutauens
Sol behaalde successen few
teerden. 'Jij hebt een gede^er'
van de druk, die men in de Daar
op ons gelegd heeft weggördt
men', zeiden zij. Voor het o^vege, ik heb tot nu toe alle re*gz a j
om mij happy te voelen." Dg é(
De fabel, dat hij een gedeelte datzijn verdiensten nog moetjgen
staan aan de staat wil hij bij 4cht>uit de wereld hebben. Olaf L
wig: „Alles wat ik aan salan^, l

premies krijg komt op rttbankrekening. Deze of g' P
Oostduitse bureaucraat, die C ,a'
ondanks geopperd heeft, daf. knu iets zou kunnen terugbeti "
voor hetgeen de staat in rr1 d
sportloopbaan geïnveste0 jn<
heeft durf ik voor gek te verl°nif
ren. De investering werd niet Vai
leen gedaan terwille van mij.lr>."

SKerteriums reed. Daardoor a| .scheen ik fit aan de start val^.Ronde van België en dc . J
jaarsklassiekers. In die koel. c
leerde ik mijn echte mogelijk/
den kennen. Als sprinter én ch
tijdrijder. Toen pas heb ik me ,r,T
ontdekt." k hngst
Johan Museeuw, inmiddels cfrd..
de Belgische pers tot een g£k:
belofte gebombardeerd, eiwep
de op de derde plaats in de P
de van België, waarin hij irwty
tijdrit achter Frans Maasjdr
tweede geworden was. „Ik m<>
ook een etappe," brengt }ey
seeuw in herinnering. „Mee]
mijn uitstekende klassering,.
de tijdrit gaf me moraal vooijt-.
Grote Prijs Eddy Merckx. AllL
Scan Yates en Edwig van HCr

,
donck reden sneller in die %r
rit" Eh'In de Ronde van lerland zetter 1'

han Museeuw weer een g°li^
tijd op de klokken in derit tet*»
het uurwerk: 4e, na winnaar vr»e
deraerden, Mottet en Wegmülfar
„In lerland bleek dat ik ooW°o
massasprinten mee kon döj°g
Telkens als Vanderaerden VPk
werd ik tweede, derde en <!
de." " s "let

rei
Johan Museeuw bleek nadie'en
de klassiekers inderdaad ° :ys
snelle benen te beschikken, t§_
tuige zijn vijfde plaats in Pa1 e^Brussel en zijn derde prijs in jg
rijs-Tours. Beide topkoef^
werden door Jelle Nijdam Ü»)
sprint van het voltallige pelo1
gewonnen. „Toen ben ik §
denken, dat ik ook ooit een fl1
sasprint zal winnen. Ik schie1 e
leen nog wat ervaring tekort °het tijdrijden heb ik me ooK j 1de specialisten geschaard." ö°'i
Klassiekers
Aan de vooravond van de 0 el
loop Het Volk begint de laa* (n

aanwinst van het Lotto-team'^had het naar mijn zin bij A^'k
maar toen sponsor Lamben *e
december nog steeds niets c >e
creets op tafel kon leggen, K' k:)
ik voor m'n eigen carrière
stapte over naar Lotto') boof] He
vol verwachtingen aan de ee^voorjaarsklassieker. „Ik ga k
dit jaar volledig op de klaS-t|.
kers toeleggen. Vooral de R^t.van Vlaanderen en Parijs-P^
baix moeten me liggen. Wedsw
den als Gent-Wevelgem en ,8Amstel Gold Race moeten \
binnen mijn mogelijkheden :
gen. Ik ben ervan overtuigd S(
ik in een van die klassiekers i^strijd om de overwinning mee
doen." j,.'
Johan Museeuw, een naam *
we dit wielerseizoen onget V
feld tegen zullen komen.

______MHB_____^

" Johan Museeuw, sprinter en tijdrijder. „Na de Tour liet Greg Le Mond me in dekou staan

ADR-ploegleider Decauwer se-
lecteerde zijn beschermeling
Museeuw voor de Ronde van
Frankrijk. Een onvergetelijke
Tour, zeker ook voor Johan Mu-
seeuw. Hij, René Martens en Jo-
han Lammerts waren de enige
ADR-renners die tot de eind-
streep in Parijs een belangrijke
bijdrage leverden aan de ophef-
makende eindzege van herboren
kopman Greg Le Mond. Niette-
min hield Johan Museeuw een
wrange nasmaak aan de Tourze-
ge van Greg Le Mond over. Mu-
seeuw: „Tijdens de Tour viel Le
Mond aardig mee. Ik offerde me
altijd met plezier voor hem op.
Greg bedankte me ook herhaal-
delijk. Maar later is hij me tegen-
gevallen. Op zijn aanraden had ik
geen enkel contract voor de Bel-
gische criteriums getekend. Ik
zou hem naar de Franse crite-
riums vergezellen. Daar kwam
uiteindelijk niets van terecht. Hij
liet me in de kou staan, want ik
kreeg geen enkel contract in
Frankrijk en verdiende na de
Tour dus helemaal niets extra's."

GENT - In Nederland zegt de naam Johan Museeuw wel-
licht weinig. Niettemin, de 24-jarige Belg was afgelopen
winter-een van de meest door ploegleiders begeerde wiel-
renners. Niet verwonderlijk, want Johan Museeuw is een
grote belofte, die de afgelopen twee seizoenen in ADR-
dienstaan de wegtimmerde. Omdat zijn werkgever na veel
problemen en ontelbare beloftes de formatie voor dit jaar
niet van de grond kreeg, verkoos Johan Museeuw hetLot-
to-contract van Jean-Luc Vandenbroucke boven de al even
aantrekkelijke aanbiedingen van Panasonic, Once, TVM
en Histor. Vandaag gokt zijn nieuwe baas Lotto in de Om-
loop Het Volk in ieder geval op Johan Museeuw. De voor-
malige automonteur uit het Vlaamse Gistel zou in de ope-
ningsklassieker wel eens voor de verrassing kunnen zor-
gen.

Johan Museeuw is klaar voor de
eerste topkoers. In de Ronde van
de Amerika's was hij een van de
uitblinkers. Een ritzege zat er
nog niet in; wel een hele reeks
ereprijzen en de tweede plaats in
het eindklassement van het Ve-
nezolaanse gedeelte, hetgeen
hem dertig belangrijke FlCP-
punten opleverde. „Hoewel ik
nog niet in topconditie ben, moet
ik weleen rol van betekenis in de
Omloop Het Volk kunnen spe-
len," meent de nummer 41 van de
wereldranglijst. „In de Ronde
van de Amerika's reed ik al heel
goed. Maar veel zal zaterdag af-
hangen van het weer. In Amerika
scheen elke dag de zon. Als de
Omloop Het Volk in goede
weersomstandigheden verreden
wordt, moet ik vooraan kunnen
eindigen. Tenminste, als ik de
reis niet meer in de benen heb
zitten. Maar normaal gezien zal
dat geen problemen opleveren.
Een klassering bij de eerste tien
moet mogelijk zijn." .
Vanderaerden
Na zijn terugkeer uit Amerika
heeft Johan Museeuw niets aan
het toeval overgelaten om van-
daag zo goed mogelijk voorbe-
reid aan de start in Gent te ver-
schijnen. Woensdag trainde de
zoon van de vroegere profrenner
Eddy Museeuw in gezelschap
van zijn Lotto-ploegmakkers
(o.a. Claude Criquielion, Peter
Declercq en Dirk Dernol) op het
parcours van de Omloop Het
Volk. „Etienne de Wilde, Frans

/ bennie ceulen ]
Maassen, Eric Vanderaerden en
Edwig van Hooydonck tip ik als
belangrijkste kanshebbers in de
Omloop," merkt Museeuw op.
„De Fransman Gerard Rué mis-
schien ook. Volgens mij wordt
Vanderaerden de te kloppen
man. Ik denk dat Eric bij
Buckler meteen revanche op Pe-
ter Post wil nemen."

Aanvankelijk leek Johan Mu-
seeuw niet voorbestemd voor
een carrière als wielerprof. En ze-
ker niet als wegrenner. Als jonge
coureur fietste hij vooral als
veldrijder een respectabele ere-
lijst bij elkaar, met als hoogte-
punt het kampioenschap van
België bij de militairen. „Ik ver-
deelde mijn activiteiten als wiel-
renner met mijn werk als auto-
monteur in de garage van mijn
vader. Dat was een prima combi-
natie. Er werd eigenlijk ook
nooit aan gedacht om ooit naar
de profs over te stappen. Ik had
er de ambitie zelfs niet voor. Ik
wilde me vooral als veldrijder
specialiseren."
Toen Johan Museeuw in zijn

Op aanradenvan zijn ploegleider
José Decauwer debuteerde Jo-
han Museeuw in zijn eerste prof-
seizoen meteen in de Tour de
France. „Aanvankelijk was ik er
huiverig voor, maar achteraf ben
ik blij dat ik toen deTourreed. Ik
werd daardoor sterker en verleg-
de mijn grenzen. Zeker in koer-
sen boven de tweehonderd kilo-
meter werd ik dat gewaar," ver-
telt de man wienstweede seizoen
niet al te best van start ging. „In
deRonde van Valencia van vorig
jaar kreeg ik lastvan mijn linker
knie. Ploegdokter Van Mol
schreef me meteen twee weken
volledige rust voor. Toen de pij-
nen daarna nog niet verdwenen
waren, ben ik naar professor
Martens in Leuven gegaan. Weer
een maand inactiviteit. Het hele
voorseizoen was naar de
vaantjes."

Le Mond
Nu zit Johan Museeuw er niet
meer mee, dat Greg Le Mond
hem in de kou liet staan. „Mis-
schien is hetwel een voordeel ge-
weest, dat ik na deTour geen cri-

gekregen van mijn besluit."

Johan Museeuw hoeft zich zijn
definitievekeuze voor de fiets in-
derdaad niet te beklagen. „Ik heb
me inmiddels tot een aardige
coureur kunnen opwerken. Dat
blijkt uit de aandacht die de pers
aan me besteedt en ook uit het

salaris dat ik verdien. Niettemin,
toen ik profwerd zagen de mees-
ten dat niet zitten. Maar zij ston-
dener niet bij stil, dat ik als ama-
teur er nooit alles voor had ge-
daan en derhalve niet het uiter-
ste uit de kan had gehaald. Ik
ging pas echt voor mijn sport le-
ven toen ik prof werd."

laatste amateurseizoen in de
Ronde van Oostenrijk en de Giro
delle Regioni opvallend goed
presteerde kreeg hij een aanbie-
ding van ADR om naar de prof-
rangen over te stappen. „Ik hapte
toe, hoewel mijnvader liever niet
zag dat ik een profcontract te-
kende. Achteraf heb ik geen spijt
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Massasprints winnen eisen niet
alleen een explosieve kracht van
de afmaker. Zij eisen ook con-
centratie, durf en ... voorberei-
ding door de ploegmakkers. „Ik
heb intussen gemerkt, dat je bij
de amateurs eerder in de kluwen
van het compacte peloton een
gaatje vindt dan bij de profs. In
de derde etappe van de Ronde
van Sicilië zat ik aanvankelijk
versperd achter een scherm van
Ariostearenners, die zowel de bo-
nificatie voor hun kopman Rolf
Sörensen wilden veilig stellen en
die voorts Adriano Baffi lanceer-
den. Ik kwam uiteindelijk toch
naast Baffi terecht en wij hebben
vervolgens over een afstand van
tientallen meters enige schou-
derduwen uitgevoerd. Opeens
voelde ik dat het moment geko-
men was. Ik demarreerde uit vol-
le macht en reed gewoon van
hem weg."

Over Baffi gesproken. De Ita-
liaan heeft weliswaar net als zijn
landgenoot Bontempi een grote
naam in het sprintersgilde, maar
voor een neoprof als Olaf Lud-
wig is het tijdens het gedrang dat
aan een etappefinish voorafgaat
toch nog even zoeken naar de
nieuwe concurrenten. „Je moet
nog wennen aan hun postuur en
hun gedragingen. In de eerste
etappes was het daarom vooral
nog uitkijken naar de rugnum-

mers. Bang voor valpartijen,
vroeg je? Niet bepaald. In de
sprint moet jeaccepteren, dat er
met ellebogen gewerkt wordt.

sporty limburgs dagblad J



"Hilleshagen tussen Mechelen en Vijlen. Daar ligt hij, de boom die velenfotografeerden of alfietsend passeer-
den. Nadat de'vermaarde 'dikke eik' nabij Baneheide reeds sneuvelde tijdens de storm van 25 januari, moest dit
Mergellandsymbool een maand later in Vivian zijn meerdere erkennen

" De herten van deKinderboerderij in het Vijlenerbos zijn de lachende derde. Zon boom hapt immers ht
weg

" De groenvoorziening rond Kasteel Wijlre moest een gevoelige klap incasseren

" Bij de houtzagerij in Brunssum maakt hetpersoneel overuren. Weggerukt bronsgroen e
open haard

laatste week van februari
K). Terwijl menige carnava-
nog vaak aan die dagen zal

ugdenken, wordt de Lim-
fgse natuurliefhebber er de
Wende jaren zichtbaar mee
tonf'ronteerd. Want de storm,

de naam Vivian meekreeg,
sft veel markant groen in onze
»vincie weggevaagd. Voor al-

n beeldverslag na die huive-
gwekkende woensdagavond,
arbij windstoten tot 140 kilo-
iter per uur werden gemeten.

; lucht boven de Schinveldse bossen
gt donderdagmiddag opnieuw drei-
'd, bijna luguber. Gaat de ontemba-
Vivian nog méér slachtoffers opei-
ft Er wandelen twee dametjes, van
ftig jaar of in die buurt.

Ïe, ze hebben wel veel omgevallen
■Hen gezien, maar geen brandweer

1 dat vernielde groen op te ruimen.: ravage in Schinveld zorgt voor een
'caber decor.

'Valt natte sneeuw. Ook dat nog. Die
t eeuw blijft (even) liggen op het dak
,nn café lm Heidestübel. We zitten
It "nelijk op Duits grondgebied. Alsof
Sif 1 zo moet zijn, draait Omroep Lim-
rs'rg In oos sjoon goodLimburgs land
takens de middaguitzending,
feftar het is, na woensdagavond, niet
de^er 'zoo sjoon'.
Daar de leeuwerik behoort te zingen,
;g^rdt de paradijselijkse stilte nu pijn-
°7 verstoord door het geronk van ket-
reigzagen.

agéén zon orkaan, zegt een man die
dat Schinveldse bos een huis heeft

5 Jgen, en je ziet in dit gebied nog
> *chts kaalslag.

Jl houtzagerij ADB in Brunssum isg spitsuur. Vooral vanwege de enor-
-3 f aanvoer van omgewaaide dennen
\a. het westen van het land. Die wor-
;«n hier in stukken gezaagd. Een deel
rf n de plastic dakloods is spoorloos.

;te° maar, weg. „Het is een puinhoop",
erl°Tipelt de chef verdrietig. „Ons weer
iel van streek. Ik snap er niks meerij-K"
m Nuth, tegenover de firma Stelrad,

fgen 23 dikke lange bomen horizon-
aJ^' in een weiland. Als zelfs die het
B hebben moeten leggen, dan is

die nacht wel héél erg geweest.
ijl^el mensen en huisdieren hebben eenechte nachtrust achter de rug. Want
lePfm maakt vaak nerveus en bibberig.

* heb geen oog dicht gedaan. Van de
rest." Hoe vaak hebben wij, die don-

derdag, die ene zin niet gehoord? Maar
éfk „Die stormen ontstaan door de
i>°ep uit die spuitbussen."
1 j" Wijlre, bij het kasteel, is het een en

ï'e prachtig gesnoeide bomen, in die
J[eVen fraaie tuinen, we zullen ze nóóit
jj!eer kunnen bewonderen. Aan de
or. erkant van de weg staat een bunker,
_\r de tweede wereldoorlog. Op dat be-
l_tnnen monster is een boom geden-
tfrd. Die is verpletterd, maar de bun-
H gaf geen krimp. Griezelige aanblik-

te J^apen aan de voet van de.Keuteberg,
o^kbij de camping, snuffelen aan de
elb van omgewaa'de fruitbomen.
Vr^et heeft hier gespookt", zegt een be-
Llvarde bewoonster. „Ik heb zoiets

!°it
eerder meegemaakt. We zijn er

8 goed vanaf gekomen. Alleen ons
k «s vernield."

;| ziet er, rond vier uur, wederoms'gend uit. Vooral op dat hooggele-n winderige imponerende punt bij
Serheide, pal naast de TV-toren. De
''kei* beloven weinig goeds. De

heeft het overleefd. Geluk-
» °ok maar. Anders hadden wij don-
rdagavond niet kunnen kijken naar
*t ie 't of doet ie 't niet.

even achter Mechelen,een stukje Mergelland compleet ver-
ast,

Wej van een boer ligt Hij, geveld
k J°r natuurgeweld. De Boom. Als je
cl Voorbij was, wist je als fietsend jo-
t^'e dat het vanaf dat punt heerlijk
tj [ëafwaarts ging, zonder te trappenfll^ing Vijlen.

iCtn erderop, bij de kinderboerderij,
(^Ben herten aan groene bladeren,
Pdip een feest. Zij snappen niets van al
tee °mgewaaide bomen waarachter ze
:cde etmaal eerder nog zo heerlijk kon-
j'Sfi Schuilen als het daar onweert. „De

ade aan dit bos valt mee", is de ta-
flHo'e van boswachter Jehae. „Het had
f. 8 erger kunnen zijn."

'- _i,t?°tl:e dakpannen en schoorstenen,
':&<. e kelders, glasschade, omgewaaide
1 ;. gola's en bloembakken - ach, dat

(Je \,z^n we sne' vergeten, nog voordat
.jfy, asten voorbij is. Bovendien, assu-
jjgrj^Urs hebben in deze dagen veel be-
iMa V°or gedupeerde klanten.

I'Stf_'_ e tienduizenden bloemen,
en P'anten-" die honderden

*_n en' °^ zlJn 'let er duizenden? Die
löSt. *eg' weggerukt uit de Limburgse

plaatste februaridag van 1990ver-
rdde de ene natuur de andere. " Kaalslag in de Schinveldse bossen# Het 'böschke' van Nuth, op de weg richting Vaesrade

tekst: jos van wersch

foto's: christa halbesma
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Aanslag op het brons groen eikehout

imburas Daablad_ vrijuit



Daarbij zocht ze steeds naar over-
eenkomsten. Om aan te geven, dat
er weliswaar sprake is van verschil-
lende culturen, maar dat kinderen
in Turkije en in Nederland toch een
heleboel gemeen hebben. Zoals
spelletjes. Want ook in Turkije spe-
len ze bijvoorbeeld haasje over en
zakdoekje leggen.

„Turkije gezien door kinderogen". Zo luidt de titel van een boek, sa-
mengesteld door de interculturele onderwijzeres Marie Wijk uit
Velp. Het boek bestaat uit zon zestig kleurrijke tekeningen, die zijn
gemaakt door Turkse kinderen op Nederlandse scholen. Het laat
Nederlandse kinderen kennis maken met allerlei aspecten van het
dagelijks leven in Turkije. Het boek, dat volgens onderwijsdeskun-
digen eigenlijk op iedere basisschool aanwezig zou moeten zijn, is
in veel opzichten uniek. Maar op dit ogenblik bestaat er maar één
exemplaar van. En dat terwijl er ongeveer 10.000 basisscholen in
ons land zijn.

Imgen, kinderen tussen acht en der-
tien jaar,tekeningen te maken over
het leven in hun vaderland om zo-
doende een brug te slaan tussen
Turkse en Nederlandse kinderen.
Eigenlijk werden hel getekende
verhalen over dorpen, waar water-
putten nog heel gewoon zijn, waar
de landbouwvaak nog met primitie-
ve middelen wordt uitgevoerd, waar
het leven en ook de huishouding
zich voor een groot deel vóór het
huis afspeelt. En, waar heel andere
feesten worden gevierd dan in Ne-
derland. Zo ontstond in 1982 het
unieke boek, dat eigenlijk als een
boeiend document geldt mei als uit-
gangspunt het kweken van een be-
ter onderling begrip.

Rotterdamse Kunststichting ver-
klaarde zich bereid de uitgave op
zich te nemen. Maar vrijwel tegelij-
kertijd werden de subsidiekranen
behoorlijk aangedraaid en daarmee
werd tevens het initiatief de nek
omgedraaid.

Uiteindelijk werd besloten het pro-
ject zelf ter hand te nemen. Daartoe
werd een werkgroep opgericht, die
binnenkort in een stichting wordt
omgezet omdat alleen rechtsperso-
nen subsidie-aanvragenkunnen in-
dienen.

let Maring uit Velp, lid van de werk-
groep: „We willen namelijk onder
andere het ministerie van onder-
wijs, het Koningin Julianafonds,
Jantje Beton en het Kinderpostze-
gellonds om een subsidie vragen

en ook op andere wijze willen we i
aan fondswerving doen. Door bij- |
voorbeeld het bedrijfsleven voor dit
project te interesseren. Daarnaast i
kunnen de Soroptimist-clubs voor i
500 gulden een pagina sponsoren.
Dat is weliswaar niet kostendek-
kend, maar daarmee wordt wel eenl
goede basis gelegd. In het boek ko-
men dan op een aparte pagina de
namen te staan van de deelnemen-
de clubs".

rob hirdes1

Dat is uiteraard een probleem,
maar er wordt druk aan een oplos-
sing gewerkt. Binnen de Neder-
landse Soroptimist Clubs, de vrou-
welijke tegenhanger van de Rotary
Clubs, is een werkgroep opgericht
met als taakstelling het boek uitge-
geven te krijgen. Inmiddels is er
een educatieve uitgever gevonden,
die zich bereid heeft verklaard de
uitgave op zich te zullen nemen.
Maar gezien de hoge investeringen
vanwege onder andere de
meerkleurendruk kan hij het finan-
ciële risico niet alleen dragen. En
dus wordt er naarstig gezocht naar
sponsors en andere geldschieters,
waarbij de werkgroep al enkele
ijzers in het vuur heeft liggen.

Marie Wijk heeft jaren op een Arn-
hemse binnenstadschool gewerkt
in opvangklassen. En met veel ple-
zier. Ze kreeg daar kinderen, die zo

„Het waren stuk voor stuk mooie,
bontgekleurde kindertekeningen.
Toen ik ze in een grote map bundel-
de, zag het er al meteen uit als een
prachtig soort prentenboek. Echt
iets voor leerkrachten, die aan de
hand daarvan samen met hun Ne-
derlandse en allochtone leerlingen
een gesprek op gang willen bren-
gen".

Waagstuk
ledereen, die 'Turkije gezien door
kinderogen' onder ogen kreeg, was
het over één ding eens; dal boek
moet worden uitgegeven. Maar om
geen concessies te doen aan de
grootte en de kleuren van de orgi-
nele tekeningen, kwam daar wel
een heel duur prijskaartje aan te
hangen. Elk boek zou dan al gauw
honderd gulden gaan kosten en
een dergelijk bedrag bevordert de
verkoop niet echt. Bovendien is er
geen uitgever in Nederland te vin-
den, die een dergelijk commercieel
waagstuk op zijn schouders neemt.
In Nederland wordt zon project al-
leen nog maar in co-produktie met
een buitenlandse uitgever aange-
pakt.

uit Turkije kwamen en geen woord
Nederlands spraken. „Je was dus
gedwongen zelf onderwijs te ma-
ken, want er was niets. Vaak een
kwestie van inspelen op vragen van
kinderen en zelf materiaal maken".
Eigenlijk is zo ook de basis gelegd
voor „Turkije gezien door kindero-
gen". Marie Wijk, naast onderwij-
zeres ook lid van de Soroptimist
Club Arnhem-Oost, over het ont-
staan: „Nederlandse kinderen, die
per slot óók opgroeien in een multi-
culturele samenleving, zouden
moeten weten wat de achtergron-
den zijn van kinderen die bij hen in
de klas zitten. Door meer van die
achtergronden te kennen, kunnen
ook discriminatie en racisme tegen
worden gegaan". Marie Wijk ging er terecht van uit,

dat de tekeningen op zich de nodi-
ge gespreksstof zouden opleveren
en schreef er ter verduidelijking al-
leen wat summiere teksten bij. boek in druk zou verschijnen. De

Een paar jaar geleden zag het er
overigens toch naar uit, dat het

Inmiddels was Marie Wijk lid gewor-
den van de Nederlandse Soropti-
mist Club Arnhem-Oost en ook uit
die kringen werd met verbazing af-
gevraagd, waarom het boek niet in
een grote oplage werd verspreid.

Document
Daarom vroeg ze haar Turkse leer-

Alleen zó inzenden
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen.
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste / 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
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Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eersteletter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.

Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Prijswinnaars
puzzel no. 12
Oplossing:
HENGSEL

aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek: De resterende
25% van de opbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

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.

1e prijs
Dhr. en mevr. Lanters-Houba
Prof. Lambertstraat 47
HEERLEN
2e prijs
J. van der Laan
Karel Doormanstraat 19
BRUNSSUM
3e prijs
M.G. Smeets
Heisterbrug 66
SCHINNEN
4e prijs
Mevr. M.M. Bidlot
A. Schweitzerstraat 72
BRUNSSUM

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
)kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtin-
gen over deze puzzel kan
men telefonisch terecht
onder nummer 045-
-739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.

De oplossing van deze puzzel is

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten. U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
depuzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen
bestaande puzzelronde.

Op reis met
de puzzelwinst

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

2e prijs ’ 500,-

3e prijs ’ 250,-

4e prijs ’ 100,-I J

HEERLEN - Terwijl ze gezellig
voor de TV zaten, werden Annie
en JoLanters aan de Prof. Lam-
bertstraat, verrast door bezoek
van het Limburgs Dagblad. Na
ons te hebben voorgesteld aan
Jo Lanters, werd hem snel dui-
delijk dat dit bezoek zijn vrouw
gold. Zij is het immers die wel
eens een goede oplossing in-
zendt. Mevrouw Annie Lanters
is meteen wild enthousiast als
ze hoort dat ze maar liefst dui-
zend gulden rijker is. „Dat geld
gaat mooi bij ons vakantiepotje.
We hebben al geboekt voor een
reis naar Florence moet u we-
ten, en daarbij lonken we ook al
enige tijd naar Rusland", deelt
ze ons mede. Sinds echtgenoot

Jo sinds twee jaar in de VUT is,
hebben zij volop mogelijkheid
om te reizen. Dat reizen zat er
eigenlijk altijd al in, waarbij de
bergen altijd een bijzondere
plaats innamen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat hun zoon
Hans een van de meest geta-
lenteerde Limburgse bergbe-
klimmers is.
Het echtpaar Lanters zal ook dit
jaar genieten van al het moois
dat er in onze wereld te zien is.
Hun conditieen gezondheid zijn
nog zodanig dat zij hun oude
dag op een prettige manier kun-
nen beleven. Uiteraard wensen
wij de puzzelwinnares van deze
week en haar man Jo nu alvast
véél vakantieplezier. " Samen met hun trouwe viervoeter Tsjaika genieten Jo en Annie Lanters van de puzzelwinst.
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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 LO.
670/149/182.89.

Zestig Turkse kinderen
tekenen samen een boek

" Mar/e l/V/y/c (links) en let Maring, de personen achterde verwezenlijking van hetboekvoor de Turkse
kinderen.

puzzelLimburgs dagblad J

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie



" len Dales,
met strenge
blik tijdens de
regeringsver-
klaring, eind
vorig jaar.

'Knopen hak je door met een bijltje'
IEN DALES, MINISTER MET REPUTATIE:

Im___W e laatste tijd heeft Dales de'md wat meer in de zeilen. De on-
erhandelingen met de ambtena-
"nbonden over hun salarissen en
idere arbeidsvoorwaarden rondde
e met succes af. De eerste resulta-
'n van het project 'sociale vernieu-
'ing', dat tot nu toe enkel maar
°on en spot oogstte, zullen bin-
enkort ten doop worden gehou-
en. En over een paar weken, pal
°or de verkiezingen voor nieuwe
eirieenteraden, hoopt ze het fiat te
rijgen van het parlement voor de
frnenvoeging van gemeente- en
'jkspolitie.

f was staatssecretaris van Sociale
-aken in het kortstondige kabinet
'an Agt-Den Uyl, werd daarna ka-

le nerlid en burgemeester van Nijme-
'J". en, en is sinds november de eerste
dit rouwelijke minister van Binnen-

ist andse Zaken. Het hoofd diep tus-or en de schouders, onverbiddelijken. ragen afsnijdend die ze meent al
" te hebben ('lk geloof
ïen lat u we| snapt dat u het niet nog
*°' ens hoeft te proberen'). Een diepecic 'cm, die het gesprek de richting
3n"'pdwingt die ze zelf wil gaan. Elk

wegend, daardoor enigszins
PSn°notoon, zet ze 'ons' beleid uit-

*n.
rr.
|| Taboe
:":":" :^n paar onderwerpen verklaart ze
■:":■: arjoe. De gemeenteraadsverkiezin-
■:■:. 'en worden een electorale testcase
":":": °or de partij die voor het eerst
:■:":; 'nds jaren weer regeert. Maar over
":":": 'e positie van de Partij van de Ar-
:":":" moeten we de partijvoorzitter
;:":■: ''secretaris maar ondervragen. ~Ik
:":":: ude telefoonnummers wel ge-
■*»en" zet ze de vraag resoluut op

J°od spoor.
tl

j^e sociale vernieuwing, die ze on-
i ■'er haar hoede heeft, koestert ze als

"en broedende kip. Dezer dagen wil
Jet kabinet bekend maken wat on-
"kr dat inmiddels gevleugelde

t*°ord moet worden verstaan. Tal-
-2e geldstromen tussen Rijk en ge-
eenten zullen worden verlegd, ge-

.jpReenten zullen minder verantwoor-
_"ng veschuldigd zijn aan Den Haag
ïn aan minder regels gebonden.
'-Het is voorbarig daar nu al op in te- Saan. Meer beleidsvrijheid en meer
Manoeuvreerruimte voor de ge-
beenten zullen vanzelfsprekend lei-
?en tot minder bureaucratie hier.
Net is een kwestie van gezond ver-
band om daaruit te concluderen dat

lt; 'de-bureaucratisering' finan-
Cleel wat moet opleveren. Maar wepan ons nu verder niet aan bespie-
gelingen wagen over exacte bedra-
pn".

["tegenstelling tot de vorige
A/VVD-coalitie heeft het nieu-

we kabinet de afslanking van het
irnbtenarenapparaat niet tot leer-
',uk verheven. „Juist in tijden van
"c°nomische welvaart moeten wij
latuurlijk bekijken of er niet een
*veel aan ambtenarij ontstaat.j!aar het verschil met het vorige ka-
'net is dat de opbrengsten van die, !s'anking niet zomaar in de schat-
lst komen. Er blijft wat van over
°or verbetering van de arbeids-
°°rwaarden van ambtenaren".

Il aar woordkeuze wordt afstande-
ik en formeel wanneer ze praat

G er de boerenacties van de laatste_ len Dales is dan de minister
ast met openbare orde, het

jj!ofd van het gezag, en het toch alhaars gebruikte 'ik' wordt op zon
'wij.

worden de dingen ge-
'gd. En er wordt gekeken of er
nleidjng is voor de minister om in
grijpen. Die aanleiding is er thans
et. fye bennen in Nederland een

-."teem waarin de ministers pas in
t,e komen als de lokale politic-

i toriteiten de zaak niet meer aan-künnen".
- p

°mmissaris derKoningin in
Patijn heeft begrip

°ond voor de acties en de eisen
n^chtvaardigd genoemd. Dat is
*e/fa' vergaand, wanneer op het-
9nrfe moment wegblokkades en°ere acties plaatsvinden.

* heb Patijn niet gehoord, maar
ie°eem aan dat hij, net als wij, niet

r gelukkig is met de actie. Maar
% h

Jgen a'gemeen de melding
de

,ce acties rekening houden metburger en beperkte hinder ople-en- En dus, ik herhaal, is er bele-
id a' geen aanleiding om in te grij-
v 0 en.er is ook geen aanleiding
vr

r mij om me uit te laten over de
*iin"* °^ eze act'es gerechtvaardigd

recf~S"l°kkades zijn anders door de
n,e !er ooit verboden. CDA- Ka-
ken l(~ Van Noord moet onderdui-■ U reageert wel erg laconiek.

rèdde ë men het lokaal n°g kan
gen "> hehóórt de minister te zwij-

i^aak- at is llee' principieel. Daar
stoo Je het niet beter van. Dat ver-rt ook de bestuurlijke verhou-

Binnen een paar weken vestigde len
Dales een reputatie in Den Haag.
'Nukkig', 'afstandelijk' en 'enigszins
bot' zijn de etiketten die de nieuwe
PvdA-minister van Binnenlandse
Zaken afgelopen herfst kreeg
opgeplakt, en die ze maar lastig
kwijtraakt. Een uit de hand gelopen
televisie-interview en moeizame
onderhandelingen over het
politievraagstuk waren de tekenen
van een ongelukkige start.

De vastenperiode duurde tot voor
kort altijd veertig dagen en carnaval
slechts drie. Na die drie dagen haal-
de je een askruisje en gaf je je over
aan soberheid en verstervingen. Dit

jaar is het precies andersom. De
vasten duurde drie dagen (van as-
woensdag tot en met gisteren) en
carnaval gaat vanaf vandaag weer

daar verder, waar het dinsdagnacht
is opgehouden. Als het allemaal

meevalt eindigt het feest ergens in
de buurt van Pasen.

Diverse optochten werden maan-
dag en dinsdag afgelast. Dat waste

wijten — of te danken — aan de
stormen, die roet in het overdadige
carnavalsmenu gooiden, zo leek het

tenminste aanvankelijk. Carnaval
kwam letterlijk op de tocht te staan,

een tocht met windkracht lü. dat
wel.

Carnavalshaters haalden opgelucht
adem, maar een aantal slimmerds

had er al weer iets op gevonden: de
bonte stoeten werden simpelwegtor
later deze maand uitgesteld. En dat

later bleek al gauw te zijn, want
vanaf dit weekeinde trekken de op-

tochten weer door stad en streek.
De stormen mogen het hele carna-

vals- en vastengebeuren totaal op
zijn kop hebben gezet, de optoch-
ten gaan door, desnoods tot in hef

oneindige.

Grote vreugde bij de carnavalsvier-
ders en droevenis en verslagenheid
bij de haters van dat festijn. Voor
hen is er reden te over om tot een

soort verlate - geestelijke - winter-
slaap te besluiten. Het hangt er

maar vanaf waar je interesse ligt.

Ook de boeren hebben het belang
van optochten inmiddels ingezien.

Op aswoensdag trokken zij, als vaa-
ren zij op weg naar een boerenbrui-

loft, met een enorme rij tractoren
naar het Landbouwhuis in Roer-

mond. Zij protesteerden 'stoetsge-
wijs' tegen het alsmaar lager wor-
den van hun inkomen. Gezien de
afstand die ze die dag per tractor
vanuit Zuid-Limburg moesten af-

leggen, zullen velen daar wel een ij-
zeren kruis aan hebben overgehou-
den, in plaats van het bekende kruis

van as.

Tot wanneer lopen we eigenlijk de
kans dit jaar door carnaval en zijn
symptomen geteisterd te worden?

Tsja, dat hangt er vanaf of de stor-
men weer nieuwe aanslagen op de

stoeten zullen plegen en dus ook de
vervangende data weer moeten

worden vervangen. Met een beetje
pech vallen de laatste optochten sa-
men met de wereldkampioenschap-

pen voetbal, ergens in juni. Dan
gloort er dank zij de zomerse tem-

peraturen hoop voor de liefhebbers
van het soort carnaval dat in Rio de

Janeiro wordt gevierd. En hier is
bloot helemaal geen probleem...

Tot en met 25 maart, halfvasten, is
de Bonte storm in ieder geval ge-

boekt in de diverse agenda's. Onze
Belgische buren zijn daar helemaal
niet zo blij mee, want voor de half-

vastenoptochten in Belgisch-Lim-
burg kleven er forse nadelen aan
dat breed uitgesponnen carnaval
hier. Onze westerburen drijven

voor een groot deel op Nederlands-
Limburgse praalwagens en groe-

pen. Of zouden ze, vanwege de pe-
cunia, toch op voldoende deelname

uit deze provincie kunnen blijven
rekenen? Want de Belgen zijn ge-

paald niet kinderachtig met fran-
ken, als het er om gaat het eigen

halfvasten-carnaval veilig te stellen.
Of waait het dan ook weer te hard?

peter stiekema

len Dales: ~Ik wil eigenlijk op de
eerste plaats benadrukken dat de

# len Dales, rustig een sigaretje rokend tijdens het interview

dingen. Wij geven thans geen mo-
reel oordeel, om elke schijn te ver
mijden dat dat aan de orde is".

korpsen moeten een zo breed mo-
gelijke taak hebben".
„Een reorganisatie, ook bij de poli-
tie, schept vaak ontevredenheid of
beter gezegd spijtigheid. De afgelo-
pen maanden heb ik nogal wat brie-
ven van gemeenten en korpschefs
gekregen over die reorganisatie.
Daarbij valt op, dat in het grootste
deel van die brieven blijdschap
wordt uitgesproken dat er eindelijk
knopen zijn doorgehakt en dat de
regionale samenwerking die hier en
daar al bestaat verder kan worden
uitgebouwd".

Politie
Aan de vooravond van de verkie-
zingen voor nieuwe gemeenteraden
spreekt de Tweede Kamer zich uit
over de reorganisatie van de politie.
De samenvoeging van gemeente-
korpsen en rijkspolitie is het groot-
ste projekt waar Dales zich de afge-
lopen weken mee bezig hield. Ze is
tevreden dat het zo snel lukte.
„Denk nu niet, dat we met iets ge-
heel nieuws zijn gekomen; we slui-
ten juistaan bij een proces dat al op
gang is gekomen. Er is tussen de
verschillendekorpsen in ons land en
binnen veel regio's al een heel goe-
de samenwerking gegroeid de afge-
lopen jaren. De reorganisatieplan-
nen hebben zich aangesloten bij al
min of meer bestaande regio's. Die
reorganisatie heeft al veel te lang
geduurd."

burger van de omschakeling op zich
weinig of niets zal merken. Die bur-
gerzal alleen zien dater politie is en
dat die politie de taken uitvoert zo-
als dat ook de afgelopen jaren is ge-
gaan. Tijdens de verbouwing gaat
de verkoop gewoon door.".
~De burgemeesters van de kleine
gemeenten waar hetzij een korps
Rijkspolitie of een korps gemeente-
politie aanwezig is, behouden hun
volledige verantwoordelijkheid
voor de openbare orde. Alleen
raakt de burgemeester van een
klein dorp het beheer over zijn
korps gemeentepolitie kwijt aan de
burgemeester van de 'centrum-gem-
eente in de te vormen regio. Die
'centrum-gemeenten moeten nog
worden aangewezen. Tegen het
eind van dit jaar, waarschijnlijk in
november, zullen de politieregio's
worden gevormd".

zon gesprek inhoudsloos

Gemeenteraad
- Terug naar het begin: de gemeen-
telijke invloed. Nu wordt de burge-
meester als hoofd van de politie ge-
regeld in de gemeenteraad aange-
sproken op het politiebeleid. Als er
straks regionale korpsen zijn, is

- In veelkleine gemeentesheeft het
tot onrust geleid. Onttrekt de poli-
tie zich in de toekomst niet aan het
gemeentelijk toezicht?

Tegelijkertijd gaat minister Dales
door met de reorganisatie van de
sterkte van ieder korps, een zaak
die door haar voorgangers in gang is
gezet. Bij die herverdeling van de
sterkte moesten wat overbedeelde
korpsen van de rijkspolitie mensen
afstaan aan korpsen van gemeente-
politie. „Het vraagstuk van de her-
vedeling is veel eenvoudiger gewor-
den doordat we nu korpsen samen-
voegen. Bovendien groeit de politie
als geheel, wat een reorganisatie
makkelijker maakt. De politiemen-
sen willen zelf de reorganisatie in
regio's en de sterkteverdeling aan-
pakken. Ik vind het een goede zaak
dat zoiets aan de basis gebeurt".

cees keizer/peter de vries

Reorganisatie

Als deTweedeKamer heeft gespro-
ken zal minister Dales zo spoedig
mogelijk met de politiebonden een
sociaal plan gaan opstellen. „Daar-
bij staat voorop, dat er geen ge-
dwongen ontslagen zullen vallen.
Natuurlijk is niet te voorkomen dat
er in een individueel geval mis-
schien problemen ontstaan. Om die
zo goed mogelijk op te lossen moet
je heel goede afspraken van tevoren
maken met elkaar. Zo hoort het en
zo moet dat ook."

Nadat die regio's zijn gevormd zal
minister Dales nog met haar collega
van Justitie overleg voeren om te
bezien wat er met de centrale poli-
tiediensten moet gebeuren. Wie in
een gesprek met mevrouw Dales
over de politie spreekt vangt op, dat
zij een voorkeur heeft voor waar
mogelijk ook regionalisering van
die centrale diensten. „De regio-

raal der Rijkspolitie en niet door de
burgemeester. De lijnen in de re-
gio's worden nu alleen wat korter
en daarmee is iedereen beter af',
vindt mevrouw Dales.
„Uiteindelijk berust het gezag en
het beheer van de gehele politie bij
de minister van Binnenlandse Za-
ken. Maar de regio's krijgen nu de
mogelijkheid een groot deel zelf in
te vullen. Dat betekent dat de poli-
tie dichter bij de gemeenten komt,
waardoor de reorganisatie van de
politie voor die gemeenten bepaald
geen verslechtering betekent. Na-
tuurlijk moeten we oppassen dat er
geen 'regent-beheerders' ontstaan.
„Ik besef dat er hier en daar wat
spijtigheden zijn. Maar er moesten
nu eenmaal knopen worden door-
gehakt. Dat doe je niet met een
handschoen, maar met een bijltje.
Laat je dat na, dan val jeweer terug
in het oude systeem, wat eigenlijk
niemand meer wilde". Minister Da-
les legt er de nadruk op, dat het aan
het parlement is voorbehouden
eventueel nog anders te besluiten
ten aanzien van de regio's. „Mis-
schien komt men vanuit het parle-
ment wel met alternatieven voor
een enkele regio. Dan zullen we die
serieus moeten bekijken. Dat recht
van het parlement is één van de
mooiste dingen die we in ons land
hebben".

niets in de melk te brokkelen. Dat
beheer werd gevoerd door de gene

„Die gemeenteraden kunnen de
burgemeester vragen wat hij heeft
uitgespookt binnen het regionale
burgemeesters-overleg. Wat het be-
heer en het personeelsbeleid betreft
hadden burgemeesters van gemeen-
ten met een korps Rijkspolitie al
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ander-zijds
Op de tocht

Limburgs dagblad vrijuit



Zaterdag 3 maart 1990 " 28

IYTi-DE LIMBURGSE
li;j/ PERSONEELSGIDS

HV j^^ Decostone BV te Brunssum vervaardigt door middel van geavanceerde
B perstechnieken kwalitatief hoogwaardige polyester vormstukken, die in

hoofdzaak hun toepassing vinden in keukens en sanitaire ruimten. Het
" 1 bedrijf telt momenteel ca. 190 medewerkers en verkoopt verreweg het

mm _____ WW grootste deel van deprodukten in het buitenland. De stijgende vraag
fi^f%f\^+m~^ noar deprodukten maakt het nog jongebedrijf tot een van de snelle
UOOUöIOnC groeiers binnen Redland Bouwprodukten BV, een groep die voorts

bestaat uitKoninklijke Mosa BV, Teeuwen BV, RBB Dakpannen BV en Van
Oordt BV, met een gezamenlijke omzet van ca. f450 miljoen.

Momenteel bestaan er vacatures voor de functies van:

1. onderhoudsmonteur
Taak:

Het verrichten van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan produktie-apparatuur, zowel
hydraulisch als mechanisch.

Eisen:
- opleiding MTS WTB of vergelijkbaar niveau:- ervaring in hydraulische en pneumatische systemen:
- kennis van meet- en regeltechniek;
- enige kennis van de Duitse taal;

- leeftijd 30 a 35 jaar.

2. produktcontroleur
Taak:

Het beoordelen van produkten op kwaliteit aan de hand van normen en criteria. De functie wordt
uitgevoerd in continudienst (4 ploegen).

Eisen:
- opleiding op MBO-niveau in een technische vakrichting (c.g. MLO);
- gevoel voor nauwkeurigheid, concentratievermogen;
- enige ervaring in kwaliteitscontrole is een pré;
- leeftijd 25 tot 35 jaar.

Doorgroei naar de functie van procescontroleur is mogelijk.

Wij bieden een goede combinatie van salariëring en arbeidsvoorwaarden. De secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor deLimburgse Klei-industrie.

Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, richt dan uw sollicitatiebrief aan Decostone BV, postbus
119, 6440 AC Brunssum, ter attentie van de afdeling Personeelszaken.

Nadere informatie kunt u verkrijgen voor vacature 1 van de heer J. Spelthan (hoofd POO) en voor
vacature 2 van de heer H. Lambriks (hoofd kwaliteitsdienst) of van de afdeling personeelszaken,
telefoonnummer045-250611. 46572

De Holland Casino's zijn deenige officiële casino's die ons land rijk is. Erzijn vestigingen in
Amsterdam, Breda, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Scheveningen, Valkenburg en Zandvoort.

Hethoofdkantoor is in Hoofddorp gevestigd.

VoorHolland Casino Valkenburgzoeken wijcontact metkandidaten voor defunctie van:

Barman/Kelner
(m/v)

Aan dekandidaten - bereidheid tot het Sollicitatie:
stellen wij devolgende verrichten van wissel- Schriftelijke sollicitatie,
eisen: diensten inclusief voorzien van een curri-
- MAVO-diploma of weekenden. culum vitae en een

gelijkwaardige recente pasfoto, vóór
opleiding; Geboden wordt: 15 maart 1990 richten aan

- vakdiploma café- en - goede salariëring; de ChefPersoneel en
restaurantkelner en - goede secundaire Organisatie van Holland
enige jarenpraktijk- arbeidsvoorwaarden Casino Valkenburg, de
ervaring; waaronder 25vakantie- heer L.M. Humblet.

- redelijke spreekvaardig- dagen, 8,3% vakantie-
heid in de moderne toeslag en een 13e
talen; maand;

- representatief - reiskostenvergoeding,
voorkomen;

Holland Casino\Alkenburg
Afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 807,6300 AV Valkenburg

Nedlloyd Road Cargo
Internationale Transport- en Expeditie
Onderneming met o.a. vestigingen
te Rotterdam, Oss,Axel en Venlo,
vraagt

Internationale- en
Nationale chauffeurs m/v
ten behoeve van deafdelingen Huif/Tank/Buik-Silo en Containervervoer.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de benodigderijbewijzen en daar waar
nodig over hetChauffeurs-diploma te beschikken. De arbeidsvoorwaarden van
de CAO. Beroepsgoederenvervoer over de Weg zijn van toepassing.

Sollicitaties
NedlloydRoad Cargo B.V.
Manegeweg 5, Postbus 219,5900 AE Venlo.
T.a.v. dhr. W. Geurts,Telefoon: 077 - 545200

Heerlen is een dynamische gemeente met ruim
94.000 inwoners en vervult een centrumfunctie in
de regio Oostelijk Zuid-Limburg.
De ambtelijke organisatie is gestructureerd volgens
het zogenaamde dienstenmodel.
De dienst Bestuurlijke Informatie vervult vanuit
de aandachtsgebieden informatiebeleid, onder-
zoek, statistiek programmatuurontwikkeling en
beheer centrale computerprogrammatuur en data-
communicatienetwerkeen veelzijdigerol bij zowel
de totstandkoming als de instandhouding van de
gemeentelijke informatievoorziening.
De omvang en de complexiteit van het gemeente-
lijk computer- en datacommunicatienetwerk is de
afgelopen jaren sterk toegenomen.
Van origine een Buil mainframe met 80 terminals
zijn de afgelopen tijd op de werkplek vele PC's en
op dienstniveau enige Unix-systemen geïnstalleerd
waarbij gezien de noodzakelijke "transparantie"
alternatieve koppelingen tot stand zijn gebracht of
nog in voorbereiding zijn.
Voor deze dynamischeomgevingwordt ten behoeve
van de afdeling produktie gezocht naar een:

BEHEERDER INFRASTRUCTUUR (M/V)
(38 uur per week)

Met een collega wordt de nieuwe medewerker
verantwoordelijkvoor:
- het toezicht houden op debeschikbaarheid en de

performance van de infrastructuur;
- het installerenvan nieuwe versies van systeem-

software en netwerkprogrammatuur;
- het geven van voorlichting over de mogelijkheden

van het netwerk aan gebruikers;
- het in overleg met de applicatiebeheerders toe-
kennen van bevoegdheden aan gebruikersen het
voorkomen van misbruik;

- het adviseren van de dienstleiding met betrekking
tot nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Functie-eisen:
- een relevante opleiding op HBO-niveau, bij voor-

keur vierjarige HIO;
- ruime ervaring als systeemprogrammeur of net-

werkbeheerder;
- zeer zelfstandig en met een groot verantwoorde-

lijkheidsgevoelkunnen werken;
- klantgerichte instelling, improvisatievermogen

en veel belangstellingvoor nieuweontwikkelingen.

In het kader van de flexibilisering van de arbeid
worden medewerkers benoemd in algemenedienst
bij de gemeente Heerlen.

Het beleid van de gemeente is erop gericht het
relatieve aantal vrouwen in haar functies te ver-
ruimen. Vrouwelijke kandidaten worden daarom
nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Kinder-
opvang is aanwezig.

Een medisch en op de functie gericht psycholo-
gisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Het salaris zal bij aanname, afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring maximaal’4.757,-- (maximum
schaal 9) bruto per maand bedragen.

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen
worden ingewonnen bij de heer F. Bartels, hoofd
rekencentrum (telefoon 045-764506).

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief binnen
10 dagen, onder nummer 323 met vermelding,
zowel op brief als enveloppe, zenden aan de
directeur van de dienst Personeel en Organisatie,
gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

n Internationaal transport- en
/ mm mm mm m_j mm . distributiebedrijf gevestigd
J-iLLI l_LL____l L b.v. te Geleen, vraagt in verband

U met uitbreiding

PRODUKTIEMEDEWERKERS
voor de afdeling opslag met minimaal LTS-oplei-
ding en ervaring als heftruckchauffeur, en

CHAUFFEURS VOOR
INTERNATIONAAL TRANSPORT
Belangstellenden kunnen vanaf maandag a.s.
tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact
opnemen met de heer W. de Jong,
personeelsmanager, tel.: 04490-88635.
A.L. Langen 8.V., Borrekuilstraat 70, Geleen.

Wir stellen ein:

Erfahrene Baggerführer für
Mobilbagger + Kettenbagger
Bewerbungen richten Sic bitte an:
Willy Dohmen GmbH & Co. KG
Tief-, Strassen-, Hoch-u. Stahlbetonbau,
5132 Übach-Palenberg-Windhausen, Hasenbuschstr.
46, Tel. 09-49245167031. 45928

Rotations Marketing
zoekt op korte termijn een

PROMOTOR/HOSTESS
voor 10 uur per week.
Haar taak zal bestaan uit het verrichten van
promotie-activiteiten voor bedrijven bij bedrijven in
de regio Zuid-Limburg.
Functie-eisen:- goede contactuele eigenschappen;- representativiteit;- leeftijd ± 30 - ± 40 jaar;
- in het bezit van een eigen auto.

Sollicitaties te richten aan: Rotations Marketing,
Schubboomerf 26, 6413 LH Heerten. 47345

Steenfabriek LINSSEN B.V.
Gevraagd:

1e MONTEUR TECHNISCHE DIENST
Voor ons modern produktiebedrijf zijn wij op zoek
naar een gekwalificeerde monteur.

Wij verwachten van hem:
- voldoende kennis en ervaring in het onderhoud

van produktiemachines;- kennis van hydrauliek en pneumatiek;- ervaring in lassen en verwerken van slijtvaste
materialen;- kennis van elektrotechniek gewenst.

Opleiding:
- MTS-niveau.
Taakstelling:
onderhoud van het totale machinepark.

Wij bieden:- goede salariëring;- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- prettige werkkring.

Sollicitaties richten aan:
Steenfabriek Linssen 8.V., postbus 1006, 6460 BA
Kerkrade. 45939

'J
/> m

f De VerpleegkliniekenHeerlen bestaan uit een A- en een B-kliniek, elk met een dagbehandeling
(38 plaatsen). In de A-kliniek worden 266 lichamelijkzieken verpleegd met het accent op reacti-
vering, terwijl in de B-kliniek 152 psychogeriatrische patiënten worden verzorgd en begeleid.

Binnen de Verpleegklinieken Heerlen ontstaan op korte termijn de volgendevacatures:

EEN MEDEWERKER TRANSPORT/
ALGEMENE DIENST (M/V)
Het betreft een full-time functie metregelmatig weckend-diensten. De arbeidsovereenkomst heeft il
eerste instantie een looptijdvan ongeveer een half jaar(tervervanging van een zieke), met daarnc
kans op een vast contract.
De hoofdtaakis het transporteren van goederen (huisvuil, serviesgoed, linnengoed) en maaltijden
binnen de Verpleegklinieken.
Voor dezefunctie dient u te beschikken over een dienstverlenende instelling en een opleidingop
LBO/Mavo niveau.Leeftijd tot 25 jaar.
Deze functie is conform Functiewaardering Gezondheidszorg ingedeeld in functiegroep 20. Het
salarisbedraagt minimaal fl. 2.100-en maximaal fl. 2.810-bruto per maand.

EEN 2e SECRETARESSE I
VOORWAARDENSCHEPPENDE DIENST (M/V) I

ii
Het betreft een part-time functie. In deperiodevan half mei tot ongeveer begin oktober 1990zal ter ;
vervangingvan de zwangerschap van de le secretaresse het dienstverband 80% bedragen (32 uref 'per week: 4 dagenvan 6 uren en de donderdag8 uren). Daarna bestaat de mogelijkheid van een -,
vast contractvan 40%, en wel vast de dinsdag-en de donderdagmiddagen variabel de opvang vaf-
vrije dagen en ziekte. rr
De hoofdtaken zijn type-werkzaamheden, postverzorging, informatieverstrekking, archivering en i n
notuleren. it
Voor dezefunctie dient u te beschikken over affiniteit met het werken met een personal computer eifel
een secretariële opleiding op MBO-niveau danweivoldoenderelevante ervaring. Leeftijd ouder daje
30 jaar. e:
Deze functie is conformFunctiewaardering Gezondheidszorg ingedeeld in functiegroep 30. Het Ie
salarisbedraagt minimaal fl. 1.724-en maximaal fl. 2.508,80bruto per maand (op 80% basis). k'

EEN MEDEWERKER Ë
VOEDINGSADMINISTRATIE (M/V) [_
Het betreft een vaste part-time functie van 20% (8 uren per week). p
De hoofdtaakis het middels een computer muteren en uitdraaien van voedingsgegevens.
Voor deze functie dient u te beschikken over affiniteit met het werken met een personal computer eiip'

eon opleidingop MBO-niveau, danwei relevante ervaring. Leeftijd ouder dan 30 jaar.
Deze functie is conform Functiewaardering Gezondheidszorg ingedeeld in functiegroep 25. Het P
salarisbedraagt minimaal fl. 420- en maximaal fl. 595- bruto per maand (op 20% basis). s

n

EEN DIËTIST (MTV)
Het betreft een oproepcontract, dat wil zeggen een contract voorvervanging tijdens vakanties en
ziektes. Daarnaast zal gedurendeongeveer een half jaar 20% (8 uren per week) gewerkt worden
t.b.v. een automatiseringsproject: het opbouwenvan een computerbestand met ingrediënten (voor
de voedingsadministratie).
De hoofdtaken zijn de opbouw van het genoemde ingrediëntenbestand en devervanging van de
diëtiste.
Voor dezefunctie dient u te beschikken over affiniteit met het werken met een personal computer en.
een opleiding diëtetiek op HBO-niveau. Leeftijd ouder dan 30 jaar.
Deze functie is conform Functiewaardering Gezondheidszorg ingedeeld in functiegroep 40. Het i,

salaris bedraagt minimaal fl. 13,88en maximaal fl. 20,01 bruto per uur. .
|—^^^^^ Voor de eerste 3 functies geldenafwijkende salarisbedragen voorkandidaten joni |
! dan 22 jaar. IC________ï \ Uw schriftelijke sollicitatiekunt u voor 14 maart 1990sturen aan hetonderstaande I

[—^^^" ' adres, t.a.v. het HoofdPersoneelszaken. ï
r" Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de Heer1

I. Lemaire van de afdeling personeelszaken. ,
ijCJ-r~ic^nr-^(~^i(^'-iL-| 'W^ H^" henri dunantstraat 3 6419 PB heerlen tel. 045-718418 JI Verpleegklinieken heerlen 'I

Ter versterking van de afdeling Production Control zijn wij op zoek naar een

PRODUCTION CONTROL MANAGER (M/V)
Als PC-manager bent u direkt verantwoordelijk, voor het vertalen van de
commerciële .orderplanning in een efficiënte en effectieve produktieplanning,
waardoor een optimaal produktieverloop wordt verkregen.
Het controleren en bijsturen van deze produktieplanning behoort tot uw dagtaak.
Zeer alert reageren op voorkomende, afwijkende situaties is essentieel om in
uw funktie suksesvol te kunnen zijn. Naast beheersmatige taken kenmerkt deze
funktie zich door een sterk innoverend karakter; u ontwikkelt nieuwe,
betrouwbare stuurgegevens en implementeert deze samen met de afdeling
automatisering in diverse normeringssystemen.
U rapporteert rechtstreeks aan de Materials Manager; u geeft op een
inspirerende, open en overtuigende manier leiding aan drie medewerkers.
In het bedrijl wordt u gewaardeerd op basis van uw logistieke deskundigheid,
uw taktvol optreden naar zowel verkoop als produktie en uw kontaktuele
eigenschappen (prettig, duidelijk en besluitvaardig).

Naast ruime ervaring in het bedrijfsleven heeft u minimaal gedurende 3 jaareen
dergelijke funktie vervuld.
Als basis beschikt u over een HBO-opleiding (bedrijlskunde en/of techniek), bij
voorkeur aangevuld met enkele vakopleidingen.
U heeft een aantoonbare affiniteit met informatie- en besturingssystemen en
beheerst de Engelse taal.

Euramax biedt u naast een prima arbeidsvoorwaardenpakket een zeer
aantrekkelijke, nog sterk in ontwikkeling zijnde lunktie in een groeiend en
financieel kerngezond bedrijf.
Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren kontakt opnemen met de heer
W. van Gils, Materials Manager, telefoon 04750-70555.

Uw uitvoerige sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kunt u binnen 10 dagen
zenden aan:
EURAMAX ALUMINIUM EXTRUSIONS B.V.
t.a.v. afdeling Personeel en Organisatie
Postbus 248
60409 AE ROERMOND 47019

EURAMAX ______£

Limburgs Dagblad



'Diepgang
laat zich
niet
afdwingen'

Bernard Haitink
over klank,
Furtwangler,
Londen en
eigen opnamen

van de door Von Karajan in het leven
geroepen 'Osterfestpiele' te Salzburg van
1991 zal Haitink uitvoeringen van
Mozarts 'Figaro' dirigeren met
herhalingen tijdens het zomerfestival van
dat jaar en in 1992.

Vorig jaar augustus bracht Bernard
Haitink een bliksembezoek aan
Amsterdam. Toen speelde het

EEG-Jeugdorkest onder hem een
onvergetelijke Achtste symfonie van
Bruckner. De maand mei is Haitink

opnieuw in Nederland. Op de 14de voert
hij de Tweede symfonie van Gustav

Mahler uit met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Dit ter

herdenking van het Bombardement op
Rotterdam, dan precies vijftig jaar

geleden.

Hoewel Haitink zich intensief met het
operabedrijf bezighoudt, is hij het-

concertpodium nog niet vergeten. In
Berlijn 'loopt' een nieuwe Mahlercyclus
en in Wenen nam hij recentelijk diverse
symfonieën van Bruckner op. Daarnaast

kunnen opnames van Stravinsky
('Petrushka', 'Scènes de ballet'), Ravel

(integrale 'Daphnis et Chloë', verschijnt
dit voorjaar) en Brahms uit

respectievelijk Berlijn en Boston
tegemoet worden gezien. In het kader

Over al deze zaken spreken we met hem
in Londen, waar hij de afgelopen maand
februari een reeks uitvoeringen van de
opera 'Vorst Igor' dirigeerde. Er bestaan
plannen om deze produktie - die op
zaterdag 24 februari door de
BBC-televisie werd uitgezonden - zowel
op videoband als cd uit te brengen. Een
gesprek met een dirigent die een
ongeveinsde bewondering voor
Furtwangler koestert, voor wie de
gevaren van een te grote produktiedwang
allerminst ondenkbeeldig zijn en die
zelden naar zijn eigen platen luistert. Dat
laatste alleen als er geruime tijd
verstreken is. Hoewel 'Amsterdam' even
ter sprake komt, wil Haitink daarover
alleen kwijt, dat er noch in positieve,
noch in negatieve zin iets over te melden
valt: ~In dit stadium zou ik alleen willen
zeggen 'Geen commentaar."

moment. Het ogenblik, waarop de
vonk overspringt en 'het' gebeurt.
Het is niet voor niets, dat onder an-
dere Furtwangler zich in de platen-
studio veel minder goed thuisvoelde
dan in de concertzaal. Hij kon niet
met de techniek overweg en dat
herhalen ervoer hij als een vitale
aanslag op de spontaniteit van het
musiceren. Daarmee wil ik overi-
gens niet zeggen, dat ik tegen de
compact disc ben. Aan de andere
kant is elke interpretatie, die je
vastlegt een gestolde momentopna-
me, waarbij het ideaal de ene keer
beter wordt benaderd dan de ande-
re. Niet meer en niet minder."

U heeft tijdens de uitreiking van het
Eredoctoraat van de Universiteit
van Amsterdam gewezen op de in-
vloed van de cd met alsgrootste ge-
vaar het ontstaan van wat U 'Unise-
xorkesten'heeft genoemd. Is het al-
lemaal werkelijk zo ernstig.'

„Wat je bij veel maatschappijen
ziet is het streven om alles, maar
dan ook alles op cd uit te brengen
en dat liefst zo snel mogelijk. De
produktiedwang is kortom ver-
schrikkelijk groot en dit brengt als
gevaar met zich mee, dat de per-
soonlijke klank van een orkest kan
gaan verdwijnen. Vroeger kon je de
radio aanzetten en dan hoorde je
meteen, da's het Concertgebouwor-
kest, of de Berliner Philharmoniker
en ik betwijfel enigszins of dit nu
nog zo is. Ik noem een voorbeeld.
Onlangs luisterde ik naar de radio.
Er ging net een stuk van Prokovjev.
Let wel: uitstekend gespeeld. Ik
dacht, nou wat zal het zijn? Een
Amerikaans orkest? En dan zijn het
de Berliner Philharmoniker onder
Maazel. Ik begrijp ook wel dat elke
grammofoonplatenmaatschappij
zijn eigen klank heeft. Alleen als je
als orkest voor elke maatschappij
gaat opnemen krijg je per definitie
een verwarrende opnameklank.
Het is een teken des tijds en het
heeft natuurlijk ook goeie kanten.
Toch valt het niet uit te sluiten, dat
het klankideaal van een bepaald op-
nameteam ook de klankcultuur van
een orkest in de zaal op den duur
rechtstreeks kan gaan beïnvloe-
den."
„Ik heb gelukkig het enorme voor-
deel gehad om met Jaap van Ginni-
ken — die nog met Van Beinum
heeft opgenomen — te mogen wer-
ken. En vervolgens met Volker
Strauss, die ook kind aan huis was
bij het Concertgebouworkest en nu
is meegegaan naar Berlijn en We-
nen. Ik heb bijzonder veel van deze
mensen, kunstenaars in hun vak,
geleerd. De klank van het orkest in
de zaal, dus in de ambiance waar
het in thuishoort, is voor hen het
vertrekpunt. En dan komen er an-
dere firma's, die nogal eens de ge-
woonte hebben om er een sausje
overheen te gooien. Vooral een
commerciële saus, die aan het begin
weliswaar een grote indruk maakt,
maar waarbij je je, zeker als je er
langer naar luistert, toch gaat afvra-
gen of het allemaal niet wat te opge-
klopt wordt. Dat heeft uiteraard
veel met de cd te maken. Nogmaals:
ik wil echt niet de verdenking op me
laden anti compact disc te zijn. Aan
de andere kant moet het tegen-
woordig allemaal wel erg briljant
zijn, en de verschillen in dynamiek,
tempo en wat dies meer zij, zo mo-
gelijk nog groter. Maar ja, zo heeft
elke tijd zn gevaar."

dat mag dus vandaag de dag niet
meer, want anders kom je in het ge-
vang. Bespottelijk!"

PionierLuistert U wel eens naar Uw eigen
opnamen?

Hoe staat het met uw ontspanning.
Komt U (jaar nog voldoende aan
toe?
„Ik kan tot mijn tevredenheid zeg-
gen, dat me dit tegenwoordig door
de bank genomen goed lukt. Zelfs
beter dan een tijd geleden. Ik golf
heel graag. Niet dat ik daar nu een
kampioen in ben, maar ik vind het
gewoon reuze leuk. Een Schotse
vriend heeft me bijgebracht dat het
zon mooi spel is. Nu doe ik het af
en toe met m'n zoons en ik ervaar
dit nu als heel ontspannend. Ik heb
in Sussex een leuke kleine cottage
en daar bevindt zich ook een fraai
golfterrein vlak in de buurt. Mijn
familie komt daar heel dikwijls lo-
geren en we brengen er een groot
deel van onze vakanties door."

Ik heb zelfs ergens gelezen, dan
men U in Londen met het erelid-
maatschap van een beroemde En-
gelse dassenclub heeft vereerd.
„Ik begrijp waar U op doelt, maar
dit is echt een kletsverhaal uit een
bekend Nederlands ochtendblad.
Nee, ik ben lid geworden van een
clud van acteurs en artiesten, waar
ik gemiddeld tweemaal per jaar
kom. Maar dat heeft niets met das-
sen te maken. Ik heb overigens he-
lemaal geen verstand van dassen.
Nonsens. Maar het is een bijzonder
leuke club en daar is toch niets op
tegen?"

maarten brandt

Kletsverhaal

ingestuurd. Daar moet je je verder
dan niet meer mee bemoeien. Het
leven gaat verder."

nooit dwingen en je kunt daar zelf
merkwaardig genoeg nauwelijks
iets aan doen. Zoiets ontstaat over
een immense tijdspanne en ver-
schillende uitvoeringen. Daar gaan
vele jaren mee heen. In het klein
gaat dit vanzelfsprekend ook op.
Denk maar aan de voorstellingen
van 'Vorst Igor'. Geen uitvoering is
identiek met de vorige of met die er
op volgt. Binnen een reeks van acht
voorstellingen treden onvermijde-
lijk veranderingen op en dat niet al-
leen bij mij, maar bij alle betrokke-
nen. Er is een constante wisselwer-
king en dat maakt dit gebeuren zo
ontzettend boeiend. Het is een pro-
ces, dat in wezen nooit ophoudt. In
ons vak ben je nooit volleerd. Ge-
lukkig maar."

cyclus? Goed, ten eerste wilde men
in Berlijn een complete cyclus, om-
dat ze die daar nog niet hebben.
Bernstein was al met zijn reeks be-
zig in Wenen, Amsterdam en New
Vork en toen is de keus op mij ge-
vallen. Ik heb toegezegd onder de
voorwaarde dat ik voldoende ses-
sieszou krijgen en dat we niet meer
dan maximaal één symfonie per sei-
zoen zouden opnemen. Aan Philips
heb ik bovendien voorgesteldom de
grote Stravinsky-balletten en wat
kleinere stukken vast te leggen.
Wat dat Mahler-project verder be-
treft; ik vind dat ik daar wel enig
recht op heb, omdat ik mijn eerste
cyclus heb gedaan, toen ik nog erg
jong was. Zo langzamerhand heb ik
al die oudere Mahlerplaten terugge-
hoord en dan krijg ik de indruk een
jongen talentvol iemand aan het
werk te horen. Dat zeker. Het heeft
een bepaalde frisheid, maar aan de
andere kant nog lang niet de diep-
gang, die Mahler nodig heeft. Dat is
later pas gekomen. Het laat zich

Teken des tijds
„Wat bij het muziekmaken essen-
tieel is en in de studio nooit kan
worden nagebootst, is het magische

Gemeenplaatsen
tr -ies ZlJn nog een paar andere opna-
ai' . °°k nu nOB zonder meer
w a' zijn. Ik herinner me een
*n ÏÏerc'e'e opname van de 88ste
:ijl avdn, waarbij al die nieuwe
id : e„n wetenschappelijke inzich-
ce„ ,^n klap van tafel worden ge-
% at Je noort ' ziJn ideale
°°r'tj " een Wisheid waardoor die
tl v- aydn zo typerende vreugde
le„ prachtig naar voren ko-
.Hp,. at Furtwangler altijd zo
'ie vaam zou zijn, is weer een van
!oecJ

e gemeenplaatsen. Als je die
k p„^aat onderzoeken merk je, dat
'er_j rtlnent onjuist zijn. Vergeet

fenomenale Vierde van
til,, a"n niet, die op dezelfde cd
;ve . N°em mij één dirigent, die de
'lale ng Van net derde dcci naar de
Sge sPannender doet dan hij. Dat

°°n niet te evenaren. Maar

„Gisteravond heb ik het daar tij-
dens een van de scènewisselingen
van 'Vorst Igor' toevallig met enke-
le orkestmusici over gehad. Ik moet
toegeven: heel zelden, en als ik al
naar platen luister, dan liever naar
die van anderen. Dat laatste vind ik
veel interessanter, dan wat ik zelf
doe. Bovendien kost het me betrek-
kelijk veel tijd alvorens ik in staat
ben om een plaat op zn mérites te
beoordelen. Ik heb bij voorbeeld nu
pas naar de opname van m'n 'Cosi'
geluisterd en dat is toch alweerruim
drie jaar geleden. Ik was er opeens
in de stemming voor. Zo gaat dat.
Daar komt dan nog bij, dat ik het
geen slechte zaak vind om afstand
te nemen. Het is immers een eigen
produkt en datwordt dan de wereld

U heeft wel eens gezegd, dat het
niet goed is om werken als een
Achtste Bruckner of een Negende
Mahler te vaak te dirigeren. Toch
neemt U thans in Berlijn opnieuw
een Mahlercyclus op. Hoe rijmt U
dat?

„Er zitten twee kanten aan deze
kwestie. Natuurlijk: Mahler wordt
tegenwoordig ontzettend veel ge-
speeld. Niet alleen in Nederland
maar vooral ook in Engeland en
Amerika. Dat was toen ik in 1967
bij het London Philharmonic Or-
chestra kwam wel even anders. Ik
herinner me nog het 'Proms'-con-
cert met Mahlers Tweede, m'n eer-
ste Engelse Mahler, met voor de
pauze Wagners 'Siegfried-Idyll'. Ik

voelde me daar een echte pionier.
Nederland had al een grote voor-
sprong op Mahlergebied, maar in
Londen waren concerten met Mah-
lersymfonieën toen nog allesbehal-
ve uitverkocht. Nu zie je dit: als een
van de vijf Londense orkesten een
volle zaal wil, speelt men een Mah-
lersymfonie. Dat vind ik jammer.
want het gaat hier toch om een wat
buiten het centrum liggende kunst.
Je moet zuinig zijn op stukken als
een Achtste Bruckner of een Ne-
gende Mahler. Toen ik vorig jaar
met het Europees Jeugdorkest
eerstgenoemde symfonie deed, had
ik dit stuk al minstens zeven jaar
niet gedirigeerd. Ik begrijp best dat
orkestdirecties succes willen heb-
ben. Het gevaar is wel, dat hoe har-
der, of hoe sneller dan wel langza-
mer en noem maar op deze muziek
wordt benaderd, hoe groter dus het
geoogste commerciële succes en dat
vind ik een veeg teken."
„Nu dus de vraag: maar jij doet
toch óók weer een nieuwe Mahler-
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L-
ln zijn werkkamer van het

1ter Opera House in een opper-
l me' stemming. Geen wonder,,
en de voorstelling van Borodins
□ vall or 's een daverend succes,

bracht de Londense
meteen in verrukking. Behalve
mks onwrikbare greep op zo-
et gebeuren in de 'bak' als dat

fr 'oneel, gooit speciaal het»rda|eel van het Royal Ballet, dat
efaamde 'Polovetser Dansen'
jen sensatie van het eerste uur
*'e> hoge ogen.
[Y e.'en niet zal zijn ontgaan, is
"aitink aan het orkest van de
81 Opera een klank weet te ont-:len, die onwillekeurig doet
tet> aan die van het Concertge-

van weleer. Een klank
*ordt getypeerd door een opti-
" elasticiteit, een fortissimo dat
s*aar staat als een huis maar
'nooit aan noblesse inboet endoorzichtigheid die zo formida-s> dat men meent dat het om ka-
"Hiziek op grote schaal gaat.
zijn overigens precies dezelfde
"schappen die de Weners en de
I'jners ten toon spreiden, wan-r 2'j onder Haitink spelen. Waarm dat toch in?

r'geren is een merkwaardig vak
e et maken van de klank, tsja, dat

'eder geval geen intellectueel
en :es'\ antwoordt Haitink. „Het

'nkwestie van je handen gebrui-
°m de klank, die ik me voorstel
|°etseren. Daarbij is het zo, dat
"Jeen als het ware zn 'eigen

ei
dschrift' heeft. Waar je Boulez
het werk ziet, hoor je een Bou-

K'ank en zo voorts. Zo gaat dat
'erder kan ik er eigenlijk weinig
heggen."

eer

rucknerknobbel
181.^k,ankideaal is toch wel iets te
--Jannen van uw voorganger in

'sterdam, Eduard van Beinum.
"f is wel een heel andere man.

's voor mij nu trouwens tè lang
fden om daar nog over te kun-

—A "ordelen. Ik ben uiteraard metBrucknervertolkingen opge-
Jr- De eerste Bruckner onder
Jj> de Negende, hoorde ik in

Een ongelooflijke ervaring.
arna heb ik Van Beinum nog tal

1 endere Bruckners zien doen:
' larne de Vijfde, Zevende en
■jfste. Van Beinum heeft er een
P'tie van gemaakt en hij had danc een echte 'Bruckner-knobbel'.

deed Bruckner heelen. ofschoon hij wel de Vierde
'.' gedirigeerd. Ik heb thuis een
'terende recensie van die uit-

"r,ng, geschreven door Matthijs
meulen. Het is uiteraard een
Je Tachtiger-stijl, maar wat een
'e Woordkeus. Echt een stuk omle üjsten!"
de oorlog heeft U in Salzburg de
'Sfe Bruckner onder Furtwang-

Sehoord.
een schitterende 'Fidelio'. Ja,

hebben een verplette-e indruk op me gemaakt,
, "i- Gelukkig heb ik nog een
.? Achtste Bruckner op LP met

erliner onder Furtwangler.ar doet hij heel fantastische din-
t °P en ook heel vreemde. Maar

r? °|,van het eerste deel; ik ken
e'ijk niemand, die de spanning

■ ?o lang vast weet te houden.
r e[> hij is een van de grootstecheppers geweest. ik zeg met,et 'herschepper. Hij was im-
" niet, zoals een dirigent tegen-
-oJ^'B veelal wordt gezien, een
n Lacnt ige figuur. Nee, hij was

°ccl diep-voelende man. Wat
t
,enorm heeft getroffen, is zijn

ei 'ng dat er geen dirigeertech-. °estaat: 'Het gaat er alleen
iiin 0m ewe e meesterwerken
:rnne n laten klinken. Het was bij
'al i°Verigens nooit eenvoudig. Hij. f..e er altijd allerlei ingewikkel-r"°sofieën bij."
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W?«DE LIMBURGSE
MM/JTPERSONEELSGIDS

Samenwerkingsverband Basisonderwijs -
Speciaal Onderwijs Oostelijk Zuid-Limburg

vraagt gegadigden te reflecteren op de vacature

PROJEKT-
MEDEWERKER (M/V)

(full-time)
Taak van de project-medewerker:- het maken van een inventarisatie van gewenste activiteiten voor de

deelnemende scholen in het kader van de doelstellingen van het projekt;
- het mede opstellen van een meerjarig projectplan;- het mede opstellen van het jaarlijks werkplan;- het ambtelijk secretariaat van de stuurgroep verzorgen;
- het uitvoeren van door het samenwerkingsverband vastgestelde activiteiten;
- het ontwikkelen en opzetten van een organisatiestruktuur.

Vereisten:- redactionele en organisatorische vaardigheden;- affiniteit met de problematiek van zorgverbreding in het primair onderwijs;- kontaktuele vaardigheden;
- een voortgezette opleiding pedagogiek, of een andere relevante opleiding c.

g. ervaring;- bezit van een onderwijsbevoegdheidvoor het primair onderwijs

De aanstelling van de medewerker geschiedt alleen in de vorm van langdurig
buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging. Over reiskostenvergoeding,
werktijden e.d. worden nadere afspraken gemaakt.

De duurvan de aanstelling is vooralsnog tot 1 augustus 1990 met een reëele
mogelijkheid tot verlenging, steeds voor de periode van 1 schooljaar.

Brieven binnen 10 dagen te richten aan de voorzitter van de stuurgroep van het
Samenwerkingsverband BA.O/SO. OZL p.a. Maaierhof 22, 6418 JL Heerlen.

47488

# *_" *l

11 * * " i " ■

De Stichting Binnenkort ontstaat door het vertrek van de
Instandhouding huidige functionaris (VUT) de vacature
Kleine Landschaps-

SS-ftSi ADMINISTRATEUR
is een particuliere, door lyl /Il
de overheid lil/ W
gesubsidieerde
organisatie, met als Functie-inhoud:
taak het coördineren, * leiding geven aan de afdeling financiën
stimuleren en zelf * voeren van bedrijfsadministratie
uitvoeren van * verzorgen van de hoofdboekhouding
onderhoud aan kleine „ behartigen van de loonadministratie
zoaltCbosill 8n

* bijdragen als staffunctionaris aan de
houtwallen, heggen, algemene beleidsontwikkeling binnen de
hoogstamfruitbomen organisatie
e.d. * onderhouden van de noodzakelijke

contacten
Daartoe beschikt de ________ _.
Stichting over een Functie-eisen.
uitvoeringsapparaat van * gerichte HBO-opleiding
± 80 medewerkers « ervaring in soortgelijke functie, bij
waarvan ruim 60 in de voorkeur bij de semi-overheidbuitendienst. t kennjs van en ervaring met

geautomatiseerde informatiesystemen
* ruim inzicht in beleidsaangelegenheden
* goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid
* goede contactuele eigenschappen
* leidinggevende capaciteiten
* belangstelling voor het werkterrein van

de Stichting
Rechtspositie:
De rechtspositieregeling voor trendvolgers is
van toepassing en een premievrije
pensioenvoorziening.
Standplaats: Roermond of omgeving

Sollicitatie:
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan het bestuur van
de Stichting IKL, Postbus 154, 6040 AD ROERMOND.
Een psycho-technisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directeur, de heer
G. Dohmen, tel. 04750-31200.

47466

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland zoekt in het
kader van het arbeidsplaatsenplan kwartaire sector voor haar terreinen in
Zuid-Limburg een

OPZICHTER (m/v)
De opzichter zal, onder leiding van de districtsbeheerder, belast zijn met het
dagelijks beheer van 12 natuurterreinen van de vereniging in Zuid-Limburg
waaronder het Bovenste Bos, de Noorbeemden, 't Höfke, Genhoes en Schaloen
(totale oppervlakte 250 ha).

Tot zijn/haar taken behoren:
- het voorbereiden, organiseren en samen met drie medewerkers uitvoeren

van het terreinwerk;
- het (ook tijdens zaterdagen, zon- en feestdagen) houden van toezicht op en

geven van voorlichting aan het publiek;- het leiden van excursies;- het onderhouden van de contacten met leveranciers, huurders en pachters
en de controle op de naleving van overeenkomsten;

- het voeren van de administratie, waaronder het opstellen van werkplannen
en beheersverslagen.

Functie-eisen:- relevante vakopleiding op middelbaar niveau (MBCS, MLS);- aantoonbare kennis van flora en fauna;
- ruime ervaring in het beheer van natuurterreinen, mcl. het opstellen van

werkplannen;- goede sociale vaardigheden en ervaring in leidinggeven;- zakelijke instelling en het vermogen om zelfstandig te kunnen werken.

Een aanstelling onbezoldigd ambtenaar van het korps Rijkspolitie wordt op prijs
gesteld.
Over de inhoud van de functie kan telefonisch informatie worden ingewonnen bij
de districtsbeheerder de heer ing. L.J.S. Vos (04455-1517) of bij afdeling
personeelszaken (035-62004).
Standplaats: Zuid-Limburg (er is geen dienstwoning aanwezig).
Salarisindicatie (afhankelijk van ervaring en leeftijd) max. ’ 3496,- bruto per
maand, met een mogelijke uitloop naar ’ 3944,- per maand.

r^O natuurmonumenten
Sollicitatiebrieven dienen voor 15 maart a.s. te worden gestuurd naar
Natuurmonumenten, afdeling personeelszaken, Noordereinde 60, 1243 JJ
's-Graveland.

47495
Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

' — ' ' \

jp~3 Stichting Ziekenzorg
CfiP' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
« Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia,.Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van de Dagbehandeling verpleeghuis St. Odilia te Geleen
* hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor een

f-J aktiviteitenbegeleid(st)er
vakaturenr. Hvß 41.

funktie-informatie: " betrokkene stimuleert en aktiveert individueel en in teamverband
bewoners tot zelfwerkzaamheid en tot deelname aan aktiviteiten door
middel van kreatieve en rekreatieve bezigheden, om hierdoor het
welzijn van de bewoners en het leefklimaat in huis te bevorderen;

" betrokkene verricht deeltaken van huishoudelijke, organisatorische en
administratieve aard.

Het betreft hier een part-time funktie (gemiddeld 17 uur per week) voor
onbepaalde tijd.

funktie-eisen: diploma MBO-aktiviteitenbegeleiding.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats konform FWG-funktiegroep 35. Het maximum
salaris bedraagt ’ 3.216,- (full-time). De overige arbeidsvoorwaarden zijn
geregeld konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met
mevrouw P. Lummen, hoofd Aktiviteitenbegeleiding St. Odilia, toestel
2033 of de heer H. P. van Bijnen, sektorpersoneelsfunktionaris, toestel
2153.

yTenbehoeve van het Maaslandziekenhuis te Geleen, afdeling Centrale
Sterilisatie, zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

eerste assistente
centrale sterilisatie
vakaturenr. MJ G 01.

funktie-informatie: " Koördineert de werkzaamheden van de afdeling Centrale Sterilisatie.
Draagt in dit kader zorg voor de werkverdeling en werkbegeleiding;

" Werkt mee in het produktieproces, en wel door het nauwkeurig
schoonmaken, kontroleren, inpakken en steriliseren van medische
instrumenten, alsmede 0.k.-kleding;

" Is belast met de dagelijkse kontröle van afdelingsapparatuur op goede
werking;

" Verzorgt de afdelingskontakten. Fungeert als aanspreekpunt.

funktie-eisen: " Havo-niveau;
" Diploma sterilisatie-assistent;

" Ruime ervaring.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats konform FWG-funktiegroep 30. Het maximum
salaris bedraagt ’ 3.136,- te bereiken in de uitloop. De overige
arbeidsvoorwaarden worden toegepast konform de CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met de heer
W. Keulers, assistent hoofd Civiele Dienst, 04490-46666, toestel 2430 of
sein 1153.

yVoorhet bacteriologisch en serologisch laboratorium van het ziekenhuis
op de lokatie Sittard zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de
funktie van

analist
vakaturenr. AS 31.

funktie-informatie: " het zelfstandig verrichten van onderzoeken;

" het vplgens voorschrift uitvoeren van bepalingen;
" het zelfstandig beslissen omtrent kwaliteit van de verrichte

werkzaamheden;
" het uitvoeren van alle voorkomende bepalingen, d.w.z. bepalingen op

het terrein van de microbiologie en de serologie (mcl. de
bloedgroepenserologie).

Deze full-time funktie komt op korte termijn vakant.
Buiten de normaal geldende werktijden dient aanwezigheidsdienst te
worden verricht.

funktie-eisen: " diploma H.8.0.-A of H.L.0., studierichting Medische Microbiologie;
" ervaring op het terrein van microbiologische en serologische technieken

strekt tot aanbeveling.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig FWG-funktiegroep 40, met een
maximum van f 3.461,- bruto per maand.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden.

woningvereniging "sint mathias" maastricht

Voor onze financieel/economische dienst met 9 medewerkers, willen wij graag in
contact komen met gegadigden voor de functie van

PLAATSVERVANGEND HOOFD ADMINISTRATIE M/V
die rechtstreeks onder het hoofd van de betreffende afdeling ressorteert.

Van deze functionaris wordt onder meer verwacht dat hij/zij in staat is
zelfstandig:
- leiding te geven aan een aantal medewerkers van de betreffende afdeling;- op een adequate wijze het afdelingshoofd te vervangen;
- de jaarrekeningen begrotingen samen te stellen;
- nieuwbouw- en woningverbeteringsprojecten voor te bereiden, te begeleiden

alsmede af te wikkelen.

Functie-eisen:
De kandidaat die ons voor ogen staat, is iemand van 25 a 30 jaar met een
afgeronde opleiding op SPD- of HEAO-BE-niveau alsmede met kennis en
ervaring op het terrein van de financiële administratie en verslaglegging van
woningcorporaties.

Arbeidsvoorwaarden:
De CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties is van toepassing.
Salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Woningvereniging Selectieprocedure:
"Sint Mathias" Een medische keuring maakt deel uit van deze procedure.

beheert ruim 5000 informatie:
woningen in de \joor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot het hoofd van de

gemeente afdeling, de heer W. Aussems, of de directeur, de heer P. Vranken,

Maastricht. telefoonnummer 043-252000.

Reactie:
Uw handgeschreven sollicitatie dient binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze oproep te worden gezonden aan het bestuur van woningvereniging "Sint
Mathias", postbus 160, 6200 AD Maastricht. mn

I ' ü
"^■B WÊ^ Ten behoeve van sleutelposities binnen het 'HF^ produktieproces van onze vestiging te

Hoensbroek (Schiffers food b.v.), zoeken wij
enkele enthousiaste

Hero Nederland II
B.V. ontwikkelt,
produceert

kwalitatief C_^ï_l
hoogwaardige BH
gebied van wmen meewerken aan de realisering van
dran..en' een kwaliteitsprodukt.confituren en
levensmiddelen. wij denken hierbij aan kandidaten in de

leeftijd van 20 tot 30 jaar met enige jaren
Vanuit het voortgezette opleiding. Ervaring binnen de
hoofdkantoor in frisdrankenindustrie is een pré, echter geen
Breda worden vereiste.
ook de Binnen de produktie-afdeling zorgen wij zelf
vestigingen in voor een gepaste opleiding.
Hoensbroek en
Tiel en de
aktiviteiten in Verder zoeken wij voor de vestiging te
België, Hoensbroek een
West-Duitsland
en Frankrijk
geleid.
Hero H^HH^l^lwLU^J^l^L±^i±X^A±^^^Hßmaakt deel uit M Ji JL*__\\\\ ■■'flly
van het
Zwitserse
multinationale die opgeleid wil worden tot een volwaardige
concern Hero kracht binnen onze Technische Dienst.
Lenzburg. Imh

Onze gedachten gaan uit naar een f ..
Voor de kandidaat met een LTS-opleiding -IJ f
komende jaren is bankwerken, in de leeftijd van 20 tot 25 jaar.
een zwaar Kandidaten die via om- of bijscholing het "investerings- door ons gevraagde niveau hebben bereikt, qq*programma kunnen eveneens reageren.
opgesteld voor f
de modernisering Zowel in de produktie als in de technische
van de produktie dienst wordt in ploegendienst gewerkt.

" bedrijven.
Daarnaast zijn
plannen
ontwikkeld om de Arbeidsvoorwaarden:
kwaliteit van de Hero kent voor bovenstaande funkties een
organisatie te uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden,
brengen op het
voor de toekomst Procedure:
gewenste niveau. Heeft u voor een van deze funkties ___

belangstelling, stuur dan binnen 2 weken uw ,
s?Hero Nederland sollicitatiebrief naar: )cha

groeit in omzet, ■>
,

resultaat en HERO NEDERLAND 8.V., afdeling Personeelszaken na
kwaliteit. Teteringsedijk 227, 4817 ME BREDA. £*
—f-at________Vmm__

I . 13'hter'
fet h. +> C__ trbc

Een zelfstandige funktie in een dynamische buitendienst t
n
n
e
o'Is datdepositie waarnaar u zoekt? 'eiff(

Ven

I Indien dit inderdaad het geval isen .n s
aar

■ uw leeftijd ligt tussen de 24 en 35 jaar «vii
■ uw vooropleiding is Havo en/of Meao ln v.
■ u woonachtig bent in hetrayon |Wll

■ u commercieel en expansief bent ingesteld "8e
■ pionieren voor u een aantrekkelijke uitdaging is *dan bent u wellichtbinnenkort onze nieuwe __ '|! VERTEGENWOORDIGER (M/V)

S in het rayon Zuid-Limburg (uitbreiding) :re
":■ waarin u een vast cliëntenbestand gaat beheren en exploiteren. *s,,
:": 'et e

De beloning iszeer aantrekkelijk en bestaat uit: ccc
:■: ■ een vast salaris met een gunstige provisieregeling Jaarx ■ uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 'e*'
x premievrij pensioen, een 13emaand, winstuitkeringen
"j: diversespeciale personeelsregelingen „^iji ■ een onkostenvergoeding. miP(
i. 'ür_

* In het eerste jaarwordt een inkomen gegarandeerd van
:": minimaal f38.000,-. Na ingewerkt te zijn is het mogelijk een haa,
.: inkomen te verdienen dat hier ver boven ligt. Bwe

U wordt door de Maatschappij vakkundig opgeleid terwijl 'an

Ivvoortdurende begeleiding en steun van een ervaren inspekteur jj'd,
geniet. *U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan etcJ

'n\i
_ De Verzekerings Unie *>

Levensverzekering Mij NV
W U 1 t.a.v. de afdeling Marketing, Jgs

HHHHHUIIi Catharijnesingel4B,3sllGC Utrecht.
U kunt ookbellen onder telefoonnummer 045-210767 ;ia:

of tot 16.30 uur030-333417 J'_J*n
MH^^H^M|MH-__M_____H_____-_H______H_^^

Harcros Chemicals 8.V., Haagen House, een middelgro*\
bedrijf teRoermond, produceert stearaten en stabilisator?6 a
onder meerten behoeve van de P.V.C.-, rubber- enpapi^
verwerkende industrie. düt

Voor onze afdeling TechnischeDienst vragen wij een ie,
lei

projektengineer m* 5

Deze funktionaris, dierapporteert aan de ChefTechnisC^Ui
Dienst, zal o.a. tot taak hebben:

" het uitwerkenvan projekten; <t,c
" het begeleiden van de uitvoering van goedgekeurde ViJt

projekten; _t

" evt. meewerken in projekten t.b.v. opzet nieuw bedril' t (1.
'jl

Vereist:

" opleiding HTS-werktuigbouw of Chemische Techno^
9'e; ,A

" enige ervaring op voornoemd werkterrein, bij voorke^
opgedaan in een produktiebedrijf; \

" leeftijd 25 tot 30 jaar. 'k

Een psychologisch onderzoekkan tot de selektieproced" *o
behoren. J1

L
■»a. *V

Belangstellenden nodigenwij uit hun schriftelijke sollicit»

«Mp te richten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,

■ t.a.v. de heer J.Köhlen, Molenweg 10, . ' V.m 6041 KV ROERMOND. Tel. 04750-91777. [_

HARCKU b Harcros Chemicals 9- tr
CHEMICAL GROUP Haagen House
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II onlangs is het eilandje Pampus in
" het IJsselmeer voor 50.000

gulden verkocht aan zeven
Ambitieuze 'Heren van Pampus.
'ij hebben grote plannen met het

onbewoonde eilandje van drie
ectare waarop aan het einde van

de vorige eeuw een fort werd
gebouwd.

Wind

# Bovenop
hetfort. Wie in
een mangat
stapt, valt zes
meter omlaag.

In tegenstelling tot vele andere in
onbruik geraakte verdedigingswer-
ken is Pampus geen natuurgebied
van belang geworden. De wind
heeft er permanent vrij spel. Als
fouragegebied voor vogels is het te
klein, de ecologische waarde is
praktisch nul. Muggen en spinnen
bevolken het fort en een enkele
keer wordt er een verdwaalde lijster
of vink waargenomen. Pampus is
een echt menseneiland, door men-
sen opgebouwd en weer afgebro-
ken.
In de loop der jarenverdween alles
wat ook maar de geringste waarde
had. In de keukens van Muiden lig-
gen enkele honderden vierkante
meters plavuizen, waarvan de af-
druk in het achtergebleven cement
nog steeds zichtbaar is. Alle houten
kozijnen zijn in de Tweede Wereld-
oorlog opgestookt. De keukenin-
ventaris, vanwege roestgevaar van
koper vervaardigd, was toen allang
in kleine bootjes door de bevolking
afgevoerd.

Watersporters en vooral padvinders
waren veelvuldig op Pampus te vin-
den. Zij lieten een spoor na van on-
begrijpelijke souvenirs, zoals een
cdrnplete automobiel in de droge
gracht. Deze auto, een Volvo zoals
bleek na analyse van het verroeste
motorblok, was net als de clochard
van Pampus over het ijs naar het
eiland gereden.
Ook de mijnopruimingsdienst heeft
een krachtige bijdrage geleverd aan
beschadiging van het eiland. Er zijn
vele kraters te vinden als gevolg van
het tot ontploffing brengen van on-
gebruikte handgranaten. Het geeft
het landschap, voor zover je daar-
van kunt spreken, nog een zekere
afwisseling.
Is Pampus dan enkel een monument
van onnut? Dat is te bezien. In elk
geval één geallieerd militair heeft er
zijn leven aan te danken. De Cana-
dese piloot Murray stortte in de
Tweede Wereldoorlog op de terug-
weg van een bombardement in
Duitsland met zijn toestel in het Us-
elmeer. Het was midden in de nacht
en Murray, die ongedeerd uit zijn
vliegtuig had weten te komen, wist
de kust te bereiken en zocht een be-
schutte plek op. Pas de volgende
morgen werd duidelijk dat hij zich
op een miniscuul en verlaten eiland-
je bevond: Pampus.

Dagen later werd hij ontdekt door
visser Vlaanderen uit Muiden die
bij Pampus geregeld een fuik uitzet-
te. Hij nam de Canadees mee naar
Muiden en bracht hem onder bij de
familie Roozendaal, die de piloot
de hele oorlog bij zich heeft gehou-
den als de doofstomme knecht Jan.
En dan zijn er nog de nakomelingen
van de fortwachters die aan hun
verblijf op Pampus een redeloze
liefde voor de zee hebben overge-
houden. De inmiddels 80-jarige me-
vrouw Jacobavan der Ven uit Naar-
den was vier jaar, toen ze Pampus in
1911 verliet. Haar moeder vertelde
vroeger met plezier hoe Jacoba en
haar broer bij de fortwachterswo-
ning aan een touw waren vastge-
bonden. Als geiten bij een boerde-
rij.

Mevrouw Kolsteeg-Van Capelle
heeft nog herinneringen uit de eer-
ste hand. ~Het was er zeker een-
zaam, maar als je in dat isolement
leeft, dan ervaar je dat niet zo. We
gingen wel elke dag met de Pampus-
boot, een klein bootje zonder ka-
juit, naar school in Muiden, maar
als er zware ijsgang was kwam je
soms weken niet van het eiland af".

„Mijn vader kreeg op een gegeven
moment door dat mijn broertje en
ik mensenschuw waren geworden_
Hij heeft toen overplaatsing aange-
vraagd naar Utrecht. Die schuw-
heid heeft nog jaren doorgewerkt,
ook toen ik in Utrecht bij de Spoor-
wegen kwam te werken. Als ik een
dossier moest wegbrengen, liep ik
de deur drie keer voorbij, voordat
ik bij iemand naar binnen durfde te
gaan. Ik ben die angstige houding
pas in de oorlog kwijtgeraakt, toen
ik in de hongerwinter wel op pad
móest om aan eten te komen".
Niettemin kan zij het fortwachters
in spe aanraden zich op het eiland te
vestigen. „Ik heb er leren klaute-
ren. In de winter kon het er erg on-
herbergzaam zijn, maar ik heb toch
ook fantastische herinneringen aan
kruiend ijs. Mijn vader maakte dan
een natuurlijke glijbaan op zon
stuk ijs waar ik met een deurmatje
vanaf gleed. Hij ving me dan aan de
onderkant op".

„Het leven in een isolement is me
later nog goed van pas gekomen,
toen ik door de situatie thuis alles
alleen heb moeten uitzoeken. Ik
heb geleerd hoe je helemaal op je-
zelf kunt terugvallen. Je moet het
allemaal alleen doen, dat heb ik van
Pampus meegekregen".

Bert van den hoed

# Aan de
zuidkant van
de vesting,
draagt Pam-
pus nog een
naambord.

Zeven
ambitieuze
heren kopen
eilandje in
het IJsselmeer

Ruim 800.000 gulden kostte de
bouw van Pampus, toentertijd bijna
het volledige budget van het minis-
terie van oorlog. Vierduizend hei-
palen verdwenen in de bodem. Een
metersdikke basaltlaag fungeerde
als fundering voor de miljoenen ki-
lo's staal, gietijzer, beton en aarde.
Met die Duitse kanonneerboot is
het nooit wat geworden, zoals ook
het Fort Pampus een roemloos le-
ven zou gaan leiden. Vanaf het fort
is nooit een schot gelost, althans
niet in oorlogstijd. In 1952 hield het
op een verdedigingswerk te zijn.
Reeds in 1933verliet de laatste fort-
wachter het eiland. Vanaf dat mo-
ment zette het verval in.

Ideeën

- op de nabijgelegen beroemde
zandrug Pampus waaraan het ge-
zegde 'Voor Pampus liggen' is ont-
leend. Volgeladen schepen van de
Verenigde Oostindische Compag-
nie die via de Zuiderzee naar de
Amsterdamse thuishaven voeren,
moesten bij eb wachten voor de on-
diepte Pampus die ter hoogte van
Muiden boven het water uitstak en
de ingang van het IJ blokkeerde.
Het Muiderzand was een soortgelij-
ke zandrug, van oorsprong een van
de uitlopers van de Gooise Heuvel-
rug. Strategisch van het grootste be-
lang ter verdediging van Amster-
dam, althans dat meende het Twee-
de Kamerlid-lid J.W.H. Rutgers
van Rozenburg. Na de Frans-Duitse
oorlog was men in 1870 nog steeds
beducht voor de expansiedrift van
de Duitse keizer Wilhelm I.

Rutgers had vernomen dat de Duit-
sers een kanonneerboot hadden
ontwikkeld met een zeer geringe
diepgang en zwaar geschut. Met
deze Wespe zouden de Duitsers
moeiteloos via de Zuiderzee kun-
nen opvaren naar Amsterdam. Om
dat te voorkomen diende het Fort
Pampus te worden gebouwd als on-
derdeel van de Stelling van Amster-
dam, een ring van forten rondom de
hoofdstad.

"^gens de overlevering heeft er in: strenge winter van 1985 nog een
)chard op het eilandje Pampus ge-
tond. Het zou een Amsterdamse
'erver zijn geweest die, in staat
steld door zware ijsgang, lopend
:t eilandje had kunnen bereiken.

e clochard van Pampus', zoals hij
spoedig werd genoemd, moet

.üLïnter voordat de dooi inzette te

*" het eiland weer hebben verla-n- Of niet. Niemand heeft hem

"r boot vervoerd, heen noch terug.
'n elk geval is op Pampus zijn ske-
! nooit gevonden", zegt Cees
e'ffer, sinds dinsdag een van de
ven 'eigenaren' van Pampus.en sterk spookverhaal is het niet,aar wie na een klein half uur varen
'nuit de haven van Muiden voet
'n wal zet op het eilandje, houdt
Willekeurig rekening met een on-
'ngename, maar spectaculaire
'ndst van een stoffelijk overschot
verregaande staat van ontbin-nS- Van wie dan ook.

's de rondleiders uit het zicht zijn
■fdwenen en de dolende wande-ar is doorgedrongen tot aardedon-
ire uithoeken van het fort Pam-
"i is een plotselinge ontmoeting

'et een wapperend stuk zwart plas-c een goed argument het licht
!aar weer eens op te zoeken. Wat

fet wil zeggen dat je terstond de
'e 8 terugvindt, want handzame
£°ene bordjes met 'nooduitgang'
|ntbreken.''''Peterzuur, dat uit de vochtige, Uren druipt, zet zich op kledij

st- Hoe nu verder? Daar is licht,
,aar dat komt van boven. Voor ons*eer een dikke halfronde muur.an maar terug langs een van de

Jjlders die half onder water staan
*aar een ongeregeld gedruperklinkt. Hoe lang geleden zou; 2'jn dat iemand deze kelder he-

:maal heeft doorzocht?°en mevrouw Kolsteeg-Van Ca-
'le in 1987 voor het eerst sinds
"tenenvijftig jaar Pampus weer
z°cht, wist ze als enige blinde-

9ês de weg te vinden in het fort. In
" had ze als dochter van fort-
.chter Jan van Capelle Pampus op

[g rjge leeftijd verlaten. Meer danr jaarwoonde ze op het eiland inn isolement dat haar verdere le-J n zou bepalen.

Emotioneel
r^' nsdagmiddag 20 februari 1990 is
,oioaanwezig op de plechtige bijeen-

]j|J*tin de ridderzaal van het Mui-
waar het eiland Pampus

a
or de Staat der Nederlanden
rdt overgedragen aan de particu-

" e stichting Pampus. Met een
k
,'n fototoestelletje weet ze zich
j .*aam naar voren te dringen te-, den van een kluwen fotografen
)ecameralieden. Met haar ma-rres dwingt ze menig profes-

iC^Unf6' co"e ëa tot een ander stand-
(la[ f. Het is immers 'haar' eiland
_Vj e. 'er 'n andere handen overgaat.■it_. datzelfde cameraatje maakte

1 Vi,^'! vanaf een bootje foto's
Ui tn et eiland van haar jeugd. Op

i. t .j, °d'ging van de stichting ging ze
'\'_\_ i n°B eens terug naar het moei-
vCe

, ereikbare Pampus dat ze al zo-
IC ~g Jaren had willen terugzien.

'Uw**41 bootje beleefde ik heel;Vr() '°nele momenten", zegt me-

' holsteeg. „Het eiland kwam
t!\-A., s dichterbij en steeds weer. e eik een foto. En toen stond
'«no neens op- Fantastisch. In die

A> vf donkere gangen kon ik alles
*nde n- Wist ik uitgangen langs
i>ien re^ wegen dan we waren geko-

gtlktyjjj yek, dat je zoiets nooit meer

Zeven 'Heren van Pampus', in
functie variërend van burgemeester
van Muiden tot horeca-exploitant,
hebben zich nu voorgenomen het
verval tot staan te brengen. Jan
Geesink, penningmeester van de
stichting die het eiland sinds dins-
dag in eigendom heeft, verklaart
zich nader. „We gaan uit van de
down-optie. Dat wil zeggen: alles
wat er meer gebeurt dan tot op he-
den - en dat was niks - is meegeno-
men. We beginnen rustig, met
ideeën die haalbaar zijn".

Ondiepte
V 'B9s °" Pampus is tussen 1887 en
en n j|ebouwd op het Muiderzand~ zoals vaak wordt beweerd

schutskoepels in glas terugbouwt en
daar vergaderfaciliteiten maakt,
dan heb je toch een aantrekkelijke
bestemming".
Geesink, een van de twee Muidense
horeca-exploitanten in het stich-
tingsbestuur, is inmiddels schipper
geworden van de Pampus 1, een
voormalige riviervlet van Rijkswa-
terstaat die het mogelijk maakt een
geregelde pendeldienst te onder-
houden tussen de haven van Mui-
den en Pampus. Vooral van belang
bij het werven van sponsors die, al-
vorens zij de plannen van de stich-
ting financieel gaan ondersteunen,
eerst wel eens willen worden rond-
geleid over het eilandje.

Die sponsors zijn hard nodig, want
de uitvoering van alle ideeën gaat
de armlastige stichting miljoenen
kosten. „Algehele restauratie van
het fort schat ik op circa 20 miljoen
gulden", zegt Geesink. „Ik denk
serieus dat het zover zal komen,
maar we beginnen eenvoudiger. De
vorige eigenaar, Rijkswaterstaat,
heeft een bruidsschat meegegeven:
een nieuwe, enkele tonnen kosten-
de aanlegsteiger. Daarmee wordt
het eiland weer goed bereikbaar".
„Zelf willen we met eenvoudige
middelen nog deze zomer de fort-
wachterswoning weer bewoonbaar

maken. Op het moment dat Pampus
makkelijk toegankelijk is gewor-
den, moet er bewaking zijn. Er heb-
ben zich al mensen aangemeld die
zich graag op Pampus willen vesti-
gen. Gerieflijk zal het er zeker niet
worden, want er is geen elektriciteit
en water op het eiland. Maar er is
heus wel te wonen. Wie in een cara-
van woont, heeft ook al deze ge-
makken niet".
„Daarna willen we een grote
schoonmaakactie houden en het
fort weer veilig maken. Het is er nu
te gevaarlijk, je kunt lelijke smak-
ken maken. Willen we er straks
mensen rondleiden, dan moeten er
op zijn minst fatsoenlijke afraste-
ringen komen op al die plekken, bij
de luchtgaten op het dak bij voor-
beeld, waar jenu zes meter naar be-
neden kunt vallen".

De onzichtbare basaltring, die
rondom het fort ter voorkoming van
stormaanvallen net onder de water-
spiegel is aangebracht, zal voor een
deel worden opengebroken. Menig
onwetend watersporter die in de af-
gelopen jaren het eiland straffeloos
dacht te kunnen enteren heeft zijn
jacht op de stenen ring zien leks-
laan.
Volgens Geesink is het allerminst
noodzakelijk dat alle voorgenomen

Er had een grote verkeersader met
veertien rijbanen en een monorail
moeten komen. Een kwart van be-
bouwing op de maquette bestond
uit torenflats van dertig verdiepin-
gen. En in 1965 organiseerde Prof.
A. Heertje een excursie naar Pam-
pus om te onderzoeken of het
eiland geschikt zou zijn te maken
voor studentenhuisvesting.
„Nou ja", zegt Geesink. „Pampus
is vanaf Schiphol zeer goed bereik-
baar. Per helikopter ben je er in een
paar minuten. Ik meen het serieus:
waarom zou er geen congresmoge-
lijkheid in het fort gemaakt kunnen
worden ten behoeve van ministers
of andere functionarissen die stren-
ge bewaking behoeven. Het fort is
zeer eenvoudig en dus goedkoop te
beveiligen. Als je devoormalige ge-

SPAMPUS,eenmolshoopopzee
Zaterdag 3 maart 199031

restauratieplannen zijn uitgevoerd
voordat het publiek naar het eiland
toe wil komen. „Met eenvoudige
middelen is het mogelijk duizenden
dagtoeristen naar het eiland te krij-
gen. Je kunt het bij voorbeeld ge-
bruiken als starteiland voor zeil-
wedstrijden of als locatie voor con-
certen. Mensen vinden het leuk om
die malle steenklomp te bezoeken,
dat blijkt elke keer als je iemand het
eiland laat zien".

" Twee van
de nieuwe
heren van
Pampus:
Jan Geesink
(rechts) en
Cees Pfeiffer
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CENTRALE VERWARMING |
_m mmm In ons bedrijf is een vacature voor een

| * TECHNICUS C.V. m/. I
Functie-informatie:
- ontwerpen, berekenen en tekenen van c.v.-installaties;- calculeren en opstellen van begrotingen en offertes.
Voor deze functie gelden de volgende eisen:- MTS-opleiding, eventueel aangevuld met M.1.T.-opleiding W1en W2of

gelijkwaardig;
- ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling;__i - goede contactuele eigenschappen;

■■ - in teamverband werken kunnen uitvoeren;- leeftijd tussen 25 en 40 jaar.
■ Uw salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend in
m overeenstemming met het niveau van die functie. I

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan■ Dom v/d Bergh, Voorstad 25, 6131 CP Sittard; telefoon 04490-10630.

WÊÈ landbouw, natuurbeheer en visserij

vraagt t.b.v. het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau een

assistent algemene zaken,
tvs plv. directiesecretaresse (v/m)

Het voedselvoorzieningsin- en verkoop- Enige jaren ervaring in een soortgelijke of
bureau (VIB) is in het kader van de andere administratievefunctie strekt tot

'■ EG-marktordening belast met de uit- aanbeveling.
voering van de interventiemaatregelen in
de agrarische sector voor wat betreft uit- Standplaats: Hoensbroek (gemeente

■ voering van regelingen inzakede aan- en Heerlen).
verkoop, het beheer en de opslag van

_____E________ interventievoorraden en het uitvoeren van "_?"SJ^:JJ£*ZSSnn
diverse steunregelingen. Tevens verzorgt S^l*op

H
mogell)kheid op

het VIB de aankoop «n voedselhulp en 9rond van dienst,|Jd
agrarische grondstoffen voor ontwikke-: lingslanden in het kader van de ontwikke- "lingssamenwerking. ,
■r |_. Telefonische inlichtingen kunnen worden- zelfstandige administratieve verwerking '°9"nneïbi'd^^. Jf«*

en begeleiding van het mate.iaalber.e_r h°°'d fde aldelin3 FinanciëleZaken,
en administratie;- beheer huisvesting en bijbehorende °nderm 045-238383 toestel 209.
voorzieningen; Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding■ uitvoering van speciale opdrachten, mnCa[uKmm!mE-28.10.3.30.3 in de■ informatieverstrekking en onderhouden linkerbovenhoekvan briefen enveloppevan contacten binnen 14 dagen na verschijning van dil
vervanging van de directiesecretaresse. blad nchten aan Voedselvoorzieningsm-

Functie-eisen: en verkoopbureau, ta.v. Stafafdeling

■ MAVO, MEAO-CE strekt tot aanbeveling; Personeelszaken en Opleidingen,
■ steno. Postbus 960, 6430 AZ Hoensbroek.

m_m*m—'m^ — »^—\^^ — — tm^~^ — — — — — ~~~~ — —.^^i — ** — tm ___________

VBF Buizen BV, dochteronderneming van de Hoogovens Groep BV, is
Nederlands grootste producent van gelaste stalen buizen. Deze buizen worden v
o.a. toegepast als "precisiebuis" in meubels, bedden, auto's, rijwielen, huis-
houdelijke artikelen en hekwerken. De zogenaamde "dikwandige" buizen en
zware profielen worden o.a. in transportleidingen en bouwkonstrukties gebruikt.

Bij VBF Buizen in Maastricht, waar op dit moment ca. 150 mensen
werken, heeft dé laatste tijd een uitbreiding van de produktie plaats-
gevonden. Dat betekent automatisch, dat we ook meer kollega's nodig
hebben. Daarom doen we een oproep aan

die van aanpakken weten
Er zijn vakatures op enkele afde- Wat verwachten wij van u?
lingen. Gewerkt wordt in 2-ploegen- Een instelling die past binnen ons
dienst. bedrijf, dus enthousiasten flexibel.
Wat mao u van ons verwachten? Een LTS.-opleiding of vergelijkbaar,wat mag u van ons verwacmen. bijvoorbeeld enkele jaren MAVO.Binnen een groot produktiebednjf ~J";~'^^.Z!^Ta l_T. -.ï.?
als VBF is een goed arbeids- U moet minimaa" "I" z.jn.

klimaat heel belangrijk. Daarom Sollicitatie:
besteden we veel aandacht aan de Schriftelijke sollicitaties met uit-
medewerkers en hun arbeids- voerige inlichtingen over persoon,
omstandigheden. Gezamenlijk opleiding en ervaring binnen
werken we binnen het bedrijf aan 10 dagen te richten ter attentievan
een goede sfeer. De salariëring en dhr. R.M.J. Kuijer, Chef Personeels-
secundaire arbeidsvoorwaarden zaken,
zijn bij ons zonder meer goed.
Verder bieden we medewerkers alle
ruimte om zich verder te ontwik- VBF Buizen BV,
kelen door middel van in- of externe Postbus 80,
opleidingen. 6200 AB Maastricht.

f VBF___l^mU~'V __-________________________i_m_m WÊÊÊKÊÊÊH^^^^^ mwww- /

i ,
Gevraagd
voor spoedige indiensttreding:

boekhoudkundig/financieel
medewerker (m/v)
* Functie-omschrijving:
- het uitvoeren en beheren van de

financieel/administratieve werkzaamheden;
- het voorbereiden van de jaarbalans + tussentijdse

rapporteringen.

* Functie-eisen:
- opleiding minimaal SPD of gelijkwaardig;
- liefst enige jaren praktijkervaring;- enige ervaring en kennis van geautomatiseerde

gegevensverwerking gewenst;
- salariëring geschiedt op basis van leeftijd en

ervaring.
Sollicitatiebrieven met een uitvoerig curriculum vitae,
zo spoedig mogelijk te richten aan

/__\T\. directie van

JmïV Jan Oprelj B.V.
X^^^A Rijksweg 72

6269 AD Margraten
tel. 04458-1541

tempo-team
uitzendbureau
Industrie
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse afdelingen van een automobielfabriek.
U bent gemotiveerden in het bezit van een LBO-
diploma. Er wordt gewerkt in 2-ploegen- of
dagdienst.Vervoer is geregeld. U kunt voor langere
tijd aan de slag. Bent u geïnteresseerd? Laat u zich
dan nu inschrijven op een van de onderstaande
vestigingen.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

043 - 21 05 51, AdrianeKeulen
Maastricht, Hoenderstraat3

04400 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
Heerlen, Op deNobel 1/AkerstraatI

Ral/l/ar 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 ondernemingen omvat 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
die 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
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
en U heeft een brede actieve maatschappelijke eisen:
belangstelling. - voltooide VWO-opleiding en HEAO-BE
Uw leeftijd is ± 23-27 jaar. - bezig zijn met de NIVRA-studie en gevorderd het

4e studiejaar, 1 e fase
- creatief en beschikken over goede sociale vaardigheden
- goede beheersing Nederlands/Engels
- leeftijdsindicatie ± 25-27 jaar.

Bij Bakker & Versteegh (registeraccountants, belastingadviseurs, accountants-administratieconsulenten werkt U in een organisatie van
ongeveer 180 personen, werkzaam in 9 vestigingen.

Uw sollicitatie kunt U richten aan de afdeling Personeelszaken, Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht, telefoon 043-254601.

in co-operation vestigingen te
with Maastricht, Sittard, Brunssum,

CoODerS Roermond, Weert, Helmond,

&Lvßr3nd Venlo, Venray, 's-Hertogenbosch

IDUROXGASBETONB.V. produceert met ___
4fabrieken in de Benelux nietalleen
blokken en gewapende elementen, maar
bouwt ook mee als verwerker/onderaan-
nemer van eigen produkten.
Wijzoeken voor spoedige indiensttreding
vooronze vestiging te LANDGRAAF
(Limburg) een

ï CHEF
WERKTUIGBOUWKUNDIG
ONDERHOUD m/v
in de leeftijd van 28-35 jaar.
Deze functionaris dient te beschikken over:
- opleiding H.T.S.-Werktuigbouwkunde;
- ervaring in het werktuigbouwkundig onderhoudsgebied,

inclusief de hierbij behorende moderne beheerstechnieken;N
- affiniteit met PLC-bestuurde installaties;
- leidinggevende capaciteiten;
- goede contactuele eigenschappen en organisatorisch

vermogen.
la

Bent ugeïnteresseerd? Schrijf dannaar-

dumX-TTOTOTMi
Postbus 23, 4200AA Gorinchem.
la. v. de heer W.F. deJong, Hoofd
Personeelszaken. Telefoon 01830-50911.

/AVICLAUDY b

bv Bouw- en Aannemingsmaatschappij

Ter versterking van onze kalkulatie-afdeling zoeken wij op korte
termijn een: -

. KALKULATOR m/v ~' Funktie-
omschrijving : - Het analyseren van bestek en tekeningen.- Het zelfstandig opstellen van begrotingen.

Funktie-eisen: - Opleiding minimaal MTS-bouwkunde.- Ruime ervaring als kalkulator.- Goede kontaktuele vaardigheden.- Kennis van automatisering.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie,
welke vertrouwelijk zal worden behandeld, te zenden aan:
Direktie BV. Bouw- en Aannemingsmij. Vic. Laudy,
Postbus 89, 6130 AB Sittard.

"
I i ✓

f janlinders _ v
is een snelgroeiende keten van supermarkten
in Zuid-Oost Nederland. >f

-I Alle supermarkten bieden de consument:
- een ruim pakket levensmiddelen van hoge
kwaliteit tegen zeer lage prijzen o,

- een uitgebreide keuze in de versgroepen,
zoals:

* 1e klas vers vlees, dat ter plekke in
volledig ambachtelijke slagerijen \ü
verwerkt is 'ai

* aardappelen, groente en fruit uit alle
windstreken; een geheel eigen

I aankoop- en distributie-net staat garant . ,a
voor versheid en kwaliteit tel

* fijne vleeswaren vers van het mes uit
binnen- en buitenland ,

* Nederlandse en buitenlandse v a
kaassoorten, zowel voorverpakt als st,
vers van het mes

- een uitgekiend assortiment gebruiksartikelen
(non-food) da

n_
In verband met de verwachte voortzetting van
de groei is er plaats voor:

I CHEF SLAGERS
I SLAGERS en *I LEERLING SLAGERS J

Wie een VAK wil kiezen voor 'n goede
toekomst kan nu aan de slag.
Onze 40AMBACHTELIJKE SLAGERIJEN
hebben nu en in de toekomst
VAKMENSEN nodig.
Je bent jong en jewilt een goed salaris.
Jongens en meisjes, dames en heren,
PAK DIEKANS.
i

Kom praten met de vakmensen van Jan Linders.

Sollicitatieskunnen gericht
worden aan: Hoofd Personeelszaken

I janlinders .V !
Postbus 72 I v
5854 ZH Bergen (L.)
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# Ella Zwayer:
„Mijn flat was
volledig ingericht.

De opvangcentra proberen via cur-
sussen een bijdrage te leveren aan'
de opleiding van de nieuwkomers
tot zionist en in zekere zin tot jood.
De meeste immigranten zijn niet al-
leen volslagen atheïst, maar hebben
ook geen enkel idee wat het joden-
dom als godsdienst en als identiteit
inhoudt, ook al doordat de Russi-
sche joodsegemeenschap zich nooit'
openlijk heeft kunnen organiseren.
De eerste twee dagen na hun aan-
komst in het centrum krijgen ze een
stoomcursus in joodse feestdagen,
zionisme, vakbonden,'gezondheids-
zorg en het Israëlische onderwijs-
systeem. De derde dag bezoeken ze
het Diaspora-museum in Tel Aviv,
om te zien hoe de joden de afgelo-
pen tweeduizend jaar buiten Israël
hebben geleefd. Daarna pas begint
de intensieve cursus Hebreeuws,
die de basis moet leggen voor hun
carrières in het nieuwe land.

i;Nu de Amerikaanse regering de
immigratie uit de Sovjetunie

drastisch aan banden heeft
gelegd, richt de stroom joodse

landverhuizers zich op Israël. In
de eerste twee maanden van dit
jaar bereikten bijna tienduizend

Russische immigranten via
Budapest of Bukarest het

vliegveld van Tel Aviv. In
dezelfde periode van het vorig

, jaar waren het er nog geen
vijfhonderd.

Arabische
beschuldigingen dat

de nieuwkomers
regelrecht naar de

bezette gebieden
worden

doorgesluisd, zijn op
'ijn minst voorbarig.
Israël zit voorlopig

met een ander
nijpend probleem.

Wat zal er gebeuren als de
duizenden nieuwkomers, met

hun hooggespannen
verwachtingen en hun goede

opleiding, in Israël niet vinden
wat ze in de Verenigde Staten

hadden willen zoeken?

Nieuwe joodse immigranten: weinig idealisme, veel ambitie

ISRAËL ALS TWEEDE KEUS

Ella Zwayer, moeder van twee jon-
ge kinderen en tot vijf maanden ge-
leden gids in de Hermitage in Le-
ningrad, noemt zichzelf ..een dui-
delijke uitzondering" omdat ze uit
een zionistische familie komt. Ze
woont niet in het opvangcentrum,
maar in een eigen flat in Ra'anana.
Over de opvang is in Israël is ze laai-
end enthousiast. „Mijn flat was
compleet ingericht en in de koelkast
stond voedselklaar zodat we de eer-
ste paar dagen niets hoefden te ko-
pen. De volgende ochtend belden
er allerlei mensen op die vroegen of
ze iets voor ons konden doen en de
buren zijn werkelijk fantastisch. Zo
behulpzaam".
Samen met haar man. een compu-
tertechnicus. beheerde ze in Lenin-
grad een ondergrondse joodse bi-
bliotheek, met boeken over zionis-
me, de Hebreeuwse taal en joodse
geschiedenis. Het veranderde poli-
tieke klimaat maakte het mogelijk
dat de bibliotheek inmiddels is ver-
huisd naar het nieuwe joodsecultu-
rele centrum. ~We hebben via een
notaris geregeld dat een vriend van
ons nu officieel de eigenaar is. want
anders gaat alles verloren als de sta-
linistische toestanden zouden terug-
keren. Een waterdichte garantie
biedt dat natuurlijk niet, maar je
moet toch iets doen".

Enthousiast

# Zalman Zamir, directeur van het immigranten-opvangcentrum in Ra'anana: „Woonruimte is een grootprobleem

Ambtenarij
Bij de immigranten blijkt het wan-
trouwen jegensRussen in het alge-
meen en deRussische ambtenarij in
het bijzonder, diep geworteld. Alle-
maal hebben ze hun verhalen over
bedrog en corruptie. Dat begint al
bij de aankoop van een vliegticket
voor de reis naar Budapest of Buka-
rest, het eerste traject op de weg
naar het beloofde land. Wie zijn
aankoop bij Aeroflot verricht, be-
taalt de normale prijs en moet soms'
een half jaarwachten op een plaats.
Maar in alle grote steden werken
dubieuze reisbureaus, die adspirant
immigranten binnen een paar we-
ken of soms enkele dagen in een
vliegtuigstoel kunnen helpen.
„Ik heb voor mijn ticket ongeveer
tweemaal het officiële bedrag be-
taald, maar ik ken mensen die drie-
maal de prijs hebben neergeteld",
zegt Lev Kaufman, die als ingenieur
en jazz-gitarist in Israël twee kanten
uit kan. „Als je je verhuiskisten
gaat verzenden, moet je weer steek-
penningen betalen om ze op tijd op
de boot te krijgen. En hetzelfde
herhaalt zich als je je bezittingen
laat uitklaren. Je wordt gedwongen
tot allerlei trucs. Omdat we maar
driehonderd dollar mogen meene-
men, is het zaak van je laatste roe-
bels iets aan te schaffen dat je in Is-
raël te gelde kunt maken. Veel
mensen kopen daarom vlak voor
hun vertrek een piano, of schilderij-
en, of zelfs een hond".

visum voor Israël op zak rechts-
reeks door naar New Vork.
Amerika heeft niets van zijn aan-
trekkingskracht verloren en nog
steeds is Israël voor slechts een op
de tien nieuwkomers eerste keus.
Niemand in de immigratiehal maakt
daarvan een geheim. Alleen een
vriendelijke jonge vrouw, die haar
naam niet wil noemen, kijkt haar
man hulpeloos aan als de Ameri-
kaanse optie ter sprake komt. Maar
hij zwijgt. Uiteindelijk verbreekt
hun veertienjarige dochter de stilte
met de mededeling dat ze nog
steeds naar New Vork wil. De moe-
der, geschrokken, spreekt het meis-
je bestraffend toe. „Het heeft geen
zin erover te praten", concludeert
de echtgenoot berustend, „we zijn
nu hier".

'2e hebben ons verteld dat dit vier
'f v'jf uur gaat duren", zegt Boris
j-'ibinder, een twintigjarige stu-
e"t uit Bakoe. „Maar wat maakt
'et uit? Ik heb geen haast en ik ben
Jet gewend. In de Sovjetunie sta je
°°r alles in de rij". Het is half vijf
J 1de ochtend, ruim een uur nadat,et toestel van de Hongaarse lucht-
*ttrtmaatschappij Malev op het
l'egveld Ben-Gurion is geland. In

* 'mmigratiehal heerst een sfeer

_
ari berustende afwachting. Nieuw-

op in de vloer verankerde
«Jstic kuipstoeltjes proberen knik-

'et>ollend wat verloren slaap in te
""en. Anderen drentelen druk pra-
nd heen en weer of bedienen zichan een tafel met koffie, limonade,n sandwiches. Uit de kantoortjese de hal omgeven, klinkt geritseln formulieren en gebonk vanempel_, vertrouwde geluiden voore honderdvijftig immigranten die

r^e nacht zijn aangekomen,
j

e Russen wekken niet de indruk
dt ze uit acute economische nood
<<ar Tel Aviv zijn gevlogen. Alleen.e kleding van uit de buitengewes-

jj.
11 afkomstige bejaarden verraadt

at nog maar net zijn vertrokken
y? het afbrokkelende Sovjet-rijk
*n boeren en arbeiders. Het me-
rjdeel behoort qua welstand en
P'eidingsniveau tot de Russische%ddenklasse.

Russen ze graag kwijt wilden. Laat
die immigranten maar blijven waar
ze zijn. Of, wacht even, u komt uit
Holland. Wilt u ze niet overnemen?
Een gulden per stuk. Nee? Een hal-
ve gulden dan?"

De nieuw aangekomenen zijn het
erover eens dat ze de voorhoede
vormen van een aanzwellende
stroom, want de situatie in de Sov-
jetunie verslechtert met de dag.
Niemand twijfelt eraan dat geweld-
suitbarstingen tegen de joodse min-
derheid nog lang zullen uitblijven.
Boris Einbinder omschrijft de toe-
stand in zijn geboortestad Bakoe, in
Azerbeidzjan, als ~Roemenie zon-
der revolutie". Hij is ervan over-
tuigd dat het grootste deel van de
150.000 leden tellende joodse ge-

meenschap van Bakoe binnen de
komende paar jaarzal vertrekken.
„En onder hen zijn mensen die er
twee maanden geleden nog niet
over peinsden de Sovjetunie te ver-
laten".

Geweld

om zo snel mogelijk wat te kunnen
verdienen. Wij kunnen hier hun
Russische diploma's en documen-
ten vertalen, maar de meesten
duurt dat te lang. Ze trekken er al
na een paar dagen zelf op uit om
een vertaler te zoeken, uit angst dat
iemand anders een aantrekkelijke
baan voor hun neus wegkaapt".

voor minder dan een half miljoen
gulden.
„De hoge prijzen van flats en de re-
latief lage hypotheek vormen een
probleem", zegt Zalman Zamir, di-
recteur van het immigranten-op-
vangcentrum in Ra'anana, een
noordoostelijke voorstad van Tel
Aviv. „Het betekent dat mensen te
lang in het opvangcentrum zitten.
Mijn ervaring leert dat een echtpaar
een jaar of twee hier blijft om te
kunnen sparen. Als ze allebei wer-
ken, houden ze in die tijd zon tien
of vijftienduizend dollar over. Voor
dat bedrag, in combinatie met de
hypotheek en een extra lening, kun-
nen ze dan een kleine flat kopen in
een plaats in de buurt van Tel Aviv.
Maar het betekent natuurlijk wel
dat ze nog lang op hoge lasten zit-
ten".

Westoever
Israël dringt al jaren aan op een
rechtstreekse luchtlijn tussen Mos-
kou en Tel Aviv. In januari was het
bijna zover, maar op het laatste mo-
ment schrokken de autoriteiten in
Moskou terug. Met de verklaring
van premier Jitschak Shamir dat Is-
raël de bezette gebieden nodig heeft
om de immigratiestroom te kunnen
opvangen, heeft Israël in Moskou
het laatste restje goodwill jammer-
lijk verspeeld. En dat terwijl de be-
zorgdheid van de wereld over de
vestiging van immigranten op de
Westelijke Jordaanoever goeddeels
uit de lucht is gegrepen. Van de 430
tijdelijke bewoners van het opvang-
centrum in Ra'anana wil er zegge
en schrijven één naar de Westoe-
ver. De overigen denken er eenvou-
dig niet over. Zelfs de „duidelijke
uitzondering", de zioniste Ella
Zwayer, blijft liever in Israël. „Nie-
mand wordt naar de gebieden toe
gestuurd", zegt ze fel, „dat is alle-
maal anti-semitische propaganda".

ad bloemendaal

Werelds
Typerend is dat de weinige Russi-
sche joden die vroeger naar Israël
kwamen, veelal geharde zionisten
met jaren gevangenis of werkkamp
achter de rug. zich in de heilige stad
Jeruzalem vestigden, terwijl het
nieuwe type immigrant een uitge-
sproken voorkeur aan de dag legt
voor het wereldse Tel Aviv en di-
recte omgeving. Niet minder dan 56
procent van de nieuw aangekome-
nen gaat onmiddellijk in dat gebied
wonen en de verwachting is dat het
aantal, ondanks de krappe woning-
markt, verder zal groeien. En dat
terwijl de Israëlische regering al
vele jaren even verwoede als ver-
geefse pogingen onderneemt om de
bevolkingsgroei buiten de stedelij-
ke concentratie te bevorderen.

op dit moment beter zijn gediend
met een toevloed van geschoolde
arbeiders, met name voor contruc-
tiewerk.
Om die reden is Hanna Dobkin,
cultureel en educatief werkster in
het opvangcentrum Ra'anana, niet
optimistisch over de kans op banen
voor de snel groeiende Russische
immigrantengemeenschap. „Ze
zullen bereid moeten zijn werk aan
te pakken op een lager niveau dan
ze in de Sovjetunie gewend waren.
Maar dan nog voorzie ik moeilijk-
heden. Als er niet snel en op grote
schaal wordt geïnvesteerd in de Is-
raëlische industrie, loopt de hele
immigratie uit op een drama. Dan
zitten we straks met een massa on-
tevreden academici'1.
De immigranten zijn ambitieus ge-
noeg, meent Hanna. „De mensen
die hier komen, zijn in meerderheid
geen idealisten en geen zionisten,
maar wie weet worden ze dat op den
duur. De meesten zijn materialis-
tisch ingesteld en hadden liever
naar de Verenigde Staten gewild.
Misschien is die nuchterheid wel
een zegen, want met idealisme al-
leen zullen ze niet veel bereiken. Ze
maken haast met vinden van werk

York
tlii'u Einbinder studeerde werk-
s>ch Uw aan een tecnnische hoge-
n u°! 'n Moskou en wil zijn studie
hepf f? voortzetten. Zijn familieft via eerder in Israël aangeko-
Slj j?kennissen al een huurflat in die
|jj, d gevonden. Ze hadden eigen-
s*■ geeft Boris grif toe, naar de
t 0 ren'gde Staten gewild. „Maar
'e J1We ein<Jel'Jk hadden besloten
liji r̂frekken, was er al geen moge-
lsr -^ meer. Nu zitten we dus in

maar ik ben optimistisch.

*e J,n hoeder is arts en ik denk dat
bre r snel aan de slag kan. Ze
rit," 81 meer dan twintig jaar erva-
"io T-ee' 'n net Amerika zou het
l e''ijker voor haar zijn, heb ik ge-
Vq d"-
*ntw de Amer'kaanse regering in
dC|l

00rd op Israëlische smeekbe-
dra .e komst van Russische joden
van 'Sch beperkte, reisden negenac tien landverhuizers met een

Overnemen?
De meeste Israëli's zijn blij met de
komst van de Russische joden. De
aanvulling van de bevolking bete-
kent een welkome steun in de rug,
in een tijd waarin de hoop op een
grote 'aliya' (komst naar Israël) al
was opgegeven. Maar niet iedereen
is gelukkig. „Wat mij betreft mo-
gen ze wegblijven", deelt een be-
veiligingsbeambte op het vliegveld
ongevraagd mee. „Wat moeten we
met ze? We hebben niet eens banen
voor ze. Er wonen hier al duizenden
Georgiërs en die zijn allemaal zo lui
als de pest. Geen wonder dat de

Academici

nieurs en musici. Dat Jijkt prachtig
maar de Israëlische economie zou

Zamir schat dat zestig procent van
de nieuwkomers uit de Sovjetunie
een opleiding op universitair niveau
heeft. Onder de arriverende Russen
is geen gebrek aan artsen, inge-

Een minderheid van de immigran-
ten vertrekt van het vliegveld naar
een van de over het land verspreide
opvangcentra. De rest gaat rechts-
reeks naar een eigen flat, geregeld
door familie of vrienden, of door
het ministerie van immigratie. De
eerste zes maanden betaalt het mi-
nisterie de volledige huur. Daarna
krijgt de immigrant een geleidelijk
afnemende huursubsidie, tot hij na
vier jaar zelf de volle prijs betaalt.
Wie wil kopen, komt in aanmerking
voor een hypotheek van gemiddeld
37.000 dollar (70.000 gulden), af-
hankelijk van de gezinsgrootte.
Daar kun je in Israël niet veel mee
doen, zeker niet nu de huizenprij-
zen mede door de verwachte toe-
vloed van immigranten door het
plafond schieten. In de meest be-
geerde woonwijken van Tel Aviv is
geen vijf-kamerflat meer te koop

Woonruimte
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2 wilhelminastraat 39
" 6131 KM sittard Het Centraal Ziekenfonds is recentelijk gefuseerd

tel.: 0. .90 95656 met het Algemeen Ziekenfonds voor de
Mijnstreek te Heerlen en bevindt zich momenteel

Z in de transformatie naar een nieuwe organisatie,
■ met in totaal circa 460.000 verzekerden.

Vooralsnog zal vanuit twee locaties worden
geopereerd. Op termijn wordt geopteerd voor een
centrale vestigingsplaats. L
De automatiseringsactiviteiten binnen onze— organisatie zijn deels centraal, deels decentraal

XI georganiseerd. Met betrekking tot het centrale
deel, werken wij extern in service bij een

Wf '^^^^ rekencentrum op een Unisys 2200 400 mainframe.
Z W Decentraal maken wij intern gebruik van een

W Unisys 6000 70 Unix-systeem.

H T De operationele automatiseringsactiviteiten zijn
ondergebracht bij de afdeling

Wr informatieverwerking terwijl de
ontwikkelactiviteiten binnen de afdeling
systeemontwikkeling plaatsvinden.

Binnen de afdeling systeemontwikkeling zoeken wij op korte
termijn een

PROGRAMMEUR
die zal meewerken aan de bouw en het beheer van
geautomatiseerde systemen, voornamelijk in een
UNIX-omgeving.
Deze functie biedt de mogelijkheid door te groeien naar de
functie van systeemanalist/programmeur.

Functie-eisen:
* een opleiding op middelbaar niveau;
* een flexibele persoonlijkheid met goede contactuele

vaardigheden en een sterk analytisch vermogen;
* minimaal enkele jaren ervaring met COBOL (JSP);. ervaring met PROGRESS en/of C strekt tot aanbeveling;
* kennis van database en datacommunicatietechnieken is een

pré;
* leeftijd circa 25-35 jaar.

Binnen de afdeling informatieverwerking is een functie vacant
van

WERKVOORBEREIDER/OPERATOR
Functie-inhoud:
* coördineren van het verwerkingsproces/planning (totaal 4

personen);
* bedrijfsklaar maken en houden van de apparatuur;
* opsporen en signaleren van problemen, zowel hard-ware-

als procedurematig;
* kunnen oplossen van Job Control Language (J.C.L.)

problemen en zelf schrijven/onderhouden van J.C.L.;
* toezien op de naleving van de vastgestelde

procedures/werkinstructies;
* onderhouden van de contacten met gebruikers en het

bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Functie-eisen:
* een opleiding op HEAO-81-niveau;
* planmatig en systematisch kunnen werken;

* goed in teamverband kunnen functioneren;

* klantgerichte attitude;
* ten minste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
* ervaring met een Unisys mainframe omgeving en UNIX is

een pré;
* leeftijd circa 25-35 jaar.

Informatie:
Informatie met betrekking tot de vacature programmeur kan
worden verkregen bij de heer G. Geurts, chef
systeemontwikkeling, en met betrekking tot de vacature
werkvoorbereider/operator bij de heer M. Keulen, chef
informatieverwerking.

Sollicitatie:
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief voor
14 maart 1990 te richten aan de heer H. Wachelder,
personeelsfunctionaris van het Centraal Ziekenfonds,
Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard. «m

J_y.m DE LIMBURGSE_1mfffPERSONEELSGIDS

■ UPS
Lips Heerlen B. V. is een modern geoutilleerde machinefabriek, gespecialiseerd in de
toelevering van machinaal bewerkte machineonderdelen en het in licentie
vervaardigen van een brede range van kwaliteitsprodukten. Het bedrijf heeft
daarnaast een eigen programma van hoogwaardige technische produkten voor de
scheepvaart en offshore-activiteiten.

Op de afdeling administratie van Lips Heerlen B.V. kan op korte termijn
worden geplaatst:

jonge administratief
medewerk(st)er
welke de start aandurft bij een interessant bedrijf met goede
toekomstperspectieven.

De voornaamste taken zijn:- verificatie en boeking van inkoopfacturen;
- verzorgen van kas-bank-giro- en magazijnadministratie;'- boeking van verkoopboek;- updaten van bedrijfsspaarregeling.

Na een gedegen inwerkperiode zal hij/zij de chef administratie vervangen
tijdens diens afwezigheid.
Wij denken aan een 21-24-jarige kandidaat m/v met MEAO-BE- of
MBA-opleiding welke de Duitse en Engelse taal beheerst.
Kandidaten met enkele jaren ervaring in en aantoonbare affiniteit met de
werkzaamheden en met automatiseringservaring genieten de voorkeur.
Indien u ambitieus bent, initiatief toont en een flexibele instelling bezit, dan
wacht u een mooie loopbaan.
Voor deze functie staan vanzelfsprekend een passend salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van uw persoonsgegevens,
opleiding en ervaring, kunt u zenden aan Lips Heerlen 8.V., t.a.v. de heer
M. Fredrix, de Koumen 1, 6433 KG Hoensbroek, tel. 045-217070. 47690

I—l IC6DU ZELFBEDIENINGS-
| | | GROOTHANDEL

vraagt voor haar afdeling slagerij een

SLAGER en HALFWASSLAGER
Belangstellenden gelieven te solliciteren bij

B.V. KEPU Z.B.
t.a.v. dhr. C.W.A. v. Putten
Ganzeweide 175
6413 GE Heerlen
tel.nr. 045-210606 m?.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn een complexe materie.
Bent u de HEAO-er EJ die ze adequaat 'vertaalt'?

Arbeidsvoorwaarden zijn regelmatig aan veran- Personeel-informatiebureau dat op haar beurt de 3500
dering onderhevig. U weet wat dat betekent: overeen- medewerkers van de divisie Kunststoffen informeert en

komsten die steeds opnieuw 'vertaald' moeten worden adviseert omtrent administratieve zaken op personeels-

naar concrete toepassing en duidelijkeregelingen. Daar gebied. De functie van medewerker Arbeidszaken kunt
is inzicht in de arbeidsvoorwaarden voor nodig. En een u beschouwen als een opstap naar andere functies bij

heldere kijk op de toepassing ervan. Twee kwaliteiten DSM, binnen arbeidsvoorwaarden of andere taken op
die vin huis heeft. Door uw interesse in dit vakgebied. personeelsgebied.
En uiteraard door uw studie. Uw opleiding is HEAO-EJ. Bij voorkeur metrele-

Bij de afdeling Arbeidszaken, onderdeel van de vante ervaring. U hebt affiniteit met automatisering,

afdeling Pen O van de divisies Kunststoffen en Elasto- Verder is het belangrijk datu een flexibele instellinghebt

meren van DSM, ligt eenveelzijdigen afwisselend werk- en graag initiatieven ontplooit. U bent service gericht,

terrein voor u. De afdeling, diebestaat uit 4 medewerkers, hebt goede contactuele eigenschappen en bent niet

zorgt voor een juiste en tijdige interpretatie, toepassing ouder dan28 jaar. Uw standplaats wordt Geleen.

en uitvoeringvan alleregelingen op het gebied van Interesse? Voor meer informatie kunt u contact

arbeidsvoorwaarden. Een proces waarin u een belang- opnemen met de heer R. Pierik, ArbeidszakenDKS, tele-

rijke rol gaat spelen. Doordat u aandachtbesteedtaan de foon 04490-62701, privé 04490-26605.

primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Uw sollicitatiekunt ubinnen 14 dagenrichten aan DSM

Maar ook doordat u zelfstandig onderzoek gaat doen. U Limburg bv, afdeling Personeelsvoorziening en Beheer,

begrijpt dat uw werkzeer uiteenlopende contacten mee- t.a.v. de heer J.J. Notten, Postbus 1160,6160 BB Geleen,

brengt. Niet alleen binnen de divisies, maar op vele ondervermeldingvan 04/90 PVB.

niveaus,in de hele DSM organisatie. Volledigheidshalve melden we dat een psychologisch

Zo verschaft u regelmatig informatie aan medewerkers, onderzoek en een medisch keuring deel uitmaken van

personeelsdiensten en management. Maar ook aan het de selectieprocedure.

DSM 1$
We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

I ' ■ ■"—.
At the Bakken Research Center, a divisionof Medtronic, a vacancy in our
location in Maastricht exists for a

Director Secretary F/M«
raa

This function reports to the General Manager. Medtronic mc. s the worid's targest Tiel
Theresponsibilities will, besides normal secretary duties, include also the manufacturer of tmpiantabie medicai devices
handling of confidential and legal information. suctl as pacemakers

,
neuro-muscuiar st,mu- /U

l__tor^ ____tt)__t&rs. This function requires the capacity to communicate effectively with
Physiciansand Medtronic Management world wide. We'sa,es we,eove'7sooooooo us dollars ,cV(

The company. based in Minneapolis, *-
The SUCCeSSfuI Candidate Will have: operates in over 85 countnes and nas manu- UI"C
- a bachelor degree in secretary schooling on a Director's level. tactunngfaciiitiesintheu.s.. Canada. France- excellent interpersonal skills. and The Netnerlands

cc
- an excellent command of both written and spoken English. | u

~lr, Research activities are concentrated in the A- expenence in wordprocessmg WP.- experience with data base programs on PC's. us and The na- proficiency in important European languages, such as: German, ""
French, Spanish, etc. In 1987 Medtronic established the J^

Bakken Research Center in Maastricht with e lil
We offer a salary fully reflectmg the responsibilities of the job and fo mammMmm researchexcellent employment conditions. '«n

evaluation programms and scientilic educa-
tion and information.

Candidates who believe they satisfy most of the above mentioned
requirements are invited to send their application with a CV. to:

Bakken Research Center B.V. " E
HumanResource Department "E
Endepolsdomein 5 ruit
6229 MP Maastricht, The Netherlands. r di

bh.
For further information about this function please contact, nski

Mr. A.H. v.d. Weij (H.R.D.), telephone: 043-820820. eft i
n k>
id h

Bakken Research Center B.V. Medtronic £D ;ï
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WIE WIL NA EEN OPLEIDING VAN EEN JAAR ZELFSTANDIG GAAN PIONIEREN? jj
aal
rek

Manpower wil graag geschikte Hiervoor zoekt Manpower Manpower kan u, als geschikt )g ,-
kandidaten ontmoeten die - na een kandidaten die: kandidaat het volgende bieden:
jaar A
interne opleiding - een vestiging - verkoopervaring hebben, met - een uitgebreid opleidings- en *v

kunnen gaan leiden of starten op voorkeur in de dienstverlenende begeleidingstraject ver
een nader te "bepalen locatie in sector - de knowhow van 's werelds ich
Nederland. - meer willen en aankunnen dan grootste uitzendorganisatie pc.
Manpower denkt hierbij met name een 9 tot 5 baan - een ruime mate van 'mn
aan diverse steden in Limburg en - de handen uit de mouwen steken zelfstandigheid jjei
Oost-Brabant. - affiniteit hebben met de - een goede werksfeer (|| v
Als u de verantwoordelijkheid krijgt administratieve c.g. technische - goede doorgroeimogelijkheden P c

over een vestiging zal uw primaire sector
taak liggen in het opbouwen van - leidinggevende capaciteiten Interesseeen relatiebestand met het doel de bezitten
Manpower-vestiging een belangrijk - ± 28 jaarzijn Dan kunt u uw schriftelijke
marktaandeel te laten verwerven. - in het bezit zijn van een rijbewijs sollicitatie met c.v. richten aan:
Tevens krijgt u de leiding over uw B
medewerkers op de vestiging. - over tenminste een MBO/HBO MANPOWER MANAGEMENT B.V.

opleiding beschikken Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam
Kortom, u bent een ondernemer _ over een enorm ta v ,je heer T. Udema
binnen de onderneming. doorzettingsvermogen beschikken onder vermelding van- flexibiliteit en referentienummer 941 B

incasseringsvermogen bezitten "er
L

Manpower is'swerelds grootste _^^^
_ _ — _

■ _F^_k __-V^____k A _F__^BH_P^_®
uitzendorganisatie met circa 1500 Wk M Ê\ IW __« MW_____m I _Wm m |\fIXAINIr^V _#lll_f ■ lS
In Nederland heeft zij momenteel . t—_r\r^r^ t. \ no ATlt- re
29 vestigingen en dit aantal blijft UITZENUUKbANIbAI 11 fe
groeien. mfk
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K
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Mechanisch
k

Hoofdconstructeur
>v

■________■______—■■————■ phjljps in Heerlen is een ontwikkel-, We vragen van u HTS-Werktuigboi-J
fabricage- en applicatiecentrum van kunde en ten minste 5 jaar constru^
hoogwaardige en professionele produkten ervaring. Kennis van elektronica en .>p

diehun weg vinden naarklanten, verspreid jectmanagement zijn belangrijke plusp H
nur - .. , A Al_ over de hele wereld. Enkele van deze pro- ten. ei?Philips Components is de onderdelen- ~~, _■<_.■
divisie van Philips. Met een programma dukten Zijn: LCD S, professionele buizen. '*van veie tienduizenden componenten is w zoeken contact met een hoofdcon- Uw sollicitatie kunt u richten aan de N Jdezedivisie de grootste in haar branche. v YVJ . 't\
Enkele produkten: ics, beeldbuizen, structeur voor het specificeren, ontwer- J.G. Moonen, Philips Personeelzaken, \
mtSednerSoPptShT enTagnet^che Pen en <laten) construeren van produktie- Jan Campertstraat 5, 6415 SG Heerle^datastoragé, displays, bedradingen. middelen voor LCD. Dat betekent ook: X
"IIJ-f^Ek^ optimaliseren van bestaande produktie- Philips streeft ernaar meer vrouwen \
_e vestigingen met ontwikkeling, pro- middelen en ondersteunen van concept- genoemde achtergrond in dienst *Jduktie en marketing. uitwerking van prototypen. Erwordt inten- nemen. Wij verzoeken hen daarom p.fe

sief gewerkt met CAD/Unigraphics. Als nadruk om te solliciteren. ['<■
hoofdconstructeur bent u tevens plaats- \
vervangend chef van het constructie- l;"i

bureau.

HTS-Werktuigbouwkunde met ruime ervaring
__
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Westen moet Wartburg
uit het moeras halen

" De troosteloze en totaal verouderde Wartburg-fabriek in Eisenach

personeel. 'J
..Wij willen dat onze winkel verdet ■draait", zeggen ze in Eisenach,
maar de twijfels zijn groot. De di-
rectie vertrouwen ze niet meer. „ZS"'
zaten stuk voor stuk in de SED ere"
proberen nu over onze ruggen hurj
baantjes te redden. Maar zo gaat ~,
dat niet", zegt een boze lasser. „Wij-
zijn toch een 'volkseigen' bedrijf, ".
dus we zijn van niemand", roept Jeen ander. Een kaderlid van de vak--
bond FDGB: „We moeten een voet
tussen de deurzetten voor het kapi-
taal komt".
Maar de vakbondbestuurders zijn J«door 40 jaar collaboratie met de
communistische partij zo in diskre-
diet geraakt, dat niemand nog naar
hen luistert. De directie, zonder
achterban sinds het verdwijnen van
de regionale partijleiding, zoekt bij-
na vertwijfeld naar steun om de
noodzakelijke sanering te kunnen
doorvoeren. Aan de 'Ronde Tafel'
in het bedrijf werd besloten tot de
invoering van een ondernemings-
raad, die „de directie bij het zoeken
naar oplossingen bijstaat en tegelij-
kertijd het contact met de werkne-
mers onderhoudt". „Wij kunnen
niet alleen koppen afhakken, het
moet ook verder gaan", meldt een
FDGB-man. De basis mort: „De
oude kaders zijn weer aan het
werk". Maar veel andere ideeën
hebben ook zij niet te bieden.

Werkloosheid
De directie schermt intussen met de
nieuwe fabrieksplannen. Schoon,
goed betaald werk aan een nieuwe
auto, is het motto en enigszins drei-
gend wordt er aan toegevoegd dat
wie niet wil, op kan stappen. Het
spook van de werkloosheid maakt
veel strijdvaardige arbeiders tot
makke schapen. Veertig jaar heb-
ben ze geleefd in een land, waar
iedereen recht op arbeid had en de "werkloosheid niet bestond. Hun bo-
terham was dun belegd, maar er zat
tenminste iets op. Nu zij meenden
zelf op vreedzame wijze hun onder-
drukkers te hebben verdreven,
staan die weer op en beschikken op-
nieuw over hun toekomst. „Wij zijn
de grote verliezers. Onze fabriek
gaat dicht en een paar duizend van
ons mogen zich in de toekomst uit-
sloven voor het kapitalisme. De rest
kan thuis verrekken van de hon-
ger".
De jonge monteur spoelt zijn Thü-
ringer worst weg met een slok bier.
De toekomst voor Eisenach ziet er
somber uit. Hoog boven de stad
vertelt een gids een groepje scholie-
ren over de bijna duizend jarige ge-
schiedenis van de Wartburg. Over
de gelijknamig vierwieler die bene-
den in elkaar wordt gezet, valt al na
een kwart eeuw het doek.

hans hoogendijk

Moeras

naar het nieuwbouwproject buiten
de stad. Volgens de AWE-bedrijfs-
krant 'Motor' zou Opel daar een
nieuw type willen assembleren,
waarbij Oostduitse bedrijven inge-
schakeld zouden kunnen worden als
toeleverancier. BMW zou soortge-
lijke ideeën hebben. De plannen
van VW gaan nog verder. Samen
met de Vereniging van Oostduitse
Autoproducenten (IFA) willen de
Wolfsburgers ergens 1.000 geheel
nieuwe auto's per dag gaan maken.
Eisenach heeft weinig kans. Waar-
schijnlijk zal de opvolger van de
'Trabi' in Zwickau van de band rol-
len, waar een geheelnieuw complex
bijna klaar is.

'Volkseigen'
Maar de autobouwers in Eisenach
hebben de moed nog niet helemaal
opgegeven. Per slot van rekening
bouwen zij samen met VW cilinder-
koppen. Het verschil met de eigen
autoproduktie is alleen, dat hier
naar Westerse maatstaven wordt
gewerkt: veel techniek en weinig

'Hoe moet het verder met ons'?

tat is overal in de DDR de bange
aag. Ook in Eisenach, een stad

;' T>et bijna 50.000 inwoners in het. zuiden van de DDR pal aan de
grens met West-Duitsland.

'■ -even heuvels omringen Eisenach
_

n op een daarvan staat de trotse
1 ttrcht waar eens Maarten Luther

een toevluchtsoord vond. Sinds
2 1955 geeft de oude vesting zijn

naam aan het produkt, waarvan
9 rijwel iedereen in de stad afhan-
» elijk is: de Wartburg, na de Tra-

ant Oostduitslands tweede auto.

*l Eisenacher Automobilwerk,
WE, is met 9.500 werknemersr uit de grootste werkgever. Zon-
f dit bedrijf loopt niets in Eise-

i*- Zelfs burgemeester Klappc-
'ski, lid van _ Liberale Partij,

;ft toe dat de autofabriek zich als
1 kwaardaardig gezwel door ded heeft verspreid. De tijden dat

r hele gemeentebestuur bij de
j^munistische fabrieksdirectie

\fest opdraven om weer eens in te
)trimen met een uitbreiding, lig-n nog vers in zijn geheugen.
Stallen jaren werd alles onder-
Schikt gemaakt aan de AWE en
1 breekt de stad nu op. Met het
,de van de stalinistische markt-
°iomie, lijken ook de dagen van
"artburg geteld, 's Avonds na
fraditionele maandagdemonstra-
ls de toekomst van de fabriek het
sPreksthema in het centrum. De

" heeft een hele kolonne dikke
gezien, de ander zet op

-*e. een derde gelooft dat Volks-
de reddende engel zal zijn en

ln vierde weet zeker dat de Japan-
-B'gant Mitsubishi de helpende

'nd zal toesteken. Het klopt alle-a al een beetje. Er worden ge-
'rtkken gevoerd, maar concreet is
}i niets.

duktie het groene licht geven en
geld beschikbaar stellen, anders
stort hier alles in elkaar". Horst Ih-
ling van de persafdeling kan het al-
leen maar bevestigen.
Eisenach heeft een lange traditie als
autostad. Sinds 1896 worden er
auto's gebouwd. Eerst de legenda-
rische 'Dixi', daarna kwam BMW
en vanaf 1969 zet de AWE er de
Wartburg 353 in elkaar. Toen in
1987 de in licentie gebouwde VW-
motor de stinkende tweetakter af-
loste, werd dit als een technologi-
sche revolutie gevierd door de com-
munistische directeuren.

i r één ding is iedereen in Eise-
fch het roerend eens: een Westersncern moet de Wartburg uit het
Ijmunistische moeras trekken,
Ners zijn ze verloren. „Er moet
P' veranderen", zegt Hans Fischer
ff 1 de afdeling produktiecontrole.
I e staat moet voor de autopro-

een niet al te vooraanstaande rol te
spelen. Loopt alles optimaal, dan
verlaten op een werkdag 250 auto's
deze ruïne uit de begintijd van de
industrialisatie. Officieel produ-
ceert de AWE meer dan 70.000
auto's per jaar, terwijl bijvoorbeeld
bij Opel met minder personeel
540.000 Kadetts van de banden lo-
pen. De mensen in Eisenach weten
dat ze geen aantrekkelijke partner
zijn voor de reuzen uit het Westen.
De managers van VW, Opel of
BMW zijn dan ook niet erg geïnte-
resseerd in de oude fabrieken in het
centrum. Hun belangstelling gaat

Op de werkvloer wordt realistischer
gedacht. „Hier kun je zien hoe een
old-timer wordt gebouwd",zegt een
oudere man. Niet alleen de auto,
ook de produktiewijze is blijven ste-
ken op het niveau van de jaren 50.
De blikken carroseriedelen worden
met de hand aan elkaar gelast. Het
transport van de onderdelen is niet
geautomatiseerd. Tientallen arbei-
ders duwen de hele dag karretjes
vol stukken metaal door de wrakke
hallen. Vaak staan de produktie-
banden stil, omdat een toeleveran-
cier weer eens te laat of te weinig
heeft geleverd.

De componenten waaruit de Wart-
burg 353 in elkaar wordt geknut-
seld, komen van veel plaatsen. De
romp uit Gotha, de motor uit een 'ander bedrijf in Eisenach. Overal
worden onderdelen verzameld en
op omslachtige wijze naar de cen-
trale fabriek gebracht. Bij gebrek
aan opslagruimte, liggen motoreni
en versnellingsbakken in de open
lucht. Bij regen of sneeuw gaat er
een zeil overheen. Een vrachtwagen
knettert voorbij. In de laadbak
knallen losliggende carroseriestuk-
ken tegen elkaar. Kwaliteitsbewa-
king lijkt in Eisenach, zacht gezegd.

Donderdag 22 februariZoensdag 21 februari

Dagboek uit een voorbije revolutie

Speciaal voor het Limburgs
Dagblad heeft Leon Frissen,
lid van de CDA-fractie in de
Tweede Kamer, een dagboek
bijgehouden van de inmiddels
voorbije verkiezingen in Ni-
caragua. Het Limburgse Ka-
merlid was daar temidden
van duizenden andere politie-
ke waarnemers.

ten boden geen ruimte voor soeverei-
niteit in eigen kring. Hier en daar
wordt bij binnen- èn buitenlandse
FSLN-aanhangers een traan wegge-
pinkt. De romantische droom van de
Sandinistische revolutie is ten einde.

Dinsdag 27 februari
De voorbereidingen voor de terugreis
vangen aan. Er is een feestelijk be-
zoek aan de leider van het Christen-
Democratisch Blok. Augustin Jar-
guin. Hij gaat in op de nieuwe onver-
wachte, maar desondanks niet minder
complexe situatie. Tegelijkertijd zor-
gen FSLN-jongeren voor nieuwe beto-
gingen in de stad en stelt Ortega zijn
eisen aan de nieuwe regering.

De nederlaag wordt kennelijk moei-
lijk weggeslikt. Het democratiserings-
proces zal nu moeten worden doorge-
zet, ook op lokaal en regionaal niveau:
ook binnen de maatschappelijke ver-
banden.
De centrale planning en macht zal
door de UNO worden doorbroken,
maar hoe? Krijgt de nieuwe regering
greep op het geldverslindende militai-
re apparaat, of wordt dit door Cha-
morra ontmanteld? Wat gebeurt er
met de Contra's en de positie van de
emigranten ?

Dit zeer arm land roept om een rege-
ring met bestuurlijke stabiliteit en die
werk maakt vpn een verzoeningspro-
ces. Hoe zal de macht worden gedeeld
in de nieuwe regering? Zal de nieuwe
president de politieke koers uitzetten,

of wordt zij afhankelijk van haar in-
vloedrijke adviseurs?

De victorie van de revolutie is voorbij.
De democratie in Nicaragua zal zich
nu moeten gaan bewijzen!

UNO te stemmen, hoewel ze wel de
FSLN-demonstratie in Managua bij-
woonden.

Zeer veel aandacht is klaarblijkelijk
geschonken aan de functionarissen
van de stembureaus. De organisatie is
uitstekend.

Terugrijdend naar Managua vallen
mij de herdenkingskruisen van de ge-
sneuvelden tijdens de revolutie op.
Uiteindelijk overwint de democratie
op deze dag. De verkiezingsnacht
breng ik door in Managua. Een ver-
rassing tekent zich in het klein af op de
drie stembureaus waar ik in de avond
bij de correcte tellingen betrokken
ben. Het hoge opkomstpercentage en
een fair verlopen verkiezingsproces
zijn voor de voortgang van het demo-
cratiseringsproces van zeer groot be-
lang. De nederlaag van de FSLN (40
procent) en de winst van de UNO (55
procent) komen ook voor mij als een
donderslag bij heldere hemel.

Die avond ben ik getuige van de over-
winning van Dóna Violetta Chamorra,
tot 1984 zelf deel uitmakend van de
FSLN en wiens man in 1978 werd ver-
moord in de strijd tegen Somoza. De
blauwwitte kleuren van de UNO wor-
den deze nacht door Managua gedra-
gen. Een onverwachte overwinning!

De politieke leiders van de UNO ver-
wijderen zich snel uit het feestgeroes
van de militanten. De nieuwe veran-
woordelijkheid zal nog veel hoofdbre-
kens in het kamp van Dóna Violetta
kosten.

Maandag 26 februari

Nieuwsgierigheid dwingt mij deze
ochtend in Spaanse kranten te duiken,
in plaats van in het zwembad. Politici
kunnen niet zonder de analyses en
commentaren van hun eeuwige tegen-
spelers, de journalisten.

De emotionele verklaring die Daniël
Ortega die ochtend aflegt, volg ik op
de voet. Opvallend dat 'hard-liner'
Thomas Borge daar niet bij is. Een
succesvol revolutionair is een half uur
lang aan het woord, verantwoordelijk
voor het omver werpen van de dicta-
tuur van Somoza, deels verantwoorde-
lijk voor het op gang brengen van het
democratiseringsproces in Nicaragua,
maar niet geslaagd om zijn revolutio-
naire ideeën om te zetten in succesvol
beleid. De armen zijn nog steeds arm
en ontberen huizen, werk, inkomen
en goede scholing-
Het middenkader heeft zijn heil ge-
zocht in het buitenland. De Sandinis-

Vrijdag 23 februari

Het is moeilijk contact te krijgen met
Nederland. Het internationale gezel-
schap ontregelt gemakkelijk het tech-
nisch primitieve telefoonnetwerk.
Half zeven in de ochtend staat de zon
al hoog aan de hemel.

De hulpbisschop van Managua, mgr
Bosco Vivas, ontvangt ons vroeg in de
ochtend. De oude Toyota verplaatst
op de ongeasfalteerde weg naar de bis-
schoppelijke residentie grote hoeveel-
heden stof. Ik onderdruk met weinig
succes een opkomende hooikoorts.

De opstelling van de kerk laat op mij
een positieve indruk achter. Bosco Vi-
vas verwacht van de nieuwe regering
een sociaal beleid dat gericht is op een
rechtvaardige verdeling van land,
werk en inkomsten; het vinden van
eerlijk betaald werk om de verschrik-
kelijk gestegen prijzen van basisvoed-
selprodukten te kunnen betalen.
De centrale planning heeft ook hier
gefaald.

# Ook voor politiek waarnemer Leon Frissen kwam de overwinning van Violeta Chamorro (op krukken) als
een donderslag bij heldere hemel, zo blijkt uit zijn Nicaraguaans dagboek.

Die middag brengen wij door bij de als
onafhankelijk aan de verkiezingen.deelnemende Christen-Democrati-
sche Partij (PSC), een beweging die
zich niet wilde binden aan de alliantie
van het in de oppositiepartij geïnte-
greerde christendemocratische blok.
De PSC wordt door onze delegatie
geen kansen toegedicht. De verkie-,
zingsstrijd wordt volstrekt beheerst
door de U.N.O. en de FSLN.

Het mooie weer ten spijt - mijn pro-
gramma is overladen - zijn er nauwe-
lijks mogelijkheden het straatleven in
Manaugua te proeven. De sfeer van de
dagelijkse markt snuif ik in het voor-
bijgaan op. De bevolking is hartelijk,
maar ook gereserveerd. Ik verheug
mij op de koelte van de avond.

met het lezen van 'Het laatste uur',
van de vroegere Zuidamerikaanse No-
belprijswinnaar Gabriël Garcia Mar-
quez. De typische Zuidamerikaanse
verhoudingen in dorp en stad worden
perfect beschreven. Eerste levensbe-
hoeften en het belang van de kleine
maatschappelijke verbanden tellen
voor de mensen het zwaarst.

Deze dag staat in het teken van de dis-
cussies met vertegenwoordigers van
het Sandinistisch Front. Weinig loopt
op rolletjes in Nicaragua. Het partij-
apparaat van de Sandinisten is echter
een gesmeerde machine. Partijvoor-
zitter Bayorolo Arce, met de minister
van binnenlandse zaken en staatsvei-
ligheid de invloedrijkste adviseur van
Ortega, oogt ontspannen maar kan
zijn militaire achtergrond niet verber-
gen. Het veranderend ideoligisch con-
cept in sociaal-economische zin is van
betekenis. Ook hier schuiven de pane-
len.

Europa. De werkloosheid is schrikba-
rend hoog; 35 procent. De salarissen
zijn extreem laag. Een huisarts ver-
dient hier iets meer dan 80 Ameri-
kaanse dollars per maand aan Nicara-
guaanse cordoba's. De inflatie heeft
gigantische vormen aangenomen.
Lage produktiecijfers in alle bedrijvi-
ge sectoren, slechts toenemend na de
economische boycot van de Verenigde
Staten. De hervormingen in de agrari-
sche sector heeft geen produktiever-
betering opgeleverd.

Met de corruptie in de publieke sector
en een welig tierende zwarte markt
heeft men leren leven. De staatsschuld
neemt onverantwoord toe. De rente
en aflossing daarvan kan sinds 1985
niet meer worden betaald. De contac-
ten met de internationale financiële
organisaties (Wereldbank. IMF) is
verbroken. Het bankroet van Nicara-
gua is feitelijk aan de orde. Ook de
Sandinistische regering is daarvan
overtuigd geraakt.

Snfy °nderkomen is gesitueerd in een
jitg 'cabanes' van een vakan-

\:n rd ten noorden van de stad. De
(i *o 'k' nS 's sober, maar ik voel mij in
K\ Vo°rrechte situatie. De slotma-
Se?.r,'e van de FSLN van Ortega,. tC'ddag, zet een massa van mensen
W ng lmar he[ door een aardbe-
'Ht, ■’" orkaan ontwrichte centrum
üf , ânagua. De gehele publieke sec-
k) J** vandaag in dienst te staan van

an dinistischeFront.
K'e 1/e riuid van de stad staan duizen-

b, militaire) trucks en bussen klaar
I °er .e honderdduizenden weer te ver-
m\_ n naar hun armoedige thuiscir-
Ri, L>e scholen zijn vandaag voor
frbt ,sJe campagne gesloten. De
|l''c .[C"aren hebben vandaag een ver-

Snipperdag genomen._, .Vf !"m'ddels half elf. De slaap
*'ch nu echt van mij meester.

JU» £ Per taxi naar Managua kom ik
'1 '" oog met de armoedige omge-
e|jj' de onmenselijke behuizing van
j). honderdduizenden, zonder eer-

hin Ui,ld werk, zonder scholings-
-0/j!en en betaalbare gezondheids-

i cj) sociale zonde van de rijke be-
fl "fde wereld!

a Brussel, Madrid en Santo Domin-
f^reik ik woensdagochtend Nicara-

Êen strakke blauwe hemel doet
eenvoudige vliegveld van Mana-
schitteren. De lange slapeloze

, ' eist in deze hitte snel zijn tol., delegatie van christendemocrati-
I Parlementariërs over de hele we-

sluit zich hier aan bij een overwel-
jPW aantal politieke waarnemers.

"v" Limburgse collega Walter Paulis
J neens.

ij. ue eerste keer worden in Nicara-
yemocratische verkiezingen geor-

eerd. Onder druk van het buiten-
lc, de revolutionaire Sandinis-
Ij

e regering verkiezingen uitge-. eyen. De belangrijkste oppositie-
l(j'J 's verenigd onder leiding van de

i'ere Sandinistenaanhanger Vio-
«fhamorra, de latere winnares.

*. Ur>gzaam wortel schietende demo-|rit,'c %' deze dagen onder een im-
I L ' Vergrootglas. Voor de overwin-

TO °P de nationale garde van So-
L in 1979, geleid door hun aan-
lh en president Daniël Ortega -I °or veje buitenlandse aanhangers

'j/o h
S geromantiseerde revolutie -

(A "et spannende dagen.

Zaterdag 24 februari

De vrijdag begint windering en droog,
voor mijn gevoel aangenamer. Reeds
zeer vroeg in de ochtend nuttig ik, on-
der amandelbomen en kokuspalmen,
mijn ontbijt.

De desastreuze economische ontwik-
keling van het land de laatste tien jaar,
is vanochtend het gesprek bij het in-
ternationaal instituut voor economisch
onderzoek. Het centrale plannings-
model dat Ortega voorstond, heeft op
alle punten gefaald. Hier kunnen zeer
gemakkelijk vergelijkingen worden
getrokken met de situatie in Oost-

Het tropische klimaat begint te wen-
nen. De vroege ochtend wordt benut

Nicaragua is sterk afhankelijk van de
Verenigde Staten en kan de onderhan-
delingen met Bush niet meer ontwij-
ken na de verkiezingen. Democrati-
sche verkiezingen kunnen een middel

zijn om daarna een economische re-
constructie door te zetten. Inmenging
van buitenaf blijkt voor Ortega, naar
verluidt die middag, onbespreekbaar:
„Democratie zonder onafhankelijk-
heid is geen democratie".

Yankeestrojka wordt afgewezen!
De verbitterdheid jegens de Ameri-
kaanse regering zit diep.

Zondag 25 februari

Carnaval in Limburg, een gedachte
die mij nauwelijks los laat, terugden-
kend aan de voorbije jaren. Limburg
maakt zich daarvoor gereed. Nicara-
gua maakt zich gereed voor de verkie-
zingen die vandaag plaats vinden.

In Massaya, een noordelijke provin-
ciestad vervul ik mijn waarnemers-
plicht. De 300-jarige invloed van
Spanje is ook in deze stad aantoon-
baar. De karakteristieke architectuur
van kerken en huizen trekt mijn aan-
dacht. Vijf stembureaus worden be-
zocht. Gedisciplineerd wachtende Ni-
caraguanen vervullen hun plicht, hier
en daar zinspelend op de uitslag. In-
formeel laten opvallend velen weten
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ktreligieuze kunstvoorwerpen kijkf
in vele gevallen worden ze zelf v^
zamelaar." nalMAASTRICHT - Het is precies tien jaar

geleden, dat dr. Egidius Amkreutz (45) uit
Kerkrade 'reïncarneerde', zijn baan als docent
in de fysische chemie aan de Universiteit van
Aken opgaf, de wetten van Lavoisier c.s. liet
voor wat ze waren en muffe collegezalen
verruilde voor Boeddhistische kloosters.
Sinsdien reist hij gemiddeld vijf keer per jaar
naar het voormalig Indo-China (Birma,
Thailand, Cambodja) en Japan; om in knielzit te
mediteren met oude monniken, om de sensatie
te ondergaan van die mysterieuze, fascinerende
wereld en om in afgelegen gebieden op zoek te
gaan naar Aziatische kunst. Want Guus
Amkreutz is verliefd op de schatten van het
Verre Oosten, wordt helemaal lyrisch bij het
zien van de geheimzinnige glimlach van een
Boeddha-beeld of de expressieve fysionomie
van een Kmer-krijger uit een oude dynastie.

Kuifje-syndroom

" Guus Amkreutz: „__/_ je van je hobby je beroep maakt, hoef je nooit te werken..." Foto: frits widdershoven

onzekerheid bij mij en mijn vrouw
erg groot. Je moet niet alleen goede
smaak hebben en vakkennis, maar
ook geluk. En verder genegenheid
voor de objecten, waarin je geïnte-
resseerd bent. Pas nu, zon tien jaar
later, weet ik dat ik geslaagd ben,
dat ik rijker leef dan voorheen. En
dat niet in termen van cheques en
banken. Ik ben nu volledig onaf-
hankelijk, mijn,eigen drijfveer en
rem. Ik voel mij als een padvinder,
die aan het spoorzoeken is en de il-
lussie heeft iedere dag een schat te
kunnen vinden. Soms slaap ik drie
nachten niet als ik een mooi object
heb ontdekt. Ik zie dit werk ook
niet als een job, het is mijn levens-
wijze geworden. En als je van je
hobby je beroep maakt, hoef je
nooit te werken. Alle schakels in
mijn werk zijn fascinerend: het zoe-
ken, het kopen, het inschepen, het
thuis ontvangen, het exposeren, het
verkopen. En dan heb ik het nog
niet over de plezierige contacten
met mensen, niet alleen hier in Lim-
burg en Nederland, maar ook in
Bangkok of op het platteland in Bir-
ma."

Opium
De Boeddha-beelden in al hun ver-
scheidenheid hadden de grootste
aantrekkingskracht op Guus Am-
kreutz, toen hij voor het eerst het
Verre Oosten bezocht. De arrogan-
te, norse, vriendelijk lachende, ge-
heimzinnig strenge, goedige of iro-
nische Boeddha's. Ook nu nog roe-
pen ze bij hem de sfeer op van de
landen waarin ze thuishoren, van
kloosters, tempels, rust, meditatie,
moesson.

Bedwelmend als opium is de uitwer-
king, die de sculpturen op zijn geest
hebben. „Deze beelden in hun con-
text zien, dat was de opzetvan mijn
eerste reizen", vertelt Guus Am-
kreutz, die inmiddels grote faam
heeft verworven als handelaar in
Aziatische kunst. „Wat ik er precies
in zie, weet ik nog steeds niet. Het is
waarschijnlijk het mystieke, het ex-
centrieke, het oriëntaalse. Wel is
mijn oog inmiddels geschoold ge-
worden. Ik kan'de esthetische kwa-
liteiten van een beeld beoordelen,
omdat jena verloop van tijd de gave
des onderscheids krijgt. Als reli-

ners zijn gehaat, die betalen het '"meest. Maar die hebben dan ook
vreselijk huisgehouden in die gebie-
den."

Toch heeft galerie de Blauwe Oli-
fant de grootste collectie Cambod-
jaanse kunst in Nederland, Objec-
ten, die werden gekocht iri het
grensgebied tussen Cambodja en
Thailand, daar waar vluchtelingen
er hun vrijheid mee kopen. „Het is
in-triest, dat mensen zich moeten
vrijkopen met het hoogwaardig cul-
tureel erfgoed van hun land."

Ook Guus Amkreutz zit met de mo-
rele kant van de zaak. Is hij een or-
dinaire kunstrover, die zich verrijkt
ten koste van andere mensen?

Met de jaren is ook de kwaliteit V tchet aanbod van galerie-De BlaU'^.Olifant gestegen. Zo fel er in h'r,
MECC het beste te zien zijn w;>!lb|
op de wereldmarkt op het gebi^
van Aziatische kunst te krijgen %
„Wij hebben ons naar de boven^.
van de markt ontwikkeld", zeg'i^
Guus Amkreutz met gepaste tr' 1

„Ik ben zelf helemaal gek van ®
objecten.' Door mijn enthousiast
en via wederzijdse sympathie ka'
afdingen en zelfs sculpturen kof
die normaal veel te duur zijn. P

' doe ik zelf ook ten opzichte vaf
mijn eigen klanten. Maar ieder'
ject heeft zijn prijs. In het begill
ons aanbod veelal in de cadeau-
sfeer, maar dat kun je nu verge'
De kwaliteit van ons aanbod isl
hoog gegaan, maar de prijs nat 11
lijk ook. En dat heeft weer cofl'
quenties voor de clientèle. De
European Fine Art fair geeft cc'
grote kwaliteitswaarborg, dat g^
vertrouwen naar de klant en is'
clame voor de deelnemers."

Wat dekomende jaren betreft f/
Guus Amkreutz zijn plan de c^
pagne al uitgestippeld. Dolgraag
hij niet alleen reizen, maar ook'
reiservaringen op papier gaan v
ten. Maar dan moet hij eerst ÏÏ
gelegenheid zijn, een compagnI
de galerie te laten drijven. Na» 1

keurig stippelt de gepassioneerd
reiziger zijn levensweg uit. „A*,
kind mocht ik van mijn vader ifi':
Weg bepalen als wij op vakantie»
gen. Hij stopte dan onderweg, si
de landkaart open en liet mij b^
sen welke richting wij uitgingCj
Als ik op de vliegvelden de time
bels zie, dan denk ik weer terug-j
de landkaartenvan mijn vader- v
reis ik in gedachten de hele ve. (
af en begint mijn fantasie pas e<s
dwalen...

Kwaliteit

Beleggers
Ondanks zijn goede contacten
wordt het ookvoor Guus Amkreutz
steeds moeilijker aan Aziatische
kunst te komen. Niet alleen raakt
de voorraad in de landen zelf uitge-
put, ook wordt het aantal handela-
ren alsmaar groter. „En dat heeft
weer te maken met de stijgende
vraag", aldus de galeriehouder. „Er
komen steeds meer beleggers in
Aziatica, dat is op zich verstandig
van die mensen, maar zeker geen
prettige omstandigheid voor ons.
Bovendien worden de uitvoerwet-
ten steeds strenger. Het heeft eens
een jaargeduurd voordat ik van het
ministerie van 'Departure of fine
art' toestemming kreeg een object
mee te nemen. Hun argument: de
moeder van de koning is gestorven.
Wat dat ermee te maken had is mij
tot op heden nog niet duidelijk.
Thailand is een geïndustrialiseerde
natie geworden. De Thaiskomen in
andere landen en zien wat er daar
met hun kunst gebeurt. Ze gaan dan
ook met andere ogen naar de eigen

gieus symbool is ieder Boeddha-
beeld hetzelfde, maar het is de vrij-
heid van iedere kunstenaar of op-
drachtgever er iets eigens aan te ge-
ven. Via deze beelden heb ik deze
landen leren kennen en de mensen
die er wonen. Ze zijn vertrouwd
voor mij geworden, ik voel mij er
geborgen."

Guus Amkreutz doelt met name op
Birma en Thailand, landen waar -
met uitzondering van de grote ste-
den- het rad van de tijd nog steeds
langzamer draait dan bij ons. Veel
minder op Japan. „De steden zijn er
zo gevoelsarm, zo van beton. Je
kunt je niet voorstellen, dat een
volk met zon cultuur zon griezeli-
ge woonvormen kent." En ook niet
Cambodja, een land datenorm veel
aantrekkingskracht op hem uitoe-
fent, maar waarin hij nog slechts
twee keer - illegaal - geweest is. In
het land, waarin de Rode-Kmer van
Pol Pot, de Monarchisten van Sia-
noek en de vertrekkende Viëtna-
mezen nog lang geen stabiel macht-
sevenwicht tot stand hebben ge-
bracht, zijn reis en verblijf uiterst
hachelijke ondernemingen: De
'Killing fields' liggen nog steeds be-
zaaid met slachtoffers van zuiverin-
gen en guerilla.

door deze voorwerpen de cultuur
van de landen van herkomst beter
leren kennen, al blijf ik bij mijn
standpunt, dat objecten, die van
historisch belang voor een land, in
dat land moeten blijven."

Guus Amkreutz heeft in Thailand
een contactpersoon, die hij al meer
dan twaalf jaarkent. Een man, voor
wie hij vroeger het pilsje betaalde,
de reis naar een verlaten tempel-
complex en de opgravingen zelf,
maar die nu als gastheer met eigen
villa en Mercedes air-conditioned
de Westerse gast met alle egards
ontvangt. Via hem ook komt hij in
het bezit van de Cambodjaanse
kunst, want zelf aanwezigzijn bij de
transacties tussen vluchteling,
grenswachter en opkoper is er voor
de Westerling niet bij. „Het is
noodzakelijk, dat je een persoon
kent, die je kunt vertrouwen, voor-
al ook omdat de vraag de laatste ja-
ren enorm is toegenomen. De
nieuwste trend is dat de hoogst bie-
dende de objecten krijgt. Als je dan
geen goede contacten hebt, kun je
het wel vergeten. De Japanners be-
talen vier tot vijf keer zo veel als de
Europeanen. Dat heeft ook te ma-
ken met de genegenheid, die men
jegensdekoper koestert. De Japan-

Redden
Urenlang heeft hij erover gefiloso-
feerd, is tot de overtuiginggekomen
dat deze Aziatica eigenlijk beter in
het land van oorsprong kunnen blij-
ven, alleen al om de reden, dat deze
religieuze beelden niet werden ge-
maakt om kunstvoorwerpen te zijn.
Maar er zijn motieven, die deze ar-
gumentatie weerleggen. „Als de
beelden worden gebruikt voor
bouwmaterialen, als ze in oorlogen
of bij godsdienstige veranderingen
worden vernietigd, dan is er - denk
ik - niets op tegen om de schatten
van het Verre Oosten te redden.
Bovendien kunnen andere volkeren

Verzadiging
Om de eigen collectie op peil te Wel
houden wordt de frequentie, wf 1?
mee Guus Amkreutz Zuid-Oost , D

Azië en Japan aandoet, steeds I
ger. De kans dat routine en verzi,^-.
ging in zijn werk binnensluipen' Q^bepaald niet ondenkbeeldig, al joei
blijkt de fascinatie voor deze lan ir 0
bij hem nog onverminderd groöfderi
„Door de steeds grotere verant-w."
woordelijkheid en het stijgen vJ
de belangen, wordt het avontuüteree
soms een stuk minder", bekent W (
„Maar als ik klaar ben met de I er>,
del, is de fascinatie weer helen* *ne
terug. Dan trek ik mijn bermuda ker
gymschoenen aan, laat mijn spu}nk
in het hotel en vlucht uit de toe °e
tencentra. Een tocht per fiets bij ,e
voorbeeld in het ruïnegebied vaL c
Suhothai is onvoorstelbaar mooL.'
ledere keer weer zijn er die gev gei^lens van blijheid en ontroering, el^,
rig jaar heb ik met mijn petekif
per motor gereisd in de zogenaï ...
de Gouden Driehoek, de Nooru
West kant van Thailand. Ampeifu^
twee uur vliegen van de hoofds't 0
zit je midden in de jungle. Je k',ri ti
er uren lang geen mensen tegerwer;
bent helemaal aangewezen op j^d
motor. Dat is fascinatie, dat is ffrer
dom. Soms moet je stoppen orflr°u
indrukken even te laten bezinkt Jjii
Die ruigheid en ongereptheid viQe
het landschap, vol trossen orchij,, ei

deeën, metersdikke oude bomeiC
overvloedig groen; dat alles driJWdoor tot in de kern van je ziel. H]üj
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De fascinatie voor Aziatische kunst van een doctor in de chemie

De reïncarnatie
van Guus Amkreutz

In zijn florerende galerie, De Blau-
we Olifant, in het hartje van Maas-
tricht - met haar etherische sfeer
een oase van rust in de zo jachtige
binnenstad -koestert en verhandelt
de kunstminnende wereldreiziger
de sculpturen, die hij tijdens zijn
avontuurlijke tochten door Zuid-
Oost Azië en Japan verzamelt. De
mooiste exemplaren uit zijn collec-
tie toont Guus Amkreutz van 10 tot
18 maart in het MECC te Maas-
tricht, tijdens de European Fine Art
Fair 1990. Zelfs in deze ontwijde
ruimte zullen ze indruk maken op
de bezoeker...

Het Kuifje-syndroom, het willen
vinden van de schat. Dat was voor
Guus Amkreutz de drijfveer achter
de spectaculaire ommekeer in zijn
leven. Want er zijn bijzondere
krachten voor nodig om een schitte-
rende carrière in de wetenschap af
te breken, om status en materiële
zekerheid te laten varen. Weg huis,
weg auto's, weg toekomst.

„College geven is natuurlijk weinig
creatief", analyseert Amkreutz
nauwkeurig de gebeurtenissen van
toen. „Het is vreselijk moeilijk om
voor de vijftigste keer met waardig-
heid dezelfde vraag te beantwoor-
den. Alleen met cynisme of grenze-
loos optimisme kun je je overeind
houden." Maar er was meer, de
drang naar verre landen bijvoor-
beeld, die zijn leven vanaf zijn prille
jeugd heeft beheerst: „Als kind al
wilde ik ontdekkingsreiziger wor-
den, en missionaris. Avontuur,
warme landen, jeep, jungle. Die
woorden zijn mijn denkwereld blij-
ven beïnvloeden." Maar gebrek aan
geld en zijn wiskundeknobbel leid-
den zijn levenspad aanvankelijk in
de richting van de fysische chemie.
Totdat de drang op 35-jarige leef-
tijd („waarschijnlijk een vorm van
vervroegde midlife-crisis") te sterk
werd. ,
„Tijdens mijn reizen was de liefde
voor het Oosten en voor de kunst in
die landen steeds groter geworden.
Ik wilde deze reizen verplicht deel
van mijn beroep maken, ze een zin
geven. Ik kreeg toen het idee om
een galerie te beginnen, al was de

vrijuitLimburgs dagblad



'Sociale vernieuwing in
arme wijken beginnen'

Directeur Nationale Woningraad:

Leefmilieu

In Elisenbrunnen Aken:

Foto-expositie
architectuur

Jugendstil DDR

" Voor het repareren van een dak is vakkundigheid vereist, wil men bij de volgende storm niet
opnieuw met de brokken zitten. Foto: dries linssen

Limburgs WOONBLAD
Goed onderhoud en gezond verstand voorkomen stormschade Voor iedere verfklus

een andere kwastWoning moet windkracht
elf kunnen weerstaan

Amerikaan Bailey ontwikkelde stalen uitvoering

Schaaf is grijsaard
onder gereedschappen

voering, voorzien van een hard-beuken zool
met ribben.

Het is niet eenvoudig om de beiteldiepte van
een houten#schaaf nauwkeurig in te stellen.
Vakmensen van de oude stempel hadden daar-
mee niet zoveel moeite, maar de timmermans-
leerling had jarennodig om dietechniek onder
de knie te krijgen.

Bailey
Zon 140 jaar geleden ontwikkelde de Ameri-
kaan Bailey een concept ter oplossing van een
deel van die moeilijkheden: de stalen schaaf.
Hij verkocht dit patent aan Stanley, een scha-
venfabrikant.

In de loop der jaren is dit concept natuurlijk
hoe langer hoe meer verbeterd. De producent
ontwikkelde een techniek om de beitel-instel-
ling te perfectioneren (de 'kikker' en de stel-
boomhefschroef) en om de schaafzool gemak-
kelijker te laten lopen op lastig bewerkbaar
hout, door er ribben in aan te brengen.
De afvoer van de houtspanen werd vergemak-
kelijkt door een systeem van drie beitels: dek-,
keer- en schaafbeitel. Zon schaafkost wel een
handvol geld... Sommige electrische schaven
zijn niet veel duurder.

Combinatieschaaf
De timmerman had vroeger tientallen schaaf-
types nodig in zijnwerkplaats. Van een dhz'er
mag echter niet verwacht worden dat hij er
zon enorm arsenaal schaven op na houdt.
Een variant op de stalen blokschaaf is de com-
binatieschaaf. Geschikt voor zowel vlak- als
sponningschaafwerk. Daarmee is tevens het
probleem van het slijpen van de schaafbeitel
opgelost: wegwerpbeitels.
Voor degene, die nog zelf wil slijpen en wetten

ven in elkaar, om bepaalde bewerkingen zoals
het schaven van ingewikkelde profielen te
kunnen uitvoeren.
Ondanks het feit dat een groot aantal werk-
zaamheden door freesmachines en electrische
schaven is overgenomen, bestaan deze oude
gereedschappen nog steeds en hebben nog
niets van hun doelmatigheid verloren.

Het oude Handboek Gereedschap geeft een
aantal klinkende benamingen van schaafty-
pes: blokschaaf, voorloper, rijschaaf, neus-
schaaf, hol- en bolschaaf, tandschaaf, overzij-
schaaf, veerploeg, grondschaaf, heksentand en
spookschaaf.

I V.1.n.r.: stalen blokschaaf, combinatieschaaf, kleine blokschaaf en neusschaaj.

Daaronder een zogenaamde spookschaaf om gebogen profielen te schaven.

*:lJ de bewerking van hout zijn schaven nog
teeds een onmisbaar attribuut. De historische

van dat stuk gereedschap gaat
l u 8 tot in de tijd van de Romeinen en Grie-
s 6n. oe toentertijd ontwikkelde handgereed-scnappen waren volgens de huidige techni-
*che normen weliswaar primitief, maar ver-
killen in principeweinigvan onzen moderne
chaven. De perfecte stalen schaaf die we nu*e.bruiken, is watje noemt een 'gestroomlijnde

BriJsaard'.
c jf."s de komst van de elektrische schaafma-
/^ine heeft de oeroude handschaaf niet hele-
Ocu?' kunnen verdringen. Veel vaklieden enk doe-het-zelvers werken in dit 'hi-tech' tijd-

nog vaak met nostalgische schaafgereed-Cnappen.
Samenstelling
j cri schaaf bestaat, de details van de verschil-bJ?de typen en merken buiten beschouwing
le 'aten, uit een houten blok waarin een meta-
<._u beitel is geplaatst, vandaar de naam 'blok-cnaaf.

p>e I°°P der tijden zijn honderden schaafty-
vak ontwikkeld. Ambachtslieden in allerlei

en streken knutselden zelf scha-

Met de hand schaven heeft, vergeleken met de
huidige hoogwaardig ontwikkelde elektrische
schaaftechniek, wel enkele nadelen. Het kost
veel lichamelijk inspanning. Daarbij moet de
'schrijnwerker' rekening houden met het nerf-
verloop van het hout. Dit om te voorkomen dat
de beitel gaat 'happen. Bij lastig schaafbaar
hout kan de beitel zijn instelling (dikte van de
houtspanen) kwijtraken. Op vochtig of vettig
hout wil de zool (onderkant) van een schaaf
niet zo vlot lopen. De nog altijd in gebruik zijn-
de blokschaven zijn daarom in moderne uit-
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Soorten Losse haren

stormen die ons land de laatste week teisterden, heb-
-1 opnieuw flinke schade aangericht. Aan tuinen, bos-
én aan woningen. Losse pannen en niet al te stevige

borstenen kregen een allerlaatste zetje. Inmiddels
t>t de schade volgens de verzekeraars tegen een mil-
»gulden. Reden voor huiseigenaren om hun bezit eens

kritisch te bekijken. Kunnen zij hun woning wape-
tegen windkracht tien?

Nederlandse huizen moeten een
met windkracht 11 zonder

kernen kunnen doorstaan. Dit is'"ellige overtuiging van J. Frints,e auchef van de afdeling bouw-
van de gemeente

Wen. Dat desondanks veel wo-
fcn averij hebben opgelopen,
hij aan achterstallig onderhoud

£"1 fouten diebij het bouwen ge-
t zijn.

> ging de afgelopen weken re-
hatig op pad met de brandweer
stormschade aan gebouwen te

Fen ofte voorkomen. Echt grote
"lemen troffen zij niet aan. „Er

| te delen van daken de lucht in
w#an en tuinmuurtjes ingestort.
os?[ DIJ echte problemen denk ikjs ( half ingestorte huizen of puien,rz; ftaar beneden komen. Dat kan
enftllijk in Nederland niet gebeu-. omdat alle gebouwen moeten

'Oen aan strenge voorschriften.a U- overal waar gewerkt wordt,ootden fouten gemaakt, ook in dent-ity "
tuubreen die in Nederland een ge-
ntpv (kantoor, huis, schuurtje) wil
e H*n, moet hiervooreen bouwplan
inwonen bij de gemeente. Mede-
idfl^ers van de afdeling bouw- en
pu(j'ngtoezicht beoordelen of het-
-oer°et aan de gestelde bouwtech-
bi, e eisen. Ze berekenen bijvoor-

ygl'd. of de constructie sterk genoeg
oö?rn> ook bij extreme weersom-
v^igheden, het dak te kunnen

' Sen. Ook tijdens de bouw wordt''J^rnatig gecontroleerd.

erstand
?esuWere huizen horen dus wind
vL orkaankracht zonder proble-
k<T te kunnen trotseren. Als de be-
e«Pers tenminste hun gezond ver-

" Jf1"1 gebruiken. Frints: „Men kan
s fren en ramen het best gesloten
irnpOuden. Bij storm kan namelijk
kOimte boven het dak luchtledig
vi^en. Bij open ramen of deuren
hm, er in de woning een te hoge
eiL ontstaan, waardoor het dak
nC of meer omhoog geduwd
I 'T.^t."

'tiiken dienen helemaal neerge-
-11 of helemaal opente zijn. In een

j enstand, de zogenaamde venti-
l>stand, krijgt de wind er gemak-Jk vat op.

iü'k er adviseert Frints om de gor-
h«,en te sluiten, omdat ze, als er
/a(. tak of dakpan door de ruit
jglf't, dg scherven tegenhouden,

-i jjQ e tip om zonneschermen om-\L% te doen, vindt hij niet overbo-
f' «Afgelopen weekeinde hebbenPL_

we er nog een uit de wei moeten ha-
len."

Antennes
Ook radio- en tv-antennes willen tij-
dens hevige windvlagen nogal eens
sneuvelen. Deze toestellen zijn de
bureauchef van de afdeling bouw-
en woningtoezicht dan ook een
doorn in het oog. „Weg met die din-
gen", zegt hij resoluut. „Bijna ieder-
een kan tegenwoordig aangesloten
worden op de kabel."

Wie toch een (schotel)antenne
plaatst, kan dat beter niet aan of op
dewoning maar in de tuin doen. De
antenne staat er meer beschut en zal
bij omwaaien het huis niet bescha-
digen.

Inspecteren
Bij minder nieuwe woningen is on-
derhoud van groot belang. Frints:
„Heel veel problemen hadden voor-
komen kunnen worden. Afgelopen
week is schade opgetreden die tij-
dens de eerste storm in januari is in-
geluid."

Hij raadt huiseigenaren aan om hun
bezit na een flinke storm nauwkeu-
rig te inspecteren, ook als er ogen-
schijnlijk geen schade is ontstaan.
Dakranden, goten, nokken en even-
tueel schoorsteenpijpen moeten
met een kritisch oog bekeken wor-
den. Verder adviseert hij om voor
het uitvoeren van reparaties vak-
mensen in te schakelen. „De meeste
doe-het-zelvers - uitzonderingen
daargelaten - weten niet echt waar
ze mee bezig zijn. Een afgewaaide
dakpan geeft een zwakke plek in het
dakaan. Een nieuwe pan lostin zon
geval niets op."

Frints heeft voor doe-het-zelvers
nog een waarschuwing. „Het bekle-
den van dakgoten is momenteel erg
populair. Ik ben daar niet zo weg
van, want jeze niet meer wat erach-
ter zit. Een dakgoot gaat achter zijn
fraaie omlijsting gewoonverder met
wegrotten en komt op een slechte
dag toch naar beneden."

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen
zullen bij extreme weersomstandig-
heden ruiten blijven sneuvelen en
dakpannen door de lucht blijven
vliegen. Maar voor ineenstorting
van een huis hoeft men volgens
Frints in ons land niet bang te zijn.
Wie vragen heeft over de 'stormbe-
stendigheid' van zijn huis, kan daar-
mee altijd terecht bij de afdeling
bouw- en woningtoezicht van de ge-
meente.

Een nieuw laagje verf in huis
doet vaak wonderen. Met het
voorjaar en zomer in het ver-
schiet worden plannen gemaakt
om in het kader van de jaarlijkse
grote schoonmaak een of meer-
dere kamers opnieuw te behan-
gen of van een andere kleur te
voorzien. Aan de buitenkant
heeft het totale houtwerk mis-
schien een opfrisser nodig om in
goede staat te blijven.

Als u zelf de kwast ter hand gaat
nemen, is niet alleen een goede
voorbereiding maar ook de keu-
ze van het juiste materiaal en
grondstoffen uitermate belang-
rijk. Ook als de beste kwaliteit
verfwordt gekocht kan het resul-
taat lelijk tegenvallen wanneer
de verkeerde kwast of roller
wordt gebruikt.

deglanslak. Ze zijn in heel kleine
maten te koop voor het zeer fijne
werk. Verniskwasten zijn plat en
over het algemeen gemaakt van
lichte nylon of varkensharen.
Een blokwitter daarentegen is
niet, bepaald de ideale kwast
voor het precisiewerk. Die wordt
gebruik om op grotere opper-
vlakken muur- of structuurverf
aan te brengen.
Er is ook een categorie rollers.
De vachtroller is een grove ver-
froller die geschikt is voor struc-
tuurverf, latex en werken op ste-
nen ondergronden. Schuimrol-
lersworden gebruiktvoor het fij-
nere latexwerk. Hoogglans- en
zijdeglanslak wordt aangebracht
met kortharige of fijne molto-
preen lakrollers. De smallere uit-
voering wordt bijvoorbeeld'ge-
bruikt voor deurposten en radia-
toren.

Houdt er rekening mee dat in een
nieuwe kwast altijd wat losse ha-
ren zitten die het schilderwerk
kunnen bederven. Door even
met de kwast over schoon
schuurpapier te strijken worden
ze snel verwijderd. Bij gebruik
van eenkwast met te lange haren
maakt het omwikkelen van de
haarinzet met plakband het
schilderen een stuk prettiger.

Als er 'om een hoekje' gewerkt
moet worden komt de enigszins
gebogen 'bokkepoot' of radiator-
kwast prima van pas. Afhanke-
lijk van de grootte van het te
schilderen oppervlak zijn er ver-
schillende maten ovale kwasten
voor grondverf, aflakken en dek-
kende beitsen.

Patent-kwasten worden ge-
bruikt voor hoogglans- en zij-

Woningcorporaties worden al jaren
geconfronteerd met verpaupering
van buurten en wijken en weten
daarom heel goed waar het bij socia-
le vernieuwing om moet gaan. De
corporaties kunnen hierbij zelfs het
voortouw nemen. Dit zei N. van Vel-
zen, directeur van de Nationale Wo-
ningraad onlangs op het sympo-
sium 'de huismeester in de prak-
tijk.
VolgensVan Velzen zal de discussie
over sociale vernieuwing in politiek
Den Haag onwezenlijk blijven, zo-
lang men geen concrete initiatieven
in bijvoorbeeld de volkshuisvesting
ondersteunt.
De mensen op wie die de door het
kabinet voorgestelde sociale ver-
nieuwing zich zou moeten richten,
zijn onder de bewoners van huizen
van woningcorporaties over-verte-
genwoordigd. Zwakke groepen zijn
steeds vaker in de goedkoopste en

minst aantrekkelijk buurten terecht
gekomen.

Van Velzen schetste de ernstige si-
tuatie in veel van deze buurten. E;'
bestaat geen sociale samenhang er.
geen binding met de buurt. Het eni-
ge wat de buurtbewoners gemeen
hebben, is hun slechte maatschap-
pelijke positie. Volgens Van Velzen
worden de woningcorporaties dage-
lijks geconfronteerd met de gevol-
gen in de vorm van betalingsproble-
men, vervuiling en burenruzies.

Daarom moeten woningcorporaties
zich niet alleen bezig houden met de
kwaliteit van de huizen, maar ook
van het leefmilieu in buurten, vindt
de directeur van de NWR. Volgens
hem is hierbij een grote rol wegge-
legd voor huismeesters.

de verscheidenheid, de kwaliteit en
de onderhoudstoestand van zon
20.000 Jugendstil-gebouwen in
Oost-Duitsland. Daarbij gaat hef
speciaal om gebouwen die in de af-
gelopen jaren in het kader van mo-
numentenzorg werden gerestau-
reerd.

Met deze tentoonstelling levert de
DDR een bijdrage aan het interna-
tionale UNESCO studie- en actie-
project rond de restauratie en in-
standhouding van Jugendstil-archi-
tectuur. Aan het project, dat in 1986
van start ging, wordt door kunsthis-
torici, architecten, monumenten-
zorg en bouwkundigen uit negen-
tien landen deelgenomen.

Met als thema 'Asthetisch schön
und doch tectonisch' wordt van 8
tot 29 maart in het atriumvan de Eli-
senbrunnen in Aken een foto-expo-
sitie gehouden over de Jugendstil-
architectuur in de DDR. "
De tentoonstelling omvat tachtig fo-
tostudies die een indruk geven van

is er momenteel een beitelslijpmal in de han-
del.
Maar hoe dan ook, alle technische ontwikke-

lingen ten spijt. Schaven, machinaal of met de
hand, met een bevredigend resultaat, is alleen
te bereiken door het vaak te doen.
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Te h. gevr. per 1 MEI voor
ong. 1jr, groot huis in Zd-
Limb., pr. tot ong. ’ 1.000,-.
045-351546 (na 18 u.)
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of evt. loods. Tel.
045-727347.

Onroerend goed te huur gevraagd
Op korte termijn woning te h,
gevr. tussen VAALS en
Maastricht. Hoge huurpr.
geen bezw. 040-420382
Te huur gevr. ruim APPAR-
TEMENT ’9OO,- mcl. te
Heerlen. Tel. 043-613003.

Onroerend goed te huur aangeboden

Parkeerplaatsen
Heerlen-C. Akerstr./Dr. Poelsstr. 045-414954.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Maasmechelen Centrum:
zeer mooi nieuw luxe AP-
PARTEMENT aan zonne-
kant. Tel.: 09-3211765334.
Te huur APPARTEMENT v.
1 pers. met 1 slpk. 5 min.
van centr. Hrl. Huur ’ 575,-
-excl servicekosten. Br.o.nr.
B-3797, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te k. of te huur APPARTE-
MENT H.Hermanslaan, Ge-
leen. Dir. te aanv. Te bevr.
na 18.00 u.: 04490-46805.
Te huur kleine BENEDEN-
WONING voor korte periode
max. 1 jaar, ’ 550,- p.mnd.
excl. Geen huursubs.
Groenstr. 160, Geleen.
04490-53960, na 20.00 uur.
Te h. HEERLEN nabij O be-
drijfsruimte, winkel/kantoor,
prm. 40 m2. 045-718869.
Tè h. 1-pers. app. best. uit
züslpk., badk., m. toil. en hal
Huur ’ 500,- p.mnd. mcl.
water, licht en c.v. Naast
rgst. Lotus Kampstr. 17
SCHAESBERG. Tel.
04455-2236.
KERKRADE-Bleyerheide:
rustig gel. 3 slaapk.-woning
met tuintje en kelder,

’ 850,- p/mnd. Stem: mooi
gel. 3 slaapk.-woning, open
haard, kelder, zolder en ga-
rage. ’ 1.250,-, gestoft. Ge-
leen: 3 slaapk.-woning, rus-
tig gel. en toch bij het cen-
trum, ’ 875,-. Landgraaf: 3
slaapk.-woning met garage,
op een hoek gel. met mooie
voor- en zijtuin. ’ 800,- al
mnd. Inl. bemidd. buro Sil-
vertand 9.00 tot 17.00 u.
045-311286. Het adres voor
al uw verzekeringen.

Te h. APP. te Kerkrade. Tel.
045-454708.

WONING, 4 slpkmrs., badk.,
woonk., keuken, berging,
garage, tuin. V.a. 1 april,
huurpr.’ 975,-. 045-317474
Kleine APP. te h. zit/slpk.
keuken, douche en w.e. all-
in ’ 475,-; tev. dakapp. 2
slpk. keuken, douche, w.e.
’450,-, zonder water en
licht. Tel. 045-351456.
ÜBACHSBERG, vrijst.
woonh., woon-studeerkmr.,
4 slpkmrs., geh. onderkeld.,
grote tuin, huurpr. ’ 1575,-.
Inl. Huurcentrale Limburg,
tel. 045-228151.
Te h. centrum-HEERLEN
voor 1 pers. app., kamer,
keuk. toilet, douche, cv.,
huur ’375,- borg ’500,-.
Br.o.nr. B-3812, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te GELEEN te h. nette
woning, min. 3-5 jr. ’ 885,-.
Inl. 04490-48180.
Ruime BOYENWONING in
winkelcentrum Hoensbroek,
woonkamer met open eiken
keuken, mcl. app., dakter-
ras. 2e verd.: 3 slpks. en
badk. Met gebr. van oprit en
garage. Netto huurpr.

’ 750,-. Inl. 045-225029
van 9.00-17.00 uur.
Te h. goedligg. JEUGD-
CAFÉ te Landgraaf m.
overn.v. invent. prijs n.o.t.k.
v. nadere ml. na 19.00 u.
(behalve s-maandags)
onder Tel. 045-317649.
SIMPELVELD-Centrum.
Riant App.; woon/slpk. met
aparte compl. inb.keuken;
badk. met wasmachine-
aansl. Geheel gestoft., huur

’ 490,- excl. energie. Vrij
va. 1 mrt. as. 045-441373.
Open Huis, heden van
16.00-17.00 uur.
Te h. in SITTARD: zit/
slaapk. m. keuken, douche
en w.c, mooie rustige lig-
ging, liefst oudere heer.
’450,-. All-in. Tel. 04490-
-24731 (na 18.00 u.)
STEIN te huur woon-unit all
-in, gestoft., eigen kook- en
douchegel. 04490-47294.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VANDEPAS M \T^ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. BB! m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

~___m~mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^___i______________________________________________^_w_^_^_^_^i^__^__\

Te koop gevraagd
Boerderijwoning

evt. met grond in Sittard of omgeving.
Br.o.nr. B-3716, L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bouwplannen?

HEERLEN: Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg.
GRUBBEVORST: Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot".
MEERSSEN: in het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels.
SIMPELVELD: Bouwkavels voor vrijstaande woningen in

het b.p. "de Molt".
SCHINVELD: Bouwkavels geschikt voor de bouw van

vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
SWALMEN: Riante villa- en bungalowterreinen.

SITTARD: Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard
en Munstergeleen, terreinen voor villa's en eengezins-

woningen.
STEIN: Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
SUSTEREN: Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen.

Voor ml. GROUWELS DAELMANS tel. 043-254565.

Epen
Krekelstr. 14: Vrijstaand woonhuis met dubbele garage en
rondom grote tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer (50m2),

eetkeuken, bijkeuken, badkamer, kantoortje, 4 slpks.,
vaste trap zolder, cv., pr. ’ 235.000,-k.k.

Übach over Worms
Weegbree 11: Vrijstaand rustig en op goede stand

gesitueerd landhuis (bwj.'77) met garage en rondom
prachtige tuin. Ind. o.a. hal met toilet, woonkamer, volledig
geïnstalleerdeopenkeuken, 3 slpks., badkamer, zolder, pr.

’ 245.000,-k.k.

! Livac BV
Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

(Buiten kantooruren 045-220550).

HEERLEN Premie-A
Woningen zoals ze nergens meer

gebouwd worden.
* Nu met vaste zoldertrap

* Nu met grotere tuin
* Nu met garage van 6 m. diep

Aan de Marchalsingel 8 betaalbare premie-A woningen
met garage en grote tuin, woonkamer/keuken, hal, w.c,

badkamer, 3 slaapk. Optimaal geïsoleerd met vloer- dak-
en spouwisolatie en dubbele beglazing. De netto maand-
lasten voor uw eigen huis bij voll. financiering. Geen bouw-
rente. Nu kopen betekent voor een beperkt aantal kopers
geen bouwrente betalen, het notarieel transport wordt uit-

gesteld tot 1e oplevering. Hypotheekvermindering ca.

’ 7.000,-. Besparing over 30 jaar ca. ’ 19.000,-.
Beslist goedkoper dan huren.
Bel vrijblijvend voor informatie:

Mulleners Vastgoed Sittard
04490-18911
's avonds 0474?-3198

Heerlen
winkel met 2 appartementen

Eikenderweg 88: 80 m2winkel, kantoor en toilet.
Voll. onderkelderd. 2 via aparte opgang te bereiken appar-
tementen, beide met 2 slpks. Verdere info op aanvraag.

Prijs slechts ’ 149.000,-k.k.

Livac B.V.
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

Heerlen, Mgr. Feronstraat 24,
Heksenberg. Aan winkelcentrum gelegen appartement op

de 3e verdieping. Ind. kelderberging, hal, toilet, keuken,
badruimte, woonkamer (780x370) met balkon en bergkast,
2 slpks., Bwj. ca. 1958. Servicekosten ’ 115,-. Aanv. direkt

Prijs ’ 51.000,-k.k.
Heerlen, Mgr. Feronstraat 46,

Fluim appartement op de 2e verdieping.
Ind.: kelderberging, hal, toilet, keuken, badkamer met
douche en v.w., woonkamer met balkon en bergkast,

2 slpks. Bwj. ca. 1958. Aanv. direkt. Prijs ’ 53.000,- k.k.

Makelaardij o g.. Taxaties. LIJ
HE Hypotheek — Adviescentrum

«■^■i "!■%«■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 Nl\/__ClCil IriC 6411G8 Heerlen IN V M
"^" Tel. : (045)7155 66 MAKELAAR

Wijlre - Stokhem
Landelijk gelegen bouwterrrein (indien goedkeuring G.S.

wordt verleend) voor de bouw van één vrijstaand woonhuis
Opp. ca. 500 m2. Frontbreedte ca. 20 m, diepteca. 33 m.

Prijs ’ 75.000,- k.k.

Makelaardij o.g . Taxaties. LIJHypotheek - Adviescentrum

■!■»_»« Ruys de Beerenbroucklaan 28 M\/MClCil lilCl 6411GBHeerlen IN V M
"^" Tel (045)7155 66 MAKELAAR

Open huis heden 3 maart
van 14.00-16.00 uur

* Maastricht, Vroenhof:
Voor bewoning gereed: comfortabele appartementen

Gelegen aan de Brouwersweg/hoek Volksplein (op korte
afstand van het centrum). Keuze uit 4 typen apparte-

menten met 1 of 2 slaapk. en woonk. tot ca. 40 m2. Badk.
met douche of ligb. Inpand. berging en berging in dekelder.
Enkele appartementen met woonhal. Dakappartementen

met serredak. Prijzen vanaf ’ 121.000,- v.o.n.
Adres: Volksplein 86C, te Maastricht.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 043-252933.

Open huis zondag 4 maart
van 14.00-16.00 uur

* Nieuwenhagen, Op deKamp:
De laatste 3 stadswoningen aan de Verdistraat (met max.

’ 44.000,- rijksbijdrage). Living ca. 37 m2mcl. open
keuken, 3 slaapk. Badk. met mogelijkh. voor 2e toilet.
Prijs ’ 145.064,-v.o.n. Netto maandlast ca. ’ 560,-.

Adres: Verdistraat 7 te Nieuwenhagen
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.
Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

Verkooppr. ’ 89.440,- v.o.n.
Inl. 045-740900 -043-254565

Nog een aantal riante
Bouwterreinen

Te koop

Zandweg,
Heerlen.

Opp. 700 tot 1.400 m 2
Inl. v.o.e. Tel. 045-740900
Grauwels Daelmans b.v.

043-254565.

Heerlen
Kapelweg, goed onderh.
halfvrijst. woonh. met ber-

ging, ruime carport en kelder
(2,6 are) Ind. entree, woonk.

keuken met moderne mr.
mcl. app. waskeuken. 1e

verd. 3 slaapk. doucheruim-
te, zolder, hardh. kozijnen,

dubb. begl. vraagpr.

’ 159.000,- k.k. Ass. Adv.
bureau E.G.H. Kleijkers. Tel.
045-725052.

Te koop of te huur gevraagd
Vrijst. Huis

met gar. en tuin mod. com-
fort event. kelder, 4 slpkrs
en woon-eetk., keuk. en

werkk., badk. en gast-WC.
Rust. omg. tus. Brunssum-
Maastricht. Postbus 178,
5050 AD Goirle. Tel. 09-

-3214657246.

Heerlen-Noord
Schuttenstr. 1. Te koop vrij-
staande bungalow, mooi ge-
legen in rustige wijk aan o-

pen groengebied, bwj. 1974,
590 m2grond, met o.a. rui-
me hal, grote woonkamer,
witte keuken met nieuwe
apparatuur, 3 grote slaap-
kamers, werkhoek, badka-
mer en garage met aparte

wasruimte. Goede staat van
onderhoud. Vr.pr.

’ 230.000,-. Tel. 045-
-213938.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
Te koop gevr. BOUW-
GROND liefst landelijk gele-
gen. Min 1.000 m 2omg.
Voerendaal-Klimmen-Wijlre
en omstreken. Br.o.nr.
B-3792 L.D. POstbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Te huur
Heerlen
Kantoor/

bedrijfspand

_____****_
______________*. "'*-

r3____^^^^^H^^^^i^___. x

_________B_^#" "*^^^__lsBBE_jESS '***wwï*f ln

Goede lokatie (Nobelstr.
44a): 4 kantoorruimten, to-
taal 115m2, keuken, toilet.
Huurpr. ’ 650,- p.mnd. Tel.

045-412437.

Klein huis
Gemodernis., c.v.-gas, bij-

keuk. eetkeuk. 3 slpks. badk

’ 130.000,- Bij Voerendaal
Huis met stal

vrijst. 6 kmrs. keld., zold.,
badk. c.v.-gas, gr. schuur
met dito zolder. Ransdaal.

’ 220.000,-.

Groot huis
Halfvrijst. 9 kmrs. badk.,

kelder, zolder, grote hobby-
ruimte, c.v.-gas. Simpelveld

’ 220.000,-

Makko Gulpen
NVM-makelaar.

W. Timmermans, Rijksweg
67, Gulpen. 04450-2182.

Café-Friture
Biljartzaal. Boyenwoning.

Aan drukke weg. Zeer
goede omzet. In behoorlijke

staat. Kan spoedig leeg
i.v.m. ziekte, ’ 425.000,-.

Makko Gulpen
NVM-makelaar. ■W. Timmermans, Rijksweg

67, Gulpen. 04450-2182.

Landgraaf
In Nieuwenhagen een half-

vrijst. sfeervol woonhuis met
berging en besloten tuin.
Ind: beg.g. gang, kelder,

woonk., eetk., douche, toilet.
Verd.: 3 slaapk., vaste trap

zolder. Prijs slechts

’ 80.000,- k.k.

Livac BV,
Brugstraat 19, Sittard, tel.
04490-10855 b.g.g. 045-

-220550.

Onroerend goed te koop aangeboden
SCHAESBERG bouwterrein
hoek Kampstr.-Kamperstr.,
tot. opp. ca. 495 m2, pr.

’ 59.000,- k.k., 045-310753
OIRSBEEK, vrijst. woonh.
Inh. 450m3, perceelopp.
500m2, vr.pr. ’169.000,-
-k.k. Tel. 04492-4738.
HEERLEN, Fossielenerf
642, door garage gescha-
keld vrijstaand woonhuis
met ’lB.OOO,- overdraag-
baare subsidie. Pr.
’120.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN te k. bouwterr.,
zeer mooi geleg., t.o. plant-
soen en centrum. Tuin
(zuidzijde) ca. 300m2, front-
breedte 12 mtr. (evt. met
vergunning). Koopprijs

’ 38.000,-kk. 045-273803

Té" k. gevr. BOUWGROND 'v.a. 700m2 in Sittard of di-
recte omg. Tel. 04746-3499.
GEVRAAGD, ouder woon-
huis of boerderij(tje) met
tuin/grond. Snelle afhande-
ling. Tel. 04492-2601.
BOCHOLTZ, Prieckart 1.
Landelijk geleg. vrijst. landh.
op 1800 m 2grondperc,
voor/achter vrij uitz.,4 slaapk
38 m2woonk., open haard
met tuii»kamer, ’195.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550.
BRUNSSUM, Ridder Vosstr.
19, herb. in 1989/1990 ruim
woonhuis met cv, geh. dubb.
begl. in hardh. koz., geh. ge-
ïsol. Ind.: kelder, ruime
woonk., keuken. 1e Verd.: 3
slpks., badk., aparte 2e toi-
let. Vaste trap naar zolder
waar 3 kamers. Grote tuin.
Aanv. direct. Vr.pr.
’120.000,- k.k. Voor ml.
045-272905.
HEERLEN. v.LStirumstr.
11. Halfvrijst. woning met
cv., gr. tuin, garage en ber-
ging. Ind.: kelder. Beg.gr.:
gr. l-vormige woonk. en
keuken. 1e verd.: 4 slp.k's
en doucheruimte, zolder via
vaste trap. Vr.pr.
’119.500,-. Voor afspr. of
nadere ml. Tel. 04405-2687.
Te k. woonhuis uit 1914 gel.
Weltertuynstr. 16 WELTEN-
HRL. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-716043.
HEERLEN-Zuid te k. half-
vrijst. woonh. met gar., in
rustige gel. wijk 312 m2. Ind.
woonk. ca. 42 m2, keuken,
hal. 1e verd. 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e toilet. Zol-
der en geh. onderkelderd.
Voor- en achtertuin. Deels
dubb. glas en rolluiken.
’193.000,- k.k. Tel. 045-
-412217.
Te k. stijlvol HERENHUIS;
te h. kantoor/praktijk/
zakenpand in C.-Heerlen.
Inl. 04490-43535.
HOLTUM Mispelboom 26,
halfvrijst. woonhuis met gar.
en carport. Beg.gr.: woonk.
keuken (eiken aanb. voorz.
v. alle comfort), entree, toi- ■let, berging. Verd.: 3 slpks.,
badk. m. ligb. en v.w., zol-
der. Geheel voorzien van
rolluiken, vrij uitzicht. Vr.pr.
’149.000,- k.k. Tel. 04498-
-55721 na 18.00 uur.
HULSBERG Birkveldweg
16, te k. op unieke locatie
gel. halfvrijst. hoekwoning
met gar., tuinhuis, vijver,
overdekt terras, woonk. met
parketvl., moderne aanb.
keuken met app. en berging,
4 slpks. met parketvl., badk.
met ligbad en 2e toilet, zol-
der via vlizotrap.
Te koop te bouwen 3 royale
woningen (1 vrijst., 2 half-
vrijst.), Hoek Uilstr.- Kl. Gra-
verstr. te KERKRADE-
WEST, percelen van ca. 300m2. Verkoopprijs va.
’165.000,-. Inl. BM Bouw-
ontwikkeling. Tel. 04743-
-2224 of Postbus 523, 6460
AM Kerkrade.
KERKRADE, Fine Frau 6,
uitstekend onderhouden ap-
partement op 1e verd. met
eigen lift en 2 slpks.,
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
LANDGRAAF, Eikske 6,
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, op perceel van 360 m2.
Huis heeft 3 slpks. en mooie
eiken keuken met complete
app., ’ 135.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Maastrich-
terlaan 119, eengezins-
woning met aanbouwkeu-
ken, 3 slpks., leuke tuin,
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
MERKELBEEK ruim half-
vrijst. woonh. 4 slaapk., zol-
der, luxe keuken, gar., grote
tuin. Tel. 04492-4086.
PANHEEL. Heelderweg 26,
mooie vrijstaande bungalow
met garage en grote tuin op
het zuiden, aanbouwkeuken
met complete electrische
apparatuur, 3 slpks., hobby/
praktijkruimte. Perc.opp.
880 m2’ 180.000,-k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
04750-15135/045-728671.
SIMPELVELD, Remigiusstr.
1. Schitter, witte boerenhoe-
ve met gesloten binnenpl, In
perf.staat, geheel gerestaur.

’ 225.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550.
ÜBACH OVER WORMS,
Sloterstr. 45. Eengezins-
woning met grote woonkmr.,
luxe badkmr., met vele ex-
tra's en 2 slpkmrs.,
’92.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
Te koop Weltertuinstr. 92
uitstekend onderhouden
DRIVE-IN woning, vr.pr.

’ 158.00,- Inl. Vijgen Onr.
Goed 045-711617.

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geisol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
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I BRUNSSUMI Op goede stand en rustig gelegen ruim halfvrijst. I
I woonh. met gar., cv. en tuin. Ind: T-woonkamer met I
I parket, keuken met moderne luxe aanb.install., 2 rui- I
I me slpk. en 1 kleinere slpk., grote badkam., via vaste II trap naar zold. met 4e slpk. en cv.-ruimte. Pand is I
I degelijk gebouwd en goed afgewerkt. Prijs I
I ’ 185.000-k.k.
I BRUNSSUMI Goed gel. halfvrijst. woonh. met gar., cv. en tuin. Ind. I
I 0.a.: hal, woonk. met open haard, open keuk. met I
I stand.install., 3 slpk., badk. en zold. (via vaste trap) I
I met overloop, c.v.-berging en kamer. Prijs I
I ’ 135.000-k.k.

I SCHAESBERGI Rust. gel. en degelijk gebouwd halfvrijst. woonh. met I
I cv., dubbele berg., keld. en zold. (via vaste trap). I
I Ind. 0.a.: hal, L-woonk. met schuifpui, ruime uitgeb. I
I keuk., 3 ruime slpk. en moderne badk. Vraagprijs I
I ’ 115.000,-k.k.

Opzaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00tot 13.00uur. I

|o 045-318182 1

HEERLEN: „Halfvrijstaand woonhuis met garage in leuke, jongebuurt!" r
Ind.: hal, ruime woonk. m. plavuizenvl., keuken, gar. m. vliering, 3 slaapk., ta
m. douche, v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap, geïsoleerd en <F*|V
dubbel beglaasd, achtertuin (10 x 9) op zonkant. Bwjr. 1987. Rijksbijdrr

’ 27.500,-. Vraagprijs ’ 149.000,-k.k. Aanv. in overleg.
| * Il

HEERLEN: „Vooroorlogse degelijkheid gecombineerd met hedendaagse lur' ■ 'Herenhuis op loopafstand v. centrum. Ind.: 2 kelders, hal, sfeervollewoonk. ,
m') m. open haard en parketvl., keuken voorz. v. alle moderne app., berginj ei i
flinke slaapk., en marsardekamer, badk. m. ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder, a ° ' "
terutin op zonkant. Het geheel verkeert in perfekte staat. Vraagpr. ’ 165.0*
k.k. Aanv. in overleg. itrijd

le loc
HEERLEN: „Zoekt u interessante belegging? Hier is uw kans!" aan
Ruim halfvrijst. woonh. m. gar. Bruto huuropbrengst ’25.000,- p.j. Vraafpen

’ 130.000,-k.k. van I
'tbare

HEERLEN: „Rustig gelegen woonhuis met garage!" fvererInd.: hal, L-vormige woonk., keuken m. mooie, moderne mr., berging, 3 slaafen (s--waarvan één zeer ruime, badk. m. douche, v.w., 2e toilet, aluminiumramen/^j g
zijnen. Vraagpr. ’ 125.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Aan leuk pleintje gelegen, halfvrijstaand woonhuis!" . „
Ind.: hal, woonk. m. open keuken (8.30 x 3.57/5.62), berging, 3 slaapk., badk. _■ v
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Geïsoleerd, bwjr. 1980. A< ,e' &
tertuin m. vijverpartij op zonkant. Vraagpr. ’ 136.500,- k.k. Aanv. in overleg. ls

VOERENDAAL/ÜBACHSBERG: „Fraai geleopj^-,^» ijstaand woonhuis!" eze
Ind.: hal, royale doorzonkamer i * 'en, bijkeuken/berging^"'6ll
slaapk., luxe badk. m L«g C^WV^^^^ ..«ning is goed afgewerkt en gf een
voorz. v. rolluiken. \f (i1»"3.-,.ji_n. v. rijkssubsidie van ’5000,-. Aanv.*de )
overleg. Vraagpr. ’ T..„uu,- k.k. in a)

time
NUTH: „Uitstekend verzorgd vrijstaand herenhuis!" ilie v
Ind.: 2 kelders, sfeervolle woonk. m. open haard, woon/eetkeuken m. moder run
witte install., bijkeuken, garage(7.50x3.50) in spouw, 4 slaapk., badk. m. ligb.hma)
v.w. Alle ramen/kozijnen in aluminium m. dubb. beglazing. Bjr. 1964. Vraagt

’ 175.000,- k.k. Aanv. op korte termijn. en vi

! ZA S
! NEDU MAKELAARDIJ

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantie e—, _ ie n
Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen alle >Telefdonnr. zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uilr: 043-6453lnvra
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909 2684
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HOENSBROEK,Weustenraedtstraat H SPAUBEEK,Const. Hugostraat
T„ L- ______ Nabii centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- Op 1e stand gel., uitst. onderti., vrijst. bungalow j||M. C KUUU port, garage en tuin. Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h., cv., div. kelders w.o. kelderbar met zithoek, saunafl

luxe keuken. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e douche, gastenkr., doka, garage, zwembad en ro*!
Verd.: zolder. Het gehele pand verkeert in uitstekende tuin. Perc.opp.: 710 m 2. Ind. 0.a.: L-vorm. living Tl

AMSTENRADE Vonkstraat S staatvan onderhoud en is voorzien van rolluiken. open hrd, mod. keuken met app., 3 slaapkrs., M, ■ ~ .«..<<:■ Aanv ■i o Prijs: ’ 185.000,-k.k. badkr. met ligb., douche, v.w., bideten 2e toilet.Aaa
\ 1 t|> n.o.t.k. Koopprijs: ’ 325.000,- k.k.

\*S'W KERKRADE, Vinkerstraat H ~-._„_„-....
,

M
■sSSS&b .."■". \*\f>^"ï Rustiqqel. vrijst. woonh. met grote garage (perc.opp.: voehendaal, Linaeweg i j.i W ~*_.^*_. 'n^l I 810m2Mnd.:2kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m 2, Rustig gel. vnjst. woonh. met c.v garage en tuin. ■

"^^s^S^«s As_*A < il' keuken doucheruimte,bergruimten. 1e Verd.: 4 slaap- b.g.: ruime hal L-woonkr. mrt o.h. en park.vl. ±421|
ËËH __«_N% %__\iJl? ■ krs., hobbyruimte. 2e Verd! vaste trap naar 2 kamers, !UX!_keuk?.' _anioor' Je Verd': . rï".. S-_"V_3l%^'ff* zolcier- Aa"v-:i-Pn,S: ' 16000°'"k' vlrte^ra naar 4e s°aa kr Tv -. uimte/be. beraïf#l__Éfll[iHlll_P LANDGRAAF, Hoogstraat H der. Het pand is ged. vooriien van dubbele'beglSl

Ijkt' Nablicentrum 9ele9enwoonn- metcv., berging en bin- ©n rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k.

ken, badkr. met douche én v.w. 1e Verdj2 ruime *'"|I:I?-E <_________,
, . _ _.<■

slaapkrs. Geheel verkeert in goede staat van onder- Met blijvend uitzicht ge. royaal vnjst. woonh. met |■I houd. Aanv. i.o. Prijs ’ 85.000.- k.k. en tuin nd.: ha^ toilet, royale woonkr. met « ■' ' gang naar Z-terras, keuken. 3 slaapkrs., badkr. <_
MAASMECHELEN (B.), Jos Smeetslaan S ligb., douche, 2e toilet env.w. Vastetrap naargrote
In bosrijke omgeving gel. vrijst. landh. met cv., souter- derruimte ca. 60 m 2.Kelder 60 m. Het pand is geh.^
ram, inp. garage, gesch. v. 2 auto's, en zeer grote tuin. geisol. Aanv.: i.o.Vraagpnjs: ’ 269.000,-k.k. L

m 2), eetkr. (± 27 m 2), roy. woon-eetkeuken,bijkeuken, _ nnarfpitlPntpn Itp,
kantoor, 4 slaapkrs., 2 compl. inger. badkrs. Aanv.: _-m.p|#ai ICIIICIIIdI

1Ë ..r^k9- ?m °P aanVraaQ- B62iChtin9: UitSL °P 3f"
BRUNSSUM, Kerkstraat 178 ==_WÊmW_mmmKÊÊÊ________WKÊÊÊmmm_________f___mm p ' ln winkelcentrum (boven Yen D) gel. app. metcv., _*

Op goede stand gel.,halfvr. woonh. mrt cv., aanbouw. PUTH, Sittarderweg S ging en lift Ind: entree keuken badkr. mrt doucr
garage tuinhuisje en tuin met veel privacy. Perc.opp.: Rustiek gelegen, goed onderhouden, geren, boerdenj toilet, woonkr 3 slaapkrs. Aanv.. i.o.

± 300 m 2 Ind oa.: L-vorm. woonkr. met 0.h., mod. met cv., schuur, stallen, binnenplaats en tuin. Per- Pnjs: ’ 108.000,-k.k.
keuken met app., bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ceelsopp. ±950 m 2 Ind^ o a.: living, aparte zitkr. mrt

u_,nriri _>aar
,

rinu.he Aanv "i o VraaaDriis M49 000 -k k mod. woon-/eetkeuken, badkr. met ligb., douche, v.w., BRUNSSUM, Pr. Hendriklaandouche. Aanv.. i.o. vraagprijs ’ ....uu. k.k. . slaapkrs., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.: Goed gelegen appartement met cv., berging. If*
rbiim ..um Rnin__umm_rweo H ’ 279.000,-k.k. Evt. ook tehuur. ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 sla»Rus"fgeVegènBrr^oZ_s9metc.v., garage en ' VELD AaeWater s ba?kr me, ligbad^W verkeert in vS
tuin. 9pé.c?pp 289 m 2 Ind, ruime entree toilet L- ge Water " kendesta t onderhoud. Aanv.. ~o.
woonkr. met o^h grotekeuken met app 3„slaapkrs aanb«u^ «

en tuln |nd >oa, livi met open "is'> nuuuu'badkr. met ligbad, v.w. er,i 2e to.let. zolder. Het gehele » woon-eetkeuken, wasruimte, 3 HEERLEN, Geleenstraat_ar!d ',SiV£°Snn ?- slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, vaste trap naar zol- "centrum gelegen appartement mrt c.v. en bergifl
.rijs. ’ i4o.uuu,- k.k. der Aanv .|0 vraagprijs: ’ 142.000,-k.k. \n_ ■ ruime hal, toilet,woonkr. ± 37m2 met balkon, k*
BRUNSSUM, Wagenmaker H SCHINVELD,Kern S 3.f^-f^^T**" ""** "*Rustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en 0p goede stand ge| vri jst bungalow metcv., kelders, Mdnv" u' ' ' 'aouuu' """"tuin. Ind.: o.a. hal, toilet, woonkr. en keuken met plavui- roya|e garage en grote tuin. Perc.opp. 1.260 m 2. Ind. HPPn, PKI paarihui<_str__t
zenvloer, berging, overloop, 3 slaapkrs badkr. met a£ L.vorm. Hvjn| met open haard (ca. 52 m 2), mod. ""lf£ae.Men aDoartement met cv en beraifligb., v.w. en 2etoilet, zolder, berg-, hobbyru.mte He keuken

, 4 slaapkrl, grote badkr. met ligbad, douche, nd^oaTuime ertree woo" keuken 3 slaapt
_^dA_n9v^ieoe'Prfs-.T_OOO0VankT^" " ***** «* K Vra39PriJS: f 325 °°°'- **glas. Aanv.. i.o. Prijs, ’ IJU.UUU.-K.K.

01TTADn n .. ■ ■ - «. stekende staat van onderhoud. Aanv.: i.o.SITTARD, Dagobertstraat S p■■ ._ ,n nnn _k kDILSEN-LANKLAAR, Rietlaan S woonh. met cv., berging, carport en tuin. Ind. 0.a.: i ju.uuu, k.k.

Op zeer goede stand in bosrijke omgeving gel. vrijst. WOonkr., keuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met douche w-kt» ■ ■ / m_ "bungalow met cv., kelder, 2 garages en tuin. Ind.: li- en v w.r Zolder. Overnamesubsidie is mogelijk. Winkel-/WOOnlllllZeilving, keuken, 3 slaapkrs., badkr. Aanv.: spoedig. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 114.000.-k.k.
Huurprijs: ’ 900-p. mnd. BRUNSSUM, Kerkstraat

SITTARD, Gr. v. Prinstererstraat S Op centrumpromenade gelegen winkel-woonhuis fl»
EIJGELSHOVEN, Laurastraat H Benedenwoning met cv., berging en tuin. Ind. 0.a.: c.v., grote garage. Ind.: o.a. winkel ±50 m 2, kanto"
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., carport en tuin woonkr., keuken, badkr. met bad, v.w., 2 slaapkrs. keuken, bijkeuken, 2 slaapkrs. 1e Verd.: woonkr. f
(perc. opp.: 580 m 2). Ind.: sout.: 2 kelders, wasruimte. Aanv . direct Vraagprijs: ’ 89.000,- k.k. o.h. ±44 m2, keuken, dakterras. 2eVerd.: 2 slaapt
Beg. grond: entree, luxe keuken met app., woonkr. met badkr met |lgtl en doUche. Het geheel verkeert
o.h. 1e Verd.: 2 slaapkrs., moderne badkr. met ligb., SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg S goede staat van onderhoud en is voor vele doeleind*
douche, v.w., 2e toilet en bidet. 2e Verd.: vaste trap Qp goede stand gel., uitst. onderin., vrijst. landh. met geschikt. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 225.000,- k.k.
naar hobbyruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 149.000,-k.k. c v s tudy, souterrain, grote garagegeschikt voor 5 au-

to's en royale tuin. Perc.opp. 1.745 m 2.Ind. 0.a.: L- HEERLEN, Emmastraat
HEERLEN, Caumerbeeklaan H vorm. living (± 48 m 2), luxe keuken met app., 5 Goed gel. winkel/woonhuis met c.v. Ind.: sout.: kelo*
Uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en S|aapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, toilet. Beg. gr: winkel ca. 50 m2, toilet,berging. 1e verd.:*Jtuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, c.v.-kelder. Het pand biedtvele extra's. Aanv.: i.o. kei ca. 50 m 2. 2e verd.: woonkr., keuken met apt
Beg.gr.: ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± Koopprijs: op aanvraag. badkr. met ligb., douche, toilet, bidet, dubb. v.w. -*
58 nr), lieuken, berging. 1e Verd.: 3 ruime slaapkrs., verd.: 2 slaapkrs., dakterras.Aanv.: i.o. Huurprijs:
luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2éVerd.: SITTARD, Rijksweg Zuid S f 28.800,- per jr.
3slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. Op zeer gunstige locatie gel., vrijst. herenh. met cv., t

kelders, garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp.: KERKRADE, Bleijerheidestraat
HEERLEN, Gravenstraat H ca 1.700 m2. Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeu- Op goede lokatie gel. winkel-woonh. voor div. doeie"
Winkel-woonhuis met cv.-gas en tuin.Ind. o.a. div. kei- kerl| serre, study, 4 slaapkrs., 2badkrs., vastetrapnaar den geschikt.Het winkelgedeelte bestaat uiteen ruinl''
ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 Zo lder. Evt. te gebruiken als kantoorpand. Aanv.: i.o. van ca. 95 m2en een magazijn cq. kantoor. Het wo<*
slaapkrs., badkr. metligb., douche, v.w., 2etoilet, zol- Koopprijs ’ 325.000,-k.k. gedeelte op de 1e verd. bestaat uit o.a. woonkr., e»
derkr., div. bergruimtes. Het pand isgeh. voorzien van keuken, douche en toilet. 2eVerd.: 3 slaapkrs. enc>
rolluikenen voor div. doeleinden geschikt. SITTARD, Deken Thijssenstraat S ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv.: '"'Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 100.000,-k.k. Gunstig t.o.v. centrum en station gel. goed onderh. Prijs: ’ 128.000,-k.k.

app. met cv., balkon en berging. Ind. 0.a.: ruime hal f
HEERLEN, Oude Lindestraat H met parketvloer, keuken, royale woon-/eetkr. (ca. 33 KERKRADE, Lindenlaan
Nabij centrum uitst. gel. karakteristiek woonh.met cv., m 2), 2 slaapkrs., douche. Aanv.: i.o. Prima gelegen winkel/woonhuis met c.v. Ind.: Sou
garage en tuin. Ind.: o.a. sout.: cv.-ruimte, berging, 2 Vraagprijs: ’ 87.000,- k.k. kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor, mag-

hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet, zijn. 1eVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging toi£
keuken, L-kamer, eetkr. 1e Verd.: 5 slaapkrs., badkr., SITTARD, Past. Verbeekstraat 8 S dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs badknrrc
toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2 kei- douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Het gehee'
voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.: voor diversedoeleinden geschikt. Aanv.: i.o.
woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k. woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapkrs., Prijs: ’ 235.000,-k.k.

badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 145.000,- k.k. t
HOENSBROEK, Past. Schoenmakerstraat H TERWINSELEN, Piusstraat .
Rustig gel., halfvr. woonh. met cv., garage,berging en SITTARD, PastoorVertiagenstraat S In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstanow
tuin Ind.: kelder, entree, toilet, woonkr. met park. vl., Uitst. onderh., goed geïs., halfvrijst. woonh. met cv., boyenwoning. Perc. opp. 204m. Pand ook bereikD";
ruimekeuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met douche kelder, garage, berging en royale tuin. Ind. 0.a.:L-vorm. vanuit deTunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkheden v ,
en vw 2e Verd : zolder. Het pand is v.v. spouwmuur- woonkr. mettegelvl., luxe inbouwkeuken metapp., bij- doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m. w
isolatie ged dubb.begl. en verkeert in goede staatvan keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, 2e toilet, v.w. onderhouden. Voor vele doeleinden geschikt. Direci
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 128.000,-k.k. Zolder.Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 145.000,-k.k. aanvaarden. Prijs op aanvraag.

S - Inlichtingen kantoor Sittard
M - Inlichtingenkantoor Maastricht |
H - Inlichtingenkantoor Heerlen W\^_W_A W—^___. I I "V1W"—* W~^_\\ __W^^
Taxaties-Verzekeringen !^^J ■■m^JlM^
Hypotheken-Financieringen m\^m_^ m^mw m I^^MM m\~\WW^

makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerle*1
Openingstijden- 6131 AL sittard " ri Jkswe9 zd 35"tel 04490 " 11611
werkdagen 9.00-17.30 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746
zaterdag 10.00-14.00 uur 6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043- 2189*

__________________________________________________W__M WW _^



ACTIE ZUINIG STOKEN

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 8 oktober 1989

800 m314 m3423 m 3
900 m316 m3476 m 3

1000 m317 m3527 m 3
1100 m 3( 19 m3582 m 3
1200 m321 m3639 m 3
1300 m322 m3688 m 3
1400 m324 m3740 m 3
1500 m326 m3793 m 3
1600 m328 m3847 m 3
1700 m329 m3900 m 3
1800 m331 m3951 m 3
1900 m333 m31006 m 3
2000 m336 m31061. m 3
2200 m338 m31164 m 3
2400 m341 m31268 m 3
2600 m345 m31373 m 3
2800 m348 m31482 m 3
3000 m352 m31588 m 3
3500 m360 m31850 m 3
4000 m369 m32114 m 3
4500 m378 m32379 m 3
5000 m386 m32642 m 3
5500 m395 m32909 m3

6000 m3104 m33176 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Overzichthypotheekrente

Om goedkopere huurhuizen vrij te maken voor lagere inkomens

Woningbouwcorporaties
gaan koophuizen bouwen

# Wie nu zaait, kan straks oogsten.

Deze maand al volop
werk in de moestuin

Als, tussen maartse buien door, het weer een beetje mee zit, kan
dekomende tijd begonnen worden met het opschonen, bemes-
ten en bewerken van de moes- en fruittuin. Daarna kan naar
hartelust worden gezaaid en geplant.

Ook bomen en struiken kunnen nog
de grond in. Bij fruitbomen moet de
'veredelingsknobbel' (waar de culti-
var op de onderstam is geënt) zon
10 cm boven de grond uitsteken.
Wordt de boom te diep geplant, dan
loopt men het risico dat de cultivar
zich losmaakt van de onderstam.
Zorg voor een ruim plantgat. Be-
schadigde wortels afsnijden. Boom-
paal of -stok plaatsen, teneinde om-
waaien te voorkomen. Compost
door de grond werken en afdekken
met stalmest, dieweer met een laag-
je grond overdekt wordt.

Na het planten worden vrijwel alle
fruitbomen (behalve de walnoot!)
teruggesnoeid om het uitlopen te
bevorderen. Van steenvruchten
gaat er meer van de takken af dan
bij pitvruchten. Hier wordt de basis
gelegd voor de vorm van de toe-
komstige kroon.

Bij de keuze van het ras dient men
met twee factoren rekening te hou-
den: de grond van uw fruittuin én
de bestuivingseisen die de rassen
stellen.
Een perzikenboom heeft het op
zware grond moeilijk, daarentegen
gedijt ze op lichte grond en tegen
een muur op het zuiden, waartegen
de takken worden geleid. Ze geeft
een goede kans op vruchtzetting.

Wie een kweekkasje heeft kan nu
tomaten in kistjes zaaien, die in de
vensterbank worden gezet. De
plantjes worden later in de kas uit-
gepoot. Laat gerust 's nachts de
temperatuur dalen. Dan kiemen de
zaden sneller.

Tomaten

Amerikaanse bosbes, Japanse wijn-
bes, frambozen, bramen (zonder ste-
kels!) en andere fruitdragers kun-
nen nog met zorg in de aarde wor-
den gezet. Ook aardbeiplanten, al
zullen die het eerste jaar niet volop
dragen. Er zijn vroege rassen, late,
middelvroege en doordragende ras-
sen. Aardbeien vragen wel veel
vocht en veel voedsel.

Bessen

deze maand gesnoeid te worden om
'doodbloeden' te voorkomen.

In de volle grond kan afhankelijk
van het weer allerlei groente wor-
den gezaaid. Spinazie, radijs, snij-
biet, snij- en pluksla, wortelen, uien
en eind van de maand koolsoorten,
het kan allemaal. Evenals tuinbo-
nen, rijserwten (netten erover tegen
de duiven!) en in de koude bak
bleekselderij, prei en krootjes.

Hypotheekrente 27 februari 1990
Momenteel hebben vrijwel alle geldverstrekkers hun rentetarieven
voor hypotheken aangepast aan de recente stijging van de tarieven
op de kapitaalmarkt. De gemiddeldeverhoging bedroeg 0,5%. Ofhier-
mee een einde gekomen is aan de reeks rente-verhogingen is nog onze-
ker.

renle rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN "

A.B.N. var." 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01
1 jaar" 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01
3 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

10 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
15 jaar" 1,5 9,7 10,34 9,9 10,56

ABP 5 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
10 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
15 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94

Amrobank var." 1,5 9,1 9,68 9,3 9,90
2 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 9,2 9,88 9,2 9,88
10 jaar" 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
15 jaar" 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
30 jaar" 1,5

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
5 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83
7 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83

10 jaar" 1 9,4 9,99 9,7 10,27
ideaalrente 1 9,1 9,61 9,3 9,83

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16

Grens VV'is.kaiit. CDX 1 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83
5 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
1 jaar" 1 9,3 9,64 9,5 9,85
5 jaar" 1 9,5 9,85 9,7 10,06

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01
3 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10.01 9,6 10,23

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 9,1 9,61 9,3 9,83
5 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
7 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05

Rabo (adviesrente) var." 1 8,9 9,39 9,1 9,61
2/3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
4/5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
stabiel" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
var.31 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
4/5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
5 jaar3l 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
3 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
5 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 9,4 9,98 9,6 10,20
standaard 5 jaar2l 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 7 jaar 2' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 10 jaar 2' 1,5 9,7 10,31 9,9 10,54
standaard 15 jaar2l 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 9,6 10,20
2e kw. 1988 budget var.4' 1,5 9,5 10,03 9,5 10,03

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 9,5 10,09 9,5 10,09
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 -,- ~.. v v

_
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,9 9,38 9,1 9,60
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,9 9,38 9,1 9,60
(Spaarhyp.)

5 jaar" 1,25 9,4 9,95 9,5 10,06
Zwolsche Alg. 7 jaar" 1,25 9,4 9,95 9,6 10,17
(ZA-Hypotheekplan) 10 jaar" 1,25 9,4 9,95 9,5 10,06

15 jaar" 1,25 9,6 10,17 9,6 10,17

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 9,5
15/20 jaar" - 9,5

9 92 9 5 9 92
Westland-Utrecht 9^92 9^5 9^92
(lage lasten) 7 jaar" 1

14 jaar" 1

" Maandbetaling achteraf J' Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
c Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

f Hypotheek?
Kom rechtstreeks naar

deRabobank

Nu geen afsluitprovisie!
Een Spaar-Optimaalhypotheek is al gauw tienduizenden
guldens voordeliger dan andere hypotheekvormen.
Wie een Spaar-Optimaalhypotheek nu rechtstreeks sluit
bij de Rabobank verdient ook nog eens de afsluitprovisie.
Een extra voordeel van 1% over het hypotheekbedrag!
Dus: hypotheek? Eerst naar de Rabobank.

Rabobank Q
Meerbank voor jegeld ,

Druiven
Wie een druifwil planten doet dit in
de volle grond het best tegen een
donkere (dus niet wit gemaakte!)
stenen muur. Deze houdt geduren-
de de nacht lang de zonnewarmte
vast, waar de druif zich lekker bij
voelt. De takken worden tot onge-
veer een halve meter teruggesnoeid,
na het planten in een zeer ruim
plantgat, ca. 40 cm van de muur. De
grond moet er diep zijn losgemaakt.
Een laagje puin onderin voor de
drainage wordt op prijs gesteld.
Bestaande druiven dienen vroeg in

Geef de rabarberplanten tijdig
voedsel. Nieuwe planten kunnen nu
de grond in. Geef ze elk minstens
één vierkante meter ruimte.
Aardappelen die voldoende sprui-
ten bezitten kunnen op een be-
schutte plaats gepoot worden. Zet,
een mierikswortel in de buurt (wor-
tel schuin in de grond) tegen aard-
appelaantastingen !
Sjalotten en uien kunnen ook wor-
den geplant. Zet de plantuitjes niet
te diep. Goed gewortelde, sterke
spitskool 'planten' kunnen in de
tweede helft van maart worden ge-
plant.

Rabarber

(ADVERTENTIE)

Boosten Parket Hoensbroek
_K o§§s_2S_. Showroom open van 10.00 - 18.00 uur. ___~i<\MXfIR Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten.

" Alle soorten parket en reparaties. VprQJ**M m^^^ " Brede eiken planken geborsteld. W**^
' " Overschuren of borstelen van bestaande vloeren.~m~^ " Leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond.

Weustenraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat, t\/\ C "1 4 OQCKouvenderstraat in, le weg rechts, dan le weg links. ***%_'& m __a X *_.<_> 719

# Het isoleren
van cv- en warm
waterleidingen
levert ook
energiebesparing
op omdat
daardoor geen
onnodige warmte
wordt afgeven.

INPAKKENPAKTGOEDKOOPUIT!

Zaterdag 3 maart 199039

Tabel voor de week van
maandag 19 februari
t/m zondag 25 februari 1990

eiliging tegen inbraak

emakkelijk monteren siertralie
CX
'trijd tegen het inbrekersgilde
*e loop der jaren een enorm
aan beveiligingsprodukten

ïJÊPen en gefabriceerd. Varië-
braakvrije rolluiken tot

'tbare infra-rood sensoren. In-
kerend èn sierlijk is het plaat-
'pn (smeed)ijzeren traliewerk,Vel sierlijk als inbraakbeveili-

s.

' op dit gebied is de Steelex
gemaakt van sterk gelast

■ at is voorzien van een epoxy-
'oating in de kleuren wit of

Deze tralie is leverbaar in vijf
j'illende hoogtematen van 50
jé* centimeter.

r.t de breedte instelbaar is, pas-
-1 in alleramen tussen de 60 en
'timeter breed. Tussen glas en
'lic wordt ongeveer vijf centi-

!" ruimte vrijgelaten voor het
"Smaken van de ramen. Delh voor deze standaardmaten
en van 90 tot 160 gulden.
s eveneens mogelijk om bij
andel en doe-het-zelfzaken op
Befabriceerde tralies te bestel-
fris keuze uit drie modellen en
'ertjd is ongeveer vier weken.
R vervaardigd van gelast ijzer,Jin tegenstelling tot de stan-

' modellen, voorzien van een
gerende zwarte menie/grond-
de minimale afmeting van de
6he is 25 x25 centimeter. Prijs
fivraag. Voor meer informatie:
'hia Plastics in Leeuwarden, ®
_fi«_

_
Woningbouwcorporaties gaan de komende jaren veel meer
koopwoningen bouwen, ook in de vrije sector. Dat voorspelde
directeur B. Kempen van de Nationale Woningraad (NWR), de
grootste overkoepelende organisatie van Nederlandse woning-
corporaties, gisteren in Almere.

verhuren van betaalbare woningen
in een poging de woningnood terug
te dringen. De regering geeft echter
steeds minder subsidie voor de
bouw van goedkope huurhuizen.
De corporaties zijn daarom op zoek
naar andere methoden om toch
huurhuizen vrfj te krijgen voor
mensen met een laag inkomen.
Door meer koopwoningen te bou-
wen, ook in de duurdere vrije sec-
tor, hopen de corporaties dat men-
sen met hogere inkomens door-
schuiven en een huurhuis achterla-
ten. „Wij willen verhuisketens tot
stand brengen. Een deel van de be-
staande woningen moet vrijkomen.
Niet door dwangmaatregelen, maar
door de mensen iets voor te hou-
den", aldus Kempen.
Een deel van de huidige huurders
van de corporaties wil bovendien
een koophuis en in diebehoefte wil-
len de verhuurders graag voorzien.
„Want ook de projectontwikkelaars
hebben onze huurders als potentie-
Ie klanten ontdekt".
De NWR-directeur ziet ook voorde-
len voor de huizenkopers. „Onze ac-
tiviteiten zullen zeker een prijs re-
gulerend effect hebben". De corpo-
raties zijn immers niet gericht op
het maken van winst en kunnen
daardoor de huizen tegen een vrien-
delijker prijs aanbieden, verwacht
Kempen.
Kempen sprak verder de verwach-
ting uit dat de woonlasten van huur-
ders en kopers de komende tien jaar
sterk zullen stijgen. Daardoor zal de
vraag naar kwaliteit in de woning-
bouw stijgen.

Tot nu toe houden de corporaties
zich vooral bezig met het bouwen en

verschillende standaardmaten Steelex siertralie ge
tteerd op de voordeur.

woonbladLimburgs dagblad J



" Hoensbroek
_____»I '\ Vraagprijs

provisiekelder en kruipruimte. Begane grond: royale en-
tree,hal, betegeld toilet, keuken, woonkamer. 1e verdie-
ping: 3slaapkamers, badkamer met douche, vaste wasta-
fel. 2e verdiepng: dmv een vliezotrap bereikbare berg-
zolder
Algemeen: het huis verkeert in een goede staat, pannen-
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, c.v.-gas. Een
huis met ambities.
i

v< Een in ' uitstekende

mr ar 4. _m _&_m— m__mm__i_tr Ü ning, gesitueerd op
ILa Kbh leenI een 9°ede loka,ie :V^B Ruime voor" en acn"Sjn tertum en een dubbele

m^KmWÊ__W_________^^_m_W_W_mk berging.
Indeling: souterrain: provisiekelder Begane grond: en-
tree-hal, betegeld toilet, aanbouwkeuken, woonkamer, ter-
ras, dubbele berging. 1everdieping: 3 slaapkamers, bad-
kamer met douche, vaste wastafel en wasmachine-aan-
sluiting. 2e verdieping: dmv. een vliezotrap bereikbare
bergzolder
Algemeen: c.v.-gas Een huis wat gezien moet worden
Bouwjaar 1948. Gedeeltelijk geïsoleerd.

Hoensbroek
Koopprijs

'■M - ’ 129.500,- k.k.
"f P Halfvrijstaand woon-i Jl .is huis met oprit, berging

SL i ujj Indeling: begane

*"■* _____■__*jf H grond: entreehal, be-
P tegeld toilet, woonka-— ■* mer met open keuken

en eenaanbouw-unit, bergkast, ruime tuin met een buiten-
berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste wastafel, wasmachine-aansluiting en een 2e
toilet. 2e verdieping: dmv. een vaste trap bereikbare zol-
der welke ingericht isals studeer-, slaap- en/of hobbyruim-
te.

BH_B_________M___B_B___ keicentrum Op
Kamp. Perceelsopp.vl. 741 m 2.
Indeling: souterrain: provisiekelder. Beg. grond: ruime
hal, Amerikaanse stijl, woonkamer, zitkuil, geheel gelegen
op het zuiden, grootte 70 m 2, toilet, moderne werkkeuken.
luxe badkamer, eetkamer, 3 slaapkamers, inpandige gara-
ge en een onder architectuur aangelegde tuin met vijver-
partij en een terras
Algemeen: zeer courant pand welk goed geïsoleerd is

Landgraaf
Vraagprijs

1720m. Bouwjaar 1975
Indeling: souterrain: wasruimte met een aanbouw-unit, 2
bergingen, c.v.-ruimte. dubbele garage Begane grond:
entreehal, toilet met fontein, L-vormige woonkamer,
d.m.v. een grote schuifpui bereikbaar overdekt terras, een
geheel omsloten landelijk gelegen tuin, luxe aanbouwkeu-
ken, 3 slaapkamers, luxe badkamer 1e verdieping: over-
loop, bergruimte en een 4e slaapkamer.
Algemeen: goed geïsoleerd, thermopane beglazing, hete-
luchtverwarming.- Hoensbroek. 1 Vraagprijs. I ’ 235.000,- k.k.

4tafi^^<j^^Hïfc Een commercieel
woon-winkelpand,

■^ welk uitermate ge-
■ schikt is voor diverseHMMnfl ■ branches, goede be-
I reikbaarheid. Vloe-

m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mm* ropp.vlakte voor ver-
| koop/magazijnruimte 220 m 2.Onderhoudstoestand is uit- .stekend.

Indeling: begane grond: winkel, magazijnruimte/garages,
kantoor, toilet. 1e verdieping: overloop, woonkamer, grote
keuken, betegeld terras, magazijnruimte. 2e verdieping: 2
slaapkamers en een badkamer.
Algemeen: uitstekende staat van onderhoud, commer-
cieel een goede lokatie.

DRS. DE Lfi HfïYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 *"MAK_LAAW

, óók 's zaterdags: 10-12.30 uun

café 't Pintje
Mechelen

Voor dit unieke bruine speciaalbier-café
zoeken wij geïnteresseerden met vereiste

papieren en ruime ervaring.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de BV Gulpener Bierbrouwerij

(tel. 04450-1956), de heer xssenSjJ^%tg%

il „ftpuMll

__=______=y_____i
Heidetum bij uw huis? Tennisbanen om ac hoek?

Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?
Café op loopafstand? Tweepersoonsbadkuip?

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

Notaris A.LJ.M. Muris
te Kerkrade

Zal op donderdag 15 maart 1990 's middags om 14.30 uur
op verzoek van zijn opdrachtgever in café Hermans, Hei-
vgldstraat 71 te Kerkrade in het openbaar bij opbod en af-
slag ex artikel 1223 Burgerlijk Wetboek verkopen.

WINKEL-WOONHUIS
me] garage, ondergrond en tuin, te 6466 AA Kerkrade,

!Kaalheidersteenweg 5-7, kadastraal bekend als gemeente
jKerkrade, sectie H nummer 281, groot 3.50 aren.
Het pand bevat: begane grond: winkelruimte, voorheen ca-
fetaria met toiletten, keuken, garage, berging alsmede op-
slagruimte; eerste verdieping: overloop, woonkamer, toilet,
badkamer, slaapkamer, tweede verdieping: zolderruimte.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopsom met
de grosse der akte van veiling ontruiming van het gekochte
bewerkstelligen.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op uiterlijk
27 april 1990.
Bezichting: in overleg met genoemd notariskantoor.
Terzake van de onderhavige veiling zijn van toepassing de
Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van
de Koninklijke Notariële Broederschap.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd notaris-
kantoor, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-457251.

KERKRADE
DE NOTARISSEN J.L.Th. 00STWEGEL

EN MR. P.W.H.A. RITZEN
TE KERKRADE-WEST

zullen op vrijdag 9 maart as. des namiddags om 15.00
uur in café 't Brikkes, Kampstraat 160 te Kerkrade-West,
op grond van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

PUBLIEK BIJ OPBOD EN AFSLAG VERKOPEN
GEMEENTE KERKRADE

het cafépand met boyenwoning
ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen aan de Indus-
triestraat 62 te Kerkrade, uitmakende een ter plaatse afge-
paald en aangeduid gedeelte van het kadastrale perceel
gemeente Kerkrade, sectie H nummer 1513, ter grootte van
ongeveer 2,33 are.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de

koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 1 mei 1990.
Van toepassing zijn de A.V.V. van 1987, met inachtneming
van de in de akte opgenomen afwijkingen.
Bezichtiging: in nader overleg met genoemd
notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemde
notarissen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel.
045-411945.

NIEUWSTADT-SUSTEREN
Poeth & Voncken, notarissen te Stem,
zullen donderdag 15 maart as. om 15.00 uur in café De
Piep, Limbrichterstraat 10, Nieuwstadt-Susteren, ex art.
1223-2 B.W, in het openbaar, bij opbod en afslag, in
een zitting verkopen

het WOONHUIS met garage en tuin,
Millenerweg 29 te Nieuwstadt-Susteren, kad. E 1211, gr.
1.41 a.
Indeling:begane grond: gang, toilet, woonkamer, keuken;
1e verdieping: 2 slaapkamers, badkamer; zolder: bereik-
baar via vaste trap.

Aanvaarding: in volle bezit en genot, na betaling van de
koopsom en de kosten, eventueel met de grosse van de
veilingakte.
Betaling: uiterlijk 4 mei as. Gegadigden dienen op de vei-
ling een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleg-
gen betreffende hun financiële gegoedheid.
Bezichtiging: in overleg met het notariskantoor, alwaar
nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Koninklijke
Notariële Broederschap, voorzover daarvan bij de bijzon-
dere voorwaarden niet is afgeweken.

====\ANOTARISKANTOOR
Postbus 12, 6170 AA Stem
tel. 04490 - 32046

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

prijs ’ 132.000,-v.o.n.
Perceelsoppervlakten van 130 m2tot 200 rh 2
Rijkspremie ’41.000,-
Netto maandlast ’ 568,-*
* Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

Inlichtingen/verkoop:

_^_^^r van maandag t/m vrijdag
m_mm___m __r__wm__w—t__K__ van 9-00-17.00 uur en
B9flflf%; '_W^Ê vol9ens afspraak;■ szaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

Dief van uw eigen
portemonnaie!

Dit stellen wij zonder meer als u zich niet informeert
naar de door ons aan te bieden hypotheken, want:- onze rentepercentages zijn de laagste

(spaarhypotheek 9,1%)- bijkomende kosten zeer concurrerend
- tijdrovend zoeken naar de j> te hypotheek (vorm)

nemen wij van u over
- alle banken en hypotheekinstellingen onder één dak
- administratieve rompslomp nemen wij van u over- onze adviezen zijn GRATIS

Hl", Hypotheek
_■____■_____■ Centrale

Tel. 04498/51900 Aan de Greune Paol 24a
6127 BJ Grevenbicht

Tel. 04490/35840 Wilhelminaplein 29
6171 EN Stem

Zaterdag 3 maart 1990 40Limburgs
W(lMWmmmJmm*

WIJNANDSRADE

__ire__ Bi bi \

Mas^cherelstraat
Fraai halfvrijst.
semi-bungalow m.
gar. en c.v. Sout.: hal,
gar., kantoor, prov.
keld. Beg.gr.: woonk.
m. open haard,
keuken m. compl. mr.,
3 slpks., luxe badkmr.
m. ligb. en v.w.
Aanv. i.o. Vr.pr.

’ 185.000-k.k. 47612

f/^\ Kramer "vm

{JL^F\ Makelaardijag.
I^___J \ferzekeringen

Elsstraat 1, 6191 JW
\ Beck, 04490-73601

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Prima gelegen, naar eigen wens in te delen
landhuizen in Puth-Schinnen L

l§tP%*-*>' ccIn het aantrekkelijke woongebied *" '** " ' v"
'Achter Einder Coolhoff', centraal gelegen, l^^^^^^^^^\ '" ' \! Pmet directe aansluiting op de autobaan en
hetvliegveld èn dichtbij een natuurgebied, S^m^^^^- r% _i^* "___«__»**■ *Vbemiddelen wij bij de verkoop van enkele _w^_\^^^W^.o^_W^>w_r_ -SÊÊËÊÈÊ. SiP I\ ' *_-prachtige landhuizen.Elke woning heeft PÜI F~' _-^^ m\ jéÊÈÉÊ Hrfc'--1 \' "'«'ilÉlls^ neen eigen verschijningsvorm dankzij de iPfffS;Z^^^ml "' 'w * rl^Hj *? i \ .^ffan.ra^jj
individuelevormgeving van in-en exterieur. _^.?9r >-'" | J33 I \^3 IfliiÉ.^

Elke indeling is naar eigen wensen aan jp4ijïlS :=iirtH jij *ÊÈÈÊÊÊ_IIÈit" - Ö " W~~"' ïl^l^^^P
bijvoorbeeld oot 4 slaapkamers, studeer- j^lp, * :-a_^__ïP^ft w__R_______ks_*':^ * * .u_i l^terki -gs?.^*.' y
kamer, berging, bijkeuken, hobbyruimte _&*§_?: :'^^B.^.l!^S_!»%<«_3r*''':^^^^^lf^ïï^^^^^f W
en/of balkon. Die ruime keuze maakt de *'"*T!^r»'r *>**%^^^^Ws;i: ""^^Wf^V^'"TSÈfeS^®^*' ": ¥' W
aankoop van een woning bijzonder aantrek- : #^HF^" *"♦«?&" -^ r
keiijk. De woningen hebbenverder o.m. een **-'?.. /
royaal terras achter dewoning, entreehal, -—-——.^'" >
woon-/eetkamer, badkamer en garage. De ren en kozijnen, tegelwerk, dak- en spouw- C
zolder is te bereiken via een vaste trap. isolatie, isolatie van de begane grondvloer -*—en isolatieglas. Zonder meer de moeite waard om de

De woningen worden uitstekend documentatie geheel vrijblijvend op te
afgewerkt met o.m. hardhouten buitendeu- Koopprijs vanaf / 220.000,- v.o.n. vragen.

ÏR_pi ii ITFR'
Na kantoortijd: E. van Beek, 04746-2319 ___L______U »V_/I\# __■__■ M*lder- j eer

makelaardij onroerend goed- sittard maastrichthen v\6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - smer. fc d<

Luxe appartementen
in hetcentrum van Heerlen

Aan de Laanderstraat/Eikenderweg en Looierstraat (nabij het
station) zijnfraaie 3-kamerappartementente huur.

_euzeuit w^_~p_~^^"' x_^--"f_~~^r—~—w'
6 typen. y IILJ-i Pfr^fXM^nJ^üi /^Jil4^Aen'ree *badkamer

I keuken /
242x214 cm / BH^_

slaapkamer slaapkamer
296x184 381x270 cm

woonkamer
452/613x397cm

Plattegrond \ baikon
type O t „ —„-—^^^-teir 1

De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m 2.
Huurprijzen vanaf’ 518- tot’ 618- excl.’ 120.- servicekos-
tenper maand.
Informatie/inschrijving:

Vastgoedbeheer

I Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
te1.045-71 2040

/NS. DICKROSBACH
ÏH >^ ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

OIRSBEEK
Rustig gelegen, goed onderhouden halfvrijstaand woon-
huis met ruime garage en c.v. Ind.: L-vormige woonkamer
met open haard, keuken met inbouwapp., bijkeuken, kel-
der, 3 slp.-kamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, zol-
der via vliezotrap, leuke tuin met overdekt terras.
Vraagprijs ’ 135.000-k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Halfvrijstaand woonhuis met berging en c.v. Ind.: hal,
L-vormige woonkamer, dichte keuken, 4 slp.-kamers, bad-
kamer met douche, zolder via vliezotrap, kelder. Totale op-
pervlakte 315 m . Mogelijkheid aanwezig voor het bouwen
van een garage.
Vraagprijs ’ 112.000-k.k.

BRUNSSUM
Mooi perceel bouwgrond, gelegen op zeer goede lokatie
en nabij het centrum. Geschikt voor het bouwen van een
vrijstaand woonhuis. Frontbreedte 11 meter, diepte ±37
meter. Totale oppervlakte ±680 m 2.

Prijs: tegen elk aannemelijk bod.

HEERLEN-NOORD
Perceel bouwgrond, frontbreedte 10 meter, totale opper-
vlakte 230 m2. Mogelijkheid aanwezig voor uitbreiding tot
360 m 2.
Vraagprijs ’ 30.000- k.k.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen gelieve u
contact op te nemen met ons kantoor, maandag t/m zater-
dag van 9.00-18.00 uur.

s"?y LimburgsDagblad

"3piccolo s
_______H__________BM___H_____^M^n_____l

TE KOOP
BRUNSSUM: Hertogstr. 29, ruim woonhuis met gara-
ge, keuken met aanb., 3 sik. Pr. ’ 129.000,- k.k.
Koningstr. 9, ruim woonhuis, 3 sik. met garage. Vr.pr.

’ 120.000,- k.k.
Wilhelminastr. 15, zeer ruim halfvr. woonhuis, 3 gr.
sik., 4 kelders, gr. zolder met vaste trap. Vr.pr.

’ 128.000,- k.k.
SCHINVELD: Bouwbergstr. 118, keuken met compl.
aanb., 2 sik., woonkamer met parket, badk. met ligbad.
Vr.pr. ’ 95.000,- k.k.
DOENRADE: Kerkstr. 56, halfvr. boerenwoonhuis
met gr. tuin, 2 aparte woon-units, 3 gr. sik. Opp.: 1810
m 2. Vr.pr. ’215.000,- k.k.

Woon/winkelpanden
BRUNSSUM, centraal gelegen:
Rumpenerstraat 51
Maastrichterstraat 15
Pr. Hendriklaan 152
Div. prijsklassen
Vraag de INFOFOLDER

Assurantie, financierings- en adviesburo

"" 'm\ff —f_^ Te
,

045-254543

Maandag lm vrijdag 9.00-12.30en 13.30-17.30uur.
donderdagavond 1830-2030 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

""[_■—m_____________m___m__________~m
I HOENSBROEK

Slot Hillenradelaan

Mooi gel. bungalow
m. grote tuin. Ind. o.
m.: ruime gar.,
waskelder,
studeerkmr., hal,
woonkmr. m. open
keuk. ±48 m2, 4
slpks., badkmr. Aanv.
direct.
Koopprijs ’ 249.000-
-k.k.

47611

Kramer aya
{A^F Makelaardij ag.

9hJ Vferzekeringen
Elsstraat 1, 6191 JW
Beek, 04490-73601

Giro
55Q55
Astma Fonds

'* 201

Ligt uw hart in Limburgs natuur? fö
mm^mm—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i___m!^^sirhr,

m vijvi

V\ mT_ Di

Bel of schrijf:

//3y Stichting het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen ï/V_?_2_ . 9WKtSj» postbus 4301, 5944 zg Arcen >J

vw telefoon 04703-1840 Iq

dis
i -̂*—_____——-———_____■■-__________—W.^

Te huur in een attractiefplan in de gemeente Heerlen "-

Kwaliteitswoningen voor een Ü
zeer aantrekkelijke prijsje-

Het plan Zeswegen is een L. |m !&_<fö_JïimS_%—_** Q ji^
aantrekkelijk woonplan op V.^. <_>^
loopafstand van hetcentruml|| 2ti^^-^^^^ \^^ii**'^^
van Heerlen. Niet dat lopen w IË|g_fe*,. '^ V^s^-^C^^J-t^r^^'''^^^noodzakelijk is, want het V |k. ___--—" "
openbaar vervoer is er prima pppP^"*- \^>. geregeld. De diversevoet- en fietspaden maken het echter uiterst plezierig om naar
het hart van de Oostelijke Mijnstreek te gaan. Het openbare groen en het

f geaccidenteerde terrein zorgen daar wel voor! *
In dit woonplan heeft hetAbp een U ziet het zelf: ongekend veel mogelijkhedenK
appartementencomplex en een ruime wijk met voor woonkomfort op maat. Voor iedereer
eengezinswoningen gerealiseerd. In beide die een huurwoning op beperkte afstand v
gevallenzeer aantrekkelijke het centrum zoekt is er wel iets van zijn of ha<*»
woonmogelijkheden voor een welzéér gading tevinden...
interessante huurprijs. f.
De eengezinswoningen /~A SSmTT9 25A ""De komfortabele eengezinswoningen met tuin MFDII tliJ^ ««7?"
zijn er in liefst 7 verschillende typen: ruime NtUU Telefoon 045-710909.
woonkamer, gesloten of open keuken. ~m_m-m__m—"—*—>*__—*—>—""——>—*—"'*
3 slaapkamers, een badkamer met vaste 11
wastafel, ligbad en tweede toilet, een zolder Rf>n *'met de c.v.-installatieen een berging. Een van | DOll
de typen heeft een inpandige garage, een Stuurt u mij vrijblijvend informatie over de i£
ander heeft een carport voor de woning. kwaliteitswoningen in Heerlen-Zeswege
Alle woningenzijn luxe en kompleet afgewerkt Mijn interesse gaat uit naar de
en goed geïsoleerd. □ eengezinswoningen[ Jappartementen fe
Huurprijzen vanaf ’504,25 tot ’635,- per P
maand (exclusief servicekosten). , Noam %

■ Adres ">«De appartementen ,
Speciaal geschikt voor de kleinere I Postcode __: n
huishoudens zijn dekomfortabele 3-kamer- "wit v
woningen: een grote woonkamer met woonpiaa s .
kamerbreed balkon en open keuken, Telefoon -'
2 slaapkamers een badkamer met vaste stuur deze bon. in een gesloten envelop \wastafel en ligbad en een berging. *__■_* i.
Ook hier geldtweer dat de woningen van | zonder postzegel naar: £&—\ £
prima kwaliteit zijn en er gebruik is gemaakt | NEDU. Antwoordnummer 48. ■ 1 |
van optimale isolatievoorzieningen. i 6400 WC Heerlen f W Jk
Huurprijzen vanaf ’488,50 tot ’499,- per ~-\~maand (exclusief servicekosten). ___■■■_■____■_-_■_______■_■ —y | I



fen Craaveld te Sittard
Bpilfffia

m»Z voorziet in 28 ’ WIJ \
Ifider-een-kapwoningen. De woningen U l

T7~j? een aantrekkelijke indeling, met onder ' t yj -[S5_ n woon-/eetkamer, open keuken, 3 I' //""Jmers, badkamer met douche en vaste >..\f \)
r> de mogelijkheid tot een vaste trap '? zolder en een aparte berging, met r^2a/Cy- kheid tot het bouwen van een garage. —■ " te wonen in een wijk waarvan de

g^[ng het nodige te bieden heeft aan
"Schoon, zoals het stadspark met de-
é Jvijver, roeivijver en forellenvijver. De

tot het stadscentrum bedraagt slechts
'0 meter.

" twee onder een kap_. " koopprijzen vanaf ’ 126.900,-v.o.n.
*^ " met kwaliteitsgarantie

" max. subsidie ’ 41.000,- volgens premie-A-regeling

________ I V°°'^9^^~^^~^__^>NINGVERENIGING /fc^fr'"^^^^^itt^rdH?7
-^_..J* 13, 6130 AA Sittard, 04490-10460 /

OMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN I
E ~—"| "Ramen, deuren, schuifdeuren p.

"Winkelpuien, voor nieuwbouw en i _lll=rLLrPrenovatie r^ï^l II 11
"Ned. fabricage Komo-keur
"Alle soorten beglazing

" Isolatieglas 10 jaar garantie 5 Jl 52 * "Eigen montage voor binnen- en Ijl Bj II _\)\'
S buitenafwerking " 1

'°f vrijblijvend advies en prijsopgaven, | II
—*5-253891 tot 21.00 uur JTTÜJ 8Jtetstof Brunssum JiSfëSÏMLWelkom, Vijverstraat 27a* _________ 30618

~^———■m___________m~m_m_m~^___m bmb^hi^__________________■ m_^_^m_^_^_^_m_*i

I GEMEENTE SCHINNEN
'n belangrijke doorgaande weg gelegen

A GROOTRepresentatief pand
.^Jj'nhoudende woning met kantoor- c.g.
<Kj bedrijfsruimtes;Wi voor vele doeleinden geschikt.

°tale perceelsoppervlakte 20 a, 50 ca.
\jj Optimaal onderhouden.
W| PRIJS ’ 575.000- K.K.

3fc. TROOST
il ONROEREND GOED,
[W HEERLEN. TEL. 045-717976

ir É kJo_^fliHl_Up'

Carport Billy *»_.
SSSSSÏt^KSB? Compleet bouwpakket, #
„_23-&&Kj«J hogedrukgeimpregneerd =$

oOp:.:S^:S^^ grenen, zonder dakgoot £P&^zTSSfe 500x300 cm

r *-%ti dm zoo,uu"'"jneubelset?^ per stuk JÏ!S&

feffiw JÜ^
fc M

h
3oö,ZU^ereedschapsschuur^

L K""Ol.Zl.»Nu..~"'i,cMl'M' '"d<fc?*rSWou^*r Blank grenen, compleet £,nK:XT% met beslag, zonder

' teS"SS dakbedekkingen ,

' Höllk"'M'"3L»° deurkrukken i
■.""board sD"& 255x170x230 _>_

' hft4 ; - HOL rtlCI
H;n at,en. 'S. non on *f&

" tte. h
ndhout $&"- "*"'«

yAjLL"I "Ot A'fcNuvjii.r" r m_t-^n^ I _^_L_J-LJ_^-W aA-^ULJ

/-^iilil^^ggg2igg£S_Ci____Hß

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

Je huis in de krantbrengt mensen over devloer.
Endc makelaar wcci van wanten en kranten.

TE KOOP TE KOOP j
KERKRADE-CENTRUM ’ 120.000,-k.k.
Hoek Einderstraat/Engerweg. Mooi appartement met o.a. [
2 slaapkamers. Eigen cv.
HEERLEN /125.000- k.k. I
Moderne halfvrijstaande woning met c.v., tuin, berging en =garage. Bouwjaar 1982. In jonge buurt. Ruime indeling.
MEERSSEN-ROTHEM ’ 140.000,-k.k. :
Tussengebouwde woning met cv., binnenplaats, moes-
tuin, berging en garage. Bouwjaar 1934. Royale indeling =met o.a. 3 slaapkamersen 2 zolderkamers. Zeer goed on- =derhouden. \
KLIMMEN-RANSDAAL ’ 250.000,- k.k. \
Mooi, vrijstaand landhuis met cv., garage en grote tuin \
(1200 m 2). Ligging met blijvend vrij uitzicht. Indeling: ruime
entree met garderobe, keuken (1988), bijkeuken, kelder, =woonkamerT±40 m 2), badkamer, 2 grote slaapkamers(3e i
mogelijk). Dit pand moet u ook van binnen vrijblijvend =bezichtigen.
BRUNSSUM-CENTRUM ’ 285.000,- k.k. IDoorvaartstraat. Ruim herenhuis met cv., tuin en garage, sMooie blijvend vrije 1A-ligging t.o. stadspark.
KERKRADE-HAANRADE ’ 300.000,-k.k. I
Twee geschakelde, witte landhuizen (waarvan 1 verhuurd) =met onderliggende bedrijfsruimtes. =
GEVRAAGD GEVRAAGD j

Voor serieuze gegadigden zoeken wij:
BUNDE niet te grootwoonhuis ±’ 200.000- k.k.

HULSBERG V2-vrijstaand van +’ 150.000,- en van
±f 250.000-

HEERLEN (voorkeur omgeving ziekenhuis) ±f 350.000-
Ook andere aanbiedingen zijn welkom.

Wij bespreken met eigenaren dienu of op langere termijn
hun pand willen laten verkopen,

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
de prijs- en verkoopmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED,

"■MP* HEERLEN. TEL. 045-717976I *> -- I

Pickee.Van Huis Uit Aktief?
BRUNSSUM-Centrum: Vrijstaand woonhuis met gas-c.v., dubbe-
le garage, tuin. Gedeeltelijk dubbele beglazing Bouwjaar 1968.
Ind. 0.a.: royale hal, woonkamer, eetkeuken met een complete
keukeninstallatie metapparatuur. 1everd.: 3 slaapkamers, badka-
mer met o.a. ligbad en douche. 2e verd.: bereikbaar via eenvaste
trap. Grote slaapkamer, zolderruimte, Vraagprijs ’ 193.000- k.k.

HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) - te huur: type B (nog
1 appartement). Grote woonkamer, keuken, twee slaapka-
mers, badkamer, patio, lift Bruto opp. ca. 115 m 2. Huurprijs

’ 1375-per maand, inclusief servicekosten. Reservering na-
bijgelegen parkeerplaats mogelijk.

MHEERLEN: Gelegen aan de bui-
tenrand van de stad (loopaf-
stand winkelcentrum). Woon-
huis met gas-c.v., berging en
tuin. Ged. dubbele beglazing.
Goed onderhouden. Ind. 0.a.:
woonkamer met open haard,
keukeninstallatie met appara-
tuur, 4 slaapkamers, douche-
ruimte, zolder. Prijs ’89.000-
-k.k.

j^mtÊfa; HEERLEN-Centrum (hoek Pro-
_^É|^^lHu : menade-Geerstraat): Apparte-£§fw^ ment (totale oppervlakte ca. 120

m 2), voorzien van c.v., lift. Vanuit
ftraC ''*s:._> de woonkamer een prachtig uit-

BnP*fï!3y^»-§.W z'cn' °P ' Schouwburgplein).
__L_L '«aTlP^'"w-S Ind. 0.a.: woonkamer (ca. 32 m 2)

HÖÜLIIJ' 1 met balkon, aparte keuken, drie
I slaapkamers, badkamer, ber-r,-__t^_^^mmmmm____________m ging Vraagprijs: ’ 149.000-

-k.k. Reservering nabijgelegen parkeerplaats mogelijk.

HOENSBROEK: Zeer goed onderhouden vrijstaand Oostenrijkse
woonhuis met royale tuin, garage en c.v. Ind. 0.a.: provisiekelder,
ruime woonkamer, dichtekeuken, kantoor/studeerkamer. 1everd.:
3 slaapkamers, badkamer metdouche, vaste wastafel en 2e toilet.
Beschoten zolderruimte bereikbaar via luik. Prima isolatie rondom.
Nieuwe garage en gas-c.v. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs

’ 159.500-k.k.

Bouwterreinen
HOENSBROEK: Heerlerweg. Geschikt voor vrijstaande wo-
ningen of bungalows. Perceelsoppervlakte vanaf 500 m 2 prijs
per m 2’ 102-k.k.

KERKRADE-West: Goed onderhouden centraal gelegen apparte-
ment (1e verd.) met eigen gas-c.v.-installatie, parkeerplaats en
berging. Ind. 0.a.: gang, bet. badkamer, met douche, toiletenvaste
wastafel, L-vormige woonkamer in open verbinding met keuken,
slaapkamer metvaste kastenwand en balkon (rolluiken mcl). Aan-
vaarding direct. Vraagprijs ’ 75.000- k.k.

KERKRADE: Goed verbouwd, nabij recreatiegebied gelegen vrij-
staand woonhuis met gas-c.v. en diepe achtertuin. Ind. o.a. gang,
woonkamer ensuite, bet. eetkeuken met aanrechtcombinatie (wit)
en apparatuur, bet. bijkeuken, 3 slaapkamers, toilet, luxe badka-
mer met ligbad, douche enz., zolder (via vaste trap). Vraagprijs

’ 149.000-k.k.

KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met c.v.-gas
en kleine tuin met terras Rustig gelegen, op loopafstand van
NS -station. Muren en dak geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele
beglazing Ind. 0.a.: ruimewoon-eetkamer (ca. 55 m 2) met par-
ketvloer en open haard, 4 slaapkamers, 2 badkamers, hobby-
ruimte, provisieruimte, werkruimte. Prijs ’ 248.000- k.k.

KLIMMEN-TERMAAR: Prachtig gelegen vrijstaand landhuis-
type met gas-c.v., garage en rondom onder architectuur aan-
gelegde tuin met blijvend vergezicht. Ind.: 0.a.: royale hal, rui-
me living (ca. 60 m 2) met open haard, luxe moderne keukenin-
richting met apparatuur, 5 slaapkamers, 2 badkamers, kan-
toor-werkruimte, provisie- en bergruimten. Uitstekend onder-
houden, goed geïsoleerd. Prijs op aanvraag.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.

BS NIEUWENHAGEN-Hoetveld:
a^aögji Geschakeld woonhuis met gas-

■ cv., garage en tuin (op 't zuiden
I gelegen). Uitstekend onderhou-I den. Ind. 0.a.: woonkamer, eet-I keuken, keukeninstallatie metI apparatuur, 3 slaapkamers, luxeI badkamer, zolder. Vraagprijs
I ’ 147.000,- k.k.

SCHAESBERG: Tussenwoonhuis met cv. en kleine tuin. Prima
staat van onderhoud. Ruime woonkamer met plavuizenvloer, rui-
me eetkeuken met luxe inrichting, 2 badkamers, 3 slaapkamers
met parketvloer. Rondom hardhout en rolluiken. Dubbele begla-
zing. Prijs ’ 119.000-k.k.
Dit pand moet u beslist van binnen zien.

I SCHAESBERG: Rustig gelegen
halfvrijstaand woohhuis met gas-

«mMBMHPNMSi c v 9ara9e en ,Lnn (°P ' 'uiden1 . |; gelegen). Gedeeltelijk hardhou-
JBmÉH ten kozijnen met dubbele begla-

zing. Ind. o.a: woonkamer, ruimeI eetkamer, keuken, 3 slaapka-
g mers, badkamer, zolder. Vraag-I prijs ’ 134.000-k.k.

■ ÜBACH OVER WORMS: Aan-
BBWf'flßi trekkelijk gelegen hoekwoonhuis

u met gas-c.v. en garage Ind. 0.a.:j^^H bet gang, ruime woonkamer metPt^B _t\V__É__n__ Par^etvloer en open haard, eet-■u keuken met aanbouwkeuken enM_Jl _t__t aPParaluur- 9rote betegelde bad-I kamer, 3 slaapkamers. Koopprijsti£Li^—_____W__________________l ’ 129.000-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: Zeer

JL ______ m 9oed onderhouden tussenwoningj^^^k'"»«#ssg_fß_________\È me' ° a Pr°visiekelder, verwarmde
BL_^^^iajji I hobbyruimte, royale L-vormigeI woonkamer, grote aparte keukenSwKj I met moderne aanbouwkeuken, bij-I keuken. 1e verd.: 3 mooie slaapka-I mers, badkamer Trap naar be-I schoten en beplankte zolder. Het[Bil pand is voorzien van prima isolatie.MUI rondom rolluiken met een achter-B__B___________i omingang. De binnenhof is geheel

bestraat, gas-c.v. Huurgarage ter overname. Koopprijs

’ 105.000-k.k.

Bedrijfspanden
met woonruimte

aHEERLEN-Heksenberg: Winkel-
-1 -woonhuis voor diverse doeleindenI geschikt. Ind. o.a. ruime kelder,I verkoopruimte, woonkamer, keu-I ken, werkplaats, dubbele garageI 1e verd.: woonkamer, keuken,I twee slaapkamers, douche. 2e
I verd.: slaapkamer, zolderruimte.! Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs

HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met gas-c.v. en mogelijkheid
voor inpandige garage Ind. o-a.: kelder, winkel (ca. 35 m 2), 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 ’ 129.000- k.k.
KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis metgas-c.v en maga-
zijn-/bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning. Ind
0.a.: diverse kelders, hal, woonkamer (voormalige winkel), woon-
kamer, keuken, serre, drie slaapkamers, badkamer Boyenwoning
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, keuken. Magazijn-bedrijfs-
ruimte totaal ca 100 m 2.Kelderruimte. Aanvaarding n.o.t.k. Vraag-
prijs ’ 179.000-k.k.

Taxaties, .
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 mMIFU.IHeerlenseweg 22, I LIJ I
6371 HS, Postbus 31193 IJwMll6370 AD Landgraaf IpYiM

PkkCe makdaardij bv

| Brunssum, Karel Doormanstr. 39

i Halfvrijst. woonhuis m. losstaande garage en tuin. Ind. !
|| 0.a.: souterrain: provisiekelder. Beg. gr.: woonkamer |

(6.00 x 3.50), eetkamer, keuken, overdekt terras met == zij- en achtertuin, grenzend aan wandelgebied. Verd.: == 2 ruime slpkmrs. Bergzolder. Aanv. juni '90.
i Prijs ’ 123.000,- k.k.

| Makelaardij f
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen

| Tel. 045-712040
Zat. van 10.00-13.00: 045-352569

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Sfuur uw brief (voldoende
getrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad.

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden

BRUNSSUM
Vondelstraat 18. Goed gelegen halfvr. si.

niiii»"l'*w's>r^__-* woonhuis met garage en c.v. Ind.: kelder,
_*_***»*!*>»"""** Bfct na^' l°ïLa,L-woonkamer met parket en

?*-* **"" l_i~~-*4M openhaard, keuken met tegelvloer en aan-I r(l|J |fc^ i bouwinstallatie, berging en tuin. le Verd.:
- JSS? COflp j^^^^B overloop, 3 slpks. mei schroienplafonds,

______'_iM 'M_______-]__\\ betegelde badkamer met douche en v.w.
_______\\\\_____W_^Ê Bouwjaar 1961. Gedeeltelijk rolluiken en

dubbel glas. Aanvaarding in overleg.

<$fll ("T^^ÉÉH _■ Jongmansweg 32. Appartement met c.v. op
jfn IPlmi I "*e etaBe' -°nder lift. Goede staat van

LaSW H onderhoud. Ind.: berging in souterrain.I£S 3e Verd.: royale woonk. m open keuken______W%__f_\_E HaE^wl B ca' 37m2, 2 slaapk., badk. met ligbad, v.w.,
IhS kPIËHI toilet en wasmachine-aansluiting.

jlaJË Aanvaarding direkt.

HEERLEN
Koraalerf 63. Rennemig. Woonhuis met cv

Jfl berging en tuin. Ind. beg.gr.: hal, woon-
_^^m -éiA kamer en keuken, le Verd.: 3 slaapkamers

_^_m en badkamer met douche en v.w. 2e Verd.:
ttj&i 111 l via vaste trap metruimte voor 1 of 2 slpks.

De woning is voorzien van dak- en spouw-
muurisolatie en deels dubb. beglazing.

B Subsidie-overname mogelijk. Aanv. in
overleg.W______mW___\ __________________ Prijs: ’. 95.000,-k.k.

*'^SÊ-WÊÈÊ Erfstraat 39. Woonhuis met c.v. en tuin.
Ind.: beg.gr.: hal met toilet, woonkamer
van 33 m , keuken, berging, le Verd.:

_____■ rï?V "* slaapkamers, badkamer met ligbad en
JP^l_ls§J»ii«_2 vaste wastafel, bergkast en c.v.-ruimte.

*;ï WÊÊÊÊÊk Vrat. K. Onnesstr. 89. Split-level woonhuis
liJ^S m garage en ca. 18 m lange tuin. Ind.: hal,

S^^^S toilet, eetk./keuken, woonkamer, 3 slaapks.,
■1Hl badkamer m ligbad, apart 2e toilet en

Wf^^^_ 2 bergkasten. Grotendeels kunststof ramenNriMpjl V*W en dozijnen, dubb, beglaz. en rolluiken.
W^_ Ij C.v.-ketel en dak zijn ca. 4 jaar geleden

.vernieuwd.

»a__^_SÜ_^___.
___r*i_t''' ÏZ.■._.'.. '''■%_?_ï________m_w£_____________i<ft^'.v;'^'^_^_______P-^—~^^ _&*_sB*9«—*-..__fplr^^_! W' ■''s'X'fX'/".\_______^Êttffff^^^^rf t_w J_ ;s:;.;;;ïw;.ïï:Jj

Broekstraat 11.Te renoveren boerderij-
| ___*___mk wonm_ met cv., binnenplaats, stallenen

tuin. Ind. 0.a.: kelder, zitkamer, eetkamer,
PU keuken, berging, stallen, tuin (ca. 13x31m).

B 11 leVerd.: 3 slaapkamers, zolder en vliering.I Aanvaarding direkt.

■ lil 11
g|| "";>:,":":.;:."":.".:,":":::""::::::"::"

ciquina I
Makelaardij 0.G.,Taxaties, (fMIHypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 111
Tel. 045-715566 NYMóók zaterdags: 10.00 -13.00 uur [m«I-__J

Bij hoge uitzondering
hypotheekrente 8.8%, 10 jaar vast.
Namens gerenommeerde bank nog enkele
dagen de oude rente. Bel, ook vandaag en
morgen, rechtstreeks onze hypotheekadviseur,
de heer J. Wetsels, tel. 045-440731.

|1| STIENSTRA
= = ___= HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN B.V.

BRUNSSUM - HAZENKAMPSTRAAT 134
Gerenov. halfvr. hoekwon. met gas-c.v., berging en tuin.
Perc.opp. ca. 135 m 2. Ind. 0.a.: prov.kelder, woonk., keu-
ken met mod. aanb.keuken met app., badk. met douche,
toilet en v. wast., wask. Op verd. 2 slpks. en zolder met
mogelh. voor zolderk.
Vr.pr. ’ 99.000,- k.k.

BRUNSSUM - HUGO DE GROOTSTRAAT 21
Zeer goed onderh. woonh. (split-level) met gas-c.v.,
berg., carport en tuin. Bwjr. ca. 1976. Perc.opp. 195 m .
Ind. 0.a.: sout.: kantoorr., niv. 1: woonk., niv. 2: entree,
keuken, niv. 3: 2 slpks., niv. 4: 3e slpk., bet. badk., c.v.-
ruimte.
Vr.pr. f 149.000,- k.k.

OPHELDERS MAKELAARDIJ O.G. & ASSURANTIËN
Marktstraat 43, 6114 HR Susteren, tel. 04499-1340*

| GEMEENTE VALKENBURG
AAN DE GEUL

TE KOOP
Het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul is
voornemens over te gaan tot verkoop van twee gebou-
wen. Het betreft de navolgende onroerende-goederen:

- voormalig schoolgebouw Vroenhof 18, Valkenburg
aan de Geul, mcl. ondergrond en parkeerplaats.
Bouwjaar 1932. Perceelsopp. ca. 1.350 m2. Inde-
ling begane grond: hal en gang, 3 lokalen 6.15 x
8.29 ml, berging, toilettengroep en c.v.-kekJer; 1e
verdieping: portaal, 3 lokalen 6.15 x 8.29 ml, kan-
toorruimte; 2e verdieping: 3 grote zolderruimten.

- voormalige gymzaal Valkenburgerstraat 61, Berg
en Terblijt, mcl. ondergrond, bouwjaar 1968, per-
ceelsopp. ca. 1.015 m2. Indeling: gymnastiekzaal
12 x 22 x 6.5 ml, berging, c.v.-ruimte, 10 stuks dou-
ches, 2 kleedruimten, entree en dienstruimte.

Kandidaat-kopers kunnen voor 1 april 1990 een schrif-
telijk bod uitbrengen aan burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ
Valkenburg aan de Geul. In de linkerbovenhoek van de
gesloten enveloppe vermelden: nummer 283. Er dient
te worden aangegeven welk onroerend goed het be-
treft alsmede waarvoor men het gebouw wil gaan ge-
bruiken. Tevens dient een financiële zekerheidsstelling
te worden bijgevoegd.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht van gun-
ning uitdrukkelijk voor.
Voor nadere informatie en ter verkrijging van een teke-
ningenset kunnen gegadigden zich wenden tot de heer
M. Kitzen, afdeling Grondzaken, Gemeente Valken-
burg aan de Geul, tel. 04406-18282. 47461

I. ' ' * ■_____■,——
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X J^k _____ W%__\r .LS. / TT A/fCF IDCT ,n Kinrooi-Kessenich in België, net even over de . I yk. . i^iX/ A JüfVy/ 1"1^1i1UDI1L ■ grens bij Ittervoort, vindt u T-MEUBEL En elke koper \fi^ A ■■■■■■ X_m |^^^ sO' Een gigantische meubelzaak met een vloeropper- v*n. /v-—r- »^\**% Wr_^L__W J&'/Z " enorm aanbod Van de mOOistG . vlak van maar liefst 5000 m^. leukeatteSS' --\< /?V &s/y mpubplpn'PÏkpn PTI mndpm Ze hebben daar een onvoorstelbaar groot ___— '""■%^f/."■■'W^_^T<S?/y meUüeiKll. ClKen en moaem assortiment kwaliteitsmeubelen: veel degelijk- „ hv
__^ ---' V '^W r-^ <\^^É^%^/S^/Y " reUZe Schappelijke prijzen mooi eiken in alle denkbare uitvoeringen en de /Z^_-,.—-—-"^(Wj| i=s=__. - _ inj* /F#la xv 1 n-i mooiste moderne meubelen. U weet niet wat u Ti-Vil/--, c ■■ i__iii______«w__ww____-___-____l M___W: , "';'Z''-"'l_Jyf vSv^ Ongelooflijke Service ziet! Als u dus meubelen gaat kopen, rij dan <SkÈÊ:mm I_Wll|lHB__ HMfe^-i^^^C^ J \"'s zondags geopend! datïdanmeteeTsilft^ÜBEL °ekansissroot' --!7AWU^~^Ï^ mi^Èf _r

c&jV * gratis thuisbezorgd in Want de mooiste meubelen koopt u ( 4 1'- iW^WSvé^T Nederland, België en Duitsland! bij T-MEUBEL! tOT lTTtf "
' "'^^^nL J&Vf:

Venlosesteenweg 160-161, 3688 Kinrooi-Kessenich, België, Telefoon 0932-11-566912. \\r\ 11 /A 'a=;:i2sg^_rz^%^* \(|C3KSu,,
1

-1

BETER WONEN BEGINT MET STIENSTRA
Stienstra heeft een zeer H_L__U__ï_J__l_L_l_&^ W^^^^^^^ÊÊiMfmmuitgebreid huizenaanbod düw " lyP^ENMAGATi^S
in elke prijsklasse in heel K . / j^,„_^- dUB IMK^SS^ :r

Zuid-Limburg. U treft er WÊÊ? ~~~ Wat dacht uvan een Z-vonnige woon- MSé?* *° 1

uit bestaande woningen éLmm I f___B_____I !__-_- J 3il._ÏÈ SIT ■§rfni_l I ___ CTIEMCtdjII
„" **i _" j 5Sv /Tr:i lï_ E_ ESI H_Li '■_HBilli!_ig£iBL'■ar? I ■■■ JllLN_in_ Mdie wij ukunnen aanbieden. j—M»! ___ HK1!!! _RfiU P JWJ ■- ■
keuze niet? Vraag dan ons !5§^p _:::::-—'

"~~ ,
„ il

nieuwe Huizenmagazine k "Tr ■"*?'-»«*».. m. |/cSTS=^^^^____al
I UltPaVe maart/aDnl I aan In d0 laatste *ose van hetuitbreidinasplan keuken. Via de centrale hal zijn 3 slaapkamersresp. fV*""_"*»»' »«*""« «./ *»j#juaj»y uwu Bioekhovenlaante Beek zijn 4 sfeervolle ca. 12.9.5 en 7 m2 bereikbaar, evenals het toilet en de "UJnn'n ctoon nonannan o11_ bungalows in aanbouwHet bestemmingsplan badkamer Alle bungalows zijn voorzienvan garage ——— ——— —nicrlll SUidll IldgcnUcg d_C Broekhoveiüaan is grotendeels gerealiseerd en UTTT C _ _ D^1 M

" " <" ■" " — " < ligt aan de oostrandvan het centrumvan Beek. Markantepunten: Hl IJjODtlli— nlrm TVirolrnolOüieCten Oie Wil m AUld- Een idecfleliggtag; enerzijds hot centrum op " Woningscheidende muren dubbeluitgevoerd. —»w—mm__w__.-_%*_*) .yiuuwiBWWi
j , «_w j

_
loopafstand, anderzijds grenzend aan uitgestrekte waardoor evt. contactgeluid tot een minimum .... ;'155? "'~~-"'__m r-rr" "imKliro QQn_aHion i/örtn^Jrl weilanden. Een moderne woonwijk met speels beperkt wordt Maximaal WOOngenot tegen een mini-, _U[ B_K _

L_IILfUl g tUUlLflCVJCll, VCllllClU* gevarieerde woonhuizen. " Hardhouten buitenkozijnen incl ramen en buiten- male DrÜS ' ■ilP
XTfï'TrtA^PXnj A l^TWT De woonkamer is bijzonder zij heett een Z-vorm en kamers.lllXlU TT _ll«t_T*vl—11, Doipstiaart 'Pv ae zithoek is een grappig tentdak in het plafond Jll^P5: "jjS _\____W_^^_Wm MP* * verwerkt De opp bedraagt ca 37 m2 incl open Prijzen van/178.400,-v.o.ntot/184.900,-v.o.n. J»_________\ B/^IP- I

Living met een oppervlaktevan 35 m2 incl open ____\_wJ^_^^_WlÊ " Hobbyzolderca 26 m^„rei_aar1ria schuittrap) m Hulsberg, plan Dorekoel worden 14 haltvrii- wordt beperktre^aOT.^^^^^ ■j§9 ** «f 1 ' ""* W ""^ &»ZSa=_& ' dak spouwiso.a.ie
v , . . ... , , , , , Y- , MM^_r-_t->»;^_t_ Ml ?- *j wn ttIt :^¥ >_^-f-'WÊ__m__Y__m_m_^^___\ —GUT. V©i_OC_i IS D0ZÖ WODinCJOn WOIdöHen 2e toilet Via vaste trap naar hobbyzolder ca 40 m2 WfflkW \ _ I f B^__Si_P_!lBSi De hulzen ziJn voorzien van spouw-, dak- en vloer- gerealiseerd met een A-prerrüe (max rijksbijdrage Indeling-

De woninaen ziinvoorzien van: _F_P ' __W^_J_uS 1SOlaUe Sn dubbele 0^0 ad./ 41.OOO-), maar zijn uitzonderlijk haai De leefruimte is ca 30 m2 groot. incl. keuken.

" Spouw- dak- en vloerisolatie. é_\\\__\W+~'$-+ 'MÊtW^^^II^_W_m^Z Prijs ’ 139 830 -von (excl een max subsidie van met: ]n£,n.g 1evlnat zlch een berging De verdieping

" Dubbele bealazina Cin woonkamer enkeuken") ~*^E&&xmA* "" * f4i r^ \ M_T^^T^c+^mSfri^^,^tZa telt 3 slaapkamers, resp groot ca 13 m2. 10 m2 en ca

" Ho7ahoute^DutórJcoïïine^ keuken;. »»^^g^^ 'miMMlii lf#^C| \^ PP?:; Netto maandlast ca. ’ 540,-. Opp.van 65 m2 en een badkamer met douche en mogelijk-" naranouien Duiienxozijnen *«r—mum, llilillllill ■" i^^»?»"^^ ,gji>_&_>ff»"g» 110 mJ tot 200 m2. " Hardhouten kozijnen heid voor 2e toilet.__.. ,,.,„.„ . . „ IWTOCiTiMiif^^^ "" .||ajp«8^^s.««»umJwMiw>..^ " Dubbele beglazing in de gehelewoning *f_Tf_,, _ u_Y_?;IL (excL, efn»gLnmffge , !PÜ|| WHmmmEfy, '" In dit project zijn reeds diverse woningen verkocht. " Gekleurd sanitair Prijs/128 960-von (excl een max riiksbiidraae*SSS?2_i?_?*_?S?tnf/ol^'"5 PeiCTOlsopp- W^^m^^^^1- Voorkom teleuxstellingen en reageer direct.WUt u . Woningscheldende muren dubbel uitgevoerd. ad°’ 41 000 -)'. Netto maandlasW__ ca ’ «2?bijvaiie«rtvemcal65mMotl95mJ. lAaHM niet wachten bel dan gerustvoor een alspraak. waardoor evt contactgeluid tot een minimum een max subsidie en ca.’ 10.500,-eigen geld.

MM^r:y;l^']i:Nll|VIJ:<i4l>?.lJ|.]J:|.lllUIl:IJc;jJJJI.lJ:l.

BRUNSSUM H HEERLEN H Royale woonk. metkeuken ca. 28 HEERLEN H Schitterende en ruime omsloten KERKRADE H KERKRADE H NIEUWENHAGEN H vakwerkhuis Gar Woonk enLuxe bungalow op goede stand Noord Nabij Brunssummerheide. m2. 2 ruime slaapk. Badk. Ber- Zeswegen. Halfvrijst. woonhuis tuin. 3 slaapk. Badk. Zolder. Carisborg. Schitterend gel. land- Halfvrijst. woonhuis met ruime Op goede lokatie gel. landhuis open keuken ca 46 m2 Waskeu-gel.ca Wüm perceelsopp. met Woonhuis met gar. en goed om- ging. Terras en tuin. Optimale met tuin, inpand. gar., woonk., Hardh. koz. Beneden dubb. begl. huis met schitterend uitzicht.Kei- eetkeuken. Woonk. met aparte met Inpand. gar. geschikt voor 2 ken. Binnenhof 2 slaapk Moge-
nfir,BnP^5lirar",ine,Wa^ slo"ntul"Wo°n^Aparte eetk. «o. keuken 3 slaapk badk met dou- Spouw-en dakisol. woningschei- der. Sauna. Inpand. zwembad. studiehoek, plav.vl. en balken auto's Tuin met optimale pri- lijkh. voor 3e en4e slaapt*. Luxu-ruimte. Royale hal. Grote woonk. met install. 3 slaapk. Badk. Zol- Prijs/92.500,-k.k. 4641 che en 2e to.let. Zolder bereikbaar dende spouwmuur. Leien dak. Dubb. gar. Tuin. Royale woonk. plafond. 4 slaapk. Badk. met lig- vacy. Sout.: Waskeuken. Corapl. euze badkvL__W , f k! Ten i l HEERLEN H X'^va,st.e^r^ .. Bwjr. 1980. ca. 70 m2. Eetkeuken compl. met bad.Tuin 10m. diep met berging. uitgeruste sauna. Hobbyruimte Prijs/219.000,--k.k. 4693!r fc 8W, e"tCh: - Rustie Bel en u.tst onderhouden PnJs/109.000,-k.k. 3077 Prijs’ 145.000,- k.k. 4160 app. 4 slaapk. Studeer c.q hob- Het pand is ged. voorz. van rolL me! openhaard, plav.vl. en bar 52 ___________
Apn h bbyru,mte ca. 22 m2. HEERLEN H HOENSBROEK H is'&a'l P*/US*Ttfe 4708 ? 'fa " SCHAESBERG H

m2 met openslaande deuren naar Nieuw Einde. Royaal type heren- Woonhuis met vrij uitzicht, gel. 'oe': V1>«r,ng-P^d is optimaal haard 54 m2 Woonkeuken met Op uitst. lokatie, uitst onderhou-1 terras en zonnige tuin ca. 9 m. huis met grote tuin. Zij-ingang. a.d. gemeentegrens. Riante s KLIMMEN H ft Hl? 't H h
C m den vri Jst- woonhuis met gar. en

mmSm d'?- Tuin,berginS- °Pen
kke^en Dubb «r. Kelder. Ruime woonk. ca 50 rnf met mogelijkh. Jjfcr Termaar. Goed gesit. hoekkavel, Pand is gebouwd'metlVtmat "" tuin. Hal met jgarderobe-■ met compl. modern keukenblok woonk. 58 m2. Aparte keuken. voor open haard. Keuken 2 m2 «f tot odd ca 315m2 Frontbreedtè "1S;>Tii iZ' hoek. Living ca. 50 m2 met open-WL.._u__ en app. 3 slaapk. Badk. met hg- Berging. 4 slaapk. Badk. met lig- met complete aanbouwkeuken. __■_ ca Tm Diepte ei. 26 n!^ Ge- nJ ff J haard. Ged. open keuken met

bad. 2e verd. 4e slaapk. en ber- bad en 2e toilet. Zolder. De geh. Gar. en oprit geschikt voor meer- .JÉÉÉ Wk schikt voor de bouw van een ' compl. install. w.o. koelkast, af-
ging. Pand grotendeels met kunst- woning is voorzien van roll. dere auto's. 4 slaapk. Luxueuze "'ÊÊÊÊÊ Jjm. ■ karakteristieke eengezinswoning zuigkap, gascomfort en eetbar,
stof koz. en dubb. begl. Prijs’ 145.000,--k.k. 4530 nieuwe badk. sWTR __ mÈé- Prijs/39.500,-k.k. 4601 Ruime tuin, grootterras, gunstige

__________~^___._ M HEERLEN H W_W^30ÊÊ__\ slaapk. Luxe badk. met ligb. en 2
Prijs’ 139.000,- k.k. 4489 S_?_ NabiJ centrum- Woonhuis in 2 m, NIEUWENHAGEN H i v.w. 2e toilet. Ruime bergzolder

woonlagen/appartementen met /* :^toZ_^^* ■ -Goed onderhouden halfvrijst. Êk , ■mt

_
m

_
tAa__A- ca-50m2-HEERLEN H Wmmmm ■■■ dubb. gar. en tuin. leapp. Aparte /-_| woonhuis met tuin en gar. (ÉH I Y?% J_i_ |.^B Prijs’ 289.000,-k.k. 4681

Prijs/ 335.000,- k.k. 4173 Weiten. Halfvrijst. woonhuis met ÊÊ keuken- Grote woonk. Slaapk.
v / «*■* Woonk. ca. 32 m2 incl. ged. open —tuin. 2 kelders. Woonk. ensuite. J ■■ i ■■ ~lf Badk. Gar. en tuin. 2e app. *L~*J?m j _H_i Priis f 550000 - k k 4449 keuken met install. 3 slaapk. SCHALSBLRG H

RDirNCCltM u Aparte keuken. Berging. 3 slaapk. 4 *"*" Ruime woonk. Aparte keuken. 3 g-JÉ_l K^ ! ! Badk. met douche en 2e toilet. 2e Koempei Woonhuis van bijzon-

slaapk. Badk. met ligbad. Aparte HEERLEN H '^^ÊÊmÈmMYYWÊÊk Halfvrijst. woonhuis gel. in het — ''««S___H__ s |aaDk Badk met ligbad en vw r.ipgwiri7if ÏJ 5l2«Pk. Badk. met o.a. douche en
doucheruimte. Vaste trap naar Centrum. Modern app met ga" P"js’ 127.000,-k.k. 4389 centrum. Zitk. en eetk. Tot. 34 Prijs’ 169.000,-k.k. 4466 NIEUWENHAGEN H OIRSBEEK H 2e toilet. 2e verd. 3e slaapk. en
«"der.Je slaapk. en zonnig terras gel od de Dar- ..r-r-r., t^>, 7_ m:. Dichte keuken 10 m 2. Eenv. ojnf. Op uitst. lokatie, goed onderhou-

__
_____ÉÊ_tL__t______m div. bergruimtes.Pnjs’ 98.000.-k.lt. 4713 "rre^r^le woonk «38 ?EEkRL,EN

o
, _ ," douche en toilet. Bijkeuken. Ber- KERKRADE H |'"fs/ 149 000 - k k 4730 den vnjst. woonhuis met gar. en iW| Prijs ’ 169.000,-k.k. 4517

nr Aparte keuken met fraaie Grasbroekerweg. Royaal half- ging en terras. Geen tuin. 3 Rustig gel. royaal halfvrijst. J J ' — tuin. Ruime woonk. 44 m2 incl. ■ MF ' *W
RBIIM«citm ü mstall Ruime slaapk Badk met vrijst. woonhuis met terras, dubb. slaapk. Zolder. Rondom roll. woonhuis met grote tuin. Gar. KERKRADE H ged.openkeuken met luxe install. I9HF «11 UBACH O/WORMS H
T..k. ,v o ,■ a . ligbad. Pand is ged'voorz' van pr/magazijn Woonk met par- Goed onderhouden. Bwjr. ca. Woonk. Keuken met app. Tot. ca. Chevremont. Goed onderh. ap- o.a. vaatwasser. Bijkeuken. 4 ___Wm %___* * Karakteristiek vrijst. woonhuisTreebeek. Rustig en goed gel. S^- oorz. van ketvl. Aparte keuken. Bijkeuken. 1930. " 40 m 2. 3 slaapk. Badk. met o.a. parlement op de 2e verd. Woonk. slaapk. Luxe badk. met douche, ' ■■ * «■H met tuin en berging Woonk cawoonhuis met tuin op zuiden en pri js ’ 107 000 - k. k 4714 Berging. 3 slaapk. Badk. met hg- Prijs’ 98.000,-k.k. 4532 douche en 2e toilet. 2e verd. 4e Keuken. Badk. met douche. 2 ligbad en 2e toilet. Het gehele mmf^gj£*~; 38 m2. Dichte keuken met kunst-mooie vijver. Mogelijkh. voor bad en 2e toilet. Zolder moge- slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca. slaapk. -Pand is geh. voorz. van pand is voorzien van dubb. begl., stof install o a afzuigkap eas-gar. Kelder woonk. met open ~ lijkh. voor 4e slaapk. Eventueel HOENSBROEK H 1975. Opp. ca. 380 m2. Bezichti- dubbbegl. en ged. voorz. van roll. spouw-, dak- en vloerisol. Alle comfort. Bijkeuken ca 18 m2
haard Keuken met app. 3 slaapk. HtLKLttN H geschikt voor zakelijke doelein- Halfvrijst. woonhuis met gar. en ging van dit pand is zeer aan te Mogelijkheid voor overname van buitenkoz. en buitendeuren in »'"»i'" -- <'^-^-*-m^--m Badk met ligbad en douche 3D°UCi?M?22r 1 1 a.__

Nabij centrum. Modern woon- den. blijvendvrij uitzicht. Woonk. met bevelen. rijkssubsidie. hardhout. Schitterend gerenov. en ver- ruime slaapk. Vliering.Prijs/115.000,- k.k. 4739 huis voor klein huishouden. Prijs ’ 165.000,-k.k. 4682 parket. Halfopen keuken 37 m2. Prijs/167.500-k.k. 4558 Prijs/79.000,-k.k. 4729 Prijs/214.500,-k.k. 4519 bouwd boerenwoonhuis, voorm. Prijs/129 000,-k.k 4649

fëONlKSe"""" 3 "V_i_i CTirLICTDA *-~»
I Straat 0| m b I il% \W___F Ë__ H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255.. O Nieuwbouwprojekten Postcode/nlaats " m ■ _~I _1 ____L Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.| Postcode/plaats . ■ I . ■ I H M - Kantoor Maastricht, Tel.043-252933.
| Wt M ■■ ■ m^uW ■ III m Wycker Brugstraat 50. 6221 ED Maastricht.
■ O Bestaande woning nr: Tel ZZZ^ *"^*"~

—^^>a. _m____________m
___________________ Geopend:

I O Stuur mij GRATIS het nieuwe In ongefrankeerde gesloten enveloppe a| .««.., « Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
1 HUIZENMAGAZINE nr. 185 uitgave zenden aan Stienstra Makelaardij BV Z__Z ZZZZ __ZZ MAKELAARDIJ B.V. Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

maart/april 1990. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. -^^mmw ——
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Het Samenwerkingsverband Onderwijsvoorrang Oostelijk Mijngebied (0.V.0.M.)
JÊ vraagt met ingang van 15 mei 1990 een ervaren, liefst vrouwelijke

\ SCHOOLBEGELEIDER
ir,
)0 ut die op inspirerende wijze wil meewerken aan het realiseren van de

onderwijsvoorrangsdoelstellingen in de Oostelijke Mijnstreek.

'n de komende periode zal het zwaartepunt liggen op begeleiding van de
—* voorschoolse en vroegschoolse leeftijd.__ Taken:

* In samenwerking met reguliere begeleider opstellen van veranderings- en
begeleidingsplannen van scholen in ± 14 locaties;

* Het ondersteunen van scholen, oudercommissies, werkgroepen, e.d.;

* Het ondersteunen van scholen en welzijnswerk bij het voorbereiden en
uitvoeren van school-buurt-projecten;

* Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding en verdieping van
bestaande samenwerkingsactiviteiten tussen scholen en welzijnswerk;

* Bevorderen van de gelijkwaardige deelname van ouders;
* Stimuleren, coördineren, bewaken en evalueren van gebiedsactiviteiten;
* Bevorderen van de ontwikkeling en de verspreiding van de producten.

Eisen:
* Ervaring als schoolbegeleider;
* Opleiding op universitair of vergelijkbaar niveau (onderwijskunde, sociale

pedagogiek of vergelijkbare discipline);
* Ruime ervaring in het basis- of speciaal onderwijs;
* Ervaring in en affiniteit met het werken met scholen in achterstandssituaties;

* Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
* In het bezit zijn van rijbewijs BE en de beschikking hebben over een auto.

De medewerker wordt aangesteld bij de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst
O.Z.L.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform het RPBO.
De aanstelling geschiedt voorlopig tot 1 augustus 1991.

inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij:- De heer drs. T.C.J. Daniëls, algemeen coördinator 0.V.0.M. 045-731260.
~ De heer L.G.O. Goertz, wnd. directeur van de Stichting

Onderwijsbegeleidingsdienst O.Z.L. 045-731200.

Sollicitaties met vermelding op de enveloppe „sollicitatie 0.V.0.M.", kunnen tot
uiterlijk 18 maart 1990 gericht worden aan:

Bestuur van het Samenwerkingsverband 0.V.0.M.
P/a Bekkerveld 1, 6417 CL Heerlen. 47496

Wij streven er naar de sollicitatieprocedure af te ronden vóór 6 april 1990.—

Int. Transportbedrijf _ _
fi.Af. <Fe /tooy £ Zn.
Heuvel 25 - 5691 NR Son en Breugel

heeft wegens uitbreiding plaatsingsmogelijkheden voor:

CHAUFFEURS INTERNATIONALE TRANSPORTEN
Gegadigden dienen genegen te zijn tot uitvoering van meerdaagse ritten,
Welke ten dele plaatsvinden in de weekeinden.

CHAUFFEURS BENELUX - FRANKRIJK -DUITSLAND
CHAUFFEURS LIJNDIENSTEN/RONDRITTEN
BUITENLAND
CHAUFFEURS WISSELDIENSTEN MET
TOEPASSING VAN T.V.T. REGELING

Sollicitaties na telefonische afspraak met de heer J. Lemmens. Telefoon
04990-85120 van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 47455

*>. ■

G^i
PERSCENTRUM

BORN

GROOTVERBRUIK AHOLD zoekt op korte termijn voor het Regionaal
Perscentrum in Bom,

jonge enthousiaste medewerkers (m/v)
Wij hebben ons toegelegd op de levering van vers, geportioneerd vlees,
leeswaren, groente, zuivel, vis etc. aan horeca en instellingen,
boor sterke omzetgroei en uitbreiding van onze activiteiten, zijn de
navolgende vacatures ontstaan:

1. administratief medewerkster op de afdeling verkoop
Gevraagd wordt: - middelbare-schoolopleiding;- commerciële instelling;

- kennis van automatiseringssystemen;
- leeftijd tot 25 jaar.

2. magazijnmedewerker op de afdeling expeditie
Bijzonderheden: - klaarmaken van orders aan de hand van bestellijsten- ma. t/m vr. van 16.00-21.00;

- leeftijd tot 30 jaar.

3. ervaren slager op de afdeling vers vlees
Bijzonderheden: - slager met vakdiploma voor het klaarmaken van

vleesbestellingen op klantniveau;

- leeftijd tot 30 jaar.

4 produktiemedewerkster op de afdeling vers vlees
Bijzonderheden: - medewerkster voor het klaarmaken van gesneden

vers vlees op klantniveau;

- part-time functie (halve dagen);
- slagerijervaringverdient voorkeur;
- leeftijd tot 30 jaar.

°or inlichtingen of sollicitatiekunt u zich wenden tot
de heer B. Mulder
GVA Verscentrum Bom
Heirweg 7, 6121 JP Bom

s_ telefoon 04498-53155 47555

£7\

Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
De Districtsvereniging Het Binnen onze organisatie bestaat een vacature voor een
Groene Kruis Oostelijk Zuid-
Limburg wordt gevormd door WIJKVERPLEEGKUNDIGE ITI/vac voormalige erkende kruis- "
verenigingen in déze regio. in een dienstverband van 50%

De organisatie is aktief op het FUNCTIE-INFORMATIE 50% op termijn uit te breiden.
gebied van pre- en postnatale De wijkverpleegkundige is be-
zorg, kraamzorg, jeugdge- last metde verpleegkundige zorg- STANDPLAATS
zondheidszorg en wijkzorg, verlening in de thuissituatie. De Heerlen
voedingsvoorlichting en werkzaamheden zijn zowel van
dieetadvisering, gezondheids- curatieve- als van preventieve PENSIOENREGELING
voorlichting en -opvoeding aard. Het geven van groeps- P.G.G.M.
GVO, het verstrekken van voorlichting behoort tevens tot
verpleegartikelen en de het takenpakket. INLICHTINGEN
organisatie van zeer uiteen- Voor informatie over de functie-
lopende cursussen en FUNCTIE-EISEN inhoud kunt u contact opnemen
voorlichtingsaktiviteiten. Naar deze functie kunt u sollici- met mw. M. Baggen, hoofdwijk-

teren als u: verpleegkundige, telefoon 045-
-* in het bezit bent van het 713712. Informatie over de

diploma H.8.0. of M.G.Z. procedure wordt desgewenst
* minimaal twee jaar ervaring verstrekt door dhr. Ch. Heffels,

in de wijk heeft; hoofd personeelszaken, telefoon
* in het bezit bent van rijbe- 045 - 323030.

wijs en kunt beschikken over
een auto. SOLLICITATIES

Uw belangstelling naar deze
SALARIËRING/ functie kunt u kenbaar maken
ARBEIDSVOORWAARDEN door een sollicitatiebrief te stu-
Ten aanzien van de salariëring ren aan de Districtsvereniging
en de arbeidsvoorwaarden is Het Groene Kruis Oostelijk Zuid-
de C.A.O. voor het Kruiswerk Limburg, t.a.v. de dienst perso-
van toepassing. neelszaken, Postbus 2690,6401

DD Heerlen.
BIJZONDERHEDEN Uw sollicitatiebrief dient uiter-
Het ligt nadrukkelijk in de be- lijk 17 maart a.s. in ons bezit te
doeling het dienstverband van zijn.

— 1

t^iJl WEGENBOUWMIJ
V/g? BRAMUCO B.V.

Heiweg 4
6161 DA Geleen
vraagt een ervaren

CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
Sollicitaties aan bovenstaand adres t.a.v.
de directie.

47717 Voor nadere informatie tel. 04490-42493.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Wegens uitbreiding van onze
service-afdeling, gevraagd:

PART-TIME STERKSTROOMMONTEUR
PART-TIME RADIO-TV-MONTEUR

r iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
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VBF Buizen BV is Nederlands grootste producent van stalen buizen met
vestigingen te Oosterhout,Arnhem en Maastricht en Centrale afdelingen te
Oosterhout. Zij produceert gelaste precisiebuizen, die worden gebruikt voor
toepassingen in bijvoorbeeld meubels, bedden, automobielen, rijwielen, huis-
houdelijkeartikelen en hekwerken. Daarnaast vervaardigt VBF dikwandige buizen
en zware profielen, die worden toegepast voor transportleidingen en in bouw-
konstrukties. VBF Buizen BV is een dochteronderneming van Hoogovens
Groep BV en telt ca. 900 personeelsleden.

In de vestiging Maastricht met ongeveer 150 medewerkers is de funktie
vakant van

De vestiging Maastricht heeft een " flexibele instelling;
drastische gedaanteverandering " zelfstandig kunnen werken,
ondergaan. Forse investeringen Wij bieden u een goed salaris en
hebben geleid tot de aanschaf goede primaire en secundaire
van nieuwe machines met de arbeidsvoorwaarden.
modernste technieken. Tot de se,ektieprocedure behoort
De nieuw aan te stellen mede- een medisch onderzoek,
werker valt onder de baas slijperij. d informatie kan menDe slijperij is de afdeling in de . wenden tot de heeronderhoudsdienst, welke verant- f ie.n.SiePhofr^L^r-h^
._.____~__.i_ii "_ ~.___ !__.♦ __„.._...._....! L.J.J. Meewis, Chef Technische
ÏÏÏ SSt .LnirS Dienst van VBF Buizen BV te
schappen Maastricht (043 - 689898).

etui» i-.i i. Sollicitatie:! Sïtn? "„hq n»o. Ar. Schriftelijke sollicitaties met uit-
" alle voorkomende draai- en ,„ iin_i,»i-,_<M, „,,.,.. „„„nnn

_liiDwerk7flamheden- voenge inlichtingen over persoon,. , t -_' -...toi opleiding en ervaring binnen
" meten van walsen door middel 10

M
dage? te richten ter attentie vanvan koordinaten meetmachine; dhf R

»
Kujj Chef Personeeis.

" 2-ploegendienst. zaken.
Funktie-eisen:

" LBO/MBO-nivo (werktuigbouw-
kunde);

" applikatiekursus CNC draaien; VBF Buizen BV

" ervaring met verspaanwerk- Postbus 80
zaamheden (min. 3 jaar); 6200 AB MAASTRICHT

STICHTING WELZIJN EN EDUCATIE SITTARD e.O.

In de SWES-organisatie zijn o.a. ondergebracht het Sociaal Cultureel
Werk (opbouwwerk + jeugd-en jongerenwerk) en de Basiseducatie
Sittard. De ruim 30 medewerkers werken vanuit diverse subteams
multidisciplinair samen.
Bij de instelling voor Sociaal Cultureel Werk is de functie vacant voor een

MEDEWERKER WERKGELEGENHEIDSPROJECT
VOOR MINDERHEDEN M/V
Functie-inhoud:
- het stimuleren van werkzoekende migranten tot deelname aan

arbeidsmarktgerichte trajecten, het begeleiden - deels aanvullend op de
heroriënteringsgesprekken en deels op eigen initiatief - binnen en
voorafgaand aan die trajecten en het ondersteunen bij de oriëntatie op de
scholings- en arbeidsmarkt, gebruik makend van de faciliteiten van andere
instellingen en organisaties;

- defunctie omvat met name het leveren van een bijdrage aan de oplossing
van de werkloosheidsproblematiek onder migranten door een intensieve
begeleiding tijdens een traject, dat gericht is op motivatie, scholing en
arbeidsinpassing.

Functie-eisen:
- minimumleeftijd 25 jaar;- minimaal een voltooide MBO-opleiding, richting cultureel werk;- kennis van de werkloosheidsproblematiek en ervaring in het werken met

migranten;- goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;- het vermogen om te werken in een multidisciplinair team en brede
inzetbaarheid binnen het S.C.W.;- gelet op de aard van het werk, genietenkandidaten die behoren tot de
Marokkaanse bevolkingsgroep, de voorkeur.

Functie-informatie:
- aanstelling vindt plaats in een full-time functie als sociaal-cultureel werker,

vooralsnog in een tijdelijk dienstverband voor de duur van het project, tot
uiterlijk 1-1-1993;- salaris volgens CAO welzijn, afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding
maximaal ’ 3.924- bruto per maand.

Sollicitaties en inlichtingen:
- schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan het bestuur van de

Stichting Welzijn en Educatie Sittard e.0., t.a.v. de sollicitatiecommissie,
Odasingel 90, 6131 GZ Sittard;- voor nadere inlichtingen over deze functie, kunt u zich wenden tot het hoofd
S.C.W. van de stichting, de heer F. Benjamins, tel. 04490-16608. 47M3
■ . ———

STREEKGEWEST
WESTELIJKE
MIJNSTREEK

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, Algemene
Gezondheidszorg, Psychologie en Jeugdgezondheidszorg, alsmede op het gebied
van Bedrijfsgezondheidszorg, Ambulancevervoer en CPA.

Ten behoeve van de afdeling Ambulancevervoer zijn de onderstaande functies
vakant

1) ambulance-
verpleegkundige (m/v)

(vakature 9003)
Functie-informatie
De ambulance-verpleegkundige is belast met het verlenen van verpleegkundige hulp
bij spoedeisend en besteld vervoer. Voor een goede functievervulling is het
noodzakelijk dat de ambulance-verpleegkundige regelmatig dienst doet als verpleger
CPA (Centrale Post Ambulancevervoer).

Functie-eisen
- Diploma ziekenverpleging A
- Diploma ziekenverpleging B strekt tot aanbeveling- Diploma EHBO
- Bereid zijn tot het volgen van cursussen, stages en dergelijke, welke voor een

goede dienstvervulling nodig zijn
- Leeftijdsgrens: tot 40 jaar- Rijbewijs BE- Ervaring IC en/of CCU strekt tot aanbeveing

2) ambulance-chauffeur (m/v)
(vakature 9004)

Functie-i nformatie
De ambulance-chauffeur is belast met het besturen van de amulance, het verlenen
van assistentie bij het behandelen en vervoeren van de patiënten benevens lichte
onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de bij de dienst aanwezige
ambulances.

Functie-eisen:
- Diploma LTS met voorkeur autotechniek- Rijbewijs BE
- Diploma EHBO
- Bereid zijn tot het volgen van cursusen, stages e.d. welke voor een goede

dienstvervulling nodig zijn.
- Leeftijdsgrens: tot 40 jaar

Salariëring
De salariëring is gebaseerd op voor deze functies vastgestelde functiewaardering,
waarbij de maximale bezoldiging voor functie 1 ’ 3.641,00 bruto per maand (schaal
7) en voor functie 2 ’ 2.755,00 bruto per maand (schaal 4) bedraagt. Het betreft hier
de zgn. functieschalen. Voor het verrichten van onregelmatige diensten en
wachtdiensten wordt een toelage verleend. Overigens zijn de in overheidsdienst
gebruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing.
Algemeen/sollicitatieprocedure
In verband met het vervullen van de roosterdiensten Is het noodzakelijk dat de aan te
stellen functionarissen in de onmiddellijke nabijheid van het dienstgebouw
(Geleenbeeklaan 2 te Geleen) zijn gehuisvest. Van deze bepaling kan geen
ontheffing worden verleend.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te worden geticht
aan het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek, postbus 99,
6160 AB Geleen, met vermelding van het vakaturenummer op brief en enveloppe.
Eventuele nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Hoofd CPA en
Ambulancedienst, dhr.P.M.J. Welkenhuysen, tel. 04490-46555, danwei bij de
personeelsfunctionaris dhr. J.F.L. Bruijnzeels, tel. 04490-43131. Een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 47507

Voor onze filialen in

HEERLEN, MAASTRICHT, GELEEN
zijn wij nog op zoek naar

enthousiaste collega's
FULL-TIME, PART-TIME

Interesse?
Schriftelijke reacties, met pasfoto, kun je sturen naar

JEANS CENTRE 8.V., Middelweg 24, 5253 CA Nieuwkuyk.———————— ■■ -
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Vakant.!e & Recreaueik
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 b.

Vènaf^ï
f PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159.-fI LONDEN 4dg ’ 449.- 1f WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299,1
f KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399.-1f WENEN stad van muziek en dans 7dg ’ 789,-ff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989. fI TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885, If VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg. ’ 499,-1
f BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg ’1079.1f NICE-MONACO 7-10 dg ’ 599.-1f LUGANO MEERVAN LUGANO 7dg ’ 749, f
f LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699,-f
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.-1
■ OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699,- ffff DOLOMIETEN ITALIÊ-MERANO Bdg ’ 799, I
IPRAAG EN BUDAPEST 10dg ’1275.-!f NORMANDIË LOIRE sdg ’ 499,- ff

fSAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-1
■ OBER-HARZGOSLAR sdg .499.- ~-jïS___f ELZAS COLMAR 4dg ’ 395. /JK^'r^^tÊ

fep f.
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
_® 072-196314/196206 |

" —————■

TEXEL
Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
part, bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.

WA-61R

Sportieve vakantie op en om Terschelling
Zeilen op het wad, zeekanoën, paardrijden/huifkartocht,
mountainbiking. Alles voor een all-in prijs. Vanuit onze
centraal gelegen boerderij, kmrs. met d/wc, ook voor
groepen. Vraag defolder: de Vaerderij, tel. 05620-9089.

WA-61R
AMELAND, Hollum. Te huur ruime comfortabele staca-
ravans. Nog vrij voor 7 julien na 11 aug. md. Paas, He-
melvaart en Pinkster. Tel 058-133395. WA6IR

______^_ll lTii_**] *] B \wA *t^_l _T»^^l m__\ *~^ | M
K__l_____l________i___É__l_Br" Vi4_________l

Vanaff 200,- eenweek naar Texel C^Wm^T^~-\" Sfeervol restaurant
" Sauna,solarium, zonnebank £*&_&
" Luxe appartementen met ligbad, tv/vtdeo, Dalkon of ton*as^^e^^<ifi|M L
" Nabij strand, zeeen subtropisch zwemparadijs.

Öelvoor gratis brochure 072-118785 « _^^^0
VANDERVEEN BEHEER B.V. Br " INoorderkade 2 M, 1823 CJ Alkmaar mmim* |
TERSCHELLING/AMELAND t.h. div. stacaravans, 2
sip.kmrs, gask., str. water en wc, voll. inger., voor- en
na-seizoen halve prijs. 05180-1206 (n.o. zond.) wa-61R

TERSCHELLING t.h. div. stacar., 2 slp.k., d/wc, verw., r/
kty, tuinst., voll. inger. Vrij voor 6/7 en na 17/8: huur min.
/ £40,- max. / 575,-. Pasen en Hemelv. v.a. / 330,-
-huur all-in p.w. Ook midw. en weekendverhuur. Tel.
05620-2562. WA-61R

g|ijtf&£ll Luxe 6-persoons bungalows,
Ipßjf, comfortabel kamperen, 5-sterren

'^"jNSj voorzieningen met zwembad,
!; , pony's, tennis enz. Vraag de folder.

TERSCHEULING Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). InlVfolder Knop bungalows, tel. 050 -
343453.

_^p^^ Lenteplezier in mei en juni
4-dg. lentetrip vanaf ’ 175,-p.p.

A \ wHB 8-dg vakantie vanaf ’ 300,- p.p.
____j%W lnbeg'epen 0.a.: de bootreis, busver-\l WÊ voer op Ameland, een welkomst-

~^ geschenk, entree van de musea, gratis
busvervoer naar en toegang tot de ont-
spanningsavonden met bekende TV-

L\_m^^ artiesten, Amelander groepen, muzikale
bingo en nog veel meer, 0.a...."222555» een dag 9ra<is eer> 'ie,s' voordeelcou-V| WÊJf pons.
Bel of schrijf nu voor de

® gratis 55 + VAKANTIEKRANT
van AMELAND.
Postbus 75, 9163 ZM Nes (A)
telefoon 05191-2662 of 2700.

_-_-__-_------___H____-_---__-----___-_----__H_------____l
FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5, 8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaalvoor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp deVries, Terherne, 05668-265. FR-61R

ZEILSCHOOLPEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61 R—: * 1 "*—

Herberg-zeilschool 'OER 'T HOUT', ANWB-erkend. Een
schitterende accommodatie in hartje Friesland. Zeil- en
surfcursussen, zeil- en kanokampen voor jongeren, vol-
wassenen en in groepsverband. Voor volwassenen en
gezinnen 2 en 4-pers. kamers met eigen sanitair. Ook
buiten de watersport vele mogelijkheden voor een on-
vergetelijke vakantie. Inl.: Raadhuisstr. 18, 9001 AG
Grou(w), tel. (05662)1528, FR-61R

IDEALE VAKANTIE? HUUR VOORDELIG! Stacar., zo-
merh. in h.seiz. v.a. ’ 375.- p.w. Gezell. camping m.
ZWEMBAD. Bosrijke omg. 'DE ZORGVLIEDT', Wate-

ren. Kl.folder (05612) 1368/(05212) 7258.

* buitenbad
J * verwarmd (28 gr.)

binnenbad
(!■■ * Romaans stoombad-9-^ * nieuw in 1990

privé sanitaire cabines
* recreatiebegeleiding

Annerweg 3 * stacaravans te huur
9463 TA Eext voor 14/7 of na 4/8
Tel. 05922-1292 * vraag onze folder aan

Weer of geen weer, het is altijd
goed vertoeven op Camping de Hondsrug

&_%&& kies voor zekerheidKbß JéS? Camping met de hoogste ANWB-I '^"^rKÊ klassificatie en nu zelfs met 14kan. kabel■ T! tP^ TV* in uw toercaravan. * Vanaf half mei.

\ t. '. : Telefoon 05920-55688

PASEN BIJ DEN EN DUIN
A Een vroeg voorjaar! De bomen op ons eigen

terrein lopen uit. Loopt u er ook eens uit! Den
flQ^ en '-)u'n nee" schitterende vakantiehuizen in

a__Sy
de schitterende omg. van Norg in Drente.

Vraag onze folder aan en zie de gunstigeprijzen. Ook voor fa-
miliereünie of kleine groepen (schoolklas) ruimte beschikbaar.
Reservering en info 05928-13164, Langeloèrduinen L 17,
9331 VH Norg.

l GASSELTE/HONDSRUG. Uniek natuurgebied. Hotels,
bungalowparken, campings, pensions. Inl.: VW Gassel-
te, Kerkstraat 19, 9462 PR Gasselte, tel. 05999-65119.

GEZINSCAMPING gfÉ_'.
£s_uj{é\s~__ verw. zwem-kinderbad waterglij -,~~i= *

*—ji/j_üy tennisb. recr.-team. Folder aanvr.
05729-1564. £____]

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va-
kantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en week-
endverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische
attracties, gezellige familieavonden en het unieke Fuji-
bergbad voor sprankelend zwemplezier. Ga langs uw
postkantoor of postagentschap en haal de nieuwe va-
kantiefolder. Of bel 05231 - 3000. QV-61R
HOLTEN - T.H. in de bossen van 'mooi Holten' rustig en
vrij gelegen comf. bung's 4, 6, 8 pers. dichtbij zwemb.,
veel fiets- en wandelmog.heden. Nog mogelijkh. krokus-
en paasvak. Inl. tel.: 05483-63592. OV-61R

___ll___-!____ 4/5 Pers bosbungalows, luxe inrichting
Kmjg* o.a. romantische bedstee, bubbelbad, ktvwWBpB Bfe enz. Royale kampeeraccommodatie.

i '^^SB Overdekt zwembad, sauna, tennis, fitness
" | "^ & aerobic en een zeer actiefrecreatieteam.

" ■ ; ■ Vraag de gratis folder aan!

I ANWEF>F>F>F>f>/**" Paltsen 05293-1224/1181 I

Ruurto yAchterhoek
Volop hotels, pensionsen vakantieoorden. Vr. infomap
bij WV, Postbus 75,7260AB Ruurlo, tel. 05735-2087

VELUWE - CAMPING DE ZANDHEGGE. Ideaal fam.-
camp. met recreatieprog. Eigen verw. zwembad, etc.
Nog enkele extra ruime seiz.- en jaarpl. beschikbaar.
Reserveer nu voor uw zomervak. Langeweg 14, Ernst
(Epe). 05780-14721/13936. GE-61R
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
Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. +
gr. folder. Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 f 500 korting.

VELUWE APELDOORN
Camping De Veldekster 20 ha, tel. 055-424711, modern
sanitair, verw. zw. bad, kl. bad, babyroom, vr. folder.

' GE6IR

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
MARKELO-CAMPING DE KATTENBERG. Prachtig gel.
in bosrijke omg. Verh. vak.huizen en stacar. Ruime pi.
voor toer. kamperen. Alle comf. aanw. Reserv. nu voor
Pasen, Hemelvaart, Pinkster en uw vak. Tev. nog jaar-
en seiz.plaatsen. Folders op aanvr. Tel. 05476-1367.

agjj&jÉjP! Bungalow, kamperen, hotel,
jjra| groepsaccommodatie. Overdekt-

en openluchtzwembad, manege,

" ); tennis, restaurants. 62 hectare.

\\iT\^MWiß*****l '»F>r>f>f> Lochem 05730-53151 |

SINT MAARTENSZEE, CALLANTSOOG: bungalows
aan zee (gratis zwembad) (verh. 17 bung.parken),
02246-1596 (na 18.00 uur 02230-22662). NH-61R

HEILOO - BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP',
vrijst. 6-pers. bungalows, veel privacy, ANWB***/***,
speeltuin, speelweide, kinderboerderij. Inl./folder: 072-
-330512. NH-61R

NOORDWIJK AAN ZEE.... HOTEL DE BRANDING
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 270,- p.pers.
Bel tam Scholten, (01719) 12425 voor folder. ZH-f1R

SENIOREN-VAKANTIEWEKEN in het voorjaar en zo-
mer. 'Leeuwenhorst', gelegen temidden van de bollen-
velden, dicht bij bos, duin en strand, biedt een volledig
verzorgd programma met excursies, avondactiviteiten,
veel eenpersoonskamers met douche en toilet, alle ka-
mers bereikbaar per lift. Bussen vertrekken vanuit diver-
se plaatsen in het land. Voor folder en inlichtingen:
Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 KT Noordwijkerhout,. tel. 02523-78435. ZH-61R

|4g§&jÉj|f! ? 5 sterren en een beetje meer. Op zoek
ffßffgfj naar een onvergetelijke kampeer- of

"^TPfRP È bungalowvakantie direct aan het
f : yr~M strand? Vraag nu onze folder aan!

.' .' ? f Ook caravanverhuur.

|; t " '■ ***** Nieuwvliet 01171-1391 |
ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
CWO-erkend. ZE-61R

BAARLE NASSAU VAKANTIEOORD 'DE STEPPE', 6-
-12 p. vakantiehuisjes nü f 250,-. Hoogseiz. / 475.- p.w.
Kamperen tegen aantr. tarieven in land-, bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wilsl Tel. 04249-246.

NB-61R

[VALKENBURG A/D GEUL
Even uitblazen!
3-5-8-daagse arr. op basis vanH.P. va. ’ 138,50p.p. (spee.
Thermaearr.) Atlanta Hotel****Valkenburg 04406- 12193
Hotel Riche* ** * familiehotel, Eigen P, lift, bar, restaurant,
bergterras. Vrijblijvend info: 04406-12965. Fam. Rooding.
SpecialeKuur en weekend-arr.
Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241
Geopendv.a. Eind April.Kamers bad/douche, wc, ktv, tel.
Overdekt Verwarmd Zwembad.
Een 3-daags arrangementvanaf ’ 92,-p.p.
VWHet Geuldal. Tel. 04406-13364.

11 DOE_I..Éf_KSEIZOEN!
Op basis van half pension (overnachting,
ontbijt, 3-gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) ’ 140.- I I
5 dagen (4 overnachtingen) ’ 280.- —lIV
8 dagen (7 overnachtingen) f 490.-
Kamers mci bad ol doucne. toilet, kleurentelevisie en telefoon rrrt'XJS''''^'^Bosrijke omgeving aan de Maas. ot_.i».JÏ.iWandel- en fietsroutes Nabij Tnermaalbad ï]
Arcen en kasteeltuinen Arcen "°°"l- 1 IMRMRC TxOO|3l_Cl
rmmmymmy^_wyvy_^mmmm|mllPllP—i*"—-" i 'i I X. _§

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 475,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zonder bus v.a.

’ 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. f 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-61R

Uw luxe 3- of 5 sterrenbungalow op het
"schoenste plekske" van Zuid-Limburg.

Prachtige ligging op heuvel in de Geulvallei, met eigen
subtropischzwembad, hot whirlpool, sauna, solaria,
snelbruiner,reuze glijbaan, all weathertennisbaan,

minigolf, bowlingbanen, bar/restaurant, speeltuin etc.
Vanaf 2 maart ook arrangementen mcl. ontbijtbuffet en

gevarieerd menu. —___r_T~~r__i
_____l_^_i_«___M_____I * i i ________^^____________w^_\_\\wt{\w

!I-__L_L_i_B_i_ii_Wßr^^^^yi_K Jk_I*jC

Vakanticeentrum Schin opGeul
Ook in het voorjaar 'n oasevan rust en natuurschoon!

Bel 04459-1400voor alle infoen gratisfolder.

VW MEERSSEN Z.-L in GEULDAL en MAASVALLEI
Voor al uw vakanties en dagtochten, vraag gratis folders
aan. VW, Postbus 84, 6230 AB Meerssen. Tel. 043-
-642546/642150. LI-61R
CAMPING EN BUNG.PARK 'DEBOUSBERG', Schaes-
berg, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en recre-
atie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen en
arr. Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). LI-61R
Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANNING

CAMPING de Schatberg te SEVENUM
Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezelligrecra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun ideale vakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Spee. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. LI-61R
CAMPING 'HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van
Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacaravan m.
toilet v. 16 juni tot 30 juni v.a. / 500,- voor 2 wk. all-in.
Eigen tent of caravan vóór 14 julien na 18 aug. Gezins-
prijs ’ 14,- p. nacht, min. 7 nachten. Vraag folder. Tel.
04492-2044. LI-61R.

PRIMA BUNGALOWS
aan strand, bos en water. Volop keus bij:

HAPPY HOME, 072-151125, SGR.
81-61R

GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij. Val-
kenburg. T.h. ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. all-in.
Voor 7-7/na 26-8 v.a. / 250 p.w., tel 04492-1822.

\ LI-61R_
—ii .
,a Lange-Afstand-Wandelpaden

Te voet over rustige paden in heel Nederland.
F/L Vraag de nieuwe gratis folder. Stichting LAW,U ' J Pb. 433, 3430AK Nieuwegein, 03402-47073.

RES. NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS
of huur een 5- of 6 pers. stacaravan op de
MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG
met kantine, kampwinkel, friture, wasserette, speeltuin-
tjes, zwem- en kleuterbad.
TERRASCAMPING "GULPERBERG PANORAMA" B.V
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen.
Vr. folder. Tel. 04450-2330. r LI-61R

VAKANTIE IN NOORD-LIMBURG
(ONT)SPANNENDER KANT NIET!

Geniet op camping de Berckt van de bosrijke
omgeving en de vele recreatiemogelijkheden.

U.. " subtropisch zwembad met familieglijbaan en wildwater-
y^»Aè»3B£* baan " verwarmd buitenbad met zonneweide/

manege» restaurant/friture» tennis

' ''tHp'ji*^ '__» * m'd9etgolf etc. Diverse kampeerar-
ïia i&__ _ ""C/^lrj» -\ISY< rangementen (cv. met
71i {_f__W^^Xil^^_l____t\'_vTï^ paardensport). Verhuur-. __i# WÊ___m__t_^~i*ffr!^^l^ 'Üst bungalows/caravans.

\WBÊÊ_m^iWÊ_Wi
PRIMA BUNGALOWS
aan strand, bos en water. Volop keus bij
HAPPY HOME: 072-151125, SGR. BL-61R
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.
f 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen). op kl. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.I BL-61R

Vakantie In de Ardennen. T.h. vak.app. 4-5 pers., in mooi
vak.centrum. Prijzen: Paasvakantie v.a. / 275,- p.w.; zomer-
vak. v.a. / 385,- p.w., weekend en midweek v.a. / 99,-. Folder
en ml.: Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België. Tel. 09-32 8765.9702. Ned. sprek.

PRIMA BUNGALOWS
bij bos en water. Volop keus bij:

HAPPY HOME 072-151125 SGR.
FA-61R

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).

CÓTE D'AZUR BIJ FREJUS. Wooncaravans met eigen
douche en toilet en mooi zwembad. Inl. folders: Wilmar
Caravans, tel. 070-3463220. FA-61R
KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-
geld ’ 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 m2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61 R
Een nog IDEALER GEZINSVAKANTIE:
Varen op een luxe motorkruiser in Zuid-Frankrijk
gecombineerd met een verblijf in een appartement
aan het meer van Berre in het departement
Bouches-du-Rhöne (Provence).
ALLES MAG, NIETS HOEFT.

i Vraag de 'Crown Cruisers' kleurenbrochure bij:
Reisburo Hoogstins-Bergen N.-H., tel.: 02208-97841

FA-61 R
Midd. Zee: prima app., 800 m van zandstrand

nü / 150.- korting p.w.
Alleen bij HAPPY HOME: 072-151125, SGR. FA-61 R

I Rustig gelegen VAKANTIEWONINGEN in (Nrd.oost.
Frankr.) v. f 190.- tot ’ 490.- p.w. Eigen-Wijze-Reizen,
tel. 053-303435, P.b. 1178, 7500 BD Enschede.

' FA-61 R
LANGUEDOC. T.h. bungalows, landhuizen aan Middell. Zee of ach-
terland. Persoonlijk bezocht dus ook persoonlijk advies. Bel voor
gratis brochure: LEENDERS VAKANTIEHUIZEN (080) 55 91 24.

FA-61 R

Ertiohlungsort Gdtrsthal Bayr. Wild
Vakantie waar het 1 mooist is, in elk
Gas.w/Pens^o^nhof.dichfcij
bos, familiebedrijf, burgerlijke keuken.

Kmrs. m. do/wc/balkon, sauna, solarium
in huis. 100km gemarkeerde

wandelwegen, voor-ennase.oen.,
LO 20 DM Hoogseizoen 25 DM.

Tel.: 09-499923/3426.|

ZFr- , Lac RaviègeATarn
comf. CHALET aan meer,
uniek natuurgebied enz.,
vrjj vöör *ai-? en na 4/0_!'> ,f „' %" ! f"°'doe foto's 03430-14609.

FA-61 R
I

« I 111| l'llllH lllTlnlinail-------_l_ll<'l']l I \u_mM___^_r/IT\\^
=Sporthotelundcßeitethof ~
\Haus Frrund 3546 Oberorke _T 064 54/1213 |

jft\. In heerlijk landschap aan de zuidrandvan het Hoog-Sauei- IkA j
vVI land. nabil Edersee, romantische grill- en dansavonden (____
r~SFI met orkest. Gemoedelijke sfeer. Comtortabele kamers, lil- [^ j
.gg^ ten. zwembad, eersteklas keuken, keuzemenu's, overd. |^H

■——^ manege, huilkar, tennisbaan, kegelbaan, wildpark, bijeen- J=t=WSc komsten, clubreizen. VP vanaf OM 65,-, kinderkorting, xjfcv\t____) Vraag folder aan. cöo

|^M.«te,..ch 'M-««^|
1 Wil ■«w »Kkei_ in vn mooie, sceU.enotgöe en biinnfcfe at«sft<r «Mit-Mpi,

dukaat!I * in het mooiste gedeelte van het noordelijke Saarland, naar
MetlerlachI * in holel-restaurant Zum Schwan geniet u van

I ■ verzorgde gastvrijheid . * groot ontbijtbuffet
n i gezellige logeerkamers * gebak uit de eigenII * heerlijke specialiteiten uit de banketbakkerij

keuken en de kelder " eigen parkeerplaatsen
II Wi| verheugen ons op uw bezoek Tel. 09-4968647279. Fax 09-4968647277 ,
IL,— ____*

Direct aan bosrand_ lto'e|-,>ellsi|H> "Birkenhof"
D-3423 Bad Sachsa/Sud-Harz
Binnenbad, sauna, sol, HP mo-
gelijk Wonen in West, wandelen
-in Oost, trimmen + zwemmen
Tel 09-4955231077-1 ■

ftxnantlh HotSl
Jl w f____J- INrl-✓\Jler*CSl Ut>J

Traditiehotel met stijlvol
comfort.
Internationaal bekend
restaurant.
Wij sturen u graag onze
brochure.
Hotel "AltePost"_. ____ m .iiD-7988 Wangen im Allgau
Tel. 09-4975224014.-___^_^^________^

Gasth.-Pension "Zui Altenau-
quelle", in het bosdorpBlankenrode.|
biedt zich aan voor een rustige en ont-
spannende vakantie. Ideaal wandelge-
bied i.h. natuurpark Sudegge,goede.
keuken, eigen slacht. Afhalen mogelijk.
Kmr m do/wc va 40 DM VP LO
va.26 DM D-4791Lichtenau-Blanken- ■rode Tel. 09-492994385. |

■ iCuxhaven-Sahlenburg mod. in-
ger. vakantiewoningen, 1 km. v.
strand, dicht bij bos, 2-5 pers,
gunstige voor- en naseiz.pr., v.
part te huur Tel. 09-
49472128365. »__

Möhnesee Sauerland, vak.won.
meer

Bosri|ke omgeving, zwemhal, sau-
na, spaarlijden t/m 16-6en va. 17-6
t/m 7-7-90. Won v. 2-6 pers. Kieu-
renbrochure aanvr. Inlo: Tel. 09-
492924376.
See-Appartements Möhnesee 0-
4773 Möhnesee.

Gasth.-Peiisioo "Zurn Uhlengmad"
0-4791 Altenbeken-Schwaney, b
Bad Oriburg. Tel. 09-
-4952551640. Dicht bij bos, rusti-
ge ligging, goede keuken VP 38
OM. HP 32 OM.

Landhuizen voor individualisten
Frankrijk - Italië - België Natuurge-
bonden, zonder massatoerisme, lu-
xe vl"a's. huisboten zonder vaarbe-
wijs. hotelchecks, Frankrijk-vliegrei-
2en Privattours. Haimgraben 7. D-
6360 Friedberg Tel. 09-
49603193244. Gratis brochure aan-
vragen._______________
„«tie t Ptmien 6-itk "IWlMnlf"
08687Weißenstadt, Torimoorhoiie 2a
Mooie kmrs ieeis m dO/wc ba^o„
tv-kmr. speeipl mooie wandelwegen.
bi| WeiOenstadter Sec. Ook bussen v
middag-en avondeten Groepsreizen tot

»Pf ,Te' 09-4992531230. Fam
Brey, lamilieondernemmg

Ponyhol in zuidelijk Sauerland
biedt vrolijke ruitervakantie voor
jongens en meisjes (8-15 jr). Pa-
sen, zomer, herfst (vak. v.
Nordrhein-Westf.), kleine groe-
pen. Pedagogische begeleiding.
gehele dag. Tel 09-4923581654

SI

I Kampeerauto's, caravan* en 4 , L
voortenten, kampeerartlkelen, <f / \ 7

T RONHFN 5102Würselen 1J»-i\V/liVJi_il^l Gewerbegebiet hTelefoon 0949/2405/9081 Aachener Kreuz c

Familievakantie in kinderparadijs met rijpaarden
Paas- en zomervakantie op de boerderij. Bij Chiemsee en Waginger Sec. Toch-
ten n. Salzburg. Konigsee Ruhpolding. 3 km v zwembad, wandelwegen.
speelwei, mooie kmrs.-m. kookgel., recreatier.. tv, etage, bad m. do.. LO 15
DM, kinderen va. 5 jr. 10 DM. k/w water. Ferlenhof Steeher D-8261
Feichten/Alz. Tel. 09-498623401.

Gesunden_pdlL^.
HJP . »v

Salzschurf
n;iluur en

milieu dc djgclijksc sleur vergeten.

I bezinnende rust ontdekken. Uit-
spannen, weer tol zichzelf komen.
Gezondheid, ontspanning en spon-
uu-- levensvreugde vinden.

, .Wij bieden: actieve en ontspan-
nende vakantie, kuren v. rheu-
ma, huidziekten en bloedcircu-
latieproblemen.
Nieuw: Arrangement '90, 20I attractieve aanbiedingen bijv.
luchten naar de DDRloinien naar ac iiiik.

60 bladzijden gaslenjournaal gratis.
Kur- und Verkehrverein, Ka-
thaus, D-6427 Bad Salzschlirf.
Tel. U9-4966482266.

4 vak.won. a.d. Moezel.
b. Bernkastel, DM 45 p.d.

Fam. Hedi Berres-Petri, Klausenslr. 17,
D-5561 Minheim. Tel. 09 496535534.

■—'tFamilievakantie
Haii<. Hi>i_»ih»rn n 7R9._ ,ï_ rn

e o9_ u
, „Feldberg-Falkau, Schachelweg 8-

10. 1000 mv. bosrand gelegen,
hele jaar geopend, 2 kmrs. m.
keuken, bad ol douche v. 2 pers.,
of 3 kmrs., keuken, bad of dou-
che v. 4-6 pers., mcl binnenbad
en sauna, verzorging i. huis mo-
gelijk.Comf.t rust stijl m. tv en
tel. inger. Tel. 09-496221480949
Ot 09-497655672. |

i ILuftkurort 0-8446Mitterfelsi
Beierse Woud Gezell kmrs alle m do * c,
terras, binnen- en buitenbad, in dorp. Burger-
li|ke keuken, eigen siageni. LO va. 25 DM, HP
va 35 OM. VP va 38 DM
Brochure aanvragen Gasthol Fischer Tel.09-I1499%n46. |

j. _. ~uj( &, l _.J^JS^-^if,'vïft "u?" «.
Boerderij en DOnVllOeVe' „H 'Mllller
B. 09 4944882389

00^,__.,.„._.^^l«W*^" Td^ïHj.....■ S.v.p. uitknippen en bewaren!
Voor kuur ol vakantie, i.h. mooie Bad

' Tölz in Oberbayern benl u altijd goed.. Vak won -kamers t.h. landhuis Modi-, heimei. Tel 09-49804.8343

f ZbLL» yÊ

' fTl_ ÖtttnQfoAttft Horzen MmtESmÊmmßm

fc_^«S3Eß
W_______0W*~'^

WC* Ze"am ""'""rso*''l ~M\& e» nog veel meer
mm - Meerherstel'W - meer ontspanning

- mcci gezelligheid
I - meer afwisseling

Zeil am Harmersbach, bet
interessante stadie «ooi de

J Individuele gast.
L Ktiltiir- und Veikehrsaart, __1 *»e Kanilei, D-7SIS Zeil am f
__^ Harmerehach. Tel. J £
____. «-«'"ÜMÜ - 1765. Fai: _

09-4978353789_\.P^^_^^ ______
éuJÊ W___A_______________t^_\\m________________~m__m_W~_\ WK^W.1

SCHWARZWALD
WALDHOTEL BARENTAL

D-7228 Feldberg-Barental s
Tel 09-497655344 ol 232

Vakanlie aan de hoogste berg J;
v.h. Zwarte Woud. Ttt

Voor alpine skiërs langlaufers (loipe
direct aan huls' winterwandelaars II
Zomervakantie: wandelen, watersport.
tennis Kamer m balkon, bad ol do/w.
c App m eigen kookgelegenheid.
Binnenbad, sauna, solarium in huis 0
Gunstige arrangementen. Informeertu'zich I

i I
Rhon Landhaus - Hotel Deuber
d-8628 Weilïmain. rust. ligging,
comf. app., bad/wc, tel., radio, tv, mi-
nibar, ontbijtbuffet, sauna, sol.,whirl-|
pool, Frankische specialiteiten in eig
Gasthaus dansen in eigen café-dan-
cmg, golfpi., paardrijden mog. d
buurt LO 37 DM Org uitstapjesinI
djr omg fel. 09-499220424.———2 J

I
"1 ,

Pension Osebold
Vak. op de boerdeni, kmr. m. do/w.e.
(22 ti.) recreatieruimte,barbecueplI
ligwei. eigen riipaarden, parcours,
huifkarritten, wandelw.. VP 32-37 DM
Kinderred., voor iedere leefliidsgr. ge-
schikt D-5768 Su-Endori, Sauerland
Tel 09-4929332605 J.
Vakant|e|nhe, ZwarteWoud

Mooie ligging, heerlijke
wandelwegen, gunstige

vakantiewon en -Kamers (y.
part., m. ontbijt.v.a. 15 DM),

camping
Brochuj» en Info:

VerkehnMlT* D-7619 Steinach
Tel.: 09-497832/2018. J

iljftf^jfotergrossaa-1
Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheun
Se heuvelachtige, bosrijke omgevmg. rCamcni met

ligbad toilet, ktv, msu-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar. en tonditorei
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naar keuze doorde week of in net weekend)

Incl. gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner
Evenlens aantrekkelikcweekendarrangementen.

Hotel Grossfcld. Postbus 441, 4444Bad Bentheun, D"Ksland.

r
PRIMA BUNGALOWS
in ongerepte natuurparken. Volop keus bij
HAPPY HOME: 072-151125, SGR. WD-61R

EGGEGEBIRGE - SAUERLAND
Luxe vakantiewoningen m. terras en ligweide, 2-6
pers. v.a. 40 DM p.d. Paas- en zomervak. nog enk. vrij.
Tel. 09-49.2944.466.

PAASCRUISES
Keuze uit een 8- of 10-daagse cruise over de Rijn naai

Rüdesheim en Bazel.
Onze comfortabele cruiseschepen de

"MR. JAN ELSHOUT" en de "ESMERALDA"
hebben ruime salons en geriefelijke hutten, voorzien van

douche en toilet.
Inlichtingen of gratis prospectus bij:
Watertransport, Groenendaal 35 A,

3011 SL ROTTERDAM. Tel. 010-411.86.60.
Lid ANVR en Stichting Garantiefonds Reisgelden.

eet.* .¥ _4Êf*_G(i-_& *~>-- - ' >_Jh4___«f»M__»_t

Het tamilievriendelijke vakantiehotel i.h. hart v. Baiersbronn. m.
binnenbad, sauna, solarium, rustige kmrs m bad/do/w c . balkon

Alle kuurinrichtingen op 5 min. loopafstand A.u.b. brochure
aanvragen! D-7292 Baiersbronn Tel 09-4974422209 ,

_^_f_^^ waar u zich
ri -■ P"-—:— volkomenHotelAm Berghang thuisvoelt

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim.
Luxe woon/slaapkamers met KTV, 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 Paas-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. \ .
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België/TV 2

Nederland 3

" Scène uit defilm 'Maxie'. (RTL Veronique - 21.15 uur)

r 3.00-13.05 Nieuws voor doven en
Vi slechthorenden.V 5.15 Tegenwoordigheid van geest.. Gevarieerd programma gepresen-

teerd door Dodi Apeldoorn._ B-10 James Herriot. Engelse televi-— sieserie over een dierenarts. De dood
■"■^van een goudvis leidt tot een nieuwe- vriend van Siegfried.

7-00 Passage. Informatief program-
ma.7.30 ""Journaal.
'"40 Passage. Vervolg.
8-26 (TT)Snelweg Nederland. Ol-dambt en Westerwolde, serie pro-

" 9ramma's over stukjes mooi Neder-'and en toeristische bezienswaardig-
heden weg van de snelweg.9.00 ""Journaal.8.20 Cosby Show. Vandaag: DeniseKendall, Babysitter. Sondra en Elvinhebben de handen vol aan de verzor-_j Sing van hun tweeling.

n"SI Holiday show. Showprogram-
'■"a gepresenteerd door Frank Mas-rneyer.

10.00 Children's SSVC. Afl.: The real
Ghostbusters.

10.25 Bananaman.
10.35 Lost in space. Afl.: The great

vegetable rebéllion.
11.20 Jim'll fix it. Jim is in staat om

dromen werkelijkheid te doen wor-
den.

11.55 A question of sport. Gepre-
senteerd door David Coleman en als
teamcaptains Bill Beaumont en lan
Botham.

12.25 The Waltons. Afl.: The pony
cart.

13.15 Grandstand. Sport. Met versla-
gen van de Rugby League en paar-
denraces in Newbury en Haydock.

18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot. Mare Page infor-

meert over lopende en komende pop
videos.

18.45 The Flying Doctors. Afl.: Every
day a gift.

19.30 The Paul Daniels show. Serie
met meestergoochelaar Paul Daniels.

20.15 Bergerac. Vandaag: A truc de-
tective.

21.10 Yellowthread street. Nieuwe
serie. Vandaag: Power Play.

22.10 The dame Edna Experience.
22.40 Rapido.
23.10 News and weather.
23.25 Short and curlies. Afl.: Why

don't you dance?
23.40 Championship Boxing.
00.40-01.25 The British open

Snooker.

18.00 Paspoort. Jaouaz, wekelijks
magazine in het Marokkans, Arabisch
en Nederlands.

18.30 Sesamstraat. Kinderserie.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
19.10 Noordpool tragedie. Docu-

mentaire over de Barentszee. Afl.:
Arctic Tragedy'.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 ""Brahms-cyclus. Laatste af-

levering van deze- vijfdelige serie
Brahms-vertolkingen 0.1.v. Leonard
Bernstein.

22.17 Tafels van tevredenheid. Ca-
nadese animatiefilm uit 1986 van
Wendy Tilby, geselecteerd door Ton
Gloudemans en Piet Kroon.

22.30 Studio Sport. Actuele sportru-
briek.

23.55-00.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00 Studio sport. Met tennis, atle-

tek en wielrennen.

RTL Veronique

21.28 Different World. merikaanse
serie. Vandaag: Forever hold your
peace. Vol verwachting gaat Dwayne
met Whitley op bezoek bij zijn oude
liefde Denise Huxtable.

21.57 Rondom tien. Praatprogram-
ma. Vandaag: Erotiek en porno op de
buis. Presentatie Henk Mochel.

22.43 Solo. Jozef, bijbelse gestalten
komen tot leven.

23.00 ""Journaal.
23.11 Ursul de Geer. Praatprogram-

ma vanuit kasteel Oud-Wassenaar
gepresenteerd door Ursul de Geer en
Juliette de Wijn.

23.57-23.59 Huizen van Oranje. Prin-
senhuis in Willemstad.

BBC Europe
09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Public Eye.
10.30 The Late Show.
11.10 Byeways: Great Yarmouth
11.40 Convoy to Romania.
12.10 Volgens aankondiging.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Volgens aankondiging.
19.05 Jimm'll fix it.
19.10 Little and large.
20.15 Nieuwsoverzicht.
21.00 Missionaries: Asia.
22.00 News and sport.
22.20 Volgens aankondiging.
23.10 Rory Bremner.
23.40 Saturday Night Clive.
00.40 Cricket.

# Rosemarie Forsyth en Charl-
ton Heston in 'Die Normarmen
kommen. (Duitsland 1 -20.15
uur)

meningen uit de Bondsrepubliek
Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Duitse serie. Afl.: Der schone
Fremde.

20.15 ««Aus Duisburg. Wetten,
dass...? spelprogramma met Thomas
Gottschalk.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Met Karl Senne. Aansl.: Lottotrek-
king.

23.25 Duell der Gringos. Amerikaan-
se speelfilm uit 1966 van Richard
Thorpe.

01.00-01.05 Heute.

Duitsland 3 SWF

" Hund Mr.X en Simon Ja-
combs in 'Eddie, der Eisbre-
cher'. (Duitsland 2 - 16.30 uur)

ï°30 Programma-weekoverzicht.
£00 Tagesschau.
r*o3 Lander - Menschen - Aben-'euer. Macumba, die magische Erb-
j^chaftBrasiliens, reportage.

""45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 3.0.00 Tagesschau.

iO-03 Auslandsjournal.
«45 ZDF-info Gesundheit.j-00 Tagesschau.
'"03 ««Lass das mal den Tony ma-lden. Showprogramma met Tony.Marshall, (herh.).
«■O5 Weltenbummler. Mit Hardy

L^füger in Chile. (herh.).
j<-35 Urnschau.
l'S5 Persoverzicht.
u-00 Tagesschau.
'"05 Europamagazin. Presentatie:.Wolfgang Klein.3-30 Nachbarn. Berichte aus der

(DDR und Ost-Europa.
'"15 Hallo Spencer. Kinderserie.|ty: Poldie haut drauf.
M5""Formel Eins. Hitparade ge-
l&resenteerd door Kai Boeking.
'"30 Das Gold der Caesaren. Ita-

speelfilm uit 1962 van André
Toth en Riccardo Freda. Spanje,Je eeuw na Chr..

'55 Cartoons im Ersten. Hilfe,
Jein Floh ist weg; George und Junior

w auf den Hund gekommen.,p0Erstens. Met Maria Schell.
l 8 Tagesschau., 00 Sportschau-Telegramm.
'"15 Sportschau. Met Bundesliga-

l9voetbal.
j.58 Programma-overzicht.
"Oo (TT)Tagesschau.

07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 Ski re-
port. 11.00 Schaatsen: WK voor heren
vanuit Innsbruck. 12.00 Skiën voor de
Wereldcup: slalom en reuzeslalom voor
dames vanuit Candanchu (Spanje);
slalom en reuzeslalom voor heren van-
uit Jasna (Tsjechoslowakije). 14.00
Sportmix. 14.30 Golf: American Ex-
press Mediterranean Open, live vanuit
Las Brisas, Marbella. 17.00 Skiën voor
de Wereldcup: slalom en reuzeslalom
voor dames vanuit Candachu (Spanje);
slalom en reuzeslalom voor heren van-
uit Jasna (Tsjechoslowakije). 18.00
Wheels: hoogtepunten uit de wieier- en
motorsport. 19.00 Trans world sport.
20.00 Boksen: zaterdagavond spekta-
kel!!. 22.00 Voetbal: Spaanse competi-
tie. 00.00 Golf: American Express Me-
diterranean Open, vanuit Las Brisas,
Marbella. 02.00-03.00 Wielrennen:
Gent - Gent.

Super Channel

08.00 Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal weekendmagazine in het
Grieks, Italiaans en Portugees.

Gezamenlijk programma ARD/ZDF.
11.03 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine. In de studio: Wol-
fram H. Pabel.

12.35 (TT)Diese Woche. Weekjournal
met ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ""!_. profil. Portret van het op-
treden van de Münchener Philharmo-
niker in Roemenië 0.1.v. de Roemeen
Sergiu Celibidache, na 40 jaar afwe-
zigheid.

13.50 Das heilige Reich. Afl. 2: Des
Kaisers Kirche.

14.20 «Der Maulkorb. Duitse speel-
film uit 1938 van Erich Engel.

15.55 Eins, Zwei, Dreibein. Kinder-
programma.

16.05 Die Mutprobe. Aflevering uit de
serie Wenn du mich fragst.

16.30 Spreepiraten. Serie. Afl. 9:
Eddi, der Eisbrecher.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Falsches Spiel.

17.35 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en

20.15 Die Normarmen kommen.
Amerikaanse speelfilm uit 1965 van
Franklin Schaffner. De Noormannen-
ridder Chrysagon heeft een leenge-
bied gekregen dat hij tegen de inval-
len van de roofzuchtige Friezen moet
beschermen.

22.15 ""Trekking van de lottogetal-
len.

22.20 Tagesschau.
22.30 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Renate Kirsch uit
Remscheid-Lennep.

22.35 Stosstrupp Gold. Engelse
speelfilm uit 1969 van Brian G. Hut-
ton.

00.55 ««Tina Turner. The best, muzi-
kaal portret van de zangeres Tina
Turner n.a.v. het uitkomen van haar Duitsland 3 West

07.00 Super BOOS. 11.00 The Mix
16.00 Flying High. 17.00 Videofashion.
17.30 Dick Powells Theatre. 18.25
Goodyear Weather Report. 18.30 Ultra
Sport. 20.30 The Big Valley. 21.25
Goodyear Weather Report. 21.30 The
Rage of Paris. 22.50 Twilight Zone.
23.40 A Study in Scarlett.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

en CAI-abonnees:v°or kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma

*" = slereo geluidsweergave
!-[0 = tweetalig bij stereo-app.'T = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
[Jëderland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57Nederland 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 èn 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8.
België/Télé2l: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 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-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

RADIO
09.45 Gymnastik im Alltag. (I).Afl.

11.
10.00 News of the week. Nieuws in

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les21.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

1: Martine entre en scène. (herh.).
11.30 FernUniversitat im Dritten.
12.15 Pazifik. 8-delige documentaire-

serie over de landen rond de Stille
Oceaan. Afl. 8: Zukunft aus dem
Computer, (herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 11. (herh.).

07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10.30
MTV's Levis US Top 20 Countdown.
12.00 VOL 12.30 Week in Rock. 13.00
VJ's Marcel and Ray. 13.30 Club MTV.
14.00 VJ Ray Cokes. 17.30 XPO. 18.00
The Big Picture. 18.30 MTV's Party
Zone. 20.30 VJKristiane Backer. 23.30
Club MTV.

radio

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 11. (herh.).
17.30 Reisebilder aus der DDR. Afl.

8: Naumburg - Stadt zu Utas füssen.
18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Ner-
vensache.

18.30 Weil ich eine Deutsche bin.
Documentaire over Charlotte Peter-
sen.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Zeugen unserer Vergan-
genheit sind unsere Zukunft.3-deli-
ge serie. Afl. 3: Marienburg - Malbork.

20.15 Notenschlüssel. Met Peter
Wapnewski.

21.00 Südwest aktuell - 3 direkt.
21.05 Am Hofe des Sonnenkönigs.

Afl. uit de serie Man and Music.
22.00 Orchesterwerkstatt. Fragmen-

ten uit Parsifal, opera van Wagner,
uitgevoerd door het Symfonie Orkest
van de SWF 0.1.v. Erich Leinsdorf.

23.10 Café Grossenwahn. Discussie-
programma over de schrijver en criti-
cus Kurt Tucholsky.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Drei sattelfeste En-
gel. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-
zicht. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
The real ghostbusters. Amerikaanse
tekenfilm. Afl.: Der merkwürdige Fa-
sching. 10.50Teletip Garten. 11.00 Die
Schulhofratten von Chicago. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1980. Aansl. te-
kenfilm. 12.35 Teletip Fashion. 12.45
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Galaktische Wetten.
13.20 «Mister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Ed, der Strandgammler.
13.50 Unsere kleine Farm. Afl.: Harriets
Klatschzeitung. 14.40 Teletip Koenen.
Aansl. Horoskop. 14.50 Östlich von Su-
dan, Engelse speelfilm uit 1964 van
Nathan Jran. 16.25 SAT.I BLICK.
16.30 Teletip Wissen. 16.40 Kmo
News. 17.05Traumreisen - unterwegs
auf den schönsten Straften der Welt.
Route Napoléon. 17.35 SAT.I Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Das Imperium, die Colbys. Amerikaan-
se familieserie van Robert Scheerer.
Afl.: Haß und Verzweiflung. 18.45
SAT.I BLICK. Aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Batman. Amerikaanse comedy-
serie van Robert Butler. Afl.: Tut ruft -Batman rennt. 20.00 MacGyver. Ameri-
kaanse detective. Afl.: Druck. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 MacGrudër & Loud.
Amerikaanse detective. Afl.: Die Gejag-
ten. 21.55 SAT.I BLICK. 22.05 Dirty
Harry. Amerikaanse politiefilm uit 1971
van Don Siegel. 23.50 Wie ein Panther
in der Nacht. Amerikaanse politiefilm uit
1973 van Howard W.Koch. 01.30-01.40
Programmaoverzicht.

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 8.

14.00 In Zukunft... Schluss mit 'Ex
und Hopp', reportage over afval en
suggesties over hoe men de produk-
tie hiervan kan vermijden, (herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

221: Nervensache.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
17.45 Spurensuche. 4-delige docu-

mentaireserie. Afl. 1: Vezels.
18.30 Roxy. Jongerenmaghazine met

Götz Alsmann.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Der Freischütz. Opera van We-

ber uitgevoerd door het koor en or-
kest van de Ludwigsburger Festspie-
le.

22.30 Deutsches Theater. 4-delige
serie. Afl. 1: Variationen.

23.00 Philosophie heute. Die Kraft
des besseren Arguments.

23.45 Jazz vor Mitternacht. 10. Le-
verkusener Jazztage 89.

00.45 Laatste nieuws. Aansl.: AZ-
Kurznachrichten.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der Gipfelstürmer/Die
Bruchpiloten.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Die Medusa-Schnecke.

08.55 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Afrika und zurück.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Das Eifersuchts-
drama.

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 Insel der blauen Delphine.

Amerikaanse speelfilm uit 1964 van
James B. Clark. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.15 Traumreise unter weissen Se-

geln. Westduitse reisdocumentaire
uit 1964.

16.30 Ein Jahr Galgenfrist. Nieuwe
Amerikaanse serie.

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Wehe, es lacht
einer (1).

18.15 Anpfiff - Der Fussball-Show.
Met Ulli Potofski.

19.45 RTL aktuell.
20.15 Heimatmelodie. Operettemu-

ziek.
21.15 Der Chef. Amerikaanse politie-

serie. Afl.: Ein Fall für den Killer.
22.00 Alles Nichts oder!? Spelpro-

gramma.
23.00 Das Glöcklein unterm Him-

melbett. Westduitse speelfilm uit
1970 van Hans Heinrich.

00.25 Sexy Clips.
00.35 Das Glöcklein unterm Him-

melbett. (herh.).
01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

KIJK ELKE |
DAG

LIMBURG DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO |

045-739300 I

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Veronica
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.
16.20 ««Take 5. Rechtstreeks pro-

gramma vanuit het Veronica-pand.
17.25 Family Ties. Afl.: Skippy kiest

voor het leger. Terwijl Steven voort-
durend in de gaten gehouden wordt
door de rest van de familie, dient zich
een aander probleem aan.

17.50 (TT)Mijn eerste keer. Serie pro-
gramma's over belevenissen van kin-
deren die voor de eerste keer iets
meemaken. Afl.: Carnaval.

18.15 ««Top 40. De Nederlandse Top
40 gepresenteerd door Jeroenvan In-
kel.

19.00 Sledge Hammer. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: De jacht op Ham-
mer. Er ontsnapt een gevangene die
er op uit is om Hammer te vermoor-
den. Al snel blijkt dat de man een
vriendje is uit Hammers jeugd.

19.25 Heilige Koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.27 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Zusterliefde. Barbara
en Carol willen dat Harry hen mee-
neemt naar Parijs om een medisch
congres bij te wonen. Hij stelt echter
als voorwaarde dat ze één hele
maand niet bekvechten.

21.00 Nederland Muziekland. Mu-
ziekprogramma vanuit het Muiderslot.

21.50 Sport. Actuele sportrubriekdoor
Bob de Jong.

22.25 The Black Cat. Italiaanse film
uit 1981 van Lucio Fulci.

00.00 ""Journaal.
00.05-01.45 «The third Man. Engel-

se film uit 1949 van Carol Reed met
het bekende Harry-Lime-theme.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
11.00 RTL-Tekst.
13.00 Countdown on Europe.
15.30 Autovisie.
16.00 Tineke. Regie: Willem Mous-

sier.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-
rie over een groepje jonge detecti-
ves die in de meest beruchte chool
van de stad de misdaad proberen
te bestrijden.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbeicht.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

Henny Huisman.

21.15 Maxie. Amerikaanse komedie
uit 1985 van Paul Aaron. Jan en Nick,
een jong, burgerlijk stel, betrekken
hun nieuwe huis in San Francisco. Ze
willen daar een rustig, huiselijk leven
gaan leiden. Wanneer zij hun huis
aan het opknappen zijn ontdekken zij
onder de oude laag behang een hele
muur met graffiti.

23.00 Journaal.
23.10 Murphy Brown. Comedyserie

rond de televisiejournaliste Murphy
Brown.

23.40 The Evictors. Amerikaanse
griezelfilm uit 1979 van Charles
B.Pierce. Leadsville is een klein dorp,
waar in de loop der jaren weinig is
veranderd. De mensen zijn stug en
gesloten. Als het echtpaar Bumford
een boerderij aan de rand van het
dorp wil kopen worden zij door de ma-
kelaar gewaarschuwd.

01.10 Rete Mia. Italiaans programma.
03.10 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

nr. 2, Chopin, uitgevoerd door Lu<
Devos, piano.België/TV 1

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück 07.15
Wunschkasten. 07 45 Veranstal-
tungskalender. 08.30 Besinnliche
Worte 09.05 LP-Markt 1000 Hit
oder Niete. 12.00Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender
12.45 lm Brennpunkt. 1300 Hitpa-

rade 16 05 Contra Re Jugendma-
gazin. 17 05 Forum - Das Kultur-
magazin. 18 10 BRF-Aktuell 18.36
Freie Tribune. CSP/CSC. 18.45
Philosophie und Ethik. 19 00 Satur-
day Night Rock Show. 21.05 Lotto-
zahlen

baanse zaken. 17.55 Mededelin-
gen en Schippersbenchten 18.00
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws) 18.25 Kayen Rasja (Er is
hoop). 18.40 Arabisch progr 19.00
Progr voor buitenl werknemers
20.30 Laat ons derustdag wijden
21.14 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21.35 Deze
week 22 00-23.00 Zaterdagavond-

Omroep Limburg

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws ) 8.02 Klanquarel 900
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline 11.00 Kurhausconcert:
Concertgebouw Kamer Orkest met
piano. 12.00 Muziek voor miljoe-
nen. 13.00 Nws 13.02 Klassiek:
Radio' Kamerorkest met piano.
14.27 Kamermuziekserie 89/90:
Strijktrio Ter Haar-van Els. 15 00
Nieuwe grammofoon- en compact-
plalen. 16.00 Lang leve de opera!
18.02 Avondstemming. 20.00 Nws.
20.02 KRO-Klassiek op Zaterdag-
avond, met om 20.02 Mijn leven,
een martelgang (3); 21.00 Taal en
muziek III; 22.00 Orgelrubnek:
22 20 Laudate 23 00-24.00 KRO-
Literair: Camera obscura.

Luxemburg/RTL
05.30 Guten Morgen 09.00 Ein
Tag wie kern anderer am Woche-
nende 11.00 Treff nach elf 12.00
RTL Themen am Wochenende.
12 15 Ist ja 'n Ding! 14 00 Viva.
15.00 Sportshop 1800 Unglaubli-
che Geschichten 19.00 Neunzehn- Vierundzwanzig Musik Non Stop
00.00 - 01.00 Traumtanzer.

9 03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17 03 Limbug actueel: nieuws en
actualiteiten. 17.15-17.58 Vrij spel:
pop in Limburg

14.15-14.36 Sport-extra. Wielrennen:
Omloop Het Volk. Rechtstreekse re-
portage. Commentaar: Mark Vanlom-
beek en Mark Uytterhoeven.

15.00-16.30 Sport-extra. Wielrennen:
Omloop Het Volk. rechtstreekse re-
portage. Commentaar: Mark Vanlom-
beek en Mark Uytterhoeven.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Spiegel-Ei.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55-00.15 Sport-extra. Jumping,

rechtstreekse reportage van de Belgi-
sche manche van de World Cup van-
uit het Sportpaleis te Antwerpen.
Commentaar: Louis de Pelsmaeker.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16 00
Vrije zaterdag: 7.04 De opening.
9.04 De ronde van Hilversum.
11.04 Bal op 't dak. 12.04 Spijkers
metkoppen. 14.04 Wie in 't Neder-
lands wil zingen. 15.04 Typisch
Hollands. 16.04 Echo. 16.10Zin in
muziek. 17.04 Glas in lood. 18 04
Echo 18 15 Levenslief en levens-
leed. 19.03 Country time 19.53Uit
de schaduw geroepen. 20 03 Jazz-
plattorm. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 1
leder heel uur nieuws 7 07 Nieuws
Show. 7.30 Nws. 7 08 en 8.10 Ak-
tua. 8.30, 9.30, 10.30 en 11.30
Nieuwsoverzicht). 12 05 Aktua ka-
merbreed (12.30 Nws). 12 55 Me-
dedelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 13.10 Aktua. (13.30 Nws-
overz). 14 05 Aktua sport. 17.30
Nws. 17 06 en 18.06 Aktua. 14.30,
15.30 en 16.30Nieuwsoverz. 19.03
Coulissen. 19.30 Langs de lijn,
sport en muziek. 22 03 Podium van
de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen. 0 02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

met van 14.14-14.35 Rechtstreekse re-
portage van de doortocht op de Muur
van Gerrardsbergen; 15.15 Recht-
streekse reportage van de laatste kilo-
meters en de aankomst. Commentaar:
Rodrigo Beenkens. 16.30 EK indoor at-
letiek, live vanuit Glasgow. Commen-
taar: Pierre Depré en Lambert Micha.
(18.50 einde). 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 Art 21: Palettes: vn
tableau en proces, serie over het ont-
staan van een schilderij. Afl. 1: Maal in
het huis van Levi, van Veronese
(1573). 20.30 Si Pol Pot revenait..., do-
cumentaire over de in Kampuchea
heersende angst voor de terugkeer van
het Pot Pol-regime, (herh.). 21.20 Jour-
naal, (herh.). en weerbericht. 21.50
Concert 21: Johnny Clegg et Savuka,
une révolution avec le sourire, muziek-
special. 22.20Alice, Europees cultureel
magazine, (herh.). 23.05-23.30 Coup
de film, filmmagazine.

TV 5 BRT 2België/RTBF 1

(herh.). 14.00 Emission dialectale:
Theatre wallon: L'utinme pètcht, kome-
die in Waals/Luiks dialect van Ludovic
Bastin. Met: Marcel Hacking, Mariette
Derkenne, Andrée Schoonbroodt e.a.
15.20 Okavango, verslag van een sa-
fari-expeditie door Afrika. 16.05 Strip
tease. (herh.). 17.20Livres parcours, li-
terair magazine. Presentatie: Jean-Ma-
rie Mersch. 17.55 Génies en herbe,
spelprogramma voor scholieren. Pre-
sentatie: Eric Frère en Michel Guilbert.
18.25 Gourmandises, culinair magazi-
ne. Presentatie: Louis Willems en Arme
Yernaux. 18.40 Télétourisme, toeris-
tisch magazine. Presentatie: Guy Le-
maire. 19.15 Paardenkoersen. Aansl.:
Trekking van joker en lotto. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Variétés a la
une. 20.10 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. Presentatie: Arlette Vin-
cent en Pierre Lambelin. 20.45 Purvu
que ce soit une fille, Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1985 van Mario Monicelli.
Met: Liv Ullmann, Catherine Deneuve,
Giuliana De Sio e.a. Een mooi huis in
de Toscane, dat is het enige wat Elena
na de scheiding van haar man, graal
leonardo, is gebleven. 22.45 Match 1,
sportmagazine. Presentatie: Frank
Baudoncq. 23.40-00.05 Uitslag trek-
king lotto, joker, weerbericht en laatste
nieuws.

België/Télé 21.
14.15 Wielrennen: Omloop Het Volk,

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv - en marktber.
en uitgebreid weerber 900 Nws.
9.02 Sportief 9.25 Waterstanden
9.30 Werken aan werk. 10.00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
12.00 Nws 12 05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44EO-Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13 30 Opo doro (Open
deur). 1400 The Troubleshooter
16.00 Minjon. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met het
Kabinet voor Antilliaanse en Aru-

WDR 4
04.05 Radiowecker. 06 05 Morgen-
melodie 07 55 Morgenandacht.
08.05 Zum Tage 08 07 In unserem
Alter 09.05 Musikpavillon. 12.05
Pop-Report. 14 05 Wirtschaft Aan-
sl Orchester der Welt 15.00 Café
Carlton 17 00 5 Uhr The 1900 Auf
ein Wort 20 05 Das Sonntagskon-
zert. 22 05 Musik zum Traurnen
22.30 Nachtexpress.

6.00 Nieuws 605 Welkom week-
end. (6.30-7 00) 7.30 Nieuws en
R.V.A.-benchten. 8.00 Nieuws
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws 10.03 Buitenspel 1130
De Vlaamse Top Tien. 12 00 Top
30 13 00 Nieuw§ 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 20.00 Hartelijk. 23.30
Nachtradio (tot 06 00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation
16.04 NCRV-zaterdag-sport 18 04
Driespoor. 19.03 Paperclip-radio.
21.03 Crossroads. 23.03-24.00
Late date.

'Hn_ls'j° 1.0. op zaterdag.
BEdison, the man. Amerikaan-

tf speelfilm uit 1940 van Clarenceb>n.
!$*a Nieuws.
Ij'jO Tik Tak. Animatieserie. Afl. 187.
i. s Plons. Afl. Plons en de kabou-c-

u ° Schoolslag. Spelprogramma
,_°- Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
VZ°r jongeren. Presentatie: Manuela

lS*{| Werde.
tj 0 Joker- en lotto-trekking, me-
-6 delingen, programma-overzicht

Ij, Ipaardenkoersen.
if£ Vrouwenharten, mannendro-
ijer'- 13-delige komische serie over
f.t.l

°e|evenissen van de twee families
fyj^ermans. Afl.1.ijj 5 Weekendfilm. Een overwin-

' 2-delige Italiaans/Duits/Zwitser-
\s tv-film van Luigi Perelli.
V on9elooflijk, maar Bardi.
_j-?*s rond de bekende mentalist Jan

en gastvrouw Betty Mellaerts.kVï Kunst-zaken..ig Nieuws.k.{t Sport op zaterdag.
oge Thriller in de nacht. Dode
d6r n' Britse thriller. Drie mannen, An-
H0

°n More en Jeffries' dringen eenis ouw binnen, vanwaar het mogelijk
"*S n ODtocnt te volgen., *0Q.30 Coda. Nocturne opus 27,

08.30-09.30 Noubaventure, kinderpro-
gramma met tekenfilms De Smurfen,
Opération Mozart en Naturimages.
11.20 Interwallonie: Spotkania, maga-
zine voor Polen. 12.00 Spreek met ons
mee, cursus Nederlands. Les 16 en 17.
12.30 Espanol con Victor, cursus
Spaans. Les 15 en 16. 13.00 Protes-
tantse kerkdienst, (herh.). 13.30 Le
coeur et l'esprit, katholiek magazine.

16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourman-
dises. 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 Fruits de La Passion.
20.30 Avis de Recherche. 22.00 Jour-
nal télévisé et Météo. 22.30 Club TVS.
22.40 Minitrip. 00.10-00.50 Alice.
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Nederland 1 SSVC

RTL Plus

Nederland 2

Duitsland 1 LP The best.
01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2

Eurosport

SAT1

Limburgs dagblad j

r Mischa Maisky als cellist in
fTahms-cyclus'.
Nederland 3 - 20.20 uur)

televisie en radio zaterdag

uur.
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Uw rustig vakantiedoel hotel-pension "Grenznachmuhle ",
D-5453 Horhausen. Tel. 09-4926871083.
Midden in nel oos. heerliike ligging vriisl .i n natuurpark Rhem
Westerwald Van nel huis uitgaande vlakke, zonnige en schaduw-
ri|ke wandelwegen m veel rustOanken Rustik restaurant Scp
eet- en TV-kamer Gezellig openhaardvertrek Alle kmrs m dow
c Goede keuken, familiaire sfeer Ligwei, terras, walerfietsvdorz ,
vismeel v gasten Wildweide, torellenleelt VP 49 55 DM. HP 44
DM Brochure aanvragen

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
Vak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale

omg. voor wandelen of uitstapjes. Ned. beheer.
Info/doe: 05753-2098.

H Out tip ww fc paasnfcMtw. Korte vakan-
MMpMMIMrtMÉiMMINM^ lic i n Parkhotel Söiiofl Hohenleid DM 75-
MgiiHtfk4ÉMiMÉ|(nEiBS&Mfl PP Pd in 2-pers kmr mcl. onlbi|tbuflet en

I HP v 14lm 22 4 90
■■■■"■ I Paikkotel k_li_ Munten, DiM_mef-

jn^^^g^ig^^|<^J|| I 492534808805. |

Noordzee-paradijs CS
Hele; jaar geopend ? JLangeoog. het autovrije eiland.

É
heeft meer te bieden dan C J
zwemplezier en strandleven Deze
gezellige plaats lokt met allerlei L^^Jbezienswaardigheden De

hk oorspronkelijke natuur met de j
vele planten en dieren En
Langeoog, bet onderscheiden ■■
eiland Onderscheiden tijdens ■■■

<y landeli|ke en regionale wedstri|den
om de familievriendeli|ke JLattracties
Info: Kurverwaltung Langeoog, ■_■_■
Posttach 1263, 0-2941 lan-
geoog. Tel. 09-4949726930. 47666

>» vgM " rw. «Ui g*nwmr prttrtg* v»_i»« B^^^nEIfnMf prMMmw. . garinMr«a ttWr^ttntfSttfÊTfUfWÊÊÈ
_KtmUmmmga*jnrmX;_mgÊO»_n,mi_Jtm. BKgM&WW__i__WMÉ_fli

MhM»___MM_N
H«M Unrpod,CtrvialPinim*

T*;o»OB_i*seh«7,pf_«OMas47/sioM. WM_\,\iWfflWv).V__l[%,Ut-V__
**»'■** WTStSSC________________\

Hrtmmn ocMd nm"_«. _— .ariky. mt mn Iwiulide I BB^**-**T*?**^TlÉ|
t_Mr □■ m*mc ■ __t»«xj «_«_ aoor-t».

frimai pcwwr <Mm)wK »_ t_tf__m.m hPvi _Tl!?ï^T_mTmlw&!_ii^m_mv.- M> . H_nmr. Tm_«3.o42sl ______^r__t¥w¥TT^f_krre___m
l_i«»iI« 3MM-X/SMC

Krone am Park Gastehaus
Aktie '90' Krokusvakantie in 'Kiek m Hotel" boeken Met

_r\ I^^^a actief-programma Weekend 3 dgn .vr lm zo VP vaT—TttZ^^W 148 DM pp: 5 dgn HP zo. Tm do va 198 DM pp
M_W_mt—^mmml, OnTDiitbuftet gourmetmenu Alle kmrs m do wc bad

aa^^^. Restaurant-cafe. Waldstr. Wieda Sudtiarz. Tel. 09--, . «^^^"^ 4955861325 Bij ons boeten, de Osttiarz bezoeken |

Uw vakantiedoel i.d. Harz!
Hotel Siuckaut. D-3362 Bad Grund Os-
teroderstr 17, tei 09 4953272351
Goed verzorgd huis met harteli|ke sfeer
Rustige ligging, kmrs m do.wc
Weekend dans Dm kaarslicht
Arrangement: 1 week VP va. 449
-OM. 2 weken VP va. 799 DM.

Wedden, dat... een vakantie bi| ons
de moeite waard is 7 Maakt u kennis
met het Luttkurort Monchberg. Spes-
sart en brengt u uw vakantie door in
net Gastebaus Waldesrug LO va 17
rjM HP va 27 DM VP va 35 DM.
Brochure aanvragen. Tel 09-
4993747117 ol 406

Aitern am Belehen 630-1400 m.. & -%4t-».-T Staalt, anerkannter Ernolungsort is een rustig, zonnig vakantie-
t_yw^ --t *>'|) "ri de voet van eenv.d. mooiste uitzichtsöergen i.h. Zwarte
j£fj_ u*3jk *oud Voor wandelaars is er eenuitgebreid netvan gemarkeerde
*3&99tÊ_______wfè -" goed onderhouden wandelwegen door het gehele Sudschwar-
9Sff*\_P^^*is;' zwaid Goede hotels pens.ons. vak.woningen. kamers, vakantie

op de ooerfleni
LO B. 14 DM. lil, m brochure tel. 09-4976737493. Verteluswreii D-7869 Uiten. |

Em gezonde vakantie op het
Hootdzee eiland Baltrum.
Zuiver Noordzeeklimaat en de
idylle van n klem eiland Ideaal
voor een open badkuur. ideaal... mensen die rust. ontspan-
ning en herstel zoeken Va-
kantie met een smakelijke vol-
kost in eenniet-rokerspension
-"formatie
Haas Stortebecker, Postt. 430,
0-2985 Nordseeheidbad Bal-
In*». Tel. 09-494939-95.

Vakantie en ontspanning i h gast-
wtendeliike HOTEL MOSELBUCK
b. tam Ames. D-5553 Zellingen,Mosel
Uferallee 20 Tel 09-4965322343
Kmrs m dowc v hotel een mooi pa-
norama op de Moezel m oeverprome-
nade gemarkeerde wandelw vissen,
kinderspeelpl en minigolf i dir omg
iedere gast zoekt _|n paasmandie Met
Pasen ontbiitbuttet 7 km v Bernkaslel

Goedkope vakantie
L023 OM. HP 32 OM, VP 38 DM

p.d. 7 dgn. HP 210 OM, 14dgn. HP
392 DM. 10 dgn. VP 380DM.

10 Dgn. boeken, 9 betalen. Sauna,
solanum. fitnessr. aanwezig.

Pension Stefan Gros»,
D-5942 Kif-hhundem,

Hundemstr. 38.

Vakantie Ui Odenwald
Gasthof-P«nslon "Zum Grond" In 0-
H» Mudau-Reisenbach, lm Grand

3, teL: 0M96254/292
Wedt moderne uns niet do/wc,

Mnnenbed-eaune-eol. Gratis
vlaaan a. IcreHenboek, heerlijk»,

ruedg» ligging (360 m).

Vakantie Lh. Balars» Woud
Ponsion "Seid.

In Wlndorf ad. Donau.
Nieuwgeb pension m. 25bedden, rustige
ligging. AJe kmrs. m donnc, 1., lees-,
Uneesrunno. solanum, TT Nieuw: fiets-
verhuur vissen, enz. Pa/l vak.won. v. 4-6
psis. m. swimmingpool an ligweide.

Into: Ponsion Seidl, 0435»Wlndorf
Edoffieldstr. 4. Tol.: -M98541/6961,

Kl htt voorjaar apeciale arrangementen
Ind. lx sauna an Ixbuereia
InhetNalonaipartgiatia

Alle kmrs. m. do/wc/balk.. ontbijtbuffet,
keuzemenu, binnenbad, sauna,

solariumin huis. Heerlijke wandelwe-
gen, talrijke uitstapjes mogelijk.

Into:Fan. Vindie - 0-8361 Uaudianreu».
Scfiónbarg (luffcurort)I Td.:OMMSS4/421 |

Vakantie Lh. Kellerwald bij Bad
Wildungen Part -pension dir. a.
h. bos, terras en ligwei. Gezell.
kmrs. m do wc ,VP 35 DM
Huisbrochure. Pension Keller-
waldblick D-3579 Gil.-Schon-
stein Tel. 09-4966961357. |

14Beoden m. do/wc, zwembad,
sauna, solarium, fitnessruimte,
kegelbaan, open haard-venrek.Arrsngemen-1 wk.TTP 199OM.

Te1.:09-49_759^345

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
7370 AA Loenen. WD6IR

DENEMARKEN
Grote keuze uit ± 2500

geheel vrijstaande
luxueuze
PRIVÉ-

VAKANTIEHUIZEN
in alle prijsklassen en ver-
spreid over heel Dene-
marken vindt u bij Sol og
Strand. Informeer bij uw

reisbureau of bel:
BURGER NIGOCO

(ANVR/SGR)
010-4117048.

DE-61R

All-in v.a. ’655.-
-10-dgse busreis HP, 7-dgse skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn.
skischoenverhuur, Tiroleravond. Prachtige langlaufsafa-
tVs v.a. ’ 530,-. 10% groepskorting v.a. 10 pers. Gratis
«der. Reisburo Joytours, (070) 633635, lid SGR.
ï£ OS-61R

TIROL. Te huur 5-pers. tourcaravan in Itter (Hopfgar-
ten), ’ 350.- per week. Inl.: tel. 05430-14327. OS-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.

't groenste L'anamche eiland

LaPalma All
gratis folder

Haart,,., ta^lo-. scrnti.r.nae * AII6S Over ROS3S, Villa S,
gaai jviiin. ««owmngen strandapp. Ook voordeli-
La Pjiiiij Heisa. Ekieiurtstr 13 0- nt_ |M.p hu _rpi7Pn en inn-
mii sradnaa T.i 09-49894602061 ge luxe Dusreizen en jon

1 1 gerenreizen. Bel Clemens
COSTA BRAVA - Blanes App 033-618600.
Vakantiewoningeniteihuur SP-61R
050-415210 C€_G¥_-_K

p^l jjj^iDanskFeriehusßookingbureau Holland
„^j. H". uwDenemarken specialist

ar.i. - - De grootste keus uit vele katalogi - Meer dan 15.000
'*""' ""*" ""■-*"°t vakantiewoningen in geheel Denemarken.
Wrj zanden U graagzonder koelen onzebrochure mei meer irtormafie.of legervergoeding van
ff- portokoelen one uitgeweid irtormalrepaKket mei _verae kawogi en informatie over
Oenemerken Vraag hel aan. U haat volopkeure m alle pnisklaaaan Bl| 0.F.8, reeen/eert U
veMdaae, ananal. i«rMalraa>a zonder raaarvarlngakoalan ol admimalrallelioaten.
Dansk Feriehus Bookingburo p*^<

/^ tal
Hoofdweg 99. 9681 AC Midwolda. tel 05975-1416 (4li|nen| r\jin_____- 'Teklax 05975-2924 Inscl». K_.K. no. 24968 DFI " " "Erkend Dermddelingaöureau voor Oenemarken no A8133/6373. | q__ <~**_ i__.^_. |

GARDAMEER/ ADRIA/TOSCANE: Villa/app. met
zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaatsen.
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-19492.

Ga eens naar GARGAZON bij Meran (Zuid-Tirol in Noord-
Italië) voor een echte voorjaars-, zomer- of najaarsvak. Uitst. v.
wandel-, fiets- en autotochten. Voordelige hotels, pensions, ka-
mer/ontbijt, vakantiewoningen. Gratis prosp. 038-659917.

-ÊiW.):V.U^ii _ i

SrigLtomfortabel en voordelig. metuw eigen auto >ot * ***" ,

/^y^iü^s. -

ledere dag vaart het uiterst comfortabele autoveerschip
de 'Peter Wesse!' van de Larvik Line van Frederikshavn
naarLarvik v.v.
■ accommodatie voor 2,200 passagiers en 650 auto's
■ geriefelijke hutten ■ gezellige lounges, restaurants
en bars ■ bioscoop, sauna en kinderspeelkamer
■ groot zonnedek ■ tax-free shopping centrum
■ servicevan hoog niveau.
Prijzen per enkelereis: passagiers v.a. f60,-

-huttoeslag v.a. f 18,-
-auto's v.a. f74-,aanbieding voor auto's met maximaal

6 passagiers v.a. f 195,-.
Dienstregeling verkrijgbaar bij uw reisbureau of bij de
generaal-agent Burger Nigoco, Postbus 128,
3000 ACROTTERDAM, tel. 010-4114707.
Theresiastraat 26, 2593 AP DEN HAAG,
tel. 070-3477404.

■IMlllll.JlJfWff» _.

""n\ l? tr __________________________________________
I „tfe^.;. mfmwmup—i JM

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND
Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Londen,

jeugdherb.enz. treft u aan in de folders van ALBION. ■Bel nu 01140-16188, ook voor uw overtocht wilt u be- I
slist met ALBION in zee. GB-61R I

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.
POESTA REISWINKEL - specialistvoor Hongarije heeft
vak.huis al v.a. f 295,- p.w., campings, hotels en div.
paardrijprogramma's. Pendelbus div. opstapplaatsen

’ 245,- (kind. korting). Als u een goed geregelde, maar
toch vrije vakantie wenst, bel voor gratis folder (ook in
het Hongaars) 055-412114. HO-61R

CORFU Vak. won., 2-8 p., alle vlak a. zee, v.a. ’ 125.-
-p.w. Evt. ook vlucht met 50% kinderk. Bel voor GRATIS
PROSPECTUS: Ross Holidays, 05908-17274.

GC-61R

Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGR.

JS-61R

B____P f^'^^_mm—________\_t^^^__7_________\ W ______

Wij maken
uw vakantiedroom

waar!
Wist u dateen landvol zon, schone stranden,
schitterende kuituur, gezellige stadjes en
vriendelijke mensen maar 1200 km. dichtbij
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aan-
trekkelijk doorde lage prijzen.Knip de bon uit

Qf>l| Zend mij uw inlormatiepakket
DUN Joegoslavië '90.

Naam: _
Adres:
Postcode: j
Woonplaats:

In gefrankeerde envelop zenden aan:
Nationaal Joegoslavisch Verkeersbureau
Jan Luykenstraat 12,1071 CM Amsterdam, ol bel 020-750496

I 1

HET NIEUWE INDONESIË
PROGRAMMA IS UIT!

100 Pagina's dikmet 24 schitterende reizen naar
Indonesië, Thailand, Maleisië, Sri Lanka, Hong Kong,

India en Nepal, variërend van 18 tot maar liefst
37 dagen. Zoals onze 18-daagserondreis naar West en
Midden Java en Bali f 3.995,-, inclusief alle maaltijden.

Vraag uwANVR-reisbureau of Rabobank om
het Unitravel reisprogramma.

ii} UNITRAVEL
Piet Heinplein 1, 2518 CA DEN HAAG. Tel. 070-3469699.

Lid ANVR - SGR - lATA -RCH
- - ■ I

Indonesië Tours '90
De nieuwe brochure van dè Indonesiëspecialisten bij

uitstek ligtvoor u klaarl 84 pagina's kleurige informatie
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,

inklusief alle maaltijden, excursies en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.
INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Utrecht 2/3, Amsterdam 4/3,
Rotterdam 16/3

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uwANVR-reisburo of bij

De Boer & Wendel BV
dè Indonesiëspecialisten.

Raadhuisstraat 6, 2101 HG Heemstede
ANVR/GAR. FONDS/lATA.

023-339151.
IN-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 diashow en wel in:

Heerlen 4/2, Eindhoven 10/2,
Maastricht 18/2, Rotterdam 16/3

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

Maak kennis met het nieuwe

***Zuid-Afrika*"
Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van rondrei-
zen door ZuidelijkAfrika en bieden: * 22-daagse kennis-
makingsreis vertrek o.a. op 20/4, 25/5 en 14/9; * 22-
-daagse bloemenreis vertrek op 20/7 en 3/8; * 22-daagse
Highlights, korting voor 60+ers, vertrek 1/6 en 24/8; *
22-daagse 'VIP' reis met vertrek op 4/5 en 12/12. * Ver-
lengingen kortere arrangementen mogelijk. * Alle rond-
reizen met Nederlandse reisleiding vanaf Schiphol.

Voor informatie: stuur een ongefrankeerde envelop aan:
IMPALA TOURS antwoordnummer 222, 8800 KT Har-
lingen of bel 05178-16970. AF6I-R

ZEILEN met de Pandora van 3 dagen tot 3 weken o.a.
Engeland, Schotland, Noorwegen, Spanje + aanbreng
race Sail '90. Vraag vaarplan 05178-18234.

/ Ö^^'BOOTREIZEN ]
8- en 10-daagse geheel verzorgde vaarvakanties met comfor-
tabele passagiersschepen op de
MAAS - RIJN - MOEZEL

Vraag uitgebreide kleurenfolder bij
AhJWP REDERIJ BOONSTRA

\S4____«r Oudestraat 13 - 8261 CC Kampen )
Tel. 05202-15922 /_r_^>v_s_u_o pf bjj uw ANyß.re|sburo /

| NEDERLANDSGROOTSTE NOORD-EUROPA SPECIALIST. |

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor

komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: (070)
3811860; voor reserv. (010) 4656400. ACHILLES

CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.
Te huur nog enkele weken vrij in het hoogseizoen nieu-
we 4-6 pers. CAMPERS. Bel nu voor uw DROOM-
VAKANTIE op wielen. Tel. (055) 337609. CC-61R

" C _ 9e -ie*0s^_<s>, vsV\*>9 o*9? (Qe<vJ

____t___Mf___r^i_________

Voorjaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen/ 3 nachten

vanaf’ 132,- per persoon
i_clu_efbootretour,

taxi-vervoer naar hotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementengelden van
6 april tot 13juli 1990

vraag naargratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
87v3 vw ter schelling!___ 05620-3000 Êj

AAf/Sr
Idciiikunsl WjËlwYL^r
straatfestival Jo"&j^^^^^

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd.leeft.29jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

"DE ZWARTE MARKT"
Tel. 09-3213661561 TESSENDERLO, België

EUROPA'S GROOTSTE VERWARMDE
ROMMELMARKT

15.000 m2

Wekelijks meer dan 10.000 bezoekers!

Open: elke zondag van 9.00 tot 18.00 uur
Binnenbrengen materiaal elke zondag van 7.00 tot 9.00 uur.

ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRACTIES DOOR
BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN

Op 13 februari 1990 in het
huwelijksgoederenregister
l>1-' e arrondissements-
rechtbank te Maastricht on-
der nummer 014U67 inge-
schreven de op 9 februari
1990 voor het kantoor van
mi. CfI.M. Schenk te Heer-
Maastricht verleden akte
van huwelijksvoorwaarden
lussen de echtelieden Pie-
ternella Gabriëlle Maria
Assunta Gilissen en Jo-
hannes Maria Nicolaas

beiden wonende te
EB Maastricht.

teauweg 2.

K^ing^"B*"'8*"'

Sr
0noTvanvan het

mr c.h.m. Schenk,
notaris te Heer-Maastricht.

WIJ BIEDEN U AAN:
OpelKadett diesel 3-drs. '83/ 7.700,-
Ford Escort 1.6autom. 5-drs '83 / 10.250,-
CitroenßXl6TßS '84/10.500,-
Peugeot 205 GR 5-drs '85/11.250,-
OpelKadett 1.255-drs '86/13.000,-
Mazda 323 13003-drs '87/14.450,-
Volvo 340 3-drs '87/15.100,-
Mitsubishi Colt GL 1500 '87/15.000,-
Peugeot 309 Allure 5-drs '87/15.250,-
Honda Civic 1.3L 3-drs '88/18.900,-
PoloShopperl.3ltr '86/12.250,-
Polo Coupé 1300metallic '87 / 14.200,-
JettaCmetallic 1300 '84/12.750,-
Jetta C diesel 2-drs '87/21.000,-
Passat diesel 5-drs '84/12.000,-
Passat Valriant GL diesel '85/13.250,-
Golf LX 3-drs. metallic '84/10.450,-
GolfC 3-drs. 1600Itr '84/13.250,-
Golf C diesel 86.000km '85’ 15.150,-
Golf CL 1300Itr. 3-drs '86/16.350,-
GolfC schuifdak 1.3 Itr. metallic '87/17.500,-
Golf C diesel sunroofdak '87/19.500,-
Golf CL 1.8/90pk 5-drs. metallic '87 / 20.600,-

-6 maanden 100% garantie. Gegarandeerde km.stand.

\^_W________WÊiÊm_mWi_mm
Ligt uw hart in Limburgs natuur?

\ ’ Bel of schrijf:
«J_ ' / /T. / f\\ Stichting het Limburgs Landschap

'_\r «aRÉT Kasteel Arcen
\jm&__ postbus 4301, 5944 zg Arcen

te'ofoon 04703-1840

HweruHramen + deuren |

" advies in onze M m^ i^^^^showroom ":: '-
Tel. 045-224581 /j/m 7|P ) I

Langbroich: B|l*\ ?
Gangelt (Selfkant) J ' I^**jffc£
Tel. 09-4924546016 I m\m\___tmmWÊÊÊ

f_>*_l
fORfAfC«I
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Massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld
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NaarEngelandJ
VERGELIJK DAN EERST_
WATOLAUUALLEMAAIi

TE BIEDEN HEEFT. S
Tussen Vlissingen en Londen brengt Olau ongekende
veel luxe in devaart Voor iedereen, want Olau kent.ii
geen klasseverschil. ledereenreist eerste klas. Op dia
Noordzee steekt de Olau Hollandia overal met brug"l3
en schouders bovenuitHet is verreweg het f'
modernste, hetmooiste, hetkomfortabelste en 'n

absoluuthet grootste veerschip van de EG. In mei \akomt bovendien het identieketweeling-ruimteveer,.-
de Olau Britannia, in de vaart. Bij Olau is het altijd -a
feest met 'live' muziek aan boord. Hier een paar ,o
voorbeelden van de extra-luxe. ai

.3
VIERRESTAURANTS -3
Waarkunt u kiezen uit ne
4 restaurants? Van snelle tjT~^~i_*s**r ' t

snacktot een uitgebreid -5
klassedinervan |r<

4 gangen. Of onbeperkt '

genietenvan het Carvery !,rcBuffet Per n
persoon v.a. T £.£■— .1
SAUNA OP ZEE %
Een fitness-center op ;a
zee, wie anders dan Olau ei

komt daar mee. Een duik
in het zwembad ofeen .
verkwikkend bezoekje f|
aan de sauna. Zo fris en -■
monter begintalleen bij 3,
Olau uw .<=
vakantie naar Oi
Engeland. GRATIS ei

■a
LUXE HUTTEN in
Welke hut-akkommodatie *>'
u ook kiest bij Olau kiest l!'
u altijd voor vijf sterren- *
komfort. Alle hutten Q

a

(ö}t~-4-f-4~4-f' Wat andere veerdiensten
vgg/ /H>4 betreft kunnen we niet ®'

S—-** veel melden. Wij mogen',

P niet vergelijken. U wel. L
Kijken vergelijk welke e
veerdienst tussen 4
Nederland en Engelandei
de andere het nakijken |c

hebben doucheen toilet. o
En nergens vindt u lagere 0
tarieven dan bij Olau. P<
Per bed . _ «
va f2B,- 3

k
AUTO MEE L
Engeland is het land bij
uitstek voor een auto- 3vakantie. Olau weet dat __
als geen ander. Voor de v
auto met vijf passagiers L

berekent Olau absoluut N
het laagste tarief. 5
Enkelereis , _~_
va. f240-,LONDEN j.
Londen is the place for
you. Niemand zet u i'
"-hterbij aan land dan 5

Olau. Op noggeen 80 ■ 4)
kilometer van hartje City. kt
Enkele reis inkl. trein- f
kaartje vanaf elk c
NS-station in r
Nederland v.a. f 109,—

De uitgebreide gidsmetreis- en hotelarrangementenji
voor u klaar bij alleANVR-reisburo's en bij de reizen- 3
verkopende banken.
Of bel rechtstreeks met Olau: 01184 -88 000. E______ o#m# \
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Duitsland 1

SAT 1

België/TV 1

België/TV 2 België/Télé 21
Geen uitzending

België/RTBF 1

bakker.
09.15 Mimi. 6-delige Zweedse serie.

Afl. 3: Vrolijk kerstfeest, lief varken.
09.45 Plankenkoorts. Cursus acteren

voor beginners. Afl. 1: Vandaag leer
je hoe je kunt doen alsof je huilt.

10.00 Terug van weggeweest. De le-
vens van beroemde mensen uit de
wereldgeschiedenis als toneelstukje.
Afl. 5: Leonardo.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 1: Daar komen
de Gophers.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programmaover muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Gevarieerde talk-
show gepresenteerd door Ivette For-
ster en Guilly Koster.

20.00 (TT+ ""(Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Een winter aan zee. Vierweke-

lijks programma over mensen die wo-
nen tussen de Hondsbosse en de
Hondsrug, en over wat ze beleven.

21.22 VPRO-Cinema: Die Spur der
Steine, Oostduitse speelfilm uit 1966
van Frank Beyer.

23.53-23.58 ""Journaal.

door atletiek Glasgow. Commentaar:
Theo Reitsma.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Gemeentewijzer. Informatie
over het gemeentebestuur in Neder-
land. Afl. 8.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 ""Journaal.
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en
triomfen.

20.40 Twee winters verder. 3-delige
docudrama-serie waarin het leven
van één bepaalde familie gevolgd
wordt. Afl. 1.

21.20 Eugène lonesco, voix et silen-
ces. Portret van deze Franse schilder
en schrijver.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over recreatie. Afl. 3: Bestemming
Kreta.

22.57 Muziek in de Nederlanden.
Concert no 1.: Muziek als propagan-
damiddel.

23.25-23.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

11.30 Programm for primary tea-
chers.

11.45 Children's SSVC. Bananaman.
11.55 Dizzy heights.
12.20 The lone ranger.
12.45 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather.
14.10 The bill doublé bill. Afl.: Reper-

cussions.
15.00 International Athletics vanuit

Glasgow.
16.25 Match of the day live. Recht-

streks reportge van de wedstrijd Co-
ventry - Aston Villa.

18.35 International Athletics vanuit
Glasgow.

19.00 Highway. Gepresenteerd door
Harry Secombe.

19.30 News and big weather report.
19.35 Catch Phrase.
20.00 Streets apart.
20.30 Eastenders. Frank gaat op

zoek naar Diane. Trevor en Paul ma-
ken plannen voor de toekomst en
Cindy bereidt een verrassing voor lan
voor.

21.25 Screenplay firsts: June.
21.45 News and big weather report.
22.00 Agatha Christies Poirot.
22.50 Mastermind.
23.20-00.05 That's life. Nieuwe serie.

Esther en het team komen weer terug
op het scherm, met nog meer humor,
miskleunen, speciale opdrachten en
verhalen voor de consument.

Nederland 1

" lio. |.00 (TT)Eucharistieviering. Vanuit
\le H. Cunerakerk te Nibbixwoud.

"55-12.30 Oudaen. Gesprekken
r religie, cultuur en maatschappij.

n j\00"13.05 Nieuws voor doven en!nö*echthorenden.nt.l6 ""Matinee. Het Amsterdam
3C»aroque Orchestra 0.1.v. Ton Koop-
ug^n speelt symfonie nr. 28 (KV 200)an Mozart en symfonie a 8 van Ze-

inka. Presentatie: Lieuwe Visser.
,| "'6 Howards' way. Engelse serie.
Ier ontdekt dat Sir John zich
I waarschijnlijk schuldig maakt aan

■°5 Brainstorm. Quiz. Presentatie:an Douwe Kroeske.30 ""Journaal.
3° Kassa. Consumentenmagazinene Felix Meurders."10 De grote meneer Kaktus
!a°w' Kinderprogramma met Petern Rens, Annemiek Hoogendijk en'ans van der Laarse.35 Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl..j- Het schaakspel.°0 ""Journaal.
05 ""Flying doctors. Australische
°*>ersserie. Afl.: Het verlangen."53 Per sekonde wijzer. Spelpro-
lramma. Presentatie: Kees Driehuis.
j2° Sonja op zondag. Praatpro-ramma van Sonja Barend recht-
sreeks vanuit de Brakke Grond inVsYs,erdam.
"'8 Achter het nieuws. Actualitei-
Rubriek.
"48 ««Cagney & Lacey. Ameri-

serie. Afl.: Schaduw van twij-J_ Wanneer zij als undercover in een
br|ek werken, moeten Cagney en

"acey een dru gStest ondergaan. Vol-,ens de test is Cagney echter ver-

■^ De kleinste show. Gepresen-
door Bart Peeters.14 Museumschatten. Prof. Henk

" Ingrid Bergman in 'Anas-
tasia'. (RTL Veronique -
20.45 uur)

BBC Europe
Nederland 2

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmente-

levisie. Afl. 5: Jorinde en Joringel.
09.10 Baby. Tsjechoslowaakse ani-

matieserie. Afl. 4: Baby bij de banket-

NOS
09.00-9.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Viering. Met Sytze de Vries.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Ofl.

2: Douwe Kalma en de Jongfryske
Mienship.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 De basisschool. Programma
voor Chinezen over het onderwijssys-
teem in Nederland. Afl. 5: Spelen of
leren?

13.15 Studio sport. Tennis: ABN toer-
nooi, finale. Commentaar: Heinze
Bakker en Marcella Mesker; EK in-

van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Vandaag: De Vrede
van Munster en een beeldreportage
uit de 17e eeuw.

23.24-23.29 ""Journaal.

Duitsland 3 West

Duitsland 2

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays compilation.
10.15 Articles of faith.
10.30 This is the day.
11.00 Bazaar.
11.25 Buongiorno Italia!
11.50 Programma volgens aankon-

diging.
12.20 Spelling it out.
12.30 Step up to wordpower.
12.55 Snap.
13.05 Sec hear.
13.30 Country file.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Missionaries.
18.05 The clothes show.
18.30 Antiques Roadshow.
19.15 It doesn't have hurt.
19.25 News and weather.
19.40 Songs of praise.
20.15 Don't wait up.
20.45 Bergerac.
21.40 Mastermind.
22.10 That's life.
22.55 News and weather.
23.10 Screen two.

Eurosport

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans

magazine.
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd

magazine in het Luxemburgs.
14.30 Fashion.
15.30 Deksels!
16.00 Tineke.
18.00 Journaal
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Tick Tock.
19.30 Journaal

23.15 Detektiv Rockford: Anruf ge-
nügt. Afl.: Alle Wegen führen zum
Friedhof.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

19.50 Weeroverzicht
19.55 Jake and the Fatman. Ameri-

kaanse serie. Met: William Conrad,
Joe Penny, Alan Campbell en Lu Leo-
nard. Afl.: Laura.

20.45 Anastasia. Amerikaanse speel-
film uit 1956, gebaseerd op ware ge-
beurtenissen van Anatole Litvak. Ni-
colaas 11, de laatste Russische tsaar
werd samen met zijn hele gezin door
de bolsjewieken geëxecuteerd. Jaren
later duikt er een vrouw op die na een
lange periode van geheugenverlies
beweert Anastasia te zijn, een van de
dochters van Nicolaas 11.

22.30 Journaal
22.35 Chelworth. Vijfde aflevering

van de achtdelige (BBC) serie.
23.25 Match. Sportprogramma.
00.05 Rete Mia.
02.05 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.20 Die Insel der blauen Delphi-
ne.Amerikaanse speelfilm, (herh.).

11.00 Tekenfilm.
11.10 Ein Jahr Galgenfrist. Pilotfilm.

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-

te RTL Orkest.
13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Bea-
nos neue Diatklinik. Beano is van plan
zijn eerste dieetkliniek in Marlow te
openen. Zijn slankmakersprogramma
heeft inderdaad succes.

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse sciencefic-
tion serie. Afl.: Die Hand des Omega
(4).

14.25 Wild trieben es die alten Hun-
nen. Italiaanse speelfilm uit 1982 van
Castellano & Pipolo.

16.00 BZwischenlandung in Paris.
Duits/Franse speelfilm uit 1955 van
JeanDreville. Gezagvoerder Miller en
Michele zouden zich graag willen ver-
loven, maar mogen niet van de oom
van Michele.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Der rote Christus, van Lovis
Corinth.

17.50 Heimatmelodie. Populaire mu-
ziek met Maria en Margot Hellwig.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristische quiz. Presentatie: Björn Her-
gen Schimpt.

20.15 Tauchfahrt des Schreckens.
Engelse speelfilm uit 1978 van Kevin
Connor.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-
zine.

22.15 Prime Time. Spatausgabe.
Vandaag: Ein unheimlich starker Ab-
cjang.

22.35 Tuttu Frutti. Erotische spel-
show.

23.35 Crime Story. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Leere Flaschen, volle
Taschen. Op voorstel van Lucas
moet een zogenaamde Drankenhan-
del worden opgericht om zwart geld
wit te wassen. Luitenant Torello wordt
ervan verdacht aan deze transactie te
hebben meegewerkt.

00.25 Sexy Folies.
01.00 Tuttu Frutti. Erotische spel-

show. (herh.).
01.50-1.55 RTL plus-Aerobics.

" Max Herbrechter, NinaPetri en Klaus J.Behrendt in 'Rote
Erde IV. (Duitsland 1-20.15 uur)

07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 Cricket vanuit Jamaica.
Ned.Commentaar. 11.00 Schaatsen
vanuit Tromsö, Noorwegen. 12.00
Skiën om de wereldcup vanuit Canda-
chu (Spanje); slalom en reuzeslalom
voor heren vanuit Jasna (Tsjechoslo-
wakije). 14.00 Surfer magazine. 14.30
Golf: American Express Mediterranean
Open, live vanuit Las Brisas, Marbella.
17.00 Rugby union: Frankrijk - lerland
en Wales - Schotland. 19.00 Paarden-
show. 20.00 Voetbal: Spaanse compe-
titie. 22.00 Golf: American Express Me-
diterranean Open vanuit Las Brisas,
Marbella. 00.00-02.00 Skiën om de
Wereldcup vanuit Candanchu (Spanje)
en vanuit Jasna (Tsjechoslowakije).

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering. Te Graz.
10.15 Kateri Tekakwitha. Documen-

taire over een Indiaanse heilige in Ca-
nada.

10.30 Recht und Gerechtigkeit. Ope-
ning van de Woche der Brüderlichkeit
te Neurenberg. Een themaweek rond
Joods-Christelijke samenwerking.

12.00 »»Das Sonntagskonzert. Bal-
lades nr. 1-4, Chopin. Uitgevoerd
door Krystian Zimerman, piano.

12.45 Heute.
12.47 DDR vor der Wahl. Presentatie:

Helmut Schimanski.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-

rie oude weekjournaals. Vandaag:
Karneval '50.

13.30 Wind in den Weiden. Poppen-
serie. Afl.: Rettung in höchster Not.

13.50 Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Kirschsaft und Vampir.

14.15 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:
Peter braucht ein neues Fenster.

14.45 Bilder für den Himmel. Docu-
mentaire over het Drakenfeest in Ja-
pan.

15.15 Heute.
15.20 ZDF Sport extra.
18.00 Danke schön. Verslag van de

Duitse gehandicaptenhulp Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis,
bekendmaking van de winnaars van
de week.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten. Pre-

sentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Leben im 'Chelsea'. Serie por-

tretten van hotels. Vandaag: Chelsea
hotel in New Vork.

20.15 SOS vermisst. 7-delige serie.
Afl. 4: Flucht vor Strafe.

21.10 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

21.25 **Ab heute heisst Du Sara.
Toneelstuk van Uwe Jens Jensen
naar de autobiografie van Inge
Deutschkron.

00.15-00.20 Heute.

Super Channel
07.00 Super BOOS. 11.00 The Mix.
15.00 It is written with George Vande-
man. 15.30 E.R.F. 16.00 Tounstic Ma-
gazin. 16.30The Mix. 17.30 The Wortd
Tomorrow. 18.00 Financial Times Busi-
ness Weekly. 18.30 Hit Studio Interna-
tional. 19.30 Videofashion. 20.00 Holly-
wood. 20.55 Goodyear Weather Re-
port. 21.00 Tatort. 22.30 Barnaby Jo-
nes. 23.30 Burkes Law. 00.30 Late
Night Mix.

MTV Europe

mentaire. Afl. 9: Verticale vlucht.
23.44-23.50 Coda. Plastische kun

sten: C & O, van Franz Kline.

8.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 1. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 50. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg II Cursus natuurkun-
de. Les 24. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 4. (herh.).

11.00 ooSehen statt horen. Week-
magazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Carl Amery:
Vom Ende der Natur.

13.15 Diego Rivièra. Mexikaner mit
Hammer und Pinsel, begeleidings-
programma bij de reeks Moderne
Kunst.

14.00 Rodin. Documentaire over net
leven en werk van deze beeldhouwer.

15.00 BGreta Garbo. Gösta Berling.
Zweedse speelfilm uit 1924 van Mau-
ritz Stiller naar de roman van Selma
Lagerlöf.

16.25 Kultur-Geschichten. Hoch hi-
naus, reportage over de hoogbouw in
Frankfurt.

17.00 Kopf urn Kopf. Ein Spiel urn
Wissenschaft, spelprogramma met
David Jones.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 8:
Die Fahndung.

18.30 Gott und die Welt. Das Aben-
teuer Verzicht. Reportage over de
evangelische beweging '40 Tage
ohne' en haar toenemende aanhang.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 BDie Tochter der Lüge. Mexi-
caanse speelfilm uit 1951 van Luis
Bunuel naar een roman van Carlos
Arniches.

21.17 West 3 aktuell.
21.25 Ich stelle mich. JoachimKardi-

nal Meisner, aartsbisschop van Keu-
len.

22.55 Politisches Feature. My Lai -
Ein amerikanisches Trauma, docu-
mentaire over de Amerikaanse slach-
ting in het Vietnamese dorp My Lai in
1968, en over de overlevenden en de
daders nu.

23.55 Experimente. Alles über Max.
00.55 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

Nachrichten.

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20.13.30 Club MTV. 14.00 VJ Paul
King. 17.30 MTV Spotlight. 18.00
MTV's Greatest Hits. 19.00 XPO. 19.30
VJ Kristine Backer. 22.30 New Visions.
23.00Week in Rock. 23.30 Club MTV.

O Programma-weekoverzicht.
jerh.)

Bangladesh - ein Volk will le-n- Documentaire over Bangladesj
| a v de start van de Misereor-Vas-
-onCt'enCt'e 199°'
J*° Kopfball. Quiz voor de hele fa-

1
0 (TT-ooJDie Sendung mit der

i^S- Kinderprogramma.
T? ««Presseclub.

sterj5 Tagesschau. Mit Wochenspie-
Bt ■ent

1° Diese Woche im Ersten. Pro-I arnrria-weekoverzicht.
e e .Musikstreifzüge. Portret van

.P'anist Cyprien Katsaris.
nde Janoscns Traumstunde. Kin-

rserie. Afl.: Es war einmal ein ganz-n °sses Krokodil; Ach lieber Schnee-|ann.
e 5 ooMoskito - nichts sticht bes-

i " Jeugdmagazine, met o.a. discus-,, °ver het thema gehandicapten.
0° Tagesschau.
.b Liebe Valentina. Spaanse
u?e|tilm uit 1982 van Antonio José
30 Cor', Die Weinmacher. Documentai-I fie over wijnbouwgebieden. Afl.
o°°rdeaux I.6^ ARD-Ratgeber. Tips voor alle-
gj- Vandaag: Huis en tuin.
,l Globus - die Welt von der wir?en- Uit de nood een deugd maken

kunnen we op het gebied van
van de DDR le-

(c Tagesschau.
,1? Wir über uns.
4. Sportschau.
jj, °oLindenstrasse. Serie. Afl.
g. Offene Rechnungen.
g °ie Goldene 1. Winnaars van,
IQAFiD-tv-loterij.

> Weltspiegel. Buitenland-cor-
doen verslag.

,^a sPortschau-Telegramm.,
0 Programma-overzicht.
|t. °oTagesschau.a ooßote Erde 11. Serie. Afl. 1:
5on2osenzeche.
- Cultureel9azine Vandaag 0.a.: Popmuziekre-*S if9esschau.

ia "Ie Feuerwehr hilft. Tips voor
.^Preventie.

e prei, aber brotlos? Reportage
lDR6en con9res voor schrijvers in de

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.

cher Auttakt 8.30 Glaube und Kir
che 905 Mundartsendung Uvei
d'Land on d'Logt - von domots on
högt Alles watt daer att ömmer
over Keiemes an et Jöhtal weete
wollt 10 00 Volkslieder 1105
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick 14 05 Die Deutsche Schla-
gerparade 16.05 Domino Die
Spielshow des BRF 17 05 Sport-
magasin. 18.40 Seniorenfunk
19 00-21.00 Wunschkonzert. 21.0S
Sportresultate vom Wochenende

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 mef vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport

800 Nws 802 Aspekten van de
Kamermuziek, muz. voor viool, alt-
viool en cello 9.00 Musica Religio-
sa et Profana. 9.55 Programma-
overzicht. 10 00 Eucharistieviering
11 00 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02
Opera matinee: Maria Callas op
CD (XXIII) 14.00Onder de groene
linde. 14.15 Concert op de zondag-
middag: Rotterdams Philharmo-
nisch'Orkest. Aansl.: Praten over
muziek 16.00 De Nederlanden.
Boumeester Consort. 16.30 Disko-
tabel. 18 00 Nws 18 02 Muziek uit
duizenden. 19.00 Continu klassiek
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: Mu-
ziek voor cello en piano. 23.00-
-24.00 Finale.

Radio 4

# Geert Vermeulen in 'Alfa-
Papa-Tango. (Belgiè/TV 1 -
20.15 uur)

Radio 2
Elk heel uur nieuws 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon. (12).
10 30 Muziekmozaïek. 12 02 Mu-
ziektheater. 13 02 Radiojournaal.
14.02 't Is te Hoopen. 16 02 Hol-
lands welvaren. 17.30 Kom 'ns
langs in Des Indes. 19.02 Dat zoe-
ken we op. 20.02 Showtime. 21.00-
-7.00 Zie radio 1.

14.55 EK indoor atletiek, live vanuit
Glasgow. Commentaar: Pierre Depré
en Lambert Micha. 18.45 Alice, Euro-
pees cultureel magazine, (herh.). 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Jean
Gabin-cyclus: Bl'Air de Paris, Franse
speelfilm uit 1954 van Marcel Carné.
De ex-bokser Victor le Garrec leidt bok-
sers op en hoopt weer een kampioen te
trainen. Zijn öog valt op de talentvolle
André Ménard, maar deze is verliefd.
Victor besluit terwille van de bokscar-
rière roet in het eten te gooien. 21.40 i
Journaal en weerbericht. 22.10 Week- i
end sportif. 23.05-23.20 Coup de film, i
filmmagazine.

Radio 1
Elk heel uur nieuws 7.05 Ontbijt-
show (7.30 Nws). 7.53 Ter over-
weging. 8.08 Groot nieuws 903
De verbeelding. 9.30 Overloop.
10 02 Wegwezen. 11.03 Ophel en
vertier. ( 12.30 Nws). 13.08Hier en
Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek. (17.30 Nws.). 18 08 Meer
over minder op zondag. 19 02 Ar-
chie. 20.02 The Bands. 21.02
Showtime. 21 30 Vlucht in de duis-
ternis, hoorspel. 22.02 Jazzspec-
trum. 23.05 Met hel oog op mor-
gen. 0.02 Nachtwacht. 6.02-7.00
Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Amerikaanse tv-film uit 1985 van Gus E
Trikonis naar het boek Hedda et Louel- E
la van George Eells. 23.20 Weerbericht E
en laatste nieuws. 23.45 Israëlitische E
kerkdienst.

4 00 Musik Non-Slop 7 00 Heimat-
melodie 900 Sonntagslruhstuok
11 00 Rückblick 12 15 Musikpara
de. 14.00 Wunsch Dir was 17.0C
Sportshop. 18.00 Nachgefragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
21 00 Country Coach. 22 00 Neun-
zehn-Vierundzwanzig 00.00-01 0C
Traumtanzer.

Luxemburg/RTL

6 00 Nieuws 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7 00, 7.30 Nieuws.)
800 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10 03 De pre-historie
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws
13.10 Hittentit 14.00 Fiestag
1700 Nieuws 1705 Sportkaffee

(om 18.00 Nieuws). 2000 Vragen
staat vrij (om 22.00 Nieuws). 23 30-
-6.00 Nachtradio (0.00, 5 00 en 5.3C
Nieuws)

BRT 2

WDR 4
4 05 Radiowecker. 605 Morgen
melodie 805 Volkslümlichl Mati-
nee 10.05Operette nach Wunsch
12.05 Musik ist Trumpf 13.00 Hei-
matmelodie 14 05 Was dart es
sein? 17 00 Der Tag urn fünf. 18.05
Schellack-Schatztfien. 19.00 Aul
ein Wort. 20 05 Ennnerung 22.05
Musik zum traurnen 22.30 ARD
Nachtexpress.

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auttakt 745 Ver
anstaltungskalender 805 Fróhli
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08.00 Telekolleg I. Cursus Engels

voor beginners. Les 21. (herh).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 1. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 50. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatie

over de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 24. (herh).
10.30 Telekolleg II Cursus biologie.
Les 4. (herh.).

11.00 ooSehen statt Horen. Week-
magazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Carl Amèry:
Vom Ende der Natur, aktuelle apoka-
lyptische Visionen.

13.15 TV-begeleidingsprogramma.
Vandaag: de Mexicaanse schilder
Diego Rivera.

14.00 Andalusische Betrachtungen.
Programma met en over Spaanse
muziek.

14.40 Jeux. Balletmuziek van Debus-
sy, uitgevoerd door het Radio Symfo-

nie Orkest Saarbrücken 0.1.v. Hans
Zender.

15.00 Hobbythek. Von Baguette bis
Brötchen.

15.45 Jazz-Zeit. Blues Brothers.
16.30 Garten und Schicksale. Hans-

Martin Decker-Hauff in Cotignula.
17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.

7-delige serie over de bereiding van
volwaardig voedsel. Afl. 1.

17.30 IN. Südwest 3 informiert.
18.00 Rückblende. Spiel nicht mit den

Schmuddelkindern, terugblik op de
tijd van de anti-autoritaire opvoeding.

18.15 Level 43.. Jongerenmagazine
met o.a. een discussie over geweld bij
voetbalwedstrijden.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Ich trage einen grossen Na-
men. Quiz rond bekende personen
met Hans Gmür. Aansl.: Europabrüc-
ke.

20.15 KLIG. Gevarieerd programma.
21.45 Südwest aktuell
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Kleinkunst aus... Dem Kultur-

zentrum Kammgarn in Kaiserslau-
tern. Mathias Beltz stelt gasten en
fragmenten uit zijn nieuwe program-
ma voor.

23.30 Denkanstösse. Wereldgebeds-
dag voor vrouwen.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

08.10 BMister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Ed, der Strandgammler.
08.30 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.: Galaktische Wet-
ten. 09.00 Batman. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Tut ruft - Batman rennt,
Teil I + 11. 09.50 Teletip Koenen. Aansl.
Teletip Backen. Aansl. Ihr Horoskop.
Ihr Horoskop. 10.00SAT 1 Sport. 10.30
Traumreisen - unterwegs auf den
schönsten Straften der Welt. (herh.)
10.55 So gesehen. 11.00 Granaten-
Joe. Amerikaanse Western uit 1956
van Richard Fleischer. 12.30 Hauptsa-
che wir verstehen uns! Afl.: Die Ge-
schichte der Kommunikation. 12.45
Zeitreise. Quiz. 13.10 Teletip Freizeit.
13.20 Unsere kleine Farm. Amerikaan-
se avonturenfilm. Afl. Der Kunsttischler.
14.05 Messejournal 14.15 Köpfchen,
Köpfchen. 14.40 SPORT live. Eishoc-
key Bundesliga. 17.05 Kampf urn den
Piratenschatz. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 1952 van Raoul Walsh.
18.45 SAT.I Bliek. 19.05 Die Schone
und das Biest. Amerikaanse serie. Afl.

iDer Damon der Tiefe. 20.00 Hohe Tan-
i nen. Oostenrijkse heimatfilm uit 1956
i van August Rieger. 21.45 SAT.I Sport.
| 22.00 Talk im Turm. 23.30 Auf der
jFlucht. Amerikaanse serie. Afl.: Anders

" als andere. 00.20-00.30 Programma-
: overzicht.

Met: dierennieuws, vragenspel, tuin-
tips, actueel en kijkersvraag.

18.45 Sportweekend 1.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.

60-Plussers (Algemeenheden).
19.45 Sportweekend 2.
20.15 Alfa-Papa-Tango. Vlaamse se-

rie over de belevenissen van een
brandweerpeleton. Afl. 2.

21.00 Het ei van Christoffels. Repor-
tage over mensen. Presentatie: Gerty
Christoffels.

21.45 Blikvanger extra. Lente- en zo-
mermode 1990.

22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

22.30 Nieuws.
22.50 De verovering van het lucht-

ruim. 12-delige Amerikaanse docu-

10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. Presentatie: Albert Moulin. 10.30 Is-
raëlitische kerkdienst, herh.). 11.00
Eucharistieviering. 12.00 Faire le point.
13.00 Journaal. 13.20 Variétés a la
une. (herh.). 13.30 Jeunes solistes,
programma met klassieke muziek uit-
gevoerd door jonge solisten. Presenta-
tie: Georges Dumortier. 14.35 Visa
pour le monde, toeristische quiz voor
scholieren. Vandaag: Tunesië. Presen-
tatie: Soda. 15.45 Cinéma a la une.
15.55 Et la vie continue, 4-delige serie.
Afl. 3. 17.50 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Cubitus en
Bouli. 18.20 Actualités a la une. 18.30
Week-end sportif. Sportmagazine. Pre-
sentatie: Roger Laboureur. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Cinéma a la
une. (herh.). 20.10 Tatayet show, amu-
sementsprogramma. Presentatie: Mi-
chel Dejeneffe en Tatayet, Bernard
Faure. 21.45 Les vipères d'Hollywood,

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Magazine d'a-
venture. 18.00 30 Millions d'amis.
18.35 Flash Varicelle. 19.00 Hotel.
19.30TVS Infos et Meteo. 19.40Autant
Savoir. 20.00 Journal télévisé. 20.30 La
nuit des césars. 23.00-00.00 Sept sur
Sept.

e ./akari. Belgische tekenfilmse-

lh>. Iom en Tina. Belgische teken-

e Arv'de. Belgische tekenfilmse--4 30.
e g "°rnmel. Tekenfilmserie rond

stripfiguur gecreëerd
QS Afl. 1.
OQf^rokant. Culinair magazine.
enta.-hema: Suddergerechten. Pre-
«o ile: Nest Mertens.
l§t ~e zevende dag. Praatcafé
lS f.lOO De week in beeld.
fin Confrontatie. Debat met vra-
Q0 het publiek.

,Ma Ven 0p 2even- Napraten met
66k en over de afgelopen

L S.Dort.overzicrit. Presentatie:
JOol.^an Den Bosch,

i? inr.35 Sunday Proms. Piano-
P>o n es> opus 99 van Schubert.
P9a?Üi2en k'iken- Veertiendaags

Wo'ne over bouwen, verbouwen
"30 Presentatie: Paul de Bolle.
Orirjar'e uur Jessie. Gevarieerd
«tt 6. Middagprogramma. Presen-
P0VeSsie de Caluwé.
'eke |j|?Ven -en laten leven. Twee-
*%ut milieuprogramma. Deel 1:

M?arken van Rwanda.
"Oo f^ws."Os .lk tak. Animatieserie. Afl. 188.keven ...en laten leven. Deel 2.

_____.._

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld
12.02miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits. 15.02 Hitweek.
16.02 Zalige liefdeslijn. 18.02 Tijd
voor toen. 19 02 Pop-eye. 20.02
Studio 3, met om 20 02 Week in-
week uit; 21.02 Studio 3 special;
22 02 Live!; 23 02-24.00 Studio 3
Hubert on the air.

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 Deurn Laudamus
9.55 "Waterstanden. 10.00 Het ver-
haal. 10 10 Kerkdienst. 10 48 Wil-
de Ganzen 10 50 Het verhaal
11 00 De andere wereld van zon-
dagmorgen. 12 00 Nieuws. 12.05
Het zwarte gat. (13.00 Nws) 14.00
Radio Romantica. 16.55 Medede-
lingen en schippersberichten
17.00 Kerkdienst 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nws 18.10 Men-
sen. 18.35 Liturgie en kerkmuziek

radio



films doorGemmaWildeberg
door Gemma Wildenberg

broeien, dat vrij plotseling
een gewelddadige uitbars'
komt.

Van onze showpagina-redactie
APELDOORN - „Wat ik
nou zo waardeer is dat die
twee professionals met mij
als amateur het land in wil-
len om mij te helpen met
het werven van gelden voor
de slachtofferhulp. Wat zij
doen kan ik absoluut niet
bijbenen", zegt mr. Pieter
van Vollenhoven. Een
enigszins bescheiden op-
merking wellicht, want de
man van prinses Margriet
weet toch ook heel fraaie
klanken uit de piano te
voorschijn te toveren. De
twee topmusici Louis van
Dijk en Pim Jacobs - want
daar doelt mr. Pieter Van
Vollenhoven op - zijn zoals
bekend natuurtalenten en
daarbij verbleekt volgens
zijn zeggen zijn pianospel.

Van Vollenhoven mag zich dan
een amateur noemen, het trio
heeft gezamenlijk, een fraaie CD
onder de titel 'Shall we dance'.
Daarbij wordt men muzikaal ook
nog eens ondersteund door Lau-
rens van Rooyen, Daniël
Waayenberg en Tony Eijk. De
opbrengst gaat naar een nieuwe
stichting 'Fonds Hulp aan
Slachtoffers', waarvan mr. Pieter
van Vollenhoven het voorzitter-
schap op zich heeft genomen.
Om geld in te zamelen maakt hij
met Van Dijk en Jacobs ook een
concerttournee door het land.
Thuis in Apeldoorn, aan de rand
van Paleis Het Loo, spraken we
met hem.

Op de nieuwe CD die Louis van
Dijk, Pim Jacobs en mr. Pieter
van Vollenhoven hebben ge-
maakt staat een keur aan Gersh-
win-melodieën. Het swingt de
pan uit. Hoe vrolijk getint ook,
de verschijning van 'Shall we
dance', een initiatief van Van
Vollenhoven, heeft een (helaas)
bittere achtergrond. De op-
brengst gaat naar de slachtoffers
van het verkeer en de criminali-
teit, want daarvoor is de speciale
stichting 'Fonds Hulp aan
Slachtoffers' in het leven geroe-
pen.

Behalve het Nationaal Verkeers-
veiligheidsfonds (NVVF), waar-
van Van Vollenhoven al vele ja-
ren voorzitter is, hebben de Lan-
delijke Organisatie Slachtoffer-
hulp (LOS) en de ANWB er geza-
menlijk voor gezorgd dat het
nieuwe fonds werd opgericht,
omdat de problemen van slacht-
offers van verkeersongevallen en
misdrijven nog steeds te weinig
worden onderkend. Dat de 'fund
raising' nu een gezamenlijke aan-
pak krijgt, is een goede zaak, al

" 'De gevleugelde vrienden' op volle sterkte met v.l.n.r.
op deze foto Louis van Dijk, Pim Jacobs, Laurens van
Rooyen, Pieter van Vollenhoven, Daniël Waayenberg en
Tony Eijk, zittend. Foto: phonogram,Hilversum.

NEW YORK STORIES
V.S. 1989. Regie: Martin Scol I
se, Francis Ford Coppola -M.
Woody Allen. Met: Nick N<^Rosanna Arquette, Mia Far^
c.v.a. In: Lumiere Maastricht
Episodenfilm met als thema T
Big Apple', de stad NewYork|r//j
voor de makers hun persoonlj
achtergrond vormde, omdat i~^alle drie woonden of opgroeid I-.
KOKO FLANEL
België 1989/90. Regie: Stijn!
ninx. Met: Urbanus, Jan D<■
Herbert Flack, Bea van de M|
Willeke van Ammelrooy e.
H 5 Heerlen, Cinema-Pal, ..
Maastricht, Roxy Geleen en *A-
rum Sittard. en:

uUrbanus raakt als Koko Fl»» vverzeild in de reklamewereldop
ontpopt zich tot ieders verbaa0
tot een veelgevraagd foto'mocies
HONEY, I SHRUNK THE K
HONEY,

V.S. 1989. Regie: Joe Johnsfaa
Met: Riek Moranis, Matt Fre\leu
Marcia Strassman e.a. In: R(jr-
Heerlen en Mabi Maastricht.
De kinderen van een maffe ' v'
vinder worden door een op s 'geslagen krimpmachine W
kleind, en ook de buurkindeëe:
treft dat lot. Ze worden opPec
veegd en in de tuin gegooid, w h«
ze de strijd moeten aanbinds-
met allerlei dierenals een bij, ia£
mier en een schorpioen,
hoofdfilm wordt voorafgeg*(

door een korte film met Ro^d
Rabbit en Baby Herman intsr
hoofdrollen. n e

BORN ON THE FOURTH
OF JULY
V.S. 1989. Regie: Oliver Stone.
Met: Torn Cruise e.v.a. In: Royal
Heerlen en Mabi Maastricht.
Het schokkende relaas van de
marinier Ron Kovic die in 1978
naar Vietnam ging en een half
jaar later kapotgeschoten terug
kwam in Amerika, waar hij tot
zijn verbijstering studenten de
vlag zag verbranden. Na een
diepe persoonlijke crisis kwam
hij aan hun kant te staan en werd
actief in de veteranenbeweging
tegen de oorlog in Vietnam.

DANGEROUS LIAISONS
VS 1989. Regie: Stephen Frears.
Met: Glenn Close, John Malko-
vich, Michelle Pfeiffer e.a. In: De
Spiegel Heerlen en Filmhuis Sit-
tard.
Schitterende verfilming van de
schandaalroman van Choderlos
Laclos. Verveelde adel in het
Frankrijk van de achttiende
eeuw houdt zich ledig met het or-
ganiseren van overspel.

THE SUMMER OF AVIYA
Israël 1989. Regie: Eli Cohen.
Met: Gila Almagor, Kaipo Co-
hen, Marina Rosetti en Eli Co-
hen. In: Lumière Maastricht.
In 1951 probeerden de Israëliërs
hunrecente verleden zo snel mo-
gelijk weg te werken. Overleven-
den van de Tweede Wereldoor-
log hadden 'daar' iets meege-
maakt, maar wat was onbe-
spreekbaar. De 10-jarige Aviya
wordt het slachtoffer van die
houding als zij door haar moe-
der, die net ontslagen is uit een
psychiatrische inrichting, uit het
kindertehuis gehaald wordt.
DO THERIGHT THING
V.S. 1989. Regie: Spike Lee. Met:
Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby
Dcc, Spike Lee e.a. In: Lumière
Maastricht.
Flarden straatleven in en ron,d
een pizzeria in Lee's eigen woon-
wijk, het multi-etnische Brook-
lyn, New Vork. Behalve de hitte
op straat is er een onderhuids

kinderfilm

„Gelukkig hebben wij tot op he-
den, behalve bij het eerste con-
cert, altijd uitverkochte zalen ge-
had. Het concert duurt ongveer
twee uur en daarvan praat ik zon
drie kwartier. De uitdaging bijzon concert is dat je iedere keer
weer zon zaal moet proberen te
veroveren. En dat vraagt nu een-
maal de nodige inspanning".

Pieter van Vollenhoven is zon
optreden niet gering, want hij
moet niet alleen als pianist optre-
den, maar ook als entertainer.

was het alleen maar voor de dui-
delijkheid naar het publiek toe.

Van Vollenhoven zit echt op zijn
praatstoel als hij het over deze
zaken heeft. „In de wereld van de
verkeersveiligheid heeft het ac-
cent altijd gelegen op preventie-
ve maatregelen. Men heeft altijd
de overtuiging gehad dat het
slachtoffer zijn weg wel koh vin-
den. Dat was goed geregeld, zo
werd gedacht. Zo lag het ook
voor de slachtoffers van misdrij-
ven. Wettelijk lag het accent ech-
ter bij de dader. Ook de hele re-
classering is daarop gericht".

eenvoudig. Je moet wel heel suf
zijn, wil je het niet kunnen halen.
En nu haalt men een rijbewijs
voor het léven. Daaruit kun je af-
leiden hoe de overheid aankijkt
tegen het deelnemen aan het ver-
keer. Dat is geen goede zaak, ge-
let op de consequenties. Voor de
politie is dit ook niet meer te
doen. Zij staat met de rug tegen
de muur als er zulke geringe
eisen worden geste ld aan dever-
keersdeelnemers zelf.

hoven ook nauw bij betrokken
is. „Bijna zestig procent van deze
gehandicapten is verkeersslacht-
offer. Als je met deze mensen
praat over hoe hun leven veran-
derd is, welk doorzettingsvermo-
gen je moet hebben om jeweg in
de maatschappij te hervinden,
dan kan ik alleen maar zeggen
dat ik daar grote bewondering
voor heb".

OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen en Cinema-P(j(

ce Maastricht. elg
GULIBIK
In: Kinderfilmhuis de S(f^'
Heerlen. -30
WALT DISNEY CARTOON
JUBILEE
In: Kinderfilmhuis Zoem Mi
tricht. .

Hij is een grote fan van George
Gershwin, componist en pianist
van joodse afkomst, wiens fami-
lie in de vorige eeuw vanuit Le-
ningrad naar Amerika emigreer-
de. Wat fascineert hem zo in
Gershwin? „Hij is honderd pro-
cent Amerikaans. Hij hield onder
andere van de charleston en was
verrukt van de blues. En dat vind'
je in zijn muziek heel sterk te-
rug", merkt Van Vollenhoven op,
die zelf ook een grote liefhebber
is van blues en negro-spirituals.

Fan Gershwin

„Het pianospel is aan de enekant
een bron van inkomstenvoor het
fonds, aan de andere kant geeft
een concert je de kans de maat-
schappij op deze problematiek te
attenderen". Een ding staat voor
hem vast: aan de financiering
voor het fonds kan niet alleen
een muzikaal samenspel ten
grondslag liggen, het is vooral
een samenspel met de overheid.

Opbrengst
Hij wijst nog eens op de grote
eigen verantwoordelijkheid van
een automobilist. „De maat-
schappij zit niet verlegen om vei-
lig verkeer, omdat het de indivi-
duele vrijheid aantast. Een auto-
gordel om, niet met een glaasje
op achter het stuur en het strin-
gent naleven van snelheidsbepa-
lingen worden vaak gezien als
een inbreuk op het eigen beoor-
delingsvermogen. Men weet het
zelf wel". Dat heeft volgens Van
Vollenhoven te maken met het
individualisme van de maat-
schappij.

Hij heeft al menigmaal bij de
overheid aan de bel getrokken
over het rijbewijs. Hij meent dat
er weinig eisen worden gesteld
aan het halenvan dat roze papier.
„De opleiding stelt niet veel
voor. Het examen is kinderlijk

Automobilist
Ervaring
Mr. Pieter van Vollenhoven zou
er persoonlijk geen bezwaar te-
gen hebben als men op 16-jarige
leeftijd een rij-examen zou afleg-
gen, maar voegt er meteen met
enige stemverheffing aan toe, dat
de Jonge verkeersdeelnemer
nog wel geruime tijd onder gelei-
de achter het stuur gaat zitten.
lemand met de nodige ervaring
moet hem dan onder zijn hoede
nemen, zodat de wilde haren ver-
dwijnen".

Van onze rtv-redactie
BORN/LANAKEN -De Limburgse big band 'KansasKats' onder \'
ding van Lou Fijten maakt op 24 maart zijn televisie-debuut bij h^
Belgische commerciële tv-station VTM. De negentien muzikant?
van 'Kansas Kats', afkomstig uit diverseLimburgse plaatsen, zuil
in verband met deze tv-uitzending op 18 maart optreden in het EM
gisch-Limburgse Lanaken. Daar maakt VTM de tv-opnamen v&
deze big band die precies een jaar geleden voor de eerste maal voj
het voetlicht trad. 'KansasKats' zal op 24 mei in ons land ook deeln
men aan het jaarlijkse Big Band Festival, waarvan naar alle vvaa
schijnlijkheid eveneens tv-opnamen worden gemaakt.

TV-debuut Kansas Kats
Limburgse big baud bij Belgische VTN

Dat hij nog steeds van tijd tot tijd
op tournee gaat met twee topmu-
sici, is ook om te voorkomen dat
mensen roepen: „Meneer Van
Vollenhoven vraagt om geld,
maar wat doet hij er zelf aan?".
Hij doet het werk met overgave.
„Want het is heel bevredigend
om met deze concerten een
steentje te kunnen bijdragen aan
de hulp van verkeersslachtof-
fers".

Verkeersslachtoffers moeten
doorgaans een grote psychische
.schok verwerken, die men niet
altijd te boven komt. Ook de so-
ciale gevolgen zijn vaak heel in-
grijpend. Daarbij roept Van Vol-
lenhoven de gehandicaptensport
in herinnering, waar Van Vollen-

Van Vollenhoven deed al eerder
een beroep deed op zijn 'gevleu-
gelde vrienden' Daniël Wayen-
berg en Laurens van Rooyen. Dit
keer trekt hij met Louis van Dijk
en Pim Jacobs het land in met
'The Gershwin Years'. In het
nieuwe seizoen wordt de con-
certreeks voortgezet. „Er zijn
vijftien concerten geboekt, maar
er komen sluipenderwijs altijd
nog wel zon vijf bij". Voor mr.

Maandag uitzending 12-Provinciespel van de AVRO

Amusante show met
verkeerde winnaar

Alle twaalf provincies van Nederland krijgen een beurt in
het 12-Provinciespel van de AVRO. De deelname van Lim-
burg loopt extra in het oog, niet alleen vanwege deromme-
lige gang van zaken in deze aflevering, maar ook al omdat
de winnaar, die aanstaande maandag in de uitzending te
zien zal zijn, niet de winnaar is. Ook bij de derde provincie,
Flevoland, zijn er inmiddels problemen geweest met de
vragen. Zo zal Omroep Flevoland bij deAVRO protest aan-
tekenen.

de handtekening van Tsaar Peter
de Grote wel of niet in de groften
van de St. Pietersberg staat. „We
hebben dat probleem voorgelegd
aan de Rijks Geologische Dienst.
Daar is ons verzekerd dat die
handtekening niet te vinden is in
de grotten. Diezelfde instantie
heeft overigens het antwoord
van het St. Maartenscollege wel
goedgekeurd, dus die correctie
brengen we wel aan", aldus René
Stokvis.Pauf Bronzwaer en René Corten

en leerling Joost Schmetz be-
haalt 30 punten en de journalis-
ten Jos van Wersch en Santé
Brun van het Limburgs Dagblad,
met assistentie van Europarle-
mentariër Ria Oomen, in totaal
20.

Het vijftigjarig bestaan van het
Prins Bernhardfonds en de An-
jerfondsen is voor de AVRO aan-
leiding geweest het spel op poten
te zetten. In elke provincie ko-
men teams van een krant, een
school en een gemeentetegen el-
kaar uit, bijgestaan door 'denk-
tans' in het moederhuis.
Vragen over deprovincie leveren
vier punten op als l\et team di-
rect antwoord kan geven. Wordt
de denktank geraadpleegd, dan
blijven er twee punten te verdie-
nen over.

In Groningen, dat veertien dagen
geledenal op de buis was, schop-
te het gemeentelijketeam het het
verst met 35 punten, terwijl de
school er 27 haalde en de journa-
listen 14. In de Limburgse afleve-
ring zien we burgemeester Hans
Lurvink van Geleen met ambte-
naar Arie Teeuw en deputé Sjef
Pleumeekers winnen met 32
punten, het St. Maartenscollege
uit Maastricht met de docenten

Alle toestanden rond de Lim-
burgse aflevering van het 12-Pro-
vinciespel hebben er in ieder ge-
val wel voor gezorgd dat er een
behoorlijke belangstelling be-
staat voor de kwis. Al was het
maar om nu met eigen ogen te
zien, hoe de beantwoording van
die vragen gaat én: of inderdaad
in de verwarring het team van
het Limburgs Dagblad een keer
wordt overgeslagen. Gezien de
protesten van de twee andere
teams laat de LD-equipe het er
maar bij zitten. Teamcaptain Van
Wersch: „Ach, 't is maar een spel-
letje..."

Maar de producer van het pro-
gramma, René Stokvis, heeft in-
middels het resultaat moeten
wijzigen. Zoals bekend is het St.
Maartenscollege winnaar, maar
dat weten - tot 19 maart - alleen
de lezers van het Limburgs Dag-
blad. Want de AVRO maakt die
wijziging van de uitslag pas be-
kend in de derde aflevering van
de kwis, op 19 maart.

voor tijd royaal de leiding hj
voelt zich zwaar genomen omö
er voor een ander team „ope^
een extra vraag uit de hoge ho* "~--l
werd getoverd." Omroep Fle^
land zal bij de AVRO protest a»1L
tekenen over de gangvan zaW
Inmiddels is in omroepland d^
kwis omgedoopt tot 'Het s.
van de twaalf rectificaties...

van deze kwis, donderdagavond
in Lelystad, is het wederom mis
gegaan. Het journalistenteam
van Omroep Flevoland, dat vlak

" Definale van de 'Limburgse' aflevering, met de burge-
meester van Geleen, Hans Lurvink, op defiets die hij als
winnaar mocht ontvangen. Ten onrechte, zo bleek later...

Foto: WIDDERSHOVENTweede protest
Maar niet alleen het St. Maar-
tenscollege tekende protest aan
tegen de uitslag, ook burgemees-
ter Lurvink van Geleen blijkt
nog geprotesteerd te hebben.
Het gaat daarbij om de vraag of

En wat was dat dan met die boze
bakker? Ja, dat was bakker
Broekmans uit Oirsbeek die zijn
medewerking verleende door
gratis vla's ter beschikking te
stellen in de hoop dat zijn firma
uitgebreid genoemd zou worden.
Maar helaas...

Voor maandagavond blijft dus
een amusante show over, met
ballonvaarder Hans Zoet als pre-
sentator, met een publiek waar-
onder weinig zangers. Best leuk
om te zien, met interessante vra-
gen en best aardige onderwer-
pen. Als het allemaal wat beter
was voorbereid, dan zou er een
heel aardige kwis uit te voor-
schijn zijn gekomen.

Nu is het resultaat minder, maar
toch nog altijd de moeitevan hetbekijken waard.
Overigens, bij de derde opname
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John Denven
naar ons lan
Van onze showpagina-redao»

ARNHEM - De Amerika*
zanger/gitarist John Denveg
zaterdag 19 mei voor een con'
in deArnhemse Rijnhal. Eén'
eerder (18 mei) staat hij op1
planken van Rotterdam ABj
De kaartverkoop gaat vanq
van start.

Sextet lanceert CD met swingende Gershwin-melodieën

'Gevleugelde vrienden' op
de bres voor slachtoffers
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