
HartewensLimburgs Dagblad
-^terdag 10 maart 1990. 72e jaargang nr. 59.

■igeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100,6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’ 1,45

opinie

Tijdperk Pinochet
nu toch

ten einde

Sociale
vernieuwing:
veel wollige

taai

PAGINA 5
"Tl

sport
Roda onthoofd
door schorsing

Van Loen
PAGINA 26

Tourspektakel
in Valkenburg

PAGINA 21
Thijs Libregts na

WK bondscoach-af
PAGINA 23

# John von Loen

vrijuit

Hartpatiënten uit Limburg
in Londen lotgenoten

PAGINA 27

Umtxirgs oudste
schutter 90 jaar

PAGINA 29

Wet Oort iaat horeca
in Limburg Siberisch

PAGINA 38

" Hartpatiënt
W&ems

uitPey-Echt

Albanië
gastland voor

Balkan-overleg
'■-THENE - Albanië, het laatste; **alinistische bastion in Euro-

'fa, zal als gastland optreden
!,>oor de volgende vergadering
j^an ministers van Buitenland-
Je Zaken van de Balkan in ok-

,*ober. Na jaren van zelfverko-
,i**n isolement stelde Albanië
,°ok voor 'principes van goed
"abuurschap' te aanvaarden
"iet de andere Balkanlanden.

vatuat is bekend geworden na een
driedaags overleg van de Bal-
*anlanden- Albanië, Bulgarije,
priekenland, Roemenië, Tur-
l^jke en Joegoslavië - in Athe-
ne. De Albanese vice-minister

Buitenlandse Zaken, Mu-
j[*arnet Kapllani, verklaarde

' **er verheugd (te zijn) over de
1Vooruitgang die we geboekt

in het bevorderen van
«e samenwerking.

Balkanlanden, die eens het
kruitvat van Europa werden
Senoemd wegens de explosieve
Conflicten in de regio, hebben
oesloten dat zij hun beleid op
■"et gebied van toerisme, han-
del en terrorisme in de toe-komst zullen coördineren.

het weer

I5°Mberj^daag kunnen we van tijd
[?l tijd wat lichte regen of
otregen verwachten bij een

L '^dagtemperatuur van onge-
12 graden. De wind is in

' j*."chtend matig en waait uit
i richting. In de
i y 'ddag neemt hij toe tot vrij

' ty*chtig en draait naar het; tües ten. De minimumtempera-
C jUrvoor de komende nacht is
(ftCa ' graden. Voor zondag is

i l Seen verandering van bete-; Cis-
tf °r actuele informatie be-
ueTende het weer in Limburg>t u bellen 06-91122346
>DAAG:ij^op: 07.06 onder: 18.35

17.48 onder: 06.36: £°KGENhT'op: 07.04 onder: 18.37aanop: 19.01 onder: 06.48

Wachtlijst
Uitbreiding van het aantal toegesta-
ne operaties betekent niet dat de
wachtlijst kan worden opgeheven,
aldus een voorlichter van het AZM.
Die lijst telt meer dan 150 hartpa-
tiënten, waarvan een aantal al lan-
ger danacht maanden op een opera-
tie wacht.

Voorlichter Bert Jongen: „We den-
ken dat de acute probleemsituatie
nu opgelost is. We hopen dat het
aantal patiënten op de wachtlijst
niet nog verder zal groeienen dat de
wachttijden kunnen worden terug-
gebracht."
Er zijn inmiddels twee groepen van
vijf patiënten van het Academisch
Ziekenhuis naar Londen vertrok-
ken. De tweede groep is afgelopen
donderdag en vrijdag geopereerd
door de Engelse hartchirurg dr.
Smith en de Maastrichtse chrirurg
dr. K. Prenger.
Hoewel de Stichting Nederlandse
Hartpatiënten al ruimte heeft ge-
boekt voor een derde groep in het
St. Anthony's Hospital, is nog niet
duidelijk of het Academisch Zie-
kenhuis daar gebruik van zal ma-
ken. Daarover vindt nog overleg
plaats.

" Zie verder pagina 16
en VRIJUIT pagina 27

Na overleg ziekenhuis en ziektekostenverzekeraars

Extra hartoperaties AZM
Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Het aantal
hartoperaties dat het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
dit jaar mag uitvoeren wordt
verhoogd van 735 tot 800. Dat
is het resultaat van spoedover-
leg tussen het A2J Maastricht,
de KLOZ, de vereniging van
Nederlandse Ziektekostenver-
zekeraars WNZ, de Zieken-
fondsraad en de regionale zie-
kenfondsen ZZL en VGZ. Het
Academisch Ziekenhuis
hoopt hiermee de noodsituatie
rond de hartpatiënten op te
lossen.
De instanties hebben de koppen bij
elkaar gestoken, nadat vorige week
bekend werd dat het academisch
ziekenhuis een groep hartpatiënten
die al veel te lang op de wachtlijst
stond, naar Londen had gestuurd
voor een operatie. Daarvoor had het
ziekenhuis de samenwerking ge-
zocht met de Stichting Nederlandse
Hartpatiënten, die in decembervan
het vorig jaar is begonnen met een
hartluchtbrug naar het St.-Antho-
ny's Hospital in Londen.

"De Baltische Sovjet-republiek Litouwen bereidt
zich, ondanks de waarschuwing van Sovjet-presi-
dentMichail Gorbatsjov voor de economische gevol-
gen, voor om morgen de onafhankelijkheid uit te
roepen en te vieren. In de republiek twijfelt nie-
mand er aan dat het Litouwse parlement de onaf-
hankelijkheid van de in 1940 door Moskou geanne-
xeerde republiek zal herstellen, en daarmee Gor-
batsjov op snelheid zal kloppen. Een Litouwer (zie
foto) kijkt in de uitstalkast van de onafhankelijks-
beweging 'Sajudis' naar foto's van de recente Ar-
meense onlusten.

woonblad
Hu-zenkoper merkt

weinig van gevoige.
bc*_fws.ak_ng

VANAF PAGINA 39

Justitie vermoedt
meer bouwzwendel

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/HEERLEN - Justi-
tie in Maastricht heeft sterke aan-
wijzingen van zwendelbij de aanbe-
steding van het bestuurscentrum en
het politiebureau in Meerssen en
een aantal woningbouwprojecten in
Heerlen, Maastricht en Beek. Want
uit het strafrechtelijk onderzoek te-
gen deex-aannemer S. uit Geleen is
het vermoeden gerezen dat ook met
deze bouwprojecten niet alles cor-
rect is verlopen.

„Ook hier beschikken we over aan-
wijzingen dat er geknoeid is. Het be-
wijs ligt voor het oprapen," beweer-
de officier van justitie Laumen gis-
teren tijdens het nu beëindigde pro-
ces inzake S.
Laumen zal in ieder geval met zijn
hoofdofficier overleggen om vervol-
ging in te stellen tegen deze nieuwe
gevallen.

" Zie verder pagina 1 5
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Heerlense Corine
Crutzen als Maria
Callas op podium
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Vierjarige overleden
Nekkramp in

Brunssum
door richard willems

BRUNSSUM - Een vierjarige kleu-
ter uit Brunssum is donderdag-
avond gestorven aan nekkramp
(hersenvliesontsteking). Een tienja-
rig kind uit dezelfde plaats wordt
momenteel nog in het Heerlense De
Wever-ziekenhuis behandeld tegen
de beruchte infectieziekte.

De gevallen van nekkramp werden
deze week en vorige week geconsta-
teerd op basisschool 'De Rumpe-
nerhof aan de Prins Hendriklaan in
Brunssum.

Het overleden kind werd afgelopen
donderdag opgenomen in het zie-
kenhuis. Intensieve antibiotica-be-
handelingen tegen de bacterieële
meningococcus-infectie mochten
evenwel niet baten. Enkele uren na
opname overleed de vierjarige.

Het oudste kind, waarbij de nek-
kramp-symptomen tijdens de car-
navalsdagen al werden waargeno-
men, is volgens directeur Hage-
nouw van de Basis^ Gezondheids-
dienst (BaGd) in Heerlen momen-
teel aan de beterende hand.

# Zie verder pagina 17

Provincie bindt
in bij Defensie

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Deputé E. Masten-
broek schaart zich alsnog volledig
achter de handelswijze van Defen-
sie bij de aanbesteding van de bouw
van de Afcentschool in Brunssum.
Eerder deze week schortte de Lim-
burgse bestuurder de installatie van
de AWACS-beleidscommissie op,
omdat Defensie zich niet zou hou-
denaan de afspraak om bij de bouw
van militaire of civiel-technische
werken zoveel mogelijk Limburgse
bedrijven te betrekken.
De provincie steunde hierbij de ge-
meenten Brunssum en Onderban-
ken, dieeerder al om dezelfde reden
het overleg met Defensie hadden af-
gebroken.
De afspraak om zoveel mogelijk
Limburgse bedrijven in te schake-
len maakt deel uit van het zoge-
naamde Awacs-convenant, in sep-
tember 1988 gesloten tussen het mi-
nisterie van Defensie en Brunssum
en Onderbanken. Middels dit con-
venant worden Brunssum en On-
derbanken op verschillende manie-
ren gecompenseerd voor de overlast
en schade als gevolg van de vluch-
ten van de AWACS-radarvliegtui-
gen.
Mastenbroek voerde gisteren in
Den Haag spoedoverleg met staats-
secreratis baron Van Voorst tot
Voorst over het conflict. De burge-
meesters Ritzer van Onderbanken
en Hoogland van Brunssum ontbra-
ken bij dit door Defensie belegde
overleg.

# Zie verder pagina 15
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Exorbitant
De hoge kwaliteit van de beurs, die
onder meer doorstrenge selectiecri-
teria van deelnemers en aanbod
wordt gegarandeerd, heeft niet al-
leen geleid tot een aanbod met exor-
bitant hoge prijzen, maar ook tot de
internationale faam van de beurs.
Op het gebiedvan Oude Vlaamse en
Hollandse Meesters en de textiel-
kunst is The European Fine ArtFair
de belangrijkste beurs ter wereld.

Maar er zijn meer aspecten, die de
Maastrichtse beurs zijn bijzondere
waarde geven. Zo wordt er dit jaar-
uiteraard - aandacht besteed aan
Vincent van Gogh. Dit door middel
van een expositie, die denaam 'Vin-
cent-Un Chemin Difïicile' heeft
meegekregen en waarop 31 doeken
zijn te zien, die Herman Krikhaar in
1988 en 1989 maakte. Het aggressief
kleurgebruik en de intensieve dyna-
miek - de Cobra-kunstenaars en de
'Neue Wilden' lijken over de schou-
dervan Krikhaar te hebben meege-
keken - moeten de toeschouwer at-
tenderen op de innerlijke strijd, die
Van Gogh gestreden heeft. Ook
door hun in het oog springende op-
stelling zullen ze hun beoogde uit-
werking niet missen.
Naast deze Van Gogh-hommage is

er ook werk van de meester zelf in
Maastricht te zien en te koop. Het
betreft een serie van vier penteke-
ningen uit 1884, voorstellende de
vier jaargetijden, een van de zeven
litho's van de 'Aardappeleters' en
een pen- en potloodtekening uit
1883 van een schaapskudde. Peter
Albricht, kunstmakelaar uit Velp,
wist ze pas enkele dagen geledenuit
een Nederlandse particuliere verza-
meling te verwerven.
Een aparte tak van de beurs vormt
The Pavilion', een museaal aan-
doende verkooptentoonstelling,
waarop internationale topkwaliteit
door twintig handelaren te koop
wordt aangeboden.

In het verlengde van de beurs, die
tot en met 18 maart duurt, worden

er dit weekeinde door vooraan-
staande historici en specialisten le-
zingen gegeven. Daarnaast is er een
concertserie geprogrammeerd op
diverse lokaties in Maastricht.
Meest in het oog springend is de uit-
voering van het Moskouer Ballet
Ensemble, die vanavond in de
Maastrichtse Stadsschouwburg op
het programma staat.
De European Fine Art Fair, waaraan
in totaal 64 Nederlandse kunsthan-
delaren deelnemen, is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
12.00 tot 21,00 uur, zaterdag en zon-
dag van 11.00 tot 18.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt dertig gulden,
inclusief de kleurrijke 375 pagina's
tellende catalogus. Voor de lezingen
en concerten zijn aparte passepar-
tout kaarten verkrijgbaar.

#Kunst en antiek te kust en te keur, maar ook wandtapijtenenfraaie gebruiksvoorwerpenin de
expositieruimten van hetMECC in Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

Van Gogh-tekeningen meteen verkocht
Enkele uren voordat de European Fine Art Fair gisteravond door
gouverneur J. Kremers van Limburg werd geopend, was de eerste
transactie al een feit. Gistermiddag reeds kocht een Nederlandse ko-
per, dieverder anoniem wenste te blijven, de vier pentekeningen met
de jaargetijden van Vincent van Gogh. Over het bedrag wilde kunst-
handelaarPeter Albricht uit Velp, die vorige week zondag 'bij toeval'
de tekeningen in zijn bezit had gekregen, op verzoek van de koper
geen uitsluitsel geven. Wel wilde hij bevestigen dat het in ieder geval
om een bedrag van enkele tonnen gaat.

Analyses
In een schilderij, wat pasteus
door in de verf opgenomen pa-
pierlagen, is zijn vroegere fasci-
natie nog te zien. Omdat het, zo-
als menig ander werk, geen titel
heeft valt het niet aan te wijzen.
Het heeft meer dan andere van
doen met schilderkunst uit ver-
vlogen tijdperken. Van derHorst
was lang geboeid door analyses,
zelfs röntgen-analyses, van re-
naissance-schilderijen en van ze-
ventiende-eeuwse meesters.

Een ander schilderij dat juisteen
zeer uitvoerige titel heeft, ont-
leend aan een cantate van Bach
ter ere van een gestorven Poolse
prinses: 'Lass Fürstin, lass doch
einen Strahl', schijnt de over-
gang te vormen naar zijn recente
reeks soms licht soms minder
licht ironiserende koningspor-
tretten. Het pnnsesse-portret
toont veel decoratieve elemen-
ten,' bestaande uit kleurige
streepjes en blokjes, naast een
geometrische verdeling van het
doek door zwarte verticale banen- een werkwijze die steeds stren-

ger aan de dag zal treden. Het il-
lustratieve vermindert dan, of
beter: de strengheid van de vor-
men en deabstraktie van de ach-
tergrond contrasteren steeds
meer met de figuratieve elemen-
ten die er overblijven. Dat con-
trast is het sterkst in een - ander-

maal ongetiteld - doek van mo-
nochrome leegte, waarin op een
enkele decoratieve baan een
marktvrouwtje zeer realistisch
geschilderd zit in eenklein hoek-
je.

Met mensen hebben al zijn schil-

derijen van doen, met interieurs
of landschappen in het geheel
niet. De tronen en zelfs'de tafels
met papborden van de gekroon-
de hoofdenzijn nagenoeg uitslui-
tend vormelementen in een vlak-
verdeling. Die vlakverdeling
blijkt nogaleen objectvan preoc-
cupatie: zij wordt vaak bereikt
door deling in twee- of drielui-
ken, door zwarterechthoeken en
zwarte verticale strepen.

De figuratie, vooral daar waar
maatschappelijke betrokken-
heid aan de orde is, ontkomt
soms niet aan het karikaturale,
maar vaak is er ook sprake van
mimiek ten behoeve van subtie-
lere overdrachtvan gevoel. Door
gebaren van opvallend lange
handen en gezichten van melan-
cholische expressie, waarin som-
migen ietsvan de maker herken-
nen, zoals bij kunstenaars wel
kan gebeuren die hun figuren
niet schilderen naar model of
naar waarneembare werkelijk-
heid, maar vanuit een droom.

Er is een zeefdruk aan de collec-
tie toegevoegd waarin de ab-
stracte vormentaal van monoch-
rome kleurvlakken fraai geïnte-
greerd is met de lineatuur van
een pentekening in zwart-wit. Of
de versobering van Van der
Horst nog verder doorzet valt te
bezien; voorlopig lijkt hij trouw
te zullen blijven aan de liefde
voor het ambachtvan tekenen en
schilderen en aan zijn betrok-
kenheid bij - niet alleen het
eigen - menselijk bestaan. „De
tijd van de stip en het lege vlak
hebben wij gehad".

pieter defesche

" Schilderij van Hans van der Horst

de kleine postruiter

(cl Stan&u-d IMgever», n... Antwerpen veilegenwoonfcgd door Wavery Productnns b v s-Gravenhage

Ironie en karikatuur
bij Van der Horst

MAASTRICHT - Wie Annie van
den Besselaar een tijdje bezig
heeft gezien, in haar sfeervolle
galerie aan de Tafelstraat, kan
weten dat zij vaak aan jongekun-
stenaars onderdak verleent: zy
dringt zich niet in de voorste ge-
lederen met namen van be-
roemdheden die zojuist in bui-
tenlandse hoofdsteden triomfen
aan hun lange biografische over-
zichten hebben toegevoegd. Me-
nig debutant, vers van de acade-
mie, vindt bij haar een hartelijk,
zelfs moederlijk onthaalen dat is
een mooie trek van Annie van
den Besselaar. Zij snijdt zich bo-
vendien maar zelden in de vin-
gers. Het onthaal van de uit
Heerlen afkomstige Hans van
der Horst is niet voor eventjes:
zijn tentoonstelling duurt voort
tot 2 april.

Debutant in strikte zin is Van der
Horst niet. Hij had een eerdere
tentoonstelling in de Hanenhof
in Geleen na enkele kleinere el-
ders. Hij maakte een schilderij
van de goddelijke Justitia voor
de rijksuniversiteit. Piepjong is
hij met zijn dertig jaar misschien
ook al niet - maar hij is pas in de
openbaarheid sinds de twee jaar
diena zijn afscheid van de stads-
academie zyn verlopen. Hij is
jonggenoeg om in jeugdigeover-
moed de spot te drijven met
machthebbers van kerk en staat
en oud genoeg om te weten dat
allemensen menselijkzijn in we-
zenlijke dingen als liefde, dood
en eenzaamheid. In de korte tijd
van zijn openbare leven valt er
aan zijn oeuvre al ontwikkeling
af te lezen. Aan zijn huidige pre-
sentatie misschien niet zozeer,
omdat zy werk betreft van het

laatste jaar: acrylschildervjen op
doek, hout en ander materiaal en
werk op papier, alles in ongewo-
ne, grote en kleine formaten.

recept

Russische zuurkool
Benodigdheden voor 4 personen:
150 g boter, 1 grote braadkip in vie-
ren, 1 dl kippebouillon, 1 ui gepeld
en gesnipperd, 250 g champignons
in plakjes, 750 g zuurkool, 1 tl pa-
prikapoeder, '/_ tl karwijzaad, VA dl
zure room.
Verhit 100 g boter en braad stuk-
ken kip aan beide zuiden bruin.
Blus af met bouillon. Breng aan de

kook. Temper het vuur en laat de
kip in gesloten pan 10 minuten sto-
ven. Verhit rest boter en fruit uien
glazig. Voeg champignons toe en
laat enkele minuten meefruiten.

Schep zuurkool bij uimengsel en
zet deze al omscheppend aan in het
braadvocht. Haal de pan van het
vuur.
Klop de paprikapoeder en karwij-
zaad door de zure room en roer dit

mengsel door de zuurkool. Schep
alles over in een ovenvaste schaal.
Leg de stukken kip op de zuurkool
en giet er het braadvocht over.
Deksel op de schaal en plaats deze
15-20 minuten in een voorver-
warmde oven van 200°C. - stand 4.
TIP: Serveer hierbij in de schil ge-
kookte aardappelen en drink er een
lichtgekoelde Elzasser Sylvaner
bij.

hub meijer

kunst

Euopean Fine Art Fair in 'huiskamersfeer'
Enorm kunstaanbod in MECC

door josfrusch

MAASTRICHT - Het heeft er alle schijn van dat de European
Fine Art Fair, die gisteren in het Maastrichts Expositie en Con-
gres Centrum (MECC) is geopend, zijn naam als 'supermarkt
van de rijken' alle eer wil aandoen. In een luxueuze, bijzonder
sfeervolle entourage tonen 120 prominente kunst- en antiek-
handelaren uit Europa en de Verenigde Staten hun aanbod:
meer dan vijfduizend kunstvoorwerpen met een geschatte
waarde van rond de 750 miljoen gulden. Het pronkstuk is een
schilderij van Jan Jansz. Van Den Uyl, een Hollandse Meester
uit de zeventiende eeuw, die voor drie miljoen dollar(meer dan
tien miljoen gulden) wordt aangeboden.

Ondanks het enorme aanbod schil-
derijen, wandtapijten, sieraden, tex-
tiel, Aziatica en antiek heeft de
Maastrichtse beurs, die samen met
Londen, Parijs en New Vork be-
hoort tot de belangrijkste kunst-
beurzen ter wereld, een intiem ka-
rakter. De vier secties - de afdelin-
gen Pictura met schilderijen van
Oude Meesters; hedendaagse schil-
derkunst; antiek en Textura, een
unieke verzameling textiek en ta-
pisserie - worden op een bijzonder
sfeervolle wijze gepresenteerd. Wa-
terbassins, fontijnen, kleurrijke
snijbloemen, veel groen en diverse,
zitjes zorgen voor een heel* apart
'woonkamersfeertje', dat door mid-
del van spotjes, dikke tapijten en de
tent-achtige stands nog extra wordt
versterkt. De bezoekers - er worden
meer dan 25.000 verwacht - zullen
er zich meteen op hun gemak voe-
len. De meesten zullen overigens
'alleen om te kijken' de beurs bezoe-
ken, kopen is gezien de enorme prij-
zen slechts weggelegd voor een se-

lect gezelschap. Maar ook als visu-
eel vermaak scoort de Maastrichtse
beurs ongetwijfeld hoge ogen, niet
in de laatste plaats door het geva-
rieerd aanbod, dat loopt van schil-
derijen tot oude klokken, van oude
Chinese kunstvoorwerpen tot een
prachtige snookertafel uit devorige
eeuw en van prachtige zeventiende
en achttiende eeuwse prenten tot
een paar zijden sokken uit de Kau-
kasus, begin achttiende eeuw.

expositie

Sjaak Korsten
bij Zabawa
SITTARD - Sjaak Korsten (1957)
maakte zijn debuut in 1987 bij Galerie
Zabawa. Korsten had toen nog zijn
atelier in een atoomschuilkelder van
de gemeente Helden. Het atelier in de
schuilkelder werd vorig jaar ingeruild
voor een fraaie expositieruimte achter
zijn woonhuis in Helden. Zijn vroege-
re werk baseerde hij voornamelijk op
prehistorische grotschilderingen en
andere menselijke sporen zoals graf-
lïtti. Zijn beeldtaal nu is vrij herme-
tisch en abstract. Met een beperkt aan-
tal kleuren produceert hij sterk sym-
bolisch geladen werken.
De tentoonstelling van Korsten die
vanaf morgen tot en met 9 april te be-
zichtigen is in Galerie Zabawa, Opho-
ven 183 in Sittard, laat zijn recente
werken zien. Deze bestaan uit: teke-
ningen, schilderingen en collages
waarin hij figuratieve elementen tot
krachtige symbolen reduceert. De ex-
positie is geopend op woensdag, don-
derdag en vrijdag van 16.00 tot 19.00
uur en op zondag van 14.00 tot 17.00
uur.

Aktuele Kunst uit
West-Duitsland
MAASTRICHT/HEERLEN - Het Ge-
neraalshuis, Vrijthof 37, de Perroen
Galerie eveneens aan het Vrijthof in
Maastricht én Galerie Signe in Heer-

len staan van 10 maart tot en n-3
april in hfet teken van 'Aktuele kn ■uit West-Duitsland.
De tentoonstelling 'GrenzbereichefDruckgraphik' in het Generaalslj!
Jaat de resultaten zien van een onf
zoek van kunstenaars die zich bef
hielden met de drukkunst. Off
maandag van 13.00 tot 16.00 uur, *sadg tot en met vrijdag van ll.OOr
16.00 uur en zaterdag van 11.00'
14.00 uur. L
Perroen Aktuele Kunst toont schil
rijen en grafiekvan Natascha Mani*
installaties van Samuel Rachl. Te f
zichtigen: woensdag tot en met *{
dag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterf
van 13.00 tot 17.00 uur. t
In Galerie Signe, Akerstraat 82aï
Heerlen kunt u de schilderijen en t
fiek van Michael Runschke aanscht
wen van woensdag tot en met zonf
van 14.00 tot 17.00 uur. ,
Kunstenaars kijken
naar Limburg
HEERLEN - Aanstaande zondag,
maart vindt om 15.00 uur in GaW
Sart op het Sintermeertencollege i
de J.F. Kennedylaan 10 de opeW
plaats van de expositie 'Kunsten-Jkijken naar Limburg. Rob Brouw
Gêne Eggen, SjefHutschemakers,*]
van der Hijden, Nicole Sijsten-**!
Frans Witte en FelixWijns, allen uij
provincie Limburg. Zij stellen -1
schilderwerken voor en Gêne EfS
wisselt het geheel af met beelden!
tentoonstelling is tot 1 april dageW
geopendtijdens de schooluren.

cryptogram

Horizontaal: 1. Kracht achter volgelingen 7
(12); 10. Gebergte waarin u overal geen
vee aantreft (5); 11. Taal diemen in kunst-
kringen spreekt? (9); 12. Wordt gewoonlijk
heet gedronken! (4); 13. Bomen als voed-
sel in Duitsland? (5); 14. Tijdschrift als on-
derdeel van een boek? (4); 17. Misdadige
Franse zanger (8); 19. Houd je op datdicht-
gemaakt plekje verder af te werken? (6);
21. Mannequin als vaders speelgoed? (6);
22. Ui waarvan men juist eerder gaat la-
chen (8); 24. Lof die kaartspelers kunnen
vergaren ? (4); 25. Paradijselijk bede-
vaartsoord (5); 26. Vogel van een onder-
wijzer? (4); 30. Echtpaar dat beneden
woont? (9); 31. Onschuldige bloem (5);
32. Laag rijk (12).

Verticaal: 2. Ons aller moeder (5); 3
chaamsdeel van een onnozel mens (^K
Persoon waarvan men in totaal geen vJJ f
deel heeft? (8); 5. Lachwekkende hon** .
(6); 6. Heuvel die plezier geeft als me" s
naar terug kijkt? (4); 7. Deelnemer aafg.v
voettocht op een rotonde? (9); 8. Hei K I
hebbend eigenares? (14); 9. Voorbod*!» i'huwelijksbemiddeling? (14); 15. 't \ 'soms niet meer hem te strikken! (5); 3 1
Zet nauwkeurig punten! (5); 18. Enige 5v ,
in Nederland met 'n damestram (9):'
Geliefde die crop let dat het niet uit.*?
(8); 23. Klein stukje van een letter (6)^ ,
Maten van een meisje (5); 28. Waterpl*;
(4); 29. Dun dock dat de lading dekt? >
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Mitterrand: Duitse
garanties voor

Polen onvoldoende

rARIJS - De Franse president Mit-«rand heeft er gisteren bij Bonn op
"angedrongen om buurland Polen«etere garanties te geven dat deDuitsers de huidige Poolse west-Pens zal erkennen. Frankrijk vindt
f resolutie die gisteren in deonasdag werd aangenomen, on-'oidoende.
Paarin worden beide Duitse parle-menten aanbevolen na de verkiezin-en van 18 maart in de DDR een ge-
NKluidende verklaring aan te ne-Pen over deze kwestie. De beideuitslanden moeten beloven dat zeilt _U n tornen 'aan het recht vanr et Poolse volk om te leven binnenenige grenzen door aanspraken te"aken op gebieden.

Mitterrand zei tijdens een perscon-
ferentie dat in de Duitse verklaring
de Oder-Neisse-grens daadwerke-
lijk moet worden genoemd. Hij
vindt zelfs dat er een internationaal
verdrag moet komen. Ook steunde
hij de eis van de Polen dat zij be-

trokken worden bij de onderhande-
lingen over de Duitse eenwording.

De beide Duitslanden en de vier
overwinnaars van de Tweede We-
reldoorlog beginnen hun bespre-
kingen hierover al op 14 maart.

Mitterrand had gisteren een vier uur
lange ontmoeting met de Poolse
premier Tadeusz Mazowiecki en
president Wojciech Jaruzelski, die
donderdag al had verklaard 'niet ge-
heel tevreden' te zijn met de resolu-
tie van de Bondsdag. De Poolse pre-
sident noemde gisteren de garantie
van de Oder-Neisse-grens 'een
kwestie van leven of dood.

„Het is een Europees probleem,
want het gaat om de vrede," aldus
Jaruzelski. Premier Mazowiecki zei
dat de grenskwestie 'moet worden
gezuiverd van alle tweeslachtighe-
den voordat Duitsland een nieuwe
fase ingaat.

Hervatting
Vredesoverleg

Iran-Irak
*"*_ERAN - Iran gaat akkoord met

0 agenda van de Verenigde Natiesde vredesbesprekingen met Irak
Dat heeft de Iraanse

j?s*dent Hashemi Rafsanjani gis-en in Teheran meegedeeld.

.j.*
3 de acht punten tellende agenda,

Cv Secretaris-generaal Perez de
< ellarheeft voorgelegd aan de ver-bif_nwoord*gers van Irak en Iran

J de VN, staan alle punten uit VN-
solutie 598, die Iran en Irak op 20

1988 aanvaard hadden.
W 0p heden heeft de resolutie al-vj61* nog geleid tot een staakt-het-ren tussen beide landen.

Vertrouwen
Namens deCLO's zei voorzitter Ma-
res gisteravond uit het gesprek met
de commissie vertrouwen te heb-
ben geput dat zij iets kan doen 'om
uit de impasse te komen en weer
perspectief te bieden aan de Neder-
landse akkerbouw. Hij baseerde
dat vertrouwen vooral op de zorg-
vuldige wijze waarop de commissie
volgens hem te werk gaat. Mares
wilde verder niet op inhoudelijke
aspecten ingaan.

De drie wijze mannen, die zichzelf
liever commissie van goede dien-
sten noemen, werden gisteren eer-
der op de dag door premier Lubbers
uitgenodigd naar Den Haag te ko-
men. De bedoeling is dat de drie in
de graanregio's, het noorden, de Us-
elmeerpolders en Zeeland, het ver-
trouwen tussen de akkerbouwers
en 'de politiek in Den Haag' herstel-
len. Hun werk betekent beslist niet,
dat ze gaan bemiddelen tussen de
eisen stellende boeren en minister
Braks (Landbouw).

Eerste directe
Wegverbinding

BRD-DDR
ty NN - Vanaf vandaag kunnen. scuSt"en Oostduitse luchtvaartmaat-

Jv^appijen voor het eerst directe
v e -Verbindingen onderhouden
.jYSsen bestemmingen in de twee

' terfits^anc*en. Tot nu toe moesten In-
, W g uit de DDR en de Westduitser
vij 'hansa via Tsjechoslowaküe
j. e_en om de beemmingen in el-

'jL ars landen te bereiken.
j_e l Westduitse ministerie van Ver-

I (je
r heeft gisteren laten weten dat

i-e geallieerden, die tot nu toe het di-
[j . e vliegverkeer tussen de twee

_p *anden voor hun rekening na-
-1 v 0 toestemming hebben gegeven
jl4

°r een directe vliegverbinding
p. sen Erlangen en Leipzig. Voorlo-
dat 1S d'1 de enige directe route, zo-
{j. °ok vluchten uit bijvoorbeeld
lial. r§ daar gebruik van moeten

Naar huis
De akkerbouwers zelf hebben giste-
ren massaal gehoor gegeven aan de
oproep van hun leiders om de blok-
kade-acties te beëindigen. De boe-
ren zijn naar huis gegaan in afwach-
ting van het werkvan de commissie.
De actieleiders houden er rekening
mee dat de commissie veel tijd no-
dig heeft om een oplossing te vin-
den voor de impasse waarin kabinet
en akkerbouwers terecht zyn geko-
men.

De bijna negenhonderd boeren die
met hun tractoren op weg waren
naar de Randstad, zorgden gisteren
bij hun terugkeer naar Groningen,
Drenthe en Friesland voor de nodi-
ge problemen op de wegen. Lange
files tussen Zwolle-Hoogeveen en
Zwolle-Meppel waren het gevolg.

De autobranche heeft door de boe-
renblokkade van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer een schade op-
gelopen van vier a vijf miljoen gul-
den. Dat heeft de bond van garage-
houders, de Bovag, gisteren be-
kendgemaakt. Doordat er maar op
beperkte schaal kentekens konden
worden afgegeven, worden de gara-
gehouders geconfronteerd met
overvolle showrooms en zijn de
auto's tijdelijk onverkoopbaar.

Nederlander
voelt voor

thuiswerken
HAAG — Eén op de drie

jj^.erlanders zou graag op ter-
■Jn zijn of haar werk thuis

jjan doen. Het bepalen vangen werktijden, het verrui-
VQ

en van de mogelijkheden
ke° r '3e'de partners om te wer-
hef 1 en ne* terugdringen van
_l woon-werkverkeer zijnaarvoor de belangrijkste rede-

St. u ltt uit een enquête die de'enting Maatschappij en On-
(SMO) heeft laten

ten geDre
*< aan sociale contac-

W )yordt als groot nadeel van
e thuis werken ervaren. Ooksch°P te hengen discipline be-

ajs °uwen de ondervraagden
)te een nadeel van thuiswer-
Wji H

n meerderheid van hen
stegjjf-.de overheid meer geld
Wi-rK in technologische ont-
bpu !lngen die het thuiswerkuevorderen.

Hoger
In bijna alleBritse gemeentenkomt
de nieuwe belasting voor de burger
hoger uit dan de door de Britse rege-
ring berekende 860 gulden. Zelfs in
het door de Conservatieven gere-
geerdeLondense stadsdeel Barnet -
de kieskring van Margaret Thatcher
- werd een hoogte van ruim 1.040
gulden per hoofd vastgesteld. In het
door Labour geleide naburige dis-
trict Camden besloot de gemeente-
raad zelfs de nieuwe belasting op
ruim 1.650 gulden te stellen.

Akkerbouwers heffen blokkades voorlopig op

Commissie bestudeert
bemiddeling boeren

Van onze parlementaire redactie. **N HAAG - De commissie van goede diensten die het ver-
duwen tussen de akkerbouwers en de politiek in Den Haag
"""o-et herstellen, zal uiterlijk maandag besluiten ofzij deze taak
P zich zal nemen. Dit zei oud-minister en commissie-lid Jan
e Koning gisteravond na afloop van het oriënterend overleg

r. TSen de commissie en de drie centrale landbouworganisaties
"-LO's).

andaag spreekt de commissie, die
cehalye De Koning bestaat uit de
Oftimissarissen der koningin in

./'esland en Drenthe, Hans Wiegel
Meijer, met de leiders van

boerenacties. De Koning zei dat
ie uitkomsten van dat gesprek
v lteraard' van groot belang zijnoor het besluit van de commissie
"* al dan niet door te gaan.

ver de vraag of de commissie een

oplossing voor de problemen ziet en
zo ja, welke, wilde De Koning zich
niet uitlaten. „Die vraag zullen we
uiterlijk maandag beantwoorden."
Wel benadrukte hij dat het drieman-
schap ervoor wil waken al te hoge
verwachtingen te wekken. „Het is
een pijnlijk dilemma. Als wij zeggen
dat we doorgaan, dan wek je al
gauw deverwachting dat er een we-
zenlijk resultaat uitkomt. Als we de
opdracht niet aanvaarden, is dat de
zoveelste deur die dicht wordt ge-
slagen."

Fel verzet Britten
tegen nieuw soort
gemeentebelasting

LONDEN - In Londen hebben zich
felle protesten voorgedaan tegen de
omstreden nieuwe gemeentebelas-
ting die de regering-Thatcher wil in-
voeren. In het oosten van de hoofd-
stad kwam het tot regelrechte
straatgevechten tussen politie en
honderden betogers, waarbij 57 ar-
restaties werden verricht en dertig
politiebeambten verwondingen op-
liepen.

Zeker vijfduizend mensen hadden
zich verzameld voor het stadhuls
van het oostelijke district Hackney
van Londen, waar de gemeenteraad
de hoogte van de nieuwegemeente-
belasting zou vaststellen. Er ont-
stonden vechtpartijen en geweldda-
dige demonstranten sloegen ruiten
in en plunderden omliggende win-
kels.

De regering van Margaret Thatcher
ziet zich in het gehele land gecon-
fronteerd met felle protesten tegen
de nieuwebelasting, die in de plaats
komt van de onroerend-goedbelas-

ting. De poll tax, afwijzend zo ge-
noemd omdat iedere (stemgerech-
tigde) burger boven de 18 jaar die
dient te betalen, komt hoger uit dan
zijn voorganger en wordt wijdver-
breid gezien als onsociaal en on-
rechtvaardig. De Britse premier be-
schuldigde in het Lagerhuis deze
week radicale leden van de Labour-
partij ervan achter de felle protesten
te zitten.

" Ook in het Schotse Glasgow, waar premier Thatcher in het Forum Hotel de onthulling bijwoonde van een nieuw, van haar
geschilderd portret, waren de protesten tegen de 'poll tax' niet van de lucht.

binnen/buitenland

Generaal: oorlog wan een fout
Aoun wil strijd
Libanon staken

BEIROET - Na weken zware strijd
tussen rivaliserende strijdmachten
in de christelijke enclave in Liba-
non waarbij meer dan 800 doden
vielen, heeft de maronitische gene-
raal Michel Aoun toegegeven dat de
oorlog een fout was. In een inter-
view verklaarde hij volgens het dag-
blad an-Nahar van gisteren over de
strijd tussen zijn troepen en de
christelijke Falangistische militie:
„De oorlog in (het christelijke) Oost-
Beiroet is beslist voorbij. Het is ge-
bleken dat geweld niet tot een op-
lossing leidt. Er zal ook geen oorlog
meer worden gevoerd tussen Oost-
Beirotet en (het door islamieten be-
woonde) West-Beiroet."
In het in zijn bij de strijd zwaar ge-
havende presidentiële paleis afge-
nomen vraaggesprek zei Aoun, op
wie zware druk is uitgeoefend door
met name Frankrijk en het Vati-
caan, dat 'wij hebben besloten dat er
in dit gebied en heel Libanon geen
overwinnaars en geen overwonne-
nen zullen zijn maar alleen het Liba-
nese volk.

De felle strijd tussen de christelijke
militie en Aouns legertroepen in de
enclave, waarbij in het stadsdeel
zware wapens als artillerie, tanks en
raketten werden ingezet, brak eind
januari uit nadat Aoun, die ruim
12.000 manschappen leidt, de Falan-
gistische militie opdracht gaf haar
10.000 man troepen te ontwapenen
en in te lijven bij Aoun. De,-burger-
bevolking, die de meeste tijd door-
bracht in de schuilkelders, was het
grootste slachtoffer van de gevech-
ten.

Aouns campagne had te maken met
zijn zelf verklaarde doel: de ruim
30.000 man troepen van Syrië uitLi-
banon te verdrijven. '
Besprekingen
De generaal verklaarde tegen an-
Nahar bereid te zijn tot besprekin-
gen met al zijn rivalen in Libanon,
ook met Syrië en de door Damascus
gesteundeLibanese president Elias
Hrawi.

Politburo
Mongolië

wil aftreden
OOST-BERLIJN - Het Politburo
van de communistische Revolutio-
naire Partij van Mongolië zal maan-
dag tijdens een buitengewone bij-
eenkomst van de partij zijn ontslag
aanbieden. Dat heeft het Oostduitse
persbureau ADN vrijdag vanuit de
Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar
meegedeeld.

De in kracht toenemende oppositie
in Mongolië heeft de afgelopen da-
gen het aftreden van het Politburo
geëist. Ook wil de oppositie dat het
kabinet en het parlement opstap-
pen. Dertig opposanten, die woens-
dag op een van de voornaamste plei-
nen van Ulaanbaatar in hongersta-
king gingen om hervormingen af te
dwingen, hebben hun actie gisteren
opgeschort na een oproep daartoe
via radio en televisie door de com-
munistische leider Shambyn Bat-
munkh.

Batmunkh, die een dialoog wil aan-
gaan met de oppositie, heeft beloofd
dat de communistische partij een
nieuwerichting zal inslaan.

punt Uit
Opspraak

De hoofdcommissaris van de
Brusselse gerechtelijke politie,
Frans Reyniers, is in opspraak
gekomen. De Vlaamse krant De
Morgen beschuldigt hem er van
dat hij nauwe relaties heeft on- ''derhouden met een landgenoot 1
die al jaren door Interpol wordt |
gezocht. Hij zou de man, diehij "als een 'informant' beschouw- ,
de, op alle mogelijke manieren
hebben geholpen, zoals het ver- 'lenen van vergunningen die "
hem in staat stelden een uitge- :
breid wapenarsenaal te ver- >
schaffen.

Visa
De Oostenrijkse regering gaat
naar verwachting eind volgen-
de week visa verstrekken aan >
Roemenen. Op die manier
hoopt zij de toestroom. aan
asielzoekers uit dat land in te
dammen. De autoriteiten ston-
den de laatste dagen onder t
druk om wat te doen tegen de -grote stroom Roemeense asiel-,
zoekers nadat de 200 inwoners
van het dorp Kaisersteinbruch
geprostesteerd hadden tegen
de huisvesting van 800 Roeme-,
nen in hun midden.

Partijen
Aan de eerste vrije verkiezin- "gen in de DDR, op 18 maart,
doen 24 partijen, politieke ver-.,
enigingen en combinaties van*
lijsten mee. De circa 12,2 mil-.''
joen kiesgerechtigde Oostduit- 'sers kiezen 400 leden in de.-
nieuwe Volkskammer. Tot dus-
ver zaten 500 afgevaardigden in^
het Oostduitse parlement, dat I
sinds 1949 gekozen is via het-
stelsel van een eenheidslijst.

Takako Doi
Mevrouw Takako Doi, de cha- \rismatische leider van de Ja- .-
panse Socialistische partij ;
(JSP), zal de belangrijkste Ja- i
panse oppositiepartij voor een *'nieuwe, derde termijn leiden. 5
De 61-jarige Doi was de enige-;
kandidaat voor de verkiezing.,
voor de post van partijleider.

Vrouwen
De provincie Noord-Holland"wil sommige vacatures voort- {
aan alleen nog maar door vrou- "
wen laten vervullen. Dat voor-{
keursbeleid zal in advertenties;
tot uitdrukking komen. Noord-{
Holland wil 3 ton per jaarextra;
uittrekken om de positie van'
vrouwen bij de provincie ver-'
beteren. Volgens een woord-*
voerster van de provincie wor-Jden in sommige gevallen uit- \sluitend vrouwelijke sollicitan-j
ten geselecteerd.

Noord-Cyprns
Op 6 mei worden er parle-jmentsverkiezingen gehouden;
in de 'Turkse republiek Noord-.
Cyprus. Hiertoe heeft het par-J
lement van de in 1983 uitgeroe-f
pen en alleen door Turkije er-,
kende republiek besloten. Om'
de vijftig zetels in het Turks-1
Cyprische parlement strijden'
zes partijen die al in de volks»
vertegenwoordiging zitten.

Brand
De groothandel in kunststoffen j
Siemac in Tilburg is in de nacht)
van donderdag op vrijdag uit-<
gebrand. Volgens de brand-5
weer loopt de schade in de ton-)
nen. In het bedrijf lag honderd.'
ton polystyreenprodukten op-«
geslagen. Bewoners in de om-:
geving van het bedrijf werden!
per mobilofoon opgeroepen ra-'
men en deuren te sluiten omdat 5
de rook die vrijkwam mogelijks
schadelijk zou kunnen zijns
voor de volksgezondheid. J-

Lifster
De 'Blonde van de Weg' in Bra-
zilië is na maanden gepakt door
de politie. Met haar weelderige
vormen placht zij vrachtwagen-
combinaties aan te houden.~
Eenmaal aan boord dwong zj_.i
zeker honderd chauffeurs on-:
der bedreiging met een vuur-;
wapen naar een verlaten plek te.
rijden. Daar stond een bende,
gereedom de chauffeur te bero_:
ven, zijn combinatie over te i
schilderen en te verkopen*
vooral in Paraguay.

Terrorist
De Tunesiër Fouad Ali Saleh iaj
vrijdag in Parijs veroordeeld.'
tot 20 jaar gevangenisstraf. De-Irechtbank achtte de pro-Iraan-*
se terrorist schuldig aan het be-
ramen van een golf aanslagen:
die de Franse hoofdstad in 1985;
en 1986 trof. Hetvonnis is gelijk:
aan de eis. De rechter verdacht-'
de 31-jarige Saleh er van orga--.
nisator te zijn van een Franse;
tak van de shi'itische Hezbol-.'
lah-beweging.

Hardrijden
Veilig Verkeer Nederland'
(WN) wil via een campagne|
automobilisten ertoe brengen-
zich op 80-km-wegen aan de|
maximumsnelheid te houden.''
Op deze wegen valt bijna de*
helft van het aantal verkeersdo-.
den. In 1989 waren dat er 714.

(ADVERTENTIE;
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(ADVERTENTIE)

MORGEN, ZONDAG
KSNll:lJtH![t]__ll_iH-i/J:_il*_;yAU!.J-|:lll;Jei

SITTARD: van Sloun Interieur + Slaapadvies Centrum zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
VALKENBURG: van Sloun Interieur zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

11 iïimftiMi^
A A QA r^\/| CTO GELEEN' Annaslraat 19. lel 04490-52865

"O l__r\/Air»l_-/V I t_LO ROERMOND, Minderbroederssingel 33/— — — — — — — Zwartbroekstr 20. tel 04750-10110
">-" È N T R U M SITTARD, Industriestraat 23, tel 04490-13663
SITTARD, Industriestraat 4, tel. 04490-21839 VALKENBURG, Reinaldstraat 1. tel 04406-12705

MP LEDERMODE
(eigen produkties)

AKTUELE LEDERMODE VOOR
TONG en OUD

NIÉUWE COLLECTIE
in alle prijsklassen, zoals:

LAMBADA-ROKJES (suède)
KORTE DAMES- en HERENJASJES (suède of leer)

SUEDE COLBERTS
BROEKEN

Tevens alle reparaties
MP LEDERMODE MP LEDERMODE
Saroleastr. 61
045-742140 Minderbroederstr. 19
Heerlen Roermond
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Onze architekt Bert Brouns oriënteerde zich in Las Vegas, wij vinden nu: ?/

Las\ègaskan ietsvan Sittard leren
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VANDAAG HEROPENT Nederlands mooiste Fair M PgjgpnfflF, J Fair Play Amusementscenter is geopend van 91)0- «e

wagen of uw^S Want' de ' £ FAIR PLAY AMUSEMENTSCENTER. , 2
glamour van een luxueus casino mag u dan wel aan K V Rijksweg zuid, hoek Steenweg, Sittard e J
alle kanten omringen, de sfeer is er uitgesproken M feSiftW P^BK ~
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AMUSEMENTS-CENTERS
\

ROTTERDAM " SCHIEDAM " UTRECHT " MAASTRICHT " BARNEVELD " APELDOORN " HEERLEN "KERKRADE " BRUNSSUM " VALKENBURG " BERGEN OP ZOOM * SITTARD J_ . _^^^^_^^^^_^ —_^^^^^^-mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmm*m*m******************t*t%**---------a*********t*t***********
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Onderstaande bedrijven werkten mee aan

de nieuwbouw van Fair Play te Sittard
taKKK.aaMMMMMm.timm.llllltlllllllllt mm^mm^^m^^^

I ~^~~interieurbouw gronsvdd hv
Dr. Poelsstraat 8
NL - 6247 BWGronsveld
Telefoon 04408 - 2455'

Proficiat Fairplay en
heel veel sukses!

.
Totale pro/ekt realisatie
Verbouwing
Betimmering
Meubilering
Stoffering
Verlichting

—-^^-~ schurgers bv
' Êm tegdzettersbedrijf

fliesentegerbetneb

Kerkstraat 131___ 6439AR Doenrade
■ Tel. 04492-3952

" 09-4924561461
5135 Selfkant-Hillensberg
Bergstrasse 55a
Tel. 02456-1461

| j^O I lft*»/.A/l yWM IMf bureau voor architectuur en ruimtelijke vormgeving

_^ÏUWKuII\UO^ ontwerp, direktievoering en begeleiding
1

Oude lindestraat 40
Tel. (045) 716022

/ .WA\ Ook bij Fair Play te Sittard:

f y-pA een hoogwaardige
aM dakisolatie en
dakservice cv KUNSTSTOF dakbedekking.

Beek, tel. 04490-76924
-Specialist in moderne dakbedekkingssystemen- »«

— "

!TC^j Roderland
Imü aan
ißmm\ 't werk...

I *~~**T**Ml*m*mWT*M Steenbergstraat 25
jjj2 |^]22üiiJj3 6465 AB Kerkrade

Energietechniek
Centrale verwarming
Luchtbehandeling
Sanitaire techniek
Industriële installaties
Sprinklerinstallaties
en
Staalconstructies
Onderhoudswerkzaamheden
24-uurs service
(ook gedurende de weekeinden)
bieden wij door middel van onze zelfstandige
service-organisatie, die is uitgerust met
mobilofoon-wagens.

CEbctro-instatatwbedrijf en Reparaliebedrijl

,_,>^M I H fl NA
h^ fln|B| ) jt^ZZJtIIIIU JJ

im**\**m\ï 62IISE«u»»i*t Tol. 043-250564_^/

Met onze service enkwaliteit
wintu altijd!

El Covlero
Groothandel in vleeswaren, verse kip en salades.

De Koumen 31, 6433 KG Hoensbroek
Tel. 045-229932, Fax 045-224569, >

I[■ B ihJ \ r.* II II V^l .^m**W^^m
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Moorden
In de ruim zestien jaarvan zijn regi-
me deinsde Augusto Pinochet er
niet voor terug tegenstanders en
zelfs medewerkers, als die hem in
de weg zaten, naar een andere we-
reld te helpen. Bij aanslagen of pro-
testen hanteerde hij het oog-om-oog
tand-om-tand principe: het ant-
woord varieerde van moorden, ont-
voeringen tot nachtelijke razzia's in
de sloppenwijken.
Hij was een berekend strateeg. In de
strijdkrachten wist hij door schui-
ven, intrigeren en promoveren zijn
concurrenten op afstand te houden.
Het resultaat is dat vandaag de dag

alle generaals minstens tien jaar
jongerzijn dan hijzelfen de meesten
danken hun positie aan 'mi general'.
Mi general keek neer op 'de heren
politici', in zijn ogen vergaderzieke
kletskousen en narcisten, belust op
macht.
Het irriteerde hem mateloos als
journalisten met vragen over zijn
politieke rol kwamen. „Ik ben een
militair. Ik vervul een rol als politi-
cus om mijn land een dienst te be-
wijzen", aldus zijn vaste repliek.
Maar desalniettemin bleek de mili-
tair Pinochet een speciaal talent te
hebben om de politieke situatie
naar zijn hand te zetten.

Protesten
Toen in 1983 de eerste grote protes-

ten uitbraken en zijn positie onder
druk kwam te staan, benoemde hij
snel een burger tot premier van zijn
kabinet. De oppositie en de kerk
werden uitgenodigd voor onder-
handelingen. Onopvallend trok hij
het politiek initiatief weer naar zich
toe. De zogenaamde opening bleek
uiteindelijk het begin van nieuwe
repressie.

Zijn vader, een douanier, wilde dat
de jonge Augusto dokter werd.

Voor zijn zoon stond evenwel als
een paal boven water dat hij in het
leger zou gaan. Op veertienjarige
leeftijd meldde hij zich bij de mili-
taire academie. Aanvankelijk werd
hij afgewezen. Hij was te schriel.
Boze tongen beweren dat zijn uit-

eindelijketoelating te danken is aan
fraude.

Een groot of orgineel denker is de
generaal nooit geworden, maar hij
had wel een soort 'intellectuele hon-
ger' en het geheugen van een perso-
nal computer. En ook hier toog een
gedreven man aan het werk. Twee
militair-strategische studies ver-
schenen van zijn hand. Met name
Pinochets pil over de Stille Zuidzee
oorlog, die hij produceerde toen hij
al generaal was, wordt geprezen als
een gedegen handwerk.

Stuk zegt weinig over spreiding kennis, inkomen en macht

Sociale vernieuwing: te
veel wollig taalgebruik

ÖEN HAAG - Eindelijk was het
dan zover. Deze week presen-
teerde het kabinet zijn 'poli-
tieke vlag', de sociale vernieu-
wing. Na maanden van
spraakverwarring heeft het
kabinet-Lubbers/Kok uitge-
legd wat het met het gevleu-
gelde begrip bedoelt. Het
Wefd tijd.

net beleid wordt geconcentreerd
°P de aanpak van de langdu-
rig werklozen. Zij zijn dege-
nen die in de toekomst van de
gemeenten heel wat mogen
verwachten. Als het beleid
slaagt, zijn zij over enkele ja-
ren merendeels weer aan het
Werk. Maar de vraag is: hoe
oereik je deze mensen, zodat
ze ookwerkelijk weer aan een
oaan kunnen worden gehol-
pen. 'Mobiliseren' en 'active-
ren' zijn de trefwoorden van
net kabinet. Terecht, want demensen waar het om gaat
moeten er ook zelf in geloven.

Warrig
at de 'sociale vernieuwing' ten
Prooi is gevallen aan verhul-
lend, warrig en ontwijkend
taalgebruik is echter ook om

andere reden pijnlijk. Als
de politici langdurig werklo-zen willen opzoeken (een al ja-
Jen door premier Lubbers ge-hanteerd credo) zullen ze im-mers eerst moeten leren hun

taal te spreken. En die taal be-
staat uit heel andere woorden
dan die nu door ambtelijk en
politiek Den Haag worden ge-
bezigd, zo wordt uit de nota's
over sociale vernieuwing nog
eens duidelijk.

Minister Dales (Binnenlandse
Zaken en belast met de coör-
dinatie van al dit schoons)
staat nog steeds nummer één
op de ranglijst van auteurs
van wartaal; officiële wartaal
wel te verstaan. Zij was de
eerste die het aandurfde een
definitie te geven van sociale
vernieuwing. „Sociale ver-
nieuwing betreft processen
en activiteiten die een bijdra-
ge leveren aan een zelfstandi-
ge en volwaardige deelname
van mensen aan de samenle-
ving via betaalde arbeid en
anderszins en is daarmee een
proces van revitalisering van
de potenties van de samenle-
ving zelf. Bent u daar nog?

Dat was overigens alleen nog
maar de eerste zin van de defi-
nitie. „Vooral via gemeente-
besturen, maatschappelijke
organisaties en arbeidsvoor-
zieningenorganisatie richt het
beleid inzake de sociale ver-
nieuwing zich op het active-
ren van mensen die in een po-
sitie verkeren van grote af-
hankelijkheid, van achter-
stand en isolement en het op

een samenhangende wijze
wegnemen van belemmerin-
gen die zij ondervinden in
hun pogingen om aan de sa-
menleving deel te nemen als
individu en als onderdeel van
hun directe leefomgeving",
aldus de tweede en laatste zin.

" WIM KOK:
woede-aanval

Boos
Het cynisme en de laatdunkend

heid die in de media en ook in
delen van de politiek ont-
stond over alle onzin, was
voor vice-premier Wim Kok
aanleiding tot een woede-aan-
val. Hij maakte zich oprecht
boos over het feit dat maar
weinigen het beleid voor so-
ciale vernieuwing serieus wil-
den nemen. Daarin ging hij te
ver. Het zou hem gesierd heb-
ben als hij eerst zijn 'eigen'
ministers eens had uitgelegd,
dat met deze taal de sociale
vernieuwing nooit gedragen
zou worden door brede lagen
van de bevolking en dat is
toch de bedoeling.

Met het stuk dat het kabinet deze
week presenteerde, is er enige
verbetering opgetreden. Voor
doorgewinterde lezers van po-
litieke stukken is nu min of
meer duidelijk geworden wat
het kabinet wil. Maar toch
prijken er weer typisch 'lub-
beriaanse' zinnen in het stuk.
Een voorbeeld: „Daarmee is
een eerste cirkel waarbinnen
sociale vernieuwing gestalte
moeten krijgen gegeven:
mensen helpen zich weg te
scholen uit de werkloosheid".
Zo moet hét dus niet.

In het begin van de negentiende
eeuw sprak de gegoede bur-
gerij Frans in dit land, om zich
te onderscheiden van het la-
gere deel der natie. Later wer-
den de verschillen in taalge-
bruik ■ subtieler: sprak het
Feijenoord-stadion 'plat', en
onderscheidde Wassenaar
zich met 'bekakt. De laatste
jaren is iedereen eraan ge-
wend geraakt dat het een spe-
ciale opleiding vraagt om
Haagse taal te doorgronden.
Het is een soort vanzelfspre-

kendheid geworden, die on-
gezond is.

binnen/buitenland

Chili'slangst regerende president draagt macht over

Augusto Pinochet:
berekend strateeg

Van onze correspondent

&NTIAGO - Als hij mor-.
officieel de macht over-raagt, is hij Chili's langst

'gerende president ge-
eest. Een opmerkelijk re-
*rd voor een man die zo-
fel vijanden heeft. Augus-

' Pinochet (74) kwam meer
zestien jaargeleden aan

F macht na een staats-
feep waarin zijn rol nooit
Gemaal duidelijk is ge-
erden. In zijn eigen landkakten zelfs behoudende
ndernemers een zucht van

toen de dictator
jaargeleden werd

'eggestemd. In de rest vane wereld is hij steeds een
°ütieke paria geweest.aar in jaaruit veroordeelde
F mensenrechtencommis-
|* van de VN zijn regime
f* zelfs zijn bondgenoot uit
P begindagen van de
Ratsgreep, de Verenigde
r^ten, liet hem halverwege
Püen.

faty- maakte dat de dictator het zo-[JS heeft volgehouden? De gezag-
slende Britse krant 'Financial

~^es' typeerde Pinochets overle-J'gsstrategie ooit als een combina-
' van sluw zijn, koppigheid en
iut geweld. „Als Pinochet een

voor zich ziet, is zijn eerste in-|^'ng er omheen lopen. Als date 'kan, zal hij een tunnel eronder-
°r graven. En als ook dat mislukt,reekt hij de muur af.

( Chileense psychiater Antonio de
*arra noemt de vertrekkend pre-sent 'een militair zonder scrupu-_ als zijn eigen positie in gevaar

! J^'gt te komen. Zijn stille kracht; De la Parra als: „Hij ruikt
i j*9l-macht is; hij denkt als een stra-
-1 en hij handelt snel en verras-- ?nd".

Journaliste Elizabeth Suberca-
die samen met een collega de

s<*chthebber vorig jaar vijftien uur
fr 8 achter gesloten deuren onder-
lag, karakteriseert hem als 'poli-

etico'. „Ik heb zelden iemand ge-
Jj JJ die zoveel persoonlijkheden in
L.* 1 verenigt en zo snel van stem-'ng wisselt", zegt zij.

L^t ene moment is hij een galante
L ae heer, die plagerig grapjes
L, t, en het volgende moment
i^fwt hij vuur en slaat hij met de
L 'sten op tafel. Dan verandert hij
L ef in een kind, dat graag een ver-
IL .tJe wil vertellen. Als zijn irrita-
b;. ls gewekt, zie je hem verharden.
p'll toon wordt autoritair en cy-

nisch. Zelfs de kleur van zijn ogen
verschiet".

" Augusto Pinochet, een gedreven man en bang voor niets en niemand.

Fit
Maar hoe ziet de generaal zichzelf?
In vraaggesprekken cultiveert Pi-
nochet het beeld van een evenwich-
tig mens, die de rede prefereert bo-
ven het geweld. Een tevreden man
die zijn eigen echtgenote aantrekke-
lijker acht dan Sophia Loren en het
leven in zijn greep heeft. Bang voor
niets of niemand. Geen last van
nachtmerries of slapeloosheid.
ledere dag een half uur gymnastiek.
Bij schaarse gelegenheden een
glaasje droge witte wijn. Zoetstof in
plaats van suiker. Veel kruidenthee
en mineraalwater, krackers, yog-
hurt en vers fruit „want daar blijf je
fit bij".

Uren kan de generaal grasduinen in
zijn bibliotheek, die inmiddels der-
tigduizend titels telt. Lezen is zijn
grootste passie. ledere avond voor
het slapen gaan vijftien minuten.
Nee, 'Honderd Jaar Eenzaamheid'
van Nobelprijswinnaar Gabriel Gar-
cia Marquez niet. „De meeste mo-
derne auteurs zijn nogal rauw".
In bed leest de president regerings-
stukken of een historisch getinte ro-
man. Want vooral geschiedenis stilt
zijn leeshonger. De klassieken, de
biografie van Lodewijk de Veertien-
de, De Oorlog van de Stille Zuidzee
van Bulnes zijn enkele van de favo-
rieten.

Eigenwaan
Pinochets eigenwaan heeft altijd
een religieus tintje gehad. Over zijn
overlevingskracht zei hij jaren gele-
den: „Men doet alsofdat een geheim
is; het is geen geheim. Ik ontvang
mijn kracht regelrecht van God,
want ik strijd voor een gerechte
zaak. Voor het christendom en te-
gen het marxisme". De moordaan-
slag in 1987 die hij op wonderbaar-
lijke wijze overleefde, heeft hem ge-
sterkt in de overtuiging dat hij de
tweede gezondene van God is.

Het enige vervelende is dat de we-
reld dat nooit heeft begrepen. In het
interview van de journaliste Eliza-
beth Subercaseaux en haar collega
Raquel Correa, verklaart Pinochet
waarom geen enkele van 'de heren
bestuurders die zichzelf democra-
ten noemen' hem ooit heeft uitgeno-
digd of bezocht.

Chileense ballingen hebben hun
vrienden overal. Het is een wereld-
wijde samenzwering van marxisten.
Zij hebben duizenden dingen bij el-
kaar gelogen over mensenrechten.
ledereen is beïnvloed.En wat weten
die anderen ervan? Waren ze hier?

Geweten
Nee, de generaal heeft een zuiver
geweten. „Ik maak me zorgen om
andere dingen, een kleinkind, mijn
vrouw, mijn kinderen. Niet om al
die dingen die men over mij zegt".
En als ze hem zo nodig straks daar-
over willen lastig vallen. Ze kunnen
hun gang gaan. „Ik laat dat aan mij
voorbij gaan. Stoïcijns. Want wij,
soldaten, zijn anders. Wij zijn men-
sen van weinig woorden. Dat heb-
ben burgers nooit goed begrepen.
Het is De Geschiedenis die mij uit-
eindelijk zal beoordelen", zegt hij in
datzelfde vraaggesprek.

Wie dacht dat 'De Geschiedenis'
zich nu kan ontfermen over de ge-
neraal, heeft het mis. Augusto Pino-
chet blijft chef van de strijdkrach-
ten. Zijn missie is niet volbracht. Hij
is nodig. Zijn mannen, zijn soldaten
kunnen gewroken worden. „Ik weet
hoe ze zijn, politici, met hun dubbe-
le normen". En ... Dios sabe (God
weet het)... of hij in 1994 bij de vol-
gende verkiezingen terugkeert als
president. „Als het volk dat wil, ben
ik bereid".

tineke holtwijk

Hitler
En natuurlijk de verhalen over de
Tweede Wereldoorlog. Over Rom-

mei bijvoorbeeld. „Hoe die man
zich in Afrika wist te verdedigen".
En Hitler? „Die heeft zich vergist.
Daarbij had hij de tekortkoming de
oorlog te verliezen".
Pinochet ziet Hitler als een produkt
van zijntijd. Zelf plaatst hij zich ook
in het perspectief der geschiedenis.
Hij is een man met een missie. De
bloedige machtswisseling was ge-
rechtvaardigd om „te voorkomen
dat we een provincie van de Sovjet-
unie werden". Het militair bewind
daarna was nodig om rust en orde
terug te brengen en van Chili een
welvarende natie te maken.

Zoals de meeste dictators ziet ook
Pinochet zichzelf als de enige die
deze gecompliceerde taak tot een
goed einde kon brengep. Wat hem
uiteindelijk parten heeft gespeeld,
is zijn behoefte aan erkenning. Hij
wilde zijn rol legaliseren voor het
oog van de wereld.
Dat hij in 1988 door de meerderheid
van de Chilenen in een door hem
zelf uitgeroepen referendum werd
weggestemd, was een volkomen
verrassing voor hem. Zijn nederlaag
voelde hij als verraad. Hoe ondank-
baar toonden de Chilenen zich je-
gens hun Leider die de vrede had
doen weerkeren, huizen voor hen
bouwde en wegen aanlegde.

Verhullen
Staatssecretaris Hans Simons

beloofde donderdag zijn le-
ven te beteren. Hij verdigde in
de Tweede Kamer een nota
over radioactieve straling en
moest bij die gelegenheid toe-
geven, sommige delen van die
nota zelf ook niet helemaal te
begrijpen. Na afloop beloofde
hij dat geschriftenvan zijn de-
partement voortaan in het Ne-
derlands zullen worden ge-
schreven. Het is te hopen dat
hij dat er bij zijn ambtenaren
door krijgt. Zij zijn het vaak
diewollige taal gebruiken, om
de werkelijke bedoelingen te
verhullen.

Wie het bolle proza terzijde
schuift, ontdekt dat het kabi-
net vooral bezig is met een be-
stuurlijke operatie. Er wordt
eindeloos gesleuteld aan de
verdelingvan het geld over de
gemeenten. Dat is nuttig,
maar heeft weinig te maken
met de klassieke opvatting
van spreiding van kennis, in-
komen en macht.

Hoe het kabinet uit dit dilemma
moet komen, is vooralsnog
onduidelijk. Misschien moet
het kabinet wel zo snel moge-
lijk zijn handen van de 'socia-
le vernieuwing' aftrekken.
Tenslotte hebben gemeenten
als Rotterdam laten zien in de
praktijk heel sociaal vernieu-
wend te kunnen werken, als
ze daar de gelegenheid maar
voor krijgen. Als de bijdrage
van het kabinet is, dat de ge-
meenten meer armslag krij-
gen, zonder de alom aanwezi-
ge controle van de rijksover-
heid, is dat misschien wel de
grootste vernieuwing. Dan
worden we niet meer ver-
moeid met het wollige taalge-
bruik van de landelijke poli-
tiek; en dat is winst.

henri kruithof

Maij- Weggen 'redt' Noordzee

(ADVERTENTIE)
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ZATERDAG 17 MAART 21 uur
CASINO BRUNSSUM
Casino Brunssum: Treebeekplein 133, telefoon 045-211537 - Toegangsprijs: ’ 19,-

-.OUDE STIJL" JAZZCLUB ZUID-LIMBURG

amro bank I) '^JJ.-S" «'m»s- L^^Et]
_>--. wmm^n LEZERSKORTINGDEZE BON ,
i jygeeft aan de kassa recht op een korting van ’ 5,- per persoon y/

op de toegangsprijs van de JAZZ-NIGHT OTO
op zaterdag 1 7 maart 1990 in Casino Brunssum

De bon geldt voor max. 2 personen
coll rJ
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. ACADEMISCH

UN/ ZIEKENHUIS%¥ MAASTRICHT

HERHAALDE OPROEP

Binnen hetLaboratorium voor Weefseltypering bestaat op
korte termijn plaatsingsmogelijkheidvoor een

analist m/v
vacaturenummer 14/7

Taken: het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden op
het gebied van de transplantatieserologie en detoegepaste
Immunologie, in het bijzonder het aantonenvan weefsel
(HLA)-antigenen, het aantonen van antistoffen tegen (HLA)-
antigenenof andere witte cellen of trombocyten voor-
komende antigeenstructeren. De werkzaamheden vereisen
deelnameaan een bereikbaarheidsdienstvoor transplantatie.

Verfristen: HLO of HBO-A microbiologie ofklinische
chemie; bij voorkeur werkervaring.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal

’ 3.307,-bruto per maand, conform schaal 806BBRA '84.
De functie is momenteel onderwerpvan eenfunctiewaarde-
nngsonderzoek.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnenbij mevrouw
Dr. E.M. van denBerg-Loonen, Hoofd Laboratorium voor
Weefseltypering, telefoon 043-862066,mevrouw J.Lic,
HoofdanalisteLaboratorium voor Weefsettypering, telefoon
043-862066,of bij de heer J.H.van Beem, Personeelconsu-
lent, telefoon 043-862345.

Zij diereeds op de vorige advertentiereflecteerden behoeven
niet meer opnieuw te reageren.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoekmaakt
deel uit van dezeprocedure. Voor elke functie komen zo-
wel mannen alsvrouwen in aanmerking. Ukunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleidingen ervaring, binnen 14 da-
gen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht

I
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Klassekeukens en
keukenarchitectuur met
'n Frans tintje!

KEUKENMONTEURS OPGELET!
Wij zijn:
een gerenommeerde keukenzaak met uitsluitend verkoop van topklasse
kwaliteitskeukens.

Wij vragen:

1. EEN ALLROUND KEUKENMONTEUR m/v
die zelfstandig een keuken kan opbouwen.

2. HALFWAS KEUKENMONTEUR m/v
Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

met 'n Frans tintje!

Rijksweg 21, Gulpen Geopend van maandag Lm vrijdag van
Tel.: 04450-2490* 9.00-18.00 uur; zaterdags van 9.00-17.00 uur;
Fax: 04450-3838 donderdags tot 21.00 uur.

10 jaar volledige garantie op onze keukens
5 jaar volledige garantie op onze apparatuur_ 1

IjHÉM /.CMESBURO
BREKELMANS

.1 ingenieurs voor bouwkonstrukties
lid orde nederlandse raadgevende ingenieurs

MAASTRICHT het buro verzorgt het ontwerp, de berekening en het tekenwerk
van bouwkonstrukties in voorgespannen beton, gewapend beton,
staal, hout en metselwerk.
een belangrijk facet hierbij is de ontwikkeling en begeleiding van
bouwsystemen en produkten.

wij hebben plaats voor een

tekenaar - konstrukteur
voor het berekenen van prefab beton in de woning- en
utiliteitsbouw en het uitwerken hiervan m.b.t. een CAD-systeem;
tot de taak behoort tevens het overleg met bouwbedrijven,
na een opleidingsperiode biedt de funktie een zelfstandige en
verantwoordelijke taak.

voor de funktie kan in aanmerking komen een jonge, energieke
stationsstraat 16 mts-er met belangstelling voor konstruktie en enige ervaring als
postbus 3016 betontekenaar.
6202 na maastricht
telefoon 043-254637 belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie met
telefax 043-254190 curriculum vitae te richten aan de heer ir. I.g.m. brekelmans.
50*49 *

VENCKEN
40 jaar

onder de vlag van
VOLKSWAGEN

Wij vieren ons 40-jarig dealerschap voor Volkswagen. Een dubbel feest eigenlijk
want tegelijkertijd vieren wij de import van de anderhalfmiljoenste Volkswagen in
Nederland.
Van 10 maart tot en met 17 mpart a.s. zijn groot en klein welkom op dit gran-
dioze jubileumfeest van Veneken in Heerlen.
Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 18.00 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur.

GARAGE VENCKEN B.V.
Peter Schunckstraat 10, 6418 XD Heerlen, tel. 045-412641.
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Nieuw economisch
plan in Zweden

- Premier Ingvar
"sson van Zweden heeft een".w plan ingediend om de inflatie
£IJtt land te beteugelen en Zweed-exPortprodukten beter te laten'curreren op de wereldmarkt. Innieuwe plan houdt de regering1aan een prijsstop en een bevrie--8 Van de huren, maar het verbod
stakingen en een gedeeltelijke

zijn uit de plannen verwij-

Je laatste twee punten leidden.eveer drie weken geleden tot devan de Zweedse regering, ook
* onder leiding van Carlsson. De
JWer verklaarde woensdag in hetlement dat zijn regering voor-
la blijft geven aan bestrijding van
Kostenstijging die Zweden lang-llTl uit de exportmarkten prijst.

In plaats van op een stakingsverbod
vertrouwt premier Carlsson nu op
een tussenpersoon die bij arbeids-
conflicten moet bemiddelen. Vol-
gens minister van financiën Allan
Larsson, die de teruggetreden Kjell-
Olof Feldt heeft opgevolgd, vormt
inflatie een grote bedreiging voor
volledige werkgelegenheid die de
regering zo hoog in haar economi-
sche vaandel heeft staan.

Verhogen
Zon omgekeerde rentestructuur
kan dan weer actueel worden, voor-
al als de Bundesbank zou besluiten
om de officiële rentetarieven te ver-
hogen. Dat gebeurt als de verwach-
te inflatie groter blijkt te zijn dan
aanvankelijk werd verondersteld.

De Rabobank-economen merken
op dat de ontwikkelingen in Oost-
Europa een positieve uitwerking
hebben op de groeivooruitzichten
voor de Nederlandse economie.

Vooral onder invloed van de ko-
mende Duitse eenwording mag im-
mers worden gerekend op enige ex-
tra vraag vanuit het buitenland. Dat
houdtin dat de hoogconjunctuur in
Nederland, ondanks de zeer hoge
rentestand, geen forse teruggangzal
vertonen.

Fiscus aktiever
£$ HAAG - De belastingdienst
'troleert vaker en effectiever de
khouding van bedrijven. Het

a tal boekencontroles steeg vorig
J*van 73.000 naar 83.000, zo blijkteen brief van staatssecretaris

Amelsvoort (financiën) aan de. eede Kamer. De boekencontrole
doorgaans tot hogere belas-

gppbrengsten voor de schatkist.
e 'g steeg die extra opbrengst bij
[e ï*)°otschapsbelasting, inkom-v,belasting en omzetbelasting al

lal met 269 miljoen.

beursoverzicht
Verdeeld
QSTERDAM - Op een effecten-
gj urs die na twee dagen van stij-
bo en met et wee'te'ndevoor de
l{0

eS duidelijk gas terugnam, is de
dapfs van Ahold in de loop van deI^B felatief sterk aangetrokken. De(j_,ers van het detailhandelsfonds
ga ar>dde ten opzichte van devoor-
-13 ijde dag met een winst van
hQ "°P een meer dan 3 procentgerkoerspeil van f 118,80.
t! * Damrak begon overwegend
il)* Wat hoger, maar gaandeweg
[w. sten veel fondsen wat terrein
tocJ^geven. Uiteindelijk bleef er
su Wat winst over. De koersindex
'otaF met °-2 Punt naar 192-6- De
vt jj'e handel op de beurs kwamhr\ 8 u'l op 1-851 miljoen, waar-de aandelen f686 miljoen voor
.rnireltening namen.Heineken ge-

if Zlch wsselvallig.
van drankenfonds kwam in de loop
'98q da^ met Soede cijfers over
ïelfc' r werd op zeker moment
°D 1 i

Cen winst geboektvan 40 cent
Bih ' waarna het bergafwaarts
% naar f 108-Na het bekendwor-
0h ,van de cijfers trad een herstel
b]e l°t flo9.Bij de internationals

6n devel*schuivingen beperkt.
vïn ° gedroeg zich met een verlies
t-hJ? cent op fl2B het zwakste,
c«m aan de andere kant KLM 70
%?Aatot f 37,40.De verzeke-

C°ncerns konden zich voor-
n2^ redelijk handhaven, on-

bekendmaking van Delta
**!. rf over de gigantische verlie-
stor2.Ie de maatschappijen door de
e_htpen geleden hebben. Later
iti er zakten Aegon en Nationale

S^ itrs in de aandelenmarkt deed
*^et <. ntemationale het erg goed
BfOcß winst van biJna f 5 'o'Jna 8fon<js Van de k°ers) op f65. Ook
Vatl. en uit de bouw en aanver-J^arkt s|ct°ren lagen goed in de
'124 L Sphinx trok f 2aan totf3q u , Norit was nu weer eens
VfW r °P f 1045-Kühne en HeitzI^7'sselde f2,30 hoger van eige-f 44,30. Polygram moestr CO cent prijsgeven op f 33,40.

Honderden banen
weg bij Akzo
in Emmen

Van onze verslaggevers
EMMEN - Bij de afdeling tapijtga-
rens van het chemieconcern Akzo
in Emmen staan honderden banen
op de tocht. De directie van deze
multinational werkt op dit moment
aan voorstellen aan de vakbonden,
waarbij de afdeling sterkzal worden
afgeslankt. Op dit ogenblik vinden
nog ongeveer duizend mensen werk
in deze afdeling. En dat zullen er
volgens de directie in de nabije toe-
komst enkele honderden minder
moeten worden.
Er wordt gedacht aan het invoeren
van het systeem van 'short time'
-werken. Mensen kunnen dan voor
een deel van de dag of de week naar
huis gestuurd worden. Deze nieuwe
plannen die later dit jaar nader zul-
len worden uitgewerkt, staan los
van de enkele jarengeleden ingezet-
te reorganisatie bij Akzo in Emmen.
In mei praten de vakbonden met de
directie over de reorganisatieplan-
nen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
HOOfdfondsen vk sk BA NL 77-93 98,20 98,20 83A Stevin76 101,00 b 101,00 b Maxwell Petr. 690,00 690,00 CLN Obl.Waardef. 99.00 99,20 BET Public 2,60 - Eastman Kodak 73,00 74,00 E&L Belegg.3 74,00 74,40
AFrnN ln7nn .„.„„ B'/. NL 83-93 98,10 98,10 B'/2 Volker7B 99,00 101,00 Medicopharma 61,00 60,80 Delta Lloyd 42,80 42,00 Bethl. Steel 17,90 18,20 Exxon Corp. 89.00 88,00 Free Rec.Sh. 32,70 32,70
Ahnlrt lis 9n ïsan BA NL 84-94 97,65 97,65 Idem (div9o) 63.00 - DPAm. Gr.F. 25.50 25.50 Boeing Comp. 66,00 67,00 Fluor Corp. 82,00 - Geld.Pap.c. 67,00 66,50
ïj.,' 9s»n ..am BA NL 85-95 96,95 97,00 ninno-l „„„„io. Melia Int. 5,20 5,20 Dp Energy.Res. 46,50 - CDL Hotels Int 0.88 - Gen. Electric 118,00 119.00 Gouda Vuurv c 94.30 94,30
Am .non .nin BV4 NL 90-00 94,60 94,60 ■""«»■" aanOBIBn MHV Amsterdam 18,90 - Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30 Chevron Corp. 66,00 - Gen. Motors 85,00 85,70 Groenendijk 34,00 34.50
AirpnV:. i..ln i...n BNL 83-93 97,80 97,80 Aalberts Ind 66,50 66,50 Moeara Enim 1225,00 1225,00 EMF rentefonds 58,10 58,20 Chrysler 17,00 17,90 d GiUette 95.00 98,00 i Grontmij e 188,00 189,00?T° «,n ««n BNL 85-95 96,50 96,55 ACF-Holding 35,50 34,20 M.Emm 08-cert 15950,00 15950,00 Eur.Ass.Tr. 10,40 10,60 Citicorp. 24,70 25.20 Goodyear 68,00 68.00 HCA Holding 51.80 50,50
AmmAinP a«" aam 7% NL 77-97 94,75 94,75 AhrendGr.c 217,00 219,00 Moolen en Co 28,80 28,30 EOE DuStlnF. 290,00 286,00 Colgate-Palm. 57,00 59,00 Inco 46,50 47.50 Hes Beheer 219,00 220,00
Ammßank 7fi.n 7R9n 7% NL 77-92 97,20 97,20 AirHolland 26,80 26,80 Mulder Bosk. 60,50 64,00b EurCrFund 60,00 60,50 Comm. Edison 35,50 35,20 1.8.M. 199,00 202,00 Highl.Devel. 14,70
RnrsiimHW .ïin 79sn 7% NL 82-93 97,15 97,15 Alg.Bank.Ned 40,70 41,00 Multihouse 8,00 7,90 Euro Spain Fd 9,30 9,40 Comp.Gen.El. 540.00 - Int. Flavors 118,00 - I Homburg eert 3,50 f 3.55
RnhrmTet' won (_n.n 73A NL 85-00 93,05 93,05 ABN(div'9o) 38,70 38,60 Mynbouwk. W. 410.00 411,00 Gim Global 50,50 50,50 Control Data 18,50 18,50 ITTCorp. 119,00 - Interview Eur. 8,50 8.70
CSMiwt "'.n nin 7%NL90-00 91,30 91,35 AsdOpt.Tr. 20,80 20,80 Naeff 300,00 - Hend.Eur.Gr.F. 217,00 216,00 Dai-Ichi Yen 2660,00 2640,00 Kroger 22,50 23,00 Inv. Mij Ned. 53,00 53,00
Daf .ion vïZ V/2 NL 78-93 98,00 97,80 Asd Rubber 5,30 5,40 NAGRON 45,50 45,70 Henderson Spint 68,00 68.50 Dow Chemical 66.50 67.00 Lockheed 66,00 66,00 Kuehne+Heitz 42,00 e 44,30
Dordt Pntr 119TO ii9sn 7/2 NLB3-90-2 99,55 99,55 Ant. Verff. 410,10 - NIB 618,00 617,00 Holland Fund 73,00 73,50 Du Pont 39,25 - Merck & Co. 132,00 129,50 LCI Comp.Gr. 74,70 74,50
DSM 1970 nino 7'/2 NLB4-00 92,55 92,70 Atag Hold c 97,80 98,40 NBM-Amstelland 18,10 18,20 Holl.Obl.Fonds 113,00 113,50 Eastman Kodak 39,30 39,90 Minn. Min. 154,00 157,00 Melle 292.00 293,00
r,,'' ipr io'm 'ir"" 7'/!. NLBS-95 95,30 95,35 Aut.lnd.R'dam 85,00 85,00 NEDAP 368,00 368,00 HolLPac.F. 106,50 107,00 Elders IXL 2,90 - Pepsi Co. 109.00 111,50 Nedschroef 117,50 119,00
FnlcltP. crt IA9O IR.O 7/2 NL 85-2 95 94,90 94,90 BAM Groep 88,00 90,00 NKFHold.cert. 338,00 338,00 Interbonds 492.00 492,00 Euroact.Zw.fr. 154,00 - Philip Morris C. 70.50 74,00 Neways Elec. 9.00 9,00
rKißrnrr 97fi0 97fio 7/2 NL 86-93 97,15 97,30 Batenburg 88,90 88,90 Ned.Part.Mij 41,10 41,10 Intereff.soo 46,70 46,80 Exxon Corp. 46.60 46,50 Phill. Petr. 49,50 49.50 NOG Bel.fonds 30,50 31.50
HrSTWhn il 70 i 7/2 NL 8911 89,70 89,60 Beers 127,00 127,00 Ned.Spnngst. 10000,00 - Intereff.Warr. 306,00f 306,001' FirstPac.HKs 1,30 - Polaroid 82,00 81,50 pan pacific 10,50 10,50
Heinekm 10QO inonn 7>A NL 89-99 88,30 88,30 Begemann 137,50 136,80 Norit 1015,00 1048,00 JadeFonds 174,00 174,50 Fluor Corp. 43,25 - Procter&G. 119,50 121,50 d PieMed. 10,70 11,00
Hn onvMK 7Sin 71 oo 7NL 66-91 98,00 98,00 Belindo 322,50 323,50 Nutricia gb 73,00 73,20 Japan Fund 25,00 25,40 Ford Motor 47,10 47,60 Quaker Oats 86,00 - Poolgarant 9,00 9,00
HmVtPi-TWI 00 nn 109 00 7NL 66-92 96,80 96,80 Berkels P. 5,40 5,45 Nutricia vb 80,50 80,50 Jap.lnd.Alpha Fd 12100,00 12250,00 Gen. Electric 62,30 63,00 Sehlumberger 92,50 93,50 SimacTech. 16,60 17,50
lntM.,llpr Qiooß sqso 7NL 69-94 95,60 95,80 Blydenst.-Will. 27,30 27,00 Nijv.t.Cate 95,80 95,30 JapanRot. Fund yen 9800,00 - Gen. Motors 45.20 45,80 Sears Roebuck 77.50 77,10 d Sligro Beh. 48.00 48.20
KIM ifi.n I7in 7NL 85-92/96 92,60 92,60 Boer De, Kon. 315,00 UTflO Nijv.Cate d'9o - - Mees Obl.Div.Fonds 96,00 96,00 Gillette 51,00 51,50 Shell Canada 62,50 62.50 Verkade Kon. 285,00 284,00
KnnNpdPan 1090 ia'fin 7NL 87p93 93,30 93,35 de Boer Winkelbedr. 60,10 60,50 Oce-vdGr.di.9o - - MXInt.Vent. 50,00 51,00 b Goodyear 35,50 35,50 Tandy Corp. 58,50 59,50 VHS Onr. Goed 14,80 14,80
Knn nii» u.70 us'on 7NL 89-99 87,20 87,25 Bols 163,50 164,50 Omnium Europe 14,50 14,00 Nat.Res.Fund 1430,00 1430,00 Grace&Co. 29,00 - Texas Instr. 67,00 67,50 Weweler 83,50 82,00
Na» NBdM-l 7110 70in 7NL 89-99-3 87,00 87,03 Boskalis W. 14,40 15,30 Orcoßankc. 67,50 67,70 Nedufo A 132,80 132.80 Honeywell 85,50 85,20 Union Pacific 141,00 141,00 «_____.
NMRPn.thank .H7n aonn 7NL 89-99-4 86,75 86,75 Boskalis pr 16,70 17,20 OTRA 179,00 179,50 Nedufo B 135,50 135,50 Int.Bus.Mach. 105,25 106,80 Unisys Corp 30.00 31,50 OPTIEBEURS
Nprinnvri QS9O o*" 63/-NLI-2 85-95 92,25 92,30 Braat Beheer 42,00 42,60 Palthe 68,00 68,00 NMB Dutch Fund 37,80 38,00 Intern.Flavor 55.30 - USXCorp 66,00 68,50 ■ , vk skS~Jr, 9Qi'so 9oi nn 63A NL 86-96 91,70 91,70 Breevast 16,30 16,30 Philips div.'9o 38,90 39,10 NMB Global F. 47,40 47,70 Intern. Paper 51.75 - Vanty Corp 3,60

ftki.nedHr.ld IWOO Z 6%NL88-98 86,20 86,12 Burgman-H. 3400,00a3400,00 a PirelliTyre 28,80 28,50 NMB Obüg.F. 34,00 33,50 ITTCorp. 54,00 55,30 Westinghouse 141,00 142.50 abn c apr 40,00 248 1.30 130
PhMinT 4040 .nin 63/< NL 89-99 85,75 85,72 Calvé-Delft pr 800,00 800,00 Polygram 34,10 33,40 NMBRente F. 98,30 98,60 K.Benson® 5171,00 5171,00 Woolworth 115,00 117,50 a" c apr 20,00 240 2.40 4,00
Rnhir.,. ino'9o 0080 6V2 NL6B-93-1 95,50 95,70 b Calvé-Delft c 948,00 952,00 Polynorm 96,00 96,00 NMB Vast Goed 38,30 38,30 Litton Ind. 71,80 72,80 Xerox Corp. 93,00 96.00 akzo c apr 25,00 534 7,00 6,00

Rodamco 8130 81 in 6Vi NL6B-93-2 95,20 95,20 Center Parcs 51,30 50,80 Porcel. Fles 184,00 184,00 Obam, Belegg. 213,00 215,50 Lockheed 35,50 35,50 .... _~.__ . af° c aPr 702 3,50 3,50

RnHn" oann ■ Q.'in 6'A NL 68-94 94,30 94,30 Centr.Suiker 75,00 74,50 Ravast 45,00 45,20 OAMFRentef. 12,05 12,05 Minnesota Mining 81,00 82,50 EurO-ObligatlOS & COnV. Akzo c apr 35,00 405 1,70 1,70
Roento .7.0 M 6/2 NL 86-96 87,55 87,65 Chamotte Unie 6,80 6,70 Reesink 71,50 71.20 Orcur.Ned.p. 47,20 46,90 Mitsub.Elect. 1030.00 - 10'aAegon 85 101.00 - *~° ' J"' 3°'" " ?'" J'"
StorkVMF 4640 47 10 NL 87-94 89,90 90,00 Cindu-Key 195,00 195,00 Riva 48,50 b 49,00 Pac.Prop.Sec.f. 46.00 46,10 Mobil Oil 62,50 62,50 Aegon warr 12,30 12,30 "?° P *Pr '??"?? £? }"*" J.30
Unnever 14480 1..M 6'A NL 88-96 87,00 87,10 Claimindo 315,00 - Riva (eert.) 47,70 48,00 Pierson Rente 100,00 99,60 Morgans 37,00 37,40 10'/2 A8N87 93,75 93,75 °"hr f «m IS .on 7"
Ver Bezit VNU 99 30 99 30 «^ NL 88-98 84,90 84,95 Content Beheer 22,40 22,50 Samas Groep 64,00 64,30 . Postb.Belegg.f. 51,10 51,20 News Corp Auss 10,60 11,00 i3Amev 85 9710 97 10 £} 'ffl ,nm 679 jïl "VomacSoftw 48 20 49 00 6>/ 2 NL 89-99 84,45 84,45 Cred.LßN 53,50 53,50 Sarakreek 29,80 31,30 Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00b Nynex 80.40 80,80 10 AmevBs 10150 10150 tl r mr mm «7 ÏU .Mvounacsoltw. 48,20 49,00 6NLB? 848() 8487 CrownvGc 9030 9030 Schuitema 1345,00 1345,00 Rabo Obl.inv.f. 73,40 73,40 Occ.Petr.Corp 27,60 27,70 ii AmevB6 92 75 92 75 / P! c'SS ïïó ?.n l'Z
Wessanen fi.7o Min 6'/i NL 66-91 98,30 98,30 Delft Instrum. 49,00 49,70 Schuttersveld 37,50 37,80 Rabo Obl.div.f. 47,50 47,60 Pac. Telesis 44,20 44,40 ioV2 AmroB6 95 40 9540 ° JUL U.m « iim ~«
Wo ter" Kluwer 4M 4M 6'A NL 67-92 95,30 95,30 Desseaux 246,00 246,00 Smit Intern. 60,30 65,00 RaboOnr.g.f. 84.80 84,80 P.&O.® 7,00 7,00 a" MjO OW SS '^ ?$ fg^S '^wolters Kluwer 4b,9U 47,00 6v.NL86.92/6 89,55*89,55 Dorp-Groep 34,90 34,80 St.Bankiersc. 24,00 24,00 Rentalent Bel. 131,20 131,00 Pepsico 58,50 59,10 90 00 90 00 2 ,7." " IZ l,n

6V. NL 86/96 85,95 86,00 DSM (div'9o) 106,50 105,50 SUd Rotterdam c 46,50 46,60 Rentotaal NV 30,50 30.50 PhiUp Morris C. 38,80 38,30 d Amro Bank wr 1320 lüü 60e C 1 Ut" .?_ ." .'„Binnenl. Obligaties 6V.NL86p95 88.60 88,75 Econosto 320,00 323,00 Telegraaf De 90,50 90,70 RG groen 50,60 50,60 PhiU. Petr. 26,40 26,40 Amro zw 86 7200 7200 ° ""ü. S.m io. Ï'SX ."(Staatsleningen) 6V.NLB7-3p95 88,55 88,70 EMBA 120,00 122,00 TextTwenthe 340,00 340,00 RG blauw 50,10 50,10 Polaroid 47,20 46,80 9 BMH ecu 85-92 .^ 94!50 l "J? 28000 525 650 600.._, x„ O,„o 61/4NLB7-1/95 88,05 88,10 Eriks hold 112 00 114 00 TulipComp. 34,00 34,50 RG geel 49,00 49,10 Privatb Dkr 272,00 274,00 7RMH 87 94 50 94 50 P 900'nn _S q'-a S'SSJS*SJ* fff8 "2'10f 11205 61/4NLB7-2-95 87,80 88 00 nèxovi.lnt MM 9150 Tw.Kabel Hold 145,50 149,00 Rodin Prop.s 106,50 106,50 Quaker Oats 47,00 - OViEE-Lu 84 98 75 98 75 "* C "^ .21 .'S' HSS?ÏÏHI 10330 103'30 6V.NLBB-94 90,45 90 60 JKaM c 97T0 9800 "bbink 79.00 a 78,00 a Rolincocum.p 91.50 91,80 St.Gobin Ffr 550,00 560,00 9 ,Êlß^cu 85 9500 96 00 "* ° *Vl "^ "HS 2.«."h'o1,"91 '°265 102'65 63/, NL 78-98 92,70 92 70 Fumess 1» 119 50 Union Fiets. 26,00 26,40 Sci/Tech 16,50 - Saralee 26,00 - ï^ffflAn-.F MM M9O Z l mrt ri¥to fn V*l .'S!% NL 8191 'o !o!'»o 6'ANLBB-98 2'Jll 86;4° Gamma Holding 80^ SOM Ver.Glasfabr. 323,00 330,00 Technology F. 17,80 17,80 Sehlumberger 49,10 49,70 £K ,SS WW Z p mrt MOM » 4 Mlm «Jon "'?n M 6NL 67-92 96,40 96,40 Gamma pref 5,80 5,80 Vert» . ",80 57, M Tokyo Pac. H. 243.M 244,50 Sears Roebuck 41,10 41,20 10NGU 83 IM.M IMM !^ *Tr 97000 Mfi ifa !mANLB.'9. mm m'n 6NL 87"94 Sf 88'85 Getronics 29,50 29,00 Volker Stev. 69,20 69,00 Trans Eur.F. 81,20 81,70 Sony (yen) 41,80 42,70 2'Z.NMB Pb.B6 80 70 81M Z S Z 275 M m630tw?OT S» Zil n.'S 6NLBB-94 88,90 88,95 Geveke 47,50 47, M Vredestem 21,30 21,0 Transpac.F. 450.M 450.M Southw. BeU 56,90 57,70 NMB Postb.war. 74,10 73,60 ud gJ£ SJ'ÏÏ IJ? 206'£L J^g?^»J"o9 K S.'?S 6NLB«-95 87'25 87,25 Giessen-deN. 177.M 179.M VRG-Groep 55, M 55,50 Uni-Invest 124,50 124,50 Suzuki (yen) 916.M - 8% Phil 86 97 75 97 75 K?" 8000 \r\ vn? nn*N
N ' °2° ' h

6NLBB-96 85,20 85,30 Goudsmit Ed. 367,50 365,00 Wegener Tyl 177,20 178,00 Unico Inv.F. 79,00 78,80 Tandy Corp. 32.25 32,30 Phü« 98 50 98 50 B Z 33 '2° '"'"f "*"" ]^b 5/.NL65-90-1 98,60 98,60 Grasso's Kon. 131,00 b 134,50 West nvest 22,20 22,20 Unifo nds 37,20 37,20 Texaco 60,00 59,50 URaboB3 102 10 102,10 Sj ' Z f„'" » 2'^ 3"
11'ANL 82-92 101,60 101,60 s^. NL6S-90-2 98,60 98, M Grolsch 145,00 147 00 Westlnvestc. 75,00 80, M VWN 59,70 60M Texas Instr. 35,75 36,60 9 Rabo «5 9310 9310 Sï S. M ÏX. _'?S S'?X!^NL

N?2
a9„20, ' K SNLM-M 93'75b GTlHolding nÏSO 17200 WoltenKluwer 186,00 186,00 Lt Ned ' 12910 12*20 TheCoastalC. 33, M 32,80 ££g gS 9 «"« « j.W 5.40

103/< NL 80-95 103,10 103,10 4'/2 NL6O-90 98,90 98,90 Haeemever 11350 11250 Idem div.'9o 46, M 46,00 VentureFN 4480 4480 T.I.P Eur. 2,00 a 1,95a£np c aPr *"" 'f *"» "■*»\Xl\t Z'il !K 4/2 NL 63-93 92'50 9^° IdeS.v'B9 lloiöO lioiso Wyers 41,50 42,00 yiß NV 87!30 87^0 Toshiba Corp. 1110.00 1110,00 Binnenland (niet Officieel £np c jul 40,00 4 , 2.70
nv^SS'S. nf'nS mnS *J*NLOOM 97,80 97,80 HALTrust B 13,90 14,MVSB Mix Fund 50,30 50,50 Union Carbide 22, M - Benoteerd) 3 ?an 90 00 528 8M 8M10/2 NL 82-92 101,00 101,05 4'A NL 61-91 95 80 96 00h uu T.„i n.ii ïian uno »" . . uran int 71 on 7110 Un on Pacific 74 00 74 50 ■""«""■"■l neai c apr w,w 3M 8,00 B.OU
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economie

Pabo verwacht dalingpas op langere termijn

Rente blijft
voorlopighoog

Van onze redactie economie
HECHT- Voor de voortdurende onzekerheiden nervositeit
de financiële markten moet voorlopig rekening worden ge-
iden met hoge rentestanden. Het is heel goed mogelijk dat
lange rente, die geldt voor leningen met een looptijd van

dan twee jaar, nog wat oploopt. Maar de stijging in Ne-
land zal verder achterblijven bij die in West-Duitsland. Dat
*e mening van de stafgroep economisch onderzoek van de
oobank.

Evenals prof. dr. Oort, adviseur van
de raad van bestuur van de ABN
Bank, vinden de Rabobank-econo-
men dat de markten overdreven
hebben gereageerd op de recente
ontwikkelingenin met name de bei-
de Duitslanden. Vroeg of laat zal
dus weer een terugkeer naar een
wat lager renteniveau optreden. En
omdat de overreactie vooral op de
kapitaalmarkt is opgetreden, zal de
correctie ook daar het grootst zijn.

Dit zou volgens de Rabobank bete-
kenen dat het verschil tussen de
lange en de korte rente weer kleiner
wordt en mogelijkzelfs opnieuw ne-
gatief. Dat wil zeggen dat de korte
rente wellichtweer hoger wordt dan
de lange rente.

Goede arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker

Topman Volvo wil snel
beterschap ziekteverzuim

Van onze redactie economie
EINDHOVEN - Het is on-
denkbaar dat de Nederlandse
auto-industrie op basis van het
huidige ziekteverzuim in de ja-
ren negentig nog kan concur-
reren met Japan. In overleg
met de betrokken partijen
moet op zo kort mogelijke ter-
mijn gezocht worden naar een
structurele oplossing voor dit
probleem zonder dat afbreuk
wordt gedaan aan de wezenlij-
ke sociale verworvenheden.
Dat betoogde ir.A.Deleye, pre-
sident-directeur van Volvo
Car bv gisteren in Eindhoven.
Hij sprak op een congres over
de rol die de regio Zuidoost-
Brabant kan spelen na 1992.

Volgens Deleye zullen werknemers
over enkele jaren zelf de voorwaar-
den bepalen waaronder zij in een

onderneming willen functioneren.
Werknemers zullen in de visie van
Deleye alleen nog maar willen wer-
ken bij bedrijven waar de arbeids-
voorwaarden zoals pensioenrechten
overdraagbaar zijn, waar het ar-
beidsklimaat goed is en waar het
medebestemmingsrecht van het
personeel wordt gerespecteerd. Dat
vraagt volgens hem een heel andere
stijl van management.

Deleye is op die gedachten geko-
men door zijn bezoeken aan de Vol-
vo-fabrieken in Zweden, die nog
slechts met de grootste moeite men-
sen kunnen vinden die bereid zijn
daar te werken.

Zelfstudie
Ook moet volgens Deleye iedereen
zich realiseren dat zelfstudie en per-
manente vorming basisvoorwaar-
den worden om ook in de jaren ne-
gentig te slagen. „De overheid zal er
rekening mee moeten houden dater
alternatieve scenario's worden uit-

gewerkt voor die mensen die al die
aanpassingen niet kunnen verwer-
ken", aldus Deleye.

Functies met een lage toegevoegde
waarde moeten naar zijn mening
een essentieel onderdeel van de eco-
nomie blijven uitmaken. „Daartoe
is een passend Europees statuut
noodzakelijkom te vermijden dat er
een vorm van „social dumping" ont-
staat in de richting van de Zuid- en
misschien in een later stadium som-
mige van de Oosteuropese landen".

Deleye ging ook nog in op het mi-
lieuvraagstuk. De schrik voor de ge-
volgen die het oplossen daarvan
heeft op het ondernemen begint een
trauma te worden, aldus de topman
van Volvo Car. „We zullen er in de
jaren negentig terdege rekening
mee moeten houden dat alternatie-
ve vormen van arbeid zullen ont-
staan, zoals thuiswerken en thuis-
■studie. Elementen waarmee ons
huidige bedrijfsleven het enorm
moeilijk heeft".

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 09-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.320-/ 24.820;
vorige ’ 24.440-/24.940; bewerkt ver-
koop ’ 26.420; vorige ’26.540 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280/350 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1.39 1,51
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,55 1,66
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,25 48,75
franse frank (100) 31,85 34,60
grieksedr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00,00 18,00
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,68 16,23
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 124.50 129.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.91625-1,91875
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,4515-1,4615
belg.frank (100) 5.4115-5,4165
canad.dollar 1,62625-1,62875
deense kroon (100) 29^55-29,405
duitse mark (100) 111,580-112,630
engelse pond 3,1105-3,1155
franse frank (100) 33,280-33,330
grieksedr. (100) 1,1375-1,2375
hongk.dollar (100) 24,3850-24,6350
ierse pond 2,9920-3,0020
ital.lire (10.000) 15,230-15,280
jap.yen (10.000) 126,65-126,75
nwzeel.dollar 1,1225-1,1325
noorsekroon (100) 29,090-29,140
oostenr.sch. (100) 15,9950-16,0050
saudiar.ryal(lOO) 50.9450-51,1950
spaanse pes. (100) 1,7480-1,7580
surin.gulden 1.0530-1.0930
zweedse kr. (100) 31,025-31,075
zwits.frank (100) 127,095-127,145
e.e.u. 2.2925-2.2975

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,40 192,60
id excl.kon.olie 182,90 182,90
internationals 196.70 197,00
lokale ondernem. 189,10 189.10
id financieel 145,70 144,70
id niet-financ. 232,50 233,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 250,80 251,00
id excl.kon.olie 227,40 227.40
internationals 265,70 266,00
lokale ondernem. . 234,00 234,00
id financieel 189.80 188,50
id niet-financ. 278,00 279,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 111,50 111,90
internation 111,30 110,80
lokaal 111.50 112,10
fin.instell 106,60 105,90
alg. banken 105,70 105,70
verzekering 108,10 106.70
niet-financ 113,10 114.00
industrie 113,00 113,80
transp/opsl 129,70 130,60

Speciale beleningen
AMSTERDAM - De Nederlandsche
Bank is de geldmarkt vrijdag te
hulp geschoten met een speciale be-
lening. Na inschrijving hebben de
banken f3563,5 miljoen toegewezen
gekregen tegen een onveranderde
rente van 8,3 procent en een looptijd
tot 15 maart.

'Weg met wegwerpkarton'

"Met een grote namaakfles ramden leden van Milieudefensie gisteren een zelf-opgerichte
muur van kartonnen melkverpakkingen voor de deur van een supermarkt. De actie vorm-
de de start van een nieuwe campagne tegen wegwerpverpakkingen.

' (ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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1»piccolo 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 Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. 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-ln de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave vlagde 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 daa 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Personeel aanbod
Free-lance FOTOLASSER
kan nog werk aannemen.
Postb. 21, 6160 AA Geleen
AANNEMER kan nog ver-
bouwingen-nieuwbouw van
keukens garage en Wonin-
gen aannemen 045-725560
E.H.S. voor al uw spoedbe-
stellingen, verhuizingen,
klein transport voor binnen-
en buitenland (laag tarief).
Tel. 045-231693
Voor al uw STUCAPOOR-
WERK, oud vakwerk en
sierpleisters 04490-47294.
Nette jongen 23 L zoekt
z.s.m. APMINISTRATIEF
werk. Salaris n.o.t.k. Pipl.
Mavo en Ecabo. Beschik te-
vens over ruime werkerva-
ring. Tel. 04459-1308.

AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383
Administratiekantoor ver-
zorgt uw BELASTINGAAN-
GIFTE formulieren, boek-
houding en andere admini-
stratiewerkzaamheden. Tel.
045-427505.
Vrouw b.z.a. als hulp i.d.
HUISH. en/of kinderoppas.
Tel. 04490-46245.

Vermist/Gevonden
Kerkrade-west, vermist 2
grote KATERS, 1 bruin, an-
der vrijwel helemaal wit met
een zwarte staart, teg. belo-
ning terug te bez. Tel. 045-
-424645 b.g.g. 442091

Personeel gevraagd

1 Verkoper binnendienst
ook voor lichte magazijnwerkzaamheden en

1 Verkoper buitendienst
met verkoopervaring, moet tevens veevoedingsdeskundig

zijn en een auto bezitten.
Schr. soll. CUSTERS, B.V. Postbus 100, 6114 ZJ Susteren

R.K. fanfare St. Gabriël uit Hoensbroek-Zuid zoekt
op korte termijn een

Ervaren Dirigent
Onze vereniging komt uit de ERE-afdeling van de L.B.M.

en telt 55 leden. Repetitie zaterdagavond 18.30-20.30 uur.
Uw sollicitatie met uitgebreid CV. en referenties

kunt u voor 25 maart as. richten aan: Fanfare St. Gabriël
Secr. J.P.M, van Well, Postbus 166, 6430 AP Hoensbroek.

Strijksters gevraagd
voor part-time. En thuisnaaisters met ervaring.

Tel. 04492-4890. .

Hovenier»bedrijf
RICHARD NAVEST

Wij zoeken op zeer korte termijn twee

Vakbekwame Hoveniers
Sollicitaties binnen 14 dagen telefonisch of schriftelijk
richten aan: Bergstr. 25, 6431 BM HOENSBROEK.

Tel. 045-210323 (na 18.30 uur).

reiter schoonmaakorganisatie bv
vraagt part-time schoonmaaksters, voor de vroege och-

tenduren voor Heerlen e.o. Schriftelijk aanmelden kantoor
Lage Frontweg 24, Maastricht. 043-215947 ma. t/m vrijd

Strijksters
gevr. voor 4 dagen p.wk. Inl. maandag van 9.00-15.00 uur.

Mengelers Stomerij Heerlen. Tel. 045-724706

Assistent gevraagd
voor onderhoudswerkzaamheden.

Gehele jaar geopend, vaste betrekking.
Inl. telef. maandag 12-03, tussen 14.00-16.00 uur, vragen

naar Mevr. Warson. Tel. 09-32.86.212739.

Beveiligingsbeambte ?
Binnenkort starten wij in uw omgeving met de

Mondelinge
opleiding tot

Beveilingingsbeambte
(basis- en vakdiploma). Bel of schrijf voor informatie naar

0.P.8.
Postbus 609, 1630 AP, Sittard, tel. 04490-80578.

Wij verzorgen door geheel Nederland Typecursussen voor
jongeren vanaf 10 jaar(groep 7 v.d. basisschool).

Wij zoeken voor Midden- en Zuid Limburg met spoed:
Cursusadviseurs-verkopers m/v
Ook 55 plussers, zowel op part-time als full-time basis,

voor het geven van informatie over deze speciale jeugd-
cursus. Wij bieden: een interessante honorering, een

goede auto- en telefoonvergoeding, ondersteuning door
vakmensen. Als u belangstelling heeft, schrijf danbinnen
een week uw sollicitatiebrief (met recente pasfoto) naar;

Schooltype / Easytype
Pc Stoutheuvel 13, 5632 MN, Eindhoven.

Postbus 5206, 5603 BC, Eindhoven.

Chauffeurs gezocht
Voor internationale transport, ook meerdaagse ritten.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren, 045-451331.

Gevraagd
Internationaal Chauffeurs

Zonder ervaring onnodig te reflecteren.
Soll. na tel. afspraak. 045-444300.

Timmerfabriek Brouns
heeft werk voor een ervaren

Machinaal-timmerman
leeftijd v.a. 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties richten aan:

dhr. Brouns, Westbroek 68, 6243 CJ geulle.

Firma Possen
Wittem

Ons programma bestaat uit bestek, porselein en kristel.
Onze klanten zijn particulieren dieverzocht hebben om een

huisbezoek. Wij zoeken een
Adviseuse (m/v)

voor het rayon Heerlen, Sittard (leeftijd 30 tot 55 jaar).
Werkt u graag zelfstandig, kunt u goed met mensen

omgaan en wenst u uitstekende verdiensten neem dan
contact met ons op. Tel. 04455-2564.

Produktie van luchtkanalen en luchttechnische
komponenten»

Brema Air
Brema-Air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren
en bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties

in de utiliteitsbouwen industrie, alsmede het fabriceren van
luchttechnische componenten.

Voor onze productie-afdeling in Maastricht vragen wij:
een SPUITER

De hoofdwerkzaamheden zullen bestaan uit het verrichten
van spuitwerk t.b.v. het geproduceerde plaat- en licht

constructiewerk.
Verder verwachten wij van de sollicitant een goede

motivatie en brede inzetbaarheid.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie, postbus

3029, 6202 NA Maastricht.
Telefonische inlichtingen bij Hr. G. Schellingenhout op

werkdagen tussen 16.30 en 19.30 u. 043-631166.
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagt voor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

ook kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.
Soll.na tel.afspr.o4s-229409 Trichterwg 125, Brs/Treebeek

Constance Sars
is een landelijk erkend adviesbureau en intermedieert bij

het zoeken naar partners voor duurzame
man/vrouw relaties van niveau.

Wij zoeken in Heerlen op free-lance basis een
relatie consulente

Repr. sollicitanten va. 35 jr., HBO-niveau, inzicht in
intermenselijke relaties, cliënten adviseren, begeleiden,

bemiddelen, beschikken over een eigen werkkamer, red.
typevaardigheid, kunnen schrijven aan:

Mevr. J. Urselmann, Ulenpas 48, 5655 JC Eindhoven.

Advertentie-aquisiteurs m/v
gevraagd, om als eigen ondernemer geheel zelfstandig te

werken. Zeer goede verdiensten.
Schriftelijke reacties aan: Business Answers Ltd.

Brunssummerweg 118, 6373 EZ Landgraaf.

Serveerster voor ons
restaurant gevraagd.

Jaarbetrekking, 's Avonds. Werken in jong team en goede
sfeer. Tel, na 17.00 uur. 04406-13107.

Hotel Prinses Juliana
vraagt:

Hotel-receptioniste A.- Afgesloten Middelbaarberoepsopleiding c.g.
vergelijkbaar onderwijs.- Beheersing der moderne talen in woord en geschrift.- Goede contactuele eigenschappen.- Grote mate van accuratesse en zelfstandigheid.

- Diploma machineschrijven.- Kennis van WordPerfect.- Ervaring wordt vereist.
* Gevarieerde werkzaamheden in een 1e-klas hotel-

restaurant, waarbij rekening moet worden gehouden met
wissel- en weekenddiensten.

Tevens bieden wij de mogelijkheid tot plaatsing van een:
Ambitieuze ontbijtjuffrouw (dame)

- Goede contactuele eigenschappen.- Grote mate van zelfstandigheid.- Enige ervaring strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae en
recente pasfoto kunt u richten aan de direktie van

Hotel Prinses Juliana,
Postbus 812, 6300 AV Valkenburg a/d Geul.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
voor diverse afdelingen van een autofabriek. Wij zoeken
gemotiveerde produktie-medewerkers bij voorkeur met
LBO-diploma. Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst of
dagdienst. Vervoer is geregeld. U kunt voor langere tijd aan
de slag. Interesse? Laat u dan inschrijven op een van

onderstaande vestigingen:
Voor informatie:

04490-14222, Marielle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045-718366, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

043-210551, Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

04490-56156, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a

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

045-270635 vraagt
metselaars

betontimmerlui
ijzervlechters

voor binnen- en buitenland.
Bestemd voor hen die van

corr. arbeid en loon houden.
Parkrestaurant Tüddern

vraagt:
kok m/v

leerling kok m/v
keukenhulp m/v
afwashulp m/v

Inl. 09-49.2456.1550.
Wij vragen

Graafmachine
machinist

leeftijd 20 tot 35 jaar.
Meens B.V.

transport en grondverzet
Vaesrade 79, 6361 HH
Nuth. Tel. 045-241261.

Gevr. ervaren radio/ktv/wit-
goed MONTEUR voor een
electrospeciaalzaak, goede
vooruitzichten. Br.o.nr. B-
-3711, Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Club in Maastricht, goed lo-
pend, vrgt. MEISJES. Tel.
043-211620.
Gevr. PORTIER voor de
zondagavond voor Pisco in
Echt. Tel. 04754-82084.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Puitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Bouwbedrijf vraagt voor
Puitsland UITVOERPER of
bouwingenieur (Puits of
Ned.) die in staat is bouw-
personeel aan te trekken en
bestaande bouwstellen in
Puitsland verder uit te bou-
wen. Br.o.nr. B-3784, LP,
Postbus 3100, 6401 PP
Heerlen.
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845.

Handbalver. Hoensbroek
zoekt TRAINER voor heren-
team spelend in 1e klas. Inl.
045-219622.
Gevraagd met spoed voor
ons nieuw reisbureau ener-
gieke MEPEWERK(ST)ER
i.b.v.: SEPR-diploma, of
studerende hiervoor, leeft.
21 t/m 40 jr. Erv. is gewenst.
Soll. met recente pasfoto te
richten aan: Br. o.nr. B-3817
LP., Postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.

Club L'Aventura zkt. nog en-
kele nette BARDAMES, int.
mog. Hoofdstr, 103,
Amstenrade. 04492-4922
Gevraagd afgestudeerde
FYSIOTHERAPEUT M/V
(krankengymnast) in omgev.
Bonn. Tel. 09.49.26834946.
BCG SCHINNEN vraagt
voor uitsluitend bouw-
kundige onderhoudswerk-
zaamheden, ervaren all-
round Voorman/Timmerman
en allround Voorman/
Metselaar voor spoedige
indiensttreding. Te bevr.
045-444395.
Gevraagd nette jongeman
voor hulp in FRITURE met
ervaring. Tel. 045-441857.
Gemeenschapshuis te
Brunssum vr. nette SER-
VEERSTER 35-45 jr. voor
enkele uren per week. Br.o.
nr. B-3866 L.D. Postbus
3100,6401 PP Heerlen.
Gevr. FRITUREHULP liefst
met ervaring, full-time/ part-
time, leeft.lB-30jr. Bellen na
20.00 uur 04498-57686.
Gevr. VERKOOPSTERS
voor AGF Speciaalzaken in
de omgev. van Geleen en
Heerlen, lft. 17-20 jr. Zond.
erv. onnodig te soll. Br.o.nr.
B-3869 LD., Postbus 3100,
6401 PP, Heerlen.
Restaurant te Valkenburg,
vraagt reprensentatieve
WERKSTUDENTEN zonder
vakantieplannen, maar met
lachend gezicht voor bedie-
ningswerkzaamheden.
(Schoolverlaters genieten
de voorkeur). Nette schoon-
maakhulp voor de ochtend-
uren. Keukenhulp met 2
rechterhanden en zonder
vakantiepl. 04406-15404.
Gevr. enkele zelfst. werken-
de brood- en banketbakkers
Geen nachtdienst. Tevens
kok voor dagzaak. Tel. 045-
-412174.
Gevr. weg. uitbreiding zelfst.
VERKOOPSTER, full- of
part-time, moet beslist erva-
ring hebben. Echte bakker
Jos Driessen, Rdr. Hoenstr.
59 Hoensbroek 045-212706

MEISJE gevr. plm. 18jr. voor
de bloemenafdeling voor
plm. 20 uur, zelfst. kunnen
werken en ervaring. Bloe-
menboetiek Gruma, Nobel-
str. 48, Heerlen.
Contactburo Geleen heeft
nog plaats v. inschrijvingen
van DAMES. 04490-48768.
Isolatiebedrijf Emmerich
zoekt ISOLATIE-MON-
TEURS, plaatwerkers en
isoleerders. 045-425805.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Alleen vakmensen met er-
varing en eert. leeft, en Nat.
onbel. Tel. 010-4625755.
PORTIER gevr. voor vrijd.
en zaterdag voor Dancing.
Aanmelden. Tel. 045-
-213350. na 12.00 uur.
Voor diverse plaatsen zoe-
ken wij MAN/VROUW die op
de dag in meer of minder
groot gebied circulaire kan
verspreiden. Tel. 010-
-4253594 (middag).
BUFFETHULP m/v gevr.
voor Discotheek m. erva-
ring. 045-724384 of 255295.
Fulltime VERKOOPSTER
gevr. voor onze Van Melick
Slagerij leeft. 18-20 jr. liefst
m. enige verkoopervaring.
Bent U geïnteresseerd kom
dan even langs of bel voor
een afspraak naar Slagerij
Van Melick, Promenade 52
Heerlen. Tel. 045-710257.
Gevr. VERKOOPSTER
bakkerswlnkel leeft. 18 tot
20 jaar, part-time ca. 20 uur.
Schriftelijk solliciteren Bak-
kerij Martens, Tuddernder-
weg 85, 6137 CB Sittard.
Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN voor werk in Duitsland.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236.
FRITURE-HULP gevr. met
erv., voor di., do., en vrijd.
van 17-20 u. 045-352560.

|J OPEN DAGEN IJ
'mechanisatie- U

HSHOW 1990 IJ
r | vrijdag 9 maart 14.00*21.00 uur Ct

zaterdag 10 maart 11.00*17.00 uur
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landbouwbelang
H PUTH «

Bovenste Puth 21 (LJ
tel. 04493-1500

Gevr. vriendelijke VER-
KOOPSTER voor foto-lab.
voor ca. 30 uur. Leeft. ca. 17
jr. Eisen: MAVO/HAVO of
detailhandel, wonende in
Sittard, zelfstandig kunnen
werken. Paradijsstr. 10, Sit-
tard. Tel. 04490-27524.
Vakbekwame BLOEM-
BINPSTER/verkoopster
gevr. 4 dagen per week,
leeft. 18-23 jr., tevens zater-
daghulp. Soll. schriftelijk
Bloemsierkunst P. Pecker,
Zuidhof 33, 6164 BA Geleen
Attraktieve PAME gevr. voor
bar in België. Tel. 09-32-11-
-363279.
TIMMERMAN voor hout en
kunststof in binnen en bui-
tendienst. Timmerbedr. de
Gaas. Tel. 045-442726.
Gevr. jonge KELNER full-
time of parttime voor Steak-
house. Tel. 045-741360 na
12 uur.
Nette TAXICHAUFFEUR
gevr. full-time dienst. Tel.
045-460014.
UITHULPEN voor olie-tank-
bouw en tank-bescherming
gevr. Fa. Kuss und Rau
G.M.8.H., 0949-2407-8817
Avon zoekt CONSULENTE
20Pm inschrijfgeld krijgt u bj
3e bestelling terug. Tel.
045-459033.
Gevr. huish. werkster plm. 4
uur p.wk., tvns. leerl. VER-
KOOPSTER friture (part-
time) plm. 20 u. 045-464526
SCHOONMAAKSTERS ge-
vr. voor overdag en avond-
uren. Schoonmaakbedr.
Horvath BV. 045-313757
Gevr. BOEKHOUPER, op
de hoogt van de bouw, voor
1 a 2 dag. p.wk. Tel. 045-
-322828 na 17.00 uur
Parnes/heren KAPPER/
STER gevr. tot max. 20 jr.
Tel. 045-320536 of 311700.
Eswofa BV vraagt jonge
mannen 18-21 jaar voor
PROPUKTIEWERKZAAM-
HEPEN. Te bevr. ma. t/m vr.
8.00-16.30 uur 045-452677.
HEKWERKMONTEURS
gevr. voor Puitsland. Inl. na
10.00 uur 045-444917.

Actieve KEUKENHULP m/v
evt. met koksopleiding gevr.
Lft. 18-22 jr. aanm. tel.
04406-13558.
Rest. WILHELMINATOREN
Prielandenpunt Vaals, voor
aankomend seizoen enkele
serveersters gevr. Aanm. na
tel, afspr. 04454-1589.
MEISJES gevr. Bar Mi Amo-
re te Sittard. 04490-19534.
MEISJES gevr. voor privé-
Club. 04490-23730.
Bakkerij Franssen, Simpel-
veld, Vaals houdt de vraag
naar zijn vele brood en ban-
ketspecialiteiten niet bij en
moet uitbreiden! Welke
(jonge) BAKKER met erva-
ring in brood of banketbak-
kerij wil in een full-time baan
ons team komen versterken.
Tel. 045-441426.
Jongevrouw 33 jr. rk, opl.
MO-Frans 2e graads, en 3
jaar Engels. Wie helpt mij
aan WERK? 050-263370.
Bemardushoeve Übachs-
berg vraagt nette VAKAN-
TIEHULP voor bediening en
keuken, zondags en tijdens
het seizoen. 04451-1644.
Gevr. ervaren MACHINIST
voor mobiele graafmachine,
voor een goede machinist
betalen wij goed loon! Tel.
043-632433.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time en part-time. Pers.
melden Akerstr. Nrd. 132
Hoensbroek.

Gevraagd voor Pasen, Pink-
steren en hoofdseizoen
WERKSTUPENTEN m/v
voor restaurant, keuken en
friture. Tel. 04406-15703.
Hotel de L'Empereur Res-
taurant La Mangerie vraagt
zelfstandig werkende a la
carte KOK, leerlingkok en
kamerwerkmeisje. Tevens
part-timers. Heb je interesse
bel ons dan. Tel. 04406-
-13439.
Parnes zoekt u een leuke
BIJVERPIENSTE? 'n groot
Zweeds Cosmeticahuis
biedt U diverse mogelijk-
heden Bel vrijblijvend voor
ml. na 12.00 u 045-228035.

Met spoed gevraagd zelf-
standig HORECA-EXPLOI-
TANT voor café-restaurant,
jaarzaak met uitstekende
omzetcijfers, papieren ver-
eist. Geen overname. Brie-
ven met CV. en recente
pasfoto: Directie Geulhal,
Postbus 109, 6300 AC Val-
kenburg^
Hago Nederland b.v. vraagt
voor haar objecten in
Hoensbroek en omgeving
DAMES voor schoonmaak-
werkzaamheden in de
vroege avonduren. Interes-
se? bel 045-710561
Gevr. SERVEERSTER voor. plm. 20 u. p.week 's avonds
liefst omgev. K'rade, tel. 09-
-49-24063091.
Goedlop. CLUB zoekt nog
een vlotte medewerkster,
garantie en intern mogelijk.
Tel. 04499-3828.

Gevr. nette aktieve WIN-
KELJUFFROUW, 18-20jr.,
enige ervaring geniet de
voorkeur.Bel voor afspraak
slagerij Jeu Lendfers,
Hoofdstr. 221, Hoensbroek.
Tel. 045-212395. b.g.g.
04492-4798. I
Friture Angelo zoekt ervaren |
FRITUREHULP op full-time.
basis voor Kerkrade. Tel.
04454-2203.

Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. Pc 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

Kamers aangeboden/gevraagd
.Te h. royaal APPARTE-

MENT m. 1 slpk. te Übach
i over Worms 045-715071

Te h. gemeub. kamers te
1 GELEEN voor nette mensen

met gezamelijke badk. en. keuk. Tel. 04490-49271 of
04498-58651
Gem. kamers te huur te. VALKENBURG met huiselijk

l verkeer liefst oudere heer of
; dame. Tel. 04406-12875.

' Student informatica zoekt
per direkt KAMER In omg.

1Kerkrade voor de duur van
; ong. 3 mnd. 08891-73007.
I —! Kamer te h. in VOEREN-

DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-j 750229
[ Centrum Schaesberg, gem.

kamers v. meisjes t/m 30 jr.
'. gebr. v. gez. keuken en bad-. kamer, eig. ingang. Tel.

045-324880 tot 18.00 uur.
: STUDENTENKAMERS te. huur, centrum Heerlen. Tel.. 04405-2551.

Te huur zitk. met keuken-- bloc en aparte slpk. te
t TREEBEEK. 045-212663.

T.h. te BRUNSSUM zit-■ slaapkamer m. eigen keu-
ken, douche, wc en dakter-
ras, geh. gem. en gestof.
Tel. 045-250946 na 14 u.

Te huur ETAGE, 4 k. Hopel,
gem. Kerkrade. Gebr. tuin
/650,-pm. Inl. 045-721081
Te huur kamer in STUPEN-
TENHUIS. Centrum Heerlen
Tel. 045-721081.
Gemeub. KAMERS te Heer-
len v. ouder pers. rustig gel.
045-722721 of 727581.
KAMERS te huur te Heerier- -
heide. Tel. 045-222278.
HEERLEN centrum, kamer
aangeb. in studentenhuis,
tel. 045-455755.

Woningruil 'Woningburo PE GOEPE ~
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444 ,
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24 I
mnd.) geldig, op postbank- I
rekening 39.59.588 t.n.v. Pc I
Goede Hoop. Per kwartaal I
ontvangt v dan onze I
woningruilgids. Woningruil I
over geheel Nederland. I
Goed onderh. eengezins- Iwoning te HEERLERBAAN "te ruil tegen dito woning in i
Susteren. Tel. 045-423971.
Mooi hoekh. Hudsonstr. 12 ■
Hrl., 4 slpk., kamer, zitje en
aanb.keuken. Huur ’475,-
-incl. stookk. ruilen tegen
huis in SIMPELVELP of Wit-
tem. Tel. 045-219794.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
Wand- en

Vloertegels
Wegens verhuizing kortingen van 20, 30, en 40%

Wandtegels ;
"marmerlook'' 20 x 25 cm, met facet-rand. Beeldschoon! |

’ 24,50 per m 2 j
II lI ■Jl il I (Hl 811||^J|^J|CB|Ui|Ul|kUmil^3i"Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544. "**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.

' PAMOISEAUX Heerten ver-- koopt en verhuurt meer dan

' u denkt! (Verhuur zonder. borg). Tel. 045-411930.
KANTELPEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in

I 23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-

i ter gestuurd, geschikt voor
i alle soorten garagedeuren

compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen PAKLEER 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).
Te k. hardgeb. STRAAT-
KLINKERS, form. 20x10x10
cm, plm. 20 m2, i.g.st. Pr.n.
o.t.k. Eikstraat 168 Heerlen.
Restant partij VLOER-
TEGELS voor kelders een
garages ’ 19,50 p.m2. Pc
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
Te k. partij PANNEN zwarte
Tuille Pu Nord; partij trottoir-
tegels. Tel. 045-241588.
Te koop partij grote, mooie,
dikke TROTTOIRTEGES te
Bocholtz, a ’ 0,75 p.st. Tel.
045-440731.
Te k. 4 vierkante BUIZEN .
230 x 8 x 8 cm. en 2 staal- F
schutten. Tel. 045-46Q074. \
Plm. 1.000 VELPBRANP- c
STENEN. Tel. 045-440982 *

T"? C
Reparaties r
VReparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel: l

WOCOM. Tel. 045-711864. t
Vrijblijvende prijsopgave. c

TV/VIPEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
PIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Diepvries- en KOELKAST- sREPARATIE zonder voorrij- „
kosten. Bel Geleen 04490- g
45230. Service binnen 24 u. 3
Wat VERKOPEN? Adver- "
teer via: 045-719966.

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

Nieuwe tekeningladenkasten A1en A0vanaf ’ 595,- (
Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’ 395,- nu ’ 175,- ]
Nieuwe bureaustoelen adviespr. ’ 495,- nu ’ 295,-; JNieuwe dossierkasten vanaf ’ 255,-; Nieuwe tekentafels J
A1en A0formaat vanaf ’ 625,-; Nieuwe Atlanta

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

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

Blerk kantoortafels 150x75 ’ 75,-; kantinestoelen hout of (
gestoffeerd ’ 15,-; magazijnstelling diverse maten en afm.
vanaf ’ 50,- per meter; palletstelling 300x200x70 ’ 100,- \per meter; typemachines v.a./ 60,-; toonbanken v.a./ 95,- cVerder 1001 artikelen. Te veel om op te noemen. f

ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. i
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Nancvwordt morgen 70 jaar. , ccProficiat van Armand, , *"Rebecca en Bert, Marion en e

Il -«^*WJr*"^ veel liefs van je manl
HÉk. i Vandaag ook op L.D^

I
llln. _j_►:■■■».*. tx^^mr- ******** - - — ÉBto -~fca- Oft

met je 64-ste Am
Ruud, Bianca en Jessica £ BBt

Bk " Aa

H i,B u
■ «wt Proficiat met je 12e¥us

jaardag. Oma, Opa efljn.
Vandaag ook op L.Djs ikm **m*M, ~ .ir

Een PICCOLO in hetj^
burgs Dagblad helpt jpj:■ weg naar snel succes

van de hele familie 045-719966.

Legbord en palletstellingen, Te koop WANDKOÊfco
nieuw en gebruikt, uit voor- voor groente en zuivers
raad leverbaar. BLOK-IN- 04490-16374. Ins
TERREK BV, 010-4378800. T^T r" %
Ook vert. in Nrd-Brabant/ Hobby/D.h.Z. ar
I^3: Te k. TRAINRAILS'ÏTe k. zo goed als nieuwe ’0 i 5, huisjes vanaf ’ ZMAGAZIJNSTELLING, 300 Xlles tegen opruiming
hoog, 70 diep, 130 lang, als zen t>ji modelbouw de s
magazijnstelling ’ 100,- per tros Akerstr. nrd. *meter, palletstelling, 300 x Hoensbroek
200 x 70, ’ 90,- per meter. —i ■ ] t
Rockmart Kissel 46 A, Heer- Wat VERKOPEN? */v
len, 045-723142. | teer via: 045-719966.

Bedrijven/Transacties J
Ter overname (geen opvolger) goedlopende rl

Hobby - Huisvlijt zaak
Centr. Zuid Limb. Br.o.nr. B-3835, j_]

Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 PP Heer%
Jamin t*
zoekt

'n ondernemer met
hart voor zn klanten

Jamin biedt kansen. Aan een vrouw (25 tot 40 jaar'J'perfect een winkel op frachisebasis kan runnen *|
En die graag zelf haar inkomen bepaalt. f*

i.Het gaat om de nieuw te openen Jamin-winkel op *'goede lokatie in het centrum van Valkenburg, welk' ï
basis van een nieuw winkelkoncept wordt ingericht; jj
Jamin's ondersteuning gaat nog veel verder. Met bij"
beeld lokale marketing, uitgekiende schappenplani* 'Sterke assortimentsmogelijkheden. En allerlei rekia' S

akties. k
Uw eigen kapitaal moet groot genoegzijn voor 20% w «

benodigde investering en voorraad. &i
3

Interesse om het vollerendement te halen uit de stij<r.
zoetwarenmarkt? t\

1fBel of schrijf dan naar de heer J. Pietersen voor"[>
vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek. - [

Jamin Winkelbedrijf 8.V., Postbus 148, 4900 A° ,
Oosterhout. Tel. 01620-84000. 'Partner of SAMENWER-

KING gez. in zonweringsbe-
drijf, kunststoframen of in
aanb. keukens, ook starten-
de ondernemer komt in aan-
merking, BV en showroom
.■oorhande. Br.o.nr. B-3830
L.P. Postbus 3100, 6401 PP
Heerlen.
Te koop aangeboden op uit-
stekende lokatie te Bruns-
sum GROENTENZAAK Tel.
nf. Fomar Beheer BV
D4750-11800, b.g.g. 04750-
-32263.

Piccolo's in het Lim"^
Pagblad zijn groot ÜLL
SULTAAT!BeI:O4S-7l91J

Geldzaken
Voor uw BELASTING^
GIFTE. Adminis" >
kantoor BAARS, S* <makersstr. 35 Lanov n
Tel. 045-325942. _y \
Voor Uw BELASTING^.
GIFTE of administratie^
lastingadviesburo j*Timmermans, 045-752*/1

Landbouw en Veeteelt J
Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
ONPERPELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te huur gevr. LANPBOUW-
GRONP op jaarbasis. Br.o.
nr. B-3644, L.P. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Te koop PAARPEN en Po-
ny's. Stal de Klöes. Tel.
04492-1038.
SEKO Voermengwagens
va. 3,5 tot 21 m3. Intrak BV
Voerendaal. 045-754000.
Pc nieuwste KRONE gras-
maaier va. 1.60 tot 2.80 ui.
in 3. met of zonder kneuzer.
Intrak BV Voerendaal. Tel.
045-754000. _
WEILANP gevr. voor run-
deren in te. scharen. Br.o.nr.
B-3854 L.P. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Te k. TRACTOR met"!
lader. Tel. 045-35186^^
Gebr. machines: Becj^i ■maiszaaimachine;
6-r pneumatische za \!
chine; Pegorraro frees ,
mtr.; Mullos afschu"
Isaria zaaimachine ">
(als nieuw); Mieder^snijder; mengmesN *3500, 4200, 5000 en p
ltr.; Schuitemaker
doseerwagen; L»
zaaibedcombinaties ' \
3.90 mtr.; 12-r Fahs e

(f,
tenzaaimachine; 6-f
schoffelmachine; roto'
3 mtr.; 2-r aard. potef-J
ken vorenpakker; Vq\,
veldspuit volhydr.
Sittard. Tel. 04490-17.
Collé Koningsboscn
04743-1205. _^S

Voor Piccolo's g
zie verder pagif3
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jÊM Landbouw
MfJ>ni tuinfrezen vooi

V of professioneel ge-

" Wij hebben steeds de
1 frees voor uw tuin,

nu van onze voor-
■jjÉJctie. Tevens een rui-
■BfU2e aan gebr. tuinfre-r\ en nog enkele overjari-
Sl* Goldoni tuinfrezen.
SjflLE Sittard. Tel. 04490-- te koop. Eikenrade 8,
l\*J![ade. Tel. 04451-1257

ijènheid tot INSCHA-wJf van runderen. Tel.

RENAULT 65 PK, die-
-°'er 15 pk compressor
? stoomcleaner 220V.|I|Jambulance voor achterH*. hefmast. 04498-B^.

jSn verkoop van PAAR-JHen ponies. Tel. 04454-

r Kalkslib, PSM en champig-■ nonmest. P. PUSTJENS,
ïTel. 04759-3565/ auto-tel.

" 06-52107893.
WEILANP gevraagd voor

" inscharen. Tel. 04450-3874.

Wintersport

" SKI-AANBIEPINGEN Opreij- Kruisberg 50 Meerssen, tel., 043-643500 Open: alle na-
middagen.

Sport & Spel- Koopje FITNESS compl.
\ machine drukbank -buiksp.

bank, chrome schijven van; Vz kg tot 25 kg, stangen, af-
sluiters, dumpbells enz. al-
les sam. ’750,-. Tel. 045--. 723398.- Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

j| Vakantie en Rekreatie

Caravans/tenten/boten

'6 mooiste kampeerauto's (splinternieuw) huurt U bij
EUROPCAR

reeds vanaf ’ 900,- per week.
Reserveer nu reeds voor uw vakantie!

Europcar-Collaris
rg(L_ Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

' Kampeerauto's
|FRANKIA 470 op Mitsubishi L3OO benz., speciale
1 leksaanbieding z. inruil van ’ 60.950,- nu ’ 54.950,-.

Pirekt te leveren.
Fritz Berger Recr.

B Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762-1465.

T.E.C, caravans,
J^ FRANKIA Caravans, Campi-Star voortenten,
¥"001 accessoires, nog enkele T.E.C, -modellen '89

met hoge kortingen.
Fritz Berger Recr.

"an>-~ Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762-1465.

Caravan
Verhuur

öe landelijke organisatie
33 officiële Adria

dealers.
vanaf

f ’315,-
-per week

'Mn het eind van het
B|Zoen worden de huur-caravans verkocht.J^rders hebben eerste

le us en spec. condities.ewrnatje en prijzen krijgt u■jVJ*. regionale Adria dealer.hetj^dt hem in de Gouden
pt "?s of bij Adria Caravan
~es emotie Nederland:
" 80100.

°%rteur TABBERT cara-ve J[s en BERGLANP cara-JJS> nieuw TULAR vouw-
z pens. Camping en recre-J^tikelen, accessoires en
5 ferdelen. Alle gassen en
f /raties. Lid Bovag. Karel
ijnC?rrnanstr. 67-71, Roer-
je |?5d:Jj1:_04750;23703;_
I- (afgeslo-
i voor caravans, boten/JL>e Sittard, ’ 150,- plus
i 04492-2601.-'Ne TOURCARAVANS

IJ"" door ANWB Bonds-—^ürder, off. dealer Spri-
-5 J} Caravelair car. Bartels

fc vaning, Hommerterweg
L\ Amstenrade-Hoens-

, \£<J_el 04492-1870.
biji>ng Cars Ridderbeks.J^ans: Gruau, Eriba,

?°n.. Vouwwagens:
3' Trigano. Lid Bovag.u,eens kijken in Konings-
-1 Prinsenbaan 180.
j"4743-2213.a„ .. 9edegen kwaliteit en3,1 ECHTER CARA-

CENTRALE. Pealer, i, Munsterland en
'iwVv n caravans> Con-

" (Or oüwwagens. Uw adres
ii. ihi °nderhoud-reparatie-
<t ft.r-acc" R'jksweg ZuidZl* {- 04754-86097. Een'Troont altijd.

nieuwe en ge-
v^ e- RALON Caravans,
joelen 58A Geulle, Tel.tfïp9ll
0 " 3-pers. APRIA cara-. Voortent, bwj. '83, i.z.g.

'*s!*veldweg 16, Hulsberg
Cl , 4-6-pers. CAMPERS

bj9°o,- p. wk. Erkens,<;<e 9 11, Elsloo. Tel.'"^71925.\ i MERCEPES Camper,
_/'.->? omgebouwd. Tel.

/ caravan 4-pers. vr.
IAI./1.250,-. Heerenweg
tfj NJgksenberg-Heerlen.
i iO .BERGLANP caravan

%l met toiletruimte en
yt| 2*. Vr.pr. ’ 4.900,-,
ANQjel. 04490-31079.
| ÖrJ- WEGENBOUW-
ii VLAGEN. Ind. 2 slpks
'sl |Q j.n' voorkamer, douche
\ Met of zonder ver-/j^igj^04450-2651.

»*tk_, TOURCARAVANI *rs e,s '88/89 HK39O, 2-3
\ e|ndkeuk., ijsk., verw.,
jll '<.e 'u''el en extra's
fjrfgJV- 045-716600.

' i .Awop gevraagd grote
i j^AN, tel. 04743-1413
l >lf)'|? tourcar. 3 en 4 pers.:

\C 380 bwj.'Bs, gew.
ij \ »' kachel, ijskast, voor-
\ \ 5rc ’ 7.250,-; Kip 420
\\rt ° k9. kachel ijskast,

' vson Ucheruimte, bwj.'Bl, .,H^-lel- 045-323178.
t^P VW CAMPER, APK

f &, bwj. '75, pr.
?kraH- Schoutstr. 32,, .!^<95^045:458686_^_. Sf^?UWwAGEN Scout-
\l r 4tot 8 pers. bwj. '87,
1<-oon ex,ra's i.z.g.st..K^Cjel. 04405-2037.
Sr!iCARAVAN Rapido
\\ ,' voll. alum., 10x ge-',e|- 045-456776.

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.
Rustig gelegen VAKANTIE-
HUIS in Puitsland op ong. 5
km. van Monschau, 4a?
pers., open haard, compl.
ingericht, ’350,- p/wk. Sil-
vertand, tel. 045-311286.
Te k. VOUWWAGEN Cam-
plet GLX, bwj.'B6, ’2.750,-,
i.z.g.st. Tel. 043-615836.
VW CAMPER type Joker
met nw. voortent, bwj. 1980,
in nw.st., nw.pr. ’ 55.000,-
-nu ’13.500,-. 045-715255
b.g.g. 725595.
Lord MUNSTERLANP
Luxus 535, tandem-as, als
nw. / 9.000,-. 04493-1304.
Te k. STACARAVAN, op
Camping Heelder-Peel
compl. ingericht, ;' 5.000,-.
045-215614 na 18.00 uur.
Te k. Caravan HOBBU Luxe
'87, 4.30 m. lang, badr., lui-
fel, 4 a 5 pers. R.v.Gelrestr.
45, Nieuwstadt.
Te koop van part. mooie
TOURCARAVAN 4 a 5 pers.
met voortent, vr.pr.
/ 1.850,-. Tel. 045-419917.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans, Brom-
melen 58A Geulle, 043-
-645079

Gelderland
Hulshorst (VELUWE) te h. 6
a 7 pers. stacaravans met
zwembad 03413-1258.

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
RENESSE te h. voll. inger.
caravan op ANWB-camping
300 m van strand. Inl. 055-
-417085.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

België
Te h. mooie geleg. 6 pers.
VAKANTIEBUNGALOW op
camp. 't Soete dal te Zuten-
daal. Voor meer info. tel.
045-222278
BELGIË. Voor een verzorg-
de vakantie in de Ardennen
met gastronomische wild-
specialiteiten in mooi part.
huis. Tel. 09-3280214087.
Wij gaan ons zomerhuisje
verkopen. Het ligt in LANA-
KEN (B) en is prima onder-
houden. Pc prijs is zeer
vriendelijk. Bel voor ml. 045-
-351713 na 18.00 uur.

Frankrijk
Vakantiewoning, ZUIP-
FRANKRIJK, dir. aan zee,
meteen vrij. Tel. 09-49.
2404.64672.
FRANKRIJK, 4-pers. mooi
appart., zicht op meer van .Genéve. Bezet 30 juni-11
aug. 045-711386.

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

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

Hongarije
Te huur in Hongarije VA- .
KANTIEWONING in klein
dorp bij Eger.04490-55292
Hongarije/vakantiehuizen
rondom het PLATTEN-
MEER. Vraagt u svp. naar
onze catalogus. Tel. 09-49.
711.558444, kantooruren.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Pagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Duitsland

Harznahe,
6 km v. Kurort Bad Gan-

dersheim, schone Ferien-
wohnung, i. neubau, 3 Zim-
mer, Küche, Bad/Pu/WC,

ca. 100 m2, Loggia, Liege-
wiese, Farb/TV, für ca.2-5
Personen ab PM 30,-/Tag.
Als als Zimmer m. Frühst.

PM 18,-/Tag/Pers. H. Linsel,
Bergstr. 16 P- 3350,

Kreiensen. Tel. 05563/6961.
Ontspannen wandelen, lek-
ker eten, in natuurpark
PFALZERWALP, comf. vak.
woning, kind en hond wel-
kom. Tel. 09-4963911821.
Te gekke dagen in HESSEN
Bimmelbahn-rit, zonerand-
rit, sprookjeskasteel, glas-
museum, wandelingen, HP
met do/wc PM 148. Gast-
haus zur Krone, Marktplatz
1, P-3432, Gossalmerode.
Tel. 09-49.5604/7952.
BAP-BERLEBURG, Land-
gasthof Alt Ave, 14 bedden,
met do/wc, zwembad, sauna
sol. fitnessruimte, kegel-
baan, openhaardvertrek.
Met Pasen nog termijnen vrij
Arr.: 1 wk. HP PM 199,-Tel.
09-49.2759.345.
Nordseebad ECKWARPEN/
Butjadingen, gezell. vak.
won. 20 kmrs.-keuken, bad,
met gr. tuin. Kindervriende-
lijke. PM 50/65 pd. Tel. 09-
-49.2307.10473.
2 vak. won. BAP SASSEN-
PORF (b. Quellenhof) 3 min.
van thermalbad, dir. te huur.
PM 50/60. Tel. 09-49.2921.
55723.
Timmendorfer Strand
OOSTZEE, vak. won. en 2-
pers. kmr. dir. en i.d. paas-
vak. vrij. Pichtbij strand en
centraal hele jr. open. Tel.
09-49.4503.3661 of 3509.

Turkije
TURKIJE, bungalow zand-
strand va. PM 340 pw. per-
sonental onbep. vliegreisre-
servering. Hoge kinderre-
ductie. Brochure aanvr. Tel.
09-49.40.6937841 va. ma.
16 u.

Joegoslavië
Joegoslavië - APRIA, indi-
viduele reisbelevenissen in
Nationalparkgebieden, dir.
aan zee. Van - voor particu-
lieren. Tel. 09-49.40.
8810741.

Spanje/Portugal
PORTUGAL: mooie huizen,
app. en villa's van part. a.d.
kust. o.a. Ericeira, POP-
progr. 1990. Info: 045-
-223434 Of 01883-10789.
Mooie villa en woning in
AMPURIABRAVA met eigen
aanlegsteiger te huur. Tel.
09-49.69.681093.
COSTA PORAPA, app. v.
2-3 pers. balkon, 20m van
zee, eig. strand, bodega met
bar, vakantie-complex. HS
PM 420,-. Tel. 09-49.
25637574.

Div. Buitenland
Ter overn. 10 dgn. vakantie
(1-pers.) KAPRUN (Oost.)
v. 26 mrt. t/m 02 apr. as. Te
bevr. na 18.u. 045-210360.

Diversen
Nog enkele REISGENOTEN
gez. m. kl. groep (12 pers.).
Unieke rondreis, Sri-Lanka,
3 wkn., goede hotels, HP,
uitst. verzorgd ’ 790,- p.p.
Info: 045-243103.
REISGENOTEN. Voor
vakantievriend of -vriendin.
Bel Arme. 070-3461959.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
Veel mensen vonden via ons een vaste relatie. Bel onze

Provincie-babbelboxen
en maak kennis met mensen uit uw eigen omgeving. Bel
06-320.330. en daarna voor Groningen 23, Friesland 24,

Prenthe 25, Overijssel 26, Gelderland 27, Utrecht 28,
N.-Holland 29, Z.-Holland '83; Zeeland 85, Brabant 84 en

Limburg 86. ’ 0,50 p.m.

Telefoonsex 1
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
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

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

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

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

50 et p/m

Party/Sex/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

Erotel 06
Pc eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

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

Rijpe
Vrouwen
320*323*45
Ervaren vrouw 50 c/m 06-

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/

Gulpen. Tel. 04450-3290.
Pag. 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.

Sex Hotline .
Pc heetste lijn tussen

Moskou-en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

.'Grieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Sex Spel
luister en kies
wat zes hete

meiden met je
kunnen doen

0.50 p.m. 06-

-320.323.66
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

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWP 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06
Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

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

Topsex
Pc lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25
Welke serieuze man wil mijn
Thaise vriendin

leren kennen?
Bel 06320-33054

voor informatie. 50 et p/m
Als hij die

ongehoorzame
meid straft, voelt de man dat

ze verlangt naar...meer.
06-320.323.85 (50 et p/m)

Ze had die
jongens

niet binnen moeten laten.
Een getrouwde vrouw be-

leeft...alles met hen.
06-320.326.90 (50 et p/m)

Lesbisch
In Lady's Paradise leert

Evelijn van de mevrouw hoe
ze dames moet verwennen.
06-320.330.19 (50 et p/m)

"Pie bontjas uit!!"
De man

ziet dat ze gekomen is zoals
hij wenst. Zongebruind, al-

leen kousen.
06-320.330.61 (50 et p/m)

Pc loopjongen
Misbruikt

foto's van de knappe blonde
vrouw. In zijn kamer verdient

ze ze terug.
06-320.329.23 (50 et p/m)

Pc blonde
vrouw

inpecteert de stal. Ze is
woest, als plots 2 jongens

haar inspecteren.
06-320.329.24 (50 et p/m)
Maak nieuw vriendinnen

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

Flirt-Café:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Een mooi getrouwde vrouw
beleeft het als nooit eerder

met een
jongen

06-320.326.93 (50 et p/m)
Ze zoeken sexcontact

Sexcontactlijn
06-320.320.33

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44

Maak nu 'n hete sex-
afspraak

Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Zoek je 'n ondeugende

meid?
Hetevrouwen

lijn: 06-32032633
Op de

bisex-box
vinden eerlijke mensen el-

" kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 et p/m)

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

De tippelbox
06-320.326.66

Mevrouw
stopt het nieuwe meisje in
bad. Ze zeept haar overal

goed in, ook daar... en dan...
06.320.329.25 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
wilde vriendin

06-320.328.04
2 Mannen rijden met Inge

naar het
Verlaten

clubhuis. Paar moeten ze
betalen voor de lift...

06-320.323.84 - 50 et p/m
Heb je zin in sex?

Pc erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80
2 Mannen leren een meisje

voor de
Spiegel

hoe het met zn drieën kan.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Aan 't strand loopt Cathy

gewoon
naakt

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

06-320.326.70 - 50 Ct p/m
Een sportknul in zon strak
slipje komt sexy uit. Toch

ziet die man 'm liever zonder
homo

06-320.329.22 - 50 Ct p/m
Hoe reageert een mooie

maar koele meid als 2 ruwe
knullen hun zin

doordrijven.
Blijft ze koel???

06-320.330.09 - 50 et p/m

SUPERCONTACTENBOX
Pc eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op de
06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere verlan-
gens hebt, dan is er de

beste, de Heetste Box van
NL. op nummertje

06-320.328.29 - 50 et p/m
Pas als alles uit is beleeft

het stel het uiterste bij echte
Lifesex

06-320.326.91 - 50 et p/m

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

in Rosie Maart.

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. Pc
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 et p/m)

2 blondjes
Life met 2 knullen. Eerst
Lesbisch dan hetero en

dan...wisselen.
06-320.321.32-50 et p/m
Pc massageolie doet 't
waanzinnig bij Marian

trouwens ook het zoemende
apparaat

06-320.321.30
50 et p/m

2knullen smeren elkaar na 't
zonnen met After Sun in.

Alles, vooral daar en dan...
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Jane alleen in het
tuinhuis.

Plots staat ze oog in oog
met 2 mannen die geen uit-

stel toestaan.
06-320.330.51

Trio-bisex
Wat Elly al lang wilde ge-

beurt hier samen met Anky
en Rob. Life

06-320.326.71 - 50 et p/m
Life 1990. Jonge stellen

gaan eerlijk bloot, om dan
tot het uiterste te gaan.
lifeopname.

06-320.330.52 (50 et p/m)
Pa en ma niet thuis, Hannie
laat die man binnen. Te laat

merkt ze dat zij
alles

doet wat hij wil.
06-320.326.72 (50 et p/m)

Snel-contactlijn.
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 et p/m)
Sexcont. voor m/v en paren.

Gratis. Piskr. Bel 010--Meisjes gevr.
Club Pin Up onder nieuwe

directie zoekt dringend
nieuwe meisjes. Inl.

045-272929.

Diana
Escort

045-320343
320323

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

Ik wist niet dat
m'n handen zo
konden trillen!
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

Gezellige
dames

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

sexy-Amor avontuur ook
zat, en zond. 045-721759.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

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

live-info: 013-321395.

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

str. 13 Kerkrade-W. va.
12.00 uur. 045-413887.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Joyce
Privé en Escort ma.-za.

12-24 u. zo. 14-22 u. Zeer
aantr. Prijzen! 045-411766.

Pc meisjes van Club
Nirwana op t.v.

gemist??? Wip dan binnen
en zie wat wij bedoelen met:

vriendelijk, stijlvol "thuis-
voelen", 7 dagen open van
19.00-03.00 uur. Nieuwstr.

147, Kerkrade 045-46 33 23

Juanita
Privé

045-229460.
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.

Nieuw! Welke
sexhongerige

man wenst boeiende brief-
wis. met fantasierijke vrouw.
Heb veel te bieden. Br.o.nr.
B-3863, L-P, Postbus 3100,

6401 PP Heerlen.

Privé en escort
045-720916

Tropische
verrassing. Pc lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

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

Tel. 045-423608.
Auto's

Alfa
Alfa ROMEO Giullietta 1.8,
i.g.st., bwj. 80, met radio/
cass., sunroof, trekh. en div.
onderd., vr.pr. ’1.850,-.
045-723163.
ALFA 33 1.3 S, bwj. juni '86,
km.st. 64.000, auto verkeert
in nw.st., vr.pr. ’ 13.500,-.
Tel. 04492-1940.
Te koop ALFA 33 1.3, wit,
bwj. 10-'B7, 23.000 km,
schadevrij, ’16.000,-. Tel.
045-457966.
Te koop ALFA 33 1.5 bwj.
sept. '85. 045-310269.
ALFA Süd Tl type '83, geh.
gerest. vr.pr. ’ 2.950,-.
Zandkuilenstr. 11 H'broek.
ALFA 75 turbo, zwart, bwj.
01 -'87, met opties, 75.000
km. Tel. 04490-24121, ma.
t/m vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond, na 14.00 uur.
ALFA 6 limousine, uniek, t.e.
a.b., Alfetta '82 en Sud '80.
Tel. 04750-33155.

Audi
AUPI 80 GLS type '81 i.z.
g.st., vr.pr. ’3.150,-.
Burgemeester Slanghenstr.
54 Hoensbroek.
AUPI Coupé GT Quattro-
uitv. 2.2 Inj., 136 pk, cv.,
stuurbekr., sp.velgen, wa-
gen verk. in nw.st., bwj. 11-
-'B4, pr. ’ 16.500,-. Inr. kl.
auto mog. Tel. 045-210587.
AUPI 80 GL, nw. type, 4-
drs., APK tot '91, bwj.'Bo, kl.
beige, i.z.g. en mooie st.,
’2.450,-. 045-323178.
AUPI 80 GLS autom. '78,
zilvermet., trekh., APK aug.
'90 i.z.g.st. 04498-51595.
AUPI 80 1,8 S blauw,
schuifdak, LPG, lichte scha-
de, 6-'BB, 49.000 km,
’23.950,-. Tel. 04906-1387

Bedford
Te k. BEPFORPBus, veel
extra's, verchroomde
velgen, LPG en APK. Moet 'weg! Biesweg 6, Bocholtz. i
Tel. 045-442951. j

BMW

BMW
316 Alpine wit 1-'B6

316 antrac.met. 6-'B6
316 lachs met. 4-'B7

316imalachitgroen 4-'BB
318ilachs met. 11 -'88

320iTour. lachs met. 5-'BB
520iantrac.met. 3-'BB

730iaut. malachit met. 4-'B7
Kera

Kerkradersteenweg 5,
KERKRAPE. 045-452121.
Te k. BMW 318i, bwj.'Bs,
LPG, vele extra's, in nw.st.,'
km. 74.000, ’18.500,-. Rid-
derweg 18, Heerlerbaan
Te koop BMW 520, van 2e ,
eig., bwj. '73, APK 2-'9l, i.z. |
g.st., vr.pr. ’1.750,-. Tel.:
04490-48922. 'Te k. BMW type 316, bwj. ''80, APK gek. vr.pr. :
’2.350,-. Zeskant 251 ,
Heerlen. 045-723689. ,
Te k. BMW 520i, donk. :
blauwmet., bwj.'BB, km.st.
47.000. Tel. 045-224550
Tek. BMW 315 1.6 bwj. '82,:
kl. wit, div. extra's, ’ 5.000,-. !St. Gregoriuslaan 26,
Brunssum (nabij ziekenhuis) :
Te k. BMW 315 i.z.g.st. bwj. !'83, tel. 045-351985.
Te k. BMW 320 6-cil. bwj. !'78, kl. groen APK Pr.n.o.t.k. :
Eikstr. 168, Heerlen (na
18.00 uur). |
Te k. BMW 633 CSI, vr.pr. ;
’11.750,-. Tel. 045-458128 !
b.g.g. 463655. 'Te k. BMW 315 kl. zwart, !
bwj. '82, i.z.g.st., ’6.750,-.
Hoofdstr. 25, Amstenrade. 'BMW 316, bwj. 12-'BO, veel !extra's, ’4.950,-. Pr. ,
Schaepmanstr. 8, Brunssum :
Te k. BMW 316 type '85, wit, :5-bak, toerenteller, 2 elec.
spiegels. Tel. 04490-72242. \
Te k. BMW 320, bwj. eind :
'80, verlaagd, 15 inch velgen
Schiltgen 20, Kerkrade. !
BMW 2002, APK, tech. en -mot. 100%, spuiter, ’850,-. :Tel. 045-314215.
Te k. weg. aanschaf nieuwe,
auto BMW 316, bwj. '84, \LPG. Tel. 045-219609. :
Te koop BMW 320 APK 3- "'91, i.z.g.st., compl. met ra- "dio en trekh., vr.pr. ’ 2.250,-
Groningenstr. 1, Heerlen. .
ROPE 1602 '73, i.z.g.st.,

’ 1.900,-. Tel. 045-322650.
BMW 316, lichtgroenmet.,
bwj. 82, in nieuwstaat, APK
11 -'90, elec. spiegels, licht-
met.velgen, schuifd., voor-
spoiler, vr.pr. ’ 5.850,-. Tel.
04454-1203.
Te koop BMW 525, bwj. '80,
APK tot eind '90, schuifdak,
LPG, alu-velg., ’2.000,-.
Tel. 045-214026 of 220670.
Te k. BMW 730 autom.,
LPG, in nw.st., 1977, vr.pr.
’4.850,-. Tel. 04406-41425 \
Te k. BMW 318, '80, APK I
28-9-90, ’2.350,-. Tel. i045-217404.

BMW323iaut., bwj. '81, i.st.
v.nw., motortest aanwezig,
vele access., mr. kl. auto
mog. Vr.pr. ’10.750,-. Tel.
045-459440.

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

Chevrolet
Te koop Chevrolet COR-
VETTE mr. mog. Tel.
04498-57287.
Te k. CHEVROLET Blazer,
2 w.d., fant. mooie en goede
auto, remmen, brede ban-
den, uitlaten vernieuwd, veel
extra's mog mr. op Blazer
Ren. GTS of BMW. Hout-
hemerweg 21, Meerssen.

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

Buick
U.S.A. auto BUICK Busin.,
coupé, model 46, 8 cyl., lijn-
motor, bwj. 1937, ’22.000,-
Tel. 045-715255/725595.

Citroen

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

Tel. 045-751307
Citroen Visa 11 RE '85;
Citroen BK 1.4 E '87;

Citroen BK 19TRS Break'B6
Citroen BK 19TRS Break'BB

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Te koop CITROËN BK 14
RE 5-bak, 1e eig., nw.mod.
'87, 1e lak, schadevrij, verk.
in absolute st.v. splinternw.,
apart m. Pas gekeurd,
’10.950,-. Inl. 043-254462.
Te k. Citroen VISA GT, als
nieuw, bwj. '84, pr. ’ 4.250,-
Tel. 045-720810. Tooropstr.
12, Heerlen.

Te k. CITROEN GSA bwj.
'81, APK febr'9l, pr.
’l.OOO,- Tel. 045-251531.
CITROËN CX 2.0 RE wit
1986, 80.000 km, ’12.950-Tel. 04906-1387.
Te k. CITROEN BK 14 bwj.
'86, kl. wit, 74.000 km. LPG
trekh. ’ 11.750,-. Tel. 043-
-212342.

Daihatsu
Te k. PAIHATSU Cuore bwj
'84, km.st. 51.000, pr.

’ 5.300,-. Tel. 04490-22689

Ford
Ford Escort 1.1 Laser '85;

Ford Escort 1.3 CL '87;
Ford Escort 1.4 CL '87;

Ford Escort 14 CL 5-drs.'B6;
Ford Escort 1.6 5-drs. '86.
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Escort 1.4 CL
3-drs., maart '86, 1e eigen.,

63.000 km., metalliclak,
trekhaak, ’ 14.950,-,mr. en financ. mogelijk
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Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700.

Te k. Ford TAUNUS 2.0, bj.
'79, APK, m. trekh., LPG,
pr.n.o.t.k. 045-216945
Te k. ESCORT bravo 1600
diesel, kl. zwart, km.st.
73.000, ’18.500,-. Tel.
045-216794
Te k. Ford FIËSTA 1.1 L,
1985, kl. groenm., n.b., i.st.
v.nw., APK'9I. Koopje! Mid-
denveld 12, Urmond.
Ford ESCORT Bravo 1.1
zeer mooi, APK 3-deurs,
100% M'1983, ’4.950,-,
045-740915.
Te k. Ford SIERRA 2.0 op
LPG, bwj. '84, 5-drs., i.z.g.
st. Vr.pr. ’13.500,-. Tel.
04490-48623.
Bijz. mooie CAPRI II 1,6 XL,
1975, APK. Bokstr. 55,
Heerlerheide na 12.00 u.
Te k. Ford FIËSTA 1.6 P,
grijs kent., bwj. '86, pr.

’ 9.500,-. Voskuilenweg
103,045-716056
Te k. van Iste eigen., Ford
FIËSTA 1.1, april '88, met
radio, ruitenw. op achter-
raam, extra buitenspiegel,
banden 155/70 Rl 3, kleur
rood, km.stand 53.000, aan-
rijding vrij. Pr. ’ 14.750,-, te
bevr. 04490-15657.
Ford TAUNUS 2,3 Ghia 6
cyl. i.pr.st., vr.pr. ’ 4.500,-.
Inl. na 18.00 u. 045-241645.
Te koop FORP Fiësta bwj.
'79, grijs, i.g.st. Tel. 04492-
-2781.
Te koop Ford ESCORT
100% in orde, vr.pr.

’ 1.500,- APK. 045-325898.
Ford ESCORT 1.4 Bravo, 6-
87, met., 42.000 km,
’16.500,-. 04498-53308.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Te k. Ford ESCORT 1300
GL bwj. '81, i.z.g.st. sunroof.
Vp. ’ 5.500,-. 045-222579.
Ford ESCORT 1300 de luxe
i.z.g.st. '83, ’ 6.400,-. Schu-
manstr. 38, Schaesberg.
T.k. Ford ESCORT 1,3 Luxe
Laser'B6, in abs.nw.st.

’ 10.750,-. 045-455778.
Te koop Ford ESCORT KR
3, bwj. '82, vr.pr. ’7.000,-.
Tel. 04490-31079.
Te k. Ford TAUNUS 2L, op
gas. Absoluut geen roest,
bwj.'79, tel. 045-718918
CAPRI 2.0 S met Siërra mo-
tor 2.8 ltr., zilvermet., bwj.
'79, topconditie, 53.000 km.
Tel. 04454-3506.
Te k. voor liefhebber FORP
Capri 3.05, veel ace, vr.pr.
’8.250,-. Tel. 04405-3744,
na 13.00 uur.
Ford ESCORT 1,1 ltr. bwj.
'78. Tel. 045-270530.

Tek. Ford TAUNUS 1.6 L,i.
g.st., bwj. '80, APK 03-'9l.
Tel. 04450-3034.
Te k. Ford FIËSTA m. '83, i.
z.g.st. Pr. ’4.750,-. Tel.
045-252731.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 GL,
m. '86, 5-drs. m. LPG, centr.
vergr., orig. kantel schuifd.,
spoiler, in uitst.staat. Tel.
045-255777.
FORP Capri 2.3 S, bwj. '80,
APK 1-3-'9l, vr.pr.

’ 2.950,-. Lichtenbergstr. 11
Kerkrade. Tel. 045-454883.
Ford TAUNUS 2.0 L aut.
bwj. '80, APK, gas, pr.
’450,-. Tel. 04750-20120
tot 14.00 uur, na 14.00 uur
045-740384.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, in nw.st., vr.pr.
’13.250,-. Tel. 045-211284
Te k. zeer mooie Ford TAU-
NUS 1600 aut. 4-drs., nw.
bnd, APK, vr.pr. ’1.550,-,
m. '81. 045-420119.
Ford ESCORT diesel bestel,
grijs kent., 2-'B7, 49.000 km,
’9.950,- mcl. 04906-1387.
Ford SIËRRA 2.0 Laser s-
drs. LPG, 9-'B6, 82.000 km,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
Ford SIËRRA 2.3 diesel, La-
ser 5-drs., 8-'B6, 95.000 km,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. weg. omst.heden Ford
PER6Y bwj.'B6, 4-drs. Tel.
045-256264.
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
3-drs., in perf.st., pr.

’ 8.950,-. Tel. 045-462893.
Ford SIERRA 1.6 L grijsmet

’ 9.250,-, 5-'B4. Coumans
Geleen, Rijskweg-Z. 310,
04490-56222.
Ford Sierra 1.6L Stationcar.
Bwj.'B4, HAGELNIEUWE
auto ’ 9500,- 04406-14307
Ford Sierra 1.6 GL bwj.7-'B3
PUURSTE uitv. 5-drs.
Sportgrill sunroof. APK 4-
91, i.st.v.nw. ’8.250,-. Tel.
04406-13137.

Fiat
Te k. v. dame FIAT X 1.9
Bertone, wagen verk. in nw.
staat, APK, weinig km., evt.
inruil VW Golf mog.,

’ 5.250,-, 045-722408.
Fiat PANPA, bwj. '84,
47.000 km, ’ 4.900,-. I.pr.st.
Te bevr. 045-751413.
Te koop FIAT 127 i.g.st., pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-463152.
Te k. Fiat PANPA 34 bwj.
'86, nw. knalp. en voorb.,
’6.850,-. Tel. 04490-21502
Te koop Fiat PANPA bwj.
'81, APK '91, vr.pr ’ 1.900,-.
Tel. 045-223565.
KOOPJE! Fiat Ritmo 65 L
bwj.'Bs, APK tot 9-'9O, tel.
045-314373.
Fiat PANPA bwj. eind '84,
APK, auto is als nw., km.st.
56.000, ’ 5.650,-. 04490-
-39127
Tek. Fiat UNO 70 S Champ.
5-drs. grijsmet. bwj.7-'B4,
APK 7-'9O. Pr. ’6.000,-.
045-255305.
Fiat UNO Jolly, bwj. '88,

’ 11.500,-. Tel. 04704-3392
Fiat UNO 45 S Fire '87,
33.000 km, 1e eig., nw.st.
04454-2002.
2 x Fiat PUKATO 9-pers-
bus, trekh., 6-'B4, 70.000
km, ’ 7.950,-. 04906-1387.
FIAT Uno XS 75 I.E, 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Te koop Fiat TIPO, kl. don-
ker blauw, bwj. jan. '89,
19.000km. Tel. 045-452295

Mazda

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Pentgenbach.

Mazda 323 LX 17P '87;
Mazda 626 5-drs. '87.

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

MAZPA 626 LX Sedan 2.0,
5-speed, LPG, bwj. eind'B3,
i.z.g.st., ’ 5.750,-. Tel. 043-
-432388.

Te k. Ford ESCORT 13 L
bwj. '79, APK sept. '90,
’950,-. Tel. 045-218925.
Te k. Mazda COMBIBUS E
2200, bwj. '86, grijs kente-
ken. Tel. 04490-10294.
Te koop MAZPA 323 bwj.
'82, 4-drs., kl. wit, i.z.g.st.
Tel. 045-722735.

Te k. v. Iste eigen. MAZPA
626 1985 HB 2.0 Pm. trekh.

’ 10.500,-04490-15006.
MAZPA 323 GTI (105PK),
bwj. '88, vr.pr. ’21.250,-.
04498-57352/55050.
MAZPA 323, hatchback, au-
tomatiek, t.'B4, blauwmet. in
optim. st. Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
MAZPA 626 1.6LX nw. type
9-'B6, 44.000 km,
’11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MAZÓA 626, bwj. '79,
APK-gek. 1e eigen., 80.000
km. 04490-15338.

Jaguar

Jaguar
Sovereign 3.6

Biturbo Kat
300 PK, Arden-ombouw, 4-
89, 1e eig., 18.000 km,
schuifdak, verw. stoelen.
frontspoiler, verlaagd, BBS-
alu.velgen, brede banden,
stereo-inst., glacierwhite,
Savilegrey leer PM 99.500,-
Daimler Doublé

Six
1e eig., 2-'BB, schuifdak,

44.000 km, spec. BBS-vel-
gen, stereo, kompleet uige-
voerd, houten stuur, Solent-
blue, Magnolia ' leer,
PM 69.000,-

Jaguar
Sovereign 4.0

Kat. zakenauto, 11-'B9, au-
tomaat, metallic, schuifdak,
alu.velgen, stereo-inst.,
16.000 km, Savoygrijs,
Poeskin leer, PM 87.800,-

Daimler 3.6 Kat
EZ 1-'B9, 46.000 km, 1e eig.
tungsten metallic, leer savi-
legrey, PM 79.500,-

Jaguar 3.6
1e eig., 4-'B7, 70.300 km,
metallic, automatic, solent-

blue, leer issisblue,
PM 48.900,-

Jaguar Vl2
Vandenpias

6-'B5, 1e eig., 93.000 km,
alu.velgen, stereo, metallic,

cobaltblue, leer black,
PM 42.000,-

Jaguar
Sovereign 3.6

1e eig., 87.000 km, 5-'B7,
metallic, alu.velgen, stereo-
inst., solentblue, leer savile-
grey, PM 49.800,-

Porsche 928 S4
Kat, 1e eig., 7-'B7, ong.
13.000 km, automatic, me-

tallic, verw. stoelen, stereo'
hifi-inst., verbrede spatbor-
den, skirts, achterspoiler,
rotsgroen, PM 96.500,-

LHAUSWIRTH
Exclusiv-Car
Jaguar-Vertretung

5100 Aachen,
Am Europaplatz.

Tel. 09-49-241.1660434.
Te k. met voorschade
JAGUAR 4.2 XJ Attic, aut.
'78. Motor en bak 100%, met
compl. kenteken. Vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-256535
b.g.g. 719136.

Honda
Te koop Honda ACCORP,
bwj. '80, APK gek. nov. '89.
Tel. 045-725160.
Te koop Honda CIVIC,
1979, ’450,-. Tel. 045-

-223825
Te k. Honda ACCORP 1.6
Sedan de Luxe, bwj.'B6,
mw.mod., ’ 12.900,-. in nw.
st. Ridderweg 18, Heerler-
baan.
Honda CIVIC, t.'79, 3 drs.,
APK mrt.'9l, ’1250,-. Tel.
045-720951
Honda PRELUPE aut. 1982,
APK 3-91, nieuw! ’5.950,-
-inr. evt. 045-316940
Honda PRELUPE aug. '82,
donkerbl.met., schade
linksv., verder i.g.st. Vr.pr.

’ 3.500,-. 043-254740.
Honda PRELUPE m. '81,
zeer mooi APK '91 ’ 4.250,-
Evt. mr. mog. Lampisterie-
straat 2 Hoensbroek
Honda Jazz 1.2 Speciaal,
bwj.'B4, kleur rood, weinig
km's, met APK, in NIEUW-
STAAT, elke keuring toege-
staan, v.rpr. ’ 7.500,-. Tel.
045-458666. Bergstr. 18
Kerkrade
Zuinige Honda CIVIC 1300
luxe bwj. '80, APK gek. vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. Honda ACCORP EX
2.0i, bwj. 10-'B7, i.z.g.st. pr.

’ 26.500,-. Haanraderstr.
76, Kerkrade. 045-460614.
Honda CIVIC aut. prachtig
APK, 100% in orde '81,
’2.350,-. Tel. 045-318619.
Honda PRELUPE 16 S,
Coupé-model, bwj. '80, APK
'91, i.z.g.st., pr. ’2.350,-.
Tel. 045-310427/314967.
PRELUPE 1.8 EX, nw.mod.
'84, 12-klep, st.br., 5-sp.,
i.z.g.st. ’11.750,-. 04490-
-14427.

Lada
Te k. mooie LAPA 2105,
bwj. eind '82, kleur beige,
79.000 km.stand, APK sept.
'90. Vr.pr. ’1.250,-, tel.
045-227803.

Land rover
Te k. LANPROVER 109, bwj
'74, i.g.st., div. extra's, grijs-
kent., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
045-231503.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10 .
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Auto's

Mercedes
Te koop MERCEPES 220. P, aut., bwj. '78, APK, i.z.g.
st., pr. ’ 2.250,-. Tel.
04490-48922.

:Te k. MERCEPES 230, 4

' cyl. ’ 3.500,-. Quabeekstr.
22 Jabeek.
Mercedes 280 SE nw. type,

" bwj. dcc. '81, extra's: autom.
sportwielen, Pullman bekl.,
trekh., radio/cass., tekto-
maat, centr. vergr., niveau
regel., electr. ruiten en stoe-
len, gekl. glas, ruitenwissers
op koplamp., kl. zilvermet.,
APK '91, ’14.500,-. Tel.
045-323178.
MERCEPES 200 benz.,
beige, 1978, als nieuw,

’ 5.500,-. Tel. 045-752365
Te koop MERCEPES 230. Benzine, bwj. '80, APK sept.
'90, auto is mooi en goed,
techn. 100%. Tel. 045-
-415012, na 17.00 uur.
Merc. BENZ stationcar, bwj.
'86, W 123, Van-uitv. 67.000
wn. kl. wit, 1e eig. met boek-
je, veel access. ’ 27.000,-.

'045-313775.
MERCEPES 280 S, bwj. '81
div. extra's, nw.st., 90.000
km aantoonbaar, 1e eig.,

’ 18.000,-. Tel. 045-444584
Te koop MERCEPES 220 P
bwj. '72, nw. motorblok, o-
pen dak, stuurbekr., auto is
100%, vr.pr. ’5.000,-. Tel.
045-229755 na 18.00 uur
045-440696.
MERCEPES 200 Benzine,
bwj. nov. '79, i.z.g.st. Kissel.42, Heerlen..MERCEPES 280 E, aut., kl.
model, bwj. '84, alle extra's,
pr. ’ 16.500,-. 04490-28336
Mercedes BENZ 280 S, bwj.
'77, motor 100%, elec.
schuifd., radio-cass.rec. en
trekh. Tel. 045-316879.

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen
met 1 jaar
garantie!

O
045-724200
ltfV_.ll A\ XI IS|A.IU\(,v/Jtro
JM m**tit€f Md ptr%oo**iiikt t*t*Ht!

Beersdalweg97

MG
METRO Turbo bwj. Ü4.

’ 7.250,-. Alleen 's zater-
dags en 's zondags 045-
-719106.
MG.B, bwj. 71, voor restau-
ratie, pr. ’ 5.950,-. Pr.
Schaepmanstr. 8, Brunssum

Mitsubishi
Te k. v. partic. MITSUBISHI
Celeste 2.0 GT, bwj.'Bo,
APK '91. n.b., rad. cass.,
br.m., trekh. Zien is kopen,
i.z.g.st. ’ 3.350,-. Kerkstraat
24, Sittard.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
turbo diesel, M'Bs, APK 2-
91, vp. ’5.750,-. 045-
-322619.
Te k. Mitsubishi COLT GL
wit, 5-drs., okt. '84, i.z.g.st.
Tel. 04490-31251.
Te koop Mitsubishi CELES-
TE 1600 ST bwj. 80, APK,
vr.pr. ’1.500,-. 045-420119
Mitsubishi LANCER 1200,
bwj. 12-'Bl, i.g.st., vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-425293.
Mitsubishi GALANT Station-
wagen, i.z.g.st., bwj. '79, vr.
pr. ’2.700,-. Prof. Lorentz-
str. 60, Hoensbroek.
Te k. MITSUBISHI Celeste
1600 bwj. 12-'BO, APK2-91
1e eigen., 79.000 km., vr.pr.
’2.500,-, mr. mog. Tel.
045-225774.
Te k. Mits. COLT GL grijs-
met., 55.000 km, bwj. 6-'B7,
vr.pr. ’16.000,-. Tel. 045-
-441008, na 17.00 uur.
Te k. MITSUBISHI bus L3OO
bwj.'B7, grijs kent., i.z.g.st.,
tel. 045-723824.
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, blauwmet.. 8-'B6,
86.000 km, ’ 12.500,-. Tel.
04906-1387.
Mitsubishi SAPORRO 2000
GSR 5-versn. bwj. 1980 met
APK Tel. 04455-1918.

Morris
Te koop MINICOOPER i.z.
g.st. APK. Tel. 045-250625.
Te k. MINI 1000 HLE, bwj.
'83, 49.000 km., zeer mooi.
Tel. 045-228469.
Te k. MINI Special bwj. '78,
APK 3-'9l, i.z.g.st. pr.
f 1.000,-. Tel. 043-436204.

Nissan Datsun
Patsun CHERRY 1200 GL
Coupé, typ- 80, APK 5 bak,
i.z.g.st., ’1.850,-, 045-
-720951.
Te koop Patsun CHERRY
1200 GL, bwj. '81, APK, vr.
pr. ’ 1.250,-. 04490-48922.
NISSAN Micra GL, 5-gang,
eind '83, APK nov. '90, goe-
de conditie, 88.000 km, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-740857.
Nissan SUNNY 1.7 Piesel
Trend-uitv., '86, met gar.,
’13.500,- verbr. 1:18. Gar.
Kevin, Beitel 6A, K'rade.
045-421741.
T.k. PATSUN 140 V bwj. 78,
APK, goede auto, vaste pr.
’750,-. 045-325910.
Te koop Nissan MICRA,
bwj. sept. '84, in nw.st., APK
tot nov. '90, vr.pr. ’ 8.500,-.
Tel. 04493-4838.
Te k. PATSUN Nissan bwj.
'79 APK gek. 12-6-90. Tel.
045-723964.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan CHERRY 1.3 PK, TTT.
bwj. '85, ’7.250,-. Tel. Oldtimers

■ 04704-3392. Te k motor bak p|aa(w ep
Nissan CHERRY 1200 L, 4- vele andere onderd. van■ '79, goudmet., 3-drs., APK. VOLVO PV544, evt. ruilen v.

' Tel. 04906-1387. _ Kadett P mod, 045-217034

Opel

Maart-voordeel
'Opel Kadett 1.3 S 3-drs. zilvermet. 41.000km 1986
Opel Kadett 1.2 S 4-drs. zilvermet. 30.000km 1987

! Opel Kadett 1.8 S 3-drs. blauw 77.000 km 1987
iOpel Kadett 1.2 S 5-drs. wit 56.000 km 1987. Opel Kadett 1.3 N 3-drs. rood, 44.000km 1987; OpelKadett 1.2 S 3-drs. blauwmet. 55.000 km 1986
Kadett 1.2S 3-drs. stat.car. bl.met. 80.000km 1985
OpelKadett 1.6 Piesel 5-drs. blauw 33.000 km 1988
Opel Kadett 1.2 S 3-drs zilvermet. 51.000km 1985
Opel Kadett 1.3 S 4-drs. rood 71.000km 1986

I«.VJ=_?H:<=_;.H;M.l=l
I Rgïi O.L. Vrouwestraat 89

_
LS.. Tel. 045-453030 O

Peugeot
Peugeot 205KR '86;
Peugeot 309 KR '87;

Peugeot 505 GLP Break '88
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Directie-auto
Peugeot 405 SRI, 110 PK,

elec. schuif/kanteldak,
stuurbekr., get. glas, elec.
ramen, centr. port.vergr.,
grafietmet., 5 mnd. oud.
PEUGEOT JANSSEN
Eygelshovergracht 64

Kerkrade
Tel. 045-460500.

PEUGEOT 104 ZL, m.'Bl, 3
drs., wit, i.z.g.st., APK,

’ 2.900,-. Tel. 045-725974
Prima PEUGEOT 505,
1983, LPG, APK gek., tel.
04490-72912
PEUGEOT 205, bwj.'B3, s-
drs., bord.rood, veel extra's,
’6.750,-. 045-323765 zat.
tot 14.00u., zondag de
gehele dag.

Te koop PEUGEOT 205 Ju-
nior 5-drs. wit, bwj. '88,

’ 14.500,-.Tel. 045-242106

Te k. PEUGEOT 205 XS,
bwj.'B7, APK '91, 82.000
km, kl. wit, ’ 14.500,-, tel.
045-351260, na 18.00 uur.

Te k. PEUGEOT 604 SL au-
tomaat, bwj. 1980. Vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04490-15464
b.g.g. 045-241435.

' Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. '81, APK sept. '90,

■ ’ 850,-. Tel. 0n490-43566
RENAULT 18 '79, 4-drs.
APK, trekh. t.e.a.b. en compl
gasinst. Honda accord. Tel.
045-320127.
Te k. RENAULT 18 TL Sta-
tionc, aug. '83 i.z.g.st.
’5.800,-. Tel. 04492-5391.
RENAULT 5 TL, bwj. '86,

’ 7.900,-. Tel. 04704-5301.
RENAULT 9 C wit, ’ 6.250,-
-01-'B4. Coumans .Geleen,
Rijskweg-Z. 310. 04490-
-56222.
R 11 TL bwj. '84, extra's,
TXE-interieur, stereo, nwe.
uitlaat en banden, 81.000

1km, ’ 6.950,-. 045-244314.
RENAULT 15 GTL bwj. '77,
APK 8-'9O, vr.pr. ’2.750,-
-m. sportvelgen, sunroof.
04498-51031 of 56057. ;

Rover
;Te koop ROVER 2300 S,

bwj. '81. Pr. n.o.t.k. Grous-
str.l, Stem, 04490-34336.
Te k. ROVER 213 S, bwj.
'87, APK 03-'9l. Tel.
04498-51208

Simca
Te k. HORIZON GLS vr.pr.

’ 800,-, bwj. '79, APK tot 6-
90. 04490-51505 na 14 u.
Simca TALBOT, 5 drs.,
1510 GL, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-423262

Tek. SAAB 900 turbo, Silver
Arrow Limited Edition, bwj.
'86. Tel. 045-241010

Skoda
SKOPA 130 L bwj. '86 met
radio en sunroofdak, deze
zeldzaam mooie auto voor
slechts ’ 5.450,-. Uw
Skoda-centrum voor Lim-
burg Garage Central Geleen
Wegens omstandigheden
gloednieuwe SKOPA Favo-
rit slechts een week oud,

’ 2.000,- onder nieuwprijs.
Inl. bij uw Skoda-centrum
voor Limburg. Garage Cen-
tral Geleen.
Te koop SKOPA 105 S nw.
model '86, kl. rood, zeld-
zaam mooi, auto verk. in
abs. nw.st., vr.pr. ’ 4.750,-.
Info 045-225201.
SKOPA 105L bwj. '85, APK

’ 3.750,-. Tel. 045-217416.

Subaru
Te k. SUBARU-busje, bwj.
3-'B7, kl. wit, 3 cil., 32.000
km., i.z.g.st. 04492-1080.

Suzuki
Suzuki JEEP SJ 413, Sa-
murai high roof de Luxe met
achterbank (grijs kent.), bwj.
m.'BB, vrijloopnaven, get.
glas, bullbar side bars, bre-
de sportvelgen etc. Auto
verk. in abs. nw.st., nw.pr.
’31.000,- nu ’ 17.500,- mcl
Tel. 045-414659 inr.mog.

Opel Veetra 1.61 5-drs. '89;
Opel Veetra 1.8 S 5-drs.'B9

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Kadett 5-drs 1.3
Club uitv., febr.'BB, 1e eigen.
metalliclak, radio, ’ 19.950,-

-inr. en financ. mogelijk

/ OF=EL_e

MUMffiiMJJ
Haefland 2, Brunssum

Tel. 045^257700.

Corsa 3-drs. 1.3
'88, 1e eig. 30.000 km,

schadevrij, met.lak, stereo-
install., wisser achter, spec.

striping etc. ’ 15.950,-.
Inr. en financ. mogelijk

/ OPEL®

M*UC/fïfJ£J
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.
Opel KAPETT 13 SR, bwj.
eind '81, APK gek. 03-'9l,
pr. ’ 4.750,-. 04493-3272
Te k. Opel KAPETT 1.2 S,
type '81, APK 91, LPG,
3-drs., i.z.g.st., ’ 2.850,-.
Piet Heinstraat 22, Geleen.
Te k. Opel REKORP 1.9 S,
m.84, grijsm., APK'9I, trekh
get.gl., schuifd., i.z.g.st.

’ 6.250,-, 04490-40382.
Opel REKORP 1.8 S, 1983,
LPG, nieuw mod., ’ 6.750,-.
Tel. 045-421603 na 14 uur
Te k. KAPETT 13 LS club M
'86, striping, get. glas, spoi-
ler, i.z.g.st. ’10.750,-.

| 04490-80867.
Te koop OPEL Kadett GT
16i Hatchback, fbr. '88, kl.
Astrozilver. Tel. 045-271577
Opel ASCONA bwj.'7s en
Opel Ascona bwj.'7B samen
’1.500,-. Tel. 045-319726.
Te k. Opel KAPETT 5-drs.
bwj. '86 z.g.a.n., van part.
Tulpstr. 57 Vaesrade-Nuth.
Opel Kadett SEPAN grijs-
met., bwj. 5-'B7, 1e eig., vr.
pr. ’17.500,-. Schutterstr.
24 Brunssum.
Opel ASCONA Sport 20E
bwj. 1981, brede banden
verlaagd, sportuitl. Recardo
inter.; Opel Record 20S bwj.
'81, met of znd. LPG. Tel.
04405-1608.
Tek. OPEL Kadett HB 12 N,
rood, bwj. '80, APK gek.,
’3.250,-. Kerkstr. 23, Mer-
kelbeek. Tel. 04492-3333.
Te k. Opel KAPETT 1600
GT, bwj. 9-'B5, kl. rood, veel
extra's, vr.pr. ’15.000,-.
Tel. 045-254781.
Te k. Opel KAPETT 1.3i1e
eig., 6-'B9, 14.000 km, met
extra's. 043-621096.
Te k. Opel MANTA, nov. '80
i.g.st. Te bevr. Pyler 67,
Landgraaf, na 18.00 u.
Te koop Opel MANTA bwj.
'77, APK '91. Tel. 04406-
-15390.
Te k. Opel COMMOPORE,
bwj. 12-'BO, LPG, i.z.g.st.,
APK 1-'9l, vaste pr.
’3.500,-. Tel. 045-274198.
Klassieker Opel KAPETT
LS Fastb., '69, in zeer goede
staat. Schandelerboord 14,
Heerlen. 045-720139.
Opel SENATOR 2.5 E auto-
maat, bwj. '84, i.z.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 045-227894
Opel KAPETT stationcar 1.6
diesel, bwj. '86, 3-drs. Tel.
04754-81559.
Te k. Opel KAPETT bwj. '80,
1e eig., 4 nwe. banden. Tel.
04405-3687.
Opel SENATOR 28S aut.,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, ’ 4.950,-, tel. 045-
-323178.
Te k. Opel ASCONA 16 N
i.z.g.st., kl. zwart, bwj. '76,
APK 2-'9l, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 04490-79593.
Opel REKORP 2.0 S, op
gas, APK gek., bwj. '78, vr.
pr. ’ 1.250,-. Inr. kl. auto
mog. Tel. 045-465234.
Te k. Opel KAPETT, 1.2 N,
bwj.l'Bo, APK en LPG,

’ 1.800,-. Pr. Margrietstr. 34
Swalmen. Tel. 04740-2166.
Opel KAPETT, 5-drs. 1982,
orign. schuifdak, goede
staat, APK gek. ’ 3.850,-.
04752-1515.
Tek. Opel KAPETT bwj. '76,
APK 10-'9O, i.g.st., motor kl.
defect, ’ 500,-. 045-242836
Te k. Opel KAPETT 13S,
bwj. '87, als. nw. Pr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.

KAPETT type 12 S 83
zeldz. mooi APK gek. Kerk-
raderweg 166 Heerlen.
Te koop Opel REKORP 2.0,
bwj. '80, autoradio, in pr.st.,
mr. mog. Tel. 045-226407.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, zeer mooi, vr.
pr. ’ 3.150,-. 045-323576.
Te k. Opel ASCONA 1.6
bwj.'7B APK 91 Vaste pr.

’ 1.000,-. Tel. 04492-1397.
1 ' 1 I

HOE VAAK
STOPT U

ONDERWEG?

m L. (u
V J

Als uw auto na 2 uur rijden óók een kwartier moet verbluffende financieringsmogelijkheden*: 6 maan-
rusten, dankunt uuw autobeter inruilen voor een den uitgestelde betaling (v.a. bouwjaar 1985). Of 12
Top Occasion bij de Renault-dealer. maanden financiering tegen 0% rente.

Waarom?Kijk alleenal naar de garantie:een volle Ga duseven langs deRenault- dealer.Dankunnen
twaalf maanden op alle mer- l-Mm-M-im-r» TTTiiwi^"^wm| we u persoonlijk een prettige
ken in heel Europa**. Of let lVX!jJ\_rm.L MjM. Im^ vakantie wensen.

■ j I **** \/» "Dezeaktie looptt/m 31 maart 1990.
Ns even op de goede prijzen, gr^gr^gr^ ■***. g-*Vf^fcm T Financ.enngop basis van huurkoop
waarmee u nog eens extra £m II I Iml via Renau,t Financiering B.v. Vraag... ii.. 111 il JillJ IV I V devoorwaarden bijdeRenault-dealer.voordelig uit bent dank zij I r-*Z—■***"***' « m.u.v. Oost Europa.

12 MAANDEN GARANTIE IN HEEL EUROPA.
Opel KAPETT 1300 Limited,
bwj. '87, zeer mooi, pr.
’13.950,-. 04490-28336.
Opel REKORP 2.0 S Luxes,
bwj. '84, zeer veel extra's,
LPG, pr. ’8.600,-. 04490-
-26923.
Opel MANTA 2.0 S, bwj.
'80, mooi uitgebouwd, m. of
z. LPG, ’3.500,-; Opel
Manta 2.0 GTE bwj. '79,
spuiter, ’ 2.000,-. Autobe-
drijf W. Schoffelen, 04404-
-1317.
Te k. Opel KAPETT 12 LS,
bwj. '86, ’11.500,-. Tel.
04704-5301.
Te k. Opel KAPETT 1600
diesel HB, bwj.'B2, ’ 4.750,-
-inr. mog. Tel. 045-726008.
Opel MANTA 2.0 S, alu-vel-
gen, nw. banden, trekh., ra-
dio/cass., bwj. '78, i.z.g.st.,
vpr. ’ 1.750,-. 04490-26906
Te k. KAPETT stationcar
autom. '77 APK 2-'9l, i.z.g.
st. Tel. 045-270288.
Te k. OPEL Kadett, stat.,
diesel, bwj.'Bs, Recaro int.
Vr.pr. ’ 9.950,- lepenstr. 60,
Brunssum
Opel KAPETT 1.2 LS, 5-drs.
groenmet., trekh., 5-'B6,
56.000 km, ’ 12.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Opel KAPETT 2 ltr.
GSi bwj.'B7, St. Hubertus-
pl. 4 Heerlen. 045-219867.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTE
cc, '79, i.z.g.st. ’2.850,-.
Tel. 045-316940.
Opel REKORP 2,3 diesel,
bwj. '82, APK 2-'9l, div. ex-
tra's, auto verkeert in st. van
nw., zien is kopen. Pr. n.o.t.
k. Tel. 043-436204.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

PEUGEOT 205 1100 grijs
kent. wit, 3-'B5, 59.000 km,

’ 7.950,-incl. 04906-1387.
PEUGEOT 205 GR '85,
1400 cc, 50.000 km., 5-drs,
5-versn., als nw., Putstr. 7
Ulestraten.
Te k. PEUGEOT 504, 1977,
met APK, tev. aanhangwa-
gen. Tel. 04490-10423.
PEUGEOT 309 GRP, wit,
lichte schade, 2-'B7, 70.000
km, ’ 11.950,-. 04906-1387
PEUGEOT 505 GL, juni '82,
trekh., opendak, autoradio,
bijna 100.000 km., ’ 3.500,-
Tel. 045-212129.
Te k. PEUGEOT 205 1.1
accent, bwj. okt.'B7, rood,
nw. type, km.st. 33.000 met
boekje. Tel. 045-228469.

Pontiac
Te k. PONTIAC Phoenix,.
bwj. '80, 4 cyl., autom., APK
tot 8-'9O, 4 nw. banden, i.g.
st., ’ 2.500,-. 045-229739.

Porsche
Te k. PORSCH 924 S,
roomwit, nieuwe auto. Hout-
hemerweg 21, Meerssen.

Renault
Te k. RENAULT 4 GTL, nw.
model, bwj.'B3, i.g.st.

’ 2.400,-, tel. 045-326492.
Te k. RENAULT 4, Combi
lang '82, pr. ’500,-. Tel.
045-753101 van 12-16 uur.
RENAULT 11 GTL, bwj.'B4,
mooie en 100% goede auto,
APK 2-'9l, ’6.250,-. Tel.
04490-15431.
Te k. RENAULT R5GT Tur-
bo grijs kent., bwj. '87, vr.pr.
’16.500,-. 04490-31248.

Saab

Saab
Turbo 5-drs. '86
900 C 5-drs. '88
900 4-drs. '86
90 '87 op gas

90 '86.
Speciale aanbieding:

900 Turbo kersenrood uitst.
staat april '85

Lancia
Thema IE oct.'B6

Prisma 1.6 Symbol '88;
Prisma IE 1.6 '87

Prisma 1.6 '86
VlO Fire '87;

Diversen
Ford Siërra 1.6 '86
Nissan Cherry '84

Citroen 2CV6 1e mnd.'BB
Renault 5 GT Turbo '89

Peugeot 205 GR 4-drs 5-'B7
Volvo 240 GLI autom.

stationcar nov.'B3;

Akerstr. 150
Heerlen

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

Saab 900 sedan '81 '8286
Saab 99 2-drs. '82

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

Fiat Panda '83
Fiat Croma LPG '87

Galjoenweg 45
Tel. 043-632547

Kompier BV
Een begrip in Saab, Lancia

en Service.

Te k. Suzuki ALTO, 3 drs.,
bwj.lo-'B4, als nw., km
52.000, tel. 045-316940
Te k. van dame Suzuki AL-
TO GL bwj. '89, wit, in nw.st.
04743-1575, na 17.00 uur.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’ 11.750,-. 04454-4738
Te k. SUZUKI Jeep SJ 410,
vr.pr. ’ 8.250,-. Tel. 04490-
-12948.
JEEP FJ4IO, '82, techn. en
opties 100%, mcl. rek.
’9.250,-. Tel. 045-751384.

Talbot
Te koop TALBOT Fourgo-
nette met LPG, bwj. 12-'B5,
i.z.g.st., ’4.250,-. Hoofdstr.
25, Amstenrade.
Talbot HORIZON, bwj. '80,
i.z.g.st. 1e eig. Te bevr.
Zonstr. 290, Kerkrade.

Toyota
Toyota Starlet '87;

Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Corolla GTI 1.6 V '89

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Toyota CELICA LT bwj. '75,
APK, vr.pr. ’ 1.450,-. Tel.
045-425253.
TOYOTA Starlet PK, nwste.
m. 12 valve, geh.nw.st., bwj.
'85. ’ 9.250,-, 04490-24782

Toyota CELICA 2.0 KT Liftb.
mei'B4, APK jun.'90, i.z.g.st.
LPG, l.m. velgen, sunr. Tel.
04405-3393.

TOYOTA Celica ST blauw-
met. '82, 77.000 km, 1e eig.,
schadevrij en in pr. st., vr.pr.
’7.950,-. 045-215642.

TOYOTA Celica 1600 ST
bwj. '79, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 04490-80503.
TOYOTA Corolla 1.6 XL 16
V, 5-deurs, april 1988, Me-
rovingenstr. 6 Sittard.
Toyota STARLET SXL, bwj.
'88, ’12.750,-. Tel. 04704-
-5301.
Te koop Toyota CARINA
1600 bwj. '79, trekh., gas-
install., APK 8-1-'9l, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-220593.

Te k. Toyota STARLET bwj.
'78, APK tot 11-'9O,

’ 1.200,-, tel. 045-324981.
Te k. TOYOTA MR 2 bwj.'B7
duurste uitv. Perf. Mooie
sportauto. 045-254329.

Triumph
Te k. TRIUMPH Cabriolet
type Spitfire MK4, APK apr.
'91, ’ 8.750,-, 04450-3384.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Volkswagen

I.v.m. auto van-de zaak
VW Passat 1.8

CLI '88, nw. model,
vr.pr. ’ 25.900,-.
Tel. 045-310666.

Te koop VW KEVER ’ 500,-
Tel. 04490-22513 b.g.g.
12542.
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi, vaste
pr. ’ 8.300,-. 045-441342
GOLF diesel, bwj.'79, APK,
inr.mog. Tel. 045-245099.
VW POLO shopper, m'B4,
APK 2-'9l, zilvermet. nw.
staat, vrpr. ’4.950,-. 045-
-319328.
GOLF 1600 S, aut., bwj. 11-
-'Bl, type '82, kl. rood,
50.000 km, in pr.st., vr.pr.
’6.500,-. Tel. 045-417945.
GOLF Piesel GTI-uitv., APK
10-'9O, ’1.600,-. Palpad 5,
Heerlen.
VW GOLF GT Injection m.
kat., verlaagd, get. glas,
schuifd., 7x15 ATS, alarm,
bwj. 10-'B7, tornadorood,
33.000 km. gel. Edisonstr.
291 Hrl. Tel. 045-728713
bgg 720807.
Te k. VW KEVER '68, in org.
st., gerestaur., spuitklaar.
Tel. 04405-3687.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’16.250,-.
Tel. 045-753053.
KOOPJE zeer mooie Golf
GTI 1800cc, bwj.'B3, alle ex-
tra's, pr. ’11.300,-. Moet
weg. Tel. 045-451136.
Te k. VOLKSWAGEN LT 31,
pick-up, LPG, ml. 04406-
-41425
Te k. VW PERBY GLS bwj.
eind '80, nwe. banden, i.g.st.
Vr.pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-312092.
Te k. VW POLO bwj.'B7, i.g.
st. Te1.04406-14966
U.S.A. JETTA GL turbo, die-
sel, bwj. '84, unieke auto
met alle extra's. Vr.pr.

’ 12.250,-. 043-644657.
Te k. GOLF GTI bwj. '82, br.
banden, verlaagd, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-412406.

Te k. VW KEVER, uitgeb.,
bwj. '70, APK 8-'9O,

’ 3.500,-. Tel. 045-251582.
GOLF 13 S GTI Look als nw.
72.000 km ’5.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.

/ AUTO
I LEASING

Heeft u al eens een
leasing overwogen?

Q
045-724200
isjrmo
\JFheerlen
Helpklmr van ptrioonliikt urvice.

Beersdalweg 97

Te koop gevr. VW GOLF
Piesel 1600 schade of sloop
geen bezwaar, motor moei
100% in orde zijn, of motor
alleen. Tel. 045-243638.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
mrt. 1988, kl. geel, km.st.
53.000, nw.waarde

’ 29.335,- nu voor
’17.500,- (cat. waarde

’ 21.000,-) Tel. 045-742125
POLO 1100 Shopper groen-
met., 3-'B7, 48.000 km,

’ 10.500,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT CL turbo die-
sel, 6-'B7, 83.000 km,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
Mooie gave VW KEVER '74,
motor 20.000 km gelopen,
vr.pr. ’ 3.500,-. 045-257371
Te k. VW GOLF 1100, type
'80, i.z.g.st. vr.pr. ’ 2.500,-.
Tel. 045-251485.
GOLF CL Jahreswagen, E 2
7/89, 72 PS, Kat., 4-türig,
SSP, met., Rad. CR,
PM 17.980,-, Polo Kat., bwj.
'88, I.Hd., 45 PS, 27.000 km
met., mit Garantie,
PM 11.760,- MW-Steuer-
Erstattung bei Ausfuhr.
Zabka, V.A.G.-Partner,
P-5110 Alsdorf/Aachen,
Max-Planck-Str. 17-21. Tel.
0949-2404-550858 odet
550837.

Volvo

Volvo
760 GLE automaat jan. 1990

beigemet. directiewagen
760 GLE automaat jan. 1987

zilvermet. 98.000 km.
740 GL Blackline april 1989

antracietmet. 28.000 km.
740 jan. 1988

donkerblauw, LPG, 79.000 km.
740 GLaug. 1986

grijsmet. 131.000 km
740 GLE automaat juli 1985

zilvermet. 123.000 km.
740 GL juli 1985

wit, LPG, 135.000 km
440 GLE injection sept. 1988

aubergine-met. 22.000 km
440 GL injection jan. 1989

lavendelmet. 21.000 km
Autobedrijf Jac. Klijn Kerkrade

Strijthagenweg 123.
Tel. 045-458000.

Tek. VOLVO 360 GL 2.0 inj.
echte caravantrekker, mei
'88, 20.000 km. Sm. zilver
met. Nw. staat, ’22.000,-.
Tel. 04493-2218.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. maart '89, km.st.
18.000. Tel. 04498-58907.
VOLVO 740 GL Estate bwj.
'87, veel extra's mcl. airco
en l.m.velgen, kl. blauwmet.
z.g.a.n. Tel. 045-212813.
Volvo AMAZONE 133 GT,
'68, rood, gerestaur. vaste
pr. ’ 10.250,- 045-459668
VOLVO 244 GL, bwj.'7B,
APK gek 01-01-91. Tel.
045-750246
Te k. VOLVO 440 PL. Bwj.
mei '89. Tel. 04492-3488.
Te koop VOLVO 360 GLS
bwj. '85, kl. blauwmet., 2.0
ltr. 3-drs. veel extra's (o.a.
radio, spoiler) 86.000 km, in
st.v.nw., pr. ’12.500,-. Tel.
04490-42561.
VOLVO 121 Amazone bwj.
1965, vr.pr. ’4.500,-. 045-
-451315, tussen 12-15 u.
Te k. VOLVO 244 PL, bwj.
'79, i.z.g.st., gas, tel. 04492-
-1038.
VOLVO 244 PL 1978, vr.pr.

’ 1.250,- evt. LPG. Tel.
045-218186.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
6-'B9, div. extra's, elec. ra-
men en spiegels, spoiler etc.
etc Te aanv. 6-'9O. Tel.
04492-4601.

Weg. omst. VOLVO 360 inj.
'86, ’10.900,-; Volvo 360
inj. '87, ’ 14.900,-. Te bevr.
tel. 04490-12138.
Te koop VOLVO 240 aut.
bwj. '83, km.st 129.000. Tel.
04450-3554.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. mrt. '89, pr. ’ 26.000,-.
Tel. 04490-38088.
Volvo 240 GLT grijs
’34.800,-, 10-88; Volvo
740 GLE TP interc, groen-
met. ’32.500,- 11-'B7.
COUMANS Geleen, Rijks-
weg-Z. 310, 04490-56222.
VOLVO 240 GL inj. aut.,
schuifdak, zwart, 2-'BB,
48.000 km, ’28.500,-. Tel.
04906-1387.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
apr.'B9, wit, 14.000 km,

’ 24.500,-. 04490-50492.
Te k. v. volvomedewerker
VOLVO 440, PL, kl. rood,
bwj. apr. '89, km.st. 20.000,
045-221399 na 18.00 uur.
Te k. VOLVO 440 PL, bwj.
1-'B9, div. extra's, vr.pr.
’23.000,-. 045-460812 Of
04493-2235.
Tek. VOLVO 440 turbo, licht
met. velg., 5-drs, bwj. '89,
pr.n.o.t.k., kl. lavendel,
045-224059.
Te k. VOLVO 360, inj., bwj.
'87, 5-drs., kl. wit, 59.000
km, ’ 16.300,-. 045-220733
Te k. VDLVO 66, bwj. '79,
APK-gek. 9-'9O, met radio.
Tel. 043-219306.

Diversen

ANWB gekeurde auto's
Ford Escort 1.4 CL '87; Opel Kadett 12 S '86; Citroen BK

14 RE i.g.st. '84; Lada Samara 1.3 Luxe '87; Volvo 340 '83;
Toyota Starlet als nw. '84; Peugeot 205 diesel uitv. '85;
Lada 2105 met katalysator '87’ 6.900,-; Opel Kadett

diesel in perf. conditie ’ 6.750,-; Honda Civic nw. model 12
kleppen motor’ 9.950,-; Skoda 130LS '87 ’ 6.900,-; Ford

Escort 1300 '81 ’ 5.900,-; Ford Fiësta 1.1 luxe '81
’4.900,-; Fiat 127 spec. '83 ’ 4.900,-; Fiat Panda

’ 3.400,-; Suzuki bus voor pers. vervoer ’ 5.900,-.
Piverse spotgoedkope inruilers.

G.G. Auto's Heerenweg 286, Heerlen, (gr.weg Hrl.Brs.).

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken - ■—

COMPAC autokrikken - BALPUR lagertrekke
RHOPIUS afbraam- en slijpschijven. Maz<

TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaMa .
K^EP b I

'■'87
C

In de Cramer 31, Heerlen. j?°Telefoon : 045-716951. £"
Mazda Auto Leymborgh B.V. Limbricht. Ford

Mazda 626 1.8 LX sedan '88; Mazda 626 2.0 GL*
'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84-'B5; Mai ,
1.6 GLX sedan '87; Mazda 626 2.0 SPX '82; Maz r

1.3 GLX sedan '87; Mazda 323 1.5 GLX sedan '86; E
1.3LX sedan 2x '86; Mazda 323 1.3LX HB 2x '861?;:

323 1.6iLX HB veel ace. '87; Mazda 323 1.3 HBI^'85-'B2; Maxda 323 1.7 GLX P station '87; Mazda £2?HB PK '83; Opet Kadett 1.2 SC HB veel ace. '87; OfiTr
dett 1.3 SHB aut. 24.000 km. nw.st. '87; Opel Kade
stationcar '86; Opel Rekord 2.0 S LPG sedan 4-di
Opel Kadett 1.2 city puntgaaf ’ 1.250,-;Ford Escj—Laser veel extra's '86; Nissan sunny 1.6 SLX aut. nvtajl

Mitsubishi Galant 1.6 GL LPG nw.st. '82; MitsubishiKT
4-drs. ’ 2.500,-; BMW 318i32.000 km. 1987; Fiat R|
34 40.000 km. '86; Fiat Uno 45 silver uitv. '87; Ma*

2.2i aut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met N.16

Kroon garantie. Bornerweg 2-8. Tel. 04490-158 L
Autobedrijf Ruyl B.V.

biedt aan: me
Audi 80 1.8 S z.w. glas 5-bak 15' sportv. 1987; Au n
CP 2.2 E 1986;VW Scirocco 1.8Tropic uitgeb. sportjnet
VW Golf 1.8 GLi Cabriolet sportv. 1985; VW Golf l-fa
bak, spoilers 15" sportv. 1986; VW Golf 1.6 P 15"'
en extra's 1987; VW Golf 1.3C15" sportv. spoileriöaii
VW Jetta 1.6 inj. 15" sportv. z.w. glas, cv., 5-bak <j,
VW Jetta 1.8 GL Elan, 4-drs. 1986; VW Passat Pieéjh
tioncar Van 1986; Mercedes 230 E aut. sportv. schuit).
Mercedes 190 E 15" sportv. zw. glas, verlaagd, c.vJpai
Mercedes 190P 15" sportv. schuifd. verlaagd cv».
Mercedes 190P sportv. 1984; Alfa 33 1.6 Ti 14"spo»h.
heel alfa rood 1987; BMW 316 2-drs. metallic 1984»..
Ta Camry 1.8 XL Turbo P 1987; Toyota Corolla 1.8 <?Da
sel sedan 1987; Toyota Corolla 1800 PK HB 1985?Da
324 P 15" sportv. verlaagd 1986; BMW 520iz.4afr
5-bak, stuurbekr. 1983; BMW 518 sch/kanteld. 4 hl
bak 1984; Ford Escort KR 3i sch/kanteld. 1985; Ford D
1.4 RS uitgeb. sportv. 5-bak 1987; Ford Escort 1.3 0
drs, nw. mod. 1986; Ford Escort 1.1. laser 5-bak g
Ford Escort 1.3 laser 1984; Ford Escort 1.3 Laser rj
1985; Ford Siërra 2.3 CL Piesel 1987; Ford SiCT D
Laser 5-drs 1986; Ford Siërra 1.6 CL sch. kanteld
Ford Scorpio 2.0 CL, zw. glasmetallic, 1987;Ford Gteel
2.0, i.g.st. 1981; Opel Omega 2.0iLS 1987; Opel P Öi
2.0 S, schuifd. zw. glas 1984; Opel Kadett 1.6P9 (
car 2x1986; Opel Kadett 1.6Psedan, sportv. 1986 (
Kadett 1.3 S GL 3-drs. 1986; Opel 1.3 S oud mode^
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. GSi-uitv. 1986; Opel i
Opel Kadett 1.25, sdrs, 5-bak, zw. glas, 15" sportv]
Peugeot 309 GL profil en GR.2x1986; Mazda 323 j
sedan 1986; Mazda 626 1.6 LX sedan 1987; MadZ;
1.6 LX HB 1986; Honda Prelude 1981; Mitsubishi I
GL 1986; Mitsubishi Galant GL Turbo P 1987; Mitfoy
Galant GLX turbo diesel 1985; Mitsubishi Colt 5-drs-Mj
Nissan Micra 1.0 PX 1987; Nissan Bluebird 2.0S GLi I
Nissan Bluebird I.6st.bekr. 1987; Suzuki Carry gee
1983; Citroen Visa II 1984; Citroen CX Break 2
1984; Fiat Ritmo 60L 1984; VW Jetta LS 1980; VW
1300 sportv. gerestaureerd 1973; VW 412LE in abs.

1974; Opel Olympia Rekord LS model B 196'
Autobedrijf Ruyl B.V. Stationsstr, 85, Elsloo, 04490j|

Leeuwekeur gebruikte auto
Peugeot 305 GTII3O PK, grijsmet., get.glas
sportstoelen-stuur, verl. onderst., lichtmet.vlg
Peugeot 405GL 1.6, grijsmetallic &a
Peugeot 205XS, 80 PK, grijsmet., get.glas " C
sportstoelen, sportstuur, verlaagd
Peugeot 205 GT, 80 PK, rood, get.glas, velours
bekl., GT stripingen wleldeksels
Subaru Justy 11 1.2SL, grijsmet., lichtmet.vlg
Paihatsu Charade TS 5, wit, 5-bak, wis was " 1*
achter, wieldeksels
Citroen Visa 1.1 RE, grijsmet., achterspoiler k
wiswas achter, slechts 8.000 km
Peugeot 205 1.1 Junior,wit/blauw, wieldeksels, Of
sierlijsten, jeansbekleding _c
Peugeot 205 1.1 Accent, wit/rood, achterspoiler -i
wieldeksels, stootstrips, rode sierbiezen 198&8
Peugeot 305 SR blauwmet, 5-bak, achter- L
spoilers, wieldeksels, radio I
Peugeot 309 GL Profil 1.3 zilvermet., 5-bak ■
wis-was achter, gordels achter, wieldeksels 198ofl
Fiat Panda 1000 CLrood, sierstriping
Ford Escort 1.4Bravo, wit, 5-bak, wis-was
achter, get. glas, wieldeksels, sierstriping " *Ford Siërra 1.8CL, grijsmet., centr.port.vergr " ?
OpelKadett Caravan, 1.2S wit, wis-was achter ■ £
OpelKadett 1.6 P wit 5-bak, achterspoiler "wis-was achter, wieldeksels j_

Nu halen, 1 september betale'J
of een financiering gedurende
36 mnd. tegen 9,9% eff. rent'

JLAUTOBEDRIJF JANSSÉ*.
éTM Peugeot Talbot J

Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-4605"'.
* Informeer naar onze voorwaarden. > ?il

I.
combi car centrum b.v. «
de specialist in gebruikte stationcars r

Mercedes 230 TE ■ (.
Opel Omega 2.0 I (
Opel Omega 1.8LS " \Opel Kadett 1.6 \
Ford Siërra 2.0 CL ■ „
Renault Espace 2000 TSE - j,
VW Passat diesel - \
VW Passat Avance diesel *
Mazda 323 Estate E
Volvo 240GLP fLangheckweg 2, Kerkrade. 1

Industrieterrein Pentgenbach.
Tel. 045-464646. _^M

Occasions van de Nissan dea't
Nissan Micra div. typen 1985 tot 199Ö
Nissan Cherry div. typen 1982 tot 19»' 1
Nissan Sunny PK 2-drs. grysmet. 58.000 km
Nissan Sunny LX 3-drs. wit ' i
Nissan Sunny 1.6SLX 4-drs. do.blauwmet _qt
Nissan Sunny diesel 3-drs. LX en 4-drs. SLX .... 198*1
Nissan Sunny Florida 1.7 PSL 5-drs. wit nov -
Nissan Maxima 3.ÖLV6 zeer compl -plusm. ’ 12.000,-onder nw. prijs maart t.
NissanBluebird 4-drs. 2.0Laut. 56.000km ' 1
NissanKing cab2.5L dsl. do.grysmet. nov ' l
Nissan Vanette camper 1.5Lbenz. geelkent 'Austin Metro surf 3-drs. rood 67.000km " 1
B.M.W. 316 2-drs. li-blauw mooie auto ' I
Citroen Visa 5-drs. I.ILRE rood nov " I
Citroen Visa chrono GT wit " I
Fiat Regata 100S4-drs. LPG 1e eigenaar " I
Fiat Uno 60S 3-drs. li-blauw 23.000km 1
Mazda 626 2.0LLX 5-drs ■■"""; f;
Mitsubishi Colt 3-drs. 1,2Len 1.5LGL 19ö' I;
Opel Corsa TR wit 45.000km. nov " 1OpelKadett 1.3automaat 2-drs
Peugeot 205XE I.IL 3-drs. wit
Renault 5 express geel kent. rood
VW Polo 1.3L3-drs. rood

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

Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil-
Donderdag koopavond. g^

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

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
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Auto's
rekke Mazda Auto Leymborgh-ümbricht
sn Mazda 626 1.8 LX '88; Mazda 626 GLX 2.0 '83, '84;
;rijgbi*ja 626 GLX 2.0 HB 5-drs '84,85; Mazda 626 1.6GLX

lan '87; Mazda 626 2.0 SDX sedan '82; Mazda 323 1.3
GLX sedan '87;

LX NB '85, '86; Mazda 323 1.3 DX NB '85; Mazda 323
v/6i HB veel ccc. '87; Mazda 323 1.5 HB GLX aut. '86;

" v«a 323 1.5 HB GLX uitbouw '86; Mazda 323 1.3 HB PK
Ouw '85; Mazda 323 HB 5PK '85; Mazda 323 SNS 79;
WKadett 1.3 HB GL aut. nw.st. '87; Opel Kadett 1.2 HB; 87; Opel Kadett 1.2LPG stationcar '86; Opel Rekord
2.0 S 4-deursLPG '82; Opel Kadett City 12 N 76;

nat Uno 45 silver uitv. nw.st. '87; Fiat Panda 34 '86;
-Jtsubishi Galant 1.6GL LPG '82; Citroen 2 CV 6 '83;

cht Ford Escort 1.1 Laser '86; BMW 318i32.000 km '87.
) GLX Occasions met Mazda Kroongarantie.
■Maj Autobedrijf Leymborgh B.V.
i 86; Bomerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.
(oBu(£Sïerra I.6CLbwj. '87 leeig ’ 15.750,-
-l^r("'|Asconal.6LS'B7leeig ’ 13.250,--'zud' fedes 200P '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi . ’ 7.250,-
K^ 1602 75 orig. 66.000km ’ 2.950,-

-1?4-<L Tel. 045-255784.
dealer

RailRuud TiemsMaa

met Jiet goed geld
garantie

"iet 3 mnd bovag gar.
J">et aflevenngsbeurt

7; "! met APK keuring
VVN Veiligheidsk.

"Il'fW VVN milieukeuring
pilersDaih. Feroza PK resint
'V. ±ademonstr- auto 89D'eï*> Charmant 1.3 LC '8€
schu*h. Charmant 1.6 LE 85c v Daih. Charade TS '88c Charade TS spec. '8£sP°*n. Charade TS spec. '87
9°",* Charade CS spec. '87oL Saih- Charade CS '8698M_aih. Charade TS '86

1AT^h. Charade TS Turbo_4 <% diesel 2x'B6
"?, °aih Cuore TS '89I■{ Daih. Cuore TS '87bak Daih. Cuore CS 87ase' Daih. Cuore TS '86s|f1 Daih. Cuore CS '86teld
d p!te Kadett I.7Psed. '89?®' c °Pel Kadett I.BS'BB

?no« 0Pel Ka<jett LS '85
Ip, t Opef Corsa 1.287odeiF,at UnQ 45 chafpp qq

oe] \ Fiat Ritmo 75, '83
?oo I Rat Panda 45 'S 3'2J.. Fiat 127 '80Al°h Mini 1000 '87
sn'i Volvo 340 '86Mii'Oyota Corolla 1.3 GL '86;drs- Ma^ 323 GLX 1.5 '86
'<*] pord Escort CL'B6
,9ef. Lada 1200 S'B6
*A Renault 5 TL'B5vw; Nissan Micra '83ibs. Suzuki Alto FX 82'9f; Ford Siërra 1.684f_b BMW 316 '81Mitsubishi Lancer '81g's VW Passat 79

Automaten
°?ih. Charade TS SP'B7Qaih. Charade TS'B5Honda Civic GL '88: Nissan Micra '87

Volvo 340 '83
h Volvo 66 79.ïI. financiering, garantie,
Taratie. Zaanstr. 18 (md.
"**■ Borrekuil) Geleen,

feTel. 04490-53010.
*i ma. t/m vr. 9-18 uur

-^10.30 tot 17.00 uur.

kJ 5 ii I
(bijMakado)

Charadade '88;
t?< Dno 45 '88; V.W. Jetta
£IPord Escort '82 t/m '87;
v^d Fiësta 1.1 '86; Ford

pf !<$ 1-6 '85; Mits. Colt 1.5
Jïu' Mj,S Tredia 16 'M-lÖfcl^geot 309 '86; Toyota~ " 86; Hyundai Pony 89;fll' BMW 320 '69.

(v Opeis
«dv*,? '84-'B9; Kadett 3-4-
-»CÏ>'B2-'B9; Ascona '83 t/m

I a' gekord 2.0 S '86; Manta
CD. '87-89

Sittard
isfli 20 Sittard,

fia.i, el 04490-16565-"V'Jno 60S '86; Saab 900i^at Ibiza GL'B6; Volvo!rL 5-drs. '86; Opel Cor-r^-drs. '85 t/m '88; Opel(£** 2-drs. '85 t/m '88;
_3^ corsa 5-drs. '88; Opel
O?" 3en 5-drs.'Bs t/m'B9
Se^1Kadett 4-drs. '86 t/m
H.rPel Ascona 4 en 5-drs.
Ti '88; Opel Omega '87"ectiJvL nze andere aan-
W?9?n '""et u aan in de;; gieken.

" i
betrouwbare

:is. inruilers
>■ Vjr APK. VW Golf aut.VJ 1.650,-; Volvo 343
"I {

KaP-/i.900.-,4xOpel
■" /1 v£ °°upe 79, vanaf

J'ésn "-: Ford Fiësta 78,
1000 ' Datsun Sunny 78

l ?.S?'.-jOpe' Commodore

' 1f».-; Opel. pf"ö vanaf ’ 1.150,-;'O-ten R2f»»65L,81.t*l ,°'-- Subaru 1.3 3-drs.

' 50 '-: Renault 5 Al-
-4su,J*>Bo 2x;Fiat Panda(''"bwj. '81, ’1.600,-.
:
! ft n!_O.?SCH 924 S room-poet,w brede band., dubb.Fc ViR,e- achterwisser,W 10.000,-, mooie VW2fK-c^Lroocl' tr<*b . 22jr.N>i?ek. kant en klare
f-SroiJ"a.?en / 3.000,-; I>t^. Blazer. 2 w.d., i%>&? en goede auto.ISS v£J?rede banden, uit- .c& e^euwd, veel extras I
fc Soldi* aazer Ren. .S2i ,5MW. Houthemer- l'Weerssen. I

SuzukiAlto GL. autom., '86,
Honda Civic, autom., '85,
VW Golf 1.3 CL, 87, Ford

Escort 1.3 laser, 5-drs, '86,
Opel Kadett LS, '85. Suzuki
Alto, '85, Ford Capri, 2 ltr, S,
4 cil. '82, Ford Escort 1.3 L,
'82. Piv. goedkope inruilers.
Inruil en financiering mog.

Autobedrijf
Chris Geilen

Porpstr. 56-58 Broeksittard.
Tel. 04490-16295.

Erkend Bovagbedrijf,
APK-keuringsstation.

Auto Landgraaf
Auto Landgraaf biedt aan
kijk en vergelijk: Mercedes
260 E W124, m. ABS. centr.
vergr. enz. '87; Audi 200
Turbo Quatro m. alle mog.
ace '85;Audi 100 CC autom.
SE, v. extra's '86; Audi 80
CC 5-bak, velours-int. '87;
BMW 535 i uitv., alle mog.
ace.'Bs; Mitsubishi Starion
turbo 160 PK z. excl. auto
'82; Porsche 924 autom.,
knalrood, div. extra's '80;
Kadett GSi m. digit. dashb.,
sportv. verl. enz. '86; Ford
Sierra 1.6L, 5 drs., '83; Ford
Fiësta XR2 1.6 dubb. carb.
m. uitb.set '84; Ford Grana-
da 2.3 GL m. schuif kant.dak
z.v.acc. '83; Opel Kadett 1.6
5 Luxus m. opend dak, als
nw. '83; Opel Kadett 1.2 S
sport, uitv., '84; Opel Kadett
1.2 SR uitv. '82; Opel Asco-
na S in nw.st. '82; Patsun
Cherry GL, z. mooieauto '83
Lancia Pelta 1.5 z. sport,
uitv. '82; Mitsubishi Lancer
GLX autom. 81; Peugeot
305 GT m. elektr. venst.
stuurb., schuifd., '84; Re-
nault Fuego GTS '82; Lada
2105 GL, 60000 km, z.mooi
"86; Lada 2105 GL '82; Vol-
vo 340 1.7 jubileum üitv., s-
drs. '87; Volvo 345 GL 5-drs
1.4, z.mooi '84;

Jeep 4x4
Suzuki Jeep 413 lang grijs
kent. '87; Aro Jeep 4x4 1.4
benz., grijs kent.'B7;

Diesels
Ford Orion 1.6 P bravo, div.
ace '88; Ford Scorpio 2.5 O
z.v.acc. '87; Opel Rekord
2.3 P Berlina uitv. '86; VW
Passat O 5-drs., schuifd.'B4;
VW Passat O 3-drs., als nw.
'84; Ford Granada P '79;

Cabriolets
VW Golf m. cabriolet ATS
7x15 verl., z.v.acc'B2; Tal-
bot Samba cabriolet 1.5, als
nw.'B3;

Automaat
Porsche 924 autom, v.ace
"80; Opel Rekord 2.0 S.
autom. z.mooi '85; Mitsubi-
shi Lancer GLX autom., '81;
Opel Senator 2.8 S autom.,
'80; Volvo 340 autom.,
z.mooi '78;

Inruilers
Mitsubishi Colt GLX 5-drs.
als nw. '82; Mitsubishi Ga-
lant 2.0 GLS '82; Mitsubishi
Saporro 2.0 '80; 3x Opel As-
cona 79-80; Opel Manta
1.9 S '76; Patsun Bluebird
1.8 GL Sedan '81; Lada
1500 stationcar '82; Lada
1200 Sedan 82;

Bedrijfswagens
Opel Kadett stationcar 1.6
diesel grijs kent. '85; Re-
nault 11 TP VAN diesel grijs
kent., 81; Renault 4F6 be-
stel, geel kent. '81. 'Erkend
bovag-bedrijf 'Eigen werk-
plaats 'Financiering zonder
aanbet. mog. 'Alle keuring- j
en toegestaan 'Inruil moge-
lijk 'Keuze uit 12-3 mnd.
garantie 'VVN keuringssta-
tion 'Garantie boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf het adres voor de
betere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan 74- ;
76, Heerlen. Tel. 045-,
424268/424231. ,
In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER- !
BANPEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
ASCONA 79 ’950,-; Ford i
Taunus '79 ’ 950,-; Renault i
4 '80 ’ 950,-; Volvo 343 '79 (
’950,-; Fiësta '79 ’ 1.250,-
Mini 79 ’1.250,-; R 5 GTL
81; alles APK. 04499-3398.

Autobedrijf HECA B.V.
Brunssum biedt aan: scha-
deauto's, Ford Siërra 2.3 P
'88, Opel Ascona 16 S '87,
Chrysler ES 2.5 i 89, Land-
rover Jeep V 8met lichte
brandschade '86, Saab
9000i '86. Tel. 045-273173. ,
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978. |
Te k. uit FAILLISSEMENT,
Subaru mini Jumbo Highroof
geel kent. 1985, prima staat
’5.750,-. Opel Rekord
2300 Piesel 1984 veel ex-
tra's ’8.250,-. Ford Sierra ,
1800 laeser met LPG 1985
’10.250,-. BMW 316 met i
LPG div. extra's 1983 ,
’ 5.950,-. Inruil en financie- i
ring mogelijk. Kissel 46a, i
Heerlen. 045-723142. |

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Llndeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
ie eig. fB2 ’9.500,-; Ford
Fiësta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Opel
Ascona 16 S HB fB3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Piesel fB3 ’8.900,-;
Patsun Cherry t.'B2
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’ 1.900,-; Mazda
323 fB2 ’4.900,-; Patsun
Cherry diesel, 5-bak, f84,
nw. model, ’6.900,-; Pai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, f80, ’2.600,-; Re-
nault 4 stationcar, geel
kent., fB3, ’2.900,-; Pat-
sun Bluebird 1.8 GL station-
car fB3 ’6.500,-; BMW
320 6 cyl., aut., t.'Bo,
’3.900,-; Ford Escort sta-
tion t.'Bs LPG ’6.900,-;
Opel Kadett 1600 S Coupe
bwj.79 ’ 3.900,-; Lada
2105 fB4 ’2.300,-; Re-
nault 5 TL fB3 ’4.900,-;
Golf Sprinter fBl. ’ 3.100,-;
Renault 5 Parsienne t.'B3,

’ 4.900,-; Suzuki Busje,
geel kent., fB4 ’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 liefheb-
ber ’2.100,-; Lada 1500 S,
station, fB5, ’3.500,-; Ro-
ver 2000 S t'B4 nw. st.
koopje ’ 4.500,-; Honda
Prelude automaat t.'Bl
sportv. ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 S fBl ’4.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’2.900,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. fBl ’4.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.'B2, ’2.900,-; Patsun
Violet 5-bak fB2 ’ 2.700.-;
Opel Kadett Station fBl
’4.900,-; Aimca bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona fBO
’2.700,-. Oiv. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van ma.
t/m vrijd. 9.00-1900 uur zat.
tot 17.00. Inr. fin, gar. mog.
LUCAR automobielen Kerk-
rade voor betere occasions.
Gratis 2 weken proefrijden,
gratis afleveringsbeurt. Mer-
cedes 300 E aut. diamant-
zwart, alle ace bwj. '87;
Mercedes 190 E '86 zwart;
Mercedes 190 E '84 rood
Zender-uitgeb. verl., iets
aparts ’ 27.700,-; Mercedes
280 SE '82 aut. airco., don-
kerblauw; Mercedes 280 E
blauwmet. aut.; Mercedes
230 Coupe '82 groen;
Porsche 911 S Coupe bwj.
'80 groenmet.; VW Golf GTI
'87 zwart; Ford Sierra Combi
brons '86 5-drs. ’11.750,-;
Opel Kadett Caravan '86
rood; Opel Rekord 5-drs.
stationcar luxe zilver, '85;
Opel Rekord stationcar
blauwzwart '85 5-drs.
’11.750,-; Mitsubishi Ga-
lant '85 stationcar zilver
’7.750,-; VW Passat '86
Combi luxe 5-drs. chapagne
diesel '86; Opel Ascona 5x
v.a. '81 tot '88 v.a.
’32.150,-; BMW 318izwart
'82; BMW 320 i'84 cham-
pagne; BMW 525iaut. '84
zilver; BMW 525i'82 blauw-
met.; VW Golf 3x 82 t/m '87;
VW Jetta '86 wit ’ 11.750,-;
Ford Escort '87 rood
’14.750,-; Mazda 323 '84
zilver ’ 5.750,-; Mazda 626
'83; BMW 630 Coupe
’12.750,-; Sportcars: MG-
B '80 in nw.st. rood; Fiat XJ9
sport targa wit koopje;
Triumph TR6 rood 2500 in-
jection; Karman Ghia rood/
zwart compl. gerest, koopje;
Jaguar 4.2 aut. rood '83 en
'81; Opel Kadett 3x '84 t/m
'87 v.a. ’6.750.,-. Piverse
vracht- en campingwagens.
Inkoop, inruil, financiering.
Direct klaar. Garantie van 6
maanden tot 2 jaar. Holz-
straat 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Piesel
5-bak '87; Mitsubhishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-85; Opel
Ascona 16S 4-drs. '83;
Mazda 626 GLX 20 diesel
11-84; Subaru 1800 GLS
autom. '82; Volvo 343 PLS
2.0 t. '82; Mazda 626 coupé
2 ltr. '82; Citroen Visa GT s-
bak '83; VW Golf '81; Ford
Taunus 16 L '80; Opel Re-
kord 20 S 4-drs. '80; Mazda
323 aut. 78; Audi 80 1e eig.
'80; Ford Escort 13 GL LPG
'80; Opel Manta 19S i.z.g.st.
'77; Fiat 128 1300 CL 78;
Renault 5 Alpine '77

’ 1.500,-; Manta GTE, i.z.g.
st. voor liefhebber; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-1900 u. Zat. 1000-17.00 u.
Inkoop: Alle merken AU-
TO'S, bedr. auto's, schade-
en sloop auto's. Tev. Tour-
caravans. Tel. 045-416239.
Opel Ascona 79 ’1.250,-;
Renault FUEGO TL '81,

’ 3.500,-; Patsun Cherry '81
’1.750,-; Ford Taunus '81,

’ 1.900,-; Volvo 245 79,

’ 1.950,-; Opel Commodore
'79, schakel ’ 1.750,-.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek. Tel. 045-211071.
Te k. Metro Sport "88; Land-
cruiser 2.4 TP h.r. '89 met
div. ace. 11.000 km; BMW
318 i automaat '82; Triumph
Acclaim 4-drs. 5-speed '83;
Citroen* 2CV6 Special '83;
Volvo 66 GL 1300; Patsun
Sunny 1500 '82; Mazda 323
1300 '81; Opel Rekord 2.0
LS 4-drs. met LPG '81; Ro-
ver 216 SE '85; Pemo auto
Rover 820 E 5-drs. '89.
Austin Rover Pealer HAVE,
Industriestr. 31, Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
APK-keuringsstation, alle
type auto's. Tevens verhuur
spuit-moffelcabine. Dus tot
ziens!

Citroen CX GTI turbo 2 87
1e eig. ’ 19.750,-; Citroen
BK 14 RE type '87 1e eig.
’11.500,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. ’7.750,-;
Alfa Romeo 75 2.0 '86 1e
eig. nw.st. ’ 17.500,-; Volvo
740 GL combi '86 1e eig.
’29.750,-; Volvo 245 GL
combi '83 ’ 10.500,-; Volvo
240 GL '81 ’ 4.750,-; Volvo
340 GL '82 1e eig. ’ 4.500,-;
Rover 216 SE '85 ’ 9.750,-;
Saab 900 i '85 ’ 13.500,-;
Saab 900 sedan '86 1e eig.

’ 14.500,-; Saab 900 sedan
'83 ’ 6.500,-; Mercedes 190
E '84 1e eig. ’25.000,-;
Audi 80 1,8 S '88 1e eig.
’28.500,-; Audi 100 CS '85
1e eig. ’17.250,-; Ford
Scorpio 2.9 GLI '87 1e eig.

’ 23.750,-; Ford Scorpio 2.5
CLP 87 1e eig. ’20.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '85
’13.750,-; Ford Sierra 1.8
Laser 5-drs. '86 1e eig.
’14.250,-; Ford Sierra 1.6
'83-'B5 v.a. ’7.750,-; Ford
Escort 1.6 GL '87 'Ie eig.

’ 17.500,-; Ford Taunus 2.0
Ghia '82 ’5.750,-; Citroen
GSA combi '82 ’2.500,-;
VW Golf CL 1.6 '85

’ 12.750,-; VW Jetta P 85
1e eig. ’ 12.500,-; VW San-
tana P '84 1e eig. ’ 8.750,-;
VW Passat CL combi '85 1e
eig. ’ 10.750,-; Opel Kadett
P '83 ’ 5.250,-; Mits. Galant
combi '84 ’6.000,-; Opel
Manta Beri. '80 ’3.250,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.

’ 14.250,-; Lada 2104 com-
bi '86 ’6.750,-; Lada 1200
S '87 1e eig. ’4.500,-; Mits.
Lancer P '86 1e eig. licht
besch. ’9.000,-; Mits. Cor-
dia 83 ’7.750,-; Mits. Lan-
cer GLX '82 1e eig.

’ 4.250,-; Mits. Galant turbo
P '84 ’ 7.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’ 15.500,-;
Opel Kadett '86 ’11.950,-;
Opel Ascona '83 1e eig.

’ 5.950,-; Opel Rekord 2.0E
aut. '84 1e eig. ’9.250,-;
Opel Kadett '80-81 v.a.
’2.750,-; BMW 320 i '84
’14.000,-; BMW 316 '82
’6.750,-; BMW 316 aut. '82
’6.750,-; Audi 100 CS '82

’ 5.000,-; Lancia Prisma
I6ooi 87 1e eig. ’ 14.750,-;
Honda Jazz '84 ’8.500,-;
Peugeot 205 accent '84 1e
eig. ’9.250,-; Ford Escort
1.3 '84 ’ 7.950,-; Fiat Panda
45 '84 ’4.250,-; Fiat Uno
'84-'B5 v.a. ’6.500,-. Tal
van goedkope inruil-auto's.
v. SINTMAARTENSPIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Drs. Leenarts Roermond:
div. goedkope auto's met
APK v.a. ’ 500,-. Tevens al-
le gebruikte auto-onderd.
In- en verkoop van schade-
auto's. Peugeot 504 Coupé
opknapper. 04750-33155.
AUTO AARTS biedt aan:
Audi 90 Quattro wit '86; Opel
Manta 1.8 GT grijs '87; Opel
Corsa 1.3 SR wit '84; Opel
Kadett 1.3 S caravan wit '82;
Peugeot 205 XRD blauw '85
Peugeot 205 1.6 GTI grijs
'85; Fiat Panda 34 wit '86;
Fiat 127 CL rood '84; Seat
Malaga 1.5 GLX grijs '87;
Seat Ibiza L Match rood '88;
Seat Ibiza 1.2 GL goud '85;
Seat Marbella ZL Del Sol
rood '89; Seat Marbella L
rood '88. Bedrijfswagens:
Seat Terra demo wit '88;
Seat Ibiza 1.7 D Van rood
'87; Daihatsu Hijet 1000 HR
wit '89; Mitsubishi Pajero 2.5
TD demo zwart '89, Ham-
straat 211, Kerkrade. Tel.
045-412545.
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
1.3 LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3GLX '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, 9-10-87; 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 Heerien.
Tel. 045-722451.
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.
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
Goll 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 Siërra 16
'85; Opel Corsa 11 '84; Fiat
65 CL Ritmo '82. Inruil, fi-
nanc. garantie. Autoh.
FRANKEN V.O. F. Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475.

Te koop Opel Kadett Diesel
'86; Opel Kadett 1200 BEnz.
'86; Opel Corsa SR '84;
Ford Capri uitgebouwd 79.
Tankstation DEMAROL,
Voskuilenweg 125, Heerlen.
VOORJAARSAANBIEDIN-
GEN bij autobedr. Loek
Schaepkens, zondag kijk-
dag, geopend van 11.00 tot
16.00 uur: VW Golf 1800,
spec. opgev. 150 PK, veel
extra's, '85, ’17.000; Opel
Kadett 16S, '85J 11.900,-;
VW Golf diesel, '86,
’14.900,-; Renault 11, GTS
'83, ’ 6.350,-; Honda Prelu-
de EX nw. type '84,
’13.500,-; Volvo 245 GL
stationcar ’9.500,-; Volvo
340 aut. '83 ’ 6.000,-; Volvo
245 Stationcar, LPG-onder-
b. '80 ’6.500,-; VW Golf
GTI zwart t.'B3 ’9.900,-;
Fiat Uno 55 5-drs. '83,

’ 6.250,-; Paihatsu Busje
pers.vervoer '82 ’ 5.250,-;
Ford Siërra 1600Laser 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,-; Manta GT
'86 ’ 14.900,-; Kadett Berli-
na 5-drs. t.'B2 ’5.950,-;
Kadett Coupé 1600 SR

’ 2.750,-; Rekord 2.0 S Tra-
velier LPG '86 ’13.900,-;
Lada 2105 GL '83 ’ 3.900,-;
Suzuki Jeep '86 ’ 12.900,-;
VW Polo C t. '83 ’ 7.250,-;
Jetta LPG t. '81 ’3.250,-;
Honda Prelude 1e eig. '83
’8.500,-; Nissan Micra PK
'83 ’ 7.900,-; Patsun 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,-; Piv. inruilers va.
’750,-. Klimmenderstr. 110
Klimmen. 04405-2896.
VW Golf 1300 nw. type '84;
Honda Civic 1.3 '83; Toyota
Starlet '83; Opel Kadett 1.2
N 5-drs. '82; BMW 316 '81;
Honda Prelude 79. Garan-
tie, service, inruil, fine Auto-
bedr. PORTANGS Altaarstr.
2 Schinnen. 04493-2211
Wij geven het MEESTE voor
uw autol U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week!!! Opel Kadett 1.6S
LS 4-drs. met gas spec.
aanb. blauwmet. '87; Mazda
323 HB 1.3 beige km.st.
29.900 '86; VW Golf Avance
1.8 I groen/met. met veel ex-
tra's km.st. 12.700 '88; Seat
Ibiza GL Del Sol 1.2 wit zeer
compleet km.st. 14.234 '88;
Fiat Uno 45 Champ.uitv.
km.st. 13.452 bronsmet. '89;
Golf CL 1.3 rood '85; Ford
Sierra 1.8 Laser met gas
groenmet. '86; Lada 1200
Ivoor speciale aanb.'B7; Re-
nault 5 GT Turbo wit zeer
mooi speciale aanb. '86;
Volvo 360 Injection sedan
met gas grijsmet.'B7; Volvo
360 GL rood excl. auto met
veel extra's '86; Audi 200
Turbo Quattro alie extra's
duurste uitv. '85; Honda Ci-
vic 1.4 GL 16 klepper als
nieuw grijsmet.'BB; Honda
Prelude 2.0 EX in nieuw-
staat km.st. 9.300 wit juli'BB;
Toyota Supra Targa 3.0i24
kleppen alle extra's wit nw.
model '86; Ford Escort 1.3
Laser wit '86; Citroen Visa
Leader S 6als niew '86;
BMW 316 beige '81; Opel
Kadett HB 1.3 S GT rood
km.st. 57.214 november '85;
Opel Kadett 1.2 SC 4-drs.
grijsmet.'B7; Opel Kadett HB
12 S met veel extra's goud-
met. '83; Opel Kadett HB 12
N groenmet'B2; Lada 2107
1.5 GL beige '85; Lada 1200
S rood met gas '84; Lancia
Bèta HPE 2.0 Wauw excl.
auto '83; Peugeot 205 XE
speciale uitv. wit '86; Ford
Escort 1.3 Automaat Goud/
met.'79, Mazda 626 bruin-
met. '81; Mitsubishi colt GL
grijsmet.'Bl; Ford Fiësta
1100 L rood '78; Volvo 343
blauw '82; Volvo 66 L groen
'81; Volvo 66 L rood '79;
Skoda Rapid Coupe zeer
mooi km.st. 32.150 beige
'83. Div. spec. aanbiedingen
op goedkope inruilers, Bo-
vaggarantie of eigen Garan-
tie 6,12 mnd. Financiering
tot 100%. Wij zijn ook uw a-
dres voor algeheel auto-
onderhoud. APK Speciale
aanbieiding nu ’ 50,- zon-
der afspraak klaar terwijl u
wacht. Auto en APK Cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.'Bl
veel ace., BBS velgen,
5-bak. Opel Kadett 13 S,
bwj.'Bo, ’2.350,-. Erenstei-
nerstr. 5, Kerkrade.
Officieel SUBARU-DEALER
Gar. J. Coenen; Subaru RX
Turbo, '85; Subaru 4 WD
Stationcar Turbo, '87; Su-
baru Justy ECVT, '88; Su-
baru Justy, '86 en '87; Su-
baru Mini Jumbo, '85 tot '89;
Subaru 1.6 GLS, LPG, '83;
Peugeot 205 1.9 GTi,
15.000 km, '87; Peugeot
205 GT, '84; VW Golf GTi
'86; VW Golf autom. als
nieuw '80; Audi Quatro
Coupé, '85; Ford Escort 1.6
GL, '83; Mitsubishi Tredia
GLS, LPG '83; Lada Combi,
LPG, '86; Skoda Rabbit
coupé, '85, ’ 4.500,-;
Toyota Corolla DX, '85; Ci-
troen 2 CV 6 Charleston,
'82, als nieuw voor
’3.500,-; Prinsenbaan 65,
Koningsbosch, tel. 04743-
-1574 b.g.g. 1854
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
-414372 of 422959. .
Te koop gevraagd AUTO'S
alle bouwjaren, met of zon-
der APK. 045-420572.

Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83; Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford
Siërra 2.0 5-drs. blauwmet.
'85; Escort 1.3 div. extra's
blauwmet. '82; Fiësta 1.1
rood katalys. '88; Escort 1.3
4-drs. automatic, goudmet.
'80; Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; VW
Golf diesel div. extra's wit
i.z.g.st. ’ 2.750,-; Mitsubishi
Celeste 1600 ST bruinmet.
'80; Honda Civic groenmet.
'81; VW Caddy Diesel wit
'85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
KADETT 12 S type '80

’ 2.550,-; Citroen GSA bwj.
'82, zeer mooi ’ 1.950,-;
Renault 4, '80, APK ’ 650,-;
Mazda 323 79 ’750,-;
Opel Manta type '80
’2.950,-; Opel Kadett 79

’ 1.650,-. Heerenweg 248
Heksenberg-Heerlen.
1 Transit bestelauto; 1 Mit-
subishi Galant VAN 23 TD;
98 stalen magazijnbakken.
Tel. 04490-28715.
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.
AUDI 100 5 D '83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE '88; Ford Fiësta
1300 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S '79; Ford Tau-
nus 1600 Ghia 79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80 , Lada
2105, '81. Kissel 42,Heerlen
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
VW KEVER 1303 bwj. 1974,
APK juli '90 en DAF 33 bwj.
1974, APK jan. 91. Tel,
04490-31692 Of 71114.

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. Hyundai Pony 1200 L
bwj. '83; Talbot Horizon 1.3
LS bwj. '84; Zastava 1100
bwj. '83; Fiat 128 Rally bwj.
76; Audi 100 GL 5-E bwj.
'81. Piv. goedkope inruilers,
alle auto's zijn APK gek.
Automobielbedr. H.J. van
OPHOVEN, Peyerstr. 128c,
Echt. Tel. 04754-81757.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHAPE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. 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. sloop- en
SCHAPEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. gesloten MERCEDES
bus, verhoogd en verlengd,
type 406 D. APK tot maart
'91,nw. m0t0r,04490-34154.
Open laadbak geschikt voor
MERCEDES 207 D. Tel.
045-213580.
Ford ESCORT diesel bestel
2-'B7, 49.000 km, ’ 9.950,-;
Mazda E 2200 diesel 9-
pers.bus, 5-'B6, ’ 12.950,-;
Renault Traffic diesel lang,
4-'B6, 87.000 km,
’11.950,-; VW bestelbus
79, ’2.500,-; VW Trans-
porter 9-pers.-bus, 4-'B3,
90.000 km, ’7.950,-. Tel.
04906-1387.
2 x PEUGEOT 305 diesel
bestel bwj.'B2, tel. 045-
-315199.

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.

Onderdelen/ace.

Autotelefoon
huurkoop-lease

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

Te k. Golf MOTORBLOK
met versnellingsbak en
caburateur, 1300 cc, 30.000
km, bwj. '88, vr.pr. ’ 1.500,-
-en div. onderd. van Golf, tev.
def. motorblok 1800,
draaiend ged. nog goed, tel.
045-444051.
Te koop SPORTVELGEN
Fiat met banden 185-60-13,
prijs ’ 600,-, tel.
045-721325.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
AANHANGWAGENS. Op-
reij Kruisberg 50 Meerssen.
Tel. 043-643500 Open: alle
namiddagen.
Te k. AANHANGWAGEN,
ruilen mog. Tel. 04454-
-4716.
AANHANGWAGEN Ixbrxh
1.50x1.00x0.40 m., en
2-vaks hondenkar te k_,
045-310271

Motoren
Te koop BMW 60/5 en BMW
90/6 1972 en 1975. Tel.
045-711386 vr. n. Roger.
SUZUKI GT 380 71, i.z.g.st.

’ 1.400,-. Tel. 045-322650.
Te k. HARLEY Davidson
Evolution FXRS Low Glide,
bwj.'B4, 1340cc, pr.

’ 18.600,-. H.D. 883 Evo.,
bwj.'B6, ’ 14.500,-. Beide in
perf.st., 045-440882
Te k. KAWA 1500 VN, bwj.
'88, i.abs.nieuwst. Tel.
04493-3516.
VESPA Ciao, bwj.'B9, Wauw
sterwielen, en vele extra's,
i.z.g.st. 045-455285

10% KORTING op alle jacks
helmen, laarzen etc. (niet op
motoren & reeds afgeprijsde
art.) nog deze hele week
wegens de heropening v.d.
vernieuwde zaak! Motorhuis
Geleen B.V. Rijksweg N.
19-25, tel. 04490-43666.
Te k. HONDA XL 500 R,
bwj. 83. Tel. 04455-2354.
KT 550 te koop. Ertweg 8,
Kerkrade/Bleyerhekte. Tel.
045-453695.
Te k. gevr. oude bromfiets of
MOTER ong. 25 jr.oud, def.
geen bezw. 043-252829.
Te koop HONDA 900 80l
dor, ’4.000,-, zeer mooi.
Tel. 045-425996,voor 12.00
uur of na 18.00 uur.
Te k. SUZUKI GSX 400 E,
bwj. '84, i.g.st. ’3.500,-.
Tel. 04490-46113.
KAWASAKI GPZ 550, bwj.
'85, in nieuw staat, mr. Off
the Road mog. Te bevr. GG
Auto's, _ Heerenweg 286,
Heerlen (gr. weg Hrl/Brunss)
Te k. KAWASAKI Z 1000,
1980. Tel. 045-253431.
HONDA VFR7SO CBR 600/
1000. Ben je geïnteresseerd
kun je vandaag tussen 9 en
16 uur 'n proefrit maken op
de 1990 modellen bij: Mo-
torhuis Geleen Rijksweg
Noord 19-25. 04490-43666.
Te k. van dame YAMAHA
550 cc, bwj. '83, kl. defect,
pr. ’ 2.250,-. 04459-1459.
T.k. RIXE 98cc bwj. '59,
’650,-; NSU Fox 125cc,
bwj.'s3, ’ 1250,-; Dollar 250
cc k.k. bw|.'3o; Magrvat De-
bon 250cc z.k. bwj. 31 kent.
1,2 en 3; Puch bromf. bwj.
'69 ’ 450,-; 2 linkse Watso-
nian zijsp. Tel. 045-258758
Te koop SUZUKI RM 125,
'83; Honda CR 250, '83; Ya-
maha 500, '86. 045-317396.

KOGA Race 60 cm, ’ 500,-.
Tel. 045-322650.

Te k. BATAVUS bromfiets,
halfaut., in abs. nw.st., pr.

’ 450,-, ook geschikt als da
mesbromftets 045-424793.

(Bromfietsen
Te k. HONPA MTX bwj. 87,

’ 1.450,- met helm en verz.
Brikkebekker 4, 045-313989
YAMAHA DT 50 MX, 88, P-
Dak. 5-gang, zw.-rd. i.z.g.st.
Vp. ’ 1.500,-. 043-254740.
Te k. VESPA Ciao bwj. '88
m. sterw., verz. en access .
vr.pr. ’ 950,-. 045-463678.
Te k. VESPA Ciao bwj. '85,
m. sterw., vr.pr. ’ 600,-. Tel.
045-463678.
Koop of reserveer nu nog
BROMFIETSEN oude prijs
Financ. mog. v.a. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzewetde
54-56 Heerlen. 045-211486
Gevr. VESPA Ciao, legiti-
matie verplicht. Groenstr.
202 Landgraaf.
Te k. PUCH maxi m., ster-
renwln. en verz. Kasteellaan
2a, Heerlen (meezebroek).
Te koop SUZUKI 50 X, pr.n.
o.t.k. Terlindeweg 12,
Hoensbroek. ■
Te koop PUCH Maxi, kleur,
pr. ’ 400,-. Tel. 04450-3034
HONPA MTX geel/zwart B-
'BB, i.z.g.st. ’3OOO,- M.
Koenenstr. 13 Schaesberg.
Te koop mooie HONDA
MTX, bwj '85, kl. rood. Tel.
045-443287.
DAYTONA-SHOP, te koop
Vespa's en Puch's in nw.st.
Tevens te koop gevr. Maas-
str. 3 (Beersdal) Heerlen
Tel. 045-725309.
Te koop VEPSA Ciao 1 jr.
oud, vr.pr. ’700,-. Tel.
045-216749.

(Huis)d leren

Hondenschool Leymbourgh
start weer met de nieuwe gehoorzaamheidscursussenvoor
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.

Voor Piccolo's zie verder pagina 12

I Woensdag 14 maart modenacht Geleen |

[MODESHOW |

iyL IVt^^* Groenstraat 44
Multi-funktioneel-centrum <p "Q* Geleen, tel. 04490-44217 F^

Za'en voor 10 tot 1000 personen.
m**i W Voor elk wat wils.

■J KAPPERS VOOR HEM EN HAAR Markt 119, Geleen f x
KERKRADE GELEEN MAASTRICHT GULPEN Tel. 04490-42510 Mm k'1 Hooldsltaal 38A Ra. dliuisslraat 16 Canteclee. straal 89 looiers» 34 l 1

Tpl 1)45 353665 Tel 04490-53313 Tel 043.32286 Tel 04450 4224 ■ ■ JB_M^e

Een begrip in mode U

MlfJf B ** fiI f Iril II Ij H More than only jeans Q
geleen-sittard Geleen - Roermond - Sittard Q1 BB Weert - Heerlen - Maastricht

f lïH BSB^3Ih Ook voor J^uw jeans W
iwm>- et i bP"^ . l_ J

badmode »jt_j_J BW!" I èWW^**lê\

Rijksweg Centrum 36. Geleen, tel. 04490-41555 g\\
Dorpsstraat 45, Schinnen. tel. 04493-3304 J g\\ wk*. V***%

STEEYENS H. ~ hT*^ flAnnastr. 13A / .„i/öC/
Walstraat 14 Sittard Geleen I U^t/7 IVW1** Tel. 04490-41515 l lOj

ff mk|[ Mina Rice' Pierre Larmier

j^^ EXCLUSIEVE U PLATINO PANTY s
or^irurkm^wkc- Exclusieve mode-accessoires LJbCHUcNiVIODb

m.m.v. Mudo - Kappers - Fortuna jacques- Magie Mode* Marisa * Astalre mean'swe»* JeansCenterr Steeyens

schoenen - Chrené Byoux - De Hanenhof- sportzaak Quanjel - danssch. Ward ♦ Clara Lamar -Gobte Sound-
Sesslbon* bloemen Kyra - patt,Goessen* beekJproduktle Mudo- belichting/videoStans* Danny's vldeotheek.

HANENHOF AANVANG 20.00uur Kaartverkoop In alle
Entree ’l5,- Infolijn 04490-53313 Hlkmet meewerkende zaken
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(Huis)dieren
Clubmatch

Kynologenclub Geleen e.o. 22 april 1990 IJshockeyhal
Geleen. Inschrijven voor 4 april a.s.

Inschrijfformulieren: 04406-41886, 04490-78662.
De Maastrichtse Hondensport Vereniging

organiseert wederom cursussen

Gedrag- en gehoorzaamheid
voor ras en niet-rashonden.

De M.H.S.V. is een erkende Kynologenvereniging met
deskundige en ervaren instructeurs. De cursus wordt
gehouden in een overdekte ruimte, t.w. de manege

Valkenburg, Plenkerstr. 88, Valkenburg.
Cursusduur: 12 weken plus 1 examen

Cursusgeld: ’ 40,- plus (eenmalige inschrijving van ’ 25,-)
Informatie-avond is op 15 maart 1990, om 20.00 uur in

de manege Valkenburg. Examendagen vorige cursus zijn
10 en 11 maart. U bent van harte welkom.

Tel. 043-644821/ 04406-13754/ 04405-2263.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
VOGELS, Vogels, Vogels,
Trichterweg 102, Brunssum.
Tel. 045-227427.
Te koop SKYE Terriër pups
uit 3 generaties wereldkam-
pioenen, geb. op 21-2-'9O,
worden gefokt en grootge-
bracht in huis. Voor wie iets
meer wil weten over dit zeld-
zame, schotse, kleine, ge-
zonde ras. Tel. 043-649519.
WESTHIGHLAND white-
terriers pups, ruitjes, 9 wkn.,
geënt en ontw. prima stamb.
Tel. 013-350914.
Ned. SCHAPENDOESJE
(pupje 9 wkn.) met stamb.
Inl. P. Janssen 04747-2910.
Broedkoppel bl.voorh. amaz
en gr. roodstaarten; pen-
nanten, pr.rosella's, stan-
ley's, dw.konijnen en angora
ARIANE, Bleyerheiderstr.
10, Kerkrade. 045-351340
gevr. adressen voor (grote)
parkieten en papegaaien.
Mid. geelkuif KAKATOES te
k. ’ 950,- p.st. Hoofdstr. 52,
Kerkrade.
Te k. handtamme goedspre-
kende PAPEGAAI Tel. 045-
-710912.
Te k. TECKELTJE 11 wkn.
reutje. Oude Schoolstr. 37
Übachsberg.
Te koop bastaard BOBTAIL
lief voor kinderen. Tel. 045-
-241588.
Te k. gevr. SCHAPEN,
Lammeren en Bokken, rui-
len mog. Tel. 04454-4716.
VOGELS ruim 120 srt. oa:
grote Mozambique-hima-
laya-zwartkopsijsen, Gould-
amadines, div. Astrildes,
Appetvinken, Nachtegalen
enz. Dierenspec. zaak
Leblanc, Heisterberg 21,
Hoensbroek. 045-212876.

Ruwharige TECKELTJES
met stamboom te koop. Tel.
04454-2431.
Te k. prachtig wit KEESJE,
rue 7 wkn, blijvend kl., get.
en geënt, vr.pr. ’ 350,-.
Amazone papagaai, hand-
tam met kooi, zeer lief, pr.

’ 500,-. Tel. 04499-2665.
Te k. DOBERMANN pups 7
wkn. Tel. 04498-52773.
Te k. DWERGPOEDELS,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04750-16590.
Te k. goed sprekende grijs-
ROODSTAART met 2 koo-
ien, ’ 900,-. 045-464297.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
rosé collie's, Personata's,
Gras- en Valkparkieten,
pracht Rosella's, Penanten
en Kanarievrouwtjes. Tel.
04490-75359
Grijze roodstaart PAPE-
GAAI 1 jr. oud, met grote
kooi. Tel. 045-323532.
Tek. Duitse HERDER, reu, 1
jr. oud, wegens omstandig-
heden, te.a.b. 045-442846
Te koop mooie jonge KO-
NIJNEN, 7 wk., ’6,-. Tel.
045-415704 na 17.00 uur.
Te koop mooie Hollandse
HERDERS, 6 wk.; Mechelse
herder 5 mnd. Geënt en
ontw. Tel. 04492-3421.
Te k. WHIPPET pups Tel.
09-32.11721915. Mevr. Ko-
rompis Lanaken (B)
Te k. pracht. 2-jar. shet-
lander-vos-merrie, witte
manen, z.g. pap., en mini-
pony hengstje. 04492-3112.

In/om de tuin
ïë soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

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.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.

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.

Huw./Kennism.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Heer, 64 lentes, I. 1.72, on-
gebonden, niet-roker, zoekt
lieve VROUW met zacht
karakter. Br.m.foto.o.nr.
B-3773 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "LA
CHALET", toegang v.a. 30
jaar. Dj Richard, zondag
speciale avond voor ouder-
en. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25A, 045-211375
Welke beschaafde
WEDUWN. met brede be-
langstelling, groter dan 1.75
m. wil gr. kennis maken met
vlotte stijlvolle si. alleenst.
wed. mid. 50 van goede hui-
ze en fin. onafh. om via
vriendschap evt. vastere rel.
aan te gaan. Br.o.nr. B-3831
Limb.Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Meisje zkt. VRIENDIN 20-
-24 jr. om mee uit te gaan
(niet lesb.) Br.o.nr. B-3838,
LD. , Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Nette vrouw 60 jr. zkt. leuke
nette MAN. Br.o.nr. B-3841,
L D„ Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Vlotte Weduwe 60-plus
woonachtig in Limburg zkt.
LAT-rel. m. charmante
HEER 60-plüs uit goed mi-
lieu. Br.o.nr. B-3850 L.D.
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Jongeman 30 jr. zoekt
DANSPARTÜER voor zilver
Br.o.nr. B-3853 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
HEER, 35 jr. (HBO-nivo),
fin. onafh., z.k.m. moderne,
zeer ruim denkende vrouw
van enig nivo om een fijne,
eerlijke en serieuze relatie
op te bouwen met als doel
samenw. of huw. br.o.nr.
B-3856 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Welke nette DAME wil met
nette weduwnaar kennisma-
ken. Zelf zacht karakter en i:
b.v. auto, leeft. 59 jr. Br.o.nr.
B-3868, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

ALLEENSTAANDEN,
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-
Ophoven 1 Sittard, organi-
seert iedere zondag een
dans- en contactavond, a.s.
zondag met tractatie. Bewijs
verpl. Inl. 04490-47962.
Welke VROUW 35 tot 42 jr.
wil met mij man 41 jr. nieuwe
eenheid vormen. Br.o.nr.
B-3870, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Man (HBO 33jr) zkt. een
VROUW v. het samen ge-
nieten van de geneugten
des levens. Vriendsch. op
basis van gelijkw. staat
voorop. Br.o.nr. B-3872, LD,
postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Weduwn. 66 jr. nog actief
z.k.m. leuke VROUW. Br.o.
nr. B-3874, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Jongeman, 31 jr. met vaste
HBO-baan zkt. ser. ken-
nism. met j. VROUW tot 34
jr., liefst blauwe ogen. Br.o.
nr. B-3875 aan Limb. Dagbl.
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.
Hallo, zelf ben ik 41 en
(b)aardig. Wat ik zoek is een
lieve eenvoudige VROUW,
een beetje ruimdenkend,
houdend van dieren en na-
tuur en die net als ik datgene
mist wat een echte partner
te bieden heeft. Heb overi-
gens vast werk. 1 of 2kinde-
ren geen bezwaar en huids-
kleur onbel. Br. m.o.z. foto
o.e.r. ond. nr. B-3876 aan
Limb. Dagbl. Postb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Weduwe, 55 jr. uit net mi-
lieu, part-time baan, fin.
onafh., kinderen buitenshuis
zkt. nette HEER om op basis
van eerlijkh. en vertrouwen
'n fijne vriendschappelijke
relatie op te bouwen, op
abs. discretie kunt u reke-
nen. Br.o.nr. B-3878 L.D.
Postb. 3100, 6401 DP
Heerlen.
Weduwe, spontaan en ge-
zellig, 75 jr. wil kennis ma-
ken m. dito HEER tot 80 jr.
uit goed milieu. Br.o.nr. B-
-3879 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Sympath. weduwe, 58 jr.
z.k.m. nette HEER om een
fijne relatie op te bouwen.
Br.o.nr. B-3881 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
R.K. Wed. 66 jr, 1.73 mtr.
volsl. houdt v. huisel. gezel-
ligh. en wnadelen. Fin.
onafh. zou graag kennism.
m. nette HEER. Br. graag m.
foto. Worden beantw. Br.o.
nr. B-3890 Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Welke dame tussen 30-40
jaar, alleenstaand, zoekt
een EERLIJKE en duurza-
me relatie. Schrijf mij, man
46 jaar, alleenstaand met
eerlijk en zacht karakter, be-
schikt over eigen huis en
model inkomen. Wil graag
een duurzame relatie met
lieve vrouw om eenzaam-
heid op te lossen en het sa-
men goed te hebben. Br.
met foto en evt. tel. nr. om
afspr. te maken onder crew.
ret. Ik kijk uit naar uw reac-
tie. Br.o.nr. B-3886, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HALLO! Ik ben een jonge
man 29 jr. 1.70 z.k.m. j.
vrouw tot 29 jr. voor ser. re-
latie. Ben geen uitg. type en
niet brildr. Houdt van muziek
natuur, dieren. Ben jij niet
groter dan 1.70 m. en zoekt
een betrouwb. partner rea-
geer dan a.u.b. met pasfoto,
die krijgt altijd antwoord. Br.
o.nr. B-3887, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Man, 41 jr. rijksambt.
schuldl. gesch. 1 kind. 2 jr.
zkt. kennismak, met lieve
VROUW met zacht karakter.
Br.o.nr. b-3882 LD, Postb.
3100, 6401 DP Heerlen.

Rijles
ledereen opletten

René

heeft vandaag zijn
1e motorrijles!

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

Erkende Huwelijksbureaus

Wist u dat...
bij Stichting Date zon 6.000 mensen staan ingeschreven

die net als u serieus op zoek zijn naar een partner?
Wilt u meer weten, bel vrijblijvend. De nieuwe gratis

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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693. ,
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
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
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

BELASTINGAANGIFTE
A-B-E-T formulieren. Af-
spraken. Bel: 045-214112.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Voor aanleg TUINVER-
LICHTING. Tel. 04454-5213
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating ook
tuinaanleg! 045-423699

Mode Totaal
Te koop dames- en BABY-
KLEDING, second-hand,
topmerken aanwezig. Inl.
Mevr. Sikora, Poststr. 18A
Kerkrade. 045-452788.
Te k. witte BRUIDSJURK
mt. 38 nw., pr. ’3.200,-. Vr.
pr. ’ 1.200,-. 045-211677.

Baby en Kleuter
Te koop complete BABY-
UITZET. Tel. 045-270703.
Te k. compl. BABYUITZET
mcl. badje, wipstoeltje etc.
pr. ’ 175,-. 045-226894. "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.

MACEDONIË
Een van de laatste droomvakanties in Europa.
Van der Biesen maakt het betaalbaar.
15 DAGEN HALFPENSION
INCL. EXCURSIES va. 1125- i i

In de zuidelijkste republiek van Joe-
Speciaal voor iedereen die zijn vakantie aan het water gosiavië. in het schilderachtige Ma-., . , .. , cedonië, ligt Ohrid. Een eeuwenoudewil doorbrengen, maar toch wil genieten van oude badplaats, die wei de parel van Ma-
culturen en imposante natuurgebieden. cedonië genoemd wordt. En terecht.

Wie door de pittoreske straatjes
u >miM* '00'>tmet de ,raaie hul2en In de ka"

HÉÉf rakteristieke bouwstijl, wie op eenI onder eeuwenoude platanen gelegen
LaaJ fcmmiSwM B— — *mwmmm*m9m\mt I terras geniet van een typisch Mace-

Xmß Epoif^l WF "■«■■»**"■3B ÉkÜufl donische maaltijd en kennismaakt
met de uiterst gastvrije bevolking,

Spt — <*****i kan zich voorstellen dat Ohrid nu al
BtUltkfl^fl tientallen jarenvele toeristen weet te

trekken. Dat Nederlanders hier het
hoogst scoren (jaarlijks komen er
80.000 landgenoten) is mede te dan-
ken aan de promoter van MacedoniëL avant la lettre, de schrijver A. den
Doolaard. De nog steeds strijdbare-—'~mmi..3&Gt. auteur liet hier onder meer zijn „Brui-

***M*m****m*p*m***********»*f******mm *m^m^mWf**9m*f9^9^lmW^mWt '°^ der zeven z'Qeuners" spelen, en
l£^^^^^^^U^£l!^^2m 'n z'jn boek .Oriënt Express' be-

schrijft hij de vrijheidsstrijd van Ma-Mooi geegen, direct aan het meer en .. __~. . .„. . . . _^_.ï. .„„„„ ~;. t..,i,„„

250 m van het centrum van Ohrid. Het ■ vluch' Dusseldorf-Ohnd retour; cedon.e tegen de Turken,
hotel is in 1988 gebouwd en is helder -14 nachten halfpension in Grand Natuurlijk bleef ook hie de tijd niet
en modern ingericht. Er is eenreceptie, Hotel Palace; stilstaan. Moderne flatgebouwen
een bar, TV-ruimte en een restaurant. o excursies- verrezen en ook de jeugdvan Ohrid
De kamers zijn ruim en verzorgd inge- , , ' gaat graag naar de discotheek. lets
richt, alle met douche en toilet. Het ont- " transfers; van de oorspronkelijkeBalkansfeer is
bijt is versterkt met 2 extra's en - reisleiding. echter nog steeds te proeven in Oh-
's avonds heeft u een keuzemenu. HnTT?t!-T3771T73in31ïf1l rid' 9ele9en aan een van de mooiste
Uiteraard is er ookeen lift. De avonda- meren van Joegoslavië. Wie meer
nimatie vindt voornamelijk plaats in het busexcur<-ie naar Sveti Naum- het lekker-luieren-in-de-zon-type is,
(bijbehorende) oudere Hotel Palace, Busexcursie naar bvet. Naum, . om( jn Q. oq. njets .g
welk ernaast ligt. Hier is elke avond le- - busexcursie naar de leuke markt ori p| aa(S genoeg langs het meer
vende muziek en een discotheek. van Struga. en wie de moeJte neemt ujt te wjjker;
_. ' naar een van de kleine vissersdorp-

IPritzen dq_ 1 ies> zoals bijvoorbeeld PeStani, op

15 dagen GRANDHOTEL PALACE « A een steenworp afstandvan Ohrid ge-
tooagen „ )egen hee(l vaak het kiezelstrandje

voor zich alleen, 's Avonds bij de ha-
HALFPENSION 2-pers. kamers 28jun. 1125- ven is er vast en zeker wel een muzi-
incl. 2 excursies met douche 19juli 1195- kant die op zijn typisch Macedoni-
incl. transfers en toilet 2augustus 1195- sche muziekinstrument, zoals de
mcl. reisleiding 9 augustus 1195,- zur,a of de tapan zjjn metancholieke

Toeslag busvervoer Limburg-Düsseldorf v.v. ’ 35- klanken de sterrenhemel in stuurt.

REISADVIESBURO A^"*^»ï Vraag ook naar onze eigen folders:

Q- >3 " TOURINGCARREIZEN 1990
«rft it **«"«% nriwiMmf * LOURDESREIZEN 1990
VANUER BIESEJNBV " vliegreizen portugal 1990
——■—■-■—tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmammmmmmm m VLIEGREIZEN JOEGOSLAVIË 1990

voor aluwreizen
KERKRADE HEERLEN VAALS GELEEN LANDGRAAF
Hoofdstraat 69, Dr. Poelsstraat 3, Tyrellsestraat 9, Elisabethstraat 38, Raadhuisplein 13,
045-453460 045-715961 04454-5050 04490-49859 045-322233

]g^Partner Consult
IV V//-7 Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-Nederland

_l >«—y voor hei Acad.. H.8.0. of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

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

045-740088, Postbus 443, 6400 AK Heerlen.

%. |P

Partnerkeuze van uitstekend
maatschappelijk niveau

Waarom iets aan het toeval overlaten? Het grootste deel
van onze ingeschrevenen vindt binnen het jaar een levens-
pértner. Meer weten? Bel: 045-726539 mevr. Luchtman of
04750-15534 of schrijf, Postbus 5050, 6401 GB Heerten

Stichting Mens en Relatie
is erkend RvT, goed en betrouwbaar.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Voor al Uw
Grondwerk en bestrating

Jack Bosman
Industriestraat 33. Sittard. Tel. 04490-27829.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrurr

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de
voordeligste prijzen.

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Nieuw
Totale vernieuwing van uw keuken. Wij maken van Uw

oude keuken de nieuwe keuken van Uw dromen. Perfect,
afwerking van hoge kwaliteit. Uitvoering in kleur naar Uv
wensen. Niet duur, met garantie. Voor vrijblijvende info:

Uithoff Collection
Kerkraderstraat 1, Kerkrade-Eygelshoven.

Tel. 045-459436 of 273610.
keuken-veredeling, meubel-veredeling, meubelspuiterij.
"Ook voor particulieren". Restauratie modern en antiek.

De laatste showroom-keukens
voor snelle beslissers!

Zaterdag 10 maart, 10.00 tot 15.00 uur.
Alles moet weg

tegen elk aannemelijk bod!
ASTO KEUKENS B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Compl. antieke SLAAPKA-
MER te koop. Tel. 045-
-31070-
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Ijskast ’ 95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries 175,-; gas-
plaat 75,-. 045-725595.
Te k. mooie eiken BANK-
STEL. I.pr.st. ’750,-. Tel.
045-727760.
Te koop eiken BANKSTEL,
nw. kussens, 3-1-1; eiken
salontafel en elementen-
kast. Tel. 045-463881.
Koopje! zwaar massief
eiken BANKSTEL, als
nieuw, vr.pr. ’875,-; pracht
eiken salontafel vr.pr.

’ 275,-. 045-323830.
Te k. beige kunststof
KEUKEN met eiken lijsten
en beige ijskast en gasfor-
nuis. Tel. 04459-2255.

Te k. BANKSTEL, salontafel
eethoek met 6 stoelen, alles
blank eiken, in prima staat.
Tel. 045-271053.
Te k. mooie bruine 2
WOONKAMERKASTEN, 2
jr. oud, samen ’ 350,-. Tel.
045-740857.
Te k. antieke SLAAPKA-
MER, bed en 2 nachtkastjes
commode met spiegel, 3-
drs. kast met spiegel, pr!

’ 1.750,-. Tel. 045-422432.
Te k. weg. modernisering 3
eiken en 1 ant. FAUTEUIL,
eiken salontafel en 3 bijzet-
tafeltjes, studiepiano met
kruk, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-423877.
Antieke witte SLAAPKA-
MER te koop geheel com-
pleet. 04492-2601.
Te k. zwaar eiken KAST en
6 pers. eethoek, 3 jr. oud, i.
z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-353506.
Te k. Frans blanken EIK.
meubelen, toogkast, eet-
hoek en salontafel. 045-
-225904.
Te k. BANKSTEL 3-2-1 zits,
tweedstof licht blauw/grijs,

’ 300,-. Tel. 045-740073

Diverse MEUBELEN e.a. te
koop Tel. 045-317085.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!

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

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.
Te k. gebogen 12-lamps Met een PICCOLO in het
ZONNEBANK, met vent. en Limburgs Dagblad raakt u
snelbruinlampen, 1 jr. oud, uw oude spulletjes 't snelst
weg. overcompl. nw.pr. kwijt. Piccolo's doen vaak

’ 1.600,- nu ’ 1.000,-. 045- wonderen... Probeer maar!
718586. Tel. 045-719966.

TV/Video

KLEUREN TV grote sorte- Kleuren T.V.'s 8-12 kan v.a.
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV / 75,-. TA/, met afst.bed. v.a
van Voorst, Ganzeweide 48 / 125." R^'O^ FR,AN,K.? V
Heerlerheide. 045-213879. Bokstraat 33 Heerlerheide.
Goede KLEUREN TV'S. 045-213432.
Zeer grote sort. va. ’ 125,- Computers
met gar. Reeds 25 jr. het
juiste adres. T.V. Occ. Cen- M^Xtrum Geel, Grasbroekerweg IVIO.A.
25, Heerlen. 045-724760. Gevraagd, 8245, 8250,
Wij vragen VIDEO'S VHS de kl. monitor. Tel. 045-224779
f. geen bezw. Kleuren TV's Te koop proffesionele 5
en liefst met teletext en ste- KLEURENPRINTER z.g.a.
reo toren. 04406-12875. n. ’2.500,-. 045-312419.
Te k. draagbare KLEUREN Te k. COMMODORE 64 met
T.V., ’275,-. Tel. 045- toebehoren, printer, disk-
-425951 drive etc. Tel. 045-229256.

Huishoudelijke artikelen
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.
Te k. 2 GASKACHELS
(Benraad en DRU), in
nieuwstaat. 04490-48623.
Te k. 4 ster. DIEPVRIES-
KIST 285 ltr. Hoofdstr. 75,
Schaesberg.

Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.
Te k. witte GRIL- en bak-
oven, inbouw, met Etna, pr.

’ 400,-. Tel. 045-322985
Te k. WASDROGER skg en
gashaard Faber en wasau-
tomaat. Tel. 04490-28315.
Te k. STRIJKMACHINE.
Tel. 045-715578.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
KACHELS, inzethaarden,
opruiming grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

ZIBRO kamin RCA-86-A, 2
jr. oud, pr. ’ 400,-. Dross.
Esserstr. 45, Elsloo, tel.
04490-74547. __
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.

Muziek

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

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

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

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

" Vanaf ’ 30,- p.mnd. direkt
eigenaar van 0.a.: key-
boards, drumstellen, orgels,
gitaren, piano's, accordeons

i 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. DRUMSTEL Tama
Swing Star wit, 5-delig, mcl.
bekkens en hoezen, olie-
drukvellen, i.g.st. 045-
-418302.
Ter overname Grotrian
Steinweg VLEUGEL, richt-

i prijs ’12.500,-. Tel. 023-
-3 282742.
v Te k. gevraagd door verza-
■ meiaar LP's uit de jaren '70.

Tel. 045-218562.
Te k. electr. ORGEL, i.z.g.st.
merk Riha met ritmebox en
div. extra's, nw.pr. ’ 4.500,-
-vr. pr. f 1300,-. 045-220585

Te k. complete GELUIDSIN-
STALLATIE voor orkest (3
weg aktief PA) met 24 kan.
mixer en monitoren, 8 mnd.
oud, ook losse verkoop. Inl.
04492-3824.
Te k. YAMAHA Keyboard,
nw.pr. ’ 1.600,- voor

’ 900,-. Tel. 045-462107.

Te k. KEYBOARD Technics
K 700 1 1/2 jr. oud. Tel.
04406-13202.

Foto/Film
Te k. weg. overcompl. VER-
GROTINGSOBJECTIEF
Schneider Componon-S, 80
mm voor 6x6. 04492-2853.
CANON EOS 650 met 2
zoomlenzen. nieuwpr.
’2.100,- IV2 jr. oud, nu

’ 975,-. Tel. 045-443135.
CANNON Eos 65Ó en 4.0/
70-210 mm en 1.8/50 mm,
vr.pr. ’1.100,-. Tel. 04490-
-19208.

——■ — - ■■..'■■

Kunst en Antiek

Antiekbeurs
30, 31 maart en 1 april te Hoensbroek. \

Inl.: Deelname tel. 04704-3820 na 17.00 uur.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.

Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.

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.
Te k. EETHOEK m. 6 stoe-
len i.z.g.st. ’ 2.000,-. Tel.
045-414742.

Mooie licht eiken^BKLEERKAST, 1 dfl

’ 1.075,-. Tel. 045-»
Karrewielen, eggerw
ploegen en anripif
RENANTIEK te ' "**** w
04492-2601.
ANTIEK Simons
Dorpstr. 45 A, t.0..
kerk, naast chin. reii ,k, DI
koopavond. 045J UMBL
Een begrip voor deT'EDn

Uitgaanswegwijzer
"-* —

Vanavond speelt voor u het alom bekend

dansorkest Coby en de Suns
Dancing Cheers

Bokstraat 49, Heerlerheide. Tel. 045-21241}
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.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

—^

Te koop gevraagd c
FAX. Tel. 04490-43;
Oude caravan 3 a 4
gebruiken als tuinhi*-
gebr. golfplaten gfctó
316111. -»V^
Te k. gevr. HONOSè? .
Bromfiets, defect gf^, 'zwaar. Tel. 045-214]
Part. zoekt TOU
VAN min. 4 pers. T 7
311897. f) Ci
Te k. gevr. div. FIT
apparatuur. TeLV^ro
35289677. m «*
Te k. gevr. WA&
MAAT kl. defect g» * m
zwaar. 045-231679. ,'nen

"'die 7i
Wat VERKOPEN? Plei?.
teer via: 045-71996frfeest

Diversen d"?,'
±^--~-— i ' ■ 'ï g{(

lichaams-bewustzijn en masS'toA
Geen seks. 30-3 t/m 1-4. Inl. Diny Obbes 045-2— ——:—: : : "en o-,]

Ri-mas Nederlands beste
geselecteerde HELDER-
ZIENDE. Hulp bij opsporing,
genezingsmagie, (ook zake-
lijke verbetering). Bel
04490-73101 (gratis folder).
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop 6 z.g.a.n. BEWE-
GINGSBANKEN vlg. Dr.
Staufferconcept 045-
-229708
Te k. SCHAFTWAGEN/
bouwkeet (3 wielen) en
antieke eiken buffettapkast
(compl.) 04405-2333
COMMUNIEJURKJE te
koop nw.pr. ’ 1.000,-, vr.pr.
’400,-. Tev. tekentafel vr.
pr. ’ 250,-. Prof. Keulers-
straat 49, Geleen.
Te k. COMMUNIEJURK mt.
146, zeer mooi, computer
met toebeh., 045-253397
Tek. Sony VIDEOCAM. ree.
m. 5 cass. P6O, tev. z.g.a.n.
Damessportfiets 5 versn.
Tel. 045-253207.
Opgezette vos te koop,
PRACHT exemplaar. Tel.
045-320466.
Te k. VARITYPER Compo-
sing Machine, mcl. 14 letter-
schijven, filmcasettes en
toebehoor, prijs ’ 500,-. Inl.
tel. 045-316550.
Te k. EIKEN bankstel, vr.pr
.’300,-; Gokkast, elektro-
nisch 100% in orde, vr.pr.

’ 650,-; elektrisch orgel,
merk parma, vr.pr. ’ 350,-.
Siluurstraat 22, Zeswegen/
Heerlen.
Te k. MEA 3 cyl. luchtcom-
pressor met tank, 750 liter,
380 volt, in nieuwstaat,
’1.500,-. Rockmart, Kissel
46A, Heerlen. 045-723142.

BIJLES Duits, alle m lt (
vertalingen Ned 0Q ■Duits-Ned. beëdig'^/
045-462268. , , n
Voor het invullen van^ a„lastingformulier, bel % m
426657 Mr. Niemarkt)-en
GASHAARD, huisje-' de
’75,-, ant. eik. linnte.en
04742-1501. jerde
Te koop KOPIEEfIWen
RAAT Sharp Fax $
pr. ’ 500,-; ruw eik^->. ,
hoek, rieten zittingen [)

’ 750,-. Tel. 045-227 J
Gratis Autowassing e de
bij de Grote ondel '*-k>(
beurt; voorjaarsclean tenti
en alle reparaties teg* r Lc
recte prijzen bij autosfcrth.
GOOIKER, Apollolaa'o_,e 7
in het Loon te vwt Ul045-740041. Jling
Collagekunstenaar 'k a.
KNIPSELMAT.. Wie H *nd
nog een stapel wee M-en
bldn.?Tel. 045-2541 j'd
Te k! INDUSTRIl T ta
MACHINE ’5OO,- e "inj
perkast ’450,-. Ma^der,
terstr. 155, Brunssurn^dg,
Te koop electr. 0 ''combi kinderwagen ( *0
BMX 20" crossfiets; p 1
biel; berberwol met sf
Tel. 045-418695.
Te koop dubbelbets _,
MACHINE. Tel. 045-2.oltiMs,

Carnaval ' d
'«-kCARNAVALSWAGEN aa

te gebruiken als P' I y
wagen. Tel. 045-443tr eg.

Te k. v. carn.groÉ,&'
KLOMPETS en grote ÏJ»!
(2 m.). Tel. 04490-15j[''te
Wat VERKOPEN? %. d
teer via: 045-719966. L' 'JlTll

Kl
"vï LimburgsDagblad gi^'<|ipiccolo

■■■ ui nii wtm "£
_^*n

I ■' B^B!

Kom naar-Balen 1
voor de &foeóm(l\

In het Belgische Balen (tussen k

Leopoldsburg en Mol) kunt uuw keus *
maken uit de vele Gesbo serres.

De belangrijkste serrebouwer uit de
Benelux is gespecialiseerd in j

hardhouten en aluminium serres.
Ontworpen en gemaakt op maat, naar y

uw wensen en mogelijkheden.
Behaaglijk, comfortabel, esthetisch en D|
functioneel. Gebouwd onder volledige .

garantie, voor een prijs die u zal
meevallen.

Geopend van
maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur

Voor offerte kunt u ons ook bellen. WU
bekijken dan vrijblijvend de
mogelijkheden bij u thuis. k

Hulsen 113, Balen-Hulsen B 2490, Jf09-3214301521. Jf

Limburgs Dagblad
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herven
l^herven brengen geluk,p wel eens gezegd. Maar
3js lang niet altijd het geval.
Jleerlen ergeren zich nogal

niensen aan de glasscher-
■We na carnaval op het Em-

'P'ein zijn blijven liggen. In
fyfeestpaviljoen werd daar
"{dagen stevig carnaval ge-
ju en daarbij is een hele
T glazen gesneuveld. Me-
%r^> Aarts uit Heerlen heeft
WTrimel een paar dagen aan-
j*nen toen wasvoor haar de

(# vol. Ze belde gemeente oj
’9 plannen bestonden om de
y^en op te ruimen. Niet
Tj kreeg ze te horen, want de
.Plagen kan op het Emma-
f 1 maar moeilijk manoeu-
J6*1- Bovendien, zo zei menl^e gemeente, mogen de
kleins die het tentfeest orga-
i^den eigenlijk ook best de
Tteri uit de mouwen steken...

OTA
t? de Heerlense stadsbiblio-
jjK loopt deze maand een LO-
J.'entoonsteUing. LOTA staat
f Lagere Overheden Tegen
TTtheid, dus waar de exposi-
J^er gaat, hoeven we niet
V uit te leggen. De tentoon-
"T^g bestaat uit een collectie
{^aangrijpende foto's, bege-
T^-de teksten, brieven en ge-
f'en. De tentoonstelling
Ff gistermiddag geopend
V burgemeester Van Zeil. De
yiiigstijden: maandag enfkniag van 14 tot 20 uur,
r^ag, woensdag en vrijdag
ril tot 17 uur en zaterdag
flO tot 13 uur.

Survival
°litie-agenten en mare-

hebben gisteren tij-
jde voorronde van de Sur-

in Heer-
,ac*n den lijve ondervonden
> hun collegae van hetec"H, niet te verwarren met
,"*■£' en Mwrdock, een grote-
fftginhoud en meer kracht
***en. De leden van het Aan-

liepen het gros
L^e overige deelnemers het
' uü de ogen. ,J\.ls ik die
nen aan het werk zie, krijg

L een minderwaardigheids-
[ P'ei"", zei Hans Smeets vanifleerlense politiekorps. Hij
[?l9de niet voorin het klasse-
rs maar dwong wel veel res-
|, a/ Met een spierscheuring

et dijbeen begon Smeets
i, het slotonderdeel, een
( £ross van 9 kilometer over

Hellegat-parcours.J-]el op, heuvel af. Trappen
en tippelen op een modde-, ,°ndergrond. Na 57 minu-

J}°-alde hij met teamgenoot
lP Huijnen definish.

Survival(2)
t^ "oorronde van de Survi-
-9q e<istrijd, voor het eerst ge-
W.lseerd door de persóneels-
,it-l9ing van het Heerlense

bf. e'corps De Brug, zorgde
0 L^n eerste schifting. Van de
ir,j°Ppels nemen er 30 deel
jjj e halvefinale op 5/6 april
\^stricht. Onder die 30 be-

JL c^ e 'Heerlense' kop-
\}*skamp-Wijngaarden en
**k kVerdellen. Het 'echte'
Ic^^öint volgens de organi-
'''qk >au' Theunissen en Ber
*t<. As Pas op 10/11 mei. „De
*g j duo's gaan dan aan de
>g Q de Ardennen. Een afda-!V)0p

,er de rotsen, kanovaren
!«g. Ll9 Water en metkunst en
\ ,erfc aan een touw han-

rfVen een rivier zweven,
p, e deelnemers te wach-

V> nog enkele uerrassin-

Vervolgd...

Van onze correspondente
MAASTRICHT/HEERLEN
Het kostte politierechter mr
Bröcker gisteren de grootste
moeite een 43-jarige Heerlense
verdachte in toom te houden.
Diekon het niet kon verkroppen
dat hij door aangifte van zijn
eigen moeder, dietoevallig giste-
ren haar 73ste verjaardag vierde,
terecht moest staan.
Kort tevoren op de gang had de
parketpolitie er al aan te pas
moeten komen om de beide par-
tijen uit elkaar te houden. Eind
vorig jaar had de Heerlenaar bij
zijn moeder een ruit ingeslagen

Verdachte mag eigen
moeder niet meer zien

en haar vervolgens bedreigd met
de woorden „Ik krijg je nog wel,
ik maak jekapot." De man werd
bovendien verzet tegen de politie
verweten.
„U moet begrijpen wat zij alle-
maal met mij doet," schreeuwde
hij derechter toe. „Telkens als ik
haar vraag met mij te' praten wei-
gert ze, omdat ze bang voor me

is. Ze houdt gewoon niet van
me." Mr Bröcker probeerde de
Heerlenaar te kalmeren door
hem op zijn volwassenheid te
wijzen. „Als uw moeder niet wil,
ongeacht ofdat nu goed of slecht
is, zit er niets anders op dan het.
contact te verbreken. En ik be-
grijp best hoe moeilijk datvoor u
is."

************************** *******************

De rechter zette dit advies om in
een vonnis, waarbij hij de man
tweeduizend gulden voorwaar-
delijke geldboete oplegde. De
bijzondere voorwaarde bestond
uit een verbod om de eerstko-
mende twee jaar contact te zoe-
ken met zijn moeder, tenzij via
een hulpverlenende instantie.
„Niets kan mij tegenhouden om
mijn moeder op te zoeken. Ook
die tweeduizend gulden niet. Ik
zal mijn best doen, maar als u mij
hier terugziet, heb ik mijzelf dus
niet in de hand kunnen houden",
waren de laatste woorden van de
Heerlenaar.

Schorsing uitbreiding
golfbaan blijft intact

Van onze correspondent
DEN HAAG/BRUNSSUM/LAND-
GRAAF - De Raad van State;heeft
de schorsing van de vergunning
voor de uitbreiding van het golfter-
rein bij Brunssum tot nader order
verlengd. Eerder dezeweek werd de
vergunning voorlopig geschorst,
nadat was vastgesteld dat het
streekgewest te voortvarend was
geweest met het kappen van bo-

Werkgroep: Gemeente kiest te veel voor schijnoplossingen

'Minimabeleid Heerlen faalt'
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het minimabeleid van de gemeente Heer-
len komt neer op 'het plakken van te kleine pleisters op te
kapotte knieën. Dat staat in de notitie 'Minima kies maxi-
maal' van de werkgroep '9 maart 1990' waarin uitkerings-
gerechtigden-organisaties en hulp- en dienstverlenen-
de instanties zitting hebben.
De werkgroep stelt onder meer dat
de gemeente meer haar eigen koers
moet varen voor de minima en stel-
ling moet nemen tegen het rijksbe-
leid.Verder wil ze dat de minima de
mogelijkheid krijgen op één plek
met één aanvraagformulier terecht
te kunnen. Ook moet de gemeente
beter rekening houden met de be-
langen van de minima door meer te
samen te werken met belangenorga-
nisaties.

„Het is triest dat een minima-be-
leid nodig is en triest dat de mensen
waarvoor dit beleid is bestemd dit
nauwelijks merken. Ondanks de
aantrekkende Limburgse econo-
mie, blijft hun situatie onveranderd
miserabel", staat in de notitie.

De werkgroep meent dat de ge-
meente te veel het uitgangspunt van
de overheid in de gaten houdt. Ze
spoort de gemeente aan wat bruta-
ler te zijn. „Een krachtig protest
waarin men duidelijk maakt dat het
rijksbeleid deze armoede recht-
streeks produceert, is op zijn
plaats", aldus de werkgroep '9
maart 1990.

Bovendien vindt de werkgroep dat
de minima slechts geholpen worden
met 'schijnoplossingen', „zoals al-
lerlei, zeer willekeurige kortingsre-

Hardrijders
op de bon

LANDGRAAF De politie van
Landgraaf heeft donderdagmid-
dag tussen drie en vier uur bij
een snelheidscontrole 34 auto-
mobilisten op de bon geslingerd.
In totaal werden 145 bestuurders
gecontroleerd. De hoogst geme-
ten snelheid was 86 kilometer
per uur.

Amokmaker
aangehouden

BRUNSSUM - De poiitie van
Brunssum heeft een dronken man
aangehouden die fascistische leu-
zen uitbraakte en agenten met een
stuk hout te lijfwilde. De man werd
aangetroffen tijdens een speurtocht
van de politie naar een inbreker.
Deze had zijn slag geslagen in een
pand aan de Maastrichterweg. De
inbreker ontkwam.

gelingen, waarvoor men iedere keer
zijn of haar verhaal dient te doen.
Een uitermate pijnlijke vertoning.
Op die manier is men niet vrij om
het inkomen naar eigen inzicht en
behoefte te besteden". Oplossingen
moeten tot stand komen door over-
leg met belangenorganisaties, zegt
de werkgroep.
Tevens hekelt de werkgroep de
moeite die minima zich moeten ge-
troosten om hulp te vinden voor
voorzieningen en subsidies. Vol-
gens haar moet de gemeente ze be-
naderen volgens het beginsel 'One
door, one shop. Dit houdt in dat
mensen met een minimum-inko-
men niet meer hun verhalen en aan-
vragen hoeven te doen bij meerdere
instanties en verenigingen, maar
met één aanvraagformulier naar een
plek kunnen gaan.

Nuth wil afvan overlast

Dwangsom van
1000 gulden
per etmaal

DEN HAAG/NUTH - Het transport-
bedrijf Erens B.V. verbeurt sinds 5
december een dwangsom van dui-
zend gulden voor elke dag dat de
hinderwetvergunning niet wordt
nageleefd. Het betreft het 's nachts
niet mogen aan- en afrijden. Vol-
gens buren gebeurt dat acht a tien
keer per nacht toch. Het lawaai is
niet te harden. Zestig omwonenden
hebben er last van.
Gisteren diende voor de waarne-
mend voorzitter van de geschillen-
afdeling van de Raad van State,
mr. H. Polak, een verzoek van
Erens de dwangsomoplegging te
schorsen. Er loopt nog een beroep
tegen het nachtverbod. Mr. Polak
haalde die stelling meteen onderuit.
'De bepaling is nog niet onherroepe-
lijk maar al wel van kracht. De ad-
vocaat van Erens voerde aan dat in
principe overeenstemming is be-
reikt over verplaatsing van het be-
drijf. De gemeentelijke en de pro-
vinciale subsidie zijn bijna rond.
Maar mr. Polak rekende uit dat bij
een snel besluit dan nog pas over
een jaar verhuisd zal zijn. 'Het is
eigenlijk begrijpelijk dat de ge-
meente met dwangsommen komt.
Of ze ook worden geind is een ande-
re zaak, daar sta ik buiten. De uit-
spraak op het schorsingsverzoek is
in de loop van volgendeweek.

(ADVERTENTIE)
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MODE '90
De programma's van
LD-TV staan morgen in
het teken van de nieuwe
zomermode.
Mode die in Heerlen en
Kerkrade verkrijgbaar is.
Kijken dus!

Heerlen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+
LD-TV. Telefoon: 045-739300.

Van wisse dood gered...

" IVN-medewerksterBirgit Michels beleefde gisteren een onvergetelij-
ke dag. Maar liefst 147padden konden veilig naar de overkant van de
straat worden gebracht. Foto: dries linssen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Maar liefst
147 padden en drie sala-
manders. Daaruit bestond
gisteren de 'vangst' van
een IVN-werkgroep in het
Heerlense gehucht Ben-
zenrade. Een dagrecord
voor de vrijwilligers die al
jarenlang de paddentrek
begeleiden. Dank zij hun
inspanningen worden jaar-
lijks gemiddeld 1100 pad-
den van een wisse dood ge-
red. De IVN-ers hebben
daarvoor een eenvoudig,
maar doeltreffend systeem
ontwikkeld. In de berm
langs de Bremersweg is
over een afstand van hon-
derd meter een 15 cm hoge
plastic afrastering neerge-
zet waardoor de padden,
eenmaal ontwaakt uit hun
winterslaap, niet de straat
kunnen oversteken in de

i richting van de Benzenra-
i dervijver. Enkele met stro

gevulde en ingegraven em-
mers doen de rest. Op hun

I nachtelijke trektocht ko-
-1 men de padden daar auto-
i matisch in terecht. De
j IVN-ers hoeven ze er 'sf morgens alleen maar uit te
I halen en een veilige over-
I steek is gegarandeerd.

; „Zoveel padden heb ik eer-
[ lijk gezegd nog nooit eer-, der bij elkaar gezien", zei

Birgit Michels uit Bo-
choltz. Zij was gistermor-
gen volgens het 'waakroos-
ter' aan de beurt om de
padden over te zetten.
„Puur toeval, maar erg
leuk om mee te maken".
Voor de Bocholtzse kan de
dag niet meer stuk. Het
wekenlang 'waken' is lo-
nend geweest. Maar lang
staat de verpleegkundige
van het ziekenhuis in Sit-
tard daar niet bij stil. „Ik
kom rechtstreeks uit de
nachtdienst...". De padden
mogen dan uit hun winter-
slaap ontwaken, maar Bir-
git dook na de supervangst
meteen onder de wol.

Ummels: 'Drugproblematiek Kerkrade weer beheersbaar maken '
Justitie strenger

tegen huisdealers

ding van de Opiumwet. De verdach-
ten voorzagen vooral de laatste helft
van het vorig jaarveel Duitse klan-
ten van heroïne, cocaïne en amfeta-
mine. De officier van justitie eiste
tegen beiden een gevangenisstraf
van vijftien maanden.
Een van de verdachten was zelf niet
op de zitting aanwezig. Wegens

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Justitie in Maas-
tricht gaat drugdealers in Kerkrade
die vanuit een vast pand werken,
harder aanpakken. De overlast voor
buurtbewoners van deze zogenoem-
de 'huisdealers' moet op die manier
worden teruggedrongen. Dit om de
drugproblematiek in Kerkrade
weer beheersbaar te maken. Dat
heeft Officier van Justitie mr L.
Ummels gisteren gezegd voor de
rechtbank in Maastricht. Daar dien-
den twee zaken tegen huisdealers
uitKerkrade.
Volgens Ummels is het de bedoe-
ling op korte termijn drie mensen in
het gemeentelijk politiekorps vrij te
maken die zich hiermee full-time
gaan bezighouden. „Het hap-snap-
beleid, zoals dat tot voor kort is ge-
voerd, wordt dan vervangen door
een meer gestructureerde aanpak.
Ook als er geen overlast voor de
buurt is, gaan we de panden van
waaruit gehandeld wordt, toch in
het oog houden. In Kerkrade weten
we vrij nauwkeurigom welke adres-
sen het gaat", aldus Ummels.

Ummels wil op deze manier het aan-
tal klachten bij de politie over de
overlast die de handel in drugs ver-
oorzaakt, terugdringen. „Bovendien
maak je het drugdealers en drugtoe-

risten uit West-Duitsland op deze
manier een stuk moeilijker. Dat is in
het verleden veel te weinig gebeurd.
Debuurt moet in elk geval weer rust
krijgen", zegt Ummels.
De officier is niet bang dat de han-
del zich verplaatst en dat de politie
het zicht op de handelaren verliest.
„Verschuivingen zijn er altijd ge-
weest en zul je ook steeds houden.
Ik heb ook niet de illusie de drugs
uit de samenleving te verbannen.
Het probleem moet wel beheers-
baar blijven", is hij van mening.
Voor de rechtbank in Maastricht
stonden gisteren twee mannen uit
Kerkrade terecht wegens overtre-

plaatsgebrek in de gevangenis werd
hij eerder dit jaar vrijgelaten. Zijn
raadsman vreesde dat hij weer in
zijn oude gewoonten is vervallen.
Volgens de officier van justitie is
deze Kerkradenaar ook de leveran-
cier van een Turk van Duitse af-
komst, dievorig jaarin Kerkrade na
een overdosis dood werd aangetrof-
fen. .
Raadsman mr P. Baur van een 28-ja-
rige man uitKerkrade vergeleek de
eis van de officier met een eerste
klap die een daalder waard is. Deze
wees er op zijn beurt echter op dat
de eis geheel overeenstemt met de
richtlijnen die justitie hanteert in
dergelijke gevallen.

1,5 miljoen VW's in Nederland

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

Kom nu zaken doen!
Neerhem 25, Valkenburg

men. De uitbreiding is gepland op
grondgebied van de gemeenten
Landgraaf en Brunssum.
Landgraaf heeft al vergunning ver-
leend, maar de gemeenteBrunssum
moet het plan nog goedkeuren. Tij-
dens de zitting eerder deze week bij
de Raad van State werd gesteld dat
subsidies tot een bedrag van 1,6 mil-
joen gulden van de Europese Ge-
meenschap en van het Rijk in ge-
vaar komen als niet snelmet de aan-
leg wordt begonnen. De waarne-
mend voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Raad van State,
mr JA.E. van der Does, wilde ech-
ter papieren zien waarin staat dat
voor 1 juli begonnen moet zijn om
voor subsidie in aanmerking te ko-
men. Kennelijk hebben die papie-
ren hem niet kunnen overtuigen,
want mr Van der Does heeft nu be-
sloten de schorsing te verlengen.

Deze schorsing is in feite een voor-
lopige uitspraak van de Raad van
State. De definitieve uitspraak zal,
nadat alle aspecten nogmaals uit-
voerig zijn belicht, nog vele maan-
den op zich laten wachten. Advo-
caat Paul Baur toonde zich gisteren
namens de stichting Leefbaar Ab-
disschenbosch blij met de voorlopi-
ge uitspraak.

'Vanwege Volmachten'-brief

SP ziedend op
Piet van Zeil

HEERLEN - De Socialistiese Partij
(SP) in Heerlen is ziedend op burge-
meester Van Zeil. Oorzaak daarvan
is de oproep die Van Zeil onlangs
aan alle politieke partijen heeft ge-
daan om geen volmachten te ronse-
len voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen .
De partij vraagt zich af hoe de bur-
gemeester het in zijn hoofd heeft ge-
haald een dergelijke oproep aan de
SP te richten. In een brief op poten
schrijft de SP aan Van Zeil dat hij
met zijn oproep aan het verkeerde
adres is. „Het zou beter zijn als u uw
activiteiten richt op diegenen waar-
van bekend is dat ze in het verleden
in hun verkiezingscampagne ande-
re argumenten dan politieke ge-
bruikten. En dan moet u niet bij de
kandidaten van de SP zijn".
Verder zegt deSP dat niet alleenhet
ronselen van volmachten een kwa-
lijke zaak is, maar ook het aanbie-
den van complete vaten bier aan
verenigingen, zoals volgens de par-
tij in Heerlen eveneens is gebeurd.
Overigens moet de burgemeester
meer aan een voorzorgsmaatregel
gedacht hebben. Vier jaar geleden
namelijk werden niet meer dan 29
volmachten ingediend. Dit jaar was
dat er één minder.

(ADVERTENTIE;

enu staat
weermidden
in dewereld.
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Dankbetuiging
Wij zijn zeer ontroerd door de overweldigende belangstelling

ondervonden bij ons

Briljanten huwelijksfeest
Wij zi)n dankbaar dat we dit feest met onze kinderen.

kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie mochten vieren.

Wij zqn ook zeer bh) met de vele cadeaus, bloemen en
felicitaties die wij mochten ontvangen

Daar het ondoenlijk is voorons om iedereen persoonlijk te
bedanken, doen we dit middels deze dankbetuiging

Hartelijk dank aan iedereen die door zijn bijdrage, op welke
wijze ook. deze dag voor ons tot een onvergetelijke heeft

gemaakt

Louis Gommans en Dina Arets
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Brunssum, maart 1990
Kruisbergstraat 47, 6444 BD Brunssum

Enige en algemene kennisgeving
t

Jo, begin nu maar aan je
reis naar verre landen.
Moeder

Vol goede voornemens en met vele plannen, is plot-
seling, midden in zijn jeugdig leven, op 27-jarige
leeftijd te Eindhoven van ons heengegaan

Jo de Koek
Fam. De Kock-Vreuls
Fam. A. Thomas-De Koek
H. deKoek
Fam. H. Koth-De Koek
Fam. J. deKock-Deres
Fam. L. Janssen-DeKoek
A. De Koek

Graverstraat 24
6466 KW Kerkrade-West "
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden a.s.
maandag 12maart, in het crematorium Imstenrade,
Imstenraderweg 10, Heerlen, om 10.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Zo onverwacht
als je toen bent gekomen,
zo onverwacht
ben jenu ook van ons gegaan.

Met grote droefheid geven wij u kennis dat op 4-ja-
rige leeftijd, geheel onverwacht, van ons is heenge-
gaan, ons onvergetelijk en lief dochtertje, klein-
dochtertje en nichtje

Ariane
Je kwam, je ging een korte maar hevige weg en
stond als een zonnetje aan de hemel, hebt aan ons
en allen die jekenden veel liefde en vreugde gege-
ven, waardoor we je zeer zullen missen en nooit
kunnen vergeten.

Haar ouders:
Birgitte en Theo Hendricks-Peters
Familie Hendricks
Familie Peters

9 maart 1990
Rumpenerstraat 14/d, 6443 CD Brunssum
Wij willen in besloten familiekring afscheid van
Ariaantje nemen tijdens een eucharistieviering in
de St.-Vincentiuskerk te Rumpen-Brunssum, op
maandag 12 maart om 10.00 uur, waarna we haar op
het kerkhof aldaar te rusten zullen leggen.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van mijn man, onze vader,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Camiel M.W. Kessels
echtgenoot van

Anna Maria Vaessen
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar.
Zevenbergschenhoek: A.M. Kessels-Vaessen

Den Haag: Annie en Jaap
Zevenbergschenhoek: Theo en Helna
Zevenbergschenhoek: Willie
Zevenbergschenhoek: Marjo

Breda: Gerrie en Lara
Familie Kessels
Familie Vaessen

4761 RE Zevenbergen, 6 maart 1990
Achterdijk 24a
De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben heden, zater-
dag 10 maart, om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Bartholomeus te Zevenbergschenhoek,
waarna de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Samenkomst hedenochtend in de kerk.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór
deuitvaartdienst, achterin de kerk.

t
Na een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis De
Baenje te Sittard, overleed heden, gesterkt door het
h. sacrament der zieken, in de leeftijd' van 92 jaar,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, schoonzus en tan-
te

Anna Maria Elisabeth
Schmeits

weduwe van

Martinus Devies
Geleen: G. Smeets-Devies

A. Smeets
Sittard: M. Devies

M. Devies-Bons
Limbricht: J. Devies

R. Devies-Kurvers
Sittard: A. Devies

T. Devies-L'Espoir
Sittard: T. van Well-Devies

L van Well
klein- en achterkleinkinderen
Familie Schmeits
Familie Devies

Sittard, 9 maart 1990
Corr.adres: Markt 74, 6161 GL Geleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 13 maart om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan het H. Hart van Jezuste Sittard-Over-
hoven, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sit-
tard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal worden gehoudenop maandag 12
maart om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Sittard; bezoek aldaar, dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, .hebben wij afscheid ge-
nomen van onze moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Mia Körver
weduwe van

Leo Doveren
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 84 jaar.

Eygelshoven: Marian en Leon
B isscheroux-Doveren
Monique,Pascal en Ed

Landgraaf: Gied en t Nanny Doveren-Mol
Bram, Yvonne en Peter

Heerlen: Annemie en Horst
Schindler-Doveren
Ellen en Dirk

Banholt: Piet en Marianne
Doveren-Huppertz
Camiel
Familie Köver
Familie Doveren

Kerkrade, 8 maart 1990
St.-Pieterstraat 145
Corr.adres: Terbruggen 11, 6471 JS Eygelshoven
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 13 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Holz, Lam bertistraat.
Maandag 12 maart zal deoverledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 18.30 uur in
bovengenoemde kerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Na een druk, werkzaam en liefdevol leven, dat
werd getekend door oprechte levensvreugde, een-
voud en grote hulpvaardigheid, is onverwachtsvan
ons heengegaan, op de leeftijd van 68 jaar, onze va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Herman van Buuren
weduwnaar van

Judith Benavente
levensgezel van

Martje Hendriks
In dankbare herinnering:
kinderen en kleinkinderen
Familie Van Buuren
Familie Hendriks

Brunssum, 8 maart 1990
Corr.adres: Kimheimerweg 65
2061 TM Bloemendaal
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dins-
dag 13 maart as. om 13.30 uur in het crematorium,
Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren. Geen bloemen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man en onze onvergetelijke vader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jack Gelissen
echtgenoot van

Itie Op den Camp
Hij overleed op de leeftijd van 52 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Stein: I. Gelissen-Op den Camp
Mirjam
Paul
Peter
Familie Gelissen
Familie Op den Camp

6171 KW Stein, 8 maart 1990
Blauwe Steenweg 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 13 maart om
10.30 uur in deSt.-Martinuskerk te Stein.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandagavond om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerdeblijkenvan medeleven
en belangstelling, ons betoond tijdens de ziekte,
het overlijden en de uitvaart van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Hub Hoenen
zeggen wij u onze hartelijke dank.

Maria Hoenen-Janssen
Tini en Gilbert, Bianca, Patricia

Brunssum, maart 1990
H. Dunantstraat 47
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
heden, zaterdag 10 maart om 18.00 uur in de H.
Geestkerk in Brunssum-Noord.

I' f IDankbaar voor het vele goededat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid genomenvan mijn lieve echtgenoot, zorgzame vader,
schoonvader en opa

Johan (Hans) Hoofs
echtgenoot van

Gerta Jorigas
Voorzienvan de sacramenten derzieken, overleed hij in de leeftijd van 72
jaar. .

Kerkrade: G. Hoofs-Jorigas
Kerkrade: Marlies en Peter Henkelmann-Hoofs

Anouk
Familie Hoofs
Familie Jorigas

6462 TS Kerkrade, 9 maart 1990
Ursulastraat 77
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag 14 maart
as. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua teKerkrade-
Bleijerheide, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf gelegenheidis tot schrifte-
lijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is gezorgd.
Dinsdag 13 maart zal de overledene bijzonder worden herdacht tijdens
het rozenkransgebed om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
rein van deLQckerheidekliniek, St-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30 uur.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, gelieve dan deze
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken tijdens het overlijden en de begrafenis
van onze lieve vader, schoonvader en opa

Leo Joosten
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, maart 1990

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

Johanna Pernot-
Van Oorschot

zal worden gehouden op zondag 11 maart a.s. om
11.30 uur in de St. Petruskerk (grote kerk) te Sittard.

W. Pernot
kinderen en kleinkinderen

Sittard, maart 1990

I ~f
In de overlijdensadvertentie van

Paula Slijpen
had moeten staan:
Familie Slijpen

Familie Bos

\aTjF uitvaartverzekering
Dffil VOORKOMT ZORG

II I- ■■■ 11 I— lil. I ■■■■IM I..I.—Illl- .11 ■!■._, .1, _,,.,— ,
Al meer dan 40 jaarvertrouwd

045-251200

Gevestigd:
praktijk voor fysiotherapie en

acupunctuur
Hans Theunissen

Mergelsweg 144, 6419 EH Heerlen-Welten
Tel. 045-714915

Behandeling volgens afspraak
Alleen partikulier verzekerden.
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FYSIOTHERAPEUT
IN AMERIKA?

WAAROM NIET?
Dit is een uitdagingvoor durver*.

Voor fysiotherapeuten die iets anders willen. Amerika
kan jullie goed gebruiken.
START IN TEXAS

Grüp die kans om hier direct aan de slag te kunnen.
Voor meer informatie:

F.M.N. Willems
12525 Fitzhugh Rd. '

Austin, Texas 78736
tel. 09-015122881140 «so

tJo Aarts, 55 jaar,
echtgenootvan Mia

Gijsen, Schoolstraat 8,
6096 AS Grathem. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden ge-
houden maandag 12
maart om 10.30 uur in
de parochiekerk van
de H. Severinus te
Grathem.

tAnna Straus, 88
jaar, echtgenote

van Willem Massij.
Corr.adres: Beetho-
venstraat 807, 6044
PW Roermond. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden ge- "houden maandag 12
maart om 11.00 uur in
dekerk O.L.V. van Al-
tijddurende Bijstand
te Roermond.

tLambertus Tho-
massen, 77 jaar, we-

duwnaar van Helena
Brouns, Boutestraat
50, 6071 JS Swalmen.
De plechtige eucha-
ristieviering zal wor-
den gehouden maan-
dag 12maart om 10.30
uur in de kerk van de
H. Lambertus te
Swalmen.

tMathieu Hubert,
68 jaar, echtgenoot

van Maria Geuns,
Mgr. Savelbergweg
95, 6097 AE Heel. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden ge-
houden maandag 12
maart om 10.30 uur in
de parochiekerk van
St.-Stephanus te Heel.

tPiet Janssen, 83
jaar, echtgenoot

van Anna Cruijsberg,
Brakkenie 16, 6071 JT
Swalmen. De plechti-
ge eucharistieviering
zal worden gehouden
dinsdag 13 maart om
10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Lambertus te Swal-
men.

I i

t
Zijn handen hebben voor ons gewerkt. /
Zijn hart heeft voor ons geklopt. t-
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor ons heeft betekend, he
ben wij afscheid genomen van mijn liefhebbendeman, onze pappa eno)

Bart Moorer
echtgenoot van

Maria Bleus
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van het h. sacrament d
zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: M.A.A. Moorer-Bleus
Voerendaal: Jeannet Spaen-Moorer

Frans Spaen
Eindhoven: Nick
Groningen: Dennis en Monique

Mierlo: Corry Bogers-Moorer p»
John Bogers
Daniëlle t.

Eindhoven: Anouk en Dirk _b
6419 AA Heerlen, 9 maart 1990 D 0
Douvenrade 1, kamer 914 l \]
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop woensdag 14 maiü]
as. om 14.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen-Centru. 2
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaa j_
aan deAkerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condolere *"Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene, dinsdag 13maart d
18.30 uur in de kapel van het bejaardentehuis Douvenrade. ;
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman U|\
vaarteentra, Spoorsingel 4, Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. *Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce e]
zodanig te willen beschouwen. L

■ 'n
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Diep ts de pijn. !tStil het verdriet.
Vergeten zullen we je niet. .

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van ore J
lieve fe

Viviane Rossi-Tummer?;
Tot intentie daarvan zal de eerste jaardienst gehoudenworden op maa<
dag 12 maart a.s. om 19.00 uur in de dekenalekerk van St. Petrus (gro'
kerk) te Sittard.

Sittard: Frederic Rossi
Familie Tummers

Maart 1990 &
Overhovenerstraat 12, 6131 BZ Sittard
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Begrafenis- en krematieverzorging et

HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o/
v.h. CROMBACH iJ^-_-J^TERMAN^

Zekerheid voor eenWaardig Afscheid JEen stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terr^l
Stemmigeopbaar- en ontvangniimten. Begrafenis-en krematieverzekeringen. jjl
Tevensverzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o.
Oliemolenstnul3o-Postbus27ss Hoensbroek CO. f6401 DG Heerlen- TeL 045-714427. wïJFA Nieliws(raal] I 8Waann opgenomen: J.G Boon. Tel 045^416814 "wZfummi 6431 KW Hoensbroek-TeL 045-21109*
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WBWJUk DAG NACHT BER£IKBAAK-
}S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. WLWXISLa

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

Inplaats vanmooie
praatjes: 'nEurocasion

van Sondagh.

%&Eurocasion
VoorTiCitroen ishet altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh BV DeKoumen34-36 Heerlen 045 (223300)
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Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspi

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Er is nog iets: de Epilepsie Veref
ging Nederland (EVN) bestaat 10 jaar. Zij *een belangenvereniging van en voor mens?
met epilepsie. Dit jaarvinden vele regionaK
en lokale info-markten plaats. J
Waarschijnlijk ook in uw omge- _ ~~Zm-
ving. Kom langs. Ruim 90.000 I mT^
mensen hebben epilepsie, zijn I _
enige nieuwe leden dan teveel 1/JVOTgevraagd? iQl^l

EPILEPSIE VERENIGING NEDt^
r\ \y r\Voor alle informatie: —rjj

(030) 52.35.78. Of """«IE H «**TSCH»r
schrijf: postbus 9587, 3506 GN Utrecht.| , y

~y

UITVAART-EN CREMATIEVER23RGING ?FloJJPf}<AN 1 Y
9NDS 7923 W 1 EflErVHn V'
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Mastenbroek toonde zich na het
overleg met Van Voorst tot Voorst
volledig gerustgesteld over de in-

werkzaamheden bij de Limburgse
ondernemingen belanden. En wor-
den de werkgelegenheidsafspraken
uit het convenant nagekomen, al-
dus de deputé. Voor het elektro-
technische gedeelte van de bouw
zijn zelfs alleen maar (11) Limburg-
se bedrijven in de markt. Overigens
is Mastenbroek met Defensie over-
eengekomen dat GS van Limburg
bij de verdere aanbestedingsproce-
dure betrokken zal worden. Dit om
verdere conflicten te voorkomen.

Mastenbroek is van plan de uitleg
van Defensie in Brunssum en On-
derbanken te gaan verdedigen en
wil op 2 mei alsnog overgaan tot in-
stallatie van de Awacs-commissie.

schakeling van Limburgse bedrij-
ven bij de bouw van de school. Bij
de aanbesteding van de bouw doen
vijf Limburgse en twee Brabantse
bedrijven mee. De Brabantse be-
drijven hebben echter al op voor-
hand een samenwerkingsverband
afgesloten met Limburgse aanne-
mers. Mocht dus al dettouw aan een
van de twee Brabantse bedrijven
worden gegund, dan zal in ieder ge-
val een aanzienlijk deel van de

Mastenbroek
gerustgesteldVolgens Mastenbroek is er overi-gens nooit sprake geweest van een

conflict tussen de provincie en De-fensie. Hij zou als voorzitter de in-
stallatie van de Awacs-commissie
niet hebben opgeschort uit onvrede
over de gang van zaken, maar om te
voorkomen dat de commissie onder
een 'ongunstig gesternte' met haar
werk zou beginnen. Bij Defensie
was deze lezing tot gisteren in ieder
geval niet bekend.

Celstraf en boete van 75 mille

Ex-aannemer lichtte
school in Sittard op

Beroep

den militair terrein, ondanks de ge
tuigenissen, dat de bunker gemak
keiijk toegankelijk is.

jfimburgse jongens hadden de
'van vorig jaar doorgebracht in
fort Aubin-Neufchateau. Daar
*en zij gearresteerd, omdat de
lische gendarmerie hen ver-
}]■ van neo-fascistische praktij-
Na een langdurig proces achtte

in Verviers niet elke
belegging bewezen. Naast de
fezen geachtepara-militaire acti-
ën werden zij ook gestraft voor,n bezit hebben van gevaarlijke
jWerpen (bijl en honkbalknup-

' Het laatste gezamenlijk bewe-
'eit was het betreden van verbo-

De advocaten gaan niet in hoger be-
roep. Advocaat Daenen vindt hetri-
sico te groot. „De straf diezij gekre-
gen hebben voor het vormen van
een paramilitaire organisatievind ik
onterecht. Maar als we in hoger be-
roep zouden gaan, lopen we het risi-
co dat de straf alleen maar hoger
wordt. De jongens hebben al ge-
noeg ellende meegemaakt."

Van onze verslaggever

%Duikers van de Genie uit Vught in de gracht van de kasteelruïne in Schaesberg op zoek naar
het mes.

Foto: DRIES LINSSEN

De kans dat de officier van justitie
in hoger beroep gaat, noemt hij
klein. Het openbaar ministerie zou
veel te bang zijn voor gezichtsver-
lies. „Nu hebben zij een overwin-
ning geboekt, maar bij behandeling
in hoger beroep lopen zij het risico
dat onze cliënten vrijgesproken
worden."

Vervolg van pagina 1
MAASTRICHT/SITTARD - De
rechtbank in Maastricht heeft giste-
ren ex-aannemer L.S. uit Geleen
veroordeeld tot negen maanden
voorwaardelijke celstraf en een boe-
te van 75.000 gulden. De voormalige
directeurvan een in 1987 failliet ver-
klaard aannemersbedrijf uit Sittard
heeft valsheid in geschrifte ge-
pleegd en is mede schuldig bevon-
den aan oplichting van het College
Sittard. Hij werd vrijgesproken van
het voortrekken van schuldeisers,
toen de financiële ondergang van
het bedrijfal niet meer af te wenden
was.

Het is niet uitgesloten dat het tot
een vervolging van de andere vijf
aannemers komt, die bij de aanbe-
steding van de nieuwbouw van de
Sittardse scholengemeenschap wa-
ren betrokken. De zes hadden van-
tevoren in het geheim prijsafspra-
ken hebben gemaakt, zodat het een
uitgemaakte zaak was dat S. voor de
bouw in aanmerking zou komen.
Het stichtingsbestuurvan het Colle-
ge wacht weliswaar af wat justitie
gaat doen, maar beraadt zich vast
over het indienen van een schade-
claim tegen de overige aannemers.

Pers
Advocate Haas is niet tevreden. Vol-
gens haar waren de jongens al voor
de rechtszitting veroordeeld door
het publiek. „Depers is te subjectief
geweest", aldus de bewogen advo-
cate. Haar collega Taquet is nog
meer teleurgesteld. „Mijn enige doel
is invrijheidstelling van mijn cliën-
ten."

ve straf. Bovendien, we leven in een
wereld van mondige burgers. Justi-
tie heeft het voortouw genomen, nu
is het woord aan de heren opdracht-
gevers."

Mr F. Heuts, voorzitter van het be-
stuur, liet in een reactie weten dat
advies ingewonnen zal worden naar
de mogelijkheid om een schade-
claim in te dienen. Mogelijk dat de
uitspraak van de rechtbank in
Maastricht daartoe nu aankno-
pingspunten biedt.

Villa
Het verbaasde mr Laumen niet dat
in het vonnis niet wordt gesproken
over de vordering van twee ton,
naast de opgelegde boete van 75
mille. De rechters hebben in het al-
gemeen moeite met dit artikel in hjet
strafrecht, aldus de officier van jus-
titie. Overigens liet rechtbankpresi-
dent mr J.Wortmann weten dat bij
bepalen van strafmaat rekening was
gehouden met de financiële draag-
kracht van S. De ex-aannemer ver-
klaarde ter zitting twee weken gele-
den - hij liet gisteren verstek gaan-dat hij een uitkering had aange-
vraagd.

Tenslotte komt de verkoper van de
villa op 'de Kolleberg' er zonder
strafrechtelijk vervolging van af.
Voor het bedrag dat S. bij de finan-
ciering van de aankoop tekort
kwam (’ 175 duizend), had de ver-koper valse facturen opgemaakt en
naar de ex-aannemerij van S. ver-
stuurd, die de schuld vervolgens uit
de kas van de onderneming vol-
deed. Volgens mrLaumen is de ver-
koper door de belastingdienst aan-
gepakt en heeft deze aan de fiscus
inmiddels een boete betaald.

Beroep
Advocaat mrTh.Hiddema van de
ex-aannemer zal zijn cliënt advise-
ren om in hoger beroep te gaan. De
raadsman vindt dat justitiete selec-
tief te werk is gegaan. S. had niet al-
léén aangepakt had mogen worden
over de aanbesteding van het colla-
ge, aldus Hiddema, maar ook de vijf
andere aannemers.

Twee weken geleden was tegen L.S.
één jaar voorwaardelijk geëist, een
boete van 100.000 gulden en terug-
betaling van 200.000 gulden. Dat
laatste bedrag zou S. moeten terug-
betalen, met name voor het aflossen
van privé-schulden met geld van
het bedrijf(o.m. 175.000 gulden voor
de aankoop van een kapitaal pand
in de Sittardse villawijk 'de Kolle-
berg').

Duikers Genie zoeken
vergeefs naar wapen

Kerkradenaar steekt PSV-supporters

LANDGRAAF - De politie van
Kerkrade heeft gisteren in samen-
werking met duikers van de Genie-
troepen uit Vught vergeefs naar een
steekwapen gezocht bij de Schaes-
bergse kasteelruïne. Het wapen
werd waarschijnlijk gebruikt bii

een vechtpartij tussen toeschou-
wers na afloop van de voetbalwed-
strijd Roda JC-PSV op 2 februari.
De dader werd afgelopen zondag in
Heerlen aangehouden.
Het bleek om de 19-jarige M.R. uit
die plaats te gaan. De verdachte be-

kende, na verhoor en confrontatie
met een getuige en de slachtoffers,
vrij snel dat hij de messteken aan de
beide Eindhovenaren toegebracht
had. Hij verklaarde tegenover de
politie gestoken te hebben omdat
hij zich bedreigd voelde door de
PSV-aanhangers. Nadien wees hij
de politie de kasteelgracht aan als
deplaats waar hij het wapen wegge-
worpen had. Vandaar dat duikers
gisteren ingeschakeld werden om
het mes boven water te brengen,
hetgeen na uren zoeken niet geluk-
te. De Heerlenaar is voorgeleid aan
de rechter-commissaris te Maas-
tricht op beschuldiging van poging
tot doodslag.

Van Mierlo
naar Vaals

- D66 houdt 'de grote pro-
c'ale manifestatie' dit jaar in,Js waar dezepartij voor het eerst
J raadszetel wil veroveren. Vol-gde week donderdag om 20 uur
£ekt Hans van Mierlo in zaal Gil-e l aan de Maastrichterlaan 48.

fractievoorzitter van D66 in de
£ede Kamer laat dan weten watV°lgens hem in Nederland poli-

moet veranderen en wat de con-venties daarvan zijn op plaatse-
-1 n'veau.
L: niet bepaald geruisloos

entree in de Vaalser politiek.
Jge week maakte Europarle-
'itariër Jan-Willem Bertens er al
i opwachting. De startende Vaal-
| jocaal-democraten kunnen bij, bezoek van Van Mierlo overi-
's ook deputaties van alle afde-J*ft van D66 in Limburg ver-een. Na de toespraak van VanFrlo is gelegenheid tot het stellen
Vragen en discussie.

Mr Daenen benadrukt dat de jon-
gens over 25 dagen waarschijnlijk
vrij zullen zijn. „Er is in België een
hele oude wet, de Wet Lejeune, die
gevangenen na eenderde van de
straf vrijspreekt wegens goed ge-
drag. En die tijd zit er voor de Lim-
burgse jongens al bijna op." Wan-
neer het OM niet binnen 25 dagen in
hoger beroep gaat, zullen de advo-
caten proberen een voorwaardelijke
invrijheidstelling te krijgen.

Van onze verslaggeefster .
RVIERS - Omdat zij op zijn minst de indruk hebben ge-
{t tot een para-militaire organisatie te behoren, zijn de acht

jongeren gisteren door de rechtbank in Verviers
°ordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen. Vijf van

1 hoorden 4,5 maand cel en een zware geldboete tegen zich
namissen. De andere drie moeten nog een maand langer boe-
-" 1Zij maakten zich ook nog schuldig aan bedreiging van een

kinderen. Ze werden allemaal vrijgesproken van het bezit
erè Nazistische voorwerpen en drugs.

Mag de Maastrichtse VVV toeris-
ten 's winters definitiefniet meer
laten griezelen van de vleermui-
zen in de gangen van de Sint Pie-
tersberg? Om die vraag draaide
gisteren een zaak bij de Raad van
State in Den Haag.

DEN HAAG/MAASTRICHT Minister wil
vleermuzien
laten slapen

Mondig
Officier van justitie mr J. Laumen
verklaarde gisteren dat het open-
baar ministerie géén actie zal onder-
nemen om de overige aannemers
aan de klagen. Hij vindt dat een
zaak voor het bestuur van het Colle-
ge Sittard. „In wezen zijn de andere
aannemers hiermee tevens veroor-
deeld. Maar strafrecht is niet de eni-
ge sanctie. Het betalen van de gele-
den schade is ook een zeer effectie-

rondleiden van toeristen het
vleermuizenbestand in de berg
kan beïnvloeden. Er wordt im-
mers slechts een gering deel van
het binnenste van de berg be-
zocht. Verdelgingsmiddelen uit
de agrarische sector zouden de
vleermuizen veel meer schade
berokkenen. Verder voert men
van de zijde van de VVV aan dat
de de toeristische organisatie de
winterinkomsten hard nodig
heeft om andere toeristische acti-
viteiten te kunnen bekostigen.

De Sint Pietersberg is een be-
schermd natuurmonument. Het
gangenstelsel van de berg heeft
een totale lengte van 200 kilome-
ter. Het deel dat de VVV aan toe-
risten laat zien, is gering qua
lengte: twee kilometer.

Tot slot voerde de VVV'ers nog
een heel ander punt aan. Als het
te rustig wordt in de Sint Pieters-
berg zou er wel eens een vleer-
muizenplaag kunnen ontstaan.

Het ministerie van Landbouw
heeft de VVV verboden om nog
langer in de winter toeristen
door de gangen van de berg te
leiden. Dat vindt men raadsza-
mer bij het ministerie omdat in
de Sint Pietersberg diverse
vleermuissoorten hun winter-
slaap houden. De toeristen zou-
den de vliegende muizen storen
in hun welverdiende winterrust.

Toch wordt er jaarlijks een be-
hoorlijke omzet gedraaid. In de
zomer ontvangt de VW rond de
400.000 gulden van de Sint Pie-
tersberg bezoekende toeristen.
In de winter wordt er nog 80.000
gulden opgehaald. Bij de VVV betwijfelt men of het

Gering
De bestuursgeschillenafdeling
van de Raad van State komt bin-
nenkort met een beslissing inza-
ke de Maastrichtse vleermuizen-
kwestie.
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StaatssecretarisVan Voorst over conflict rond AWACS-akkoord:

'Wel storm, maar erg
klein wateroppervlak'

betrokken moeten worden bij
bouwprojecten van Defensie in de
regio, als deel van de compensatie
voor de overlast en schade als ge-
volg van de AWACS-vluhten. 'On-
zin', noemt hij de het verweer van
Defensie dat het ministerie zich wel
degelijk aan het akkoord houdt.

door theo sniekers
zal te bevordering van de regionale
cq. lokale werkgelegenheid het
Limburgse bedrijfsleven zo veel
mogelijk inschakelenbij zowel mili-
taire als civieltechnische werken
met inachtnming van internationale
afspaken', staat zwart op wit te le-
zen.

De staatssecretaris haalt zijn schou-
ders op over het verwijt en haalt het
convenant te voorschijn. 'Defensie

collega Louw Hoogland weigerden
echter naar de door Defensie beleg-
de vergadering te komen. Ritzers
agenda was vol, Hoogland, die zel-
den een blad voor zijn mond neemt,
vertikte het ronduit. 'Hij verrekt 't',
liet Defensie deze week weten.

half jaar later, ligt de commotie
meer op het bestuurlijke vlak. On-
derbanken en Brunssum hebben
het overleg met Defensie beëindigd
omdat het ministerie het'akkoord
zou schenden door bij de aanbeste-
ding van de bouw van de Afcent-
school in Brunssum ook Brabantse
bdrijven een kans te geven.

Misverstand
'Jammer', reageert baron Van
Voorst op de weigering van Hoog-
land. 'Ik had gehoopt hem in een di-
rect gesprek ervan te kunnen over-
tuigen dat wij het AWACS-conve-
nant wel degelijk loyaal zullen uit-
voeren.'

Signaal

k - Zowat heel bestuur-
h J^burg viel de afgelopen da-
t* *lem i>een- Het met zweet
Sj . n bereikte AWACS-ak-
Stjjn 2°rgt weer eens voor hevige
ibj; in Limburg én Den Haag,

e uitvoering ervan. Staatsse-
°°fsA Van Defensie baron Van

' \Wul Voorst bliJft in zi Jn Haag"
uiterlijk onbewogen

'Sc^akt Con^ict over het mogelijkee>. k:. elen van Limburgse bedrij-
;hoO jJ d« bouw van de AFCENT-
Nr e ln Brunssum. 'Wel storm,
i iij^ n erg klein wateroppervlak',

*" sto
lriSchatl;inë van het conflict.rm in een glas water, dus.

De provincie steunde de twee ge-
meenten daarin deze week en depu-
t'e Mastenbroek schortte de instal-
latie van de AWACS-beleidscom-
missie uit protest op. 'Een misver-
stand', noemde hij de uitleg van die
stap gisteren na spoedoverleg in
Den Haag met Van Voorst tot
Voorst. De plooien in de verhou-
ding tussen de provincie en ministe-
rie zijn weer gladgestreken.

'Het gat mij alleen om de inhoud
van d zaak' klinkt het droogjes. En,
gevraagd naar het waarom van de
verwijten van Brunssums burge-
meester, die in het verleden toch
zonder veel problemen te maken
kon instemmen met het AWACS-
akkoord: 'Daar moet U Hoogland
naar vragen. Zijn zieleroerselen zijn

mij onbekend. Als Hoogland een
signaal heeft willen geven, dan heb
ik het wel verstaan. Net als bij de
boeren.'

Wat de vele klachtenluit Onderban-
ken betreft over het overschrijden
van het toegestane aantal vlieguren
en het afwijken van de voorgeschre-
ven vliegroutes door de AWACS-
toestellen, is Van Voorst minder

stellig. Veel klachten hebben De-
fensie blijkbaar niet bereikt, zo laat
het ministerie weten. Van Voorst tot
Voorst: 'Als wij horen dat afspraken
worden geschonden trekken we dit
na en kijken we wat we kunnen
doen. Aan sommige dingen kunnen
we echter niets doen. Met klachten
over de AWACS-vluchten kan men
in de toekomst kan men in de toe-
komst echter ook uitstekend te-
recht bij de AWACS-commissie.'

Koeltjes reageert de bewindsman
op de felle verwijten van Hoogland.
"Deputé Mastenbroek (rechts) in gesprek met staatssecretaris baron Van Voorst tot Voorst

b nkse raadsleden die met de
lty^q?dreigd worden omdat ze het

? dat "akkoord steune, een raads-
'j er (jneer wordt geslagen omdat

** ra a oadwerkelijk mee instemt in
"Hal Feiten die de landelijke

dler> in 1988. Nu, bijna ander- Burgemeester Vincent Ritzer van
Onderbanken en zijn Brunssumse

Boos
Met name Hoogland is boos over het
feit dat ook twee Brabantse bedrij-
ven zijn benaderd om een offerte uit
te brengen voor de bouw van deAf-
cent-school, een project van 35 mil-
joen. Strijdig met de passage uit hetAWACS-akkoord dat vooral Bruns-
sumse en Onderbankse bedrijven

En dat is volgens de baron ook pre-
cies wat is gebeurd. VijfLimburgse
en twee Brabantse bedrijwen din-
gen mee naar de bouw. De Brabant-
se hebben vooraf al samenwer-
kingsverbanden afgsloten met Lim-
burgse bedrijven, zodat als zij de op-
dracht zouden krijgen het Limburg-
se bedrijfsleven volop meeprofi-
teert, is de stelling van Defensie.

'Het Limburgse bedrijfsleven doet
volop mee, hetzij als hoofd- of als
onderaannemer. En het zou mij zeer
verbazen als er geen aannemers uit
Brunssum en Onderbanken bij de
bouw betrokken zouden worden',
aldus Van Voorst tot Voorst.

(ADVERTENTIE)

WêM h^.J| IIKMSfëM # Stoffels
INTERIEURVERZORGING

liflÉfj Aldenhofweg 3 Bom
Tel.: 04498-51867

CsKK ï AM
3 Etages .^p^fcj^ite»**»»!^
boordevol ilf]
woonideeën. IJuJMI HHWIÜJ

__. fMK&gaB R^ wWttyli'Ttttfi i ii' '<__te_aiiMi.iitTiffl.BEi.il n huwwwwé^i-i I

Vervolg van pagina 1

Zaterdag 10 maart 1990 " 15

Advocaten van jongeren gaan niet in hoger beroep

Bijna half jaar cel
'Acht van Verviers'

Limburgs dagblad provincie



"Ruud Jochems: „Vijandige overname zou tot mislukking gedoemd zijn geweest."
Foto: DRIES LINSSEN

Peilstation voor
hartpatiënten
op wachtlijst

Douanier schiet
Duitser in knie

Bij doorlaatpost in Gennep Vervolg van pagina 1
De Stichting Neder-
landse Hartpatiënten
rekent erop dat de car-
diologen van het Maas-
trichtse ziekenhuis
voorlopig nog wel wat
patiënten naar hen zul-
len verwijzen. „Die ex-
tra operaties zijn een
druppel op de gloeien-
de plaat. En uitbreiding
kan niet van vandaag
op morgen worden ge-
realiseerd. De vraag is
of ze wel extra mensen
kunnen opereren, of de
faciliteiten daarvoor
aanwezig zijn in Maas-
tricht. Ik denk dat dit

zeker niet de laatste*
groep is geweest," aldus
voorzitter Janvan Over-
veld.

Tijdens het overleg tus-
sen AZM en de ziekte-
kostenverzekeraars is
tevens afgesproken dat

De Stichting Neder-
landse Hartpatiënten
gaat door met de lucht-
brug voor hartpatiënten
die niet langer willen
wachten op een opera-
tie in Nederland. Het
probleem van de te lan-
ge wachtlijsten komt
ook in andere hartcen-
tra voor.

De ziektekostenverze-
keraars, op de KLOZ
na, ondersteunen ten-
slotte de aanvraag van
het Academisch Zie-
kenhuis om meer bed-
den. Daartoe heeft het
AZM een verzoek inge-
diend bij de provincie
Limburg.

er een peilstation wordt
ingesteld, waar relevan-
te informatie wordt ver-
zameld van patiënten
die op de wachtlijst
staan. Op basis van die
informatie kan dan het
toekomstig beleid wor-
den geformuleerd.

Limagas-kapitein Jochems
heeft schip weer op koers

Disciplinaire strafnu ongewenste intimiteite

Douanier verzet ziel
tegen overplaatsing

Van onze verslaggever
ROERMOND - Een Venlose doua-
nier die werd overgeplaatst wegens
'onbetamelijk gedrag jegens vrou-
wen', is tegen ditbesluit in beroep ge-
gaan. Hij vindt de overplaatsing naar
kantoor Roermond niet terecht. „Er
zijn slechts vermoedens. Harde be-
wijzen ontbreken", opperde de raads-
man van de douane-ambtenaar, mr
J. Dercks, deze week tegenover de
ambtenarenrechter in Roermond.

De douanier zou in het voorjaar van
1987 tijdens zijn werk drie vrouwen
hebben vastgegrepen cq. lastig geval-
len, terwijl die daar niet van gediend
waren. Het betrof een vrouwelijke
collega, een medewerkster van een
Duits expeditiebedrijf èn een schoon-
maakster. De drie deden hun beklag
bij de baas van de douane-ambtenaar- het ministerie van Financiën. En er
volgde als disciplinaire straf over-
plaatsing naar Roermond.

„Aangezien er geen harde bewijzen
op tafel liggen,moet ik toch even naar
het strafrecht kijken. Daarin kan een
vermoeden nooit voldoende zijn voor

een veroordeling. Men moet keil
feiten leveren. Ik zet dus grote v
tekens bij de zogenaamde ong*
ste intimiteiten en de gevolgen
van voor mijn cliënt", aldus adv
Dercks, die het een 'welles-i
spelletje' noemde. Volgens hem
het besluit van overplaatsing dal
vernietigd te worden. „De man
gerehabiliteerd worden. Ook vi
dat hij weer terug moet kunnen
naar Venlo."

Serieus
J. Lamme, vertegenwoordiger I
het ministerievan Financiën, vofcv
bewijzen - de 'aangiften vaiT
slachtoffers' - hard genoeg: Jr*t
ons is dit een hoogst ongebruik!l <zaak. Overigens, de vrouwelijk4g.
lega heeft te kennen gegeven dm
de zaterdagdienst zelfs niet me4jeleen met de betroffen douane-alfij
naar wil draaien. We nemen deze'
zeer serieus op."
Hoe de ambtenarenrechter tegel!
de eisen van de douane-ambtenal"!
diens advocaat staat, blijkt i
spraak die over drie weken voli J
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ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. SAMEN KUNNEN
WE ERGER VOORKOMEN.
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KANTOORMEUBEL^EMLY Handelsonderneming
heeft in haar pakket van kantoormeubel
alleen bekende merken van hoge kwalltt
zoals: , .

Jan de Bouvrie r"-

direktiemeubelen, vergadertafels, laft**
kasten en zeer luxe systeemburo's «e

Voortman fc
stalen buro's, complete kantoormeubClg'
alsmede stalen kasten, kluizen en saf< *r

Ahrend k(
houten en stalen kantoormeubelen '^Artifort

luxe buro's en stoelen k
Van Blerk 01

buro's en kasten
Wilkhahn

kantoormeubelen
Tevens leveren wl] ook balle's, buro's ef jj*
kasten op maatwerk. Dit alles van zeer fl
kwaliteit.
EMLY HANDELSONDERNEM

IrHandelsstraat 348
SITTARD tel. 04490-23738

04498-54510 J}r
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Wie komt ons versterken? !h
Wij zijn momenteel met 30. lic

Wij zoeken °r

10 VERKOPERS m/v hN
BIONAGRO bv is een explosief groeiende directe verkooporganisatie die m.n. kenatuurlijke, gezondheidsverbeterende produkten voor dieren, homeopatische,
ruwvoederwinnings- en drijfmestverbeteringsprodukten alsmede natuurkundige im
instrumenten voor natuurlijke bodemverbetering rechtstreeks aan de agrarische mj.ondernemer verkoopt. ij fr
Geboden wordt: Gevraagd wordt:- vast salaris + provisie + - een commerciële instelling en s t

verkoopbonussen; aantoonbare kwaliteiten; s g- een onkostenvergoeding; - interesse in een gezonder agrarisch \\- een beschermd rayon; milieu; fy(- werk in een supergemotiveerd - middelbare-schoolopleiding;
team; - bezit van auto + telefoon; [^

- een gedegen verkoopopleiding; - leeftijd tot 40 jaar. k- een intensieve praktijkbegeleiding. |[
Wij verzoeken u binnen 14 dagen na heden een sollicitatiebrief, inclusief
pasfoto en telefoonnummer, te richten aan BIONAGRO bv, postbus 10053,
6000 GB Weert. * y,

MAASTRICHT - De intentie
van Stille Omgang, die in de
nacht van zaterdag 17 op zon-
dag 18 maart in Amsterdam
wordt gehouden, staat in het
teken van het Willibrordjaar.
Vorig jaar namen meer dan
600 personen deel aan de stille
tocht door Amsterdam.
De reis naar Amsterdam
wordt met een speciale trein
gemaakt. De kosten voor
deelname bedragen’ 30. Voor
meer informatie: de heer H.
Gorissen, tel. 04490-11414 of
de heer F. Veugen, tel. 04490-
-17414.

Stille Omgang

Ruud Jochems (60) had al in
augustus vorig jaar afscheid
kunnen nemen als Limagas-
directeur. Maar toen had hij
net de handen vol aan de strijd
tegen een vijandige overname
door de Plem. De enige keer
dat personeelsleden hem echt
kwaad hebben gezien was in
april vorig jaar, na het bezoek
van gouverneur Kremers die
het bod van Plem kwam over-
brieven. „Het was de enige pe-
riode die ik niet zo leuk heb
gevonden bij Limagas. Het is
niet zo dat dat iknou halfdood
ben gegaan van de pogingen
van Plem om hier de winkel
over te nemen, maar het heeft
me ook niet bepaald een grote
vreugde bezorgd."

Temidden van die woelige overna-
me-perikelen besloot de kapitein
om zijn schip niet te verlaten voor-
dat het weer in rustiger vaarwater
zou liggen. Nu Plem en Limagas el-
kaar hebben kunnen vinden in een
'harmonieuze' fusie, acht Jochems
de tijd eindelijk rijp om vervroegd
uit te treden. Zijn opvolger ir Th.
Brouwer zal de samenvoeging in
één Energiebedrijf Limburg verder
onderzijn hoede nemen.

Jochems begrijpt overigens de
angst van de ondernemingsraad van
Limagas die laatst liet weten bang te
zijn dat na de fusie tal van perso-
neelsleden zullen worden overge-
plaatst. „In plaats van twee meter-
controleurs heb je er straks nog
maar één nodig, denk ik. En ook op
administratief gebied zullen straks
dingen in elkaar worden geschoven,
maar dat wil niet per se zeggen dat

GENNEP - Een douane-amb-
tenaar van de doorlaatpost
Hekkens-Grünewald in het
Noordlimburgse Gennep
heeft gisternacht omstreeks
twaalf een Westduitser in het
knie geschoten met zijn
dienstpistool.

Twee douane-ambtenaren
hielden rond middernacht
een voertuig aan met drie per-
sonen. Het betrof de Ameri-
kaanK.C. (30). de Westduitser
T.K. (24) en de JoegoslaafR.B.
(20), allen woonachtig in
Frankfurt. Zij bleken een klei-
ne hoeveelheid verdovende
middelen bij zich te hebben.

Toen de douane hen daarover
aan de tand voelde en fouil-
leerde namen de Westduitser
en de Joegoslaaf de benen. De
Amerikaan zat achter het
stuur en kon worden aange-
houden. Een van de twee
douane-ambtenaren rende de
Westduitser achterna. Deze
draaide zich echter plotseling
om en greep met een hand in
een binnenzak. De douanier
was in de veronderstelling dat
hij een wapen wilde pakken.

Waarschuwing
Daarop trok de douanier zijn
dienstpistool, loste een waar-
schuwingsschot en schoot
daarna de Westduitser die
weer het hazepad had geko-
zen in het knie. Deze kon snel
daarna worden opgepakt.

De Joegoslaaf was terug de
grens over gevlucht en had
zich bij de Duitse politie ge-
meld. Deze heeft hem toen
weer over de grens gezet en
aan de Nederlandse politie
uitgeleverd.

Het zijn activiteiten die Limagas

die fusie Limagas straks banen gaat
kosten. Want we krijgen straks ook
de ruimte om nieuwe activiteiten te
ontplooien, bijvoorbeeld op het ge-
bied van warmtekrachtkoppeling
en het incasseren van gelden voor
kabeltelevisie."

ook zonder fusie zou hebben opge-
pakt, beweert Jochems, omdat het
gasbedrijf daar nog de enige moge-
lijkheid in ziet om in omzet te
groeien. Op het gebied van aanslui-
tingen valt er immers weinig nieu-
we omzet meerte behalen, nu zowat
iedere agrariër aangesloten is.
Jochems is blij dat er nu een harmo-

nieuze fusie met Plem totstand
komt. „Een vijandige overname
door Plem was tot mislukken ge-
doemd. Met twee onwilligekampen
in één organisatie was het moeilijk
werken. Het Limagaspersoneel zou
het niet hebben geaccepteerd. Ze
zouden ten opzichte van de Plem-
mers toch in een underdogpositie
hebben gezeten.

En het gekke is, dat overnamebod
was helemaal niet nodig. Want
iedereen was voorstander van een
harmonieuze fusie.

SITTARD - Nauw Overleg Kleine Theaters
(NOKT) is de naam waaronder het Sittard-
se Sirkeltheater, Lösstheater Maastricht,
Grand Theater Landgraaf en Waagtheater
Weert, hun programma's thans bundelen.
Zij hebben ook aansluiting gezocht bij Net-
werk, een landelijke organisatie, ontstaan
uit het Shaffy-theater. Deze organisatie
krijgt van WVC 75.000 gulden subsidie per
jaar om er aanvullende producties mee te
helpen financieren. Ook de provincie Lim-
burg financierde Netwerk met 50.000 gul-
den.
Voorstellingen die normaal te duur zijn
voor kleine podia kunnen nu toCh gepro-
grammeerd worden en de acteurs normaal
worden betaald. Tot nu berustte het aan-

Toch heeft die op zich zo logische
samenvoeging ruim tien jaar heen
en weer gepraat gevergd. Waarom
heeft het alles bij elkaar nog zo lang
moeten duren? „Het was politiek
geen gemakkelijke zaak", zegt Jo-
chems voorzichtig. „Vooral de ge-
meenten wilden op geen enkele ma-
nier hun jaarlijkse dividendinkom-
sten en inconveniënten missen. Nu
ze daar van verzekerd zijn, is het al-
lemaal een stuk gemakkelijker."

trekken van kwalitatief gerenommeerde
groepen op vrijwillige activiteiten.
Bij gelegenheid van de start van het NOKT
wil Theater Netwerk op de vier genoemde
podia een introductieserie organiseren. Op
zijn beurt zal het NOKT ook voorstellingen
programmeren die door TNN worden aan-
geboden.

Bundeling vier
kleine theaters

Ook aansluiting bij Netwerk De nestor van het kleine theater in Lim-
burg, Frans Malschaert, zegt: „We hebben
ons een tijdlang alleen gevoeld. Met kunst
en vliegwerk hebben wij, tegen onkosten-
vergoedingen, eerste klas toneelkrachten
in huis weten te halen. Wat elders kon,
moest hier toch ook lukken, redeneerden
wij. Met groot idealisme lukte dat inder-
daad, we verzorgden 60 voorstellingen per
jaar.We lieten de gezelschappen van elders
in Sittard logeren, namen ze mee naar de
Voerstreek, kortom: we legden ze in de
watten. Maar op de duurpleeg je roofbouw
op jezelf. Toen werden elders ook kleine
theaters uit de grond gestampt. Met zn vie-
ren is het nu mogelijk om tournees van ge-
zelschappenvoor een week te organiseren.
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Openingstijden.
maandag 13-18 uur
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De verdachten zijn alle drie
overgedragen aan de rijkspo-
litie. De Westduitser bleek
achteraf geen wapen bij zich
te dragen. De rijksrecherche,
onderzoekt of de, douanier te-
recht gebruik heeft gemaakt
van zijn wapen.



Laagvliegen plaag voor Limburgse gemeenten

GS vragen onderzoek
overlast vliegtuigen

Geen Golden Ten
in Maaspaviljoen

Van onze correspondent
MAASTRICHT - In het Maaspavil-
joen in Maastricht komt geen Gol-
denTen-casino. Casinobaas J. Hom-
men heeft het kort geding tegen het
Maaspaviljoen verloren. Hij wilde

.het Maaspaviljoen dwingen een
huurovereenkomst die per 1 maart
moest ingaan na te komen. Hom-
men wilde van het complex aan de
Maas een casino maken.

Justitie in Maastricht gaf Maaspa-
viljoen-eigenaar J. Theunissen, ech-
ter te verstaan dat zij in dat geval
zou ingrijpen. Theunissen zag daar-
op af van verhuur aan de casino-
baas.

De raadsman van het Maaspaviljoer
wees rechtbankpresident mr. P
Broekhoven tijdens het geding al op
de voorwaarden die hij aan Hom
men had gesteld. Zo moest de casi-
no-baas een vergunning van de ge
meente hebben voor het exploite
ren van het Golden Ten-casino.

r Van onze Haagse redacteur

a|-N HAAG - Deput'e Mastenbroek heeft gisteren in Den
„*ag bij staatssecretaris Van Voorst tot Voorst van Defensie

kf 1 de bel getrokken over de geluidoverlast die militairevlieg-
<fgen, vertrekkend vanaf bases net over de grens, veroorza-
t^ in een aantal Limburgse gemeenten. Volgens Masten-
_it?ek overtreden de laagvliegende vliegtuigen regelmatig de,
eVdende voorschriften.

Rumpenerhof tot
woensdag gesloten

Vervolg van pagina 1
Middels is bassischool 'De Rum-

-1 gesloten. Niet zozeer van-
i 'Se het besmettingsgevaar, maai1 der vanwege de gerezen onrustIto tal van ouders, die er weinig
ir* voelen hun kinderen de ko--1 -Ide dagen naar de betrokken
jj .°°l te sturen. Woensdag zuller

>, 'essen voor de ruim 165 kinderer
! ra hervat worden.

J^el de dienst Inspectie voor de
*; 'ksgezondheid in Maastricht alsI **aGd in Heerlen zijn van mening;ILer geen enkele reden voor pa-
IF bestaat. Zij hebben het school-uur dan ook niet tot sluiting ge-

on.

:'gens beide instanties moet de
niet gezocht wor-*) op de school. Alle betrokken

|P*rs zijn wel door de BaGd ge-
i^rschuwd om bijzonder waak-
t~*^ te zijn voor de bekende symp-
jj^en van nekkramp: hoofdpijn,
ï^s, braakneigingen en nekstijf-
P- Bij twijfel wordt aangeraden. 'een de huisarts te raadplegen.

lf
1 'eigens zijn er volgens cijfers van1 Ministerie van WVC in de eerste- *e maanden van 1990 al 136 geval-H van nekkramp in Nederland ge-
dateerd. In Limburg hebben
j? in hetzelfde tijdsbestek 11 ge-
'en van de epidemische ziekte

gevallen van nekkramp.Nederland, al dan niet met dode-e afloop, is vorig jaaren begin dit: explosief gestegen. Telde het
J'sterie van WVC (Inspectie
iksgezondheid) sinds 1986 nog

150 gevallen per jaar; in 1989*en er dat al 297, terwijl in de eer-
Wee maanden van dit jaar- zo-, gemeld - liefst 136 gevallen van

in ons land zijn geconsta-

jjl verklaring voor deze spectacu-

'^ stijging is niet te geven. Feite-
l Weten epidemiologen vrij wei-van het ontstaan van de besmet-

telijke ziekte, die veelal voorkomt
op scholen en in kazernes.

Virus
Nekkramp kan zowel door een virus
als door verschillende bacterieën
worden veroorzaakt. De virale in-
fectie is de minst gevaarlijke en de
gemakkelijkst te behandelen vorm.
Bacterieële nekkramp is moeilijker
te bestrijden. Ook het herstel hier-
van na antibiotica-behandeling is
langer dan bij virale infecties.

De bacterieën die nekkramp kun-
nen veroorzaken huizen in vrijwel
ieders lichaam. In de meeste geval-
len veroorzaken ze echter geen her-
senvliesontsteking. Bij geringe
weerstand, slechte hygiënische om-
standigheden of de. aanwezigheid
van een andere ziekte, maakt een
'nekkrampbacterië' als de meningo-
coccus echter een kans om bijvoor-
beeld via kaak- ofkeelholte de her-
senvliezen aan te tasten.

Mysterieus
De toegevoegd geneesheer van de
Inspectie Volksgezondheid in Lim-
burg, dr. Van Dijk: „Waarom som-
mige personen in een dergelijke si-
tuatie welen anderen niet ziek wor-
den, is tot op heden onduidelijk.
Onderzoeken zijn er wel geweest,
maar echte duidelijkheid is nooit
verschaft. Ook over de oorzaak van
de schommelingen tussen het aan-
tal geconstateerde gevallen, is vrij
weinig bekend. We weten zelfs bij
benadering nog niet waarom er be-
gin dit jaar zoveel personen nek-
kramp hebben gekregen, zowel vi-
raal als bacteriëel. Het is nu eenmaal
een mysterieuze materie."

Dr. Hagenouw van de Basis Ge-
zondheidsdienst (BaGd) in Heerlen,
die bij de nekkrampgevallen in
Brunssum betrokken is, vertelt dat
waakzaamheid vrijwel het enige wa-
pen is om de ziekte in de kiem te
smoren.

„Zodra er zich symptomen voor-
doen die op nekkramp lijken, zoals
koorts, braken of stijfheid van nek-
en rugspieren, moet meteen de
huisarts worden geraadpleegd. De
ziekte kan zich immers heel snel
ontwikkelen (incubatietijd onge-
veer vijf dagen) tot een fatale afloop.

De deputé heeftgevraagd of het mo-
gelijk is nog dit jaar in de buurt van
Arcen-Velden, Born/Stein en Ber-
gen (Noord-Limburg) zogenoemde
'fly-catchers' te plaatsen. Dat zijn
apparaten waarmee vliegbewegin-
gen van toestellen gecontroleerd
kunnen worden. En of de straalja-
gers zich wel aan de voorgeschre-
ven minimale hoogte houden.

De NAVO-toestellen mogen in
Duitsland en België bij gevechtsoe-
feningen tot op 150 meter boven de
grond afdalen. In Nederland ligt die
grens echter op 300 meter. Volgens
Mastenbroek houden de piloten
zich daar echter niet aan, met als ge-
volg 'knetterende overlast. In Ber-
gen wil de deputé laten controleren
of de NAVO-toestellen wel tijdig
voor de std afbuigen.

Gegevens
Defensie zal zich beraden over het
verzoek van de provincie Limburg.

Tevens heeft de Limburgse be-
stuurder als voorzitter van de com-
missie 'Buitenlandse vliegvelden
Noord- en Midden-Limburg' het mi-
nisterie van Defensie gevraagd zo
spoedig mogelijk en in ieder geval
voor junimet de gegevens te komen
over het aantal vliegbewegingen
vanaf de RAF-basis Bruggen bij
Roermond. Over de afgelopen twee
jaar is geblekendat het aantal vlieg-
bewegingen kleiner is dan was ver-
wacht.

Als blijkt dat ook in 1989 het aantal
vliegbewegingen lager ligt dan ge-
pland, kan de commissie adviseren
de zone in Nederland waarbinnen
als gevolg van de geluidoverlast
door de vliegbewegingen beper-
kingn gelden, te verkleinen. Dat be-
tekent voor de gemeenten Haelen,
Neer en Kessel onder andere dat zij
weer veel meer mogelijkheden krij-
gen om te bouwen, aldus Masten-
broek.

" Secretaris-generaal Van Aartsen (links) speldt de heer
Broekhuijse de ridderorde op.

Drs Broekhuijse
Ridder in Orde

Nederlandse Leeuw
MAASTRICHT - Bestuurslid drs.
H. Broekhuijse van het in Maas-
tricht gevestigdeEuropese instituut
voor Bestuurskunde is benoemd tot
Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw. De onderscheiding
werd hem enkele dagen geleden
door secretaris-generaal J. van Aart-
sen van Binnenlandse Zaken in het
gebouw van dit ministerie opge-
speld.

In bestuurlijk Maastricht is de gede-

coreerde sinds 1981 bekend als het
'Haagse' (gedelegeerd door de mi-
nister) bestuurslid van het Europe-
se instituut voor Bestuurskunde. In
1985 werd hij vice-voorzitter. Zijn
werkzaamheden voor het EIB bete-
kenden een hernieuwde entree in
Maastricht, aangezien hij tijdens
zijn ambtelijke loopbaan bij het mi-
nisterie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid onder meer be-
trokken is geweest bij de begelei-
ding van de mijnsluitingen.

Al eerder kreeg de heer Broekhuijse
hoge onderscheidingen van de
staatshoofden van België en Lu-
xemburg voor zijn verdiensten voor
de bestuursopleidingen.

In de haven van Stein-Urmond is gistermiddag een reactorvat
gearriveerd. Het kolossale apparaat is door een

Zeeuwse rederij de afgelopen dagen naar Limburg geva-

' *>

ren. Het vat is bestemd voor een fabriek van DSM en zal
vandaag over de weg worden vervoerd.

Foto: PETER ROOZEN

Vergunning
De casino-baas probeerde bij de ge
meentezon vergunning los te krij
gen, maar dat mislukte. Juist omda
hij die poging had ondernomer
ging de president van de rechtbant
ervan uit dat Theunissen inderdaac
die eis had gesteld.

De president wees de eisvan de cas
inobaas om het Maaspaviljoen t.
verplichten aan hem te verhurei
dan ook af. Hij veroordeelde Hom
men daarnaast nog in de kosten var
het geding, zijnde duizend gulden.

Gijzelnemer van
gezin Majoor nog

voortvluchtig
Van onze verslaggever

MEERSSEN - De man, die verle
den jaar op 13 december de vrouw
en twee dochtertjes van Meerssen.
burgemeester Karel Majoor enkele
uren heeft gegijzeld en op die ma
nier 10.000 gulden heeft afgeperst, is
nog steeds niet aangehouden. Hi.verblijft al vanaf enkele dagen na de
gijzeling in een land waarmee Ne
derland geen uitleveringsverdrag
heeft.

Het is daarom voor de Nederlandse
justitieerg moeilijk om hem te pak-
ken te krijgen. „Wij zoeken nog naai
wegen om hem op een aanvaardba-
re manier naar Nederland te krij-
gen," zo zegt mr Nabben, persoffi-
cier van justitie in Maastricht.

Naam en verdere antecedenten van
de overvaller zijn bekend, maar jus-
titie wil dienog altijdniet vrijgeven
Mr Nabben geeft als verklaring dat
de verdachte wellicht niet weet dal
hij gezocht wordt.

Intussen wordt openlijk in Meers-
sen en omgeving verteld dat de
overvaller een inwoner van Meers-
sen zou zijn, die naar Bangkok zou
zijn gevlucht. De officiervan justitie
houdt het op 'geen commentaar.

OU: 18 korte
programma's

DEN HAAG -De Open Universiteit
krijgt 18 programma's voor kort ho-
ger onderwijs in haar studiepakket.
Het gaat om praktijk en beroepsge-
richte opleiclingen, waaraan een
steeds groter behoefte blijkt te be-
staan. Het kabinet heeft daartoe gis-
teren besloten.

Smartegeldvoor cliënte
i

Van onze correspondent
!<jjHEM - De psychiater F., ex-di-
i^Ur van de Zettense inrichting,
been jarenlange seksuele relatie

_Lfrh'eld met een cliënte, moet
I?_ Vrouw een smartegeld betalen

■J^OOO gulden. Dat heeft derecht-
C*President te Arnhem mr. L.E der Weij bepaald in het kort ge-
IjjSdat devrouw tegen de man hadI
It^e relatie is anderhalfjaar gele-
id eeri kind geboren. De vrouw
Kj'l het geding een bedrag van 20
Le geëist als voorschot op het uit-
dijke bedrag van twee ton die
hJs vergoeding voor materiële en
I Steriele schade wilde hebben.

\ der Weij vond het gedrag vani^Vchiater onrechtmatig, omdat
had gemaakt van het

öu wen van zijn cliënte. „Ook al
k Qe vrouw zelf aangestuurd opL^egelijke relatie, dan had hij
L toch niet op in mogen gaan,"

Van der Weij. De president
>*w alle andere vorderingen af,

de eis van een afsluitend ge-
L* tussen de vrouw en de Zetten-

Maar als men er tijdig bij is, vindt in
75 tot 80 procent van de gevallen ge-
nezing plaats."
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Deskundigen rekenen tijdens gemeenteraadsverkiezingen op ommekeer
HEERLEN - Milieu is binnen een

college van burgemeester en wet-
houders tot dusver meestal een
weinig populaire portefeuille ge-
weest. Met een verantwoordelijk-
heidsgebied als industrievalt goed
te scoren - je zorgt immers voor
werkgelegenheid - maar milieu is
hoofdzakelijk het brengen van
slecht nieuws en vervelende bood-
schappen. Kortom: dwarsliggen.

IN EEN kleine plattelandsgemeen-
te wildeeen wethouder milieu nog
wel eens opeisen, maar dan vooral
om voor het agrarisch bedrijf on-
gunstige maatregelen te kunnen
tegenhouden of vertragen. Een bi-
zarre preventieve maatregel die
het milieu benadeelt in plaats van
beschermt.

THANS heeft het milieu eindelijk
de doorbraak gemaakt naar de 'se-
rieuze' actuele politieken naar een
bredere publieke belangstelling.
Het werd ook de hoogste tijd. En
volgens milieudeskundigen zou
dit thema als een fel rode draad
door de huidige campagnes voor
de gemeenteraadsverkiezingen
moeten lopen.

Direct
IMMERS, op gemeentelijk niveau
komt de burger zeer direct in aan-
raking met de milieuproblema-
tiek: geluidsoverlast, stank, afval-
verwerking, riolering of verkeers-
overlast, om maar eens wat te noe-
men. Ook op dit vlak moet een
drastische ombuiging komen om
de rampzalige schade die de sa-
menleving aan het milieu toe-
brengt, enigszins te kunnen her-
stellen.

DE TIJD is gekomen om politieke
partijen exact te vragen welk mi-

Milieuwethouder moet
zijn nek uitsteken

lieubeleid ze willen gaan voeren in
straat, wijk, dorp en stad. Het ad-
viesbureau Twijnstra & Gudde
heeft zon tien jaar geleden al ge-
constateerd dat 75% van de bedrij-
ven die een hinderwetvergunning
zouden moeten hebben, in feite
geen adequate vergunning bezit-
ten. Die situatie is inmiddels wei-
nig verbeterd.

Achterstand
HET wegwerken van deze hopeloze

achterstand zal een nieuwe denk-
wijze vergen van de gemeenten.
Evenals het wijzigen van een pla-
nologisch beleid dat er toe geleid
heeft dat veel milieuhinderlijke
bedrijven nu in woonomgevingen
staan. En wat te denken van erfe-
nissen uit het verleden zoals de
vele gevallen van bodemverontrei-
niging, van slecht onderhouden
rioleringen en het grote tekort aan
mensen om het plaatselijke mi-
lieubeleid uit te voeren en te con-
troleren...

DE NIEUWE generatie milieuwe-
thouders zal zich bezig moeten
houden met het ombuigen van de
mentaliteit van veel ambtenaren
en collega-bestuurders. Geen ge-
makkelijke klus, en daarom kan
deze portefeuille in 1990 niet meer
beheerd worden door iemand die

\ \ analyse \
het eigenlijk maar niks vindt, of
die heter bij'doet.

EEN ANDER moeilijk punt waar
een milieuwethouder mee kampt,
is dc koudwatervrees die er heerst
op het gebied van samenwerking.
Die samenwerking is onontbeer-
lijk voor een werkbaar milieube-
leid, maar veel gemeenten houden
dc boot af omdat ze bang zijn om
autonome bevoegdheden kwijt te
raken. Toch kan een gemeente
met minder dan 70.000 inwoners
in haar eentje weinig doen, omdat
dc financiële draagkracht te ge-
ring is.

IEMAND die dc ontwikkelingen
rond gemeente en milieu met ar-
gusogen volgt, is ir Jos Schreurs,
regionaal inspecteur Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne te
Heerlen: „Dc oude mentaliteit
moet voorbij zijn; een milieuwe-
thouder moet zijn nek uitsteken.
Hij moet wel met een college van
B&W meedenken, maar tegen-

wicht bieden als schade aan het
milieu dreigt."

Klachten
„MILIEU gaat de burgers in ge-
meenten raken. En als die burger
daar iets aan wil doen, maar de ge-
meente biedt geenmogelijkheden,
dan houdt alles op. Vaak depone-
ren burgers klachten bij ons als
laatste redmiddel; klachten over
geluidshinder vooral. Wij moeten
ze dan weer terugverwijzen naar
de gemeente," meent ir. Schreurs.

DE GEMEENTE heeft daarin ook
een educatieve taak, volgens
Schreurs. Zij moet initiatieven
ontwikkelen maar ook mogelijk
maken: door het huisvuil geschei-
den op te laten halen, door het ]
steunen van actiegroepjes, door
meer aandacht aan de fietsers te
schenken en door bij voorbeeld
een prijs toe te kennen aan een
goed milieu-initiatief.

„WAT IS uw visie op een goed leef-
milieu in onze gemeente?" zou
derhalve een vraag zijn die thans
door de kiezers aan alle kandidaat-
raadsleden gesteld zou moeten
worden. En een toekomstige ge-
meenteraad moet een milieuwe-
thouder kiezen die deze porte-
feuille ook volledig ambieert.

PLAATSELIJK milieubeleid staa
het meest onder druk in de kleine
re gemeenten. De grotere steder
hebben meer geld, en dus mcci
mogelijkheden. Weert doet he
zelfs zeer goed en heeft voor zijr
milieubeleid een prijs in de wach
gesleept. Heerlen en, Maastrich
voeren ook een redelijk beleid ir
de ogen van de milieudeskundi
gen, maar Roermond laat veel te
wensen over.

Begin
DE STUDIE 'Zorgen voor Morgen

van het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne
maakt overduidelijk dat drasti
sche maatregelen niet langer kun
nen uitblijven en dat zon beleic
moet starten aan het begin van de
lijn en niet aan het eind. Aan wa
er uit een smeerpijpkomt, valt im
mers weinig meer te doen, maar je
kunt wel voorkomen dat of beïn
vloeden hoe zon pijp wordt aange
legd.

„...ZELFS de meest vergaande tech
nische maatregelen zijn veelal nie
toereikend voor een zodanige ver
mindering van de vervuiling als i;
vereist om binnen de bestaand,
normen te blijven," aldus het rap
port. Laat staan nieuwe, strengere
normen.

lEDER milieubeleidsplan, interna
tionaal, landelijk of gemeentelijk
begint in eigen huis en in de eiger
straat; daarover is men het eens
Zon mentaliteitswijziging zoi
kunnen en moeten betekenen da
de milieuwethouder een van d<
meest invloedrijke bestuurder;
van een gemeente wordt. In da
opzicht zijn de komende gemeen
teraadsverkiezingen een nieuwe
maar mogelijk ook een laatste
kans.

Ron browr
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Océ-Research & Development

Instrumentmaker
TO_S2ï&s££_w-

presenteren van informatie oppapier. Nederland B.V. in Venlo werken kingen (snijden, lassen etc).
Océ-van derGrinten N.V. isde Nederlandse jrca 1 qqq technici. Zij verrichten
SSSIXS^SSS. 22SSZ toegepast wetenschappelijk De instrumentmaker werkt binnen
ruim 20landen met eigen bedrijven. onderzoek of werken in project- een kleine groep zoveel mogelijk
De Groepheeft ruim nowmedewerkers groepenaan de ontwikkeling zelfstandig. Grote opstellingen
en realiseert een jaaromzetvan meer dan van nJeuwe en de verbetering van worden echterveelal in samenwer-
f2m"ara' bestaande, succesvolle produkten. king met de andere instrumentma-
Hetuitgebreide assortimentprodukten en kers en een elektronicus gebouwd.

voor De Instrumentmakerij van onze
" sector Research and Development _
- systemen voor ■printing andpubiishing' is een kleine multidisciplinaire afde- runcue-wsm
- plottersystemen voor technisch ontwer- ting, die als taak heeft 0171 R&D- '
atassortiment wordt grotendeels doorocé onderzoeks, meet- en testopstel- op minimaal B-niveau
zeifontwikkeld, geproduceerden op de " MTS-Fijnmechanische Techniek
markt gebracht. « ■ of MTS-Werktuigbouwkunde met
De océGroep heeftzijn hoofdkantoor in venio, " —s de applicatie Fijnmechanische
waarook hetgrootste dccivan de research, Uw functie Techniek en/of andere gerichte
de produktie en de internationale marketing vervolgopleidingen, pIUS ervaring
wS^zt^^XX^^ De instrumentmaker ontwerpt, met de FMT-instrumentele toch-
Nederland b.v. construeert en bouwt opstellingen nieken of als instrumentmaker in

in opdracht van R&D-medewerkers. een R&D-omgeving
In de beginfase van een opdracht - een klantgerichte maar ook kriti-
vindt intensief overleg plaats met sche instelling, flexibiliteit en
de opdrachtgever - die later ook de goed kunnen werken in teamver-
gebruiker is - over de definitie van band.
defunctie en met de chef van de
Instrumentmakerij over de uitvoe- ~~ ~~
ring van de te bouwen opstelling. informave/sollicitatte
Zowel onderdelen als complete
opstellingen worden vervaardigd. Voor meer informatie kunt u contact
De opstellingen zijn fijnmechanisch opnemen met de heer H. Rutten,
van aard; mechanica, elektronica chef Instrumentmakerij, telefoon

©enoptica zijn geïntegreerd. Veelal 077-592084(privé 04703-1347).
worden deze opstellingen voorzien Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
van computers voor besturing en richten aan mevrouw drs. M. Engels,
dataverwerking. Personeelszaken Research &
Technieken die door alle instrument- Development, Océ-Nederland B.V,
makers gehanteerd worden zijn, Postbus 101,5900 MAVenlo.
naast de conventionele en CNC-be- Wij nodigen mannen en vrouwen uit
werkingen, o.a. koudglasbewerking te reageren.
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Uitgeversmaatschappij Op onze afdeling Marketing Services is een vacature ontstaan voor een
Limburgs Dagblad B.V. is

.£_-__?.££- HEAO'er MET EEN „FRIS"
-~=i..»_,_"_t iD-Tv. COMMERCIEEL GEVOEL (M/V)
Voor de krant, alsmede voor -jje een bijdrage levert aan nieuwe impulsen voor onze commerciële
het drukken van andere dag- organisatie.
en weekbladen, waaronder
de „The Wall Street Uw profiel
Journal/Europe", het Japanse U werkt, na het behalen van uw HEAO-CE diploma, in uw eerste baan. Bij
„Nihon Keizai voorkeur in een functie als junior-AccountExecutive,
Shimbun/Europe" en het assistent-Productmanager of u bent actief in de verkoop, liefst in de
grootste huis-aan-huisblad mediawereld.
van Limburg „De U heeft uw loopbaan al in grote lijnen uitgezet en wilt uw kennis en ervaring
Trompetter", beschikt de verbreden. U bent in voor een uitdaging, die u dichterbij de volgende stap
onderneming over de meest 0p uw carrièrepad brengt.
geavanceerdepersen en
tekstverwerkingstechnieken. Functie-inhoud

Uw taak zal voornamelijk bestaan uit:
Een andere belangnjke - het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van verkoopondersteunende
activiteit ten behoeve van activiteiten t.b.v. de afdelingen advertentie- en oplage-exploitatie;
derden ts de uiterst modem " het verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante informatie;, ~ - het assisteren bij het opzetten van marktonderzoek. 'geoutilleerde offsetdrukkenj,

Eldee Offset, gespecialiseerd Functie-eisen
in full-colour-drukwerk, Voor functie zoeken wij een man of vrouw met:
voornamelijk in grote _ een voltooide HEAO-CE opleiding;
oplagen. - kennis van en ervaring met PC-pakketten zoals WP, dßase en Lotus en zo

mogelijk met SPSS;
In onze in Heerlen - goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
gevestigde onderneming

_ creativiteit.
werken ca. 500. Wij bieden
ITI6u6W6rK6rS

Wat wij u kunnen bieden is een functie met veel afwisseling in een
dynamisch bedrijf met een modem pakket arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie?
Een telefoontje naar de heer H.P.M, ter Hoeven, hoofd Marketing zal u
verder helpen. Zijn telefoonnummer is 045-739345..
Uw sollicitatie
Denkt u te voldoen aan het profiel en de functie-eisen, richt dan uw
schriftelijke sollicitatie vóór 24 maart a.s. aan Uitgeversmaatschappij
Limburgs Dagblad 8.V., t.a.v. mevr. M. van Niekerk, Postbus 3100, -

«996 6401 DP Heerlen. r"-"" I 1
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O) lEC DAGRO £
Hl -^^ INGENIEURSBURO "hi

»idd
ulv

industriai Engineering & Contracting In verband met een sterke groei van onze
dagro b.v. is een onafhankelijk opdrachtenportefeuille, zijn bij ons hoofdkantoor in £*-'
ingenieursburo, met vestigingen in SITTARD, de volgende vakatures ontstaan: in 20

Sittard (hoofdkantoor) en Eindhoven. 19 en
Voor een grote en veelzijdige kring __

-^ __-^,___* aa-^n*-m aa nm
opdrachtgevers verricht I. E.C. DAGRO |\vNb I KUIV I tUKw en Uur--

werkzaamheden op het terrein van "'<%.
werktuigbouw, machinebouw, CM^IMpCDC ]?,,?

elektrotechniek, procesbesturing, ____..P__\*__-P-___ïïil_ilMW j_r«
software engineering, civiele techniek, 14 u.luchtbehandeling en modelbouw. .

<toirtnrpn . fo i
Deze werkzaamheden lopen uiteenvan "°' ac seKlurel' ■ jber

adviseren, ontwerpen, berekenen, m projectmanagement 'Umi
begroten, tekenen en inkopen tot en ■ piping Uu'

mefde realisatie van projekten op basis *g machinebouw " S
I.E.C. dagrobZchMhürïwwtr ■ elektrotechniek aUIo

een uitgebreide stafvan specialisten. In I procesbesturing £r-
totaal zijn er ca. 150 mensen werkzaam. ■ staalbouw

■ procestechniek * K
■ civiele techniek rjin
De iuiste kandidaten beschikken over een opleiding .—
op HTS/TU- of gelijkwaardig nivo en ca. 3 tot 5 jaar
ervaring in een soortgelijke funktie. _■

Voor alle vakatures komen vanzelfsprekend zowel
\«>v«^_^ii_ë mannen als vrouwen in aanmerking.

I.E.C. DAGRO biedt een uitstekende salariëring, S J^
afgestemd op leeftijd, opleiding en ervaring. vLn'k Het pakket aan sociale voorzieningen en secundaire

■fik arbeidsvoorwaarden is zeer uitgebreid en omvat tro)

jjl| ondermeer een pensioenfonds, ongevallenverzekering, p
studieregeling, winstuitkering en gratificatie. sl
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Bent u geïnteresseerd in een boeiende funktie in een het

JÊ aangename werksfeer? Sic
,mm*mim*^m^^Mmim®sÈm Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van

een curriculum vitae aan:
Ingenieursburo I.E.C. DAGRO BV, t.a.v. de direktie,. Handelsstraat 34, postbus 5142, 6130 PC Sittard. D e

___^
___ ■ — Jai

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met {0t

ia«ramm| de direktie, telefoon 04490-22744. h
e
e

cii

/—«hertel »I—^ ;
S' Hertel 8.V.,opgericht in 1895,bestaat uit twee groepen. Naastdegroeprubber-en >^ B;

X afdichtingsartikelen, producent vanrubber en stalenmembranen enpakkingen isHertel ■>

f vooralbekendalsaannemervanisolatiewerken.Middelsvaakzelfontwikkeldetechnieken l{

£ voertmen werken uit opschepen, centrales, alle denkbare industrieën en utihteits- en woning- K/ bouwprojekten. Het doelkanzowelthermische- alsgeluidsisolatie zijn, maar ook hetwerenvan H
f vocht ofbrandvertragingssystemen. Hertel iseen sterkexpanderende eninternationaal opererende i<

f organisatiemet haarhoofdkantoorin Rotterdam en eigenvestigingen in meerdere landen met in totaalmeer «
1 dan 1200werknemers. Om ook in detoekomst degroeienhetprofessionele imago te waarborgenwerkt de y

organisatie aktiefaan deopbouw van jongetalentvolle kaderleden. Daarom ismen thansvoor diversefunkties k
en lokaties opzoek naar: \

I HBOers £
toekomstige managers in een gerenommeerdeorganisatie

I Hertel Amsterdam: PrOJ6ktl6lCl6r (ref.nr. 72.4478)

U wordtbetrokkenbijzowelhettechnische alshetkommerciële trajekt. Uwerkt tekeningen uit,kalkuleert en j
begeleidt. Daarnaast bezoekt upotentiële relaties enzorgt uvoor hetverkrijgen vanaanvragenvan uitte

voeren isolatiewerken.

I Hertel Rotterdam: S3l©S MaiiaQGr (ref.nr. 72.4441)

Alsrechterhand van debedrijfsleider groepspuittechnieken is hetuwprimaire taaknieuwe relaties te

werven waarbij utevens dekalkulaties en offertes verzorgt. De doelgroep is zowel de industriële als deBouw
Isolatie markt. Uwwerkterrein is Nederland. Tevens wordt van u eenbelangrijke bijdrage verwachtin de

beleidsmatige ontwikkeling van degroepten aanzien van organisatie en marketing.

I HertelEcht(L): PrOJ6ktl6lCl6r (ref nr 72 4464)

I Direkt rapporterend aan debedrijfsleider ondersteunt ude vestiging ophet gebiedvan organisatie enacqui- i
sitie. Ubezoekt klanten inLimburg en West-Brabant eninformeert hen over hetbrede servicepakket dat
Hertelkan bieden zowel ophetgebiedvan nieuwbouw als onderhoud van isolatie inklusiefprofessionele
asbestverwijdering enschilderwerken. Uheeft goede sociale vaardigheden engevoelvoor deZuidNeder-
landse bedrijfscultuur. Daarnaastverwachten wij van u dekommerciële en technischebegeleidingvan de

lopende projekten.

Hertel vraagt- eersteklas naam in demarkt. - Eenprofessionele karrièrebege-

- Jonge, ambitieuzeHBO'ers(HTS, - Een veelzijdige jobdieuvolop de leidingmet goede doorgroeimo-
HEAO) met gevoelvoorkommer- gelegenheid geeftuzelf te ont- gelijkheden.
cie, techniek enorganisatie. wikkelen. - Een uitstekende honoreringmet

- Beheersing van Engels en Duits. - Eengedegenopleiding en intro- moderne emolumenten waaron-
- Leeftijd tot30 jaarmet hetliefst duktie waarinukennis neemt van deruiteraard een auto.
enige werkervaring. de diverseproduktgroepen van

1 -De wilen hetvermogen door te Hertelb.v. Wütuaan zowel Hertelstoekomst
1 groeiennaarbeleidsbepalende als dievan uzelfbouwen?
1 funktiesbinneneen internationaal Schnjf daneenkorte bnef metc.v-
-\ opererende organisatie. ondervermeldingvan hetbij- I
% behorende ref.nr. naar J\ Hertelbiedt: ___^______________B_Bfc_ /X -Eensterke,solide ML fck 136'.. /X. organisatie meteen 3012KM Rotterdam- S^



Brunssum verwerpt
subsidieverzoeken

onze gehandicapte dochter. Wij
móesten voor een speciale gele-
genheid naar Nijmegen. Hilde
had ons vertrouwen, maar toch
beleefde ik die avond weinig ple-
zier. Wel twintig maal heb ik
mijn man in Nijmegen gevraagd
'zou het thuis wel goed gaan.
Maar na die eerste keer ebde die
angst snel weg. Nu kunnen wij
met een gerust hart het huis uit."

~* - " / _ "

" De 5-jarige Eva luistert aandachtig naar 'gehandicapten-oppas' John, student aan het
Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs (MDGO) in Heerlen.

, Foto: FRANSRADE
„Een gering bedrag, maar toch
voldoende om te beginnen. Door
een aantal sponsors en geldinza-
melacties heeft de centrale het fi-
nancieel gezien steeds gered.
Maar alle dubbeltjes werden
soms tweemaal omgedraaid al-
vorens ze werden uitgegeven."

Geslaagd
0s Schormans uit Landgraafslaagde aan de Katholieke Uni-
ersiteit in Nijmegen voor het

J'octoraal examen culturele an-tr°Pologie.

Onhoudbaar
Die situatie werd op den duur
onhoudbaar. Er ontstonden
spanningen in het gezin. Het
tweede kind, een gezonde knul,
kreeg steeds meer het gevoel dat
alle aandacht naar zijn gehandi-
capt zusje ging. Na een lange
aanlooptijd stond de oppascen-
trale in 1980 op eigen benen.
Subsidies bleven echter uit. De
zaak werd opgestart met een een-
malige bijdrage van 1800 gulden
uit de pot 'kinderpostzegels.

De oppascentrale in de regio wil
door deze publicatie geen valse
hoop wekken bij gezinnen die
een gehandicapt kind of een fa-
milielid in huis hebben. Er is een
lange wachtlijst, omdat er een
schrijnend tekort is aan oppas-
sers. Riek Michielsen: „Daarom
willen wij dolgraag dat de eerste-
lijns verzorging beter gaat inspe-
len op deze problematiek. De ge-
zinszorg is eigenlijk de aangewe-
zen instantie die daar werk van
moet maken. Met twee vaste
krachten voor twintig uur per
week waren wij al grotendeels
geholpen. Daarnaast moeten de
provincie en het rijk inzien dat
een oppascentrale voor gehandi-
capten in aanmerking moet ko-
men voor subsidies."

die ouders van een gehandicapt
kind sowieso al hebben, staat er
slechts een kleine vergoeding
van twee gulden per uur tegen-
over."

Armelies kan zich ergeren aan
'adviezen' van buitenstaanders.
Mensen die het kennelijk goed

Een vaste oppas heeft één na-
deel. Het gezin is afhankelijk van

Armelies van den Bergh weet als
geen ander hoe belangrijk het is
om terug te kunnen vallen op een
'vaste' oppas. Al is het maar voor
een uurtje. Om een kop koffie bij
de buurvrouw te drinken. Of in
de stad een paar boodschappen
te doen. Of een trimloopje door
het bos. Of naar een receptie van
een oud-collega, die door om-
standigheden (...) al jaren uit het
zicht is verdwenen.

lief en dankbaar gehandicapten
zijn. Blij met hele kleine dingen.
Als ouders genieten wij van elke
vooruitgang. Zeker bij een autis-
tisch kind gaat alles een stuk
langzamer. Ouders van een ge-
zond kind staan niet eens stil bij
elke verbetering. Zij zien dat als
de normaalste zaak^an de we-
reld. Onze vreugde kan heel in-
tens zijn en is dikwijlseen stimu-
lans om door te gaan. Daarom

bedoelen, maar de plank volledig
misslaan met de opmerking
'Breng jekind naar 'n inrichting.
Dan heb jezelf ook rust.
„Ik word dan ontzettend kwaad.
Een mens zet een hond en een
kat zelfs niet op straat. Ik zou dan
mijn gehandicapt kind, dat zo-
veel extra zorg en aandacht no-
dig heeft, met tegenzin naar el-
ders moeten brengen. Mensen
kunnen zich niet voorstellen hoe

Staatssecretaris bezoekt Brunssum-Noord

Heerma zeer benieuwd
naar Klaver-4-project

HOENSBROEK
Het Broeklandcolle-
ge in Hoensbroek
(mavo, havo) is bezig
met de organisatie
van een schoolre-
ünie. Het ligt in de
bedoeling om op 9
juni aan de Zand-
straat zon kleine
tweeduizend ex-leer-
lingen en docenten
bij elkaar te krijgen.

In het veertienjarig
bestaan van dit colle-
ge verlieten 1850

Reünie leerlingen
Broeklandcollege

leerlingen de school
met een mavo- of ha-
vodiploma op zak.
Inmiddels is het col-
lege gerenoveerd en
behoren de houten
gebouwen tot het
verleden. De oud-
leerlingen kunnen
tijdens de reünie het

vernieuwde onder-
komen bewonderen.
Ter gelegenheid van
debijeenkomst heeft
de leraar P. Delnoy
een speciale herden-
kingsbundel samen-
gesteld die iedere
reünie-bezoeker zal
ontvangen.

willen ouders of familie een ge-
handicapte zo lang mogelijk
thuis houden.".

Verantwoording
De centrale, die vrijdag 16 maart
vanaf 19 uur het 10-jang bestaan
viert met een bescheiden feestje
in de zaal van de Dekenale Kerk
aan het Kerkplein 5 in Schaes-
berg, heeft de beschikking over
32 oppas-vrijwilligers. „De jong-
ste is 18 jaar en de oudste is 76
jaar", zegt Joke Peters. „Maar de
leeftijd is niet de belangrijkste
eis die wij stellen. Liefde voor de
gehandicaptenzorg moet voorop
staan. Het hart moet spreken en
de oppas moet verantwoording
durven nemen. Als iemand dit
vrijwilligerswerk wil doen puur
als bijverdienste, raad ik dat af.
Want door de extra hoge kosten

Inmiddels heeft de familie Van
den Bergh reeds vier jaar een
'vaste' oppas, Hilde. Zij meldde
zich spontaan aan na een werfac-
tie. „Uitvoerig hebben wij met
Hilde gepraatalvorens zij de eer-
ste maal alleen de zorg had over

Schrijnend tekort aan oppassers voor gehandicapten

'Het hart moet spreken'
door hans rooijakkers

De Heerlense Armelies van de
Bergh, moeder van een gehandi-
capt kind, heeft in deze regio met
mevrouw Den Bak de kar ge-
trokken. Vijfjaar pionieren ('ln
Zuid-Limburg was een oppas-
centrale voor gehandicapten een
onbeschreven blad') ging aan de
oprichting vooraf.
„In tegenstelling tot Midden- en
Noord-Nederland was er in deze
regioniets op dit gebied. Ik ont-
dekte die tekortkoming dat na-
dat ons gezin werd geconfron-
teerd met een gehandicapt kind.
Onze dochter was inmiddels zes
jaar toen de doktoren conclu-
deerden dat zij autistisch (afge-
sloten van de buitenwereld, ver-
oorzaakt door een stoornis in de
hersenen, red.) was. Op zon mo-
ment stort alles in. Drie jaar zijn
wij daarna de deur niet meer uit
geweest."
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Casualties of war. za en zo 20
C^"' Sec no evil, hear no evil. za en zoB2-15 uur.

KERKRADE
ii...

High Hopes, wo 20

SCHAESBERG

GELEEN
Bpoxy: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, zo:w°k 15en 18 uur. Wo ook 15 uur. StudioAnders: Erik de viking, dag. 20.30 uur,

foook 15 en 18 uur.

SITTARD
B'orum: Koko Flanel, dag. 20.30 uur. ze'uk 14en 17.30 uur, wo ook 14 uur. Har

_."> nights. dag. 20.30 uur, zo ook 14 er
'"30 uur. Filmhuis Sittard: Der Himm^'l über Berlin, wo 20.30 uur.

ECHT
Poyal-Microroyal: Sea of love, za t/m difU.3O uur zo 00k 15 uur Y)e Kassière, za
fm di 20.30 uur. zo ook 15 uur.

ROERMOND
Wal: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, zo
Ruk 14.3Uen 17 uur, wo ook 15.30 uur.
Praline: De Avonden, dag. 20.30 uur,fo ouk 17uur. Junglebook, zo wo 15uur.F'lmhuis Roermond: Busters wereld, zaM> uur. Het rode korenveld, za 20.30 uur.
r' 6Time. zo 15 uur. Mystery Train, zof°-30 uur.

VENLO
F'lmhuis: Ninotchka, wo 20.30 uui

HEERLEN
*°yal, Rivoli, Maxim: Ma en di geen
"[ddagvoorst. Bom on the fourth of
,"'y. dag. 16 en 20.15 uur. Honey, I
""funk the kids. dag. 16.30uur. za zo wo
J°k 14.30uur. Loverboy, dag. 15.30 18.30
;n 20.45 uur. Harlem Nights. dag. 18.15;D 20.30 uur. H5: Koko Flanel, dag. 14.30s en 21.30 uur. za zo ook 16.30 uur. Tur-er and Hooch, dag. 14.15 18.45 en 21.15
J.ür. za zo ook 16.15 uur. Dead poets so-
:' e*y. dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook
?-»5 uur. Back to the future 2, dag. 14
8.30 en 21 uur, za zo ook 16 uur. Black*a<n, dag. 18.30en 21 uur, ma di do ook
J uur. Oliver en Co. za zo 14 en 16 uur,,v 14 uur. De Spiegel: Der HimmelJber Berlin, za t/m di 21 uur. Kinder-"mhuis De Spoel: Jogi de beer, wo 15
JUr.

De wereld stort voor veel mensen in op
liet moment dat zij vernemen vader of
moeder te zijn van een ernstig lichame-
lijk of geestelijk gehandicaptkind. Zon
kind vergt dikwijls 24 uur per etmaal de
volle aandacht. Soms zijn er dan van
die momenten dat pa en ma even moe-
ten uitwaaien. Héél even aan jezelfden-
ken en de extra zorg voor de gehandi-

enerzijds geen claim te leggen op de
naaste omgeving (familieleden, buren,
kennissen) en anderzijds de ouders toch
de gelegenheid te bieden eens een
avondje, een dag of een weekend stoom
af te blazen, is tien jaar geleden de op-
pascentrale voor gehandicapten in
Oostelijk Zuid-Limburg opgericht.

capte telg aan een ander toevertrouwen.
De eerste gedachte is dan meestal fami-
lie, bekenden en vrienden vragen om
een avondje op te passen. Want een
'vreemde', iemand die bijvoorbeeld via
een oppascentrale wordt gestuurd,
wordt in eerste instantie met argusogen
bekeken. Niet kwaad bedoeld, maar een
'gewone' oppas voldoet meestal nauwe-

lijks aan de eisen die gesteld worden
aan iemand die de zorg van een gehan-
dicapte tijdelijk op zich neemt. Het ver-
trouwen is een groeiproces en begint als
de oppas vóórdat hij/zij de eerste maal
alles 'alleen'moet opknappen, meerdere
gesprekken heeft met de ouders. Op die
manierontstaat een bepaalde band tus-
sen ouders, oppas en gehandicapte. Om

Oudste
spaarvereniging

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het college van
Brunssum is niet van plan subsidies
te verlenen aan vier instellingen.

Het KBO-Limburg verzoekt om
subsidie in de kosten van een the-
madag, het Bureau voor Thuisver-
pleging heeft de opzet van éen ac-
commodatie voor terminale patiën-
ten op het oog en vraagt om steun.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Staatssecretaris Enneüs Heerma (CDA) van
VROM komt op woensdag 14 maart naar Brunssum. De be-
windsman is zeer benieuwd naar het zogeheten Klavers-pro-
ject, waarmee na-oorlogse flatwijk Brunssum-Noord inmid-
dels al een heel eind uit het slop is gehaald.

Het project Klaver-4 geldt inmid-
dels als landelijk voorbeeld voor de
aanpak van problemen in na-oorlog-
se wijken en is opgenomen in het
programma van de stuurgroep 'Ex-
pirimenten Volkshuisvesting.

'Onder Ons'
.lr>k' in Kerkrade viert ditweek-
inde het 60-jarig bestaansfeest.
j e* is de oudste spaarvereniging
,"} Limburg. Vandaag is er om
'"00 uur een mis in de noodkerk

°P de Vink. Van 19.00 tot 21.00■ Ur wordt de receptie gehouden
>!} verenigingslokoal de Hetraar- De jubilarissen zijn de da-

es F. Derks-Lochtman en Lan-Ketjieyer, 60 jaar lid; de damesH^ckman-Lochtman, Donners,
u'st en Sieler en de heren W.["eekmans en J. Sieler, 50 jaar

J. Becholtz 40 jaar lid; de he-
j^fi Nollmans, Heckmanns, The-
yl> en Vermaeten en de dames
j',r maeten en Ploum, 25 jaar lid.orgen wordt om 11.00 uur een
j '^nerfrühschoppen gehouden
Ji het verenigingslokaal.

Bovendien opent Heerma op die
dag het nieuwbouwcomplex 'Ber-
gerode' in het centrum van Bruns-
sum. De staatssecretaris wordt rond
halfeen 's middags op het gemeen-
tehuis van Brunssum ontvangen.
Rond half twee wordt 'Bergerode'
aangedaan, waar Heerma een kunst-
werk zal onthullen. Om twee uur
wordt vertrokken naar Brunssum-
Noord. Verwacht wordt dat Heerma
nog voor half vier weer afreist.

In 1988 werd dit project na uitvoeri-
ge planning opgestart, met als een
van de belangrijkste doelstellingen
om via alle betrokken organisaties
en bewoners gestalte te geven aan
een volstrekt nieuwe vorm van inte-,
graal wijkbeheer. Daardoor zou on-
der meer de criminaliteit moeten
worden teruggebracht, de leegstand
worden teruggedrongen, drugover-
last aangepakt en de mentaliteit van
de bewoners veranderd moeten
worden.

Daarnaast zit de gehandicaptenver-
eniging 'Samen Verder' met een te-
kort over het begrotingsjaar 1990 en
vraagt de Coornhertstichting om
een eenmalige subsidie voor de
'Coornhertprijs'.

B en W vinden dat de KBO-thema-
dag tot het reguliere werk van deze
organisatie behoort, dat het subsi-
diëren van het particuliere en com-
merciële Bureau voor Thuisverple-
ging niet in aanmerking komt, dat
'Samen Verder' geen lokale vereni-
ging is. De raad van Brunssum
buigt zich op 13 maart over de voor-
stellen.Foto: FRANS RADE

'Alle verkeer van
rechts voorrang'

Idee Vernieuwingsgroep '70 Schinnen

Burgemeester Hoogland speldt de heer Van Leeuwen deersierselen op.

Eind vorig jaarwerd een belangrijk
deel van een van die plannen gerea-
liseerd, namelijk het vernieuwen
van de flatingang aan de Europa-
laan, waardoor voornamelijk de so-
ciale veiligheid groter is geworden.
De tevredenheid over deze verande-
ring is zodanig, dat dit jaar ook de
andere flatingangen een dergelijke
verandering zullen ondergaan.
Naast de entree veranderde trou-
wens ook de mentaliteit onder de
bewoners. Zij zijn zich meer bewust
geworden van hun eigen verant-
woordelijkheid en dragen momen-
teel zelf enorm veel bij aan het nieu-
we, positieve imago van de wijk.

Begin 1989 werd door de gemeente-
raad en de Woningvereniging een
gezamenlijk programma van 28
deelplannen vastgesteld, dat mede
ontworpen werd door het bureau
Humaniplan, gespecialiseerd in sa-
menlevingsopbouw.

Ridderorde voor
J. van Leeuwen

Scheidend ambtenaar Brunssum

Leeuwen maakt ge-
bruik van de VUT-
regeling.

Seniorenflat
Een ander belangrijk deelplan is het
verbouwen van het appartementen-
gedeelte van een flatblok aan de
Henri Dunantstraat tot een senio-
renflat. Inmiddels is een plan ge-
maakt om dit hele blok geschikt te
maken voor ouderenhuisvesting
met een zorgafdeling. Door de com-
binatie van wonen en zorg kunnen
ouderen tot op zeer hoge leeftijd
zelfstandig blijven wonen. Dit con-
cept is ook terug te vinden in het re-
geringsbeleid met betrekking tot de
sociale vernieuwing. Het Klaver-4-
project kost in totaliteit ruim vijf
miljoen gulden en werd bij aanvang
uitgesmeerd over vijfjaar.

Bij
hn r afscheid als
10 van de afde-
ed Ilnarïciën van de

Brunssum
gj_. van Leeuwen
totoren benoemd
van "*der in de Orde
Bul °ranJe Nassau.
Unri meester Hoog-
v na speldde hem de

op. Van

hoofd van de afde-
ling financiën en in
1988 chef. In het
plaatselijke vereni-
gingsleven was en is
Van Leeuwen even-
eens actief. Hij was
jarenlang admini-
strateur van paro-
chie St. Gregorius de
Grote, lid van het
schoolbestuur Lan-
geberg en bestuurs-
lid van gemeen-
schapshuis 'In 't
Ven. Momenteel is'
Van Leeuwen pen-
ningmeester van de
Dekenale Financiële
Commissie in
Brunssum.

Van Leeuwen kwam
in 1960 in dienst van
de gemeente Bruns-
sum. Daarvoor was
hij ambtenaar in Eer-
sel en Asten. In 1976
werd Van Leeuwen
plaatsvervangend

De invoering van de nieuwe voor-
rangsregel moet door het gemeente-
bestuur, politie en verkeersdeskun-
digen nauwgezet voorbereid wor-
den. Omdat de Vernieuwingsgroep
eerst wil bekijken hoe de maatregel
in de praktijk uitpakt, wordt als
proefkonijn de kern Oirsbeek voor-
gedragen, het thuishonk van de
raadsfractie.

idee om voortaan ook het langzame
verkeer dat van rechts komt geen
strobreed meer in de weg te leggen,
de Provinciale Weg uitgezonderd.
De groepering verwacht dat de
maatregel een snelheidsremmend
effect zal sorteren, hetgeen de vei-
ligheid van alle verkeersdeelne-
mers, alsmede het milieu ten goede

Bijkomend voordeel is volgens de
fractie ook, dat het huidige woud
van verkeersborden grotendeels
overbodig wordt en bijgevolg kan
verdwijnen. „Dat scheelt ook weer
in het onderhoud", merkt de Ver-
nieuwingsgroep op.

SCHINNEN -Als het aan de Schin-
nense raadsfractie Vernieuwings-
groep '70 ligt, heeft de aloude
grondregel 'snelverkeer van rechts
heeft voorrang' zijn langste tijd ge-
had.
In een brief aan de gemeenteraad
lanceert de tweemans-fractie het

de vrije tijd van de oppas. „Mis-
schien lijken de rollen wel omge-
draaid, maar dat is de conse-
quentie als wordt gekozen voor
één oppas. Maar in goed overleg
is er best een mouw aan te pas-
sen", zegt Riek Michielsen (Ge-
leen). Zij vormt met de Heerlen-
se Joke Peters en'Annelifes van
de Bergh de werkgroep, die ver-
antwoordelijk is voor net func-
tioneren van de oppascentrale
(S 045-720833) in Oostelijk Zuid-
Limburg. Joke, Armelies en Riek
bemiddelen tussen de ouders en
de oppas die aan betreffend ge-
zin wordt toevertrouwd.

—""»—^

per persoon

rans Hendriks uit Heerlerbaan
plaagde onlangs aan de Katholie-

e Universiteit Nijmegen voor
et doctoraal examen planolo-

gie.

Pastoor
i

e uit Bingelrade afkomstige
pi Geurts is benoemd tot pas-
°or van de St. Joseph-parochie,e Keent-Weert. De installatieneeft zondag om 10.00 uur plaats.

" De gidsen van de VVV-Heerlen werden een dagje bijge-
schoold.

Limburgs dagblad

bioscopen

oostelijke mijnstreek

VVV-gidsen
in Heerlen

op herhaling
HEERLEN - De
presentatie van de
zes Heerlense
VVV-gidsen moet
beter. Een cursus-
leidster van de gids-
organisatie Guidor
uit Amsterdam heeft
daarom geprobeerd
ze in een dag 'bij te
schaven. Onder de
gidsen zelf bestond
daar ook veel be-
hoefte aan. Aan het
eind van de cursus
moesten de gidsen
de oefenstofin het
Thermenmuseum in

praktijk brengen.
„Als toeristen eerst
naar het kasteel
Hoensbroek en het
Geologisch Museum
zijn geweest, en aan-
komen in het Ther-
menmuseum, dan
zijn ze doodop. Een
gids moet daar reke-
ning mee houden.
Tijdens de cursus
heeft Guidor duide-
lijk gemaakt dat een
gids in zon geval het
meest interessante
moet vertellen om de
toerist niet te veel

vermoeien", zegt
hoofd-informatrice
L. Timmermans van
de VVV in Heerlen.

De zes gidsen heb-
ben eveneens ge-
leerd dat zij meer
moeten inspelen op
de doelgroepen.
Timmermans: „Kin-
deren van een basis-
school vereisen een
andere aanpak dan.
studenten van een
HTS, om maar een
voorbeeld te noe-
men."

Volgens Timmer-
mans moet de prak-
tijk leren of de gid-
sen iets opgestoken
hebben. Over circa
drie maanden be-
kijkt de VW of de
cursus zijn vruchten
heeft afgeworpen en
wordt beslist of er
nog meer nodig zijn.
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Gemeente Simpelveld
Bij het instructiezwembad aan Groenboord in Bocholtz komt de
functie vacant van

ZWEMBADBEHEERDER (M/V)
Functie-informatie.
In deze zelfstandige en solitaire functie worden werkzaamheden
verricht in full-time dienstverband, deels in de avonduren en in
het weekend.
De te benoemen functionaris wordt in hoofdzaak belast met:- de volledige verantwoordelijkheid voor het bad;
- het organiseren, opstellen van lesprogramma's en verzorgen

van zwemlessen (zowel schoolzwemmen als particulier
zwemmen);- het houden van toezicht op recreatief zwemmen;

- het organiseren van diplomazwemmen (elders);- het zorg dragen voor het goed functioneren van en het
technisch onderhoud aan de badinstallaties en de beheersing
van de waterkwaliteit;

- het kasbeheer;- het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden;- het beheer van en houden van toezicht op het gebruik van de
gymnastiekzaal in hetzelfde gebouw.

Functie-vereisten.
- diploma zwemonderwijzer of diploma CIOS met

zwemspeciaiisatie;- goede contactuele eigenschappen;- flexibele instelling;- zelfstandig willen en kunnen functioneren;
- technische kennis voor onderhoudswerk aan installaties;
- ervaring in de te vervullen werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden.
Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tot
maximaal ’ 3152,- bruto per maand (niveau 5), exclusief
vakantietoelage en een toelage voor afwijkende en wisselende
werktijden. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van
toepassing. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.

Informatie.
Inlichtingen over de functie kunnen worden verkregen bij de
heer J.P.H. Sangers, hoofd afdeling welzijnszorg.

Sollicitaties.
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicatie, met uitvoerig
curriculum vitae, binnen 14 dagen te zenden aan burgemeester
en wethouders van Simpelveld, postbus 21000 te 6369 ZG
Simpelveld, met vermelding van sollicitatiezwembadbeheerder
in de linkerbovenhoek van de enveloppe. 05055

_

IPLO^iMI Administratie- &
\^f Si 4+J Assurantiebureau
\J!_L/ A. Moonen B.V.

Op de afdeling administratie is de functie vacant van

ACCOUNTANTASSISTENT m/v
De werkzaamheden zijn zowel van organisatorische als van administratieve aard en
bestaan onder meer uit:
- bijhouden, controleren en afhandelen van de financiële administratie:- verzorgen van correspondentie;- het telefonisch, schriftelijk informatie verstrekken en onderhouden van contacten;
- het vervangen van de directeur bij diens afwezigheid.
Vereist wordt:- een HEAO-opleiding of een opleiding SPD I en II;- kennis van en ervaring met automatisering MS-DOS;- ervaring met zelfstandig werken in een vergelijkbare functie;
- een zeer hoge mate van accuratesse;- leeftijd tussen 30 en 45 jaar

Geboden wordt:- een veelzijdige functie, waarin zelfstandigheid en inventiviteit een belangrijke rol spelen;- een dienstverband dat 40 uur per week omvat;
- een nader overeen te komen salaris, dat afhankelijk is van opleiding, ervaring en leeftijd.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 10dagen na het
verschijnen van deze advertentie, te richten aan Administratie- & Assurantiebureau A.
Moonen BV, t.a.v. dhr. J. Ploum. St.-Pieterstraat 168, 6463 CZ Kerkrade. W590

COLIEGE

MAASLAND

vraagt per 1 april 1990

CONCIËRGE M/V
Bij gebleken geschiktheid volgt een benoeming in vaste dienst.
Functieomschrijving- leiding geven aan het onderwijsondersteunend personeel;
- verantwoordelijk voor de organisatie van de interne dienst;
- overige conciërgewerkzaamheden.
Profielschets
- leidinggevende capaciteiten;- organisatievermogen;
- technische bekwaamheid;
- enige financiële/administratieve vaardigheid.
Salariëring
Schaal 4 (maximaal / 2993,-).
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.

PART-TIME TELEFONIST/
RECEPTIONIST MA/ ,„,___.,.».,
Bij gebleken geschiktheid volgt een benoeming in tijdelijke dienst.
Functieomschrijving
- het bedienen van de telefooninstallatie en van de interne

omroepinstallatie;
- het verstrekken van inlichtingen van algemene aard,
- het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers;
- het verrichten van kleine typewerkzaamheden.
Salariëring
Schaal 2 (maximaal ’ 1294,-).
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan
Technisch College Maasland,
t.a.v. de heer J.M.P. Kesselaer, plaatsvervangend directeur,
Julianavan Stolberglaan 51, 6224 JW Maastricht.
Genoemd persoon kan eventueel nadere inlichtingen verstrekken.

lft._DE LIMBURGSEMM/ITPERSONEELSGIDS
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Randstad heeft mk
volop werk JÉLI)
Administratief medewerker m/v Enquêteurs m/v
Voor een accountantskantoor in Heerlen. U bent in het bezit van Vooreen project inLandgraaf zoeken wij mensen die op 22 maart
een opleiding MEAO AofPDB en u bent bekend meteen Nixdorf a.s. van 07.00-09.00 envan 16.00-18.00uurenquêteurswerkzaam-
computer. U bent full-time beschikbaar. De opdracht gaat lange hedenkunnen verrichten.U heefteen opleiding op MAVO-niveau
tijd duren. en kunt secuur werken.
Informatie bij daudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38,
Heerlen, Akerstraat 26. Landgraaf, Streeperstraat 30a.

Medewerkers Heftruckchauffeurs m/v
falrctvaruu-arlrinn m/v Vooreen bedrijf in Landgraaf. U beschiktovereen ruime ervaring.
Idviiveiwei IV.IIlij 111/v y wer)rt zeer nauwkeurig. U kunt verantwoordelijkheid dragen
Voor verschillende vacatures in Heerlen en directe omgeving. Bij voor de behandeling van het produkt en de veiligheid in de
voorkeur bent u bekend met WordPerfect 4.2 of 5.0. U bent full- werkomgeving. Dewerkzaamheden zijn in 2-en 3-ploegendienst
time of part-time beschikbaar. Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38,
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Landgraaf, Streeperstraat 30a.
Heerlen, Akerstraat 26.

r . ~., ... Medewerker bakkerij m/v
COmmerCieel telefOniSt m/V k(jnt a&n het bjj -^ broodbakkerij in Brunssum. U bent
Het betreft een functie voorkorte tijd. U gaat full-time aan het bereid om op wisselende tijden te werken en zorg te dragen voor
werk en gaat klanten bellen n.a.v. een mailing. U kunt dit werk de produktie van brood en banket. U werkt als oproepkracht,
vergelijken met enquêteren. U heefteen goede telefoonstern en informatie bij Monique Kusters, tel. 045-27 40 40,
ervaring met deze werkzaamheden. Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79 Produktiemedewerker ITI/V
Twnicfr m/v ukunt zelf aangevenwelke dagenu beschikbaar bent. Hetbetreft
lypiyi m/V diversewerkzaamheden,waaronder ladenen lossen, inpakkenen

U bent full-time beschikbaar en heeft een typesnelheid van min. uitsorteren.
180 aanslagen per minuut. Het werk is in de omgeving van informatie bij Monique Kusters, tel. 045-27 40 40,
Brunssum en is voor korte perioden. Brunssum. Rumpenerstraat 79.
Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79. HOVenJGfS ITI/V
Drr__-_a«rr_ntml_aiir m/\J u kunt direct gaan werken b'J d'verse hoveniersbedrijven in de
r IUt-t. _>LUI IIIUICUI ■ 1 1/ V re -_jo zu j<.-LJmburg. Bij voorkeur beschikt u over recente werker-
Indien u een MLO-of MAS-opleiding heeft gevolgd, liefst richting varing in deze branche. Echter, indien u alleen in het bezitbentvan
Levensmiddelentechnologie, dan kunt u aan het werk. U verricht een hoveniersopleiding of bereid bent stevig aan te pakken,
produktcontrole t.b.v. de kwaliteitsbewaking van levensmid- kunnen wij u ook in deze branche aan de slag helpen. Eigen
delen. U heeft geen bezwaar tegen werken in 3-ploegendienst en vervoer strekt tot aanbeveling.
bent m.i.v. direct beschikbaar. informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44, Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Magazijnmedewerkers m/v ESJSÏÏ!!^U weet van aanpakken en u bent geïnteresseerd in werk voor DanuCOnirOleUl ITI/V
lange tijd. Ukunt danaan deslag alsompakker in hetmagazijn bij U wilt voor lange tijd aan de slag bij een kunststofverwerkend
een bedrijf in Hoensbroek. bedrijf. Het werk is in 3-ploegendienst. U heeft een opleiding of
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15, ervaring op LTS-niveau. Diploma is niet noodzakelijk. Het bedrijf
Heerlen, Akerstraat 26. biedt een uitstekende werksfeer.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Machinebedienden m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Voor meerdere rubberverwerkende bedrijven in Heerlen en X/orhlliypr^ m/vomgeving. U bentzeer gemotiveerd en bereid in 3-ploegendienst VCillUl-tCia 111/ v
te werken. De betaling is goed en de opdracht gaat lange tijd U wilt enkele dagen per week werken, maar bent wel volledig
duren. beschikbaar. U bent niet bang om tilwerk te verrichten. De
Informatie bij Marcel Mkhiels, tel. 045-71 85 15, werktijdenkunnen variëren. Eigen vervoer strekt tot aanbeveling
Heerlen, Akerstraat 26. i-V.m. de reisafstand.

Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Werkstudenten m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.
U studeert, maar wilt lof meerdere dagen werken. U kunt dan XAJÜlextamltxanlri inrlinon/
aan de slag als bijrijder of als magazijnmedewerker. WlJKVerpieegKUllUigei1/

Informatie bij Marcel Mkhiels, tel. 045-71 85 15, A-VerDleeC.kundiC.en ITI/V
Heerlen Akerstraat 26

Voor de wijkverpleging in Heerlen en omgeving. U bent 's
Alnnmnan rT.n/.oniD._o. m/i; ochtends en/of 's avonds beschikbaar.Algemeen meaewerKer m/V informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Voor een bedrijf in Heerlen. Het betreft een afwisselende baan. U Heerlen, Akerstraat 26.
heeft een vriendelijk voorkomen en bij voorkeur beschikt u over
enige administratieve werkervaring. Tevens bent u bereid uw SefVeerster/kelner m/V
handen uit de mouwen te steken. Het werk is voor enkele .
maanden Voor diverse eerste klas restaurants in Heerlen. Het werk is voor
Informatie bij Angela Peeters. tel. 045-71 85 15. '*"<>* ** en het ***** regelmatige werktijden. Ervaring in deze
Heerlen, Akerstraat 26. is een vereiste.

Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

Produktiemedewerkers m/v Heerlen-Akerstraat26-
U kunt meteen aan de slag bij een bedrijf in Landgraaf. Uw Kelner/SerVe€l"Ster _Tl/V
werkzaamheden bestaan uit het draaien en koken van diverse ________________
snacks. Het werk is voor lange tijd. Voor een café ,n het centrum van Heerlerv LI heeftervaring in een
Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38, soortgelijke functie en u bent full-t.me be^hikbaar
Landgraaf, Streeperstraat 30a. Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

Heerlen, Akerstraat 26.

y randstad uitzendbureau

Grenco bedrijven werken al tientallen jaren in
binnen- en buitenland op het gebiedvan o.a. koel-,
vriestechniek en klimaatbeheersing, met veel M
succes. Grenco groeidetot één van de grootste op M A 'dit gebied en bedient bedrijven groot en klein in M ■
industrie, handel en dienstverlening.

De Grenco vestigingen in ons land zijn niet zomaar V m
steunpunten of kantoren. Het zijn doorexperts V V
bemandecentra die een volledigpakket bieden.
Van adviestot installeren en het geven van service
en onderhoudaan tallozeverschillende
installaties.

Om degroei van Grenco gaandete houden zoeken ___.. _ -.
wij voor onze vestiging in Bom aktieve VaMCriVV/
enthousiaste kOCI- Bti. m**-rr*. r- ia#xl__ vriestechnischeMTS-ers E en Wtb *****bedrijven
voor de afdelingen Nieuwbouwen Service.
Het gaatom praktisch/technisch ingestelde mensen
die wonen in of nabijBom.

Heeft uzin om mee te groeien met een bedrijf dat
kansen biedt aan jonge MTS-ers,maar wilt u meer
weten?
Neem dan kontakt op metde heer J. van Hoef,
tel. 04498 - 510 92. Hij kan u meer informatie geven.
Bijvoorbeeld over de ervaring die opgedaan kan
worden in deverschillendefunkties en uw eigen
inbreng in een definitieve carriereplanning.

U kunt ook direkt een sollicitatiebrief sturen naar de
Afdeling Personeelszaken van Grenco 8.V.,
Postbus 205,5201 AE 's- Hertogenbosch.

___

zinkwit nederland bvü
ZINKWIT NEDERLANDB.V. vraagt opkorte termijn

H.T.S-er (m/v)
als

TECHNISCHE I
COMMERCIEEL
MEDEWERKER
t.b.v. de verkoop van zinkoxydes
Betrokkene dient geheel zelfstandig de bestaandekontakten te
onderhouden en daarnaastvooral nieuwe markten en nieuwerelaties in
en buiten Europa op te bouwen, hetgeen gepaard gaat met veelvuldig
reizen.

Gevraagd worden commerciële, eventuele internationale, ervaring,
goede kontaktuele eigenschappen,doorzettingsvermogen en
verantwoordelijkheidsgevoel, in kombinatie met een leeftijd tussen 25
en 30 jaaren een chemisch-technische H.T.S.-opleiding.
Gezien het internationale werkterrein is kennis van de Duitse en
Engelse taal een vereiste.

Sollicitatiebrieven met uitvoerig curriculum vitaezenden aan het
Hoofd Personeelszaken.

Strikt vertrouwelijke behandeling wordt gegarandeerd.

Zinkwit Nederland B.V. is een toonaangevende producent van |
zinkoxydes t.b.v. o.a. derubber-, verf-en keramische industrie.

a Zinkwit Nederland B.V.
Postbus 1,6245 ZG Eijsden
Ir. Rocourstraat 28,6245 AD Eijsden
Telefoon: 04409-9222: f

STICHTING ZVBM
ST. JOZEFZIEKENHUIS ~WW m Pm M
VERPLEEGTEHUIZEN it I fi m
BEJAARDENZORG EN M A Wa. M % 1
MOEDERSCHAPSZORG '4W -*m^KERKRADE ▼

IndeStichting Z.V.B.M, werken deStichting St. Jozefziekenhuis(280 bedden), de
R.K. Stichting Moederschapszorgen deStichtingVerpleegtehuizenen Bejaarden-
zorgKerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting ressorteren twee J
verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen. V
Het totale personeelsbestand omvatca 1400personeelsleden.

In het verzorgingstehuis HoogAnstel ontstaat per 1 april 1990een part-time
vacature voor een j«

activiteitenbegeleider m/v \
voor 20uren per week ie

ie
Taak/functie: jj
detaak van de activiteitenbegeleidsterishet stimuleren, begeleiden,ontwikkelen t^
en organiserenvan activiteiten ten behoeve van verzorgingstehuisbewoners. je
Betrokkene zal dewerkzaamheden verrichten in overleg met de leidingvan het s<

verzorgingstehuis. o

Selectie-eisen: -ii
kandidaten dienenaan de volgende selectie-eisente voldoen:
Opleiding: diplomaM.8.0.- of H.8.0.-activiteitenbegeleiding. jj
Ervaring: ruime ervaring in een soortgelijkefunctie is gewenst. ti<
Persoon: kandidaten dienen zelfstandig en in teamverbandte kunnen werken; k>-

kandidaten dienente beschikken over goede contactuele 1^
eigenschappen. "

Salariëring: W,
salariëring geschiedt volgensFUWA van deC.A.0.-Bejaardentehuizen, schaal 7, d_
waarbij het minimum’ 2411,-en het maximum ’ 3312,-bruto per maand be- St
draagt bijeen full-time dienstverband.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform deC.A.0.-Bejaardentehuizen.

Inlichtingen:
inlichtingen kunnen ingewonnenworden bij de heerR. Bems, directeur Hoog 8<
Anstel. Tel.: 045-453545.
Solliciteren: J<
belangstellenden wordenuitgenodigd,vóór 20maart 1990,schriftelijk te sollicite- V|

ren bij mevrouw H. Delsmg, personeelsconsulente van deafdeling personeels- *>
zaken van deStichting Verpleegtehuizen en BejaardenzorgKerkrade, Markt 52,
6461 ED KERKRADE. n'

Vi
Selectie-procedure: tr
bij deselectieprocedureworden betrokken de leidingvan hetverzorgingstehuis en (j
depersoneelsconsulente. '<v
1 w

Jongencel is één van de Jongencel groeit voortdurend, ook onze
grofe toeleveranciers in vestiging in Sittard. Ter versterking van ons

Nederland voor de bouw, verkoopteam zoeken wij een ,
zowel met betrekking tot »■ Mmj.yj|JJMt|JJj;;iJ.iyjJ.lTlJß

handel als industrie. mM]Mm*\mW\*J*\*MM*A*l*\il-i*\*"*i*§\lf**** ,
Vanuit 35 vestigingen

zorgen wij ervoor dat een met enige branche-ervaring en kennis van ac
breed assortiment van bouwwereld, die op korte termijn zelfstandig

hout- en bouwprodukten en succesvol in de binnendienstkan gaan
(o.a. hout, plaatmaterialen, werken.
deuren, isolatiemateriaal, Wij denken aan een nieuwe collega, die
plafonds) zijn weg vindt een opleiding op MBO-niveau heeft (MTS,
naar debouw- en aan- MEAO). Leeftijd tot 35 jaar.

verwante (toelevenngs) U beschikt over zodanige contactuele en
bedrijven, commerciële eigenschappen dat ude relatie

Daarnaast beschikt tussen Jongencel en onze bestaande en toe-
Jongencelover een eigen komstige afnemers professioneel onderhoudt

importafdeling en een
grossiers-organisatie. Voor de man/vrouw met doorgroei-

kwaliteiten biedt ons bedrijf interessante
perspectieven.

Ons bedrijf biedt een prima salariëringe°
bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden

Een psychologisch onderzoek en een
medische keuring kunnen deel uitmaken van
de selectie-procedure.

Als u belangstelling heeft, kunt u uw solll'
citatiebrief zenden aan Jongencel BV, tav. oe
heer CF. Mulder,
Postbus 5010,6130 PA Sittard.
Tel. 04490-15544.

Jongencel B.V. TSsF lOliCJCll©©*Postbus 5010 I >o^~|
6130 PA Sittard I I /



TOULON - Miguel Indurain Hjkt
Stephen Roche weer de voet dwars
te zetten in Parijs-Nice, die hij vorig
jaarvoor de ler won. Op de top van
de Mont Faron kon de 25-jarige
meesterknecht van Pedro Delgado
gisteren tevreden constateren dat
de aanval op de Roche was gelukt.
De 1,88 meter lange Bask zegevier-
de in de 'Koninginnerit' van Mar-
seille naar de top van deMontFaron
bij Toulon. Hij heroverde de witte
leiderstrui, die hij woensdag tijdens
de ploegentijdrit had verloren aan
Roche. De winnaar van de 40e Pa-
rijs-Nice staat echter nog niet vast.
Het verschil tussen de eerste drie in
de rangschikking is minimaal.

Frans Maassen
Drie dagen hebben de coureurs in
de Tirreno - Adriatico de zon op de
schouders voelen branden. Gisteren
bleef het wolkendek voor het eerst

gesloten, viel de regen uit de hemel
en bleef de eerste serieuze test van
de Nederlandsetoppers op een spie-
gelglad wegdek in de eerste meters
van de klimtijdrit steken. Leider
Toni Rominger ging in de 99 boch-
ten van Amalfi naar Ravello wel vol-
uit, miste op een paar secondenzijn
tweede etappezege (winnaar Le-
clerq) maar zag zyn concurrenten in
het algemeen klassement dieper
wegzakken.

Rooks verbaasde zichzelf met de
vijfde tijd. Frans Maassen nam
evenalsRooks geen overdreven risi-
co's. De Limburger handhaafde
zich redelijk. Zette de zesde trjd
neer, op ruim een halve minuutvan
de winnaar.

„Zo vlak voor Milaan - Sanremo
blijf ik liever heel. De wereldbeker
is toch het doel van onze ploeg, en
volgende week moeten we er in de
eerste wedstrijd staan."

Baronchelli en
Wechselberger:
einde loopbaan

■
Van onze sportredactie

MILAAN - Twee renners, die in hun
profloopbaan een grote bekendheid
verwierven hebben een punt achter
de wielersport gezet: de Italiaan
Gibi Baronchelli en de Oostenrijker
Helmut Wechselberger. Beiden zijn
zesendertig jaar oud.
Gibi Baronchelli heeft bijna vijftien
seizoenen deeluitgemaakt van het
profpeloton. Hij behaalde vieren-
tachtig overwinningen, waarvan de
Ronde van Lombardije (1977 en

1986), Rund urn den Henninger
Turm (1980) en Ronde van de Appe-
nijnen de meest spraakmakende
waren. De voormalige wielerprofuit
Italië runt vanaf nu met zijn broer
een groothandel in sportartikelen.

Helmut Wechselberger is amper
twee jaar professional geweest. De
Oostenrijker stapte na afloop van
het WK 1987 over naar de betaalde
categorie. Een jaar later won hij de
Ronde van Zwitserland. Dit jaarzou
hij uitkomen voor de Spaanse for-
matie Patemina, maar toen de geld-
schieterzich terugtrok kwam Wech-
selberger zonder ploeg te zitten.
Vervolgens verkoos hij een baan als
directeur van een bankfiliaal in
Innsbruck boven een contract bij de
ploeg Kelme.

De Nederlandse wielrenners greper
gisteren de macht in de Ronde var
Murcia. Luc Suykerbuyk won de
vierde etappe, Torn Cordes verover-
de de leiderpositie in de koningin
nerit. Elf klimmers scheiden zich
daarin af van het peloton. In de kop
groep plaatste Luc Suykerbuyk ir
de slotkilometers een geslaagd*
aanval voor de ritzege. De gerouti-
neerde Peter Winnen piloteerde zijr
ploegmakker Torn Cordes naar d€
leiderspositie. De oud-wereldkam-
pioen bij de juniorenen ploegentrij
drit amateurs nam een optie op de
eindzege.

" In Obbicht wordt morgen (zon
dag) de tweede trainingsrit van de
gezamenlijke Limburgse wieier-
clubs verreden. Alle categorieën ko-
men aan de start vanaf 10.00 uur.

" Tijdens de jaarvergadering van
het district Limburg van de KNWU
heeft ex-consul Sjeng Duykers uil
Berg en Terblijt het zilveren wiel
ontvangen. Duykers kreeg deze on-
derscheiding uit handen van dis-
trictsvoorzitter Edy Beurskens,
vanwege de vele verdiensten vooi
de wielersport.

Menendez positief
MADRID - Het wielerseizoen 199C
heeft zijn eerste dopinggeval gekre-
gen. De Spaanse coureur Carlos
Muniz Menendez werd betrapt in de
eerste etappevan deRonde van An
dalusië. In zijn urinewerden sporer
van cafeïne gevonden. Conform de
reglementen kreeg hij een boete var
3000 gulden en een schorsing var
drie maanden voorwaardelijk.

" Tourdirecteur Jean-Ma-
rie Leblanc (2e van rechts)
overhandigt burgemeester
Paul Gilissen het voorlopige
contract waarin gesteld
wordt dat Valkenburg dit
jaar etappeplaats wordt in
de EG-ronde en de Tour de
France voor dames. Ge-
meentesecretaris Gies Bie-
mans, de wethouders René
Simons, Martin Eurlings en
Ed Sprokkel en initiatiefne-
mer Huub Marx (vlnr) zijn
duidelijk in hun nopjes met
het binnenhalen van het
wielerevenement.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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EG-ronde en Damestour
naar Valkenburg

Gilissen: 'Hernieuwde promotie als wielerstad'

„Wij zijn nu heel blij met de EG-ron-
de en deDamestour," vertelt burge-
meester Paul Gilissen. „De ritaan-
komst van beide rondes zal bijdra-
gen aan een hernieuwde promotie
van Valkenburg aan de Geul als
wielerstad. Via dit evenement beo-
gen we ook detoeristische promotie
op Euregionaal gebied. Wat dat be-
treft zitten we goed, want RTL ver-
zorgt dagelijks televisiereportages.
Valkenburg komt dus gegaran-
deerd in beeld. Bovendien zijn we er

bijzonder trots op, dat wij als eerste
de Tour Féminin naar Nederland
halen."

De Ronde van de Europese Ge-
meenschap, die de afgelopen jaren
onder andere door Greg Le Mond
('B2), Olaf Ludwig ('B3), Charly Mot-
tet ('B4), Miquel Indurain ('B6), Mare
Madiot ('B7), Laurent Fignon ('88) en
Pascal Lino ('B9) gewonnen werd,
wordt dit jaar voor het eerst gelijk-
tijdig met de Ronde van Frankrijk

voor dames (met JeannieLongo en
Maria Canins enkele keren als num-
mer één) verreden. Beide etappe-
koersen staan van 4 tot 13 septem-
ber op de kalender.
De etappe naar Valkenburg, met na
de eerste passage van de finishlijn
ter hoogte van het Casino aan de
Prins Bernhardlaan een extra lus
door het Zuidlimburgse heuvel-
land, start in Wallonië. Maandag 10
september vertrekt de karavaan (in
totaal een 700-tal personen) naar het

Westduitse Koblenz. Aan de open
EG-ronde nemen zowel profploe-
gen als nationale amateurteams
deel. Directeur Jean-Marie Leblanc,
die in september zoals ook in de
Ronde van Frankrijk door vijfvou-
digd Tourwinnaar Bernard Hinault
geassisteerd wordt, is nu al verze-
kerd van deelname van alle Franse
proféquipes, de Panasonicformatie
van Peter Post, de TVM-ploeg van
Cees Priem en andere bekende mer-
kenteams.

WIELRENNEN
Parijs-Nice, zesde etappe Marseille-
Toulon (Mont Faron): 1. Indurain in 164
km in 4.03.24 (gem. 40,427 km/u), 2. Fig-
non 0.35, 3. Boyer 0.48, 4. Argentin 0.53,
5. Kvalsvoll 0.57, 6. Martinez Torres 1.02,
7. Jalabert 8. Volpi, 9. Pascal Simon, 10.
Roche, 33. Ekimov 2.28, 34. Bouwmans
2.31, 74. Delgado 4.40, 86. Wijnands 5.45,
93. Van der Poel z.t., 106. Le Mond 7.24,
118. Lammerts 11.25, 120. De Rooy
12.11, 135.Van Poppel 18.15,136. en laat-
ste Chiesa 18.44.
Algemeen klassement: 1. Indurain
21.41.15, 2. Roche 0.15. 3. Fignon 0.19, 4.
Pascal Simon 1.06, 5. Boyer 1.06, 6. Le-
blanc 1.18, 7. Kvalsvoll 1.24,8. Martinez-
Torres 1.32,9. Argentin 1.36, 10. Jalabert
1.48, 27. Ekimov 3.57, 39. Bouwmans
5.00, 55. Delgado 5.52, 70. Van der Poel
7.35, 77.Le Mond 8.25, 84. Wijnands 8.57,
123. De Rooy 22.23, 128. Lammerts
26.14,135. Van Poppel45.49, 136.en laat-
ste Barner 55.45.
Tirreno - Adriatico, derde etappe, indi-
viduele klimtijdrit: 1. Leclercq 6,8km
in 14.35 min. (gem. snelheid: 27,977
km/u), 2. Rominger op 0.09, 3. Earley
0.12, 4. Gianetti 0.19, 5. Rooks 0.21, 6.
Maassen 0.34, 7. Steiger 0.37, 8. Jaskula
z.t., 9. Winterberg 0.41, 10. Carcano z.t.,
12.Roosen (Bel) 0.43, 13. Sierra z.t.,15.'

sport in cijfers
Hampsten 0.44, 17. Kelly,l9. Piasecki
0.48, 22. Theunisse 0.50, 29. Ducrot 1.02,
49. Breukink 1.22, 51. Solleveld 1.24, 58.
Verhoeven 1.31, 61. Talen 1.32, 70. Ste-
venhaagen 1.41, 100. Van Orsouw 1.57,
114. Schurer 2.06, 154. Poels 2.36, 155.
Manders 2.38, 159. Harmeling 2.42, 167.
Hanegraaf 2.54, 170. Lubberding 2.57.
Algemeen klassement: 1. Rominger
5.11.27, 2. Steiger 2.23, 3. Jaskula z.t, 4.Delion 2.25, 5. Roosen 2.29, 6. Kelly 2.30,
7. Nulens (Bel) 2.34, 8. Fondriest (Ita)2.41, 9. Leclercq 2.44, 10. Earley 2.56, 12.
Rooks 3.05, 13. Maassen 3.13, 15.E. van
Hooydonck 3.38, 18. Ducrot 3.46, 26.
Theunisse 4.13, 35. Van Orsouw 5.22, 59.
Talen 10.16,60. Breukink 10.18,71. Har-
meling 11.27, 74. Poels 11.31. 106. Solle-
veld 17.41, 131. Manders 18.55, 135. Ha-
negraaf 19.11, 136. Lubberding 19.14,
144. Verhoeven 20.45, 148. Stevenhaa-
gen 20.51, 176. Schurer 23.09.
Ronde van Murcia, vierde etappe, Ar-
chena - Puerto de Lumbreras: 1. Suy-
kerbuyk 141 km in 3.22,39, 2. Gonzalo
z.t., 3.Kuttel op 0,10,4.Rayner, 5. Santos

Hernandez, 6. Cordes, 7. Chozas, 8. Win-
nen, 9. Cubino, 10. Giovanetti, 11. Sche-
pers, 12. Van Aert 1,37, 13. De Vries z.t.,
28. Den Bakker op 1.44,51. Van den Ak-
ker 9,33, 52. Jacvan derPoel, 53. Vos, 78.
Nydam allen zelfde tijd als Van den Ak-
ker, 83. Rakers 15,12, 122. Jakobs 19,59,
132. Veenstra z.t., 139. Hermans 20,12.
Algemeen klassement: 1. Cordes
15.38,26, 2. Santos Hernandez 0,11, 3.
Chozas z.t., 4. Winnen 0,25, 5. Giovanetti
0,48, 6. Gonzalo 0,51, 7. Rayner 0,57, 8.
Suykerbuyk 1,25, 9. Pedersen z.t., 10.
Kuttel 1,39, 12. Van Aert 1,43, 15. Den
Bakker 1,50, 16. De Vries 1,52, 47. Van
den Akker 9,14, 48. Nijdam 9,23, 70. Jac
van der Poel 11,04, 78. Rakers 18,03, 93.
Jakobs 24,05, 95. Vos 24,30, 106. Veen-
stra 27,17, 129. Hermans 35,41.

TENNIS
Boca Raton - Vrouwen: achtste fina-
les: Sabatini - Reggi 6-2 6-1, Capriati -
Tauziat 6-4 6-2. Indian Wells -mannen:
achtste finales: Agassi - Schapers 6-4
7-5, Berger - Ivanisevic 6-4 7-6 (7-2),

Krickstein - Reneberg 6-2 6-4, Sanchez -'Gilbert 6-3 6-3.

KUNSTRIJDEN
Halifax- Vrije rijden mannen: 1.Brow-
ning (Can) 1,0 pnt, 2. Petrenko 2,0, 3.
Bowman 3,0, 4. Filipowski 4,0, 5. Barna
5,0. Eindstand: 1. Browning 3,0 pnt, 2.
Petrenko 3,8, 3. Bowman 7,8.

PAARDESPORT
Parijs. Springen, wereldbeker, tweefa-
sen-wedstrijd: 1.Whitaker Didi 0 - 26,92
sec., 2. Skelton Grand Siam 0 - 27,00, 3.
Vangeenberghe Queen of Diamond 0 -27,75.

HANDBAL
Neubrandenburg (DDR). Achtlanden-
toernooi vrouwen: Finaleronde voor
plaatsen 1-4: Bondsrepubliek - Sovjet-
unie 19-18 (9-9). Troostronde voor plaat-
sen 5-8: Noorwegen - Tsjechoslowakije
31-27 (16-12), Nederland - Bulgarije 23-23
(9-11).
Praag, A-wereldkampioenschap man-
nen: om de 11e plaats: Polen - Zuid-Ko-
rea 33-27 (13-13). Om de vijfde plaats:
Spanje - Hongarije 23-19 (8-10) Om de
11e plaats: Polen - Zuid-Korea 33-27 (13-
-13).

door bennie ceulen
[ALKENBURG - Valken->Urg aan de Geul wordt dit*ar - zondag 9 september -
ipppeplaats in de Ronde van,e Europese Gemeenschap en

1 Tour de France voor dames.,n J*lsteren bereikte het collegeah burgemeester en wethou-efs van Valkenburg overeen-'^mming met Jean-Marie Le-.^ric, de directeur van La So-
du Tour de France. Te-ehs werd overeengekomen,

at Valkenburg in 1991 een op-. e heeft om opnieuw als etap-
rfPlaats in aanmerking te ko-

at de Ronde van Frankrijk voor
ee£.es betreft zorgt de Limburgse

voor een regelrechte pri-
v Ur> aangezien dit evenement
Ü.M* et eerst in ac geschiedenis in
die rland arriveert- De EG-ronde,
g een voortzetting is van de vroe-
fet.

6 our de I'Avenir, had enkele ja-
k n geleden wel reeds een ritaan-j^st in ons land.
Vaj5n-Ï^arie Leblanc, de grote baas
van ■ r^our de France, was gisteren
WV't Parijs naar de Limburgse
tjefTlstenplaats gereisd om op initia-
lis tVan de Plaatselijke wielerorga-
varf Huub Marx de kandidatuur

Jtftet
Valkenburg als etappeplaats

_je burgemeester Paul Gilissen en
)ei ,*ethouders te bespreken. Dat
voo 1 Sne* tot bet tekenen van een
i^ r'°Pig contract, dat binnenkort

_. W..en definitieve overeenkomstJ rdt omgezet.

a^at alles met Tourdirecteur Le-
j vann? besproken was gaf het college

kl» en w snel groen licht," ver-
-1 Sist!fde burgemeester Paul Gilissen. Bajv rmiddag opgewekt. „Bij de or-

iS( jlSatievan zon groot evenement
j sin^ sponsoring heel belangrijk. Ca-
Wd alkenburg en Heineken Nuth
ie„sen de financiering reeds toege-
neT?- Dat betekent dat met het bin-
öa^alen van de EG-ronde en de
ltoirestour in ieder geval geen hoge
2'jn " voor de gemeente gemoeid

r.a(j a'kenburgse burgemeester be-
r°t-d

U dat de komst van beide
van me* internationale allure
fterj. grote betekenis zijn voor zijn
Wjej en.te, die in de Nederlandse
lan er.historie van oudsher een be-
roJ^jke plaats inneemt. Op het be-
r>ie^de Cauberg-circuit werden im-
-cjj drie maal de wereldkampioen-
gaj-.PPen verreden. Bovendien or-
d '«eerde Valkenburg vaak de Ne-
van vdse titelstrijd en de Nacht
'V* nburg" °ok haalde Huub
(iaarx, °°it het Criterium der Azen
s°Uie> Geulstadje. Eerder dit jaar
Haar 'teerde het gemeentebestuur

organisatic van de Neder-

| echte6 WegkamPioenschappen, die
\Ve2

r aan Meerssen werden toege-

Cruijff draagt
Neeskens voor

train!?ELONA - Johan Cruijff, de
het

l*r van FC Barcelona, heeft bij
len Penbaren van toekomstplan-

eesk°°r 2ijn sPaanse club Johan
detraiens voorgedragen als een van
's onHners voor de jeugd. Neeskens
ogenP:sPeler van Barcelona. Op dit
serla..._k sliJthij zyn dagen in Zwit-

Spaanse meesterknecht wint koninginnerit in Parijs-Nice

Indurain onttroont Roche

LimburgsDagbladsport

" Hein van Breenen in actie tijdens het WK 1954 in Solin-
gen.

Meesterknecht in Tourploeg uit de jarenrijftig

Hein van Breenen
is niet meer

door wiel verheesen
AMSTERDAM - In zijn woon-
plaats Amsterdam is devroegere
wielerprof Hein van Breenen
overleden. Hij werd zestig jaar.
Enkele decennia geleden fun-
geerde hij in de Tourploeg van
wijlen Kees Pellenaars als mees-
terknecht. Van Breenen, wiens
roepnaam Tarzan was, nam vier
keer deel aan de Ronde van
Frankrijk: 1952, 1953, 1954, 1955.
Telkensreed hij de wedstrijd uit.
Dat deed hij ook in deGiro d'lta-
lia waarin hij driekeer startte.
In 1955, het jaarwaarin hij achter
Thijs Roks tweede werd in het
NK op de Cauberg, bezette hij in
de Giro de elfde plaats. Zyn bes-
te eindklassering in-de Tour was
de twintigste plaats een jaareer-
der.
Van Breenen, geboren en geto-
gen in de Amsterdamse Jordaan,
dankte zijn bijnaam Tarzan aan
een gebeurtenis tijdens de cyclo-
cross van Laren in februari 1948.
Als piepjong amateur raakte hij
plotseling uit balans. Zijn fiets
viel in een diepe kuil. Hijzelf
kwam heelhuids aan de overkant
doordat hij een boomtak kon
grijpenen precies als de filmheld
van weleer na een katachtige be-
weging in veiligheid kwam.

Bijna won Van Breenen als prof-
debutant in 1952 de Ronde van
Nederland. Bij de start van de
voorlaatste etappe Veendam-
Utrecht stond hij op hooguit vier
minuten van ploegmakker en
oranjetruidrager Wim van Est.
Toen reeds in de eerste kilome-
ters Adri Suykerbuyk demar-
reerde sprong 'Tarzan' van Bree-
nen mee. Hij deed aanvankelijk
geen kopwerk, maar toch groei-
de de voorsprong tot meer dan
een kwartier. Daarmee was hy
royaal leider van het klassement.
Chef d'equipe Kees Pellenaars
pikte het echter niet en dirigeer-
de de hele Locomotiefploeg (Van
Est, Voorting, Wagtmans, Dek-
kers en Faanhof) naar de kop van
het peloton. Na een geweldige
jacht werd eerst Suykerbuyk en
vlak voor de Utrechtse wieler-
baan ook Van Breenen ingelo-
pen. Voorting won de massa-
sprint, Van Est bleef in het oran-

je(hij won ook de ronde) en Van
Breenen liet zijn tranen de vrije
loop. Door Pellenaars werd hij
uitgescholden, dat hij gezondigd
had tegen de ploegdiscipline.

Met Pellenaars lag de Amster-
dammer naderhand vaak over-
hoop, maar in de eerste helft van
de jaren vijftig kon de ploegbaas
de meesterknecht niet missen.
Wim van Est, Wout Wagtmans,
Gerrit Voorting, Jan Nolten etce-
tera evenmin. Toen 'de Pel' hem
desondanks, na weer een conflict
over financiële afrekening pas-
seerde, leverde Van Breenen zijn
licentie in. Hij trok naar zee en
werd kok op de Oranje.

Maar de wielersport liet hem niet
los en na eenjaar maakte hij zijn
come-back. Hij reed weer enkele
seizoenen in de Locomotiefploeg
(die toen JefJanssenals chefd'e-
quipe had) en tevens verdedigde
hij korte tijd de kleuren van het
Italiaanse Legnano. Een terug-
keer in de Tour bleef echter uit.
In de Ronden van België, Zwit-
serland, Nederland, etcetera le-
verde hy echter nog degelijk
werk. Zijn vechtlust was geble-
ven; zijn opstandigheid tegen al-
les en iedereen die hem de wet
wilde voorschrijven ook.

Zo behoorde hij in 1961, in een
van de etappes in zijn laatste
Ronde van Nederland, tot de re-
bellen die weigerden te wachten
op het peloton, waaruit zij direct
na de start (volgens de jury al in
het geneutraliseerde gedeelte en
derhalve onreglementair) waren
ontsnapt. Van Breenen en zijn
metgezellen (o.a. Jan Hugens,
Piet Rentmeester en Piet Da-
men) trokken zich zelfs niets aan
van een inderhaast opgeworpen
barricade. Woedend vervolgden
zij, zonder politiebegeleiding,
hun weg naar de finish in Hel-
mond, waar zowel diskwalifica-
tie als schorsing wachtte. De
straf werd naderhand vermin-
derd, maar voor Hein van Bree-
nen was de loopbaan toen toch al
bijna ten einde.

Een markant figuur verdween
uit het peloton. De eindstreep
van het leven bereikte hij bijna
dertig jaarlater.

Roumen op
non-actief

SITTARD - Na een pauze van twee
weken is er vanavond weer een vol-
ledig competitieprogramma in de
zaalhandbal eredivisie bij de heren.
Koploper VGZ/Sittardia speelt om
19.45 uur in de stadssporthal van
Sittard tegen Aalsmeer en kan om-
getwijfeld op flinke tegenstand re-
kenen. Kwantum Blauw Wit, zon-
der doelman Jacques Josten, moet
naar het Waalwykse Tachos terwijl
Herschi/V en L in Geleen (20.00 uur)
tegen Hercules speelt.

Overigens breidde de ziekenboeg
bij V en L zich met twee man uit.
Eddy Roumen is aan zijn knie ge-
opereerd en zeker vier maanden uit-
geschakeld terwyl Mark Bours door
deziekte van Pfeifer geveld is.
Bevo tot slot speelt in Den Haag te-
genHellas. In de eerste divisie bij de
heren luidt het programma voor
zondag: VGZ/Sittardia 2-Saturnus
(14.25 uur), Laren-Noav en Hol-
box/Swift-Quintus (14.25 uur). Bij
de dames in de ere- en eerste divisie
ligt de competitie stil.

Bessems leidt
OSS- De Limburgse biljartvirtuoos
Jean Bessems is het Nederlands
kampioenschap kunststoten sterk
begonnen. Na de eerste acht figuren
voerde Bessems het klassement
aan. *
and: 1. Bessems 43 punten, 2. Van der Wal
38, 3. Thijssen 37, 4. Brunnekreef 36, 5.
Scholtes 35, 6. Groen 29, 7. De Heus 28, 8.
Holka 28, 9. Belderbos 22.10. Schumann 17.

Dollars schaars
SCHAESBERG - Slechts twee pi-
keurs slaagden er gisteravond in om
op de draf- en' renbaan in Schaes-
berg de premie van honderd dollar
binnen te halen. Dat waren Hans
van der Pijl en Hennie Grift. Van
der Pijl won de eerste koers met Ep
Oorklep en hy deed dat in een
nieuw persoonlijk record. Grift ver-
beterde in de derdekoers het record
van Chapel ondanks een enorme
startfout.

Uitslagen:
New Vork-Prijs: 1. Ep Oorklep (J. H. M. van
der Pijl) km.tijd 1.21.0; 2. Elma Buitenzorg;
3. Duivel. Niet gestart: Don Bell en Dia-
mond Crown. Winn. 9,90; pi. 4,40, 2,10 kop-
pel 35,60; trio 707,50.
Ohio-Prijs: 1. Davina Heidia (F. F. van den
Berg) km.tijd 1.21.2; 2. Broad Daylight; 3.
Duc dOrient. Winn. 7,40; pi. 2,30, 1,50; kop-
pel 3,00; trio 38,40.
Pennsylvania-Prijs: 1. Chapel (H. J. W.
Grift) km.tijd 1.21.5; 2. Crown Chief; 3. Co-
coke LV. Niet gestart: Divine Bell. Winn.
2,30; pi. 1,30, 1,90, 3,30; koppel 7,60; trio
192,40.
Nebraska-Prijs: 1. Sea of Galilee (H. J. W.
Grift) km.tijd 1.19.7; 2. Cupido; 3. Dukes
Diamond; 4. Charme Troll. Winn. 1,40; pi.
1,30, 1,90, 1,50; koppel 17.60; trio 35,50;
kwartet 142,60.
Indiana-Prijs: 1. Dean Hazelaar (M. W. H.
van Heel) km.tijd 1.21.1; 2. CoacheUa Fib-
ber; 3. Chianty Way. Niet gestart: Duke Bos-
zorg. Winn. 1,90; pi. 1,20, 1,40, 1.30;koppel
8,00; trio 54,20.
Florida-Prijs: Chokey Treen (R. A. A. van
Gent) km.tüd 1.19.1; 2. Aryo Renka; 3. Up-
per State Road. Niet gestart: Bepoef BM.
Winn. 8,80; pi. 2,80, 2,60; koppel 34,40; trio
441,50.
Georgia-Prijs: 1. Claudias Dream (R. J.van
Stam) km.tijd 1.19.1; 2. Raise a Bid; 3. Cori-
ne Rynstroom; 4. Crappo Eisene. Niet ge-
start: Angel Odilia en Capsella Bonusan.
Californie-Prijs: 1. Yorki Fortuna (G. J. den
Dubbelsden) km.tijd 1.17.3; 2. Carlos Net-
ten; 3. Abbado R. Niet gestart: Arm Mars-
hall. Winn. 9,20; pi. 1.40, 1,10; koppel 5,00;
trio 80.10; W-5 spel: 1215,90 (8-6-4-3-7).
De totalisatoromzet bedroce f 132.539.-.
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ministerie van verkeer en waterstaat

vraagt voor Rijkswaterstaat, directie Limburg in Maastricht, voor de afdeling Nieuwe Werken
een

Assistent Projectleider (v/m)
(HTS-ingenieur Weg- en Waterbouw)
De directie Limburg telt circa 600 medewer- Functie-eisen
kers en heeft als taak het beheren van de - HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur
autosnelwegen en hoofdvaarwegen binnen de HTS-Weg- en Waterbouw
provincie Limburg. - kennis en ervaring op het gebied van ont-
De afdeling Nieuwe Werken heeft tot taak te werpen en berekenen met behulp van
adviseren en te ondersteunen bij de plan- geautomatiseerde systemen
vorming en zorg te dragen voor de voorberei- - goede schriftelijke en mondelinge uitdruk-
ding en uitvoering van werken ten behoeve kingsvaardigheid
van de verbetering en instandhouding van de - goede contactuele eigenschappen
infrastructuur in het taakgebied van de - rijbewijs B.
directie Limburg. Uw standplaats is Maastricht.

Functie-informatie Uw salaris bedraagt minimaal ’ 2.672,- en
- meewerken aan de totstandkoming van maximaal ’ 4.144,- bruto per maand,

tracé-studies, nota's en rapporten- meewerken aan en ontwerpen van Informatie en sollicitatie
algemene plannen Voor meer informatie over de functie kunt u

- voorbereiden en bestekgereedmaken van contact opnemen met de heer G. van Heusden,
projecten hoofd van de afdeling Nieuwe Werken,

- toezicht houden op de uitvoering van telefoon 043-294249.
projecten Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10

- adviseren van de dienstonderdelen en dagen zenden aan Rijkswaterstaat directie
derden over civieltechnische werken Limburg, ta.v. mevrouw A.J.A. Meijer,

- zich op de hoogte houden van technische Postbus 25, 6200 MA Maastricht,
ontwikkelingen op het omschreven vak-
gebied. De Rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst

nemen. Bij gelijke geschiktheid van kandida-
ten genieten vrouwen de voorkeur.

Leerling-
radiodiagnostisch

laboranten
9

Binnen de afdelingRadiodiagnostiek ontstaat medio augustus
een aantal vacatures voor leeriing-radiodiagnostisch laboranten.
Aangezien onze afdeling beschikt over 20 goed geoutilleerde
röntgenkamers met o.a. apparatuur voor computertomografie,
echografieen angiografie, is ooktijdens deopleiding een brede
oriëntatie mogelijk.

HM De Wever-Zieken- FuOCtie-inhOUd
huis ta een groot Gedurende een 3-jarige inservice-opleiding,
algemeen ziekenhuis rja\wji zeggen dattheorie en praktijk direct
ZZn^^iervuH |l*fl»« "«* * l^riing opgeleidtot
in zuió-Limburg. het beroep van radiodiagnostisch laborant.
Hetmaakt samen mat Heltheoretisch gedeelte wordt gevolgd aan

*■ deregionale school in Maastricht; het prak-
tische gedeeltevindt plaats binnen onze

uit van Oe Stichting afdeling.
Gezondheidszorg j0t <$& taak van een radiodiagnostisch
tJmbw*1- laborant hoort het zelfstandig verrichten van
jaarlijks worden circa en het assisteren bi) radiodiagnostisch
20.000patiënten op- onderzoek.
genomen in de kliniek
en 5.000 ut et» dag- Functie-eisen
verpleging; het aantal . Diploma Havo/VWO/MBO met wis- en
*_I*a_^_Z^^, natuurkundein het examenpakketen biologie
kwart miljoen. gewenst.

♦ Leeftijd minimaat 17 jaaren 10 maanden.
Aan het ziekenhuis Is '
een medische staf Arbeidsvoorwaarden

sl^MMenlmtirca Sateris en overige arbeidsvoorwaardenzijn
2.000medewerkers te conform deCAO-Ziekenhuiswezen.
het ziekenhui»eenvan "_,«_.______«____
de grootste werkgever» Inlichtingen
m deregio. In lichtingen worden gaarne verstrekt door

mtoewewzmen. "K^ 04f"76
huis fungeert teven» Schriftelijke sollicitatiesmet vermeldingvan
ais opleidingsinstelling eindexamenpakket tot 15april aan de
worartsen, speciaiis- Personeelsdienst. Vermeld in de linker-
SZKT*''*' bovenhoekvan uw brief TH-65.

Heerlen, Henri Dunantstraat 5,
Postbus 4446,6401CX Heetten,
tei (045} 76 6666.

In deStichtingZ.V.B.M. werken deStichting St. Jozefziekenhuis(280bedden), de
R.K. Stichting Moederschapszorgen deStichtingVerpleegtehuizen en Bejaarden-
zorg Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemde Stichting ressorteren twee

verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen.
Hettotale personeelsbestand omvat ca 1400 personeelsleden.

Cf,Van:

>t. jozcFzickcnhub
kerkrade p

Momenteel bestaat op de afdeling Operatiekamers van het St. Jozefziekenhuis jf**
een vakature voor een full-time Spai

Tvve
Gro]

0.k.-assistent(e)
differentiatie-anaesthesie ?;;c»

Tvve
Taak/funktie:
De anaesthesie-assistent(e) verleent assistentieaan de anaesthesie en verricht G

"rl

werkzaamheden t.b.v.recovery, daarnaast dient betrokkene bereid te zijn om bij Rk(
toerbeurtbereikbaarheidsdiensten te verrichten. 5. V

Ben
Selectie-eisen: |pü
Kandidaten dienenaan de volgende selectie-eisente voldoen:
Opleiding: In het bezit zijn van het diploma0.K.-assistent(e), differentiatie Ne<

anaesthesie. *>'{
Ervaring: Enkele jarenervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Persoon: In staat zijn in teamverband en zelfstandig te kunnen werken.

Salariëring:
salariëring geschiedtkonform inschaling infunktiegroep 45, minimaal ’ 2.476-en
maximaal’ 3.801,-bruto per maand. V an
Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn konform deC.A.0.-ziekenhuiswezen. Ein,

Eni
Inlichtingen: jJV'
inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de heer J.Schotanus, hoofd O.K. ad
interim. Tel.: 045-450412. Tel.
Solliciteren: Mui
belangstellenden worden verzocht, binnen 10dagen na plaatsing, schriftelijk te
solliciterenbij de heerN. Bremen, personeelsconsulentvan deklinische dienst van j.^
hetSt. Jozefziekenhuis, Postbus 620,6460AP Kerkrade.

Sta
Selectie-procedure: Sv
Bij de selectieprocedurezullen betrokken worden het HoofdKlinische Dienst, het
Hoofd O.K. ad interim en dePersoneelskonsulent. - He,____________________________________________________________________________________H____^B^H_^^BB

Ĵl tv

I — 'I

Tegema B.V. is een onafhankelijk kwaliteitsbewaking, inkoop van onder- TEGEMA BIEDT
ingenieursburo met twee vestigingen en delen en materialen zijn belangrijke ,n de eerste p)aats perspektiefr jjke
zon 100 medewerkers. Enerzijds groot ge- aspekten van de totale taak^ itjes binnen ons buro
noee om diep te kunnen investeren in De Broe8roeP sleJder apporteert d.rekt De honoreri js zonder meer dnoeg om mep te Kunnen investeren m aan de d,rektie en bedrijfsletdmg. „oernen en de secundaire arbeids-mensen en machines. Anderzijds is de orga- ie noeme" en ac secunaaire aroe.as. . .... ' ~ *»,. ■r,F._i_XJ.-ll>__JJ_rr-__r-_________________M voorwaarden ziin zoals u die van een
nisatie zo overzichtelijk dat mensen volledig ■OTBhlltWal_g_____E____________________l gezond en eigentijds bedrijf mag
tot hun recht kunnen komen. We willen Uyv kwa |ifikaties verwachten.
niet 'meer van hetzelfde' toevoegen, maar mmÊÊa\WÊmmf~-^ .$ Meer ,ormatie:

ding plus aanvullende kursussen en lnS- PJP- Hovens is graag bereid u_______ ___________________________________________________________________________________________________________ minimaal 7 jaarpraktijkervaring of een telefonisch meer informatie over deze
L **TtM% -T_ffJ -4T/W1 -_T__J __kM?.T_T_o "! __Kl *A f*l -■ HTS-opleidlng en minstens 5 jaar boeiende banen te geven. U kunt hem

MW1 H_*l M*J "H^l A Al >1 PJHW l__L^J ___! ervaring of een T.H.-opleiding in onze vestiging Venlo bereiken.
*^mgm ___________________________________________________»___________________________________________________ Buiten kantooruren kunt u hem op

mm mm m*a mj m h h bj Bk ■ ■ü.^^ HV ■ ■ zijn privénummer bellen (077-735724).

M\ M m f^Lj I11" r^^l P l^^_la%^^^M\Aw^^^m I _■_____■ ____________ I __________^^ _______________ I len en prototypen, speciaal- en serie-
____^ machines, industriële automatisering,. "" * . . l_|[eTe]d»l7e!M___ü^___^lEl_________l noodzakelijk. Kommunikatieve vaar- bedrijfsmechanisatie en logistiek

we zoeken mensen die met hun vakman- rl^7tA_U■jl^f^_■____■■■_i^ digheden iijn zonder meer vereist. U transport, piping en apparatenbouw,
schap en talent aanvullend zijn. Die onze __n_\*_ir________________________________________M moet immers sturing geven aan een stempels en matrijzen, speciaal-
werkfilosofie verbreden en verdiepen. Uw kwaliflkatles. groep tekenaars/konstrukteurs. Het gereedschappen, service, begeleiding
U moet dus zélf gestalte kunnen geven aan >. r . _, _,_-__. flinUrio liiU-_ rtnc „„„ spreekt eigenlijk vanzelf dat u tegen en installatie.
uw taak. Verantwoordelijkheid durven 8 ja"" "" h°*e -rkdruk be«and bent-
nemen en zelfstandig opereren zijn praktijkervaring of een T.H.-opleiding De funktie. I
aanvullende komponenten op teamwork en met ervaring noodzakelijk. Leiding- De basis van uw werk is het uitwer-
respekt voor individuele deskundigheid. gevende kapaciteiten en kommunika- ken van jdeeënen konk|usies in een
U werkt immers als een generalist temidden tievevaard.ghedenz.jn zonder meer eerste ontwerp In de verschillende |!
v_n cn»ri_llc. en

vereist. U moet opdrachten kntisch fasen van het pro,ekt bespreekt u de B Mvan specialisten. kunnen ana|yseren en kreatief voorstellen met het Tegema manage- iM WkWÊk
De sektor Mechanische Konstruktie. zelf dïtTte^n een"? eTeXruk"" ment' ko"ega's en eventueel de

Eén van de operationele sektoren bestand bent. technische kennis verbaal tot uiting P^*"van Tegema is Mechanische Konstruktie. De vaktechnische facetten. kunnen brengen. Dat is ook nodig bij
In opdracht van bedrijven en instellingen Per D,oiek, kan het vaktechnische het leiding geven aan de teke" ___fÉPU^rXtr^r** «,_» l_ r_rr_ nl_»v _» marh.np*

Ker projekt kan het vaktechnische naars/konstrukteurs en de kontakten „, JÊÊ Wk \konstrueren we komplexe machines deel vaneren van een totaal-opzet de |everanders Het kt \"W /JJÊFgereedschappen en voeren wij bedr.jfsmecha- maken voor mechan.sat.e tot de vanze|f dat y een essentië|£ funktienisatie door. Tegema is veelal betrokken bij hoofdlijnen aangeven voor een ont- hebt bde kwa| jteitsbewaking. Qggt
een projekt van de specifikatie-fase tot en werp. We verachten van u gemot.- U wordt tevens betrokken bij de 40
met de nstallatie en nazorg. Deze 80 man veerde techmsc.he Pr°f oses- H«'"'" eindfase van het projekt. het bedrijfs- \mei ue msidimue en Mdfu,6' fe__c ou iii_.ii t|eren van proe fopstellingen en het , , __~_, Ao ? 'i,„,.. on u of '_, I fr,__ri___H_P^„- ' ~ ■-, _,_fj__l
sterke sektor werkt ondermeer met zonodig bijstellen van de plannen be- b dTt h '
geavanceerde CAD-technieken. Voor deze horen eveneens tot uw taak. Boven- e rij s e en.

mmmmmm m„„„„„„m„„,m,„. _,,___._
sektor zoeken we voor onze vestiging Venlo dien hebt u de verantwoordelijkheid
kontakt met een: voor de voortgan«.testen- dokumen- PROFIEL VOOR BEIDE

tatie, rapportage en tekeningen. FUNKTIES W^>- *V*«t?Daarnaast bent u aktief betrokken bij Ul
de installatie en de training van onze Voor beide funkties zoeken we men- BL,.
klanten. sen die hun loopbaan een krachtige Wk H|

impuls willen geven. Initiatief nemen, Hk fDe management aspekten. vindingrijk en kreatief denken, zijn ons £Ë/'De groepsleider heeft de direkte ver- inziens even belangrij!, als vak- m)Mt^ÊÉk«z
antwoordelijkheid voor de aktiviteiten bekwaamheid. Een hoge mate van Wf^W
van een groep konstrukteurs en zelfstandigheid staat voor u niet op HL
tekenaars. Efficiency, rentabiliteits- en gespannen voet met teamgeest. Ik .^!

TEGEMA B.V. Ingenieursburo Huiskensstraat 51 5916 PN Venlo Tel. 077-546030 WEE/EET ii ÉÊÊk 1

; ' Rb, < pc
I Ve,

Ouders te Kerkrade zoeken voor Er-
verzorging en begeleiding van hun §fi
inwonende, volwassen, E*
dubbelgehandicapte dochter een Wa

verpleegkundige (m/v) |
of iemand met gelijkwaardige
opleiding, voor hele of halve dagen. H.
Tevens genegen tot verrichten van Pc

licht huishoudelijk werk (werkster v.
aanwezig). A.

Sollicitaties kunt u richten onder nr. £t125 LD, Markt 42, 6461 ED Kerkrade. §.1 ' Rl
E,

_________________________________-_____________________________LV

tempo-team l
uitzendbureau \

* E,

GEZONDHEIDSZORG
Arts m/v |
die als waarnemend verzekeringsgeneeskundige *
worden ingezet bij een bedrijfsvereniging in Heer!*1
Kandidaten die een huisartsenopleidingen/of y
ervaring hebben in deverzekeringsgeneeskunde s
genieten devoorkeur. U bent woonachtig in Heef* B
of directe omgeving. De opdracht is voor
onbepaalde tijd. G
Voor informatie: K
020 - 8908 06, Lotte Horstink .
Amsterdam, Stadhouderskade 2/hoek Overto^ v

HORECA __> c
Horeca-medewerkers m/v v
met ervaring. Wilt u graag aan de slag? Op dit , j
moment zoeken wij met spoed bedienend persC1* i
voor diverse hotels/restaurants in de omgeving-
Werktijden kunnen in onderling overleg worden
vastgesteld. Bent u zowel geïnteresseerdals
gemotiveerd? Reageer dan snell i
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK __> 'Werkvoorbereider i
verspanende technieken m/v
dieaan de hand van tekeningen, tijdsplannen, > ,
uittrekstaten en offertes kan samenstellen. HierV0^ j
ervaring in het werkveld en in een tekenkamer
noodzakelijk. Uw standplaats wordt Sittard en ;
omgeving.De beloning is afhankelijk van opleidt
werkervaring.De opdracht isvoor zeer lange tijd-
voor informatie:
04490 - 1 73 60,Ton Peters
Sittard,Rosmolenstraat 4 y

Offset drukker m/v ~voor een bedrijf in Beek. Onze gedachten gaan ü

naar een kandidaat die ervaring heeft met het
bedienen van een roterende offset pers, geschi" 1

voor 4-kleurendruk. De machine isvan het tyP*^*
Rotaprint 40A. Ook behoren lichtdrukken en coP*\,
tot dewerkzaamheden. De kandidaat is op afro^
basis beschikbaar. Gezien de ontwikkelingen >
in het bedrijfzal ervoor de juistekandidaat vrij ~regelmatig werk zijn en worden er goedetoeko^
perspectieven geboden., Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen,Rijksweg Zuid 1a y
Hulp proces operators m/v
die diverse chemische installaties handmatig g3^
bedienen, besturen en repareren. Gevraagd W°£een VAPRO-A, VAPRO-B of MTS procestechni*
opleiding met ofzonder diploma. Kandidaten rn%
egn afgebroken opleiding beschikkenover reklV

werkervaring. U gaat werken in voicontinu dien9'

De opdracht is voor langere tijd.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a s-

Laboratorium-personeel m/v .
voor een bedrijf in Geleen. Wij zoekenkandida^
met een afgeronde MLO-opleidlng met als stu<*
richting analytisch/chemisch of laboratorium- a
technieken. De werkzaamheden zijn voor minin*^
2 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a j
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{JELGIË
sa«daag, 20 uur:Jandard-Lokeren
?eerschot-Anderlechtp'Truiden-Cercle Bruggeplarleroi-Lierse
Jjem-WaregemvMechelen-Antwerp
ï?orgen, 15 uur:
cf'Wjk-RC Mechelenpub Brugge-Beverenerm.Ekeren-FC Luik
IJjEST-DUITSLAND
JJgladbach-Nürnberg 3-0
"omburg-Bor.Dortmund 3-3

jandaag, 15.30 uur
ty-Köln-St.Paulij-ijldhof-Leverkusen
j^V-Bayem M.
Brankfurt-K-lauternjtjchum-Uerdingen
S ar'sruhe-Werder B.

uttgart-Düsseldorf

BUNDESUGA
15.30 uur:eiburg-Alemannia Aachen

sport
Zaterdag 10 maart 1990 "23

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

Contract bondscoach wordt niet verlengd

KNVB en Libregts
na WK uit elkaar

Van onze sportredactie

Vanavond, 19.30 uur
°VV Den Bosch - HaarlemRoda JC - Fortuna Sittard
Jtorgen, 14.30 uurWillem II - Feyenoord

- Utrecht
JXlax - Volendamj-ten Haag - RKC
Sparta - PSVïwente - MWGrunmgen - Vitesse

SV 24 14 5 5 33 77-30
*Jax 23 13 6 4 32 48-19{jodaJC 24 12 8 4 32 38-26Lï'tesse 24 11 8 5 30 39-20PVente 23 10 9 4 29 29-28
volendam 24 11 6 7 28 36-28!*°rtuna Sitfard 24 812 428 25-19'^■oningen 24 8 10 6 26 35-29
fKC 24 10 6 8 26 33-32JJVV 24 7 9 8 23 32-44"en Haag 23 9 4 10 22 45-49
:£Parta 23 8 5 10 21 33-39feyenoord 24 5 10 9 20 34-37
[utrecht 24 7 6 11 20 21-355,EC 24 5 7 12 17 26-48
Willem II 24 4 7 13 15 26-40JJVVDen Bosch 24 2 11 11 15 17-35
laarlem 24 3 5 16 11 18-54

eerste divisie

Het is inmiddels algemeen bekend
dat de positie van Libregts binnen
de KNVB en de spelersgroep van
Oranje discutabel is. Sinds zijn en-
tree bij de bond, als opvolgervan de
geroemde en door de spelers geado-
reerde Rinus Michels, hebben zich

DEN HAAG - Bondscoach
Thijs Libregts en de KNVB
gaan na het wereldkampioen-
schap in Italië vrijwel zeker uit
elkaar. Hoewel beide partijen
nog niet op de zaken vooruit
willen lopen is het duidelijk
dat het contract, dat tot en met
1 julivan dit jaarloopt, niet zal
worden verlengd. Libregts,
die momenteel herstelt van
een hernia-operatie, heeft in
een aantal gesprekken, zowel
met het bestuur betaald voet-

bal als met de directeurvan de
KNVB, drs. Harry Been erop
aangedrongen dat ruim voor
het begin van de eindronde in
Italië een beslissing dient te
vallen. „Voor alle partijen is
het gewoon goed dat op korte
termijn duidelijkheid ont-
staat", zo liet Libregts weten.

vele problemen voorgedaan.

Om de rust te bewaren en in de ge-
zamenlijkheid te kunnen werken
naar de finaleronde van het WK,
werd bestuurder Rinus Michels als
supervisor aan de begeleidings-
groep van Oranje toegevoegd. Thijs
Libregts heeft deze constructie,
mede op aandrang«van de spelers-
groep, lijdzaaam moeten slikken.
Trouwens, hij kon niet veel anders
omdat Michels, als bestuurslid, ver-
antwoordelijk is voor het techni-
sche beleid.

De KNVB is er de laatste jaren niet
in geslaagd een coach voor meerde-
re jaren aan zich te binden. Nadat

Kees Rijvers in 1984, onder de druk
van het bestuur was bezweken en
de eer aan zichzelf hield door op te
stappen leidden achtereenvolgens
Rinus Michels, Leo Beenhakker en
weer Rinus Michels het vlaggeschip
van deKNVB.

Toen ook de laatste, ruim vooraf aan
het Europees kampioenschap in
West Duitsland, te kennen gaf dat
hij zijn contract wenste te beëindi-
gen kwam het toenmalige bestuur
betaald voetbal met Thijs Libregts
op de proppen. Met name op voor-
spraak van de toenmalige Ajax-
praeses Ton Harmsen, werd Li-
bregts op korte termijn aangesteld.

Bondscoach
Gisteren werd bekend dat
bondscoach Thijs Libregts
en de KNVB na de wereld-
kampioenschoppen in Italië
niet samen verder zullen
gaan. Libregts heeft duide-
lijk gemaakt op korte termijn
met zijn werkgever rond de
tafel te willen gaan zitten
over de nu ontstane situatie.
Vast staat dat een meerder-

heid van het sectiebestuur afwijzend staat tegen een verlenging
van zijn contract. Curieus detail is overigens dat dit contract per 1
juliafloopt, een week voor de finale van het toernooi in Rome.
Normaal gesproken is het een goede zaak wanneer er ruim voor
het aflopen van het contrpct klaarheid komt over de toekomst. De
duidelijkheid rond het aflopen en niet verlengen van de verbintenis
met de bondscoach heeft evenwel in dit geval alleen maar nega-
tieve kanten. De invloed van Libregts kon toch al niet al te groot ge-
noemd worden, maar zal nu helemaal tot het nulpunt dalen. In na-
volging van vele anderen heeft international Erwin Koeman afgelo-
pen week gezegd geen vertrouwen te hebben in de bondscoach
en dat er binnen de selectie een groep bestaat die hem niet als lei-
der aanvaardt.
Niet veel nieuws onder de zon, maar als van zo iemand, wiens po-
sitie toch al niet te sterk is, nu ook nog eens bekend wordt dat hij
onmiddellijk na afloop van het toernooi moet of wil vertrekken, blijft
er nog maar weinig krediet bij de spelers over.
Vanaf het moment dat Libregts aangesteld werd, is er voortdurend
onrust rond zijn persoon geweest. De WK-kwalifikatie werd onder
zijn verantwoordelijkheid weliswaar afgedwongen, maar op een
manier die de Europees kampioen totaal onwaardig was. Daar-
naast bleef Libregts regelmatig in gebreke waar het de communi-
catie met spelers en pers betrof. Langzaam maar zeker werd de
ontevredenheid zo groot dat men het raadzaam achtte Rinus Mi-
chels als supervisor boven of naast Libregts te plaatsen.
Nu is dan bekend geworden dat de Rotterdammer na de WK aan ,
de kant zal worden gezet. Al met al lijkt nu voor de KNVB het mo-
ment aangebroken om de koe bij de horens te vatten en daarwer-
kelijk voorwaarden te scheppen voor goede prestaties in Italië. Dat
Libregts niet past binnen dievoorwaarden, is nu toch echt wel dui-
delijk geworden.

B.G.

Timman soepel
naar remise

KOEALA LOEMPOER - Elke
schaakpartij moet een nieuwe liefde
zijn. Dat advies gaf Genna Sosonko
Jan Timman mee voor zijn match
tegen Speelman in Londen. Als die
raad in Kuala Lumpur nog van
kracht is, heeft Timman binnen een
etmaal na zijn valse start in de twee-
kamp tegenKarpov een nieuwe ro-
mance gevonden. De 38-jarige
grootmeester hield zich gisteren in
zijn eerste partij met zwart uitste-
kend staande.

sport kort

" HALIFAX - De Canadees Kuit
Browning heeft in Halifax zijn we-
reldtitel kunstrijden met succes ver-
dedigd. Voor 9.500 toeschouwers in
het Metro Centre bleefBrowning de
Rus Viktor Petrenko en de Ameri-
kaan Christopher Bowman voor.

" INDIAN WELLS - Michiel Scha-
pers is in het met twee miljoen gul-
den gedoteerde tennistoernooi van
Indian Wells het slachtoffer gewor-
den van de woede van André Agas-
si. De Rotterdammer werd in de
achtste finales uitgeschakeld door
de als zesde geplaatste Amerikaan:
6-4 en 7-5.

" GELEEN - Het herenteam van
Herschi/V en L speelt vanavond te-
gen Olympia Hengelo. Aanvang
20.00 uur.

" ZEIST - De tuchtcommissie van
deKNVB heeft Vitesse-speler René
Eijer voor één wedstrijd geschorst
wegens zijn derde gele kaart. De
middenvelder mist daardoor mor-
gen, zondag de uitwedstrijd tegen
FC Groningen.

" GRONINGEN - Met ingang van 1
juli wordt Theo Huizinga bij FC
Groningen begeleider van de A-se-
lectie. De huidige manager algeme-
ne zaken gaat de coördinatie en or-
ganisatie van alle wedstrijden van
het eerste elftal verzorgen.

" DRACHTEN - Gedurende de
twee komende weekenden zal de
22e editie van de winterkampioen-
schappen zwemmen in Drachten
worden gehouden. De westrijden,
waaraan de beste Limburgers deel-
nemen, worden verzwommen in het
25-meter bad De Welle. Wederom is
dit jaar gekozen voor een integratie
van jeugd en senioren met dejaar-
gangskampioenschappen en all-in
finales. Vrijdagavond wordt gestart
om 17.00 uur, zaterdag en zondag
beginnen de wedstrijden om 9.00
uur; de series en finales om 17.00
uur.

" SCHINNEN - De WSC Crescen-
do uit Schinnen organiseert op de
zondagen 11 maart en 1 april trai-
ningstochten voor de Kenndey-
mars. Start en finish zijn bij café 't
Schöpke, Nagelbeek 4 in Schinnen,
tegenover het NS-station. Op 11
maart kan worden gestart tussen 08
en 14 uur en op 1 april tussen 07 en
14 uur. Meer informatie is te krijgen
bij H. Steinbusch, Asterstraat 83,
6163 TS Schinnen, tel. 04490-41561.

buitenland

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

Zaterdag 10 maart, 19.30 uur
Limburgse clubs op jacht naar Europees voetbal

RODA J.C. - FORTUNA SITTARD
Lezers van het Limburgs Dagblad genieten met onderstaande bon

een exclusieve korting van

TWEE GULDEN
voor een plaats op de onoverdekte Oost- en Weststaantribunes

Limburgs Dagblad
Deze bon geeft recht op

TWEE GULDEN REDUCTIE
op de entreeprijs van zeven gulden voor de staanplaatsen

in het Rodavak op de Oost- en Westtribune van het
Roda-stadion.

De bon geldt voor max. 2 personen.
Aan de kassa's van het stadion. 297»

Meer dan uitstekend zelfs. Niet hij,
maar Karpov werd in de slotfase
knap nerveus. Na zijn 42e zet bood
de oud-wereldkampioen knippe-
rend met de ogen remise aan. Tim-
man aanvaardde het aanbod zonder
slag of stoot. Tot lichte ontevreden-
heid van secondant Sax, die zijn
baas graag op hetkaalgevreten bord
een winstpoging had willen zien on-
dernemen. Door de puntdeling
werd de standna twee van de twaalf
partijen in de finale van het kandi-
datentoernooi 1 1/2 - 1/2 voor Kar-
pov.

Zettenverloop tweede partij: Wit: Karpov,
zwart: Timman. 1. d2-d4 PgB-f6, 2. c2-e4 g7-
g6, 3. Pgl-f3 LfB-g7, 4. g2-g3 c7-c6, 5. Lfl-g2
d7-d5.6. c4xds c6xds. 7. Pbl-c3 0-0, 8. Pf3-e5
e7-e6, 9. Lcl-g5 DdB-b6, IU Ddl-d2 Pf_i-d7,
11. Lgs-e3 PbB-c6, 12. Pesxc6 b7xc6, 13.
Tal-el Db6-b4, 14. 0-0 TaB-bB, 15. b2-b3 c6-
c5, 16.Tfl-dl csxd4. 17. Le3xd4 Lg7xd4, 18.
Dd2xd4 Db4xd4. 19. Tdlxd4 Pd7-b6, 20.
Td4-dl LcB-b7. 21. e2-e4 dsxc4, 22. Pc3xe4
KgB-g7, 23. Tcl-c5 TfB-dB, 24. TdlxdB
TbBxdB. 25. Pe4-c3 Lb7xg2. 26. Kglxg2 TdB-
-cB, 27. TcsxcB Pb6xcB, 28. f2-l'4 f7-f5,29. Pc3-
-a4 Kg7-f6, 30. Pa4-c5 PcB-b6,31. Pcs-d3 Pb6-
d7, 32. Pd3-b4 e6-e5, 33. Pb4-c6 a7-a6, 34.
f4xes Pd7xes, 35. Pc6-d4 Kf6-e7. 36. Kg2-fl
Ke7-d6, 37. Kfl-e2 Kd6-d5, 38. Pd4-c2 Kds-
-e4, 39. a2-a4 Pes-i3, 40. b3-b4 Pf3-d4 41.
Pc2xd4 Ke4xd4, 42. b4-b5, remise op voor-
stel van wit.

Boete voor
Rapid Wien

roda-fortuna

Van onze sportredactie
KERKRADE - Zonder de geschor-
ste Van Loen en de geblesseerde
Van der Waart begint Roda JC van-
avond geprikkeld aan de derby te-
gen Fortuna Sittard. De extra moti-
vatie zit niet alleen in het feit, dat
men het gemis van een paar belang-
rijke pionnen wil compenseren (de
rest van de selectie is fit), maar ook
omdat men zeker op eigen veld wel
eens een einde wil maken aan de
reeks gelijke spelen in het treffen
met de buurtgenoot.

Bovendien, een ticket om straks
Europa in te gaan staat eveneens
nog op het spel. Vandaar, dat men

op Kaalheide rekent op een door in-
zet en sfeer gekenmerkte derby. Ro-
da-manager Hans Coerver: „Wij re-
kenen ook op een grote belangstel-
ling. De voorverkoop was weliswaar
niet zo gunstig als tegen PSV, maar
wél beduidend beter dan voor
iedere andere wedstrijd."

Fortuna
Fortuna-trainer Han Berger kan
vanavond in de derby over dezelfde
selectie beschikken die vorig week-
einde tegen Willem II in actie
kwam. De coach twijfelt alleen nog
over het opstellen in de basis van
Richard Sneekes of Marcel van Hei-

Roda JC geprikkeld
van start in derby

Blessurezorgen bij MVV

De medische staf van MVV maakt
op dit moment vele overuren. Naast
de geblesseerde Erwin Van Bergen-
Henegouwen en Frank Verbeek zal
trainer Jef Vergoossen morgen in
Enschede tegen FC Twente voor ze-
ker 95 procent ook nog geen beroep
kunnen doen op Huub Driessen en
aanvoerder Robby Delahaye, die de
gehele week nog niet hebben kun-
nen trainen. Ondanks deze tegensla-
genen wetende dat deTwentenaren
jagen op Europees voetbal blijft de
MVV-coach zijn goed humeur be-
houden. „Het is natuurlijk jammer
dat we juistnu tegen een voltalligen
blessurevrij FC Twente moeten aan-
treden. Dat maakt het er voor ons
niet gemakkelijker op. Wekenlang
verkeerden zij in de situatie waarin
wij nu terecht zijn gekomen", merk-
te Vergoossen op. „Van de andere
kant denk ik: wat zou het, laat maar
komen die handel. We hebben in
ieder geval niets te verliezen in En-
schede", aldus de MVV-coach.

Delahaye

mond, die van een griepaanval her
steld is.

Formule 1
live op tv

AMSTERDAM - Het wereld-
kampioenschap voor formule
1-coureurs, dat zondag in Phoe-
nix (Arizona) begint, komt live
op het televisiescherm. Euro-
sport gaat alle wedstrijden
rechtstreeks uitzenden. Aan-
vang eerste uitzending 21.30
uur.

eerste ontmoeting dit seizoen ging
Limburgia onbeschaamd met de
billen bloot (0-4). Limburgia-trainer
M. Vliegen c.s. zijn dit nog niet ver-
geten. Limburgia's geploeter lever-
de de afgelopen weken toch de no-
dige punten op. Vandaar dat Vlie-
gen zich zeker niet kansloos acht.
Hij: „We zijn in de terugronde im-
mers een heel stuk beter bezig en
dat geeft de burger moed".

Trainer Lejeune
somber gestemd

Morgen Mijnstreekderby in Hoensbroek

Haan heeft
geen trek

STUTTGART - Arie Haan heeftgeen zin trainer/coach van de Deen-se voetbalbond te worden. De Ne-derlandse trainer van VFB Stuttgart
verklaarde: „Het is leuk voor zonpositie in beeld te zijn", aldus Haan,„maar ik heb geen interesse."

GENEVE- Rapid Wien mag de vol-
gende Europese bekerwedstrijd in
het eigen stadion spelen. De straf
dat de eerstvolgende thuiswedstrijd
op een afstand van tweehonderd ki-
lometer van Wenen zou moeten
plaatsvinden, is door de beroeps-
commissie van de UEFA veranderd
in een boete van 80.000 Zwitserse
franken (bijna 100.000 gulden). Ra-
pid Wien kwam in aanraking met de
strafcommissie van de UEFA naar
aanleiding van het vuurwerk, dat
werd afgestoken bij de uit-wedstrijd
op 6 december in België voor de
derde ronde tegen FC Luik.

(Meerssen, EHC, red.) moet het
gaan gebeuren. Maar als je het hele
seizoen op een rijtje zet zie je dat er
al zoveel fout is gegaan en dat we al
erg veel pech hebben gehad. Ik heb
derhalve een bang voorgevoel", al-
dus de somber gestemde Lejeune
die bovendien Driessen, Sangers en
Laumen moet missen.

HEERLEN - Hoofdklasser Sittard
kan dezon weer enigszins in het wa-
ter zien schijnen. Immers, na een
wekenlange improductiviteit
schoot de ploeg van trainer Bèr Le-
jeunein de twee duels tegen de Ba-
ronie ineens liefst vier keer raak.
Enige dissonant hierbij was volgens
Lejeune wel het feit dat eenzelfde
aantal treffers geïncasseerd moest
worden.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

S_h avond> 193° uur"eidsrechter: Van der Ende
bC?a JC- selectie: Bolesta, Smits, Ver-
Lu^en. Hanssen, Fraser, Trost, Van de
öla... roeders, Groenendijk, Hofman,. attler, Diliberto, Boere, Haan, Sen-
p n-
%atUna s'Uard, selectie: Hesp, Körver,

Sen' Öoessen, Barmentlo, Duut,
"lonn"I*"'1*"' Re'Jners. Brusselers, Van Hel-
r'l_. Sneekes' Custers, Clayton, Far-

' De Vries, Vergoossen, Fuat

fc twente-mvv

Sch Xen' 14-30 uur"eidsrechter: Van Riel

8a b ente: selectie: De Koning, Elzin-
st.fr Utten' Paus. Gaasbeek, Schmidt,
s«n S,nsen' Ter Avest, Nijenhuis, Niel-l^'Huistra.A»*-selectie: De Haan, Linders, Thai,
b.in ' Quaden, Uitman, Delahaye (?),
Un _.en (?)' Francois, Vincent, Smeets,
Öenckorh. Van de Boogaard, Meijers,
b'e_s? ' M' Quaden- Roumans. Ge-
gou^eerd: Verbeek, Van Bergen-Hene-wen, Delahaye, Driessen.

vvv-nac

Sc&nd, 19.30 uure,asrechter: Van Swieten
VVy
ftia n' ■Vfstelling: Roox, Nijssen, Pol-
t«rs 'vVerberne, Rutten, Driessen, Pc-

M|erlo, Van Aerts, Graef, Ste-

,-n "Je'ectie: Karelse, Van den Dun-
Van,dpoumans, Schrijvers, Smit, Dik,
Cornpr Jp-Refne, Saaman, Van Gils,

bissen. Verschoor, Sweres.

EHC-trainer Krul hekelde toch wel
de verkeerde instelling van zijn
ploeg bij TOP (3-0). EHC was de
laatste weken aardig op dreef en
dacht het karwei in Oss makkelijk
te kunnen klaren maar kwam be-
drogen uit waardoor ook de kansen
op een eventuele periodetitel aan-
zienlijk slonken. „EHC is belust op
revanche, al mag jeLimburgia niet
onderschatten. Die ploeg slaagde er
immers nog in om tegen Desk in de
slotfase alsnog gelijk te maken. Een
prima prestatie en daarom zullen
we het zeker niet gemakkelijk krij-
gen", aldus Krul. Ingenbleek is nog
altijd geblesseerd en Van Wijnen
keert na zijn schorsing weerterug in
de basisopstelling.

Overige hoofdklasseduels:
Geldrop-Venray; PSV-Wilhelmina'oB; Ba-
ronie-TOP; Desk-Halsteren: Vlissingen-
-Longa.
Toppers in de lagere klassen: 1-F.FC Vin-
kenslag-Caesar; 2-A. Eijsden-Heerlen
Sport; 2-B. Venlosche Boys-Veritas; 3-A.
WW2B-Scharn; 3-B. Vaesrade-Schutters-
veld; 3-C. Lindenheuvel-Merefeldia; 4-B.
RKMVC-Vijlen, Nijswiller-RKASV; 4-D.
Helios'23-VKC'B9; 4-G. FC Steyl'67-Vos.

rig jaar mei tegen Chili. Daarna
werd hij door bondscoach Bobby
Robson naar de B-selectie verban-
nen.

LONDEN - Paul Gascoigne is de
meest opvallende naam in de Engel-
se selectie voor de oefeninterland
tegen Brazilië op 28 maart in het
Wembley-stadion. De kopsterke
middenvelder van Tottenham
speelde zijn laatste A-interland vo-

Goscoigne weer in
Engelse selectie

Na drie verloren duels op rij won
Meerssen afgelopen zondag einde-
lijk weer eens. „Goed voor het mo-
reel", aldus trainer Piet van Dijk. De
Meerssen-coach is in deze uitwed-
strijd in principe tevreden met een
gelijkspel. „Maar daarzullen we niet
voor spelen. Ons primaire doel is de
nul vasthouden. We kijken wel wat
de eerste helft biedt, waarna we
onze strategie zullen aanpassen".
Over het meespelen van Robert
Smeets bestaat nog enige twijfel.

„We hebben echt te weinig rende-
ment gehaald uit die twee duels",
meent Lejeune. „Er werd echter
weer eens gescoord en dat is met de
derby tegen Meerssen voor de boeg
uiteraard wel goed voor het zelfver-
trouwen, maar dan moetje achterin
wel de zaak dicht zien te houden".
Sittards enige dubbele puntenwinst
van dit seizoenwerd uitgerekend te-
gen datzelfde Meerssen behaald. „In
de komende twee thuisduels

De Engelse selectie: Shilton, Woods: Ste
yens, Parker, Pearce, Dorigo, Walker, But
cher, Wright, Hogde, Platt, Gascoinge
McMahon, Thomas, Rocastle, Wadlle, Bar
nes, Lineker, Beardsley en Buil.

In Hoensbroek wordt de lichtelijk
vergeelde Mijnstreekderby tussen
EHC en Limburgia gespeeld. In de

" De Fortuna-selectie
genoot gisteravond in het
Sittardse restaurant
Teo's Dynasty het 'laatste
avondmaal' voor de
derby tegen Roda JC.
Voor de 10l assisteerde
trainer Han Berger
(links) René Maassen bij
de bereiding van het
etentje.

Foto: PETER ROOZEN

Vanavond, 19.30 uurjj'ndhoven - Go Ahead Eagles.*-mn_en - Heracles
*VV - NAC
Weerenveen - AZ
ffageningen - SVVl'e'star - Veendam

Jjorgen, 14.30 uurJre Graafschap - Cambuur L.[«BC - PEC Zwolleexcelsior - DS '79

|tand:
26 20 3 3 43 54-17

fJAC 24 13 7 4 33 41-21
;^V 26 10 10 6 30 40-30
2Z 25 10 7 8 27 39-32«eracles 25 11 5 9 27 28-33
graafschap 25 9 7 9 25 39-35tJe'm.Sport 25 9 7 9 25 40-41
£'_ndhoven 26 9 7 10 25 44-47
S°c 23 8 8 7 24 30-30J*C Zwolle 26 5 14 7 24 22-25
"eendam 24 9 5 10 23 30-36
£<«n_en 25 7 9 9 23 38-39
ïAEagles 25 10 3 12 23 32-35
£ambuur 26 7 9 10 23 33-40
J-Xcelsior 25 5 12 8 22 26-31wageningen 26 6 10 10 22 32-37heerenveen 25 8 5 12 21 29-37felstar 25 8 5 12 21 39-49
£^'79 26 4 9 13 17 32-53"V, Heerenveen, NAC en Wageningen
Periodekampioen.

jfeerenveen,SVV, NAC en Wageningen
Periodekampioen.

JUfde periode
?£ 3 3 0 0 6 7-1S;V 3 3 0 0 6 6-1
p«-C Zwolle 3 3 0 0 6 3-0
JJ° Ahead Eagles 2 2 0 0 4 7-1

3 2 0 14 7-25°C 2 110 3 2-1
J-'ndhoven 3 1113 5-7J|AC 2 10 12 3-1ie'star 2 0 2 0 2 3-3
f^celsior 2 0 2 0 2 1-1
p^V " 3 10 2 2 4-5hambuurL. 3 10 2 2 2-4
flerenveen 3 10 2 2 1-3fjelmond Sport 3 10 2 2 3-8
veendam 2 0 1112-4Jjageningen 3 0 12 12-4
facies 3 0 12 14-8t!S'79 3 0 12 1 4-9mmen 2 0 0 2 0 0-3
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stichting gezinszorg brunssum-hoensbroek en omstreken

Als gezinszorginstellingverlenen wij huishoudelijk-verzorgendeen
fe Ar^^^—^ begeleidende hulp aan gezinnen en alleenstaanden in de gemeenten
■ Brunssum. Heerlen-Hoensbroek. Onderbanken en Schinnen.
I fe ■ Hienn zijn 400 gezinshelpenden/gezinsverzorgendenonder leiding

I van 19 leidinggevendenwerkzaam.

tmy In verband met de opvullingvan huidige en toekomstige

**********^ vacatures zoeken wij met spoed een aantal parttime

Onze gedachten gaan uit naar - wonen binnen het werk-
kandidaten die: gebied van de instelling
- beschikken over huishoude- -4 è 5 werkdagen in de

lijke kwaliteiten morgenuren willenwerken.

Eveneens vragen wij:

- u verricht huishoudelijke - u bent in dienstvan het
taken in gezinnen, dieom gezin. De Stichting draagt
medische redenen hulp zorg voor arbeidsbemidde-
nodig hebben ling.

Informatie
Zorginstelling voor Voor meer informatie kunt u Sollicitaties dienen binnen
gezinnen en contact opnemen met de heer 14 dagen gericht te worden
alleenstaanden. B. Polak, staffunktionaris aan bovengenoemde staf-
Pr. Beatrixlaan la personeelszaken; tijdens funktionaris.
Pbstbus 105 kantooruren bereikbaar Vermeld duidelijk in uw
6440 AC Brunssum onder telefoonnummer sollicitatievoor welke functie
Telefoon 045-255253 045-255253, toestel 28. u interesse heeft.

w i Gemeente Heerlen>
De bestuurscommissie primair onderwijs van
de gemeente Heerlen roept sollicitanten op
voor de funktie van:

direkteur openbare
1.0.m.-school m/v

De streefdatum van opening van de nieuwe
1.0.m.-school is 1 augustus 1990 (indienst-
treding is dan mogelijk op 1 juni 1990).
Naast het voldoen aan de wettelijke vereisten
wordt van de sollicitanten verwacht, dat zij:

zich inzetten onderwijs te geven overeenkom-
stig de beginselen van het openbaar onderwijs;
inhoud en richting kunnen geven aan de nieuw
te stichten school;
aantoonbare ruime ervaring hebben in het spe-
ciaal onderwijs;
een duidelijke visie hebben op en leiding kun-
nen geven aan de onderwijskundige ontwikke-
lingen in het L.0.M.-onderwijs;
een goede relatie weten op te bouwen met de
teamleden, de leerlingen, de ouders en het
bevoegd gezag;
het begeleiden van teamleden een wezenlijk
onderdeel van hun taak achten;
nauw samenwerken met de andere openbare
scholen voor speciaal onderwijs in deze ge-
meente;
tenminste een voortgezette vakstudie Speciaal
Onderwijs en bij voorkeur M.0.-orthopedagogiek
afgerond hebben.
daarnaast de beschikking hebben over stimule-
rende, coördinerende, probleemoplossende en
leidinggevende eigenschappen met ruimte voor
inbreng van het team, medezeggenschapsraad
en ouders;

In de selektiecommissie hebben zitting een ver-
tegenwoordiging van het bevoegd gezag en de
inspecteur van het (voortgezet) speciaal onder-
wijs.
Tevens zal de direkteur van de openbare
ML.K-school in de selektieprocedure worden
betrokken.

Een medisch en een op de funktie gericht psy-
chologisch onderzoek maken deel uit van de
selektieprocedure.

In de sollicitatiebrieven dienen de sollicitanten
naast vermelding van opleiding, ervaring en
referenties, duidelijk kenbaar te maken, dat zij
kunnen voldoen aan de hiervoor gestelde ver-
wachtingen.

Voor algemene informatieomtrent de vakature
kunnen de belangstellenden zich wenden tot
de heer J. Dohmen, hoofd van de afdeling
onderwijs van de dienst welzijn, tel.: 045-
-764536.

Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicita-
tie te zenden aan de secretaris van de
bestuurscommissie openbare scholen, Putgraaf 3,
6411 GT Heerlen. De sollicitatiebrieven
dienen uiterlijk 19 maart 1990 ingekomen te
zijn.

A. Palte 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 HH__________l I
ingenieursbureau voor
beton- en staalconstructies
A. Palte 8.V., L A
postbus 819, Q
6300 AV Valkenburg a/d Geul. ■___________■■■

i________»____________________.^ —_______________-"-____________»^^ ****-"aa*****************m —.———

Stichting Werkgelegenheidsprojekten \ /
Buro Kleinschalig Werk \ / .
Raadhuisplein 18, 6411 HK Heerlen \/_____■ mm
telefoon 045-7186Ü1 V_______________________k

De Stichting Werkgelegenheidsprojekten, met als uitvoerend orgaan het Buro Kleinschalig
Werk, is een dienstverlenende instantie, die ondersteuning biedt aan mensen die een eigen
onderneming willen starten. De ondersteuning bestaat uit hulp bij het opstellen van een
ondernemingsplan, het bemiddelen bij financiële aangelegenheden, zicht krijgen op de
marktsituatie, advisering op het gebied van rechtsvorm en belastingzaken. De kliënten zijn
voornamelijk mensen die starten vanuit een uitkeringssituatie.
Het bestuur van de stichting vraagt voor haar buro een:

BEGELEIDER m/v
(part-time, 20 uur)

De funktie:
de funktionaris begeleidt de kliënten in de totale voorbereidingsfase. Hij/zij houdt gesprekken
met kliënten en onderhoudt kontakten met o.a. gemeenten. Kamer van Koophandel, I.M.K.
en banken.

Funktie-eisen:- minstens middelbare beroepsopleiding, zoals M.E.A.0./M.8.A./M.D.S. of vergelijkbare
opleiding;- bedrijfseconomisch inzicht en praktijkervaring;

- goede kontaktuelc vaardigheden;- zelfstandig kunnen werken;- helder en zakelijk kunnen kommuniceren in woord en geschrift.

Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de
selektieprocedure.
De salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen richten aan het dagelijks bestuur van de
Stichting Werkgelegenheidsprojekten, Raadhuisplein 18, 6411 NK Heerlen. Nadere
inlichtingen kunt u verkrijgen bij het burohoofd, mevr. M. Hollander, tel. 045-718601.

| UJillpharmol
Importeur en fabrikant van hoogwaardigefarmaceutische produkten

zoektwegens uitbreiding van haar buitendienst:

1 artsenbezoeker (m/v)
voor hetrayon Limburg

Een veelzijdig en boeiend beroep Wij bieden een gedegen opleiding,
waarin u zich ontwikkelt tot een ge- een goed salarisen goede secundair»
sprekspartner op niveau van huis- arbeidsvoorwaarden waaronder een
artsen, specialisten en apothekers. U ruime onkostenvergoedingen een 13«
introduceert onze produkten en ver- maand,
strekt hierover medisch-wetenschap-

DKÏeLtÏÏÏan u een ruime mate Uw schriftelijke sollicitatiekunt u rich-

van zelfstandigheid, pioniersgeesten ten aan |_
natuurlijk ook een commerciële in- Mï||ohGf_T_C_
stelling. Voorts: een opleiding op **",,K* ""**" ,v"

V.W.0.-niveau, een leeftijd tussen de
24 en40 jaaren een rijbewijs B-E. « i _P>T.a.v. de f
Ook voor ervaren artsenbezoekers Hr. A.L.G. van Walsteijn
loont het zeker de moeitekontakt met Postbus 30
onsop te nemen. 1160AA ZWANENBURG

ge:dN.
I ' ——^w* dn

tw

I^W aannemersbedrijf %/jiïk*\\v\. k- kn°Ps b-v> Ü
-_T __T ll^_ X. Maastricht £

zi(
met een personeelsbestand van 35 personen, ]ei
beweegt zich hoofdzakelijk op het terrein van
restauratie en renovatie.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een

calculator-inkoper m/v
Functie-omschrijving:- het maken van inschrijf- en werkbegrotingen; __
- het maken van de werkvoorbereiding;- de inkoop van materialen en het bepalen van

toeleveringsbedrijven;- de verstrekking van gegevens t.b.v. de
nacalculatie en de kostenbewaking; fl- de werkplanning, in overleg; '- bekend met computermatige verwerking van
gegevens of de bereidheid hebben zich hierin te Ir
verdiepen. £

Opleiding: oi- mininmaal MTS-niveau en ruime ervaring in een hi
soortgelijke functie. ai

meewerkend uitvoerder m/v §
Opleiding:- uitvoerdersdiploma; ei- ruime ervaring in een soortgelijke functie. fj

Schriftelijke sollicitaties, onder bijsluiting van
recente pasfoto, richten aan ons kantooradres:
Statensingel 138, 6217 KH Maastricht. 05 -55 S e|l , 1 > a______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ':i"mmmmmmmmm^*-*********a*****************************M ________________■____________________________________________________________- d

Jij hebt de motivatie.
Wij geven je de opleiding

(en daar hoeft 't niet bij te blijven!)
>

ff ■'! | 'I Wie zijn wij? Hoe kan je loopbaan er in de
1 ; M Met totaal circa 3.000 medewerkers toekomst verder uitzien?

mm*mmm*W ) * % ' " behoort de Stichting Ziekenzorg Westelijke Heb je de opleiding tot leerlmg-
1/ "k . I lff.4 ;I Mijnstreek tot één van de grotere ziekenverzorgende met goed resultaat

■*. * ii ;ffi '$ 'h' werkgevers in Nederland op het gebied voltooid dan hoeft het daar vanzelf-
V '\ m ijf R'-i /// van intramurale gezondheidszorg. sprekend niet bn te blijven!

J *j \ /ft ii&rijji.l. jl// . _HM Na het behalen van je diploma kun F
****mmv) "H. \ \- 'ïIjHÊLw'iIÊA 1 "1" II ■ [ ______ I I "~~" f~T binnen onze Stichting zelf verder werken
/ ■ "* ,v ■ ; lkl>i lly^f^KPlPff /( <<* —~_i —:r__:-__-^__. ' L 1 "=_ — __r _ aan je carrière, waarbij er diverse

'\ ,^%A lssfel_y*j_M_/^^raJ_/? _^W __■ I _^J I■■ I IHm ■■ ■ interne vervolgopleidingen mogelijk zijn
\ °\ _ZJ»r U _T^___l Wl I IWI I zoals bijvoorbeeld A-verpleegkundige.

i!1 mw^Mk&f^im^^+J T f *n ! Toelatingsvoorwaarden.
\l .■v/^kwg__A*.li__??S_^^^ ' ' '....,■-__ .'ll'''' Je kunt solliciteren als je bij de aanvang

X l "^^^Ml^fl^^^?^llC ! J É van de oP^iding minimaal 16 jaar en ff ,. \. Jtr^__u^l__-^^^^^ __UJ»l#7_Tïi_iW~_-t_U__~__nii maanden bent en tenminste in het bezit v«
X x«A^3r>X-^_^^/S_fp£^_m _£ __« l\.\__Tl W' 3 1 ____■l^r I VI ILI minimaal twee vakken op C-mvo.PyT ,JtJI

l I I | l ~lg| 3f Het spreekt vanzelf dat de opleiding |i
ir'lW_.CT__TV Cj:Jt_______£—■■■■■ ■■ w ■ --J_______r— ' ' ' i i I i I i I ziekenverzorging open staat voor zowel

■ ""■■miïiiill.- ï___'""'n_ \C_T"" 'Z^\ * ’ jflfl BfiSi»- Voor de verpleeghuizen St. Jansgeleen, ontvang je f 395,- netto zakgeld per maan
_______>C\ \ V \i\ IjSÊr^ St. Odilia, Invia en St. Agnetenberg Daarna start je met en salaris van ’ 1-205.' , ,

____JWWP^s"^^^rSv\ s^-^V: Jr Geleen/Sittard leiden we leerlingen op tot bruto per maand. Tijdens het 2e werk-leerj''
■I^*^ \£ X'\ \Ls V*^lË ziekenverzorgenden. ontvang je ’ 1.423,- bruto per maand. D.e

fsSTfs^%___-_^ *"""*" " — J XoTehg^VrSvïo^den zijn
iX*^v_. jl die in september 1990 van start gaat. geregeld in de CAO-Ziekenhuiswezen.

|JÉP*^ >**V. --rS^k o M^^l!^£n^^mdAierm Zowel o?de Ibkafie" Sittard als Geleen is

.--■ I m Jm «" berken samen 9*an. De theorielessen van j^deai^fïSn^^arote winkelcen^, \ S* s mdc verpleeghuizen in Geleen ofwel in Heb je belangstelling?
i__~—«"""""- ff j / Sittard Als je geïnteresseerd bent in de opleiding' 1I /\/ De duur van de °P'eidJn9 is m Jlar' " aan'Dienst^rsoneïl en Omanisltie^van If / /f Sndrerde^J2n30

7rm n̂nd^nOSXerere S^ichtfng ZiekenzTc^West?S Mi nstreek,MS / ' dende^penode en 23 maanden werk-/leer- Barbaraitraat 1, 6164 HK Geleen.
' . ' naM___^_3 Pc . -—uni, Vermeld in de linkerbovenhoek van de———mmmmmmm Het lee?plaTvaennOeiding omvat enveloppe: vakaturenr. Hvß 43

ondermeer de volgende leergebieden: a

JPPP Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek ïlS^föwskïïndï^ en een m■§ ___■§■ «i fl
(_"(_£_( "** ** ' ' aantal algemeen beroepsondersteunende ■ Hvß"

LJ Deze dynamische stichting beheert de volgende instellingen: vakken.
_

Het praktisch gedeelte omvat o.a. I __f \m% m u heeft mij enthousiast gema*
" Maaslandziekenhuis, Sittard en Geleen (957 bedden) het |eren verplegen van merendeels ■ voor de "pleiding ziekenverzorging.
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden) oudere bewoner! op verschillende ■7° ° °f»em 9 ~" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden) afdelingen van een verpleeghuis, waar- I 'kheb da motivatie en wil graag een
"Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden) onder een afdeling voor somatisch zieken " sollicitatieformulier ontvangen.
"Verpleeghuis St. Agnetenberg,Sittard (75 bedden) en een voor psychogeriatrische bewoners. I « I

Bovendien een oriëntatieperiode op de ■ Naam: ~ >

paramedische afdeling en de aktiviteiten-
I begeleiding. I Mres.

Aanbod vast dienstverband. ■
Voor leerlingen die hun beroeps- I
voorbereidende periode met goed gevolg I Postcode:
beëindigen is de kans op een vaste baan AmaanWeZ,g' //^Woonplaats:

?6-._._._._._. **+' "



GELEEN - Anderhalfjaar geleden be-
gon de wederopstanding van het Lim-
burgse ijshockey. Toen werd een vrien-
denclub geformeerd die zich over de al
dan niet failliete inboedel van de toen-
malige Smoke Eaters mocht buigen.
Henk Quadflieg, de huidige voorzitter,
was één van hen. Via een ingrijpende
bestuurlijke reorganisatie werd de
nieuwe stichting op poten gezet, terwijl
vanaf dat moment het hoogste sportie-
ve doel werd nagestreefd. Die race om
het landskampioenschap is inmiddels
in een lofwaardige poging gesmoord.

" „Vergeleken met voorheen is Smoke Eaters aan een zakelijker aanpak bezig", zegt Henk Quadflieg. (inzet)

sultaten van één of twee wed-
strijden," stelt Quadflieg wat al
te simplistisch. „Daarnaast heb-
ben we de sponsors te weinig
waar voor hun geld geboden. De
publiciteitswaarde is tè gering
geweest

„Ons seizoen is mislukt, we moe-
ten weer opnieuw beginnen," al-
dus aanvoerder Risto Mollen.
„We moeten weer een hechte
band kweken. Dat is altijd de
kracht van Smoke Eaters ge-
weest. Financieel hoeft een beter
seizoen niet eens veel duurder te
zijn. De salariëring moet alleen
meer op 'loon naar werken' ge-
richt zijn. Nu worden nog veel
spelers overbetaald, als men
zichzelf in de eigen beurs snijdt
bij slecht presteren, doet men al
gauw een stapje extra. Ons be-
stuur heeft het niet in zich om

T."^" wee even onverwachte
onnodige verliespartyen te-gen een kwalitiatief veel minder

Nijmegen, maakten aan diearoom een abrupt einde. Voordeweede achtereenvolgende keer
overigens, want vorig jaar was

Eaters al eenzelfde lot be-schoren. Toen bleef men op de,weede plaats steken, nu was een
rde plaats het hoogst haalbare.

J*at zyn de plannen van de ijs-
"ockyclub, nu diverse spelers
nebben aangekondigd hun heilvees geld) elders te gaan zoeken?*-n opereert de leiding van de ys-

niet wat te voor-
«cntig om de absolute top te ha-len?

zakelijke bijdragen kon leveren,
waardoor de laatste wedstrijden
tenmiste konden worden ge-
speeld. Daarnaast waren de ta-
ken binnen de organisatie niet
goed verdeeld. Het nieuwe be-
stuur is dat gaanregelen en is in
de tweede plaats lijnen gaan leg-
gen naar mogelijke sponsors.
Voor mjj was dat een interessan-
te confrontatie, omdat ik niets
van ijshockey wist, maar ook
niet wist hoe succesvol Smoke
Eaters eigenlijk wel was. Eerste
taak was die financiële onder-
bouw rond te krijgen en ook een
stuk managementstructuurop te
zetten. In datfinanciële vlak heb-
ben we geen halfzachte, maar
hele harde afspraken gemaakt.
Geschreven contracten, dus. Met
name met HenkKivits van Inter-
cai, dieook van te voren het sei-
zoen gered had. Andere sponsors
kwamen in zijn kielzog mee. Die
manier van handelen was een
cultuuromslag van 'oude-jon-
gens-krentebrood' naar een za-
kelijker benadering."

door

Bert groothand ]
van wie zij hun geld krijgen. Van
het feit dat dat geld niet altijd in
de boeken van de stichting is te-
rug te vinden zullen ze eveneens
niet wakker liggen. Als de stich-
ting is opgedoekt, spelen zij in
negen van de tien gevallen al
weer in een andere plaats.

Speelruimte
Op basis van de begroting kon
vervolgens worden vastgesteld
hoeveel toeschouwers nodig wa-
ren en welke speelruimte men
had om spelers aan te trekken.
Een zeer degelijke benadering
die vele yshockeyvereningingen
vreemd is. Vooral omdat de
meeste ijshockeyteams onderge-
bracht zyn in een stichting,
schroomt men niet bij al te grote
financiële hindernissen de stich-
ting een voortydige doodte laten
sterven en vrolijk verder te gaan
met een nieuwe stichtingsvorm.

J1de ijshockeywereld is Smoke
een witte raaf. Geleidoor zeer betrouwbare mensen

P een manier waar de degelijk-heid vanaf straalt. Wat is er ver-eerd vanaf het moment dat
jwadflieg het roer in Glaner-
r°°k overnam? „Ik moet zeg-

*^n dat ik ook niet echt goed
*fet hoe het voor onze komst in

zat," begint Henk Quad-,üeg zijn verantwoording. „Dui-
jeUik was wel dat er financieel

"een basis was en dat men aan-gewezen was op wat noodgrepenI Jl dat daardoor het seizoen niet. Smaakt kon worden. Daar-oor heeft men ad hoc een vrien-erikring opgericht die de nood-

In het ijshockeywerekije is de
oprichting en 'afwikkeling' van
de stichting Amsterdam 2000
daarvan een schrijnend voor-
beeld. Voor accountant Henk
Quadflieg niet meer en minder
dan een gruwel. Veel spelers zal
het evenwel een zorg zijn hoe en

alleen Pettersson de zwarte piet
toe te spelen. Ook de bijvoor-
beeld met veel misbaar binnen-
gehaalde aanvaller Larry Rusco-
ni faalde waar hij maar kon. Niet
zo gek toen achteraf bleek dat de
man twee jaarniet gespeeld van-
wege een gebroken been. Resul-
taat was in ieder geval dat de Ge-
leense ploeg in de play offs tegen
Nijmegen twee keer op onbegrij-
pelijke wijze het schip in ging.
Direct gevolg is nu dat een aantal
spelers, Mike Louwers, Risto
Mollen en Chris Brant al in de
slag zijn met andere clubs. Abso-
lute uitblinker Brant, die per sei-
zoen zon slordige 40.000 dollar
verdient, zal niet staan te pope-
len in een team te blijven spelen
dat de echte top weer niet ge-
haald heeft.
„Je haalt dus je sportieve doel-
stelling niet op basis van de re-

Bij Smoke Eaters-nieuwe stijl
zijn dergelijk constructies vol-
gens de voorzitter niet mogelijk.
„Teammanager Hub Notten
kreeg een bepaald budget, waar
hy mee uit moest zien te komen.
Wij als bestuur willen ons daar
niet mee bemoeien, daar hebben
we geen deskundigheid in. Vorig
jaar werden we tweede en onze
doelstelling was om dat mini-
maal te evenaren. Dat is dus niet
gelukt en op de man af gevraagd
wil ik best zeggen dat we daar be-
hoorlijk teleurgesteld over zijn.

In uitwedstryden ging het nogal
eens mis, maar hier in Geleen
speelden wij bij vlagen ijshockey
dat het beste van Nederland
was."
In den lande gold Smoke Eaters
als één van de, zo niet het best
hockeyende team van Neder-
land. Waarom werd dan toch de
doelstelling niet gehaald. Sep-
tember afgelopen jaar toverde
Notten een Zweedse wondertrai-
ner uit zyn hoge hoed: Tore Pet-
tersson. Een oefenmeester van
wie de spelers diverse nieuwe
spelpatronen leerden, maar die
voornamelijk veel te aardig was
voor de groep. Resultaat: de dis-
cipline verslapte en er werd niet
meer gepresteerd zoals dat tot de
mogelijkheden behoorde.
Zwarte piet
Toch zou het te gemakkelijk zijn

Ontslagen Belgische bondscoach slachtoffer van hetze

Walter Meeuws:
'Ik heb mijn

nek uitgestoken'
Van onze sportredactie

" Walter Meeuws toen hij nog deeluitmaakte van de 'rode duivels. Eenfantastische tijd en
bovendien een periode, die beduidend langer duurde dan zijn bezigheden als bondscoach.

eens een risico te lopen. Hetis al-
lemaal heel doordacht. Voor een
jongen als Chris Brant wordt
geen overdreven moeite gedaan.

riet is nu zelfs zo dat een groep
horeca-mensen en een aantal
supporters fondsen verzameld
hebben om hem te behouden.

Smoke Eaters werkt met een be-
groting van zes ton. De landkam-
pioen Rotterdam doet het met
ongeveer een miljoen. Mollen:
„De Rotterdammers hebben na-
dat ze de titel pakten 10.000 gul-
den de man gekregen. Onze
winstpremie bedraagt 300 piek.
Dat zegt al heel veel. Misschien
zijn we bij de Smoke Eaters wel
te bekrompen bezig. Maar- een
echte ommezwaai in dat beleid
verwacht ik niet op korte ter-
mijn. Onze enige kans is een ex-
tra sponsor. Maar ja,onze huidi-
ge sponsor zal niet echt tevreden
zijn met de publiciteit, laat staan
een nieuwe geldschieter."

Fundamenten
Er zal dus wel wat dienen te ver-
anderen in Geleen. De funda-
mentenzijn gelegd, het organisa-
torische bouwwerk staat er. Dat
is al heel wat in de Nederlandse
ijshockeywereld. Niettemin
staat of valt alles met sportief
succes en dat is vooralsnog uit-
gebleven. Eerste gevolg is dat Ki-
vits, de grote man van sponsor
Intercai zich al ontevreden heeft
uitgelaten. De enige manier om
volgend jaar niet weer op een
vierde plaats terecht te komen,
lijkt de begroting op te krikken.
„Als de sponsors met een relatief
geringe verhoging van debijdra-
ge één of twee belangryke spe-
lers kunnen binnenhalen, waar-
door de kans op succes groter
wordt, zullen ze daar ook naar
moeten kyken," formuleert
Quadflieg een voorzichtig ver-
zoek aan het adres van zijn geld-
schieters. „De komende weken
gaan we ons budget vaststellen
voor volgend jaar en in principe
zal dat niet veel hoger zyn dan
dat van dit jaar. Er bestaat wel
een reële mogelijkheid dat we
rond komen met een andere
sponsor en dan krijgen we wel
wat meer ruimte. We gaan echter
geen zwarte betalingen doen, om
spelers naar ons toe te trekken.
Het falen van het afgelopen sei-
zoen is geen kwestie van geld ge-
weest."

****************************************************
van tierets nodig, maar kon ik op
hetzelfde moment niet om de
klasse van Grün heen. Speel ik
niet met Grün, dan krijg ik van
de andere kant weer alle gedon-
der."

" Hoezo? De beste speelt en als
dat Gerets is, zet je Grün op de
bank.
Meeuws: „Nee, zo werkt dat niet.
In december is er trouwens nog
een enquête gehouden onderalle
trainers in eerste klasse. Vijftien
man kwamen met exact dezelfde
selectie en hetzelfde elftal als ik
opstelde. Zonder Scifo. Luister:
die acht hebben geen zekere
plaats, dat heb ik nooit gezegd.
Langs de andere kant ben ik er-
van overtuigd dat ze samen kun-
nen spelen. Gerets en Grün, De-
Mol en Clijsters. Ik blijfer ookbij
dat we met vier verdedigers toe
kunnen, maar soms moetje klei-
ne consequenties aan je elftal
verbinden. Ik wilde alleen een
aanvallender ingesteldheid. Ik
heb m'n nek uitgestoken, want
ik vind dat deze ploeg aanvallen-
der kan spelen. We zyn niet zo
rijk getalenteerd als Nederland
met Gullit en Van Basten, maar
we kunnen aanvallender spelen
dan in het verleden, omdat we
ruimer in onze aanvallers zitten.
In mijn tijd gokten we puur op
de counter, met Ceulemans en
Vandenßergh voorin. We speel-
den efficiënt, maar geweldigaan-
trekkelijk om te zien was het
niet. Ik wilde een kleine aanval-
lende dimensie toevoegen. Maar
toen riepen er een paar: 'Wat
denkt 'm wel?Hij gaat aanvallen,
dat kunnen wij toch helemaal
niet!' Daarom ben ik ervan over-
tuigd dat ik niet op m'n kwalitei-
ten ben ontslagen. Die kun jena
zes wedsrijden en 21 trainingen
niet eens goed beoordelen, denk
ik."

" Je kent de situatierond Thijs
Libregts.
Meeuws: „Er zijn overeenkom-
sten, maar Libregts is vanaf het
begin bekritiseerd en niet door
enkelen, maar door een heel pak
tegenstanders. Bovendien heeft
hij een paar frontale aanvallen
van spelers te verduren gehad.
Dat is bij mij niet gebeurd. Ik
heb nooit problemen gehad met
de bond en niet met de spelers-
groep. Maar ik zeg niks over Li-
bregts. Ik heb er m'n gedachte
over hoe het zal gaan, maar die
houd ik beter voor me. Voor my
geldt: het is jammer dat je een
mooiekans krijgt in het leven die
sommigen je niet gunnen."

" Want De Saedeleer was...
Meeuws: „Ik had liever datje die
naam dus helemaal niet meer
noemde."

eerder gebeurd in een uitwed-
strijd van de nationale ploeg. Het
werd 2-2. Vijf punten uit drie dus
en een saldo van 8-2. Myn vraag:
waarom stond toen niet iedereen
achter de ploeg? Antwoord: dat
heeft dus te maken met mijn fi-
guur."

" Jou werd arrogantie verwe-
ten.

Dat moment kwam vorige zo-
mer. Thys trad terug en werd
„technisch coördinator",
Meeuws (38 pas) moest de kwali-
ficatie voor het WK in Italië ver-
der alleen zien af te dwingen. Zo
was het althans voor de buiten-
staanders, want een bondscoach
van België is nooit alleen. Bij de
Rode Duivels fungeert al jaren
een reserve-bondscoach, soms
vermomd als schryvend journa-
list, meestal als tv-commentator.

j^ERLE- Een record is het
c,et. maar weinigbondscoa-?jes zullen sneller op straat
Jn gezet dan Walter*^euws. Na zes wedstrij-
v *J> waarvan er één werdrioren, een vriendschap-

wedstrijd in en te-
ouh kreeg de

* <?t
sPeler van onder meer

\ g^ndard Luik > Club Brue-i ïvt,^en Ajax zijn congé.
1 Pc/e^ws snapt er nog altijd
' 6eer» jota van.

De ook in Nederlandzéér beken-
de Rik de Saedeleer startte een
campagne om Meeuws weg te
krygen, vanaf het moment dat
Guy Thys was teruggetreden.
Resultaat: donderdag 1 maart,
zes wedstrijden na indiensttre-
ding en enkele maanden voor de
eerstvolgende oefenwedstryd
werd het contract met Meeuws
„in overleg" met onmiddellijke
ingang ontbonden. „Het kli-
maat"rond de ploeg deugde niet,
aldus het bestuur. door de Waalse pers vogelvn.

verklaard."

Be
w Voetballer Walter Meeuws
ka^. geen snotneus. Hij werd
Stan5lOen met Club Brugge ensPe2IH Luik (twee maal)'
er>w zesenveertig interlands
fen :as .een van de dragendefigu-
hetpL- lllustere selectie die bij
haairt van 19»" in Italië definale
lan<i en '"P* van West-Duits-
bef0Verloor. Meeuws was een li-
»Üet " Van uitzonderlijke klasse,
*Ün i -.f 'aatste plaats vanwege
*iCht

,eiderscapaciteiten en in-
" Als je Guy Thys vraagt wat
hij heeft gedaan om jou in die
tijd uit de wind te houden, zegt
hij: 'zeer weinig. Er was geen
beginnen aan, zei Thys.

Meeuws: „Ik ben niet arrogant.
Natuurlijk liep het contact met
de pers in het begin even stroef.
Naclien was dat uitstekend. Maar
hetklimaat was toen al niet goed.
Er werd niet geaccepteerd dat
iemand van 38 voor de groep
stond. Tegen Zwitserland zette
ik bovendien Clysters en DeMol
in het centrum. Die twee zijn
geen vrienden en konden dus
volgens bepaalde journalisten
nooit samen in één ploeg spelen.
Maar ik had dat met die twee be-
sproken en dat bleek geen pro-
bleem. Hoe dan ook kreeg ik de
volgende dag een genadeloze
pers. Men greep het spelvan Clij-
sters en DeMol aan om me te
vonnissen. Ze speelden niet
groots, maar het kon en het kan.
Dat moet groeien. Wat dacht je
tegen Luxemburg? Zette ik Ge-
rets op de bank. Met Eric heb ik
daarover een heel goed gesprek
gehad. Hij kende de achterlig-
gende gedachte, ik wilde iets
proberen voor de Mundial, voor
het geval er iets met hem zou ge-
beuren. Dat was geen probleem
voor Eric, maarals jedan ziet hoe
Scifo reageert..."

man achterin, het systeem van
Thys.
Meeuws: „Na Luxemburg kreeg
ik alles en iedereen over me
heen. Er moest duidelijkheid ko-
men en die wilde ik scheppen.
Ook naarde spelers. Daarom heb
ik toen acht basis-elementen
aangeduid: Preud'homme, Ge-
rets, Grün.'Clijsters, DeMol, Van-
derElst, DeGryse en Ceulemans.
Ik wilde geen keuze maken tus-
sen Gerets en Grün, allebei back
en ook niet tussen Clijsters en
DeMol. Ik wilde wel duidelijk-
heid."

" Maar je pint jevast: die acht
spelen zeker.
Meeuws: „Nee, deze acht moes-
ten de zaak op sleeptouw nemen,
moesten de verantwoordelijk-
heid nemen, in de nationale
ploeg van nu had ik de routine

Meeuws: „Ik verwijt Guy niks,
alleen kun je zegen dat het geen
gelukkige constructie was. Guy
was er altijd, in de kleedkamers,
bij de trainingen. Als er gewon-
nen werd, kwam dat door Guy,
werd er verloren dan was dat
mijn schuld. Omdat hij zo dicht-
bij was, gafhij mensen reden tot
bepaalde veronderstellingen."" Die liep weg.

bespreking gezegd dat de kracht
van onze ploeg altijd de saamho-
righeid is geweest. Daar deed ik
dus een beroep op, vanwege alle
commotie die er was geweest na
Luxemburg (toen België zich
blameerde met een gelijkspel,
red.). Vervolgens heb ik de op-
stelling gegeven, zonder Scifo,
maar meteen gezegd dat Scifo de
tweede helft zou spelen. Toen
zyn ze gaan omkleden voor de
training, maar Scifo trok zn
schoenen weer uit. Die wilde een
gesprek. Hij vertelde doodge-
moedereerd dat hij alleen naar
Brussel kwam om te spelen, niet
om op de bank te zitten. Thys en
de bondsvoorzitter hebben hem
toen gezegd niet weg te lopen,
omdat het anders voor altijd ge-
daan zou zijn. Ik heb dat niet af-
gewacht en heb Scifo wegge-
stuurd. Sinds die dag ben ik ook " Feit is dat je aanvankelijk

met vier verdedigers speelde en
naderhand overstapte naar vijf

Ha Jf**?*6 kwaliteiten zette hy
Meeuw 1(?0Pbaan in als trainer.
Ser Li s begon by" tweede klas-
Hiaan ,erse SK, maar was zeven
toen iv

n later al vertrokken,
Van da o een aanbieding kreeg
Ie inf. . lgische bond Hetzelf-
eet, I3Uut dat hem eerder na

Jt°opschandaal had ver'
dat een einde had 6e'na.ti0n„a?n Znn carrière als inter-

Vroeg hem nu assistent
<ie te,V_,e? van Guv Thys om later
Hier, g s definitief over te ne-

Meeuws: „In eerste instantie wel.
Op maandagvoor dewedstryd in
Griekenland kwamen we samen
op de Heizel. Ik heb toen in een

" Om met een gemakkelijke
vraag te beginnen: welkefouten
heb jezelf gemaakt?
Meeuws: „Pfff, dat noem ik geen
gemakkelijke vraag. Natuurlyk
heb ik fouten gemaakt, zoals elke
trainer. Luister: ik ben op 1 juli
begonnen, op 23 augustus had-
den we onze eerste wedstrijd,
thuis tegen Denemarken: 3-0 ge-
wonnen. Twee weken later ging
het om kwalificatie voor hetWK,
tegen Portugal: 3-0 gewonnen.
Er waren 35.000 toeschouwers op
de Heizel en die stonden alle-
maal op de banken. Het was ja-
ren geleden dat ze het Belgisch
elftal zo goed hadden zien spe-
len. Toen een maand later naar
Zwitserland. Kregen we na de
rust zeven, acht formidabele
kansen. Dat was ook nog nooit

'Falen van Smoke Eaters geen kwestie van geld geweest'
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Van onze sportredactie

KERKRADE/SITTARD -
Vanvond staan, in Kaalhei-
de, twee rivalen tegenover
elkaar, die bijna altijd zor-
gen voor een zinderend
spektakel, Roda JC en For-
tuna Sittard. In het verleden
een duel dat vaak goed was
voor een gelijkspel, maar
nooit kleurloos, en dat zal
het vanavond evenmin zijn.
De Zuidlimburgse 'oost-
west-voetbaloorlog' trekt
iedere keer weer vele dui-
zenden toeschouwers, en de
verwachtingen zijn altijd
hoog gespannen. De derby
kent ook immer 'de ster van
het veld', maar de voor dit
duel gedoodverfde smaak-
maker John van Loen, Ro-
da's machtige spits, is er
vanavond niet bij. De 'vuur-
toren uit Utrecht' kreeg vo-
rige week in zijn geboorte-
stad zijn omstreden derde
gele kaart. De Utrechtenaar
zóu ongetwijfeld de man
van de wedstrijd hebben
kunnen worden, maar moet
voor de zoveelste keer dit
seizoen van de kant af toe-
kijken. De tuchtcommissie
van deKNVB heeft gespro-
ken.

Wie is die van Loen nou eigen-
lyk? Kan hij voetballen of alleen
maar 'oorlog maken' en verbaal
aanwezig zijn? Is het een kanjer
of een schlemiel? Roda JCrouwt
om zijn afwezigheid; Fortuna
Sittard juicht in stilte. Vriend en
vyand laten voor deze derby hun
licht schijnen over het fenomeen
John van Loen.

Donderdagochtend nam Han
Berger een hoogst ongebruike-
lijk hulpmiddel ter hand tijdens
de training van Fortuna Sittard:
een laddertje. Een verhoging als
hulpmiddel voor Willy Boessen.
„Komt Willy wat beter uit de verf
in de luchtduels met John van
Loen", vond Berger. De practical
joke van Berger was illustratief
voor de kopzorgen die Fortuna
Sittard zich om Van Loen maak-
te. Achteraf voor niets, want de
'Domtoren' zit tijdens de derby
een schorsing uit. De zoveelste
keer dat hij ontbreekt. Afgelopen
zaterdag was het al voorspeld.
Jeugdtrainer Chris Dekker toen:
„Van Loen krijgt tegen FC
Utrecht zijn derde gele kaart en
is niet van de partij tegen Fortu-
na. Dat scheelt Roda vijftig pro-
cent". Vijftig vindt Henk Duut
wat overdreven, „maar twintig
procent scheelt het zeker. Bo-
vendien had ik twee weken gele-
den al die kaart voorspeld. Voor
John en mij lagen er twee opties.
Na de wedstrijd die Roda tegen
.7..1 1 ___.1~1.- K-...-.---. ._,__

Fortuna Sittard heeft
kopzorg minder dank zij
schorsing John van Loen

Roda JC
onthoofd

____A_______B__H__B ■■ ■■ Foto. DRIES LINSSEN

" Het 'hoofdberoep' van John van Loen. Op dezefoto namens Roda JC de balkoppend richting Sparta-doel.

het er nog uitgebreid over gehad.
We waren tot de conclusie geko-
men dat Van Loen een gelekaart
zoukrijgen ofdat een van ons het
einde van de derby niet zou ha-
len. Van Loen koos voor geel. Ik
wist wel dat hij bang voor me
was "

Hoe bepalend voor Roda JC is
John van Loen nu eigenlijk? De
rossige spits scoort voor zijn club
aan de lopende band, maar er
gaat geen wedstrijd voorbij of er
is rond zijn persoon wel iets aan
de hand. Hy is voor zijn ploeg
van enorme waarde, maar zit wel
een-derde van het aantal wed-
strijden aan de kant door schor-
singen of blessures. Sommige
voetballiefhebbers gruwen van
zijn ietwat houterige stijl en be-
stempelen hem als kruk van de
bovenste plank. Steeds meer
mensen beginnen echter in te
zien dat Van Loen de belangrijk-
ste speler van de Kerkraadse
ploeg is. Een man, die de gemoe-
deren voortdurend bezighoudt
en die de aandacht met de regel-
maatvan de klok op zich weet te
vestigen. Positief, maar ook ne-
gatief. In diverse situaties blijkt
hy iedere keer weer als de 'schle-
miel' uit de strijd te komen. Hoe
kijkt hij daarzelftegen aan, maar
vooral wat vinden anderen van
hem? Vooral bij de tegenstander
van vanavond, Fortuna?

„Hij kan niet voetballen, maar is
levensgevaarlijk", is de analyse
van Fortunees Duut, die meteen
daarop enigszins bijgesteld
wordt. „Hij kan natuurlijk wel
voetballen, maar het oogt van
geen kant. Het is een speler die
nooit zal opgeven en zijn tien
ploeggenoten op , sleeptouw
neemt. lemand die kan uitdelen
en incasseren. Hij slaat je wenk-
brauw open, maar zeurt ook niet
als je hem, per ongeluk, op zijn
enkel gaat staan. Een prima col-
lega. Een echte, maar dat mag te-
genwoordig niet meer in Neder-
land. Hij hoeft maar scheel te kij-
ken ofheeft een kaart op zak. Het
verbaast me dat er nog geen anti-
Van Loen-comité is opgericht.
Hadden we hem maar bij Fortu-
na".

Belangstelling
Van Loen zou eind vorig seizoen
worden getransfereerd naar So-
chaux. Hij gaat samen met zijn
zaakwaarnemer Rob Jansen naar
Frankrijk waar het beloofde kas-
teel al snel een luchtkasteel
blijkt te zijn. De delegatie druipt
af, terug naar Nederland. Het sei-
zoen is een paar maanden oud als
het zieltogende Feyenoord na-
drukkelijk belangstelling toont.
De voetballer wil zelf maar al te
graag naar Rotterdam, maar
Roda JC vraagt een transfersom
waar vermoedelijk alleen Barce-

krijgt de thuisclub een straf-
schop. Roda JC protesteert fu-
rieus; scheidsrechter Van Vliet
moet het nodige duw- en trek-
werk incasseren. Van Loen wil,
als aanvoerder, verhaal halen en
wordt vervolgens het veld uitge-
stuurd, terwijl de televisiebeel-
den duidelijk aantonen dat juist
hij de arbiter nauwelijks geraakt
heeft.

Afgelopen zondag mag Van
Loen voor het eerst na die schor-
sing in het duel tegen zijn oude
club FC Utrecht weer meespe-
len. Halverwege de tweede helft

rustend, „ik heb gewoon mijn
naam tegen. Zoals tegen FC
Utrecht ook, ik had de hele wed-
strijd nog niets gedaan, maar
moest gewoon als voorbeeld gel-
den. En met die andere dingen,
ik doealtijd normaal en zeg nooit
rare dingen, maar op de één of
andere manier overkomt dat mij
altijd."

Imago
Hoe dan ook, het bevestigt het
imago datVanLoen, tegen wil en
dank heeft opgebouwd, iedere

kan niet voetballen, maar
is levensgevaarlijk' j

lona over na zou willen denken.
De transfer ketst dan ook onmid-
dellijk af. Onlangs meldde Atleti-
co Madrid zich. Ook die club
heeft inmiddels interesse in de
Roda-hoogwerker.

„Kan ik me levendig voorstel-
len", zegt Han Berger. „Het is een
van de beste spitsen van Neder-
land. Niet alleen zijn uitstekende
wedstrijdmentaliteit en zijn kop-
kracht zijn alom bekend, ook
voetballend is Van Loen vooruit
gegaan. Van typische stormram-
spits is hij aanspeelpunt gewor-
den. Kan een bal vasthouden en
kaatsen. Zijn scorend vermogen
is groot en hij is verschrikkelijk
lastig voor elke tegenstander.
Van Loen boezemt ontzag in".

Schorsingen
In de uitwedstrijd tegen Sparta

dreigt de sfeer wat al te opge-
wonden de raken. FC Utrecht-
speler John Moore gaat keihard
in op Gêne Hanssen, de bal gaat
echter verder en in het eerste
duel daarna vindt scheidsrechter
Van Swieten het noodzakelijk
als voorbeeld een gele kaart te
geven. Slachtoffer: Van Loen.
„Ik zag Han Berger op dat mo-
ment van blijdschap overeind
springen op detribune", zou Ro-
da-voorzitter ServeKuyer enkele
dagen later zeggen, met het oog
op de derby.
Na afloop beweert Van Swieten
spijt van zijn actie te hebben en
vermeldt op het wedstrijdformu-
lier dat hij graag zou zien dat de
gelekaart wordt ingetrokken. De
tuchtcommissie . reageert even-
wel uiterst star en handhaaft de
automatische schorsing voor één
wedstrijd. „Ach, met die kaar-
ten," reageert John van Loen be-

keer weer. Uiteraard heeft zijn
uitstraling alles te maken met
zijn manier van spelen in het
veld: agressief en boordevol
doorzettingsvermogen. „Hij doet
nogte vaak dingen dieniet nodig
zijn", vindt Han Berger, die in
Utrecht een jaarlang werkte met
'die rooie'. „Hij is wel verstandi-
geraan 't worden, maar heeft nog
een lange weg te gaan. Als hij
nou bij Sparta dat duw- en trek-
werk aan zijn ploegmaten had
overgelaten en was weggestapt,
was er niets aan de hand ge-
weest. Hij heeft daarnaast ook
nog de schijn tegen zich. In het
verleden heeft hij zijn reputatie
opgebouwd en nu plukt hij daar,
soms niet terecht, de vruchten
van. Het is geen lastige of verve-
lende jongen. Integendeel".
Afen toe is hij door een overmaat
aan geldingsdrang het spoor
enigszins bijster. Zo kopte hij in

de thuiswedstrijd tegen MVV in
zijn ijver te assisteren in eigen
verdediging, de bal kiezelhard in
eigen doel.
„Ik ben gewoon een simpele
voetballer. De bal aannemen en
kaatsen. Een beslissende actie
zal je van mij niet zien. Als een
club mij koopt, is dat voor mijn
mentaliteit. Ik zeg altijd, dat als
je vijf minuten voor tijd met 2-0
achter staat je gerust nog wel
kunt winnen. In het veld ben ik
gewoon druk, maar spéél dat niet
om de anderen vooruit te
schreeuwen. Ik ben écht zo, wil
gewoon altijd winnen. Nu is het
langzamerhand zo dat iedereen
verwacht dat ik voorop ga in de
strijd. Dat is ook de manier van
spelen die hier in Kerkrade aan
slaat. lemand door de benen spe-
len is altijd leuk, maar waar ze
hier helemaal gek van worden is
als je je tegenstanders' gaat opja-
gen. Dat zal wel te maken heb-
ben met de mentaliteit van heel
hard werken die hier heerst,"

Fair
Opvallend is dat Van Loen be-
reid is tot de bodem te gaan,
maar nooit over de schreef gaat.
Hard, maar fair. Toch zit aan zijn
imago op een of andere manier
ook een bijsmaak van 'onaange-
past', 'gemeen' en van 'de speler
die alleen met zijn hoofd gevaar-
lijk is. Een visie die met verve
wordt bestreden door zijn trainer
Jan Reker. Overigens kent de
liefde van Reker voor zijn spits-'
speler bijkans geen grenzen en
stelde de oefenmeester dat zijn
eerste daad na de verlenging van
zijn contract het vastleggen van
Van Loen zou zijn.

„Die jongen is echt het tegen-
overgestelde van zijn imago," be-
gint Reker zijn verdediging.
„Geef mij één voorbeeld dat hij
zijn tegenstander torpedeert, die
zijn er gewoon niet. Kijk, Nan-
ninga speelde hier bijvoorbeeld
op precies dezelfde manier, maar
die deed het slimmer. Johnkrijgt
dat nu gelukkig ook steeds meer.
Ik praat daar ook veel met hem
over. Hij krijgt die kaarten ook
altijd voor praten en ongecontro-

leerd gedrag en dat moet nu juisj
gecontroleerd worden. Het moe*
een gezonde agressiviteit zij^:
Een bokser, om dat voorbeeld
maar eens te noemen, die ong^
controleerd agressief is, word1

binnen de kortste keren knocK"
out geslagen. Het is bovendieJj
een fantastische jongen, hij heeP
alleen de naam onbehouwen et
onbeholpente zijn. We hebben w
de buurt van Valkenburg W*» 1

wedstrijdjes gespeeld voor e&>
school van lichamelijk gehand1'
capte kinderen. Tussen die wed.
strijden door zit hij voortduren"l
met die kinderen op schoot."

Belangrijk
Afgezien van zijn inbreng wa*
het de vechtersmentaliteit b^
treft, kan ook statistisch wordej1
aangetoond dat Roda JC simpe)'
weg minder goede resultaten b^
haalt zonder zijn inbreng. „In W
taal hebben we acht wedstrijde':
zonder hem gespeeld," vervolg
Reker. „Uit die wedstrijden heP"
ben we negen punten gehaald.
Volgens ons gemiddelde zoud^dat er in ieder geval elf hebb^J
moeten zijn. Hij wil nu we£'
Nou, dat bepalen wij wel. "
hebben nog een optie van cc
jaar op hem en daar gaan we ze
ker gebruik van maken. Ma^luister, als Barcelona mij kol 11

vragen als trainer, 'ben ik o"
vertrokken. Als eén club er on_^
looflijk veel geld voor over heet
is niemand te houden. Problee*1

is echter dat als Johnvertrekt J
er altijd minder van wol*»
lemand met dezelfdekwaliteit^
voor het geld dat hij moet °r
brengen is er niet."

De rossige voetballer werd afl
derhalfjaar geleden voor 1 n^
joen gulden ingelijfd bij R°\,
JC. Speelde zijn eerste seizo#
wat ongelukkig, maar lijkt ztc.t
nu definitief in de top van n
Nederlandse voetbal te werke .
Gunstig voor hemzelf en voor °directe resultaten van de pl°e^j
Ongunstig, omdat zijn vertr* _
daarmee op termijn onafwet1

baar lijkt. „Ja, ook dat is o»
weer reden voor opmerkinge '
vooral in Maastricht lijken
mijn bloed wel te kunnen dr'
ken," vertelt Van Loen. „Ik WU
regelmatig naar mijn hoofd t>^slingerd dat ik hier alleen
naar toe ben gekomen om rÜK^worden. Natuurlijk ben ik h
voor het geld komen voetbalt
Clubliefde bestaat niet meer, *
ders was ik wel bij Utrecht geD .j

ven. Het spel van ons is nu v'V
een groot deel op mij afgesteld j.
maar dat was bij FC Utrecht o^zo en die jongenshebben dat o .j.
veranderd op het moment da
weg ging. Clubliefde is er alte^
nog bij mensen als Hanssen,
blijft hier gewoon tot het ell^,_
van zijn carrière. Ik maak
echter niet druk om mijn i"l^,).
als ze niet over je praten is g.
tenslotte ook niet goed. aJ,oi
woon lekker naar huis en e
het van me af."
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Het Academisch Ziekenhuis
Maastricht heeft twee groepen

hartpatiënten die al veel te lang op de
wachtlijst stonden, met de Stichting

Nederlandse Hartpatiënten naar
Londen gestuurd voor een

bypass-operatie. Een ongebruikelijke
stap, ingegeven door het medeleven

van de specialisten met hun
patiënten. Want meer dan acht

maanden wachten op een operatie -
wetend dat een nieuw infarct fataal
kan zijn - is onmenselijk. Met deze

stap maakten het ziekenhuis, de " Meneer Wetzeis geniet rustig van zijn lunch.

hartchirurgen en
cardiologen

duidelijk dat het
'zo niet langer kan.

Het aantal
Lotgenoten overzee

toegestane hartoperaties in
Maastricht en andere hartcentra in

Nederland moet worden uitgebreid.
Na spoedoverleg met de

ziektekostenverzekeraars wordt er
iets gedaan aan de acute noodsituatie

in Maastricht. Deze week is de
tweede - en misschien laatste - groep

van vijf hartpatiënten van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht

naar het Londense St. Anthony's
Hospital vertrokken. Onze

verslaggeefster Ans Bouwmans reisde
met hen mee.

d
'ke nacht wakker worden en,e"ken aan dat hart. Hoe lang'oudt het het nog vol. Wachten,
"laar wachten. En dan komt dat

g efoontje. Een operatie in
2 êeland. Dat is even schrikken.
n

al je gaan of niet? Heb je nog
Ooit gevlogen, moet je met een

F27 de zee over vooren operatie.
en bypass is voor velen een.^ngstigende ingreep. Het

k "brengen van de beenader die het, °cd om de vernauwingen in deansslagader moet leiden is"limeterwerk. En hoe opgelucht
meeste patiënten zijn dat het er

- eindelijk van gaat komen, er is
* die angst. Angst voor een
s'ukking, voor complicaties.

door

/ ans bouwmans i

" De fysiotherapeute doet voor welke oefeningen de patiënten moeten doen na de operatie.

«^
en sdagmorgen kwart over zes.

Airport. De
„['Patiënten en hun begeleiders
"'moeten elkaar. De echtparen

g "Urmann, Wetzels, Willems en
Vc.tJi?S' Vader en dochter
Mid ,Uilen: Allen uit Zuid" ender>-Limburg. De mannen
2j. eten onder het mes. De vrouwen
Ue a

gedurende het verblijf van
Pat" gen aan hun bed. ledere

«ent heeft recht op één bekendsezicj,,
T'
no n mannen en vrouwen die nu
Lot Vreemden voor elkaar zijn.

genoten. Kameraden in spe.

Toezegging
êere ?hte" tot de tickets z'Jn
vert

geld en het vliegtuig kan
OVp0Vp ' v°orzitter Jan van
Ha„Veld van de Stichting
Uit„ ?atlénten Nederland doet hen
*iekt t 6' "Ziekenfondsen en
nop

k° stenverzekeraars willen
*e de l CenS moeiliJk doen. terwiJ'
het h sten vafi de hartoperatie in
»eta| ',enland toch moeten
gej;

en Dat hebben we via kort
's de " Weten af te dwingen. Diteerste groep, waarbij alle

betrokken ziekenfondsen en
ziektekostenverzekeraars de
betaling nog voor aanvang van de
reis hebben toegezegd," zegt hij
trots.
Een operatie in het St. Anthony's
Hospital kost een kleine 7.000 pond
(22.500 gulden). „De kosten zijn
lager dan in Nederland, zelfs
inclusief vliegtickets," zegt Van
Overveld. „Maar dat mag
natuurlijk geen reden zijn het
aantal toegestane hartoperaties niet
te verhogen. Hoe meer operaties in
Nederland hoe liever."

Wat onwennig stappen de
Limburgers in. Zal de vhicht mee-
of tegenvallen? De begeleidende
intensive care-verpleegkundige
controleert nog even of er
voldoende zuurstofaan boord is. Er
kan immers altijd iets gebeuren. Al
deze mensen hebben vernauwingen
in de kransslagaders. „Er hoeft er
maar een in de stress te gaan en je
bent er al." De kans op een
hartinfarct is altijd aanwezig.
Vroeger ging er altijd alleen een
verpleegkundige mee, vandaag is er

ook een cardioloog bij. „Dat is
beter. Een verpleegkundige kan wel
veel maar mag eigenlijk weinig
zonder dekking van een arts. En
dan weegt die verantwoordelijkheid
toch wel erg zwaar." Op een
begeleidster, die misselijk wordt na,
gebeurt er niets. De onervaren
luchtreizigers stappen monter het
vliegtuig uit.
De groep wordt op de Londense
luchthaven Gatwick opgewacht '
door Irena, de praatgrage tolk van
het St. Anthony's. De bustocht
naar het ziekenhuis zal nog een
klein half uur in beslag nemen. „Als
de bus de andere kant opgaat,
weten we het," zegt een van de
begeleidsters.

Telefoontje
Meneer Willems heeft acht
maanden op een operatie gewacht.
Deze oud-mijnwerker uit Pcy-Echt
is met zijn 67 jaarde oudste van het
stel. Perplex was hij toen het
telefoontje kregen van dokter
Prenger, een van de hartchirurgen
van het AZ in Maastricht. Naar

Londen voor een operatie? Hij had
zich helemaal op Maastricht
ingesteld.
Liefdevol pakt mevrouw Willems
de hand van haar man af en toe
vast. Het is geen gemakkelijke
beslissing geweest. „Mijn
verblijfskosten moeten we zelf
betalen," zegt mevrouw. „En we
hebben nog een kleinkind in huis,
waar we voor moeten zorgen." De
kans om het lange wachten te
beëindigen gaf de doorslag.
Gemakkelijk zijn de afgelopen
dagen niet geweest. „We maakten
ons druk over de reis. En de
ziektekostenverzekeraar wilde eerst
de operatie niet betalen. Pas
gisteravond laat kwam de
toezegging binnen."
Vader en dochter Voskuilen uit
Beek. Hij is schilder en fanatiek
kweker van fuchsia's, zij
verzekeringsagente en fervent
sportster. Zijn vrouw kon niet mee.
'Jij gaat toch wel met me mee,
kind', had hij tegen zijn dochter
gezegd. Zijn ogen stralen onrust en
angst uit. „Ze hoeven er maar een
beetje langs te snijden en je ligt

anderhalve meter onder de grond,"
zegt hij pessimistisch.
De Beekenaar staat al sinds mei
1989op de wachtlijst. „Zolangweet
ik al dat ik geopereerd moet
worden. Het is toch schandalig dat
we naar het buitenland moeten. Dat
moet in Nederland kunnen.

Waarom kan dat niet." Waarom?
Het onbegrip is groot. Evenals de
woede die een enkeling voelt en de
spanning.

De jongste hartpatiënt van de
groep, meneer Entjes uit
Hoensbroek, is een van de weinigen
die ontspannen is. Hij rookt rustig
een zwaar shagje. „De grootsteklap
is het wachten. Angst voor de
operatie heb ik niet. Je moet
vertrouwen hebben." Zijn
vrolijkheid en moed komen wat
vreemd over. „Degenen die zwijgen
zijn de sterksten. Een spuitje en jij
bent weg," zegt mevrouw Willems
licht spottend tegen hem.

Entjes' vrouw verzekert de
reisgenoten dat haar man nu
eenmaal zo is. Een onverbeterlijke

optimist. Een internationaal
vrachtwagenchauffeur die in zijn
leven al heel wat heeft
meegemaakt. Zij is degene die
onder grote spanning leeft.

Lot
Nörth Cheam, een wijk net buiten
Londen. Het kleine St. Anthony's
Hospital ligt er vriendelijk bij. Een
standbeeld van de heilige groet de
bezoekers. Het ziekenhuis is
eigendom van de congregatie van
de dochters van het kruis. Deze
zusterorde houdt zich al tachtig jaar
bezig met de medische zorg en heeft
een uitstekende medische reputatie
opgebouwd, met name op het vlak
van de hartchirurgie.
„Hier ligt jullie lot of noodlot," zegt
mevrouw Schürmann zachtjes bij
het uitstappen.
Op vijf deuren in de St. George's
ward (afdeling) zijn stickers metna-
men geplakt. De Poolse Irena. de
Nederlandse tolk, snelt druk pra-
tend en gesticulerendover de gang.
De kamers zijn modern en luxe.
Elektrisch bed. kleurentelevisie,

De Stichting Nederlandse
Hartpatiënten gaat door
met de hartluchtbrug naar
Londen. Individuele hart-
patiënten die niet langer
willen wachten op een ope-
ratie kunnen contact opne-
men met de stiching in
Roermond, telefoonnum-
mer 04750-17272.

een eigen badkamer en toilet. Alk
apparatuur is vrij nieuw. „Onge-
kend. Zulke kamers vind je in
Maastricht niet," zegt de assistent-
cardioloogPieter Doevendans. Hij
blijft bij de patiënten tot de Maas-
trichtse hartchirurg, dokter Pren-
ger, arriveert.

Domein
Bestuurslid Hodselmans van de
stichting Nederlandse
Hartpatiënten wijst naar kamer
402. „Mijn domein. Daar heb ik ir
1978 een bypass-operatie gehad."
Van 1978 tot 1986 hebben meer dai
900 Nederlandse patiënten een
hartoperatie ondergaan in het St.
Anthony's, zegt Lyn Steele, de
coördinatrice van de hartafdeling.
De hartluchtburg is in december
1989 weer gestart. Sindsdien zijn e
24 Nederlandse hartpatiënten
opgenomen.
Het St. Anthony's krijgt patiënten
uit West-Duitsland, IJsland,
Griekenland en natuurlijk
Engeland zelf. De Nederlandse
patiënten krijgen erg veel
begeleiding. Er is een tolk en
iedereen komt zich de eerste dag
voorstellen en vertellen wat er gaa
gebeuren. „Het moet voor hen
beangstigend zijn, een operatie in
den vreemde. En met een goede
mentale voorbereiding heb je de
helft van het gevecht al gewonnen,'
zegt Steele.
Meneer Willems wordt als eerste
geopereerd. Donderdag. Zijn
vrouw huilt als ze het hoort.
Troostend legt hij zijn hand op haa
schouder. „Ik vind het goedzo. Al;
eerste aan de beurt."

Lunch
Meneer Wetzels uit Spaubeek is di
kalmte zelve. Hij geniet van zijn
lunch. Gehakt, gebakken
aardappelen, ijs toe. „De
mededeling viel me rauw op het
dak, maar we hebben meteen de
knoop doorgehakt. Ja, naar
Londen." Meneer Wetzels vindt he1
wel goed zo, alleen met de vrouw
aan het bed en een kamer voor zicf
alleen. „Ik vind dit ideaal."
Hoe meer publiciteit de hartbrug
van de Stichting Nederlandse
Hartpatiënten krijgt hoe beter,
vindt hij. „Dan durven mensen die
er nu tegenop zien, ook te gaan."
Straks kan hij weer eens gaan
fietsen met zijn vrouw. Daar kijkt
hij naar uit. Nu moet zij overal
alleen heen.
Meneer Schürmann uit Sittard zit
op zijn kamer. Zijn vrouw zit naas
hem. Hij heeft de tuin nog omgespi
voor het vertrek. Dat leidde af. Hij
heeft een lange medische historie.
Toen hij twaalf was, heeft hij
tweeënneenhalve maand in coma
gelegen. Een vergiftiging. De
sporen zijn nog op zijn been te zien
Net zoals de emoties op hun
gezichten nauwelijks zijn verhuld.

Zwaar
Naarmate de middag vordert, wordi
het wachten vermoeiender en
zwaarder. Wat zal het worden: lot
of noodlot. De mannen weten wat
er gaat gebeuren: de operatie, een
dag intensieve zorg, rusten en dan
langzaam herstellen. De
retourvlucht is als alles goed gaat
volgende week vrijdag.
Voor de vrouwen is het zitten,
praten, opbeuren, meehuilen of
iachen. Voor hen tikt de klok soms
tergend langzaam. Ze zijn weg uit
hun normale omgeving, hebben
niets om handen, hun kinderen zijn
in Nederland. Tijd genoeg voor
piekeren. Er wacht hen een zware
krachtproef.
Om half negen uur 's avonds gaat
het bezoek weg. De vrouwen slaper
in een overblijfhuis naast het
ziekenhuis. Patiënt Entjes is zijn
uitbundigheid en moed nog steeds
niet verloren. „Ik wilde een video
laten maken van de operatie. Zou
ik het de volgende keer zelfkunnen
doen," zegt hij schertsend.
Onverbeterlijk, zie je zijn vrouw
denken.
De emotionele meneer Schürmann.
de laconieke meneer Wetzels, de
binnenvetter Voskuilen, de
zenuwachtige meneer Willems en
lachebek Entjes. Lotgenoten
overzee.

Naschrift: Bij het sluiten van
deze krant waren vier van de vijf
patiënten geopereerd.
Met succes.
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Directeur Geert Dollevoet van het Lilianefonds:

'Wij leveren hulp op maat'
we zo mogelijk door naar hetLepra-
fonds."

Geen bank
zogenaamde 'mediators' kunnen
een onderwijzer, arts, fysiothera-
peut, missionaris of maatschappe-
lijk werker zijn. Meestal zijn het
autochtonen. Het Liliane Fonds
heeft inmiddels een netwerk opge-
bouwd van vierhonderd vrijwillige
mediators in zestig landen. De con-
tactpersonen werken op vrijwillige
basis.

„Juist dat ene gehandicap-
te kind in de Derde Wereld
dat niet bij een andere or-
ganisatie terecht kan, vin-
den wij belangrijk. Wij le-
veren hulp op maat. In
overleg met de familie en
een lokale deskundige kij-
ken we hoe we zon jon-
gen of meisje met een
handicap het beste kun-
nen helpen. We adopteren
deze kinderen niet, maar
geven ze de mogelijkheid
voor zichzelf te zorgen",
aldus Geert Dollevoet, di-
recteur van de Stichting Li-
liane Fonds in Vlijmen. Het
fonds viert woensdag 14
maart zijn tienjarig be-
staan.
Naar schatting zijn er in de Derde
Wereld zon 123 miljoen kinderen
met een handicap. Slechts twee
procent van de kinderen met een
handicap krijgt uiteindelijk hulp.
Volgens Dollevoet komt dit vooral
omdat het verblijf in een ziekenhuis
of een revalidatiecentrum voor de
familie niet op te brengen is. De reis
ernaar toe isvoor velen al onbetaal-
baar. Kinderen op het platteland
zijn daarom gemiddeld nog slechter
af dan hun lotgenoten in de krotten-
wijken aan de rand van een stad.

Gehandicapten in de Derde Wereld
hebben nauwelijks uitzicht op een
toekomst. Veelal leven ze wegge-
stopt voor de omgeving. Soms wor-

Alleen zó inzenden

den kinderen met een gebrek door
hun oudersverstoten. De omgeving
kan het baren van een niet hele-
maal perfect kind als een vloek voor
de moeder beschouwen. Mede
hierdoor is het voor de hulpverle-
ners moeilijk de kinderen te berei-
ken. Ze lijken niet te bestaan.
Het Liliane Fonds probeert dit pro-
bleem te doorbreken door indivi-
duele kinderen thuis te benaderen.
Het fonds schakelt voor het herstel-
proces de omgeving zoveel moge-
lijk in. „Soms is het voldoende als je
mensen leert hoe ze met het kind
oefeningen kunnen doen", vertelt
Dollevoet. .Zonodig betalen we ook
het verblijf in en de reis naar een
gezondheidscentrum. Belangrijk is
dat de hulp niet het karakter van
een eenmalige actie krijgt. Geef je
een jongetje beugels voor zijn be-
nen dan weet je dat het knulletje
daar weer uitgroeit. Bovendien
moet je na de medische hulp zono-
dig ook sociale hulp geven."

De hulp die het Lilianefonds biedt

Rolstoel-imago

De Stichting Liliane Fonds, die be-
halve zon veertig vrijwilligers ook
zeven mensen in vaste dienst
heeft, is voortgesproten uit een
eenmansactie van Lieke (Liliane)
Brekelmans. Brekelmans bezocht
tijdens eenreis naar haar geboorte-
land Indonesië een tehuis voor blin-
de kinderen. Daar ontmoette ze
een achttienjarig meisje dat door
polio gedeeltelijkverlamd was. Bre-
kelmans wilde het meisje graag hel-
pen en klopte bij verschillende in-
stanties aan voor hulp. De meeste
hulporganisaties helpen echter
geen individuen, maar steunen pro-
jecten.

Eenmansactie

kan heel verschillend zijn. Veelal
gaat het om kleine bedragen van
enkele honderden guldens. „We
willen een beetje af van het 'stuur
maar een rolstoel-imago. Soms
helpt het al als je speelgoed geeft.
Bij een geestelijk gehandicapt kind
proberen we de ouders ertoe te
brengen veel met het kind te spe-
len. Mogelijk kun je zon kind zelf-
standig maken door het bijvoor-
beeld een melkkoe te schenken.
Als de handicap daarvoor te ernstig
is, voorzien we zonodig de ouders
van bestaansmiddelen."

Soms moet het Liliane Fonds ook
hulp weigeren. „Een aanvraag van
een hartpatiëntje dat naar Europa
wil komen voor een operatie, wijzen
we af. Het is heel hard, maar zoiets
is echt te duur. Voor dat geld kun-
nen we zoveel anderen helpen. Wel
proberen we dan of hetkind niet bij
een andere organisatie terecht
kan", aldus Dollevoet.
Het fonds onderhoudt het contact
met kinderen door middel van tus-
senpersonen uit de directe omge-
ving van de hulpvragertjes. Deze

Het Lilianefonds probeert de koste
van de hulpverlening zo laag mog!
lijk te houden. Materiaal probere
ze meestal in het ontwikkelingslan
zelf te laten maken, mede met IK
oog op met eventuele reparatie!
„Voor de gehoorapparaten gaat dl
niet op. Die zijn in Libanon ze<
duur, zon zeshonderd dollar p-
stuk. We hebben nu een bedrijf i
Nederland gevonden die het vod
tweehonderd dollar doet."

Symptomen
Kritiek dat het Lilianefonds slecht
symptonen bestrijdt en niets doi
om de oorzaken van de ellende o
te lossen, wijst Dollevoet van c
hand. „De oorzaak van de probk
men in de Derde Wereldland^
kunnen wij als kleine stichting nü
wegnemen. De structuur moet n>
tuurlijk wel veranderen maar dat;
nog een zeer lange weg. Daar kuf
nen we niet op wachten. De kinds
ren die nu leven, moeten en wille
nu worden geholpen. Die laat i
toch zeker niet stikken."
Dollevoet is zich bewust van het ie
dat zijn Stichting maar een kle*
deel van de mensen kan helper
Hoewel in 1980 nog maar veertie1aanvragen werden gehonoreerd 0
inmiddels meer dan twintigduizend
blijft het een druppel op cd
gloeiende plaat. „Ik heb het al eed
eerder gezegd: Die druppel ü
maar op jou vallen", zegt Dollevos
optimistisch. Hij wijst op een fo*
aan de muur, waarop een meisjl
met een stralende lach is te zief
Eronder hangt een eerder gen»
men kiekje, waarop hetzelfde mei-
je met een hazelip schuw omhotf
blikt.

lianne kersberge'

„iedere hulpaanvraag is een geval
op zich", zegt Dollevoet. „Afhanke-
lijk van de situatie moet je kijken
welke revalidatie debeste mogelijk-
heden biedt en haalbaar is. We zijn
ook geen bank, die simpel weg geld
verstrekt. We denken mee. Een
aanvraag voor bij voorbeeld een
rolstoel wordt niet zo maar gehono-
reerd. Mischien is het kind beter al
met een operatie. Als bij voorbeeld
een orthopeet zich in een nabijgele-
gen stad bevindt, wijzen we de
hulpaanvragers daarop. We kijken
ook of het mogelijk is die arts voor
onderzoek naar het kind te laten
gaan."
Onlangs kreeg hetLilianefonds een
aanvraag uit Libanon. Een zuster in
Beiroet vroeg om gehoorappara-
ten. „Die krijgt ze wel, maar niet
voordat van alle kinderen een
audiogram is gemaakt. Allleen zo
.kun jekijken wat voor een kind het
zinvolst is. Die tests betalen we na-
tuurlijk ook."

Brekelmans besloot daarop zelf
met behulpvan familie, vrienden en
kennissen geld in te zamelen voor
een naaimachine. Met behulp van
dit apparaat zou het meisje zelf in
haar levensonderhoud kunnen
voorzien. De naaimachine kwam er
en het spaarpotje groeide geleide-
lijk uit tot een professionele stich-
ting.

„Wat Lieke spontaan heeft gedaan,
kinderen thuis op zoeken, blijkt nu
steeds meer in het beleid van de
Wereldgezondheidsorganisatie te
passen", zegt Dollevoet. „Zij stre-
ven er ook steeds meer naar medi-
sche hulp aan de armste bevol-
kingsgroepen thuis aan te bieden.
Het is in feite hetzelfde wat nu ook
in Nederland gebeurt; thuishulp
neemt een steeds belangrijker
plaats in naast de institutionele ge-
zondheidszorg."
„Onze werkwijze is niet bedoeld als
verwijt aan het adres van de andere
organisaties", beklemtoont Dolle-
voet. „Wij zijn er ook niet op uit werk
van anderen over te nemen. Een le-
prapatiënt bij voorbeeld verwijzen

KRUISWOORDRAADSEL nr. 15
Grote Lmburgs Dagblad-puzzelaktie

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

kaarten moet een gedeelte wor
den afgestaan aan de PTT.

giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

Prijswinnaars
puzzel no. 13
Oplossing:
EVENAAR

Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.

Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per 1e prijs

Mevr. A. Bertrand-Pluymaekers
Pastoor Sartonstraat 22
6301 OM Valkenburg a/d Geul
2e prijs
A. Asma
Mgr. Rijckersstraat 5 I-hoog
6134 AM Sittard
3e prijs
A. Coumans-Brouwer
Bunderstraat 13
6077 GN St. Odiliënberg
4e prijs
J.M. Masolijn-Gortzen
Mijnweg 3
6461 Hl Kerkrade

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen
aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van deopbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meerkomt 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.

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.

INLICHTINGEN
Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien ditgeen extra (porto-
kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-

1. meisjesnaam; 4. moeder; 6. ons inziens; 8. vrouwelijk schaap; 11. ge-
reed; 13. erwtensoep; 16. bijbelse stad; 18. voegwoord; 19. wond; 20. mu-
zieknoot; 21. straat; 23. ingenieur; 25. en andere; 26.hoeveelheid; 27.
scheepstouw; 29. vervoermiddel; 32. vismand; 33. sedert; 35. ik (Latijn);
36. cirkel; 38. internationale trein; 39. afgemat; 41. gevangenis; 43. lang,
smal stuk hout; 44. mannelijk schaap; 45. troefkaart; 46. eveneens; 49.
grappig dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 52. spoedig; 55. vuur; 57. een
weinig; 59. strak kijken; 61. waterkering; 62. ingeving; 64. paardje; 65.
huid; 66. persoonlijk voornaamwoord; 67. Amsterdams Peil; 69. biljartstok;
71. daar; 72. tijdelijke smaak; 74. plaats; 76. regeringsreglement; 77.
boomvrucht; 78. voor alle andere; 80. roodachtig; 81. godsdienst; 82. num-
mer; 83. geneeskrachtig balletje.

Horizontaal Verticaal
2. persoonlijk voornaamwoord; 3. bergweide; 4. maand; 5. arrondisse-
ment; 6. plaats in Noord-Brabant; 7. in ontvangst nemen; 8. vreemde munt;
9. bijbeldeel; 10. ongeschaafd; 12. streling; 14. een en ander; 15. kreet; 17.
spelleiding; 20. hemelbrood; 22. gindse; 24. vogeleigenschap; 26. lang-
werpige zinken bak; 28. idem; 30. veilige haven; 31. atoom; 32. broeder;
33. heilige; 34. opzettelijke grievende belediging; 36. gierigaard; 37.
Greenwichtijd; 40. grootmoeder; 42. oostnoordoost; 46. rivier in Azië; 47.
opdracht; 48. onbegroeid; 50. pennetje; 51. bevel; 52. modder; 53.
scheepsuitruster; 54. meisjesnaam; 56. maandstand; 58. eerste vrouw; 60.
klein kind; 62. elk; 63. verder in de tijd; 65. dik; 66. drinkgerei; 68. door mid-
del van; 70. kanton in Zwitserland; 72. niet raak; 73. ieder; 74. vreemde
munt; 75. boom; 77. en omstreken; 79. noot.

Als U depuzzel hebt opgelost, moet U
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 83-3-38-53-42-47-82
achter elkaar zetten. U leest dan een
woord dat tevens de uiteindelijke op-
lossing van onze puzzel is. U moet dit
woord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren (samen met het num-
mer van de puzzel) want U hebt het
nog nodig aan het einde van onze uit
20 delen bestaande puzzelronde.

Geluk in de liefde én in het spel PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

VALKENBURG - Mevrouw Annie
Bertrand wist niet hoe ze het had
toen we haar afgelopen donder-
dag bezochten met de medede-
ling dat ze de hoofdprijs van de
Limburgs Dagblad-puzzel ge-
wonnen had.

.En ik heb al zoveel geluk in de lief-
de, nu ook nog duizend gulden, het
is toch niet mogelijk..." Echtgenoot
Bernard zit op de bank en straalt bij
het horen van zon kompliment. Ja,
het eerste wat ze 's ochtends doet
is het invullenvan de puzzel en ver-
volgens pluist ze de hele krant door
en dat al zo lang we getrouwd zijn:
39 jaar!" vertelt hij spontaan. Annie
en Bernard Bertrand zijn duidelijk
heel blij met elkaar. Ze doen vrijwel
alles samen, óók dnemaal per jaar
de grote schoonmaak want „het
huishouden" is ook een van Annie's

hobby's. Het gepuzzel van de laat-
ste jaren heeft al eens eerder een
prijs opgeleverd: een boormachine,
net als vandaag bij een Limburgs
Dagblad-puzzel.
Een stille wens waaraan de puzzel-
winst besteedkan worden weten ze
zo snel niet. Wel staat hun dochter
op hetpunt in het huwelijksbootje te
stappen en zijn zij zelf in 1991 veer-
tig jaareen paar.
„Feesten is duur en op deze ma-
nier kan ik ons feestpotje aardig
spekken", aldus mevrouw Ber-
trand, die tussen neus en lippen
door ook nog even laat weten
een fervent Ajax-supportster te
zijn en samen met haar Bernard
als echtparen-afvaardiging na-
mens de gemeente Valkenburg
acte de présence gaf bij de af-
scheidsreceptie van Sjeng Kree-
mers.

" Ze doenalles samen, Annie en Bernard Bertrand, dus óók het in
ontvangst nemen - uit handen van Thea Kuchnio (r) - van depuz-
zelwinst.

Zaterdag 10 maart 1990 "28

Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-
tie op 2 november 1989aan
het bestuur van de vereni-
ging tot steun van het Ko-
ningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding,
vergunning verleend on-
der nummer L.O.
670/149/182.89.

Limburgs dagblad puzzel



" Met 90 is
Sjeng
Alleleyn, eens
kasteelheer
van Lemiers,
de oudste nog
actieve
schutter uit de
beide
Limburgen.
Foto:
WIDDERS-
HOVEN

"^■n de Leenheerstraat, temiddenvan de buikige bokalen die hij ver-
overde, trekt de jarige jubilaris be-
haaglijk aan een sigaar die hij
Rechts optilt om te kunnen lachen.Lachen is de beste remedie tegen
°uderdomskwalen, vindt Sjeng die
al geruime tijd met reuma tobt.»Een paar jaar geleden was het zo®r 8 dat ik niet meer kon brommen.
Versleten kraam, zei de specialist.
J~en heildokter in Luik hield een
Kwartier lang zijn hand op de pijn-'Jke plek en zie ik loop en rij weer".

Limburgs
oudste
schutter
negentig

*jjeng rijdt nu snorfiets. „Hoef ik
aie verrekte helm niet op te zetten".

favoriete hoofddeksel is de ja-
êershoed van de schutterij. Deze is
getooid met het haar van een ree en
"e veer van een fazantehen. Groen
's ook de uniformjas die met hogeonderscheidingen is opgesmukt.
"nzijn de handschoenen, zwart de

en de broek.
e broek is al decennialang eenProbleem in de kostumering van*?eng Alleleyn. „Maat 56 past meH'tstekend. Maar de broek is teng". Sjeng weegt volgens zijn zeg-«en „maar 80 kilo". Wie zijn Bour-gondisch buikwerk aanschouwt is

geneigd zich af te vragen, of zijn
..^ egschaal niet moet worden her-
Jkt. Hij begint de dag nog altijd
et een pan spek met eieren. Min-er talrijk zijn de 'koppeltjes' - eeng(as bier met een jonge klare - die

'J tot zich neemt. „Maar vroeger!
lieve man! Twintig koppeltjes

P een schuttefeest was maar heeln°rrnaal".

om kwamen ze me altijd halen, als
er een merrie moest worden gedekt.
Om de veertien dagen moest Max in
de Geleenstraat in Heerlen worden
voorgevoerd. Konden de leden van
de Hengstenassociatie zien dat hij
in goede conditie verkeerde. Een
dekkingkostte ’ 75,-. Dat was veel
geld in die tijd. Maar Max was ook

’ 5.400,- waard".

dan in het wassen zelf. Er kwam
geen zeep aan te pas. Vrouwen
snapten er niets van. Met drie of
vier keer wassen krijgen wij de ven-
sters niet zo zuiver als jij in één
keer, zeiden ze. Toch gebruikte ik
enkel zeemleren lappen. Wel grote
en van eerste kwaliteit. Het geheim
zat hem echter in de Polierlap die ik
op zak had en de dames niet liet
zien. Deze was gemaakt van een ex-
tra fijne stof. Het voorkwam stre-
pen".

Werken in Aken was tijdens de oor-
log niet zonder gevaar. „Herhaalde-
lijk werd de stad gebombardeerd.
In het begin dook je de kelder in.
Maar het had geen doel. Als er een
bom op je huis viel, bleef je toch ka-
pot. Bij een bombardement bleven
mijn vrouw en ik daarom gewoon in
bed liggen. Ofwel gingen we naar
buiten om het vuurwerk te zien. We
hebben veel geluk gehad".
Naarmate de Geallieerden nader-
den, nam ook in en rond Vaals het
verplichte spitwerk toe. „Herhaal-
delijk moesten we voor Amerikaan-
se vliegtuigen in dekking. Ongeveer
een maand was Vaals niemands-
land".

Bevrijd ging Sjeng Alleleyn bij een
wolfabriek in Verviers werken.
„Overdag werkten er de vrouwen,
's nachts de mannen. Het viel niet
mee om week-in, week-uit nacht-
dienst te moeten draaien. De ellen-
de was dat ik overdag niet kon sla-
pen. Toch heb ik het tot 1950 volge-
houden. Toen kon ik het glazenwas-
sersbedrijf van Math Frijns overne-
men. Zodra het licht was, stond ik
op de ladder. Winkeliers wilden dat
de vensters schoon waren, als de
klanten kwamen".
Op zoon Hub kon Sjeng niet terug-
vallen. Hij had last van hoogtevrees
en daalde daarom af in een Belgi-
sche mijn. Tot zijn 65-ste heeft
Sjeng de zaak dan ook alleen ge-
rund. Gepensioneerd kon hij zich
geheel aan zijn hobby's wijden -
schieten en kaarten, jagen en vis-
sen.

die er was. De goede werd ver-
kocht. Door de gloed waren de sch-
opstelen gloeiend heet. Je viel kilo's

i af. Van mijn dikke kop bleef dan
ook weinig meer over".

Dat veranderde, toen Sjeng Alle-
leyn op de kermis in Vaals Sophia
Kamps had leren kennen, de doch-
ter van een huis- en decoratieschil-
der. „Sophia had gelijk. Het was
ongezond werken in dat ketelhuis.
Je kreeg er geen lucht".
Na zijn trouw eind 1924 stapte
Sjeng Alleleyn daarom in de bouw-
vak. „Bij aannemer De Graat op
Heerlerbaan was ik handlanger, bij
Olberds aan de Schaesbergerweg in
Heerlen metselaar, speciaal belast
met het herstel van mijnschade. Ik
deed dat graag, maar door de crisis
kwam ik op wachtdienst te staan".

Met het oog op gezinsuitbreiding -negen jaarna dochterTrees kondig-
de zoon Hubert zich aan - ging
Sjeng takken bossen voor Harrie
van Loo uit Gulpen die zelfs werk in
Belgische Kempen aannam. „Met
die takkenbossen werden gangen in
de mijnen opgevuld", aldus Sjeng
Alleleyn die een nieuwe Hofnar sol-
daat maakt. „Als je de takken zelf
moest kappen, kreeg je 2 cent per
bos, in het andere geval slechts an-
derhalve cent. De takkenbossen
moesten een meter lang en vijfen-
zestig centimeter dik zijn. IJzerdra-
den trok ik met de blote hand door.
Het deed me niks. Met 250 tot 260
bossen per dag was een goede bo-
terham te verdienen".

. 'J het derde kleintje pils komen
* "gdherinneringen los. Die jeugd
jPeelde zich af in Crapoel - een, "urtschap tussen Gulpen en Slena-en, Waar Sjeng Alleleyn op 10
aart 1900 werd geboren. Hij wase negende in derij; had vier broers

gn ver zusters boven zich.n kostwinning op de ouderlijke
°erderij zat er niet in. Sjeng werdaarom bakkersknecht in Teuven,
jen over de Nederlands-Belgischegens- „In 1914 zag ik er de eerste
u, tSers komen. Mijn lieve jong!

at 2agen die er uit Bohhh! Daarjj ng je voet voor. Boven hen cirkel-
lat Cen vneBer- Nog geen drie uurer vlogen de pannen van het dak., 'Jn zuster heeft me daarom naarneem gehaald".

tussen Klimmen en Valkenburg.
Om de twee meter moest jestoppen
om de sneeuw van de hoeven te
slaan. Ik huurde daarom een voor-
span in. 's Zomers had ik geen om-
kijken naar de paarden. Ik legde me
achter de bok onder een deken en
werd in Valkenburg pas wakker. De
paarden wisten dat ik bij Vaessen,
een cafeetje net voor de spoorweg-
overgang, altijd een tas koffie
dronk. Kregen zij de boterhammen
die de weduwe Cloot voor mij had
gesmeerd. Ik kreeg voldoende te
eten in het cafeetje in Wijck, waar
ik de goederen voor de winkeliers in
Heerlen en omliggende dorpen
moest ophalen. Het varieerde van
suiker en zout tot sigaren en sigaret-
ten. Zon 6.500 kilo kon op de wa-
gen".

Trots toont Sjeng een foto uit die
tijd - een zwaar beladen wagen met
houten wielen en een reep erom.
„Er waren toen nog geen asfaltwe-
gen. Het was enkel los zand en
keien".

In 1920 werd Sjeng Alleleyn voer-
man bij de weduwe Cloot in de
Geerstraat in Heerlen. „Ik kon er

’ 65- per maand verdienen plus
kost en inwoning. Aan twee paar-
den kwam ik te kort, als ik 's win-
ters De Heek op moest - een berg

Schutter
Zijn liefde voor de jacht dateert
reeds van zijn prilste jeugd. „Ik was
twaalf, toen ik mijn eerste haas
schoot. Maar zet dat maar niet in de
krant. Wat moeten de jagers wel
niet denken? Ook richtte ik met
Mathieu Didden, JanKoulen en Jo-
zef Loozen een schietciubje op. Ik
was zestien, toen ik in Bocholtz met
flobert Limburgs kampioen werd.
Op de terugweg hebben we maar
weinig café's overgeslagen. In een
café in Nyswiller ontdekte een
vriend, die op de motor was, dat hij
noonk Jozef was verloren".

Toen de schutterij van Moresnet
begon te kwakkelen, werd Sjeng lid
van de schutterij van Gemmenich,
de Belgische buurgemeente van

Broer Hubert recruteerde Sjeng
voor de schutterij van Moresnet in
het Duitssprekende deel van Bel-
gië, Hubert Zinken voor de schutte-
rij van Gulpen. Met de gebroeders
Johan en Jozef Kunkels richtte
Sjeng Alleleyn in Vaals de eerste
windbuksclub op. „Het liefst schoot
ik met de zware buks. Maar of het
nu de zware buks was, de windbuks
of de flobert: wie mij wilde ver-
slaan, moest vroeg opstaan en van
goede huishouding zijn".

Vaals, waar hij keizer werd. „In
België wordt niet op de vogel ge-
schoten. Daar moet jepunten schie-
ten om koning te kunnen worden.
Drie keer achter elkaar lukte me
dat. Dus was ik keizer".

Ook de schutterij van Gulpen ver-
loor zijn schietmeester. Sjeng Alle-
leyn werd na de oorlog lid van de
schutterij van Vaals, waar hij behal-
ve laatste man in het eerste zestal,
tamboer-majoor van de drumband
werd. De transfer was niet alleen te
herleiden tot „het gesjouw met de
zware buks van Vaals naar Gul-
pen", maar ook tot de verplichtin-
gen tegenover Vaalsenaren, van wie
Sjeng de jacht pachtte.
Als jachtheer kwam hij ook in con-
tact met de beheerder van het kas-
teel van Lemiers. Toen deze zijn
einde voelde naderen, beval hij
Sjeng Alleleyn bij de directeur van
de Radiumfabriek in Maastricht als
zijn opvolger aan.

Kasteelheer
Zo kwam het dat Sjeng Alleleyn op
zijn 65-ste kasteelheer werd. „Zes-
tien jaarheb ik er als God de Vader
in Frankrijk geleefd. Ik deed wat ik

door

/ jan van lieshout [
wou. Ik liet de beek door de grach-
ten stromen en zette elk jaar voor
zon ’ 100- forel uit. Forel uit stil-
staand water is lang niet zo lekker
als forel uit stromend water. Wel-
licht had ik nog op het kasteel geze-
ten, als de directeur van de Ra-
diumfabriek het niet had verkocht.
Met de nieuwe eigenaar- een inter-
nist uit Sittard - kon ik niet over-
weg".

De diamanten bruiloft werd dan
ook niet meer op het kasteel, maar
in een huurhuis aan de Rijksweg in
Lemiers gevierd. Aan de kerk pre-
senteerden de schutters van Vaals
het geweer, toen Sjeng met Sophia
in de rolstoel naar buiten kwam.
Ondanks die handicap sloeg Sophia
geen schuttersfeest over. Ze was en
bleef de 'oma' van de schutterij.
Vorig jaar werd ze met schutterseer
begraven. Ze was 87. Daardoor
moet 'opa' nu zelf zijn potje koken.
Het is hem toevertrouwd. „Daar lik
je de vingers bij af', complimen-
teerde de poetsvrouw hem, nadat ze
van Sjeng's hazepeper had ge-
proefd.
„Ik schiet de hazen zelf, maak ze
schoon en doe ze in stukken in de
diepvries. Ontdooid worden de
bouten eerst gekookt. Het vlees
moet van het bot vallen. Van Cro-
ma, een scheut essig en een lepel
zeem, een gesnipperd uitje, een
paar laurierbladen en kruidnagelen
maak ik een saus, waarin het vlees
wordt gebraden".

In een ander vertrek giet Sjeng Al-
leleyn de kogels voor de schutterij.
„Ik heb er weer 4.500 klaar. Ik denk

wel dat we daarmee toekomen.
Maar wordt er goed geschoten, dan
kom ik aan het bijmaken".
Nog altijd is Sjeng Alleleyn de laat-
ste man van het eerste zestal. „De
druk doet me niks. Wel maak ik me

zorgen om mijn ogen. Een scherpe-!
re bril heeft de oogspecialist niet
meer. Ik moet ermee vaardig zien tei
komen. Ik zou het erg vinden, als ik;
niet meer zou kunnen schieten.'
Godmiljaar!"

Bondsfeesten in
beide Limburgen

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest - traditiegetrouw het hoog-
tepunt van het jaarlijkse programma van de 165 schutterijen
in de beide Limburgen - vindt op 1 juli in Schaesberg plaats.
Organiserende vereniging is schutterij 'St.-Hubertus' uit
Schaesberg.
Schutterij St.-Antonius uit Slek/Echt organiseert op 15 juli
het zogenoemde mini-OLS.
Er zijn dit jaar twee jubilarissen. Schutterij St.-Paulus uit
Vaals bestaat 390 jaar en schutterij St.-Sebastianus uit Puth
475 jaar. Op die titel mag de schutterij van Puth op 20 mei en
de schutterij van Vaals op 5 augustus een bondsfeest organise-
ren.
Die lijst van bondsfeesten ziet er dit jaar als volgt uit:

Bond Eendracht Born-Echt
13 mei St.-Gregorius, Illikhoven:
27 mei St.-Jan, Nieuwstadt;
29 juli St.-Hubertus, Nattenhoven;
12 augustus St.-Rochus, Stevensweert.

Bond St.-Gerardus
20 mei St.-Sebastianus, Puth;
5 augustus St.-Johannes & Clemens, Merkelbeek;

19 augustus St.-Salvius, Limbricht.

Zuidlimburgse Schuttersbond
10 juni Jonge en Oude Nobele, Valkenburg;
5 augustus St.-Paulus, Vaals;

19 augustus St.-Sebastianus, Eys.

Middenlimburgse Schuttersbond
20 mei St.-Georgius & St.-Sebastianus, Beesel;
17 juni Oranje Nassau, Roermond;
12 augustus St.-Michael, Thorn;
26 augustus " St.-Christoffel, Roermond.

Bond Eendracht Maakt Macht
13 mei ' St.-Lucie, Nedfrweert;
27 mei St.-Petrus, Oler;
17 juni St.-Nicolaas, Meijel;
12 augustus St.-Severinus, Grathem.

Bond Juliana
27 mei Wilhelmina, Horst;
10 juni St.-Antonius & St.-Petrus, Baarlo;
19 augustus St.-Barbara, Reuver.

Bond Maas en Kempen
13 mei St.-Harlindis en Relindis, Ellikom;
3 juni St.-Dionysius, Opoeteren;

17 juni St.-Pieter, Elen;
22 juli St.-Sebastiaan, Grote-Brogel;
12 augustus St.-Laurentius, Boeholt.

Bond De Maasvallei
13 mei St.-Monulphusen Gondulphus 11, Maasmechelen;
27 mei St.-Elisabeth, Stokkem;
17 juni St.-Laurentius, Meeswijk;

5 augustus St.-Martinus, Dilsen.

Bond Berg en Dal
16 september St.-Sebastianus,Kerkrade-West.

veel zwaarder; vooral de larksen
ladders. In het gesjouw van venster
naar venster ging meer tijd zitten

Toch ging Sjeng Alleleyn gretig in
op het aanbod van Teun Klözer,
een bevriend glazenwasser uit
Aken, die in 1940 onder de wape-
nen was geroepen. „Een oud man-
netje leerde me het vak. Na veer-
tien dagen had ik al mijnvolle loon.
In het begin kneep ik 'm toch wel op
die lange ladders. Nu is het kinder-
werk. Maar toen waren er geen leu-
ningen aan. Ook waren de ladders ,_

Glazenwasser

Da a Werd SJeng Allelevn tweede
b a, eknecht bj j burgemeester Hu-
£. Houbiers van Simpelveld.
1- en* z°on Jac was eerste paarde-
toe l' SJenë slieP '°P de vrij* die
een a"ë tot de Paardestallen gaf- Na
Da !far Promoveerde hij tot eerste

op Geleenhof in
Ma*^" "Daar boerden Guust en
Wert Rouwe»e. Zij hadden twaalfrkende paarden. Ook stond op
Henhof de dekhengst van de
was Bstenassociatie Heerlen. Max
acht/IJn naam- Hoe nÜ met z'Jn
meer a?" 1 heette, weet ik niet
cj an .' Max was een meter groter
hetn

lk" Rouwette had schrik van
de b' kwam hij op
koD °£r.af- Ik pakte hem zo om de
mijn j/,J was dol met me. Hij likte
hem anden- Dat kwam omdat ik
Voer SUlkerklontJes gaf. Een oude
hand

man nad me dat recept aan de
niet

gedaan. Ik had het de boeran zijn neus gehangen. Daar-

Paardeknecht

Stoker

„Mijn lieve jong,wat heb ik die eer-
ste tijd moeten afzien. Er waren
daar zeven ketels die het elektrisch
moesten maken. We stonden er met
14 man. Met een klein schopje kiep-
ten we de natte Schlamm op de vu-
ren. Het was de slechtste Schlamm

Toen de weduwe Cloot hertrouwde,
werd Sjeng stoker in het ketelhuis
op de Staatsmijn Wilhelmina.
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'Opa' Sjeng Alleleyn
wordt vandaag 90. Al 40
jaar is hij laatste man van
het eerste zestal van
schutterij 'St.-Paulus' uit
Vaals. Bovendien is hij
25 jaar schietmeester en
bestuurslid. Van zeven
tot half negen biedt de
schutterij Sjeng Alleleyn
daarom een receptie aan
in het verenigingslokaal
aan de Koperstraat.

Limburgs dagblad J vrijuit
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VOORDEELMARKT
; 1000 - Fred Beuker is een van de ruim 220 C 1000 - voordeelmarkten die
uccesvol worden geleid door een zelfstandige ondernemer.
Sèvestigd in het eigentijdse nieuwe winkelcentrum OP DE KAMP HARTJE
ANDGRAAF (vlakbij Heerlen) beschikken wij over totaal 1200 m 2
erkoopruimte. «
)ns beleid is in het bijzonder gericht op een harmonisch samenspel van:
akkennis - personeel - klant en topkwaliteit.

Vij zoeken momenteel een

CHEF-SLAGER
ie heer Jan van Loo, onze huidige chef-slager, gaat, na een bijzonder
uccesvol dienstverband van 7 jaar, de slagerij van zijn vader in Mechelen,
anaf juni a.s. overnemen.
lechelen behoudt zo vakmanschap van hoog niveau; daarom alvast onze
jlicitaties.

(/ij willen ruim de gelegenheid nemen om geschikte kandidaten op te roepen
oor deze zeer belangrijke taak en opvolging.

Vij vragen:

een chef-slager met de capaciteit om onze slagerij geheel zelfstandig te
kunnen beheren;
met SVO-vakdiploma;
ervaring in een ambachtelijke slagerij;
goede commerciële en contactuele eigenschappen;
bekendheid met de moderne presentatie- en calculatietechnieken;
een leider van zijn medewerk(st)ers welke samen een enthousiast team
vormen.

Vij bieden:

volledig zelfstandige funktie, géén centraal diktaat;
een uitstekend salaris;
vaste werktijden;
werkweek van 41 uur.

lOllicitaties te richten, vergezeld met een recente pasfoto, aan:: 1000 Fred Beuker b.v., t.a.v. dhr. F. Beuker, Vivaldipassage 5, 6371 LL
andgraaf. (Vlak bij Heerlen)

fyyy^ Fred Beuker
vcxjrdeelmarkt Op de Kamp

Voor het zuiden van het land \ m^k [y m
zoeken wij een \„^V J I ■■ SERVICEMONTEUR m/v Vjpfl■ GROOTKEUKENTECHNIEK ■
- Hij zal met een grote mate van

zelfstandigheid reparaties en onderhoud
verrichten aan grootkeukenapparatuur
alsmede installeren.

Voor een goede taakvervulling is vereist:
- een gedegen kennis op het gebied van

elektrotechniek, gas en water;
- goede contactuele eigenschappen;- MTS elektrotechniek.

Uw sollicitaties, telefonisch of schriftelijk, t.
a.v. de heer F.L. Witjes. -omo

WELKE WLWÊLV
ONDERHOUDSTECHNICUS
VOELT ZICH
AANGESHpOKEN?

Vinamul. Een Europese _■_■_____■ De Job. Het produktieproces
hL?Unillve!Vceoncernen heeft binnen het ,o,ale bedrijfsgebeuren prioriteit.
Gericht op de LI bent daarin een belangrijke schakel en belast
ontwikkeling, produktie met het voorkomen en verhelpen van technische
en marketing van storingen. Vinamul kent een grote diversiteit aan

processen met een produktie die vrijwel geheel
Verkoop in hoofdzaak geautomatiseerd is. Hierbij worden de nieuwste
binnen Europa aan procestechnieken toegepast, waaronder
bedrijven in de geavanceerde hogedrukpompsystemen. Dit vereist
vwf-fSpapler- en"*"' een ho9e kwaliteit van onderhoud en een grote
textielindustrie. Van operationele betrouwbaarheid. Handhaven van
oorsprong Engels, met hoge veiligheidsnormen is binnen onze
een fabriek in onderneming van cruciaal belang. Gezien de
Manchesterren het snelle technologische ontwikkelingen binnen ons
ontwikkelingscentrum in bedrijf, verwachten wij dat uuw vakkennis actueel
Carshalton bij Londen. houdt. U bent mede verantwoordelijk voor het

preventief onderhoud en levert een stevige
Vinamul - in Engeland bijdrage aan technische ontwikkelingen,
onbetwist marktleider - is
nu snelgroeiend op het
vasteland van Europa. In ************ Eisen. Als basis vragen wij
1986 werd in Geleen mts of gelijkwaardige opleiding. Tevens enkele
een nieuwe vestiging ;„,_.,. _...,._,;..„ ;„ „„„ „___.....,-__._.

o nd-
a a jaren ervaring in een zelfstandige

produktie-installatie, onderhoudsfunctie alsmede kennis van
distributiecentrum en verdringerpompen- en afdichtingssysteem. Onze
toepassingslaboratorium, kandidaat is in staat om in een klein team te
da'nkird'ekrachtrn'de functioneren. Hoewel er sprake is van een grote
produkten, de mate van zelfstandigheid, speelt „teamwork" met
klantgerichte manier van produktie een essentiële rol.
werken, het behalen van
strenge kwaliteitsnormen
en de zeer Bent u geïnteresseerd? U kunt
hoogwaardige uw schriftelijke sollicitatie richten aan D. Stok,
technologie, die is personeelsfunctionaris Vinamul 8.V., postbus 250,

Kodu'kire dvanabriek 6190 AG Beek- De Asselen Kuil 20 (Beek^
Geleen - 7x24 uur per industrieterrein Beekerveld. U kunt ook bellen naar
week in bedrijf - wordt mevrouw Akihary, tel. 04490-89701. 43306
geleid door de Works
Manager en een team
van hooggekwalificeerde
Chief Operators, die in
continue dienst
werkzaam zijn.

Vinamul

_■____________■___________________■_____■

VI 1 VREULS-MEUBELEN
* . ~ HET VERVAARDIGEN VAN
V|\ MEUBELEN EN ALLE
I XI SOORTEN HOUTEN VOORWERPEN

Vreuls meubelen is een klein bedrijf gespecialiseerd in projectmeubelen.
Door de snelle groei zoeken wij versterking in ons 4-mansteam.

wy vragen ervaren timmerman/meubelmaker
en leerling timmerman

Functie-omschrijving:
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het vervaardigen en monteren
van alle soorten houten meubelen.
Om deze functie goed te kunnen vervullen, dient u zich te herkennen in het volgend
profiel:- Opleiding en/of ervaring op gebied.
- Tekeningen kunnen lezen.- Gestructureerd en zelfstandig kunnen werken.- Initiatiefrijk.
- Leeftijd 20-40 jaar.

Het salaris zal naargelang leeftijd/ervaring.opleiding kunnen varieëren van ’ 1500-
-tot ’ 4000- bruto.
U kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke reacties dient u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan:
VREULS MEUBELEN
p/a: Firenschatstraat 3, 6467 CR Kerkrade.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. A. Vreuls na 18.00 uur. Tel.
045-444719 of 045-416114. 50833|

Automobielbedrijf _M_a-fc__-i Heifae-fc-S _t_>V

zoekt:

ERVAREN BEDRIJFSAUTOMONTEUR
Eisen:
- een autotechnische opleiding,

minimaal L.T.S. autotechniek C-niveau;
- het diploma monteur motorvoertuigen en studerende voor de

vervolgopleiding, zodat ook het APK-l-diploma op korte termijn
behaald kan worden;

- de bereidheid om in de avond- en standbydienst te werken;
- inzet, enthousiasme en servicebereidheid.

Scanla - Truck of the Year - en de _ ... ._
topservice van Habets: een sterke Bent U geïnteresseerd?

/^"SS;;S:Sr Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
\V —~~ richten aan:

ST Automobielbedrijf M. Habets bv

Bt jB ________________■ __f w*w

zou
bedrijven heerlen j
De ZOL-bedrijvenvormen metruim 3.000 i
medewerkers één van de driewerkeen-
heden van het Werkvoorzieningschap
OostelijkZuid-Limburg.

De ZOL-bedrijven zijn een moderneop
commerciëleleest geschoeide onder-
neming, i
Bij de bedrijfsvoering worden op sociaal
en financieel-economisch verantwoorde \
wijze eigentijdsebedrijfsmatige tech-
nieken en methoden toegepast.

De hoofdaktiviteiten van de ZOL- i
bedrijven omvatten een grotediversiteit i
die alsvolgt onderscheiden kan worden:
" het leverenvan industriëleprodukten,
" het uitvoeren van cultuur- en civiel-

technische werkzaamheden,

" hetkweken van planten,
" hetexploiterenvan een tuincentrum,

" het uitvoeren van schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden,

" hef leveren van grafischeen admini-
stratievediensten, en

" het detacherenvan personeelbij
andere organisaties.

In verband metdepensionering van dehuidige bedrijfsdirek-
teur, eind 1990, zoeken wij kandidatenvoor defunktie van: j^

;BEDRIJFSDIRECTEUR M/V:
! 1
! De te benoemenfunktionaris wordt, rechtstreeks ressorte- 1
[ rend onder de direkteurZOL-Bedrijven, belast metdealge- (

i hele leiding en de integralemanagement-verantwoordelijk- ;
| heid voor hetbedrijf'Molenberg'.

Hetbedrijf'Molenberg'is werkzaam opzowel industrieel als .| dienstverlenendterrein. 'i In hetbedrijf werken ruim 700 personen.Van dezegroep is het w! merendeel, ruim 600 personen, verstandelijk gehandicapt.De
i overige medewerkers, werkzaam in S.W.-ofambtelijk dienst- fj
! verband, vervullen denoodzakelijkelijn-en staffunkties. d

Het bedrijf 'Molenberg' kenmerktzich naast despecifieke
i groepmedewerkersnog doordegrote matevan ver- d| scheidenheidaan aktiviteiten o.a. een lasserij, montage-, v

' assemblage-afdeling, konfektie-afdeling,.wasserette, stanse- 0| rij, spuiterij en huishoudelijkeprojekten. n
k! Van de te benoemen funktionaris wordt verwacht dathij: v,

- verder gestaltegeeft aan een bedrijfsbeleid datpast bij de n
huidigetijd en behoortbij de doelgroep; ji

- participatief leiding geeftaan een team van lijn-en v
stafmedewerkers; v

- zowelaan de doelstellingvan deS.W.-organisatie alsaan n
de belangenvan de doelgroepopeen zorgvuldige en
evenwichtige wijze gestalte en inhoud geeft;

] - zorgt voor een optimale bedrijfsmatige uitvoering van de
industriëleen dienstverlenendeaktiviteitenbinnen de
kaders, aangegeven doorbestuuren direktie;

- het vastgesteldepersoneelsbeleid voorallemedewerkers
adequaat uitvoert;- goedekontakten onderhoudtmet allerelevante externe
relaties, zoals scholen, belangenverenigingen,e.d.

De bedrijfsdirekteur draagt vanuit zijn bedrijf bij aan derea-
lisering van deondernemingsdoelstellingen van deZOL- ,

! bedrijven en is uit dien hoofde lid van destafvan de ,
| ZOL-Bedrijven.

I Funktie-eisen:- een akademisch werk-en denknivo;
- ruime kennis van en aantoonbareervaring in het

geschetstewerkveld;
- goede managementkwaliteiten en herkenbare

managementervaring;- goede mondelingeen schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid;
! - goedekontaktuele en representatieve eigenschappen;- leeftijd nietbeneden40 jaar.

| Inde selektiecommissie is een vertegenwoordiging van het
1 personeel en deoverlegorganen opgenomen.

Een medisch en psychologisch onderzoekmaken deeluit van
| deselektieprocedure. «

Derechtspositie van delagere overheid is van toepassing.

! Salaris, max. schaal 13, ’ 7.681,- bruto per maand.

| Sollicitaties - ondervermelding van vakaturenummer
i Alg/901 in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14
| dagen terichten aan hethoofd Personeel en Organisatie van
i deZOL-Bedrijven, Postbus 330 te6400 AH Heerlen.
! Voor nadere inlichtingen over dezefunktie kunt u kontakt
! opnemen metde heer Ir. A.H.M. Voncken, direkteurvan de
! ZOL-Bedrijven, tel. 045-720100.

r-NV Nutsbedrijf heerlen—■
N.V. Nutsbedrijf Heerlen heeft tot taak te voorzien in een veilige en ongestoorde levering van
elektriciteit, gas, televisie- en radiosignalen aan ca. 34.000 aansluitingen in Heerlen en heeft een
jaaromzetvan ca. ’ 120.000.000,-. In het bedrijf zijn ruim 130 personen werkzaam.

Bij de afdeling Uitvoering, belast met de aanleg en onderhoud van gas-,
elektriciteit- en kabelnetten is defunktie vakant van

MONTEUR HOOGSPANNING (M/V)
De taak van de nieuwe medewerker zal onder N.V. Nutsbedrijf Heerlen biedt een uitstekend
meer bestaan uit: pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-
- het aanleggen en onderhouden van midden- den, waaronder ook een pensioenvoorziening van

spanningsinstallaties, alsmede het inrichten en het ABP en de Ziektekostenvoorziening van het
onderhouden van netstations; ziekenfonds van de gemeente Heerlen.

- het leggen, afwerken en aansluiten van 10kV- De salariëring zal - afhankelijk van leeftijd,
kabels; opleiding en ervaring - liggen tussen ’2.490,- en

- het aanleggen en onderhouden van laag- ’3.745,- per maand.
spanningsinstallaties en openbare verlichting.

Voor verdere informatie omtrent de funktie kunt u
Ten aanzien van kandidaten stellenwij de kontakt opnemen met de heer ing. J.W. Prickaerts,
volgendeeisen: hoofd afdeling Uitvoering, tei. 045-764338.
- in het bezit van het VEV-diploma sterkstroom

monteur; Het personeelsbeleid bij N.V. Nutsbedrijf Heerlen

- enige jaren ervaring in een vergelijkbare funktie; is gericht op het aantrekken van méér vrouwelijke
- leeftijd 25-35 jaar. medewerkers, met name in de technische

funkties. Vrouwelijke kandidaten worden dan ook
Voor deze funktie geldt dat kandidaten bereid nadrukkelijk verzocht te solliciteren,
dienen te zijn een opleiding op het gebied van
hoogspanning te volgen. Kandidaten worden uitgenodigdom hun solli-
Een medisch en een op de funktie gericht citatiebrief binnen 10 dagen ondervermelding
psychologisch onderzoek maken deel uit van de : «an vakaturenummer 05.90, zowel opbrief als
selektieprocedure. ' «nveloppe, te richten aan mevrouw G. Reijnen,

afdeling Bedijfssekretariaat en Personeels-
zaken, N.V. Nutsbedrijf Heerlen, Postbus 58,
6400 AB Heerlen.

_#=%_ Voor deregio Zuid-Limburgzoeken wij
eenpart-time hoofdconducteurm/v

NS is het meest efficiënte spoorweg- Het gaatom een dienstverband de eerste dag zelfstandig opde trein ket) en een uitstekend gehoor en
bedrijfin Europa. Elke dag brengen van 25-30 uur per week. In deze werken. Eerst krijgt u een gedegen gezichtsvermogen(eventueel metbril).
4.200 treinen zon 600.000reizigers functie bent u verantwoordelijk voor: opleiding, waar veel theoretische U moetbereid zijn in onregelmatige
naar hun bestemming, ergens in een goede gang van zaken en voor de" vakken worden afgewisseld met diensten te werken, ook op zon- en
Nederland. Wij ontwerpen en veiligheid van dereizigers. Op detrein praktijkopdrachten. Ook gedurende feestdagen.
onderhouden zelf onietreinen bent udèvertegenwoordiger van NS dezeopleiding verdient val het aan-
en ook b.v. alle spoorlijnen, stations, en als zodanig moet u beslissingen vangssalaris, datafhankelijk isvan uw
bruggen en elektriciteitsvoor- kunnen nemen en overwicht hebben. leeftijd en ervaring en kan variëren van Uw schriftelijke sollicitatie met
zieningen. Voor het onderhoud van U moetvlot en beheerst met mensen ’ 2.122,- tot ’ 2.452,- bruto per vermelding van vacaturenummer 1601
materieel hebben wij eigen kunnen omgaan, behulpzaam zijn en maand, exclusief onregelmatigheids- (0p brief en envelop) kunt u tot
"fabrieken" dieover het gehele land de juiste toon weten te treffen. toeslag (gebaseerd op een 40-urige 24 maart a.s. richten aan:
zijn verspreid. Een goede conducteur is accuraat en werkweek). N.V. Nederlandse Spoorwegen, t.a.v.

oplettend en kan goed rekenen. mevrouw drs. B.M.C. Goseu,
En tegelijk moet u optreden als een |«# « .. uanAiOrhfpn Postbus 3116>6202 NC Maastricht,
goede gastheer of gastvrouw. NS is een Wal WIJ Mau U M&WOMUSin Voor meer inlichtingenkunt ubellen
klantgericht bedrijf en übent ons Als u woont in de regio Zuid- met dhr.M.J.G. Custers, telefoon
visitekaartje. Limburg, tussen de 21 en 40 jaarbent 043-218651 toestel 419.

en een lengte hebt tussen 1,60 en

ten geQegen Opieiulny praten. Andere voorwaarden zijn: een Tot de selectieprocedure
De functie is veelzijdig maar diploma LBO-C, MAVO of HAVO behoren een medisch, een psycholo-

ook veeleisend. Ukunt uiteraardniet (met 2vreemde talen in hetvakkenpak- gisch en een antecedentenonderzoek.

WAARZOUDEN WEZUN'ZONDERDETREIN? l&(



Het Reumafonds maakt
zich zorgen. Door ver-
gaande veranderingen in
het kruiswerk is de dis-
trictsverpleegkundige niet
meer de eerst aangeweze-
ne om reumapatiënten te
wijzen op het bestaan van
het fondsen de belangrijke
rol die het kan spelen in
hun leven. Direct contact
met reumapatiënten moet
aan anderen worden over-
gelaten. En dat loopt niet
altijd even soepel. Voor
veel patiënten is het Natio-
naal Reumafonds er juist
voor die vaak kleine, maar
o zo belangrijke dingen.
Aanpassingen in huis die
niet door de overheid wor-
den betaald, een stoel, een
speciaal tafeltje, een va-
kantie. Kortom, voor din-
gen die het niet al te ge-
makkelijke leven van een
reumapatiënt wat draaglij-
ker maken. Volgende
week gaat de collectebus
weer van deur-tot-deur in
heel Nederland. Reuma is
een dure ziekte.

„Ik heb zelf hulp nodig, daar-
om is het zo fijn om anderen
te helpen." Neeltje Veld (43)
uit Brunssum is sinds haar
zestiende reuma-patiënt.
Voor haar betekent het vrij-
willigerswerk dat ze doet een
hele verrijking van het leven.
Want hoewel ze heel relati-
verend kan praten over haar'

ziekte en steeds benadrukt dat ze allesbehalvezielig is, valt het alle-
maal niet mee. De helft van haar leven heeft ze doorgebracht in zie-
kenhuizen, zeven maal revalideerde ze in de Lucaskliniek in Hoens-
broek, haar enkels en polsgewrichten zijn vastgezet, haar 'knieën
en heupen' zijn nieuw. Toch zegt de Brunssumse vastbesloten dat
Ze gelukkig is, in een rolstoel. Leven met reuma.

9 Neeltje
Veld,
tijd voor
een zelf
gedraaid
sigaretje.

Foto:
FRANS
RADE

heeft haar kind jongzelfstandig ge
maakt. En dat is goed voor nu.

komt ze beter uit de stoel. Op de
bank plaatsnemen is moeilijk. Wie
haar zo ziet zitten vermoedt niet dal
ze te kampen heeft met een ernstige
vorm van reuma. Dat is ook het
grootste compliment dat je haar
kunt maken. „Sommige mensen
vergeten hulp aan te bieden omdat
ze te laat zien dat ik gehandicapt
ben. Dat vind ik prachtig hoor.
Want ik wil niet zielig overkomen.
Ik ben ook maar een gewoon
mens." Haar nagels zijn keurig ge-
lakt en ze doet alle moeite om een
shagje te draaien. „Dan rook ik
minder, want dit kost me nogal wat
energie."
Bij binnenkomst in haar nieuwe ap-
partement nabij het Brunssumse
Lindeplein is het de uitdrukkelijk
aanwezige rolstoel die verklapt dat
er wat aan de hand is. Ze kan niet
meer zonder. Lopen lukt wel, maar
vqlgens de doktoren is het niet zo
slim om zonder hulpmiddelen het
huis te verlaten. De prothesen slij-
ten veel sneller als ze loopt.

Ziekenhuizen
Na de bevalling begon een tijd die
zich grotendeels afspeelde in zie-
kenhuizen, omringd door mannen
en vrouwen in witte jassen. „Dat
heeft veel indruk op me gemaakt.
Ik heb al heel wat operaties achter
de rug, maar toch zie ik er steeds
weer tegenop. Zo moeten de ge-
wrichten in mijn schouders vervan-
gen worden door prothesen. Ik
denk er liever niet aan. Maar... als
het dan achter de rug is en de pijn is
veel minder, ben ik blij dat het le-
ven veel draaglijker is geworden."
Die operatie volgt na een kuur cal-
ciumspuiten, waar ze nu mee bezig
is en die nog anderhalf jaar duurt.
Naast de spuiten zorgt Neeltje dat
ze via zuivelprodukten ook vol-
doende kalk binnenkrijgt. Dat is
goed voor de toch al broze botten.

In de beginperiode van haar ziekte
had ze vaak de indruk dat het zie-
kenhuispersoneel bevooroordeeld
was als het ging om reumapatiën-
ten. Neeltje probeerde steeds om
niet als een zeurpiet over te komen,
alleen om het vooroordeel weg te
nemen. Reuma is vaak een stille
pijn en niet altijd zichtbaar. Moei-
lijk uit te leggen wat je voelt. Toch
probeert ze het. „Het heeft iets weg
van een griep. Je voelt dan ook die
spierpijn. Daar heb ik ook last van.
Niet iedere dag. De ene dag is het
beter dan de andere. ledere patiënt
voelt een andere pijn." Woning

In 1978 zag het ziektebeeld er zo uit
dat Neeltjes woning moest worden
aangepast. Een must. Het maakt
het leven van een gehandicapte aan-
genamer als hij of zij zoveel moge-
lijk zelf kan blijven doen. liet was

'..en dus fietste ik maar door'

Stoel

"et is inmiddels27 jaargeleden dat2'ch de eerste symptomen van reu-ma openbaarden bij Neeltje. Ze*erkte toen op een schoenenate-
'er- „Ik had spierpijn, kon geen
iets meer vasthouden. Soms gingac Pijn weg. Dan zat het vreemde

gevoel weer in mijn rechterarm,
Qan in de linker. Ik was moe envaak duizelig. Een vriendin merkte°P dat ik er slecht uitzag. Ik ging"aar de dokter, liet me onderzoe-en in het ziekenhuis en na eenWeek wist ik het zeker. Ik had chro-nische reuma. Het was nog net geenJeugdreuma. Daar was ik te oud
oor." Wel of geen jeugdreuma,zo-eel maakte het niet uit. Ze schrok,

"'aar kon absoluut niet vermoedene haar leven zou veranderen,
tiener staat daar nou bij stil?was in ieder geval blij dat haar

riendin zag dat haar iets mankeer-e- Ze vond begrip.

v
e eerste jaren ging het met behulp

afi medicijnen nog wel, maar
eeltje was twintig toen ze niet

!£eer kon werken. „Vreselijk vond, "at", herinnert ze zich die tijd uitaar leven. Ze trouwde en kreeg
"Jet veel later haar dochter, de in-jniddels 22-jarige Desirée. De be-
alling verliep goed. De baby was
et drie maanden oud toen Neeltjeen behoorlijke terugslag kreeg. Zeelandde in het ziekenhuis. Een
Warte periode in haar leven. „Het
vreselijk als je als moeder jekind

'et kunt verzorgen. Dat moest ikan anderen overlaten. Ook toen ze
e uaer wercj " Neeltje merkte daten kleuter weinig begrip toontoor het feit dat mama niet kan spe-
Q

n in de zandbak. Ze was te kleinJ"1 te snappen dat moeders li-aam pijn deed. Neeltje weet ze-. r dat Desirée geen gemakkelijke
JeuBd heeft gehad. Maar het leven

Neeltje zit in een stoel waarvan de
zitting beweegt. Ze drukt op een
knop om iets hoger te zitten. Dan

een lange en niet altijd gemakkelij-
ke weg om het zover te krijgen dat
de woning aangepast werd. Ver-
schillende-instanties geven geld en
willen ook allemaal zien waarom ze
het moeten geven." Diezelfde weg
maakte ze nog niet zolang geleden,
toen bleek dat het verbouwen van
haar woning duurder was dan het
aanpassen van nieuwbouw. Dus
toog Neeltje samen met haar part-
ner naar een ruim appartement in
het centrum van Brunssum. En wat
voor haar heel belangrijk is, op een
steenworp afstand van dr Brikke
Oave. Daar is ze graag. Samen met
de andere vrijwilligersen de coördi-
nator. Jaren geleden begon ze als
medewerkster van de telefooncir-
kel. Om de zes weken is ze een
week aan de beurt om oudere men-
sen te bellen.
„Even luisteren of alles.in orde is.
De mensen rekenen op dat tele-
foontje. Ik vind het heerlijk om te
doen. De sfeer is prima. Ik zou er
niet meer buiten kunnen." Het be-
viel Neeltje zo goed dat ze besloot
mee te helpen aan rouwbegeleiding,
een onderdeel van het PAVO-pro-
ject. Verschillende droevige ge-
beurtenissen in haar leven gaven
haar de ervaring die nodig is om
mensen juist die specifieke hulp te
bieden. Maar ook de werkgroep
'Toegankelijkheid in Brunssum',

die, de naam zegt het al, ijvert voor
het beter toegankelijk maken van
openbare gelegenheden voor rol-
stoelgebruikers, mag rekenen op
haar onverbiddelijke steun. „Het
lijkt allemaal zo eenvoudig, maar
wie gezond is denkt gewoonweg
niet aan de hindernissen die een ge-
handicapte moet nemen. Een sim- 'pel voorbeeld is de pincode. Pro-
beer maar eens vanuit een rolstoel
de code in te toetsen. Een giller!"
Als het even kan, tikt ze ook nog
notulen uit. Ze wil zo graag bezig
zijn, voor anderen iets betekenen.

En het kan. Naast het vrijwilligers-
werk en lezen, kaart ze graagen be-
zoekt een keer per maand met een
goede vriendin de schouwburg. Een
show van Martine Bijl staat binnen-
kort op het programma. „Mijn
vrienden zien mijn ziekte niet", zegt
ze resoluut. Zij en haar partner
hebben er geen vrienden door ver-
loren. Ze hebben er eerder bijge-
kregen.

Spreuk
'Reuma is een ziekte, waar je mee
moet leren leven. Deze spreuk las
de Brunssumse een keer en die is
haar steeds bijgebleven. De simpele
woorden waren voor haar vaak de
basis om verder te gaan. Bij haar
ziekte weet je nooit hoe slecht het

zou kunnen gaan. De toekomst is
heel onzeker. Al is het op dit mo-
ment zo dat de ziekte enigszins ge-
stabiliseerd is. Misschien komt dat
door haar houding. „Ik probeer
iedere keer weer een positieve uit-
straling te tonen. Dan word je ook
positief benaderd. Wat heeft het
voor een zin om je steeds af te vra-
gen 'waarom ik?' als jeaan je ziekte
denkt." Zij heeft zichzelf steeds
voorgenomen om blij te zijn met de
dingen die ze kan en niet terug te
denken aan wat ze ooit met haar ar-
men en benen kon. En als het eens
een keer allemaal niet zo lukt, hoor
je een keer 'shit' en dan gaat het
volgens Neeltje weer.

„Toen ik nog niet zolang ziek was
probeerde ik steeds zoveel mogelijk
te doen. Op een bepaald moment
kan dat niet meer. Probeer dan ook
maar niet net te doen alsof alles
kan, want je betaalt toch de tol."

Uiterlijk
De Brunssumse vindt het heel be-
langrijk om aandacht aan haar
uiterlijk besteden. Er iedere dag zo
goed mogelijk uitzien. Zelfs als ze
in het ziekenhuis ligt. Ze vertelt dat
het verplegend personeel precies
weet wanneer ze zich na een opera-

ten vreemd gezicht was het wel
°P 'Chez Bouda Abel', beter

ekend als Ouaga Camping,aar kwam midden in Afrikaen stoffig ogende blonde fietser
?ngereden.

anvankelijk drong het ook niet helemaal tot de aanwezigen door,
aar het was toch echt zo.. .die wielrijder met zijn langzaam leeg lo-

onde achterband was wel degelijk op dat gammel ogende voertuigan Nederland naar die camping in Ouagadougo, de hoofdstad van
°urkina Faso, gefietst.

" De
Nederlander
Chris Vos met
zijn degelijk
rijwiel
(let op het zadel)
op de
Ouaga
Camoing in
Burkina Faso.

tic weer goed voelt: als de lipstick
tevoorschijn wordt getoverd. „Toen
er een keer geen enkele verpleeg-
ster op de afdeling was om me te
helpen bij het aanbrengen van
make up, hebben ze alles in het
werk gesteld om iemand te vinden.
Gewoon omdat ze wisten hoe be-
langrijk dat voor me is. Aardig hè."
Soortgelijke hulp krijgt ze ook in
winkels, als ze het vraagt. Zo zag ze
tijdens het winkelen in Amsterdam
een leuke broek. Passen kon niet.
Dus vroeg Neeltje brutaal, maar be-
leefd, aan de verkoopster die toe-
vallig dezelfde maat bleek te heb-
ben, of ze even wilde passen. Het
kon. Maar ze kocht die broek niet.
„Zat niet mooi", zegt ze.

Vallen en opstaan
Vallen en opstaan noemt ze de weg
die ze tot nu toe heeft bewandeld.
Vallen betekende vele keren in het
ziekenhuis liggen, daarna weer re-
valideren: opstaan. In de revalida-
tiekliniek bracht ze vele weken door
met even zieke of nog ziekere men-
sen. Het deed haar beseffen dat het
belangrijk is om het hoofd niet te la-
ten hangen. „De sfeer was gewel-
dig. Soms dacht ik dat ik op vakan-
tie was." Op vakantie ging ze vorig
jaar, voor het eerst in tien jaar. Sa-
men met haar man met de bus naar
Spanje. Heerlijk in de zon. Toch
waren het vermoeiende dagen. Ze-
ker voor haar partner. Maar warm-
te doet een reumapatiënt goed.
Vandaar dat ze weleens onder een
zonnehemel gaat liggen. Ze mag het
van de dokter. „Maar ik doe het
ook omdat je er mooi bruin van
wordt. Ben toch al snel bleek." ver-
klapt ze lachend.
Neeltje en haar man kunnen zich
verplaatsen dank zij een aangepaste
auto. Daardoor is haar wereld toch
wat groter dan dievan andere lotge-
noten. Hulp in de huishoudingheeft
ze niet meer. Haar man neemt dat
karwei voor zijn rekening.

Neeltje is er van overtuigd dat 'iets'
haar heeft geholpen in de dagen tij-
dens haar ziekte, maar ook als ze
het gewoon niet zag zitten. Wat het
is, weet ze niet. Het bracht haar niet
vaker in de kerk. Nee, Neeltje vindt
dat geloven uit jezelf moet komen.
Geloven in jezelf is belangrijk en in
haar geval is jezelf accepteren, nog
belangrijker. „Ik weet gewoon dat
er ergens iets is dat je helpt. Maar of
dat een God is?"

anita thijssen'

Tot en met Marokko had hij er niet
één, maar in en ten zuiden van de
Sahel werd het steeds lastiger. De
hoge temperatuur en de steeds veel-
vuldiger voorkomende stekelige
planten eisten hun tol. De dag van
zijn aankomst op de camping in
'Ouaga' was hij aan zijn derde lek-
ke band op één dag toe. „En de so-
lutie uit Nederland, die houdt het
niet bij die temperatuur", aldus
Chris.
zijn geslagen maakt hij echter niet.
Je maakt tijdens je tocht steeds
weer nieuwe dingen mee, aldus de
wilskrachtige Nederlandse fietser.
Zo had hij onlangs, zoals gebruike-
lijk, de nacht onder een muskieten-
net doorgebracht in zijn slaapzak
uitgespreid op een meegebracht
zeil. De volgende ochtend bleek dat
zeil grotendeels te zijn weggevreten
door termieten. „Aan mijn slaapzak
zijn ze niet gekomen, dat stonk ze
waarschijnlijk teveel", zo zegt Chris
lachend.
Waarom maakt hij een dergelijk
tocht en dan nog per fiets, zou je je
kunnen afvragen. „In Nederland
kun je geen vijf maanden fietsen".
Dus moet je ergens anders naar toe.
Daarbij komt dat zon tocht per
fiets duurder is dan per trein en bus,
zo meent Chris. Want fietsen.gaat
veel langzamer „en je moet toch
eten". Het is overduidelijk dat je
ervan moet houden, want per fiets
zie je niet per definitie meer. „Als
je door de woestijn fietst zie je ook
alleen maar zand".
Desondanks lag het middel van ver-
voer voor hem vast. „Ik moet voe-
len hoe een land is. Ik moet het aan
den lijve ondervinden", zo stelt hij.
Ik voel me geen toeschouwer. Ik
doe hier iets ik fiets".

Erik beijen

ontworpen remsystemen voor in de
bergen, en achter twee houders
voor in totaal tien liter water „ach-
teraf gezien veel te weinig" — moet
de reis daarna, via Benin en Cen-
traal Afrikaanse Republiek, naar
Zaïre voeren.

Vjjf, 1' maanden geleden, in septem-
'and 1989' was Chris Vos uit Neder-
fiet Vertr°kken voor een forse
j, tst°cht naar Tamanrasset in het.fgargebergte in het zuiden van

Via België, Frankrijk,
(j en?or.ra ' Spanje en Portugal was
a -""jarige inwoner van Hengelo
w "gekomen in Marokko waar hij 7
On d

b'eef' Daarna ë'ng de tocht
I9?n OUde Gaze"e > ut ongeveerzu zo scha( ChrjS) doo

_
naa

_
A).

Êe 'Je' Daar bleef mJ een maar|d-
"maal op de plaats van bestem-

heh 8 aan6ek°men dacht hij: „Ik
die Been zn om terug te rijden door
<j 0 festijn dus fiets ik maar
de| ~ Via Niger kwam de (inmid-
hist K.met Zeer forse kuiten uitge-
ma e Nederlander eind vorige
blijf."? In °uagadouga aan. En daar
bj.jrt het als het aan hem ligt niet

n a
d" Burkina Faso gaat de tocht

en J. °mé > de hoofdstad van Togo,
e 'nd<.n °ostwaarts met als voorlopig
de a

el Kenya, helemaal aan aan
co n ere kant van het reusachtige
rüg gnent- Een lange rit achter de
voo " een zo mogelijk nog langere
In T boeg-
voo °8° Probeert Chris een visum
daar ameroun te regelen. Lukt dat
Njop niet dan moet hij ook nog de
doe! u

Se hoofdstad Lagos aan-
daar £n n'J heeft vernomen „dat het
vaar|j!e. ',fuk, duur en bovenal ge-

beU g'J,n 2elf aangepaste rijwiel —tas s!n met twee reusachtige fiets-n voor, vier gedeeltelijk zelf

Nederland. In maart 1989, zeven
maanden na zijn vertrek uit Henge-
lo, was hij weerthuis. Lang hield hij
het daar echter niet uit. Al spoedig

vroeg hij zich af: „Wat doe ik hier
eigenlijk" en in september van dat-
zelfde jaar stond hij opnieuw op de
pedalen richting Afrika.

Als hij fietst, legt hij ongeveer 120
kilometer per dag af en drinkt hij
minimaal tien liter water. Naarmate
hij zuidelijker komt wordt het heter

en moet hij des te meer drinken.
Ook het voor fietsers kenmerkende
probleem 'de lekke band' begint
steeds meer de kop op te steken.

Zelf verwacht hij hier op aanzienlij-
ke moeilijkheden te stuiten vanwe-
ge de uitermate slechtewegen en hij
hoopt dan ook per schip een deel
van het roemruchte riviertraject
Kinshasha-Kisangani af te leggen.
Na Zaïre volgen, als alles goed gaat,
Uganda, Tanzania en uiteindelijk
Kenya. „En daar zien we dan wel
weer verder. Ik heb de tijd." Geld
zal mogelijk wel een probleem wor-
den, aldus Chris.
Wat zijn gezondheidbetreft gaat al-
les naar wens. Op een korte ziekte
in Marokko na, „een slechte ome-
let", zo denkt hijzelf, is hem groot
ongemak bespaard gebleven.
Het is niet voor het eerst dat hij een
forse fietstocht onderneemt. Al tij-
dens zijn opleiding werktuigbouw
aan de hts in Enschede vatte Chris
het voornemen op ooit een dergelij-
ke tocht te maken. In augustus 1988
voegde hij de daad bij het woord.
Van Nederland voerde de reis per
fiets via onder meer Turkije, Syrië,
Jordanië naar Egypte. Omdat de
grens met Libië toentertijd potdicht
zat stak Chris over naar Grieken-
land. Daar aangekomen had hij het
wel gezien en reisde hij terug naar

Moeilijkheden

vrijuit
Zaterdag 10 maart 1990 "31

Neelt je Veld leeft al 27 jaar met reuma

'Vrienden zien mijn ziekte niet'
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betonwarenfabriek „urmond" b.v.
BETONWARENFABRIEK „URMOND' 8.V., onderdeel van
Mebin Betonmortelbedrijven, is producent van betonproducten
voor de bouw.

Ter versterking van onze verkoop zoeken wij een

MEDEWERKER VERKOOP (M/V)
die belast zal worden met het onderhouden en uitbouwen van
ons relatiebestand bij overheid, aannemerij en architecten.

Onze gedachten gaan uit naar een commercieel/technisch
ingesteld persoon van ca. 30 jaar oud, met een opleiding op
HBO-niveau.

Mocht u belangstelling hebben voor deze veelzijdige functie, richt
u uw sollicitatie dan aan de Directie van Betonwarenfabriek
„URMOND" BV., Halve Maanweg 10, 6121 PB BORN.

50627

GEMEENTE fm
_ KERKRADE

Naast de bestuursdienst, bestaat de gemeentelijke organisatie uit een aantal
zelfstandig functionerende operationele diensten en middelendiensten. Bjj de
dienst personeel en organisatie is de functie vacant van:

hoofd personeels- en salarisadministratie (m/v)

De personeels- en salarisadministratie is belast met de salarisverwerking ten
behoeve van circa 550 personeelsleden van de gemeente alsmede het verzamelen
en vastleggen van personeelsgegevens. Voor de verwerking van salarisgegevens is de
gemeente aangesloten by het centrum voor automatisering Noord-Nederland
(Cevan). Bjj de afdeling z\jn vier personen werkzaam.

Functie-informatie:

- zorg dragen voor de uitvoeringvan de personeels- en salarisadministratie
alsmede juiste toepassing c.g. uitvoering van sociale wetten, pensioenregelingen
en relevante rechtspositieregelingen;- coördinatie activiteiten m.b.t. opstellen begroting en jaarrekening
personeelskosten;

- bewaking salariskosten alsmede signalerenen analyseren van relevante gegevens;
- ontwikkelen van een geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem en zorg

dragen voor een optimale informatievoorziening. t

Functie-eisen:

- financieel-administratieve opleiding op HBO-niveau;
- een gedegen kennis van relevante wetgeving op het gebiedvan belasting,

pensioenzaken en sociale verzekeringen;
- meerjarige ervaring op het werkterrein, bg voorkeur in een leidinggevende

functie;
- goede schriftelijke, mondelinge, contactuele en leidinggevende capaciteiten.

Salaris:
De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt ten hoogste
’5.290,-(schaal 10).
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bjj de heer drs. W. de Regt, dir.
dienst personeel en organisatie, tel. 045-467312.
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.
Belangstellenden die voldoen aan bovenstaande eisen, worden uitgenodigd hun
sollicitatie binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan het college
van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade.
■

Ms?. Dienst personeel en organisatie
i i ■ ■■■ m******************************************************************************-. ui i i

▼ WEGOM
heeft ca. 700medewerk(st)ers verdeeld

over 3 bedrijven. Op industrieelgebied
wÊ en in decultuur-technische sfeer wordt
m onderaangepaste omstandigheden werk

verricht op kwalitatief hoog nivo.
10Bij WEGOM is de funktie vakant van:

IWW 1e MEDEWERKER m/v
T CENTRALE ADMINISTRATIE

ffüHH' - De funktionaris zal worden ingezet in een geautomati-
seerdefinanciëleadministratie, waarin momenteel 8perso-

W nen werkzaam zijn.
f - De werkzaamheden zullen bestaan uithet verrichten van

mmmt vaste deeltakenbinnen de afdeling Centrale Administratie.- Na de inwerkperiode dientbetrokkene zich een dusdanigeken-
nis van hetadministratiefgebeuren binnen deafdeling te hebben

mJ^eigen gemaakt, datdoorhem/haar dechefbij afwezigheidkan
mm worden vervangen.

- Financieel-ekonomische M.8.0.-opleiding.- Ervaring metgeautomatiseerde administratieve systemen.- Leeftijd tot 35 jaar.- Kandidaten metervaring in een soortgelijke funktie genieten de
voorkeur.- Vaardigheid en bereidheid tot samenwerken in teamverband.

De bij deoverheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toe-
passing.
Het salarisbedraagt maksimaalf 3.641-brutoper maand.

Een medisch en psychologisch onderzoekkan behoren tot de selek-
tieprocedure.

MM A;W Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan________ ______LW net HoofdPersoneel & Organisatie
M __________ wF van WEGOM, de heerL.M. Mayeur._____ WM W Postbus 16, 6176ZG Spaubeek.

3VECOJH

Verpleegkundige
Binnen deParamedisch en Medisch Onder-
steunendeDienst ontstaat op korte termijn
binnen de functie-afdeling van de afdeling
Cardiologie een functie voor een verpleeg-
kundige.

HetDe Wever-Zieken- FunCtïe-inhOUd
tiuis isean groot " . uitvoeren van en assisteren bij diverse onder-
da3nteTtetowiï^ zoekmethoden (Phonocardiogram, Thalliumscans,
centrumfunctie vanuit Ergometrie, Echocardiografie, HolterECG);
inZum-Limburg. " uitvoeren van poliklinische en klinische ECG's;
Het maaktsamen mat . assisteren bij hartcatheterisatiesen implanteren
GleTX'efverp^ van pacemakers;
huis schuttershof oaei * maken van afspraken met betrekking tot boven-
uitvan da stichting genoemde onderzoeken;
Gezondheidszorg . verr jchten van bereikbaarheidsdiensten

weekenddienst.
Jaarlijks worden circa .... ~20.000patiënte* Wie zoeken WIJ
opgenomen in da Een gediplomeerde A-verpleegkundigedie in het

dlumr&eotorhft* bezit is van een 'C-aantekening of een andere
aantal polikliniek- adequate aantekening, dan wel debereidheid
bezoeken bedraagt heeft deze opleiding te volgen. Inherent aan de
ruim ean kwart functie is dat men goed bereikbaar moet zijn in

Joen' verband met oproepdiensten. Vanzelfsprekend zijn
Aan hetziekenhuis ts goede contactuele eigenschappen belangrijk.
een medische stat
verbonden van ioo Salariëring conform de CAO-Ziekenhuiswezen in
specialisten. Mat circa FWG-groep 45.
2.000 medewerkers is
hatziekenhuis één van inlichtingen
de grootstewerk- Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij

de heer N. Leen, algemeen hoofd Poliklinieken en
Functie-afdelingen, tel. 045-766043.
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 20 maart
worden gericht aan dePersoneelsdienst.
In de linkerbovenhoek van uw sollicitatiebrief dient
U het referentienummer te vermelden: JL-41.

Heerlen, HenriDunantstraat 5.
Postbus 4446, 6401 CX Heerlen,
tal (045)76 6666.

Welke energieke jonge man of vrouw met technisch- commerciële talenten
heeft interesse in een boeiende funktie in onze buitendienst ?

Van der Ree BV is een Technische " Het bewerkstelligen van de groei " Leeftijd tussen 25 en 30 jaar
Handelsonderneming op het gebied van van ons afnemersbestand " Ervaring in de branche strekt tot
Hef- en Hijswerktuigen, Gereedschappen en " Het adviseren van onze relaties, aanbeveling
Aandrijvingstechnieken. eventueel met

1 3 ondersteuning van een onzer Wij bieden:
Voor on?e afdelina Reaionale VerkooD technische medewerkers , Aantrekkelijke en afwisselendeïnaJn^i ~n

9 Re9'°nale verkooP . grote verantwoordelijkheid voor de omzet baan met grote zelfstandigheidzoeKen wij een jn deze regjo 9 Goeóe salariëring en secundaire

■ _ .. . ..._,._, arbeidsvoorwaarden
Vertegenwoordiger t

v
e°no;d

t
ezefunkt,ezoekenW,J kand,da-

* * .Kennisder artikelen en de felan9slf"^den 9elieven hun sollicitaties
techniek op middelbaar te nemen aan

De belangrijkste taken van deze funk- technisch niveau alsmede
tic zijn: bereidheid deze verder uit te Van der Ree BV
* Het onderhouden van kontakten diepen t.a.v. Direktie.

met bestaande relaties en " Commerciële en enthousiaste instelling Postbus 4303,
deze verder te stimuleren " Goede contactuele eigenschappen 6202 VA Maastricht

I 4ftf VAN DER REE

I

hDEnsßraenfc
Lucas-Stichting voor Revalidatie
Het Revalidatie-Centrum "Hoensbroeck" maaktonderdeel uit van deLucas Stich-
tingvoor Revalidatie en biedt revalidatie aan volwassenen, zowel klinisch als in
dagbehandeling. ]
De Lucas Stichting vormt samen met hetkinderrevalidatie centrum "Franciscus-
oord" de"Stichting SamenwerkendeRevalidatie Centra Limburg". rcÉ
"Hoensbroeck" heefteen erkenningvoor 160bedden, dieverdeeld zijn over 5 pp
afdelingen. *cc

Op deafdeling rheuma- rug- bechterew-en pijnpatiënten ontstaatwegensvertrek .van dehuidigefunktionaris opkorte termijn de vakature u 1

hoofdverpleegkundige m/v ■.
Bij voldoendekwaliteiten gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 'feeWij vragen: . c

- opleiding verpleegkundigeAof H.8.0.V.; 'vn- management opleiding ofV.0.; 4 11- enkele jarenervaring in een leidinggevendefunktie;- beleidsmatigkunnen denken en werken; ir- leiderschapskwaliteitenmet accent op begeleidingsaspekten;- kennis en ervaring met team verpleging;- ervaring in derevalidatie strekt tot aanbeveling. )|g
Wij bieden: tili- samenwerking met een vastekern van verpleegkundigenen ziekenverzorgen- a

den; Aï]

- samenwerking in een gespecialiseerdrevalidatie-team, bestaande uit eenreva- Jaihdatie-arts(teamleider), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een psycholoogen
een maatschappelijkwerkende; "Cl

- naasteen teamstruktuur bestaat een dienstenstruktuur (matrix organisatie); l*e- salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO ziekenhuiswezen. Le
Selektieprocedure: ~- het selektie-teamzal bestaan uit het hoofd verplegingsdienst, deteamleider en 0l

enkele verplegendenen een personeelsconsulent; |g- een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de selektieprocedure.
_e

Informatie is in te winnen bij mevrouw I. Flieth, Hoofd Verplegingsdienst, telefoon K,
045-239299, tijdenskantooruren. c

Schriftelijke sollicitatiebinnen 14dagenna het verschijnen van dezeadvertentiete
richten aan: Lucas-Stichting voor Revalidatie, Afd. Personeelszaken, p£
Zandbergsweg 111,6432CC Hoensbroek. B ,I_J „i

op korte termijn een nedeHand b.ha
VLAKDRUKMONTEUR M/V fa wegens de sterke groei op zoek naar V;

, „, , . ERVAREN NIEUWIK)UW-I_iriMONTEURS ,'
die zelfstandig de micro- en macromontage voor — .e

zowel offset als zeefdruk kan verzorgen. , . KT„ ... , fei3 voor montage-werk in Nederland v

: "%
Het bedienen van de reprocamera behoort ERVAREN SERVICE-LIFTMONTEURS e

eveneens tot zijn taak.
voor service-werk in Nederland v,

Heef. u de nodige kennen werkervanng, stuur CHEF WERKPLAATS - MAGAZIJN Wjl
dan uw schriftelijke sollicitatie zo spoedig mogelijk — P_

aan' voor onze fabriek en het magazijn te Heerlen. j

Postbus 32016, 6370 JA Landgraaf - Wij vragen medewerkers met inzet en ervaring- (

Ch. Frehenstr. 53,6374 EK Landgraaf V - Wij bieden een salaris in overeenstemming met gl
Telefoon 045-314081 de functie, alsmede behoorlijke secundaire f>,

arbeidsvoorwaarden. ,
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: U
Hopmann Liften Nederland B.V. S*~] Jj(-

drukkerij ernes t.a.v.dhr.c.pj.vanMuikom ( jj/k
* Postbus 2796 M V Jr<Postbus 32016,6370 JA Landgraaf -____„___._ . *****Ch. Frehenstr. 53,6374 EK Landgraaf 6401 DG Heerlen Si

M. Telefoon: 045-314081 m SINDS I'^;

y^|||[W|l|||li Centrum voor behandeling en verzorging d

/ lJr >l||||| van geestelijk gehandikapten h
"l| Paulus Stichting /s

,
De Paulus Stichting iseen woon- en leefgemeenschapvoor 346 gehandikaptemensen en een
werkgemeenschap van ca. 480 medewerkers.

fIn verband met debeëindiging van het dienstverbandvan een van onze medewerksters bin-
nen de sektor ekonomische zaken hebbenwij TWEE vakatures van i

medewerkers salarisadministratie m/v [
De arbeidsduurvan elke vakature bedraagt gemiddeld20 uren per week.
De afdeling salarisadministratieverzorgt een aantal administratievewerkzaamheden ten be- \
hoevevan de salariëring,begrotingen, jaarstukken, periodieke verslaglegging, personeels-
administratie etc.
Voor funktie A gelden devolgende hoofdlijnen als omschrijving:- het zorgdragen voor de salaris- en personeelsadministratie, zoals hetverzamelen, kode- 'ren, bewerken, verwerken, kontroleren en analyseren van gegevens; i- het medezorgdragen voor devoortgang van dewerkzaamhedenvan de salarisadministra-

tie;
- het uitvoeren van algemene en/of ondersteunendeadministratievewerkzaamheden.
Voorfunktie B gelden devolgende hoofdlijnen als omschrijving:- het overzichtelijken inzichtelijkmakenvan gegevensen hetverwerken van dezegegevens

ten behoeve van het management vanuit een deelgebied;- het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de automatisering;- het mede zorgdragen voor de voortgang van dewerkzaamheden van de salaris-
administratie;

- het uitvoeren van algemene en/of ondersteunende administratieve werkzaamheden.
Wij vragen voor funktie A:- diplomaMEAO of een vergelijkbaar diploma;- bij voorkeur ervaring op het administratief gebied;
- kennis op het gebiedvan automatischegegevensverwerking;- akkuratesse en goedekontaktuele eigenschappen.
Wij vragen voor funktie B:- diploma MEAO of vergelijkbaar diploma;- kennis op het gebiedvan informatika;- bij voorkeur ervaring;- akkuratesse.
Wij bieden voor zowel funktie Aals B:- salariëring volgens funktiegroep 35, minimaal’ 2267,00 en maximaal ’ 3216,00 bruto per

maand bij een 40-urige werkweek;- overige arbeidsvoorwaarden konform CAO-Ziekenhuiswezen.
Een test opadministratief gebiedkan deel uitmakenvan de selektieprocedure.

Voor nadere informatie omtrent dezevakaturekunt ukontakt opnemen met deheer L. Schils.
hoofd salarisadministratie(tel: 04490-94212) of de heer R. Nuijten, personeelsfunktionaris
(tel: 04490-94322).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijkesollicitatievóór 22maart a.s., onder /
vermeldingvan vakaturenummer (A of B), terichten aan deafdeling personeelszaken van de/
Paulus Stichting, Watersley 1,6132 KA Sittard. /
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anderzijds

Voorhoeve
# Vrouwelijke
rechters
krijgen
schietlessen
op het
politiehoofd-
kwartier
in Cali,
Colombia.

Het nooit ophoudende
geweld van Colombia

n Leticia is het bijna altijd
bet en klam. Dat is ook
(een wonder: het stadje
igt in de uiterste
üaidoostpunt van
tolombia, vlakbij de

Eenaar, midden in de
mense tropische

-genwouden van het
\mazone-gebied.
Mleen laat in de middag is
!r soms wat verkoeling,
ken briesje vanaf de ter
plaatse meer dan een
kilometer brede
Amazone-rivier brengt
fan net even dat beetje
rerlichting dat je weer
hens maakt.
Uticia is een uitvalsbasis
Koor trips naar de jungle.
Je zou kunnen reizen naar
het Meer van Yahuarcan.
bat is een van de weinige
kindplaatsen van de
fegendarische Victoria
ftegia, een soort waterlelie
het bladeren die zo groot

dat ze een kind
Juinnen dragen.
*&e kunt ook vanuit Leticia
.laar primitieve
'ttdianenstammen gaan, de
Vagua-indianen

die nog van
de jacht en de visvangst
'even, en die hun gezichten

rode achiote-verf .
'beschilderen, tegen de
We geesten...uvee keer per week
Vertrekt uit Leticia een
Passagiers- en vrachtboot,

Maria Laura, die jevoor de somma van vier
.uiden naar het dorp
<Wrto Narino, acht uur
stroomopwaarts, brengt.
vaar vlakbij is een meer,
|f-ago de Tarapoto, waarin
Ie met wat geluk zeldzame

'r°ze dolfijnen kunt zien
!sPelen.
Leticia is zo ver weg als ver

maar kan zijn, een
Prachtig reisdoel dus voor

toerist die er eens
helemaal uit wil ?ijn.
Colombia heeft prachtige
stüle stranden, mooie
°üde steden als Cartagena,
uitgestrekte, dun bevolkte

met een
"ttbundige fauna en flora,
en hele reisfolder vol

'raais.
"et is bovendien een
■^tgesproken goedkoop
and: voor enkele guldens
et je er, en goed ook. De

enkels puilen uit van de
ven fraaie als betaalbareJ^nsthandwerken.Colombia is zon boeienden mooi land dat het een

Spanje of
Griekenland zou kunnen
*'jn, een echte
°eristentrekker dus. De
Jden dat het dat niet is, is
at het zon afschuwelijk

oord is. Met
'tzonderingen van door
°rlogen geteisterde
*nden als Libanon en
'ghanistan is er nergens

0 veel geweld als in
f;0|ornbia.

" et is niet voor niets dat je
k Colombia's hoofdstad
°gota zo ongeveer op

e straathoek, voor elke
o
ank, voor alle

?
erheidsgebouwen
aarbewapende

?. Ur»iformeerde mannen
-j

et staan. Dat beeld, meer
df n wat dan ook, tekent1 !and.

Zijn de doodseskaders, met hun
grote inbreng vanuit de drugswe-
reld, nog steeds zo actief? Heeft
president Barco de drugkartels niet
een grote klap toegebracht de laat-
ste maanden? Zijn niet tal van be-
zittingen, vliegtuigen, landerijen,
laboratia en explosieven in beslag
genomen? Is niet een van de ge-
vaarlijkste ledenvan de kartels, Ro-
driguez Gacha, gedood? Heeft het
Medellin-kartel niet om genade ge-
smeekt?
Ja, dat is allemaal waar, maar daar-
mee zijn de kartels nog niet dood.
In Medellin opereren meer in coca-
ïne handelende groepen dan alleen
het kartel van Gacha en de nog im-
mer voortvluchtige opperbaas Es-
cobar.
In de op twee na grootste stad van
Colombia, Cali, werkt verder het
Cali-kartel, dat alleen al goed is
voor de export van 200 ton cocaïne
per jaar naar de VS, en daar onder
meer de onverzadigbare markt in
New Vork beheerst. Dit kartel, dat
altijd meer op de achtergrond heeft
gewerkt dan de flamboyante colle-
ga's uit Medellin, werkt nog vrijwel
ongehinderd op de oude voet door.
Aan de meest geruchtmakende ge-
welddadige acties van de kartels, de
bomaanslagen, de ontvoeringen, de
in het openbaar uitgevoerde politie-
ke moorden, is voorlopig een eind
gekomen. Maar dat is met een dik-
ke streep onder voorlopig.
Zeker is dat de kartels nog voor vele
miljarden dollars aan bezittingen
hebben uitstaan. Niemand weet
precies wat en hoe, maar het is er.
De infrastructuur voor een herle-
ving van het drugsgeweld ligt dan
ook gewoon klaar.

tientallen op lokaal niveau werken-
de politici.
Santana: „De drugsmafia kan de
guerrilla-legers in een directe con-
frontatie niet aan, en valt daarom
ongewapende burgers in een ter-
reurcampagne aan. Een deel van de
mafia houdt zich met de handel in
drugs bezig, een ander deel met de
smerige oorlog tegen links".
De doodseskaders houden zich niet
alleen bezig met het ombrengen van
links. Ze hebben zich ook ten doel
gesteld iedereen die als randfiguur
van de samenleving wordt be-
schouwd, de zogenaamde 'margina-
les', te executeren.
Zo zijn vooral de laatste jaren vele
honderden prostituees, zwervers,
homoseksuelen en paradoxaal ge-
noeg zelfs drugsverslaafden dood-
geschoten door de sinistere eska-
ders. Vorige maand waren er zo in
één weekeinde meer dan 40 slacht-
offers. Dat leverde een klein be-
richtje in de krant op, een brokje
studiemateriaal voor Colombia's
geweldsdeskundigen.

Klap

ren. Maar dat wil niet zeggen dat
het nu pais en vree in Colombia is
zo stelt Van Meeteren.
„Ik heb in mijn rapportage aan Den
Haag gezegd dat ze niet moeten
denken dat het hier veel beter is ge-
worden, want dat is niet zo", zegt de
ambassadeur. „De vele ontvoerin-
gen hier worden bijvoorbeeld voor
meer dan de helft door de gewone
misdaad, voor geld, op touw gezet".
Een van zijn medewerkers be-
schrijft me later de van geweld
doortrokken Colombiaanse samen-
leving als volgt: „Je moet je steeds
afvragen: kan ik hier wel naar toe?
Als je jn het land gaat reizen, weet
je dat je niet van de hoofdwegen af
moet, omdat je anders je leven niet
zeker bent. Een groot deel van het
land is zo informeel afgesloten".
Ziet de medewerker geweld als iets
dat bij de Colombiaanse cultuur
hoort? Lachend: „Dat zou voor een
diplomaat een wel erg boude uit-
spraak zijn. Maar laat ik het zo zeg-
gen: van de dood schrikt niemand
hier. Er vallen elk jaar honderden
doden alleen al als gevolg van de
guerrilla-strijd. Dat wordt hier als
volkomen acceptabel gezien".

Je kunt het geweld in Colombia op
verschillende manieren beschrij-
ven, maar altijd blijven de gegevens
schokkend. Je zou bijvoorbeeld
kunnen schrijven dat er in 1988
18.000 mensen in Colombia werden
vermoord, op een bevolking van 30
miljoen. Dat wil dus zeggen dat
elke Colombiaan in elk gegeven
jaareen kans van 1 op 1600 loopt te
worden omgebracht.
In Medellin, Colombia's op een na
grootste stad, wordt elke drie uur
iemand vermoord. Dat zijn per jaar
meer moordslachtoffers dan in heel
West-Europa. In een andere verge-
lijking: Medellin is negen keer zo
gewelddadig als New Vork, toch
ook geen stad voor koorknaapjes.
Voor mannen in Colombia is moord
de leidende doodsoorzaak, ruim
vóór kanker en hartaanvallen. Om
het probleem anders te illustreren:
een beroepsmoordenaar, een sica-
rio, kun je in Colombia huren voor
een bedrag vanaf 25 gulden. Nog
weer anders: er zijn in het land
meer dan een miljoen vuurwapens
onder de bevolking.
Geweld komt van alle kanten. Er
zijn guerrilla-groepen die moorden
en vermoord worden. Er zijn
doodseskaders. De cocaïne-kartels
zien geweld als een instrument om
hun nering drijvend te houden. En
dan is er nog de gewone alledaagse
misdaad, goed voor meer dan de
helft van alle moorden.
Geweld maakt zozeer deel uit van
de Colombiaanse samenleving, dat
er op de universiteiten specialisten
zijn die zich uitsluitend daarmee be-
zighouden. 'Geweldsdeskundigen'
hoeven de krant maar open te slaan
om dagelijks stof voor verdere stu-
die op te doen.
Een van hen, Eduardo Pizarro:
„Het ongehoorde geweld bedreigt
de staat. Het justitiële systeem is al
in elkaar gestort. Maar 40 procent
van alle misdaden wordt aange-
meld, en binnen die groep komt het
in 3 procent van de gevallen tot een
veroordeling. Dit klimaat van bijna
altijd onbestrafte misdaad leidt tot
instabiliteit en steeds meer geweld".

brak er tussen 1948 en 1953 een
nieuwe periode van strijd aan, die
simpelweg bekend is gaan staan als
'La Violencia', Het Geweld dus.
De strijd tussen Liberalen en Con-
servatieven kostte in die jaren meer
dan 200.000 Colombianen het le-
ven.
Het merkwaardige is, dat tussen Li-
beralen en Conservatieven ideolo-
gisch gezien niet zoveel verschillen
bestonden. Het waren allebei uitge-
sproken rechtse partijen, en dat zijn
ze nu ook nog.
Maar de partij die aan de macht
was, had de mogelijkheid de mooie
baantjes te verdelen en alle andere
voordelen op te strijken. Justitie en
politie plachten verder de aanhan-
gers van de partij die het even een
paar jaar niet voor het zeggen had,
genadeloos te vervolgen. Dat was
het, dat de rivaliteit zo enorm groot
maakte.
'La Violencia' werd afgesloten met
een door het leger afgedwongen pe-
riode van samenwerking tussen de
twee partijen. Sindsdien was het
niet meer zo, dat één partij alles
kreeg en de ander niets: de macht
moest worden verdeeld.
Dat bleef zo tot in 1986 de Libera-
len de verkiezingen wonnen, en de
huidige president Barco aan het be-
wind kwam. De Conservatieven
weigerden deelname aan diens re-
gering,en Colombia heeft sindsdien
voor het eerst sinds 1953 weer een
enigszins functionerend twee-partij-
enstelsel.

Welke schrikbarende vormen het
geweld in Colombia heeft aangeno-
men, bleek vorig jaar toen de gehei-
me politie in het landelijke district
Magdalena Medio een school voor
sicarios, beroepsmoordenaars, ont-
dekte.
De school, een gemeenschappelijke
operatie van drugsbazen en een
aantal militairen, had docenten uit
de VS, West-Duitsland en Israël
weten aan te trekken, die de jonge
studenten alle fijne kneepjes van
het vermoorden bijbrachten. Meer
dan 1000 Colombiaanse jongens,
tieners nog, bleken aan de school te
zijn afgestudeerd.
Wat ze bij voorbeeld leerden, was
hoe ze een op scherp staande gra-
naat in een emmer moesten invrie-
zen. Daarmee ontstond een ruw
soort tijdbom. Het was een kwestie
van de emmer bij het doel neerzet-
ten, wachten tot het ijs smolt, en...

Henk dam

School

Gepantserde auto
„De meeste collega's hier hebben
gepantserde auto's met kogelvrij
glas. Dat moet ook wel. Als je hier
's avonds in een gewone auto rijdt,
loop jealtijd het risico dater bij een
stoplicht jongens van 14 jaar of zo
op je aflopen, met een pistool in
hun hand. Dat zijn dan geen speel-
goedpistolen. Die pakken je alles
wat je hebt, inclusief je auto, af.
Aldus de Nederlandse ambassadeur
in Bogota, mr G. N. Westeroven
vanMeeteren. Voor hem is omgaan
met geweld de praktijk van de dag
geworden. „Je moet verstandig zijn.
Je kunt hier bij voorbeeld niet
's avonds over straat lopen om een
aardig restaurant uit te zoeken, of
een bioscoopje te pikken".
Van Meeteren, die eind vorig jaar
in Colombia aankwam, zat nog
geen twee weken op zijn nieuwe
post, toen hij in de wijk waarin hij
woont, zijn eerste bomaanslag mee-
maakte. De afzender: het Medellin
drugskartel.
„Ja, dat kartel houdt zich sinds eni-
ge weken rustig. Het heeft zware
klappen opgelopen dankzij de har-
de strijd die president Barco tegen
de 'narcotraficantes' is gaan voe-

De guerrilleros worden door het le-
ger bestreden, en van oudsher ook
door leden van burgerwachten,
waarvan de leden vaak behoorden
tot de landeigenaren op het platte-
land. Sommige van die burgerwach-
ten zijn in de loop de jarenweer uit-
gegroeid tot uitermate gewelddadi-
ge paramilitaire groepen, doodses-
kaders zelfs.
Dit soort groepen heeft zich in de
loop de jaren gaandeweg niet langer
uitsluitend beziggehouden met de
bestrijding van guerrillastrijders,
maar van iedereen met linkse sym-
pathieën. Journalisten, vakbonds-
mensen, artiesten, leraren, allerlei
mensen zijn de afgelopen jarenver-
moord, gemarteld of gewoon ver-
dwenen.
Van deze paramilitaire groepen zijn
niet alleen min of meer gewone bur-
gers lid, maar ook militairen zoals
Amnesty International vorig jaar
nog in een studie aantoonde en
mensen die banden hebben met de
drugskartels.
Dat laatste is niet zo vreemd. De le-
denvan Colombia's drugkartels zijn
uiteindelijk in laatste instantie za-
kenlieden. Zij hebben uitgebreide
bezittingen in heel Colombia, boer-
derijen, enorme stukken land, on-
roerend goed, en iedereen die
linkse geluiden maakt, is dus auto-
matisch een vijand.
Tekenend voor de situatie is wat er
met de kleine linkse partij Union
Patriotica is gebeurd. Deze partij
werd in 1985 opgericht door de
guerrillabeweging FARC. Die op-
richting was een gevoig van de wa-
penstilstand die de FARC had ge-
sloten met de toenmalige president
Betancur.
Sindsdien zijn, aldus partij-woord-
voerder Julio Santana, meer dan
860 partijleden bij aanslagen om het
leven gebracht, onder wie twee se-
natoren, twee Congresleden en

Burgerwachten

Die bezetting eindigde met de dood
van meer dan 100 mensen, onder
wie 11 toprechters, en een brand die
het hele Paleis vernietigde.
Ook nu nog zijn guerrillagroepen in
Colombia actief. Hun gezamenlijke
sterkte wordt op 10.000 tot 15.000
man geschat, en ze opereren vooral
op het platteland. In de steden, de
traditionele machtsbasis van de oli-
garchie, hebben ze nooit veel aan-
hang gekregen.

Er onstonden groepen als de ELN,
van de befaamde priester Camilo
Torres, de FARC en de M-19 die in
1985 naam maakte door het Paleis
van Justitie in Bogota te bezetten.

Oligarchie
Het typische politieke systeem van
Colombia heeft altijd ten gunste ge-
werkt van een relatief kleine boven-
laag. Colombia wordt daarom wel
eens een oligarchie genoemd, en
dat is ook wel terecht ook. Juist dat
verklaart een deel van het heden-
daagse geweld.
Want tegen het socio-politieke sys-
teem dat de oligarchie permanent
aan de macht hield, onstond al in de
jaren '60 een gewapende opstand.
Links, waarvoor in het Colom-
biaanse politieke stelsel geen plaats
was, zocht het al vroeg in de guerril-
la-strijd.

De geschiedenis van Colombia ver-
klaart voor in ieder geval een deel
waarom het land zo gewelddadig is.
Naar Colombiaanse historische nor-
men is het aantal moorden van de
laatste jaren niet eens zo buitenspo-
rig hoog.
De Spanjaarden bijvoorbeeld, die
Colombia in de 16e eeuw verover-
den, deden dat met grof geweld.
Hele indianenstammen werden uit-
gemoord tijdens de zoektocht van
de Spaanse troepen naar het legen-
darische goudland, El Dorado.
Het koloniale tijdperk gaf de voor
feodale maatschappijen gebruikelij-
ke misstandente zien, inclusief oor-
logen op grote en kleine schaal,
maar het ging pas goed fout nadat
Colombia onafhankelijk werd en
twee partijen, de Conservatieven en
de Liberalen, om de macht gingen
vechten.
In de laatste 15 jaarvan de 19e
eeuw kwamen meer dan 170.000
Colombianen, vijf procent van de »■
totale bevolking van het land, bij de
burgeroorlog tussen aanhangers
van de partijen om het leven.
Na een betrekkelijk rustige periode

Geschiedenis

We hadden eventjes niets van hem
gehoord, maar begin deze week

haalde JorisVoorhoeve de pers met
een opmerkelijk plan, waarmee hij
de akkerbouw uit het slop meent te

kunnen halen. De WD-aanhang
keek er nogal van op en fronste
verbaasd en ook wel een beetje
geschrokken de wenkbrauwen.
Want wat zei Joris Driepinter

tijdens een verkiezingsspreekbeurt
in Nieuwegein?

„De noodlijdende boeren in de
akkerbouw moeten in de

gelegenheid gesteld worden hun
braakliggende gronden voor andere
voedselgewassen te gebruiken." Als
voorbeeld noemde hij de teelt van

hennep (de bekende hasjplant)
voor vezelproduktie en de verbouw
van gewassen, waaruit bio-ethanol

(alcohol) gewonnen kan worden.
Voorhoeve als voorvechter van de

zelfgestookte alcohol en de
nederwiet. Je ziet de

verkiezingsleuzen al hangen: „Ze
stoned als een garnaal, met Jori.
Voorhoeve in de zaal" en „Stem
WD want die weten er wel weg

mee", of iets van die strekking. Wie
had dat ooit kunnen denken van

deze brave liberaal, de voorvechtei
van de misdaadbestrijding en de

kampioen van de burgerwacht.
door Joris deze week nog

stadswacht genoemd.
Nu zijn er in ons land al jaren lieden
die de ideeën van Voorhoeve in de

praktijk brengen. Met enige
regelmaat steekt Justitie kunstig

verstopte hennepvelden in brand.
omdat de planten worden gebruikt

voor de produktie van
geestverruimende middelen.

Met een zo mogelijk nog grotere
voortvarendheid worden hier te

lande — en dan vooral in Limburg
— illegale stokerijen opgerold.

meestal gevestigd in een schuurvan
een — naar eigen zegger

nietsvermoedende — noodlijdende
akkerbouwer, die zijn bouwse!

tegen enige schadeloosstellendc
pecunia aan 'onbekenden' tei
beschikking had gesteld. Eer

bouwsel voor een brouwse
eigenlijk. Gewoon graanverbouwer
mag hij toch niet meer en dus moe)

hij zijn inkomen wel op een andere
manier aanzuiveren. Met het stoker
van onzuivere alcohol bijvoorbeeld.
Nee, de meeste akkerbouwers zier
die plannen wel zitten en vinden dal
je met Joris niet zo maar de draak

moet steken
En natuurlijk. Het is ook

sympathiek van Voorhoeve dat hij
met suggesties komt, die er vooi

moeten zorgen dat de boeren
zonder EG-steun toch aan een

behoorlijk inkomen raken.
Misschien voelt ook de EG zelf wei

iets voor grootschalige aanmaak
van geestverruimende middelen er
dan vooral alcohol, want innemen
kunnen ze in Brussel, Luxemburg

en Straatsburg.
Wat zou Justitie van Voorhoeves

plannen vinden? Of is de
VVD-fractievoorzitter inmiddels al

vastgezet voor het smeden van
misdadige complotten?

peter stiekema
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# Gerechtshoven,
maar ook banken,
worden zwaar
bewaakt door politie
en leger.

vrijuit
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Stichting St.Anna
De Stichting St.Anna te Heel beheert drie instituten voor zwakzinnigenzorg, te weten:

HuizeSt. Anna te Heel, Huize Maasveld te Maastricht en Huize Op de Bies te Schimmert.
Hier verblijven in totaal circa duizend bewoners die direct of indirect verzorgd worden

door ruim negenhonderd medewerkers.

Binnen de dienst Personeel en Organisatie is de functie vacant van:

beleidsmedewerker dienst
personeel en organisatie m/v

(vacaturenummer 90027c5)

die binnen de dienst belast wordt met de beleidsvoorbereiding en begeleiding van het
sociaal beleid in de drie instituten. De dienst P & O omvat drie sectoren, nl.

personeelswerk en administratie, beleidsvoorbereiding en organisatie en heeft in totaal
12 medewerkers.

Funktie-inhoud:
het volgen van ontwikkelingen op sociaal gebied; het verder ontwikkelen en

voorbereiden van het personeelsbeleid, het terzake opstellen van regelingen,
procedures en beleidsnota's en de uitwerking hiervan; de begeleiding van specifieke

projecten, zoals functioneringsgesprekken, arbeidsomstandighedenbeleid,
loopbaanbegeleiding, het zelfstandig dan wel in werkgroepverband adviseren over

personeelsvraagstukken ; het vervangen van de adjunct directeur Personeel &
Organisatie bij diens afwezigheid.

Funktie-eisen:
een opleiding op universitair niveau; een belangstelling voor en ervaring in het
personeelswerk; uitstekende redactionele en analytische vaardigheden; goede
contactuele en sociale vaardigheden; accurate instelling en initiërend vermogen.

Nadere informatieomtrent dezefunctie kan ingewonnen worden bij deadjunct directeur
Personeel & Organisatie, Mr. K.J.M. Jacobi (tel. 04747-1641).

Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen, de
salariëring geschiedt volgens het FWG-systeem.

Psychologische en medische onderzoeken zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure. Standplaats is Heel.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze advertentie te richten aan de Dienst Personeel & Organisatie

Stichting St. Anna, Postbus 5001, 6097 ZG Heel.

■ Stichting St.Anna i

. ACADEMISCH

LNf ZIEKENHUIS%V MAASTRICHT

Binnen de OperatieveDienst/Recovery bestaat plaatsings-
mogelijkheid voor

verpleegkundigen m/v
vacaturenummer 112/7

Taken: het verplegen en verzorgen van post-operatieve
patiënten.

Vereisten: diplomaziekenverpleging A of HBO-V; bij voor-
keur in het bezit van het diploma Intensive Care-opleiding.

Salaris: afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal

’ 3.641,-bruto per maand, conform schaal 807BBRA '84.

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnen bij de heer
R. Brouns, Hoofd Recovery, telefoon 043-862825,ofbij de
heer J.H. van Beem, Personeelconsulent, telefoon
043-862345.

Binnen het Hart- en Longfunctielaboratorium bestaat bij het
aandachtsgebiedpacemakers op korte termijn plaatsings-
mogelijkheidvoor een

hartfunctielaborant
m/v
vacaturenummer 652/5

Taken: het assisteren bij pacemakerimplantatie en pace-
makercontrole; daarnaast wordt debetrokken kandidaat be-
last met het verrichten van non-invasieve onderzoeken.

Vereisten: diploma MTS-electromca. of van aantoonbaar
gelijkwaardigtechnisch niveau; bereidheid tot het volgenvan
voor dezefunctie noodzakelijke opleidingen; goedecontac-
tuele eigenschappen.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal

’ 3.641,-bruto per maand, conform schaal 807BBFIA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij de heer
J. Kersemakers, Hoofd Hart- en Longfunctielaboratorium,
telefoon 043-862226,of bij de heer P. Le Bron de Vexela,
Personeelconsulent, telefoon 043-862015.

Het Diagnostisch Coördinerend Centrum (DCC) van het Aca-
demischZiekenhuis Maastricht heeftals doelstellingverbete-
ring van de gebodenzorg in deeerste lijn en tweede lijn. Bin-
nen het Diagnostisch Coördinerend Centrum zijnwegens uit-
breiding van het bestaande project, per 1 april 1990 devaca-
tures vacant van twee

data entrytypisten m/v
(Hetbetreffen twee deeltijdaanstellingenvan 16uurper week,
in tijdelijkedienst tot 1 januari 1992ten behoeve van het pro-
ject "Het effect van feedback op het diagnostischhandelen
van de huisarts")

vacaturenummer 110/5)

Taken: het verwerken van persoonlijke en medische gege-
vens in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Vereisten: goedekennis van de medische terminologie;
zeer goede typevaardigheid; ervaring met data entry werk-
zaamheden; accuratesse; het vermogen om goed te kunnen
werken in teamverband; basale kennis van automatisering
strekt tot aanbeveling.

Werktijden: gemiddeld 16uren per week, in overleg ver-
deeld overvier dagenperweek vast, danwel afwisselendvan
09.00-13.00 en van 13.00-17.00 uur.

Salaris: afhankelijkvan opleidingen ervaring, maximaal

’ 2.589,-bruto per maand, conform schaal 803BBRA '84(bij
full-time dienstverband).

Inlichtingen:kunnen worden ingewonnen bij de heer
drs. R.A.G. Winkens, projectleider, telefoon 043-862853, de
heerP. Reniers, hoofd Beheer DCC, telefoon 043-862810,of
bij de heerR. Blezer, personeelconsulent, telefoon 043-
-862015.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg,
en staat daarnaastten dienstevan hetwetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaardenvan de overheid.
Teneinde een zorgvoldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoekmaakt
deel uit van deze procedure. Voor elke functie komen zo-
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van opleiding en ervaring, bin-
nen 14 dagenzenden aan deDienst Personeel en Organi-
satie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, post-
bus 1918,6201 BK Maastricht

Architectenbureau SNELDER B.V.

Architecten B.N.A.

zoekt een

ERVAREN
BOUWKUNDIG
TEKENAAR M/V

De kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden
te voldoen:

- opleiding M.T.S.-niveau;

- minimaal 3 jaar bureau ervaring in utiliteits- en
woningbouw;

- leeftijd 24-25 jaar;
- bekendheid met CAD-systeem (ARCOS).

De aanstelling zal geschieden overeenkomstig de
bepalingen van de CAO voor personeel in dienstvan
architectenbureaus.

Zij, die menen voor deze functie in aanmerking te
komen, worden uitgenodigd hun uitvoerige,
schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen te zenden
naar:

Architectenbureau Snelder B.V.
Architecten B.N.A.
Postbus 362
6200 AJ MAASTRICHT

t.a.v. ir. J.L. Snelder
049966

GEMEENTE ECHT
Bij de afdeling Interne Zaken van de hoofdafdeling
Middelenbeheer bestaat voor het verrichten van tijdelijke
werkzaamheden op korte termijn behoefte aan een

MEDEWERK(ST)ER
ARCHIEFZAKEN

voor het zelfstandig verrichten van
registratuurwerkzaamheden, zoals dossiervorming en
-ordening.

Functie-eisen:
Voor het goed vervullen van genoemde werkzaamheden
dient de functionaris te beschikken over:
-een HAVO-vooropleiding;
-een diploma 5.0.D.-I;
-ervaring in genoemde werkzaamheden, bij voorkeur bij

een gemeente.

Arbeidsvoorwaarden:
De bezoldiging zal in nader overleg worden bepaald naar
rato van gebleken geschiktheid, kennis en ervaring.

Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het
hoofd van de afdeling, dhr. J. Kurvers, tel. 04754-81777,
tst. 131.

Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie binnen een
week na het verschijnen van dit blad te zenden aan het
college van burgemeester en wethouders van Echt,
Postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van "soll. I.
Z." op de envelop.r 50769

Laco Hoensbroeck Techniek 8.V., een samenwerkings-
verband tussen deLucas Stichting voor Revalidatie en
Laco Geurten 8.V., welkezich richt opde ontwikkelingen
produkties van revalidatietechnische artikelen en
speciale aanpassingen, zoekt opkorte termijn voor haar

AFDELING AUTOAANPASSINGEN:

2 TECHNISCHE
MEDEWERKERS M/V
welke zich, na opleiding in ons bedrijf, zullenrichten op
de ontwikkeling en produktie van technische
autoaanpassingen als besturings-, bedienings- en
bekrachtigingswijzigingen.

Functie- - MTS werktuigbouw;
eisen: - apl. motorvoertuigentechniek;- inzicht in mechanische constructies;- kennis van auto-elektronica;- teamgeest;- leeftijdsindicatie 20-30 jaar;- in het bezit van rijbewijs BE.

AFDELING ROLSTOELTECHNIEK:

2 TECHNISCHE
MEDEWERKERS M/V
welkezich, naopleiding in ons bedrijf, zullen richten op
de ontwikkeling en produktie vanrevalidatietechnische
produkten als specialerolstoelaanpassingen,
woningaanpassingenenbedrijfsaanpassingen.

Functie- - MTSwerktuigbouw;
eisen: - inzicht in mechanische constructies;- goede contactueleeigenschappen;- teamgeest;- leeftijdsindicatie 20-30 jaar;- in bezit van rijbewijs BE.

REVALIDATIE'
TECHNISCH
ADVISEUR
wiens taak het zal zijn hetbezoeken van instellingen,
contacten met afnemers, advies, promotie met
betrekking tot revalidatie-artikelen,rolstoel-
aanpassingen, autoaanpassingen, sanitaire
aanpassingen en woningaanpassingen.

Functie- - paramedische opleiding of gelijkwaardig;
eisen: - goedecontactuele eigenschappen;- technisch commercieel inzicht;- representatief voorkomen;- leeftijdsindicatie ± 30 jaar;- ervaring in revalidatie-technische sector

strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie: 045-713598.
Alleen schriftelijke reacties zenden aan:

taco-9eurten BV.
Revalidatie-art. Frankenlaan 1
Revalidatie techniek 6419 BT Heerlen

ÉgS Provincie jü Limburg
In de hoofdgroep Welzijn - diezes bureaus en een stafbureau omvat - zijn alle beleidsvoer
bereidende en beleidsuitvoerende activiteiten ondergebrachtop het gebiedvan welzijn,
volksgezondheid, cultuur en sport, onderwijsen educatie,
bejaardenbeleiden welzijnsplanning.

In deze hoofdgroep komen op korte termijn devolgende functies vacant

a. hoofd van het bureau volksgezondheid v/m
vac. no. W.91.01

Medio 1991 zal het huidigebureauhoofdzijn Verstrekkingenwet Maatschappelijke
functie neerleggen. Dienstverlening;
In verband hiermede zoeken wij thans reeds - het ontwikkelen en uitvoeren van een
naar een functionaris die, na een inwerk- planmatig beleid op basis van autonome
periode, met de leidingvan het bureau taakuitoefening; dit beleidstrekt zich
(bestaande uit 11 medewerkers) zal worden momenteel in grote lijnen uit op het ge-
belast, biedvan het gehandicaptenbeleid, de

steunfuncties, de samenwerkingsorga-
functie-informatie: nen en de maatschappelijke dienstverle-
de activiteiten van het bureau volksgezond- ning;
heid zijn gericht op hettot stand brengen - het stimulerenen initiërenvan innova-
van een samenhangend totaalbeleid op het tieve ontwikkelingen,
terrein van de gezondheidszorg en aanver-
wante maatschappelijke dienstverlening,re- functie-eisen:
sulterend in een integralebenadering per - een op de functie afgestemde voltooide
zorgsector. De volgende drie kerntaken zijn universitaire studie;
hierbij te onderscheiden: - ruime beleidservaring op het terrein van- het uitoefenenvan beleidsvoorberei- de volksgezondheid, in het bijzonder bij

dende en beleidsuitvoerende bevoegd- de overheid;
heden op basis van vigerende wetgeving, - leidinggevendecapaciteiten;
t.w. de WetZiekenhuisvoorzieningen, de - uitstekende communicatieve en redactie
Wet Ambulancevervoer en de Tijdelijke nele vaardigheden.

b. seniorbeleidsmedewerker hoger onderwijl
moderne technologien v/m
(tevens plaatsvervangend bureauhoofd)
vac. no. W.90.04

functie-informatie: logieënen de relatie onderwijs en ar-
deaan te stellenfunctionaris zal in het bv- beidsmarkt;
reau onderwijs en educatie worden belast - het mede behandelen van zware projec-
met beleidsmatige werkzaamheden op het ten op verschillende terreinen van het W
terrein van deversterking en uitbouwing reau en hetvervangen van het bureau-
van het hogeronderwijs. Tot het takenpak- hoofd bij diens afwezigheid,
ket behoren 0.m.:- hetzorgdragen voor en adviseren over functie-eisen:

het provinciaal beleid inzake de kennis- - een op defunctie afgestemde voltooide
infrastructuur van het hoger onderwijs universitaire studie;
(spreiding, nieuwe opleidingen, afstem- - ruime relevante kennis en aantoonbare
ming op behoeften bedrijfsleven, samen- (overheids)ervaring op het gebiedvan o"'
werking tussen hoger onderwijsinstellin- derwijs/kennis-infrastructuur;
gen); ~ - grote mate van zelfstandigheid, eigen ml'- hetvoorbereiden en begeleiden van pro- tiatiefen creativiteit;
jectengericht op internationalisering c.g. - uitstekende communicatieve en redactie
euregionaliseringvan het (hoger) onder- nele eigenschappen;
wijs inLimburg; - hetvermogen om in teamverband te kun'- het ontwikkelenvan en adviseren over het nen werken,
te voeren beleid t.a.v. de modernetechno-

c. beleidsmedewerker sociaal wetenschap-
pelijk onderzoek v/m
vac. no. W.90.05

functie-informatie: functie-eisen:
deaan te stellenfunctionaris zal in het pro- - een voltooide universitaire opleiding op
vinciaal bureauwelzijnsplanning metde vol- sociaalwetenschappelijk gebied(bijvoof'
gendetaken worden belast: beeld sociologie of bestuurskunde);

- het in belangrijke mate zelfstandig ver- - kennis envaardigheid in moderne methO'
richten van toegepast beleidsonderzoek den en technieken van beleidsonderzoek-
ter verkenning, structurering van beleids- enige ervaring met evaluatie-onderzoek
problemen danwei ter evaluatievan be- strekt tot aanbeveling;
leid op het gebiedvan welzijn, onderwijs - bekendheid met automatische dataver-
en cultuur; werking;- het vertalen van resultaten en conclusies - goede communicatieve en redactionele
van onderzoek in aandachtspunten en vaardigheden en het vermogen om de
suggestiesvoor de verdere beleidsont- vertaalslag van onderzoeksresultaat na*r
wikkeling; beleid te maken.- het deelnemen aan diverse, doorgaans
projectgebonden, overlegsituaties.

d. secretaresse van de directeur,
tevens hoofd van het secretariaat v/m
vac. no. W.90.03

functie-informatie: functie-eisen:- het verzorgen van het secretariaat van de - een voltooide VWO-opleiding en het di-
directeur; dezewerkzaamheden omvat- ploma directiesecretaresse of een andere
ten o.m. het bewakenvan de agenda, het voor dezefunctie adequatescholing;
regelen van telefoongesprekken, het ma- - gedegenkennis van en ervaring met het
ken van afspraken, het behandelenvan de beheervan tekstverwerkingssystemen;
correspondentie en het voorbereiden van - succesvolleervaring in een soortgelijke
vergaderingen; functie geldt als voorwaarde;

- hetfungeren alscentraal informatief en - leidinggevendekwaliteiten en uitste-
administratief coördinatiepuntvoor de kende communicatieve eigenschappen-
gehele hoofdgroep; - minimumleeftijd 25 jaar.- het leidinggevenaan het secretariaat van
de hoofdgroep en het beheren van het
tekstverwerkingssysteem.

salaris:
afhankelijkvan opleiding, leeftijd en ervaring bedraagt het maximale salaris
voorfunctieA.: / 8.319,-per maand;
voorfunctieß.: ’ 7.063-per maand;
voor functieC.: ’ 6.190,-per maand;
voorfunctie D. / 4.228,-per maand.

sollicitatiesen inlichtingen:
als u geïnteresseerd bent in een van dezefuncties zien wij uwschriftelijke sollicitatie graa»
binnen 14 dagen tegemoet. U kunt deze richten aan het College van Gedeputeerde Staten
t.a.v. de Directeurvan de Stafgroep Personeel en Organisatie, Postbus 5700, 6202 MA M 3
tricht, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en enveloppe.

Nadere informaties kunnen telefonisch worden ingewonnenover
functie A. bij de heer drs. J.G.J.Knapen, directeurvan de hoofdgroep welzijn, tel. 043-8971
functie B. bij de heer F.P.H.M.H. Wolf, hoofdvan het bureau onderwijs en educatie,
tel. 043-897136; ..p
functie C. bij de heer drs. C.M.J.A. Grijsbach, hoofdvan het provinciaal bureau welzijnsp1
ning, tel. 043-897090; .
functie D. bij de heer drs. J.H.M.A. Kneepkens, plaatsvervangend directeurvan de hooft*'
groepwelzijn, tel. 043-897097.

Vrouwen, dieaan defunctie-eisen voldoen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om te soll,c
ren.
De mogelijkheid tot kinderopvang is aanwezig.

In de laatste fase van de selectieprocedure zal een vertegenwoordigingvan de hoofdgro%
c.g. het bureau worden ingeschakeld, terwijl een psychologisch onderzoek tot deproced

V 2/10-90 kan behoren.

■ j

Wij zoeken met spoed een

DRAGLINE
MACHINIST
voor onze zand- en grindwasserij te Stem.

Zonder ervaring onnodig te sollicteren.
Na telefonische afspraak:

L'Ortye Hoensbroek
De Koumen 72
Tel. 045-212358

50828

Het Bestuur van het Beroepsbegeleidend Onden»"!
te Heerlen vraagt een

RECEPTIONIST(E)
voor 16.8 uur p.w. op ma.-di.-do.-avond en

zaterdag tot 13.30 uur.
Sollicitatie binnen 10 dagen ta richten aan het

Bestuur SBBO, Postbus 124, 6400 AC Heerlen^
Gevraagd:

ENTHOUSIAST BEHEERDERSPAAR
t.b.v. gezellige 450 leden tellende sportvereniging
omgeving Beek, m.i.v. 1 april 1990.
Werkzaamheden: - beheren kantine;

- verzorging clubhuis;- onderhoud banen.
Schriftelijke reacties worden tot en met 15 maart as'
tegemoet gezien, waarna de gestelde voorwaarden
zullen worden besproken.

5.7Reacties aan: Postbus 28, 6190 AA Beek.



Boekenpagina
De boekenpagina van het Limburgs Dagblad verschijnt om
de vier weken. In het kader van de naderende boeken-
week zal volgende week zaterdag een extra boekenpagi-

na verschijnen.

Coördinatie en eindredactie: josfrusch

Bijdragen van:
frans budé, pieter defesche,
jos frusch, hans warren.

Een ongewoon boek met een on-
gewone titel: Ketser de Neger. Het
heeft iets van een liefdesroman,
maar ook van een detective. Begin
en eind zouden zo uit een betere
streekroman uit vervlogen tijden
afkomstig kunnen zijn, maar het
middendeel met zijn wereld van
homo's, drugs en prostituerende
jongens wijst op 'problematiek'
van recentere datum. Het voert
weg van het poëtisch 'jongens-
sprookje', dat door een geheim-
zinnige, indringende sfeer wordt
gekenmerkt.
Het moet gezegd dat de schrijver,
Willem Bijsterbosch (1955), er
probleemloos in slaagt al deze in-
grediënten tot een geheel te bun-
delen. Ketser de Neger is niet echt
spannend, van de andere kant ook
niet saai en melig of gedateerd en
zeker niet aanstootgevend, agres-
sief of irriterend. Integendeel, het
boek heeft iets eerlijks, iets inte-
gers ook, waardoor je het niet snel
terzijde legt, maar geïnteresseerd
blijft in de afloop ervan. Dat hangt
niet in de laatste plaats samen met
het haast voorzichtige taalgebruik
van de auteur, die na twee poëzie-
bundels in 1985 zijn prozadebuut
maakte met Handlangers, in 1987
gevolgd door Van een knecht.

Boeken, waarin op een toeganke-
lijke wijze de homo-erotiek aan de
orde wordt gesteld. Stilistisch is
Bijsterbosch niet altijd even sterk
en het verhaal is niet overal even
logisch, waardoor het met name
moeilijk te dateren is.
Maar dat is van de andere kant ook
de kracht van dit boek: het ver-
vlechten van Arabische sprookjes
met de werkelijkheid brengt de le-
zer in een schijnwereld, die met
prachtige vergelijkingen en poëti-
sche vondsten wordt vormgege-
ven.

Ook in zijn vroegere romans speel-
de het landgoed Wordragen, waar
de ik-figuur - de schrijver (?) - zijn
jeugd doorbracht, een rol en werd
de naam genoemd van de man
waar het in Ketser de Neger alle-
maal om draait: de legendarische
zwarte schoonheid uit Soedan, die

eigenlijk Jesse heet en voor wie
iedereen een zwak heeft: de non-
nen uit het klooster, de wijkver-
pleegster Wies, de ik-figuur, zijn
vrienden Pol en Max en later ook
de souteneur en drijver van een
flikkercafé Harri. Maar er is ver-
schil: in het geval van de vrouwen
is het genegenheid, bij de mannen
homofiele liefde.

Heel gevoelig geeft Bijsterbosch
de verschillen aan, choqueert
nooit, is niet drammerig of opdrin-
gerig, maar beschrijft soms heel
poëtisch, dan weer analytisch de
gebeurtenissen. Ook daar waar hij
het heeft over SM, over het 'he-
renhandwerk' en de hoererende
jongens. Bijsterbosch vertelt zijn
story voornamelijk aan de hand
van flash-backs, want de hoofdfi-
guur, Jesse, alias Ketser de Neger,
is dood, vermoord, al veertien jaar
geleden.

Maar ieder jaar weer komen ze bij
elkaar, de vrienden en vriendinnen
van weleer, om hem te gedenken;
om nog steeds hun liefde voor hem
te betuigen. Hun liefde voor die
zachtmoedige, dappere neger, die
in de stad zou verworden tot de
man van de stadspooier en de held
van het kleine tuig en straatjon-
gens. En die uiteindelijk vermoord
zou worden, op die zevenentwin-
tigste mei, toen een onweer de
stad teisterde. Door wie? Haast
onopgemerkt wordt het mysterie
opgelost.

Op het landhuis van vroeger, in-
middels verlaten, waar de vrien-
den terugkeren om oude, sterke
verhalen op te rakelen. Verhalen,
die naadloos overgaan in de wer-
kelijkheid. De ontknoping is niet
verrassend, omdat de lezer nauwe-
lijks nieuwsgierig wordt gemaakt,
wel onthullend. Een slecht boek
zou hierdoor zijn betekenis verlie-
zen, Ketser de Neger wordt er al-
leen maar charmanter door.

Ketser de Neger - Willem Bijster-
bosch; uitgeverij Bert Bakker
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# Félik de Azüe

heeft. In negen gedichten laat hij
zich door Holbeins Christusfiguur
inspireren om met 'Ein Todten bild
h. holbeins vf holtz mit ölfarben'
een indrukwekkende elegie neer te
zetten, zo aangrijpend en ontroe-
rend, zo rauw en eerlijk ook, onuit-
wisbaar echt, dat deze klaagzang
het verdient om opgenomen te wor-
den in de rij van klassieke treurzan-
gen.

°g niet zo lang geledenverraste de
'chter-schrijver-essayist Huub

°eurskens (Tegelen, 1950) met een
"ermate intrigerend gedicht. Het«eette 'Charme. Een gedicht be-
°^g zon 60 pagina's en als geen
"dere bundel uit dat jaar las ik het
e'kens opnieuw, zo onder de in-

als ik was van dat lange, episch
Sedicht over de waarheid en de
aardigheid van het leven. Hetnappe aan «charme' vind ik ondereer de ik-figuur die, op een terras
achtend op de geliefde, in één dag. n heel leven aan zich voorbij ziet, ekken. Het decor is het oogstre-

ende Venetië, het azuren licht van
*n stad in de stroom van de ge-

'Ochtendnevel waarinen dunne stad/ zich blauwig wast.

Ironie

worden, En God een mens wordt en
een worm'!

Huub Beurskens laat Tegelen ach-
ter zich als hij gaat studeren aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
in Tilburg. Na zijn studie vestigt hij
zich in Amsterdam. Met 'Hollandse
wei en andere gedichten' lijkt iets
van zijn geboortegrond terug te zijn
gekomen. De titel van de bundel,
zo genoemd naar het openingsge-
dicht dat eerder bij de Herman
Gorter-herdenking in de Gids ver-
scheen, is daarom eerder ironisch:
het kondigt Beurskens' rouwklacht
aan over het stervende landschap
van de Randstad, zijn ongerustheid
over de rol die de mens daarbij
speelt. 'Mijn afschuw is mijn af-
schuw', zegt hij in een ander ge-
dicht, 'Alle lucht is uitstoot. We ste-
ken de hoofden naar beneden en we
zwaaien met de benen; het denken
zal tot hoop verweken. Daarom
ook dat 'Hollandse wei', zwaarder
is in beeld en sfeer dan 'Charme',
barokker ook in het taalgebruik.
Het pleit alleen maar voor de veel-
zijdigheid van deze dichter, dat hij
zich nu met meer traditioneel ogen-
de versvormen laat zien. Verras-
send daarbij is het woordgebruik,
dat hier en daar eerder dat van de
gewestelijke, Zuidnederlandse taal
is dan dat van de standaardtaal:
zwalmen, rompels, keil en bijker,
om wat voorbeelden te noemen.
Even opvallend is de voorkeur voor
planten en dieren: de zuivere affo-
dillen (slaaplelies) als vanitas-mo-
tief naast de niet te stuiten sleed-
oorn die al bloeit voordat de blade-
ren uitkomen. En wat te zeggen van
het alles trotserende magnolia-
boompje in het gelijknamige ge-
dicht?

epn de achtergrond van het Ca-
a' Grande spelen zich historische
krelen af en worden omzwervin-
j*n naar de kindertijd gemaakt.erkelijkheden van toen en nulj-?e'en in elkaar over. Al lezend

t
)kt men het schilderij van Canalet-

l).' dat op het omslag staat, te zijn
om mee te kijkenaar de overkant waar een breedge-arende man een elegante vrouw

avvijst. Hun gondel voor de over-. eek lijkt klaar te liggen, melkwit
a|t het licht over het tedere liefdes-
"ar, wordt voelbaar haast in dit
v
"gezette moment. Alsof er nietsgloren mag gaan, weg mag

in dit raadselachtige licht.
at is ook wat de ik-figuur die och-end op het terras herhaaldelijk be-

houdt. Wie 'Charme' leest zal
ei"ken hoe Beurskens de lezer

be6^S'UrPt 'n een stroom van licnt en
weldadig en Venetiaans..e talrijke verwijzingen die de

'chter in dit gedicht heeft opgeno-en. groeien vaak uit tot een op-
'"dende monologue intérieur.

Religie
'Kom, kijk gerust', vangt het eerste
gedicht aan, als wil de dichter ons
bij de hand nemen, ons bewaren
voor het gruwelijke dat dadelijk
verschijnt. Want Beurskens spaart
ons de wrede werkelijkheid van de
dood niet. 'Ontsteken we nog ooit
in razernij? Nijd! Ook beide voeten
zijn doorstoken. Als wilden daar
tien slangen vrij. En in het achtste
gedicht uit de reeks - dat voor wie
misschien anders mocht denken -
'Uit de dood ontwaakt is de mens
nog slechts de wonde, vraag of hij
de God is die zich de mens heeft uit-
gevonden. Waarmee Huub Beurs-
kens vragend en weifelend iets van
een religieus besef heeft uitgespro-
ken. Die affiniteit met het religieu-
ze valt t>ok op andere plaatsen in
deze bundel op. In het schitterende
'Noli me tangere' refereert de dich-
ter aan de verrezen Christus die tot
Maria Magdalena het 'Raak me niet
aan'! uit Johannes 20:17 uitspreekt.
Zo zijn er ook duidelijk religieuze
affecties in gedichten als 'De pro-
fundis', 'Job', 'Piëta' en Christofo-
rus. In alle gevallen gaat het om een
religieus geïnspireerde beleving die
losstaat van de dogma's en leerstel-
lingen van de kerk. De allerdiepste
menselijke tragiek, die staat bij
Huub Beurskens centraal: 'Onuit-
puttelijk is het sterven, verpoede-
rend de rouw.

Passiespelen

Sterremeer, de
opmaat tot
Springers oeuvre

eürskens, de dichter, de waarne-er, zou Beurskens niet zijn als hij
>j, 2ljn allernieuwste dichtbundel,
t , 'andse wei en andere gedich-
on ' 2'Jn gevoelens van smart en
r l^ac ht bij het lot van mens en we-
.j, d niet opnieuw zou uitschrijven,
j, ch is zijn toon deze keer anders.
<g* luchtige, mediterrane van
he?arme neeft plaats gemaaktvoor
to jionkere Germaanse. Tintoret-
i ' Carpaccio en Monteverdi zijn
.^eruüd tegen Grünenwald,' Alt-
q er > Dürer, Hans Baldung

'en, Seghers en Hölderlin.

Donker Naast de vanitas, de erotiek dus,
blijft Beurskens op overleven ge-
richt. In 'De profundis' brengt hij
alles samen. De rivier van zijn
jeugdjaren, de zingende klooster-
lingen (Uit de diepte roep ik tot U,
o Heer), het kleine botanische mu-
seum met de verstilde, opgezette in-
sekten worden in dit Noordlimburg-
se landschap verweven met eigen
herinneringen. Het voorjaarsont-
waken van de natuur ('Het spring-
zaad bad: Roer me, nee roer me
niet, ik, oh, nee, ik schiet'!) wordt
neergezet naast de niet te stuiten
menselijke geslachtsdrift die elke
gedachte aan de dood moet verdrij-
ven. Want daar is uiteindelijk geen
ontkomen aan. Vooralsnog wil
Huub Beurskens daar niet voor wij-
ken. Het is langzamerhand een traditie

geworden dat het boekenweekge-
schenk geschreven wordt door een
bekend Nederlands schrijver.
Marga Minco, Remco Campert,
Maarten 't Hart en anderen ver-
vulden de laatste jaren deze taak.
Een moeilijke taak. Het gaat hier
immers om een novelle die ener-
zijds geschikt moet zijn voor alle
gezindten en waarin anderzijds
een schrijver zijn eigen stem dient
te laten horen. Hij mag zijn trou-
we lezers niet afschrikken, maar
behoort tegelijk een veel breder
publiek te boeien. Geen wonder
dat het niet altijd even goed lukt.

In 'Hollandse wei en andere gedich-
ten' schildert hij met groot gevoel
voor zien en kijken een landschap
(hij is niet alleen schrijver maar ook
nog schilder!) dat donker oogt -maar dat is de warmte; dat ont-
roostbaar lijkt - maar dat is de pas-

i sic. Een landschap dat tegelijkertijd
volgelopen is met ongeziene
schoonheid, ongerept plezier en
lang vergeten charme.

Hollandse wei en andere gedichten- Huub Beurskens; Meulenhofl
’29,50.
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Beklemmende ironiebij Félix deAzúa
„^ waar bij 'Charme' Antonio Ca-
l)e.ett° de ser aan net oms'ag ga^ 's

der vi b'^ 'Hollandse wei' de &cni|-

ove ans Holbein de Jongere die
lic.

r Voor" en achterflap heen zijn
Va

te vergeten stempel drukt: dat
een de dode Cnristus in z'Jn ëraf>
r " ingrijpend beeld dat Holbein
dre ~ 0 naar het model van een
<j e " of vermoorde geschil-
bikt '■ Het schilderij is zo ver-J 'erend dat het ontroert en cho-
gel erJ' deze dode zoals hij is neer-
de koud en naakt, zijn verstijf-
sta °Pcn êevallen mond, de open-
*onHUe ogen, de openliggende
doel En naast de smalle lende-
\vjt. ue gekromde vingers op het
deel onderlaken. In het midden-
dj van dezebundel blijkt hoe diep

aanzicht Beurskens geraakt

Ongetwijfeld zal dit onhollandse
gevoel van passie en melancholie te
maken hebben met Beurskens'
jeugdjaren. Tegelen, Steyl, daar in
de Maasbocht, dat kleine konink-
rijk van God op aarde, het uitzicht
op het Duitse heuvelland. De Ro-
meinen brachten er het gereedschap
voor de pottenbakkers, lerse mon-
niken het geloof, congregaties richt-
ten er hun kloosters op met hoge ra-
men voor wijd uitzicht op missie en
tuin.

In een van die tuinen, tussen oude
bomen en weelderig struikgewas,
moet Huub Beurskens ooit de Pas-
siespelen gevolgd hebben, de ver-
maarde opvoering van het lijdens-
drama van Jezus. Tegelen kreeg er
over alle grenzen heen bekendheid
mee. Of anders zal de herinnering
aan die dagenrond Pasen samenval-
len met het zoekend bladeren in het
fotoboek dat in het jaarvan Beurs-
kens' geboorte (Anno Sancto 1950)
verscheen en vanaf die dag elke
Goede Week opnieuw op de katho-
lieke tafels van toen verscheen. Fo-
to's vol drama staan erin; de vertol-
kers van het spel droegen hun rol
geëxalteerd uit. 'Wee, wee', schreef
de priester-dichter Jac. Schreurs
M.S.C, bij een van die afbeeldin-
gen. 'Wee, wee als mensen goden

trager of wijdlopiger schrijfstijl,
maar het telt drie delen en driehon-
derd bladzijden en er zullen weinig
lezers zijn die naar waarheid verkla-
ren dat zij het in een adem hebben
uitgelezen.

krijgt een nette baan. Felix is dich-
ter, maar enige erkenning vindt hij
niet. De mannen verliezen elkaar
uit het oog. Voor zijn werk wordt
Nikko naar de Verenigde Staten
uitgezonden. Toevalligerwijs be-
vindt ook Felix zich op de boot die
hem daarheen zal brengen.

Sterremeer blijkt niet meer als een
bohémien te leven. Hij is ge-
trouwd met een aantrekkelijke
Amerikaanse, Robie. Hij heeft
haar veroverd met zijn gedichten.
De ouders van Robie zijn zo rijk
en zo sympathiek, dat zij zijn pad
verder geëffend hebben.

Felix schrijft gedichten in het En-
gels. Ook Robie heeft enige lite-
raire ambitie. Ze bereidt een stu-
die voor waarin een onbelangrijke
Duitse dichter veel aandacht
krijgt. Diens vrouw pleegde zelf-
moord, opdat hij eindelijk stof
voor grootse pbezie zou hebben.
Het is meteen duidelijk dat Robie
zich met haar vereenzelvigt. Wan-
neer zal het misgaan? Het loopt
nog net goed af op de presentatie
van Sterremeers dichtbundel.

Maar tijdens een logeerpartij doet
Robie een pijnlijke bekentenis.
Felix is volgens haar geen dichter,
zij heeft geregeld dat zijn zwakke
werk uitgegeven kon worden. Een
zelfmoordpoging van Robie mis-
lukt, maar haar leven lang blijft ze
in een apathische toestand verke-
ren. Felix geeft zijn dichterlijke as-
piraties op.

Hoe simpel het verhaal ook is, nie-
mand zal teleurgesteld worden
door dit boekenweekgeschenk.
Het is echter goed te bedenken dat
Sterremeer niet tot Springers
sterkste boeken behoort.
Net als in Quissama is de ironie die
zijn proza vroeger kenmerkte ver-
ruild voor sentimentaliteit. In het
verleden kon hij de vreselijkste
dingen op een nonchalante toon
vertellen, nu zet hij het drama
zwaar aan.

Voor het eerst komt nu een werk
van Springer onder de ogen van
honderdduizenden. Zij die al ver-
rast zijn door deze novelle, kun
nen zich een nog grotere verras-
sing bereiden door heel zijn oeu-
vre te lezen.

H.W.

daarvan nogal wat kennis. Ook dat
heeft de uitgever niet belet Félix de
Azüa op de Nederlandse boeken-
markt te introduceren en dat stellig
terecht. Dat 'boeven die hun mes-
sen in het rond zwaaiden dat ze flo-
ten als een zweep' onder een opleg-
ger vandaan kwamen met 'een
prachtig Hollands opschrift' is mooi
meegenomen en tekent de eenwor-
ding van Europa.

Het boek heeft de vorm van een
dagboek. Het is uiterst Spaans, zo
niet Catalaans, in die zin dat het
zeer op de economische, culturele,
politieke en criminele situatie in dat
land betrokken is - en het vraagt

Desondanks durft de Stichting
Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek soms risico's te
nemen bij het aanwijzen van de
auteur. Zo werd een aantal jaren
geleden Tessa de Loo verzocht het
boekenweekgeschenk te schrijven,
terwijl ze pas in één boek haar ta-
lent had getoond. Ook voor de
boekenweek van dit jaar, die op 14
maart begint, deed men een weinig
voor de hand liggende keuze. Men
vroeg de 58-jarige F. Springer, een
man wiens proza in kleine kring
hoog staat aangeschreven maar die
bij de grote massa nog nauwelijks
bekend is.
Hij is het tegendeel van een veel-
schrijver. Sterremeer - zoals de
titel luidt van het boekenweekge-
schenk - is zijn achtste boek. Hij
debuteerde in 1962 met Bericht uit
Hollandia. De meest geprezen
boeken van Springer zijn Zaken
overzee en Bougainville.

De laatste roman die hij publiceer-
de, was het minder geslaagde
Quissama (1985). Een auteur die
hem altijd tot voorbeeld heeft ge-
diend, is F. Scott Fitzgerald. Ook
in Sterremeer zijn daar sporen van
te vinden. Een overeenkomst met
The Great Gatsby is dat het le-
vensverhaal van hoofdpersoon Fe-
lix Sterremeer op een indirecte
wijze wordt verteld. In de beroem-
de roman van Scott Fitzgerald
treedt Nick Carraway als verteller
op. Springer geeft Nikko deze rol.

Het is, vooral voor degenen onder
ons die van bizarre metaforen hou-
den, en van regelrecht sarcasme,
onderhoudend genoeg. Het woord-
gebruik is vindingrijk, virtuoos en
acrobatisch; het stuwt voort onder
hoge druk, barok en overvloedig.
Meer dan met Musils Man zonder
Eigenschappen, zoals wel is ge-
schied, worden associaties gewekt
met Henry Miller en diens Tropic of
Cancer, of wat het Nederlandse
taalgebied betreft, met de verbale
stortvloeden van Brakman.

En passant geven de dagboekbla-
den een indringende beschrijving
van het karakter en het funktione-
ren van de stad Barcelona; zij ont-
hullen de ware aard en achtergrond
van de Ramblas. In de middenstad
en de lage stad speelt zich alles af.
Alle min of meer samenhangende
onderdelen van wat een intrige kan
heten. Beschouwelijkheden en fei-
telijkheden wisselen elkaar af, maar
er is geen andere ontknoping dan de
bevinding- uiteindelijk -van de be-
trekkelijke waarde van het zijn van
een vernederd, dat wil zeggen een
banaal, man.

Intussen komen alle trauma's aan
de orde die Spanje kent vanaf de
Moren tot en met de dood van
Franco, de macht van links en de
macht van rechts, de literatuur en
de seks in een ongebreidelde affaire
met de maitresse van de Chinees,
waarmee het dagboek eindigt in zijn
negende maand.

Men hoeft nergens op verbijsteren-
de gebeurtenissen of verrassende
gedachtensprongen, metaforen en
epitheta te wachten: alle materie
lijkt ingedikt en soms roodgloeiend
verhit. Toch wordt het lezen gaan-
deweg minder opgewekt. Misschien
is de humor niet licht genoeg om te
voorkomen dat het existentialisti-
sche wereldbeeld van De Azua gaat
beklemmen. Als het al de waarheid
is die de hoofdpersoon tracht op te
sporen als de perfecte banaliteit,
dan is het een waarheid zonder per-
spectief.
'De wereld is slecht, boosaardig en
wanhopig. Als er al hoop is, zoals
in de waarheid van Sartre, dan is zij
moeilijk te ontwaren. De laatste zin
van het boek is dan ook merkwaar-
dig: Binnenkort....zal ik uit de blad-
zijden van dit schrift het vertrouwen
putten dat nodig is om een boek te
schrijven, een bescheiden, hoopvol
boek. Dit boek.'

De romans zijn allebei in de ik-
vorm geschreven en vooral het eer-
ste, dat een onderzoek naar het we-
zen van het geluk beschrijft aan de
hand van ervaringen in de kinder-
tijd, de schooltijd, de seks, de mili-
taire dienst en de kunst maakt een
identificatie van de hoofdpersoon
met de schrijver bijna onontkoom-
baar - temeer daar het beeld van
diens persoon voor ons niet op an-
dere wijze is ingevuld.

De vergelijking lijkt zwak, die in
een samenvatting op een ongenum-
merde pagina achteraan wordt ge-
geven door iemand die de schrijver
een 'ironische en filosofische Don
Quichot' noemt, alsof daar ergens
was voor dromen en windmolens.
Dagboek van een vernederd man -Félix de Azüa; uitgeverij Contact

’ 39,90.
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Wat Nikko overkomt, doet er wei-
nig toe. Hij is voornamelijk een
bemiddelaar. Op de keuring voor
de militaire dienst komt hij met
Sterremeer in contact. Ee"n vage
vriendschap begint. Nikko stu-
deert braaf, trouwt met Dorien,

Bege
X
Ven

AAÜa 'S volBens de schaarse
enziin . over z'Jn 'evensloop
tu ür

J p'aats 'n de Spaanse litera-
1944 zijn geboren in

'n Oxf IJ^ ft li,eratuur gedoceerd
un.. ' fllosofie aan de Baski-

den aan HerS' teit en is thans verbon-
ta. vi" universiteit van Barcelo-
-1986 u tee/s,e roman dateert vanla ldse v

k heet in de Neder-
,G« li.*,,ng van Barber va" de

d°or hp« edenis van een 'dioot,
ho"d vin Üe,f verteld' of 'De in-
*aarover Ct Geluk' ~ een zaa*Het ver. ül6" niet wi Jzer wordt.
!989 een cc" in Nederland in
-Saline JH3,r 'ater Bevolgd door de
:abarte*'n 1 aal door Marjolein
b°ek ter euaCOrtu' van z'Jn tweede
te|d 'DaJ^ tnen in 1987 en 8«i--tnan.nan. "gooek van een vernederd

Hij gaat met de hoofdpersoon een
onduidelijke relatie aan en duikt in
fatale situaties tot zijn redding op.

In de intrige spelen een apparte-
ment een rol dat maar vier uur per
etmaal bewoonbaar is, ontelbare
bars, met als meest dramatische een
drankdepot aan de haven, beheerd
door een oude bekende. Hij ope-
reert onder de bijnaam 'de Chinees'
op superbe wijze in de onderwereld
en in affaires van politiek, huur-
moord en corruptie.

Het eerste boek telt nog geen hon-
derd bladzijden tekst, maar ze zijn
zo dicht gevuld met bevlogen be-
schouwingen en een hoeveelheid
feitelijkheden waar een minder hit-
sig schrijver zeven delen mee had
kunnen vullen, dat de lezer uitgeput
achterblijft als na het lezen van De
Ilias. Het tweede boek heeft geen

klant van het etablissement La Boa
kan het al doen 'met een door mij
op de tast gehoord zinnetje' - voor-
beeld van een Nederlandse wending
die in de keel blijft steken.

Bij tijden onthutsend concreet, bij
tijden subtiel in filosofische gedach-
tespinsels, waarvan het razend
moeilijk lijkt ze met al hun hoeda-
nigheden van klank en bijbetekenis
in een andere taal om te zetten.
Geen kritiek dus op de vertaalster,
al had men op sommige plaatsen
graag iets welluidenders gehoord,
iets wat minder correct was maar
vloeiender, onzinniger en brallen-
der, als bevlogen dronkemanspraat,
wat het in veel gevallen ook is. Het
matige drankgebruik van de hoofd-
persoon wordt vaak bedorven: een^
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Ketser de Neger,
een ongewoon
jongenssprookje

Passie en
Melancholie in
poëzie Beurskens

# Huub Beurskens
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In verband met een vakature zoekt Holland Drink Service BV, gevestigd in GorincPiem,
voor rayon Limburg een,

VERTEGEN-
WOORDIGER
Ho«an<_ Drink Seruce bv leven onder het Holland Drink Service BV is een enthousiasten dynamisch bedrijf dat service hoog in het
merk Café Bar eenkompletekoffievoorzenmg vaandelvoert Een team van 25 vertegenwoordigers adviseert deklant bij aanschaf van
aan groleenkleinebedreven in Nederland enin , ,

_*„___

diverse andere Europese landen warme- en koude drankensystemen.
De Nederlandse organisatie bestaat uit een Een belangrijk deel van zijn taak is hetkontakt leggen metpotentiële klanten. Inventiviteit
stS^'^^de^tSS^d^rs1. en doorzettingsvermogen zijn daarom eigenschappen dieonze vertegenwoordigerken-
een korplvan rouievertegenwoordigers dal merken. Hij voert zijn taak uit met een grote mate van zelfstandigheid en rapporteert aan
zorgt voor optimale service en bevoorrading c^iesManager. Ervaring in debuitendienst isvoor dezefunktie een vereiste, middelba-
%^£mm^^s <£3! re opleiding strekt tot aanbeveling. Flexibiliteit en goedekontaktuele eigenschappen zijn
geb«d Op deze wi|ze georganiseerd streeft onontbeerlijk in deze verantwoordelijke funktie. Het inkomen bestaat uit een uitstekend
Holland Drink Service b.\Aeen 100% service sa|ar js p|us provisieregeling, daarnaast beschikt hij over een personenauto en een prima
na^voor optimale dienstverlening aan naar

onkostenvergoec|ing De sekundaire arbeidsvoorwaarden zijn eveneens prima te noe-
men.—"~J _ Bent u tussen de25en 45 jaaren geïnteresseerdin dezefunktie, dan nodigen wij u graag

mcmmi\ w-a-m ujt te solliciteren.Schrijf uw brief met opleidingen ervaring terattentievan de heer
iïiïïi, ,_. L.W. Schutte, Verkoopleider.

** Postbus 670, 4200 AR Stephensonweg 18, 4207 HB GORINCHEM, 01830 - 41200.

I ©
I MUVA GREETIN

Wegens groeivan dekollektie en van de export zoekenwij voor Muva Greetings een vakman of
vakvrouw met eenMiddelbare Beroepsopleiding - MTS, MEAO, Grafische School - en enige
ervaring in degrafische sektor als

I WERKVOORBEREIDER-
I PRODUKTIEKOÖRDINATOR M/v

Die funktie zit midden tussen marketing, begeleiding intern en extern, voor de lever-
ontwerpen en produktie in. tijd en de kwaliteit van het werk.
Je plant, organiseert, koördineert, kalku- Een zelfstandige funktie in een klein team.
leert en kontroleert de werkzaamheden. Je
maakt de drukvelindeling, je zorgt voor Ervaring in de grafische sektor en kennis
het juiste papier en de nodige stempels. Je van grafische technieken zijn vereist.. bent verantwoordelijk voor de technische f

Belangstelling? Wil je meer weten?
Neem dan schriftelijk of telefonisch kontakt op met

de heer Daniëls de heer ten Hove o.
Muva Greetings Adviesbureau Hérold &<
Postbus 2613 of Spoorweglaan 16
6401 DC Heerlen 6221 BS Maastricht *Tel: 045-419341 Tel: 043-212999 «c

Oc
i

/ liln *I Imm _ I . ,__ __ . __ th,
___■______■ ucrh n■ _!!§ I ______ I l V_</ L- ___/ Lid van de Organisatie van Adviseurs voor Werving en Selektie/O**1vei

Constructiebedrijf ÜfSl
Gebr. Loop bv II
STAALCONSTRUCTIEBEDRIJF
MET STAALSTRALERIJ
vraagt voor onmiddellijke plaatsing

3 zelfstandige constructiebankwerkers
Zonder de vereiste ervaring onnodig te reflecteren.
Salaris nader overeen te komen
Voerendaal, Heerlerweg 114,
tel. 045-753333
Persoonlijk bezoek uitsluitend na telefonische afspraak.

50823

Staalbouw Leunissen B.V.
Waalbroek 3
6369 TE Simpelveld
vraagt voor spoedige indiensttreding

constructiebankwerkers en CO -lassers
Loon, afhankelijk van ervaring, tot ca. ’ 3000-
-per maand.
Sollicitaties te richten aan
Staalbouw Leunissen 8.V., Waalbroek 3, 6369
TE Simpelveld. 50545

1

Internationaal

CHAUFFEUR
gevraagd
met ervaring
Sollicitaties na telefonische afspraak

Transportbedrijf Wijers BV
Groethofstraat 36, 5916 PB Venlo
tel. 077-510146 M552

H7j

Wij zijn een dynamisch Mitsubishi-dealerbedrijf, gespeciali-
seerd in de verkoop en service van Mitsubishi personenau-
to's en bestelwagens voor Zuid-Limburg.
Voor onze afdeling verkoop, in ons filiaal te Kerkrade, zoe-
ken wij op korte termijn een actieve

AUTOVERKOPER M/V
In deze functie wordt een hoge mate van zelfstandigheid
verlangd. Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk en voorzien van een recen-
te pasfoto aan:
AUTO KLEUNEN, POSTBUS 1071,6460 BB KERKRADE-W.

JAC. HERMANS BREIDT UIT IN HEERLEN!
Als jenu aan een andere baan toe bent, dan bof je! Want Jac. Hermans opent
binnenkort een nieuwe supermarkt in Heerlen.
Voor dit nieuwe filiaal zijn wij op zoek naar kollega's.

Geplaatst kunnen worden:

A)Kassières (m/v)
in diverse kontraktvormen.

Je gaat de hele dag met mensen om. Je bent vriendelijk en behulpzaam en
werkt samen met een gezellig team kollega's. Het werk wat je doet is belangrijk.
Door jouw handen en dievan je kollega-kassières gaat de hele omzet van het
bedrijf. Vandaar de grondige Interne opleiding.

B) Verkoopmedewerkers (m/v)
eveneens in diverse kontraktvormen.

Je bent bevoorrader, etaleur en organisator tegelijk. Je ziet erop toe dat er geen
lege vakken ontstaan in dewinkel. Je zorgt ook voor een goede
produktpresentatie, het nauwgezet prijzen van de artikelen en voor een nette
winkel. Bovendien ben je behulpzaam en vriendelijk tegen de klanten.

C)AGF-beheerder (m/v)
voor 40 uur per week.

Op de groente- en fruitafdelingen van onze supermarkten worden dagelijks veel
klanten geholpen aan dagverse artikelen. Als AGF-beheerder bent u
vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de presentatie en de versheid van die

« artikelen, alsook voor de kwaliteits- en kostenbewaking. Daarnaast behoort ook
het adviseren van onze klanten tot uw taak. Het assortiment bestelt u zelf
dagelijks bij ons distributiecentrum.

Voor alle funkties geldt dat je in het bezit moet zijn van minimaal een
MAVO-diploma of LBO-diploma. De nodige ervaring en vakdiploma's strekken
tot aanbeveling.

Wij kennen prima arbeidsvoorwaarden zoals: i- een uitstekende beloning;- waar nodig, een reiskostenvergoeding;- 8% vakantietoeslag en kompensatieregeling voor het werken op
zaterdagmiddag;- 100% studiekostenvergoeding.

D) Hulpkrachten (m/v)
1.) vulploegleden vanaf 18 jaar;
2.) weekendhulpen vanaf 16 jaar;
3.) kassières vanaf 16 jaar.

Voor deze werkzaamheden krijg je een aantrekkelijk uurloon uitbetaald, waarin
bovendien verwerkt zijn de 8% vakantiegeld en de vakantiedagen.

Heb je belangstelling, stuur dan bijgaande bon in een gefrankeerde enveloppe
naar Jac. Hermans, afdeling personeelszaken, Postbus 44, 5126 ZG Gilze.

JAC HERMANS SUPERMARKTEN
Ja, ik heb interesse in de door u aangebodenfunktie(s):
A) kassiere 'fB) verkoopmedewerker i
C) AGF-beheerder 5
D) vulploeglid

weekendhulp
hulpkracht-kassiere

Werktijden:
G full-time D part-time D hulpkracht

Naam: m/v ■
Adres:
Postkode en woonplaats:

Telefoon:
Geboortedatum: I'
Opleiding:
Ervaring:

■■■'■■'" '■'-'■'-'-'-'■'-'■y---'-'-'-'-'-'-,A^^^^^

"I 'jfPPpïcPPI
■\m^^mmmmÊJLmmmm:::x:::xx:x:xxx-x-x._._.x*.a^

De Hermans Groep
exploiteert onder de
naam JacHermans
circa 110filialen (en is
daarmeein Nederland
één van de grootste
supermarkt-
organisaties). Onze
Groepmaakt deel uit
van hetDuitse
Tengelmannconcern
met wereldwijd ±
110.000medewerkers
en een jaaromzetvan
ca. 35 miljard

illllllßi
?:W:¥:W:W::.¥^¥tó¥:W:iV/t*AViVf%W»VAS%Vi%V»V«V"

'""(pp Woningbouwvereniging „LAND VAN RODE"
/\ Ia KANTOORADRES: ERPOSTRAATI, 646I HW KERKRADE

r—J l V\ POSTADRES: POSTBUS 135. 6460 AC KERKRADE, TELEFOON 045-466466ftfUlTfS_
3 De woningbouwvereniging "Land van Rode" te Kerkrade bc-

' " LZ J^ beert ruim 3600 woningen en 500 garages/parkeerplaatsen.
T"^— | | —^ De werkorganisatie omvat 26medewerkers verdeeld over de

' Administratieve Dienst, Technische Dienst en de Dienst Secreta-
Opgericht 2i maart 1916 riaat/Bewonerszaken.

Voor de TechnischeDienst zoeken wij een

RAYON-OPZICHTER M/V
Functie-omschrijving:
Onder leiding van het hoofd van de Technische Dienst bestaan de werkzaamheden van de
rayonopzichter uit:
-het toezicht op het onderhoud van circa 1200 woningen;
-het toezicht op de renovatie c.g. nieuwbouw binnen zijn rayon;
-het aandragen van gegevens voor de meerjarenbegroting en deelbegrotingen;
-het coördineren en toezicht op het klachtenonderhoud binnen zijn wijk.
Functie-eisen:
-opleidingsniveau MTS bouwkunde of gelijkwaardig;
-goede contactuele eigenschappen en organisatorische kwaliteiten;
-kennis en ervaring op het gebied van onderhoud van woningen;
-in bezit van een auto/rijbewijs B-E;
-leeftijd tussen de 30 en 40 jaar;
-interesse in automatisering.
Arbeidsvoorwaarden:
-aanstelling zal plaatsvinden volgens de CAO voor woningcorporaties afhankelijk van leeftijd

en ervaring;
-een medisch onderzoek is verplicht;
-een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie kunt u uw schriftelijke sollicitatie met
vermelding van personalia, opleiding en ervaring binnen 2 weken na het verschijnen van deze
advertentie richten aan het bestuur van de Woningbouwvereniging "Land van Rode", Postbus
135, 6460 AC Kerkrade. msit

BÜÜSHHS

fc^ïSsß U x #_l_*i
___&_£__«____? RdMR VP ■Hp PfV.l9l
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j« ______ B^vS*^^*"^ B^

IpPEN DEURI

1 DE PERZENGIGANT

l! VOORJAARSKOLLEKTIE
jj IS BETER DAN OOIT
1 DEZE INDRUKWEKKENDE
I OOSTERSEï TAPIJTENKOLLEKTIE
I MOET U GEZIEN HEBBEN

i ~*'___________.^^^ % "»^-»^w*i

3 I __s^~ ■'.%* -
Wij presenteren exclusieve tapijten uit Iran. Nepal

' | en China (ook extra grote en aparte maten)

! I PROFITEER DAAROM -- |j "NU"
! | VAN ONZE

|| VOORJAARSAANBIEDING

|| EXTRA KORTINGEN
|1 AAN ONGEKENDE PRIJZEN
j| ZAT. 10 EN ZON. 11 MAART

I T/M ZATERDAG 17 MAART

Imetlampa's grootste kollektie
oosterse tapijten

RIJKSWEG 29»- MAASMECHELEN
TEL. 09-3211-760241

Openingstijden:
iedere werkdag 10-12 uur; zaterdag 10-19 utfl

zondag 10-18 uur
MAKKELIJK BEREIKBAAR AUTOWEG

HEERLEN-ANTWERPEN. AFRIT MAASMECHELEN EN f
RICHTING MAASEIK ± 2 KM LINKERKANT

_______B_m wt*wir twjw_MWsß___g^'

Limburgs Dagblad Zaterdag 10 maart 1990 " 36



___smburgfs Dagblad

Rijkshogeschool Maastricht

.. faculteit economische
IN' dienstverlening

bibliotheek, documentatieen
informatieverzorging

" O E N DAG

>~~ f 7^ op vrijdag 16 maart 1990van 14.00tot 18.00uur

f In augustus start het nieuwe jaar van de

HBO-opleiding

Bibliotheek, documentatie en
informatieverzorging

"e faculteit Deze vierjarige dagopleidingleidt functionarissen op voor
cconormsc/ie documentatiediensten,bibliotheken, voorlichtingsdiensten,
Dienstverlening informatiecentra enarchieven,
"erzorgt onderwijs in
de studierichtingen Zwaartepunten in onze opleidingzijn management en marketing
°OI (Bibliotheek, van deinformatieverzorging, en het gebruikvan de nieuwe
Pocumencacie en informatiemedia.

** perI augustus 1969. De Rijkshogeschool Maastricht is sterk gericht op
*H (Wbmutiun internationalisering van het onderwijs.
Resource Management). DeFaculteit Economische Dienstverleningwerkt hiervoornauw
Het onderwijs is samen met verwante opleidingen in BRD. UK en USA.
"*mac_sch vanopzet
*" nadrukkelijk Ben jeop dezedagverhinderd. Vraag dannadere informatieaanbij

/C_*e°riènteerrfop hetfaculteitsbureau.
y*r*elhautdiging ton

"* student Het bezoekadres tijdens deopen dag is
Grote Gracht 90-92,6211 SZ Maastricht.
Verdere informatie istelefonisch verkrijgbaar 043-299890.

\ P|«ITI

CURSUSSEN+^K
OPLEIDINGEN WÊ
fm INhUKIVIAIICA OPLEIDINGEN

te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)

- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)
Voor meer informatie LD/10
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:

__£?■^°°^
nummer 33 adres: tel:6400 VC Heerlen

of bel 045-717600. woonpl: lft:

----__________________■___________------_-——-——-__--________^__^

Praktijkdiploma informatica psï
* ■ PraktllkDlploma

rijkserkende AMBI 88 examens "HFofiuïncA
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.

mmm*******m^*m*m*-**mm mtmm*mma\ Naam:

Adres:
I '^F Woonplaats:

************************* **********************' *********************m-

European Computer School Tei. : Leeft.:
Passage 4-6 6411JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:

P9PEN DAG
ogeschool heerlen

PABO
Opleiding tot §J

Leraar/Lerares basisonderwijs

zaterdag 24 maart 1990
tussen 10.00 uur en 14.00uur

M Heuvelweg 7. Heerlen
telefoon4)45-720555 I

Jl Ióók informatie oven j
m la vakantiecursus wiskunde j
|: / * opfriscursus herintredende vrouwen j

/%B%E__kl ■% kik 0* "oge,JrcN [jihj«^^

CADdy CAD/CAM
, Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
MaastrichteHaan 27 Tel. (04454) 5035
Ó291 EK Vaals «_<_ Fax (04454) 5085

Êaa^***m^ '

Hogeschool ■

Sittard ■

DeHKLSrepresenteert inL'mbu*een"i!*'. 1P bun^elingvanopleidingentoteducatieve^roepen, ■I zij leidtop tot leraarbasisonderwijsen tot
9 J lewLrtgezet onderwijsin twaalfvakken ■

I DaamaastbiedtdeHKLS Vrije Studierichtingen aan |
É I er, isonder meeractiefop hetterrein vande
M nascholingvan docenten.

m FruiCATIEVE OPLEIDINGEN 1

1 ERKOMT EEN TEKORT AAN ■
DOCENTEN AARDRIJKSKUNDE ■

Informatie over dezeboeiende opleiding ■
p tijdens onze
U, _ 1

.CO Open D^____ I
vrijdag 16maart 1990
van 15.30-17.30uur.

J Oude IvlSkt 5, SITTARD. I
I q^ Verhinderd tekomen? Stuur debon in! I

m ***ara ï
I Postcode Woonplaats

JM T&efooo Vooropleiding 1
Stuur debonit» eenWv-iopp*z<^potv^***

■ HAn^SSn^«ner>o4o< Smmm^-WtÊ I
*—-, 1Hi^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OPLEIDINGSINSTITUUT
5 „DE THERMEN"

Raadhuisplein 15 Heerlen
Telefoon:045-713717 i

■ i .;'-- : : ■ iininii

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 september starten éénjarige dagopleidingenen
tweejarige avondopleidingen

fr directiesecretaresse. managementsecretaresse
fr medisch secretaresse
fr afdelingssecretaresse
fr informatrice receptioniste
fr medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
fr receptioniste

OPEN DAG j
16 maart 1990 14.00-17.00 uur
Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen
telefoon 045-713717 «^

o 3PEN DAG
< fjn hogeschool heerlen
I j

I WW F00D&
" facility management BUSINESS
' logistiek management

" senioren management Leidt op tot voedingskundige
" voorlichting voor industrie en handel

f zaterdag 17maart 1990 zaterdag 24 maart 1990 M
één voorlichtingsronde één voorlichtingsronde ffl
van 10.00 tot 12.30uur van 11.00 tot 14.00 uur

W Plaats: Kasteellaan 141, 6415 HR Heerlen, Tel. 045-734777 È

&PEN DA«

I 1

Zit jeop het VWO, HAVO of MAVO, dankijk ■, je graagverder dan jeneus lang is. |

Eindhoven: Markt 17. TeL 040-442832 Nijmegen: lavastraat 16-ia TeL 080-229742

Wil je graag eens over je toekomst praten, kom dan langs. Want Schoevers heeft naast
■ Secretaresse opleidingen ook uitstekende mogelijkheden in de commerciële sfeer, de ■

reiswereld en als management-assistent. Tot zaterdag 1000-
-■ 14.00uur. Als je niet kunt komen stuur dan deze coupon in. AWi£'fv lLI "' V

Je ontvangt dan de Schoevers-brochure éénjarige beroeps- CHOEvcRS
■ opleidingen. 1 *.

■ Naam: Postcode: leletoon
Adres Woonplaats Vooropfadng

| MET SCHOEVERS WORDT JE BAAN BETER. !
* In een envelop zonder postzegel sturenaan Instituut Schoevers. AntMoontunnei 2488.3430 VB Neuwegem LDV

I I

dHommerterweg224
Hoensbroek

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

<Xi !■ WordPerfect 4.2 en 5.0
f ) E PlanPerfect
V^ I DataPerfeet

<| I dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
typen notuleren

-<C^~ I startcursus P.C/Msdos
-****\_ ■ Ookspoed- en privé-cursussen in en
_^ WaW uit huis
lir UB Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.
\\ Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan

~/r I Bel 045-211733
** E Opleiding - Advies - Begeleiding

i ■■■ ■■■■ ...i—■__—__________■ i, i ______—_— ■ -i i

MEUBELEN-TAPIJT

MOSMULLER NOLS

Gevraagd voor spoedige in diensttreding
wegens uitbreiding van onze activiteiten:

Verkoper
Wij verwachten van de kandidaten dat zij:

- ervaring hebben in de verkoop van
meubelen en woninginrichting of in een
vergelijkbare branche;

- bereid zijn zich volledig in te zetten;
- zelfstandig initiatieven en beslissingen

kunnen nemen.

Wij bieden de geschikte kandidaten een
uitdagende baan, met eventuele
promotiekansen en een zeer aantrekkelijk
loon.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:
Mosmuller-Nols meubelen b.v.
Postbus 30098, 6370 KD LANDGRAAF

-0.16

Klassekeukens en
keukenarchitectuur met
'n Frans tintje!

KEUKEN VERKOPERS OPGELET!
Wij zijn:
een gerenommeerdekeukenzaak met verkoopvan topklasse kwalitsitskeukens
in een exclusieve showroom, centraal gelegen in Zuid-Limburg.

Wij vragen:

1. VERKOPERS m/v
2. AANKOMEND VERKOPER m/v
- met goede commerciële instelling
- met goede contactuele eigenschappen- goed doorzettingsvermogen- niet schrikt van afwijkende werktijden ('s avonds)- in bezit is van rijbewijs BE

Wij bieden:
- een aantrekkelijke werkkring in een jong en enthousiast team- grote mate van zelfstandigheid- hoog salaris en mime emolumenten

Uw schriftelijke sollicitatiekunt u sturen naar:

met 'n Frans tintje!
Rijksweg 21, Gulpen Geopend van maandag t/m vrijdag van
Tel.: 04450-2490' 9.00-18.00 uur; zaterdags van 9.00-17.00 uur;
Fax: 04450-3838 donderdags tot 21.00 uur.

10 jaar volledige garantie op onze keukens
5 jaar volledige garantie op onze apparatuur
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Honderden banen komen op de tocht
. te staan.

Ik kan mijn zaak wel sluiten.
Ik ken veel bedrijven die de kraan nu

gaan dichtdraaien omdat uit-eten
financieel vanaf 1 juli 1989 niet meer

betaalbaar is.
De politiek geeft ons de nekslag.

Ziedaar vier citaten, begin vorig jaar
in deze krant gedaan door vier

Limburgse horeca-ondernemers
nadat bekend werd dat het

zakenmenu sinds medio vorig jaar
nog maar voor 75% fiscaal aftrekbaar
is, als gevolg van de invoering van de

Wet Oort.
Ruim tien maanden zijn sindsdien

verstreken. De vraag luidt dus: zijn er
inmiddels obers en koks ontslagen?
En: hoeveel restaurants hebben de

deur reeds gesloten?

# Dat de suggestieve
opmerking van deze ober
af en toe te beluisteren valt
in het'kader van de Wet
Oort, verbaast de heer
Walraven" van 's Rijks
Belastingen niet. „Dat er
gesjoemeld wordt,
verwondert mij niet. "

Maar Camille Oostwegel,
voorzitter van Horecaf,
afdeling Limburg,
protesteert hevig tegen die
praktijken. „Daarmee
lopen wij het risico dat
onze branche in een slecht
daglicht komt te staan"

Tekening:
KAREL

GERRITS

______! en van de nestors vun
de Limburgse horeca, Pieter
Ritzen (62) van Kasteel Wit-
tem, wil alvorensop 'Oort' in
te gaan even terug naar 1969.
„Op 1 januarivan dat jaar
ging de BTW in. Dat was te-
vens de dag dat ik in Wittem
begon. ledereen zei toen te-
gen mij: 'Kerel, hoe durf jij
nog te beginnen met die
BTW-ellende?' Maar 21 jaar
later praat er niemand meer
over. We vinden de BTW
normaal." Ook toen, herin-
nert hij zich nog goed, ver-
keerde menige restaurateur
in mineurstemming. „Er wer-
den meteen al tientallen fail-
lissementen voorspeld als ge-
volg van de BTW. Toen daar
in 1973 de oliecrisis overheen
kwam, zat menigeen hele-
maal in zak en as. Maar in
1990 gaat het bij de meeste
zaken in onze branche best
goed. Ik bedoel maar." Om
misverstanden te voorko-
men: „Er heerste vorig jaar
bepaald geen feeststemming
toen deze regeling uit het
Oort-pakket in werking trad.
Maar ik heb in die ruim 40
jaar horeca geleerd dat je
vooral een ding niet moet
doen: het hoofd laten han-
gen."

Volgens Ritzen sr maken wij ons
„vooraf vaak teveel zorgen over
wéér een overheidsmaatregel.
Hoe pijnlijk het soms ook is,
maar er is nu eenmaal extra geld
nodig om ons mooie landje in
stand te houden. En als je in
Limburg woont, heeft een mens
op dat punt al helemaal niks te
kiagen."
Tegenslagen horen bij het leven,
vindt hij. Ook het feit dat zaken-
mensen door de Wet Oort hun
zakendineetje nog maar slechts
voor driekwart fiscaal kunnen
aftrekken. „Alleen in Luilekker-
land vliegen de gebraden duiven
een mens in de mond. Daarom
bestaat dat land ook niet." Hij
filosofeert hardop en zegt, óók
tegen collega-ondernemers in
deze sektor: „Het voordeel van
minder makkelijke tijden is het
feit dat er dan nieuwe initiatie-
ven komen, dat er weer daad-
kracht zichtbaar wordt. Door
het té sociale klimaat in ons land
- of mag ik dat soms niet hardop
zeggen? - ontbreekt het vaak
aan ideeën waarmee een mens
een goede boterham kan verdie-
nen." Aan klagers in de horeca
heeft hij dan ook weinig bood-
schap. „Schouders eronder! Wij
waren in de jarenzestig een kla-
gend volkje. Kremers heeft ons
dat proberen af te leren."
Maar - en dat is het uiteindelijke
antwoord op de vraag: „Wij
hebben in onze zaak niets ge-
merkt door de 75-25%-regeling
op zakenlunches. Ze blijven ko-
men, als vanouds." Om er la-
chend aan toe te voegen: „Te-
meer omdat de meeste zaken
nog steeds met de voeten onder
tafel worden gedaan..."

Kortom, volgens Ritzen was het
pessimisme te groot. En rotzooi-

Oort heeft zakenlunch
niet verstoord

'Een idee'

aangenomen te worden. „We
hebben zelfs politieke kopstuk-
ken ingeschakeld om voor onze
zaak, die ook in het belang van
zakenmensen is, te strijden."
Tevergeefs, dat wel. „Maar wij
hebben van de politiek wel de
garantie gekregen dat het bij die
25% blijft." En jekunt je afvra-
gen, zo vraagt hij zichzelf subtiel
af, of een bedrijf wel voldoende
rendeert als het die 25% 'niet
kan hebben. In zijn eigen zaken
heeft hij tot op dit moment niets
gemerkt van een achteruitgang
na 1 juli 1989. „Maar we moeten
niet te vroeg juichen. Wij heb-
ben immers ook te maken met
een prima economie. Als het
weer eens minder gaat, moet
niemand er zich over verbazen
als juist op het zakelijk uit-eten
wordt beknibbeld."

Of zelfs hun eigen buren. Wij
verbazen ons nergens meer
over."
„U moet het zo zien", zegt hij la-
chend. „Een goede mbord is al-
leen die moord die niet valt te
bewijzen."

Niet in de ban
Het Limburgse bedrijfsleven
heeft, sinds 1 juli 1989, de za- .
kenlunch zeker niet in de ban ge-
daan. De grote bedrijven (o.a. :
DSM, Volvo, KNP) hanteren
dezelfde richtlijnen als voor- *t
heen. Als een diner buiten de ;j
deurzakelijk op zn plaats of ge- ,a

wenst is, dan wordt daar niet in-
gewikkeld over gedaan. Al %
wordt niettemin steeds de afwe- j-
ging gemaakt: is het nodig of ,rniet? En kennelijk is het vaak
nodig, want de betere restau-
rants in de provincie boeren .
goed tot zeer goed. >e
„Wij draaien dan ook voor ze- f
ventig procent op zakenmen- lt
sen", zegt Pieter Ritzen van ri:
Kasteel Wittem. „Ik denk dat
een goede restaurateur altijd
een fatsoenlijke boterham kan
blijven verdienen. Wat is er niet 'moord en brand geschreeuwd .
toen deze Oort-regel er kwam.' 'Inderdaad, door menig collega f
in onze branche. Begrijpelijk is 1(.dat overigens wel. Je mag dan
een leuke omzet draaien, de r
winstmarge in deze sector is
klein. De personele lasten zijn m
namelijk enorm hoog." ki
„De gastheer die zijn gasten her- i
kent en erkent, die hoeft niet 1
voor zijn toekomst te vrezen". 1
luidt zijn credo. „
Maar ook: „Een goede restaura-
teur sjoemelt niet. Ook niet nu
er door Oort fiscaal minder valt \
af te trekken. Op de laatste dag
van 1968 kocht ik dit kasteel,
met bevende handen. Omdat ik
twijfelde aan de haalbaarheid,
met de BTW-invoering in het
vooruitzicht. Hard werken en
relatief weinig verdienen is in d£
horeca normaal. Dat weet je als
je er instapt. Maar als je het
graag doet, loont het altijd de
moeite." Niettemin voegt hij er
aan toe: „Ik mag wel hopen dat
het bij die 25% blijft..."

„Dat is ook een harde afspraak",
zegt de Limburgse Horecaf-
voorzitter Oostwegel met na-
druk. „Ik hoop dat de politiek
deze keer woord houdt. Sterker,
wij eisen dat het hierbij blijft.
Anders gaan we wederom op de
barricaden. En niet zo zuinig
ook."

/ jos van wersch

verhalen over hogere nota's uit-
schrijven zijn hem bekend.
„Maar dat is toch maar een klei-
ne minderheid die zoiets doet.
Dat wordt trouwens steeds
moeilijker met kassa's die op
een computer zijn aangesloten."
Als persoon die „tussen fiscus en
ondernemer in staat", wil hij wel
nog kwijt dat de nieuwe 'diner-
wet' in Nederland „niet slechter
is dan in het buitenland. Ik durf
het woord redelijk in dit verband
best in de mond te nemen."

„niks gemerkt" van de Oort-re-
geling. „En niemand praat er
over. Bovendien, ik heb veel
Duitse gasten. Die zullen hun
nota's wel in eigen land regelen
met de belasting." De heer Fe-
ron van de Roosterhoeve (Roos-
teren) heeft sinds 1 juli 1989
geen tournedos minder ver-
kocht. „Volgens mij is die wet
bij de gastennog niet eens door-
gedrongen. Geen zakenman die
wegblijft om die 25%. Het is niet
eens meer een actueel onder-
werp. Ze praten aan tafel over
alles, behalve over Oort."
Freek van der Valk, directeur
van het zeer druk bezochte mo-
tel in Heerlen, merkt er ook al
niets van. „Integendeel, zou ik
willen zeggen. Het gaat uitste-
kend." Met of zonder Oort, de
mensen zullen toch blijven eten,
zo stelt hij. „Ook het zakendiner
loopt bij ons als vanouds."

Mevrouw Stevens, van Prinses
Juliana in Valkenburg, sluit zich
daar bij aan. „Wij merken er
niets van. Trekt Ü zich er zelf
dan iets van aan?" Maar dat was
de vraag niet. Mevrouw Stevens
weer: „Ook sinds 1 juli hebben
wij het zo druk als een klein
baasje. Sterker, de toeloop
wordt groter. Hoeveel mensen
wij niet krijgen via Thermae
2000... En als ik de reserverin-
gen zie voor volgende week, als
in het MECC die kunstbeurs
draait... In één zin: het gaat pri-
ma."

en met nota's (bijvoorbeeld een
gedeelte van het diner 'overhe-
velen' naar de overnachting, die
wél nog voor 100% aftrekbaar
is), dat komt eigenlijk niet voor.
„Wie enig fatsoen heeft, vraagt
zoiets niet". Nog afgezien van
het feit dat het met die compu-
terkassa's van tegenwoordig
haast onmogelijk is. „In kleine
bedrijven zou het kunnen voor-
komen", geeft hij toe. „Maar 't
is geen stijl."

'Oort-nota'
Schrijver dezes merkte dat on-
langs zelf, toen hij nabij Utrecht
in een klein hotel 's avonds di-
neerde en daar aansluitendover-
nachtte. „Wilt U een Oort-nota,
meneer, of een normale?",
vroeg de uitbater 's morgens na
het ontbijt. De man wilde ons
slechts behulpzaam zijn.
Maar ook daarvoor was door fis-
calisten vooraf gewaarschuwd:
het nieuwe systeem is fraudege-
voelig.
„Aan die truc doen wij in ieder
geval nooit mee", foetert Camil-
le Oostwegel als hij met die keu-
ze-mogelijkheid wordt gecon-
fronteerd. Oostwegel is, behalve
hotelier-restaurateur, ook voor-
zitter van de vereniging Hore-
caf, afdeling Limburg. „Ik pro-
testeer hevig tegen die praktij-
ken. Daarmee loop je het risico
dat onze branche in een slecht
daglicht komt te staan. Het kan
ook niet eens, met de huidige
computers en al dat plastic geld.
Maar dan heb ik het wel over za-
ken, op ons nivo."
Namens 'zijn' leden heeft Oost-
wegel verleden jaar overigens
een fel protest laten horen toen
die 75-25-regeling op het punt
stond om in de Tweede Kamer

Geen invloed
Peter Harkema van Chateau
Neercanne in Maastricht (res-
sorterend onder de Oostwegel
Groep) vindt het nog te vroeg
voor een eerste balans. „Je hebt
pas een goed inzicht als het eer-
ste jaar om is", zegt hij. „Maar
tot op heden heeft die nieuwe re-
geling geen enkele invloed op
onze omzet." Bovendien, zo
vertelt hij, verkeert zijn kasteel
vanwege de ligging (óp de Ne-
derlands-Belgische grens) in de
gelukkige situatie dat er nogal
wat Belgische zakenmensen ko-
men eten. „Als die kunnen aan-
tonen dat zij zakelijke belangen
in Nederland hebben, kunnen
zij het zakendiner, dat bij ons is
genuttigd, in eigen land voor
honderd procent aftrekken."

De eigenaar van hotel-restau-
rant Gillissen in Vaals heeft

belastingconsulent voor diverse
grote horeca-zaken en bedrijven
in Limburg. Oort-en-de-75-pro-
cent zeggen hem dus alles. „Wij
hebben een speciale uitgave ver-
zorgd waarin dat thema is be-
handeld. Daarop zijn, zoals te
verwachten was, ook vragen ge-
komen vanuit het bedrijfsleven.
Een aantal ondernemingen heeft
volgens hem wél last van die 75-
-25-regeling. „Met name de han-
delsbedrijven dieenorm veel on-
kosten maken omdat zij met hun
produkten aanwezig moeten zijn
op beurzen in binnen- en buiten-
land. Dat loopt dan aardig in de
papieren."

Hij geeft overigens toe dat er
verleden jaar heel wat „india-
nenverhalen de ronde hebben
gedaan over die nieuwe rege-
ling". En dat de soep wederom
niet zo heet wordt gegeten als ze
wordt opgediend. „De echte ba-
lans kan trouwens pas na een
jaarworden opgemaakt." Op
het eerste gezicht is buiten de
deur eten duurder geworden,
door deze maatregel. Maar er
zijn, zo zegt hij er nadrukkelijk
bij, op ander gebied tariefsverla-
gingen doorgevoerd. Oók via
Oort. „Je moet dus de hele ope-
ratie-Oort in ogenschouw ne-
men. Het een heeft namelijk
met het ander te maken."

Het is hem „uiteraard" bekend
dat je de fiscus kunt tillen, mits
de moraal van een klant dat niet
in de weg staat én als de restau-
rateur-hotelier daaraan wenst
mee te werken. „Neemt U mij
niet kwalijk", zegt hij, lichtelijk
gepikeerd. „Ik heb het over een
legale manier van werken. En
daar wil ik mij bij deze dan ook
toe beperken." Natuurlijk, de

De heer Walraven, topambte-
naar bij 's Rijks Belastingen in
Maastricht, zegt niet bekend te
zijn met de truc om een gedeelte
van het zakendiner over te heve-
len naar het (100% aftrekbare)
bedrag voor een overnachting.
„Dank U, U brengt mij op een
idee", zegt hij. „Ik zal het bij de
volgende vergadering met jnijn
team op de agenda plaatsen." Of
Walraven dat meent, mag be-
twijfeld worden. Want goede
bronnen melden dat medewer-
kers van de fiscus enige tijd gele-
den een soort steekproef ver-
richt zouden hebben binnen de
Limburgse horeca, juist op dat
punt. „Maar dat er soms gesjoe-
meld wordt, verwondert mij
niet", zegt Walraven. „Had U
dan soms anders verwacht? Ik
reageer er misschien wat laco-
niek op, maar als je ons werk
doet, ach... Als de overheid aan
de burgers verplichtingen op-
legt, dan zijn er opeens velen
verschrikkelijk vindingrijk.
Toen ik vijfentwintig jaar gele-
den dit werk nog niet deed, ver-
baasde ik mij daarover. Nu niet
meer. Hoeveel mensen probe-
ren niet de verzekering te tillen?

De heer W. Kousen, van het ge
lijknamige accountantskantoor
te Hoensbroek, werkt o.a. als

Belastingconsulent

fimburgs dagblad J vrijuit
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Limburgs WOONBLAD Huizenhoog

Koper merkt
weinig van

bouwstaking
koper van een nieuwbouw-

woning zal weinig merken van'e gevolgen van de dinsdag
'l >eëindigde staking in de bouw.

Uhoewel op 74 bouwplaatsen in
-■imburg het werk twee weken

neergelegd, zullen de mees-
e huizen toch op tijd opgeleverd
borden.

blijkt uit navraag bij Lim-
burgse aannemers en bij de ver-
ïr>iging 'Eigen Huis. Door de erg

winter lagen de meeste
Projecten weken voor op sche-pa.p Maastricht bijvoorbeeld levert
'armemer Cremers volgende
"eek zes woningen gewoon vol-. "ens afspraak op. Ze zijn de afge-
ioPen weken afgebouwd door
Werknemers die niet meededen
*an de staking,
overigens kunnen kopers van

: buizen die niet tijdig klaar zijn,
5 daardoor ontstane extra

loonlasten en andere schade
Wet verhalen. Stakingen worden

_^amelijk geschaard onder over-
dacht en daarvoor kan men de
Armemer niet aansprakelijk
«ellen.
De werkgevers in de bouw zeg-
Sen veel schade te hebben gele-
den door stakingen. Landelijk
Bezien gaat het om 25 miljoen
Buiden.

Foto: WIDDERSHOVEN

'Eigen Huis ' waarschuwt voor gokken met woonlasten

Zet hypotheek vast
ondanks hoge rente

1 le bij de huidigerentestand een huis wil kopen en

* kan betalen, moet dat gewoon doen. Wel is het
' rstandig om de hypotheekrente, ondanks het feit
in-P die nu erg hoog iq, voor meerdere jaren vast te

*ten. Deze raad geeft de Vereniging 'Eigen Huis:
ve' **■ mensen die op dit moment plannen hebben om_ :tl Woning te kopen.

gemiddelde rente bij een hypo-, (". niet gemeentegarantie, voor
Jaar vast, is momenteel 9,5 pro-
Dat is hoog, absurd hoog, vol-s de Vereniging 'Eigen Huis.

! niensen die plannen hebben
1 a een huis te kopen, stellen die
iet om no g maar even uit.

'"' ,~e^ s een woordvoerder van de
a ! j^ging is dat niet nodig. „Wie
is (j t

vis tegenkomt dat hij mooi
ï en het kan betalen, moet dat

°n doen. Wel adviseren wij omente vast te zetten."
1 sden

:c,
r Voor dit advies is dat erg on-

,r_ ls hoe de hypotheekrente zich
Als ze blijftstijgen,

en mensen met een kortlopen-
vPotheek ofeen hypotheek met

een variabele rente in financiële
problemen komen.

„Wij hechten grote waarde aan de
voorspelbaarheid van de woonlas-
ten. Als de rente daalt, zijn de men-
sen die hem lang vastgezet hebben
iets duurder uit. Maar dat is beter
dan dat je het risico loopt dat je je
lasten niet meer op kunt brengen."

Duurder uit

Reden om toch met de koop van een
huis te wachten, kan zijn dat men
door de hogerentestand duurder uit
is. Daar komt nogbij dat iemand die
een huis gaat kopen daarvoor nu
veel minder kan lenen dan bij een
lagere rentestand.

Een voorbeeld. Met een jaarinko-
men van 50.000 gulden kan men,
met gemeentegarantie, bij de huidi-
gerente van 9,5 procent een hypo-
theek van 125.000 gulden krijgen.

Bij een rente van 7,5 procent kwam
men met hetzelfde inkomen nog in
aanmerking voor een hypotheek
van 160.000 gulden.

Paniek
Toen tien jaar geleden de hypo-
theekrente tot 12 procent steeg, ver-
oorzaakte dit grote paniek. Doordat
de prijzen van huizen toen sterk
daalden, zaten veel mensen met een
schuld die hoger was dan de waarde
van hun huis. Voor wie de hogeren-
te toen niet of nauwelijks meer kon
opbrengen, bood verkoop geen uit-
komst.

Volgens de Vereniging 'Eigen Huis'
komt de klap dit keer bij de meeste
huiseigenaren minder hard aan. Al-
leen voor de mensen die bij de lage
rente van 1987 (6,9 procent) hun hy-
potheek slechts voor twee of drie
jaar vastgezet hebben, is de over-

gang naar de huidige rente vrij
groot. Het merendeelvan de huizen-
kopers heeft in dietijd echter geko-
zen voor een rentevaste termijn van
tien jaar.

Wie binnenkort zijn hypotheek
moet verlengen omdat zijn rente-
vaste termijn van tien jaar afloopt,
gaater zelfs op vooruit; die ziet zijn
rentelast dalen van 12 naar 9,6 pro-
cent.

Tegenspraak
Dit geldt niet bij het aflopen van een
hypotheek van vijfjaar. In 1985 was
de rente namelijk rond de 7,5 pro-
cent. Volgens de woordvoerder van
de Vereniging 'Eigen Huis' zal de
overgang naar 9,6 procent rente
hard aankomen, maar zullen de
meeste mensen de kosten toch nog
op kunnen brengen.

Als de rente lang hoog blijft, is het
waarschijnlijk dat de prijzen van
woningen zullen dalen. In dat geval
zou weer dezelfde situatie kunnen
ontstaan als in 1980. Het is echter
zeer moeilijk om het verloop van de
rente te voorzien. De deskundigen
op dit gebied spreken elkaar tegen.

Tuinieren
zonder gif

Bij het bestrijden van ongedierte
en onkruid maken ook tuinbezit-
ters zich nog vaak schuldig aan
intensief gebruik van gif dat een
grote belasting vort voor het mi-
lieu. Ze zijn vaak niet op de hoog-
te van goede alternatieven. Het
boekje 'Ik tuinier zonder vergif,
een uitgave van Quint-Publika-
ties, bevat een verzameling tuin-
vriendelilijk tips. Een hulp voor
mensen die willen beginnen met
milieuvriendelijk en biologisch
tuinieren.

Het boekje is te bestellen door
overmaking van ’ 9,95 (mcl. ver-
zendkosten) op postgironummer
206.30.16 van Quint-Publikaties
in Soest, onder vermelding van
detitel.

Milieu centraal op BouwRAI in Amsterdam

Huizen jaren '90
te zien in Almere

Voor het eerst zullen op de
BouwRAI echte woningen ge-
toond worden. De bezoekers
kunnen zelfs een kijkje nemen
in zestig huizen die al be-
woond zijn. Deze buitenexpo-
sitie vindtplaats in een nieuwe
wijk van Almere en is in sa-
menwerking met die gemeen-
te tot stand gekomen.

Woningcorporaties, beleggers en
project-ontwikkelaars tonen in ze-
ventien projecten hun visie op wo-
nen in de jaren '90. Zo zijn er vrouw-
vriendelijke premie C-koopwonin-
gen, jongerenwoningen, vrij indeel-
bare premiehuurwoningen en vrije
sectorwoningen te zien.
Daarbij gaat het niet om futuristi-
sche hoogstandjes, maar om projec-
ten die grensverleggend en haalbaar
zijn.

Thema
Het centrale thema van de NWR
Bouwßai 90 is 'Kwaliteit en milieu.
Tijdens de vakbeurs, die van 24 tot
en met 27 april in Amsterdam
plaatsvindt en georganiseerd is in
samenwerking met de Nationale
Woningraad, zullen noviteiten, in-
novaties, verbeterde en kwaliteits-
produkten in het middelpunt van
de belangstelling staan.

Parallel aan de BouwRAI wordt een
scala aan congressen, studiesessies
en conferenties gehouden, gecon-
centreerd rond de thema's 'kwaliteit
en milieu', 'beleggen in een veran-
derende woningmarkt' en 'architec-
tuur en volkshuisvesting.

Tegelijkertijd vinden in de aanpa-
lende gebouwen van de RAI twee
evenementen plaats die duidelijke

raakvlakken hebben met NWR
BouwRAI, de beursDak & Gevel en
Intertraffïc, een vakbeurs voor ont-
werp, beheer en onderhoud van ver-
keers- en infrastructuur.
De openingstijden van de beurs in
de RAI zijn op dinsdag, woensdag
en vrijdag van 10 tot 17 uur en op
donderdagvan 10 tot 21 uur. De bui-
tenexpositie in Almere is dagelijks
geopend van 11 tot 19 uur maar op
vrijdag tot 17 uur. Toegangskaarten
zijn alleen verkrijgbaar in deRAI en
geven tevens recht op gebruik van
de bus-shuttleservice van de RAI
naar de buitenexpositie in Almere.

Kunststof panelen
naaldhak-bestendig

Een nieuwe ontwikkeling op het ge-
bied van doe-het-zelf vloerafwer-
king is 'Masterfloor'. Het doet in
vele opzichten aan parket denken
eh in de uitvoeringen met een hout-
motief levert het inderdaad ook een
parket-oppervlak op.
Maar er zijn wezenlijke verschillen
met uit hout vervaardigde parket-
soorten. De Masterfloorpanelen zijn
samen^steld uit WPM, afkorting
van 'wood processes material', een
hard geperste kern van fijne hout-
spanen. De toplaag bestaat uit een
zeer harde, sterk slijtvaste kunst-
stof, die onder de meest strenge om-
standigheden is uitgetest.
Een door zelf uitgevoerde proef
waaraan 'moedwil' te pas kwam, be-
vestigde de conclusies van het
Houtinstituut TNO: zelfs met een
scherpe spijkerpunt krassend was
er nauwelijks sprake van zichtbare
beschadiging. Alleen met heel grof
geweld (een met de hamer gedreven
beitel) konden we er doorheen ko-
men. Naaldhakbestendig en be-
stand tegen de poten van zware

<-_^

meubels is deze vloerafwerking dus
in elk geval.

Het produkt wordt geleverd in de
vorm van 18,5 cm brede panelen, die
verder 180 cm lang zijn en ca. 7 mm
dik. Ze kunnen, mits op een vlakke
en droge ondervloer (zoals oud en
versleten parket, linoleum e.d.) 'los'
gelegd worden. Lijmen of spijkeren
is niet nodig. Alleen voor de in el-
kaar passende profielen moet op af-
standen van ca. 60 cm een drup-
peltje houtlijm (PVA) worden aan-
gebracht. Vervolgens wordt paneel
na paneel met een houten klosje of
een afgezaagd restantdeel van een
paneel in elkaar getikt, ofmet de ha-
mer.
Na het leggen is geenafwerking met
lak nodig. De vloer is meteen ge-
bruiksklaar. Dank zij de geringe
dikte levert het aanbrengen ook
geen problemen bij de deurdrem-
pels op.

Voor meer informatie: Fetim, Am-
sterdam, tel. 020- 840905.

#°9e eis
& v^oeroedekking en verlichting van de hal moetenen w°rden gesteld. Accessoires doen derest.

Entree is visitekaartje van woning
De hal, de gang en de trap
zijn het visitekaartje van een
woning. Reden voldoende
om hier extra aandacht aan
te besteden. Een huis kan
nog zo smaakvol zijn inge-
richt, de aanblik om en nabij
de voordeur is niet alleen de
eerste, maar ook de laatste
indruk. Daaraan moet dus
veel zorg worden besteed.

De vloerbedekking in de hal en de
bekleding van de trap krijgen
door het inloopvuil van buiten
heel wat te verduren. Daarom
moet daaraan hogeeisen worden
gesteld. Niet alleen met het oog op
kwetsbaarheid en de slijtage maar
ook vanwege de veiligheid. Dit
geldt in hoge mate voor de trap.
Denk alleen maar eens aan de be-
ruchte losliggende roeden bij het
gebruik van een traploper.

Traploper
Goede verlichting is eveneens on-
ontbeerlijk. De lichtval moet wel
zó worden gemonteerd, dat alle
treden goed zichtbaar zijn, vooral
als de loper of de bekleding don-
ker getint is. Gelijkmatige verlich-
ting heeft behalve de prettige
sfeer die ervan uitgaat, ook nog
een functie bij het trap-op en trap-
af lopen. Hierdoor wordt namelijk

voorkomen dat men in zijn eigen
schaduw loopt. Een stevig gemon-
teerde trapleuning is uiteraard
heel belangrijk.
Een traploper heeft het voordeel
dat hij na verloop van tijd verlegd
kan worden. Een nadeel is dat een
gedeelte van detrap meestal zicht-
baar blijft en dus om een behande-
ling vraagt, bijvoorbeeld schilde-
ren.
Bij de aanschaf van eer} loper
moet men niet alleen rekening
houden met de kosten van de lo-
per en de traproeden, maar vaak
ook van onderkussens. Bij elkaar
kan dit aardig oplopen.
Het is ook mogelijk om in plaats
van roeden spijkerlatjes te gebrui-
ken. De aanblik is rustiger en deze
werkwijze biedt tevens de moge-
lijkheid om een afwijkende breed-
te te nemen.
Afgepaste traplopers zijn gewoon-
lijk verkrijgbaar in de breedten
van 50, 60 en 70 cm. Wil nlen een
bredere loper hebben, dan kan het
zogenaamde kamerbreed tapijt de
oplossing bieden. Dit kan name-
lijk op iedere gewenste breedte
gesneden worden. Meestal hoeven
de snijkanten niet eens te worden
afgewerkt. Mocht dit wel nodig
zijn, dan kan het voor een gering
bedrag worden gedaan. Het is wel
verstandig om bij de aanschafvan
een traploper even te informeren
of de prijs inclusief of exclusief
het leggen is berekend.
Voor het bekleden van de trap is

er keus uit tapijt, linoleum of vi-
nyl. Voor intensief te belopen
trappen zijn de twee laatstge-
noemde soorten aan te raden. Te-
genwoordig zijn deze materialen
verkrijgbaar in diverse fraaie des-
sins.
Voor de afwerking wordt vaak ge-
ribbelde vinylstrip gebruikt. Het
geheel mag dan wat minder warm
aandoen, deze strips voorkomen
slijtage en wat belangrijker is uit-
glijden. Vanwege de veiligheid
kunnen ook speciale anti-slipneu-
zen aan het einde van de tree wor-
den gebruikt.

Als u in een huurhuis woont, kan
de eigenaar u bij verhuizing ver-
plichten de woning en dus ook de
trap in zn oorspronkelijke staat
achter te laten. Behalve veel werk
kan het verwijderen van vaste be-
kleding ook kosten met zich mee
brengen.
Wanneer de voorkeur uitgaat naar
bekleden met tapijt, bedenk dan
wel dat niet elke kwaliteit bruik-
baar is voor de hal en de trap. Een
gang en een trap stellen nu een-
maal andere eisen aan vloerbe-
dekking dan de woon- of de slaap-
kamer.

Kwaliteitskenmerken
Voor het onderscheid van de di-
verse soorten hebben de fabrikan-
ten onderling afspraken gemaakt
over het gebruik van een uniform

tapijt-label. Op deze manier kan
men zien of het tapijt geschikt is
voor het gebruik dat eraan moet
worden gegeven.
Naast het bekende knotje wol van
het wolinstituut bestaan de zoge-
heten lettercombinaties. Het kwa-
liteitskenmerk voor de slaapka-
mer is T3. Tapijt voor woon- en
kinderkamer is T4, terwijl T5ge-
schikt is voor de hal en de trap.
Als u het tapijt via de trap wilt la-
ten doorlopen, hebt u dus in zijn
geheel een tapijt dat gemerkt is
met T5nodig. T5wordt ook wel
als rolstoelvast gekwalificeerd.
Kortom, T5 is geschikt voor wat
men noemt 'zwaar huishoudelijk
gebruik.

Kies voor een trap liever geen ta-
pijt met een foamrug; beter is een
achterkant van jute. Het bevesti-
gen op de traptreden kan dan op
spijkerlatjes gebeuren. Neem ver-
der de beste kwaliteit ondertapijt
dieer is; hierdoor wordt de levens-
duur met vele jarenverlengd.

Deurmat
Vuil is de grootste vijand van elk
tapijt; vooral schurend vuil. Zand
onder de schoenzolen is moor-
dend voor elk soort vloerbedek-
king. Zorg daarom voor een goede
deurmat. Neem bij een verzonken
mat een niet te kleine uitsparing.
Bij een kleine hal is het handig en

doelmatig deze geheel te voorzien
van een kokosmat of een vuil-
vangtapijt.

Harde vloerbedekking kan over
het algemeen gemakkelijker wor-
den gereinigd. Vuil is minder op-
vallend op een gemêleerd dessin
van middeltonen. Om uzelfteleur-
stellingen tebesparen moet u daar
wel rekening mee houden. Soms
is het verstandiger om praktisch
te zijn dan alleen naar 'mooi' tekij-
ken.

(ADVERTENTIE)

VOOROEURLUIFELS
VANAF ’ 235,-

Div. uitvoeringen en modellen.
Ook montage door ons.
Vrijblijvend prijsopgave.

Voordeuren, stijldeuren, ramen en
kozijnen. Geurten, Hommerterweg
27, Hoensbroek, tel. 045-212531.



Onroerend goed te huur gevraagd
Gevraagd in Heerlen of Maastricht, op stand een

repr. ruim woonhuis met
kantoor, spreekkamer,

tuin en ongestoffeerd. Betrouwb. verhuurder en goed
onderhoud. Tel. 045-740088.

Te h. gevr. ETAGE/App.
omg. Kerkrade of Hrtn. voor
nette j. mna m. werk. ge-
meub./ongemeub. geen
bezw. Huurpr. n.o.t.k. Inl.
045-351494 (ouders).
Op korte termijn woning te h.
gevr. tussen VAALS en
Maastricht. Hoge huurpr.
geen bezw. 040-420382
BOERDERIJ in Zuid-Lim-
burg voor 2 gezinnen. Tel.
045-215027.
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of evt. loods. Tel.
045-727347.
Te huur gevr. voor lange ter-
mijn BOERDERIJTJE of
vrijst. huisje met flink stuk
grond, evt. met schuur. Ho-
ge huur en opknappen geen
bezwaar Tel. 01108-2295.
Te huur gevr. alleenstaande
WONING tegen een goede
beloning. Tel. 045-317085.
Jong paar zkt. 2-3 kamer
WONING in Vaals of Kerk-
rade. Tel. 09-49-241523178
Huis met of zonder winkel-
pand in KERKRADE of omg.
te huur gevraagd Huur tot

’ 3.000,- per mnd. Tel. 045-
-210955, na 20.00 uur 09-
-49-24622949.

Jong stel zoekt
Flat of

appartement
in omgev. Hoensbroek,

Heerlen of Brunssum. Tel.
045-219430 (na 19.00 uur).

SPOED: Alleenst. verpleeg-
kundige zoekt met spoed 2 a
3 kamerapp. in Maastricht,
huur tot plm ’ 700,-, belo-
ning ’ 150,-. Tel. 043-
-256682/045-212665/04-
3-685444 toestel 340.
Te h. gevr. ruime WONING
hrpr. ’ 450,- per mnd. Post-
bus 286, 6460 AG kerkrade.
Met spoed te huur gevraagd
LANDHUIS, bungalow of
vert). boerderij, omgeving
Echt. Huurprijs tot ’ 3.000,-
-p.m. Tel. 04754-85682. Br.
onr. B-3871, LD. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd: inwoning in gezin
voor student van 18 jaarvan
zondagavond t/m vrijdag,
liefst in de buurt van de
H.T.S. Dr. Jaegerstraat 40,
Heerlen. Inl.: H. Dhaene.
01158-2800.
PRIVÉCLUB of bar langdu-
rig te huur gevraagd. Tel.
09-49-24622949.
i n *-----—" <""*-" *»_**-***--■ i>

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur aang. voor studenten
In een nieuwbouw-appartement in Maastricht-Randwijck

is nog plaats beschikbaar voor 1 of 2 studenten (M).
Huur ’ 400,- per maand, per persoon.

Gezien het gebodene beslist de moeite waard om een
afspraak te maken. Tel. 043-618911 of 04750-25971.
winkelruimte

te huur in Vaals
plm 35m2. A-1 stand.

Postbus 99, 6290 AB Vaals.

bankfiliaal
Aken binnenstad
voetgangerszone

winkelruimte voor bankfiliaal
160 m2en 40 m2kluisopp

Aanv.: 1 juli 1990.
Nadere inlichtingen: BHW

Immobilien GmbH, 51 Aken
Theaterpiatz 9, Tel. 09-

-49241403222 va. maandag
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.
Terovername aangeb. goedl
DORPSCAFÉ langs toenst.
route, met div. verenigingen
en gr. terras, goede omzet,
lage overname, lage huur,
pr.n.o.tk. Café Birken. Berg
a/d Maas. Havenstr. 1. Tel.
04490-33833, bellen voor
16.00 uur.
Te h. beneden-woning slpk.
keuk., wk. en ligb. te bevr.
Gladiotenstr. 173,
KERKRADE-West.
Te huur vrijstaand WOON-
HUIS in Wijnandsrade. Tel.
045-241697.
APPARTEMENT te huur,
ruime woonk. met open keu-
ken, 1 slpk, badk., toilet,
bergruimte, cv. ’ 500,-
-exd. Rumpenerstr. 15,
Brunssum Inl. zat. 09.00-
-12.00 uur 045-229060.
Te h. weg. vertr. vrijgezel
apt geh. nw. ingericht, kl. o-
vername. BRUNSSUM-
NRD. Tel. 045-251942.
Te h. in SUSTEREN, 1 pers.
luxe appartement Ind:
woonkamer, keuken, hal,
toilet, badkamer en slaapka-
mer w.w. en cv. Huur

’ 700,- per maand all-in.
Geheel gestoffeerd. Mobu
R. v. GekJerstr 11 Susteren,
tel. 04499-1323.
Te h. APPARTEMENT in
centr. Heerlen. Ind.: woonk.,
keuken, slaapk., badk. Na-
dere ml. 04493-1547.

Te h. HERENHUIS c Heer-
len, z. gesch. woon- en/of
kantoor-zaken-praktijkpand
goede ligging, parkeermo-
gelijkheid. (koop bespreek-
baar). Inl.: 04490-435^5.
BERGING, stallen, open
ruimten en gerenoveerd
woonhuis te huur. Br.o.nr.
B-3885 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heetten.
Te h. eenpers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen personen boven de 25
jaar. Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspr. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000
Te h. BOVENVERDIEPING
best. uit slpk., woonk., keu-
ken, badk., all-in. ’650,-.
Voor 1200 uur. 045-722814
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit slpk.,
ondergebr. in Bungalow m
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
Te huur appartement in
centr. HEERLEN, huur
’620,- md. servicekosten.
Inl. 045-325664, zaterdag
van 17.00 tot 20.00 uur.
KERKRADE/Spekholzer
heide, Industriestr. 23a. Te
h. appartement, ’ 775,- p/m
exd. energiek. Ind: hal, wk.,
keuk., 2 slpk., badk., berging
terras, info 04742-3362.
KERKRADE-Bleyerheide:
rustig gel. 3 slaapk.-woning
met tuintje en kelder,
’B5O,- p/mnd. Stem: mooi
gel. 3 slaapk -woning, open
haard, kelder, zolder en
garage ’ 1.250,-, liefst
oudere mensen, gestoft.
Geleen: 3 slaapk.-woning,
rustig gel. en toch bij het
centrum ’ 875,-. Landgraaf:
3 slaapk.-woning met
garage ’ 1.000,-. Land-graaf: 2 slaapk.-boven-
woning m. aparte ingang,
liefst oudere mensen, dit
ivm. onderhuurders
’625,-. Inl. bemidd. buro
Silvertand 9.00 tot 17.00 u.
045-311286. Het adres voor
al uw verzekeringen.
Halfvrijst. WOONHUIS te
Brunssum rustig gel. met
garage, tuin, 4 slpks., gr.
kelder, cv., ’ 900,- p. mnd.
Tel. 045-253459.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD lpm- van de pas ~öö~\
-*- MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — W

Frans Ereosstraat 16" 6367 SK Voerendaal " Tel 045-750600/750610

Te koop gevraagd
Boerderijwoning

evt. met grond in Sittard of omgeving.
Br.o.nr. B-3716, LD., 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

vnjstaande 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.

Heeft u zelf bouwplannen?
Heerten, Liguster- Netelstaat

Royale bouwkavels met oppervlaktes vanaf 460 m2, ge-
schikt voor vrije sectorbouw Prijzen vanaf ’ 56.000,-.

W. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

Leuk huis gezien?
Bel dan direkt met ons voor een taxatie, een objectief

aankoopadvies en/of hypotheekadvies
045-750600

Van de Pas, de Makelaar van de koper!

Bouwkavels Munstergeleen
2 Riante bouwkavels, opp. 590 en 640 m2voor vrijstaande

landhuizen/bungalows, mooie ligging in plan
Steengrub-Vloedgraaf.

Koopprijzen vanaf ’ 116.000,- v.o.n.
MULLENERS VASTGOED B.V. SITTARD

Tel. 04490-18911.

Heerlen
Prima gelegen ruim woonhuis met garage. Perceelopp ca.

3.380 m2. Ind.: kelder, ruime hal. L-vorm. woonkamer
(46 m2) met open haard, ruime keuken en bijkeuken,
3 slpks. met balkon, badkamer met 2e toilet en zolder.

Uitstekende staat van onderhoud. Vr.pr. ’ 375.000,- k.k.
Tel. 045-412144, na 18.00 uur.

Te koop gevraagd
Villa in Weiten

door artsenechtpaar met 2 kinderen.
Br.o.nr. B-2869, LD. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.
Nu kopen betekent voor een beperkt aantal kopers geen

bouwrente betalen, het notarieel transport wordt uitgesteld
tot 1e oplevering. Hypotheekvermindering ca. ’ 7.000,-.

Besparing over 30 jaarca. ’ 19.000,-.
Beslist goedkoper dan huren.

Be! vrijblijvend voor informatie:
Mulleners Vastgoed Sittard

04490-18911
's avonds 04749-3198

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
__üsm&(__6

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k.

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Hoensbroek-West
Te koop goed onderhoudenwoning met garageen tuin

(Perc opp 260 m2). Ind. Entree, toilet, woonkamer,
keuken met ontbijtbar, berging, garage. Verd.: 3 slpks.
ruime badkamer en bergkast. Aanvaarding mei 1990.

Vraagprijs ’ 139.000,- k.k.
tnl. van Oost Assurantiën VOF, Juliana-Bernhardln. 8,

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Margraten
Te koop boerderijwoning, gelegen in centrum.

Voor vele doeleinden geschikt, opp. 1700 m2. Pr.n.o.t.k.
Inl. telefonisch 04407-1681 of 043-219703 na 18 uur.

Schimmert
Vrijstaande woning a.d. Langstr. 62. Goede ligging, aan

achterkant grenzend aan mooi landelijk gebied.
Fraai ingerichte tuin. Opp. 1.010 m2. Ind.: gar. annex
hobbyruimte, woonk. met open- of inbouwhaard, hal,

keuken, badkamer, toilet, kelder, 3 si.kamers plus werk-
kamer. Vaste trap naar zolder. CV. op gas.

Prijs ’ 227.000,-. Bezichtiging uitsluitend op afspraak.
Nadere info: tel. 04404-1582.

Jabeek
Karakteristiek monumentaal geheel vrijstaand herenhuis
met o.a. gewelfde kelder, royale hal, grote woonkamer 40
m2met antieke schouw (Delfts Blauw), eetkamer, keuken,
bijkeuken, toilet, berging, ovenpartij, garage, omsloten,
voorhofje en achtertuin. Op de verd. badkamer en vier

slaapk., grote zolder, cv. Spoedig te aanvaarden.
Prijs ’ 268.000,- k.k.
Merkelbeek

Vrijstaand herenhuis (wit) welk zowel geschikt is voor
woonhuis alsook voor praktijkpand met oa. diverse kelders,
hal, woonk. 'kantoor, ruimte voor keuken en bijkeuken, toi-
let. Op de verd. mogelijkheidvoor vier slaapk., grote zolder,
cv., ruime tuin. Prijs ’215.000,- alsmede kleine aange-
bouwde wooneenheid met hal, toilet, woonk., badk., keu-
ken en slaapk. alsmede mogelijkheid voor garage, met ei-
gen tuin. Pr. ’ 60.000,- k.k. Uiteraard ook tesamen te koop.

Hoensbroek
in de Kouvenderstraat gelegen winkel met souterrain, welk
deels in gebruik is als magazijn en deels als winkel (60 m2)
voorts op de begane grond etalages, winkel 120 m2en
apart toegankelijke boyenwoning met woonkamer/keuken,
doucheen toilet alsmede drie slaapk., cv. Aanv. in overleg.

Prijs op aanvraag.
Kerkhoffs Makelaardij O.G.

Kleingenhouterstraat 50, Beek. Tel. 04490-73427.

Open huis heden 10 maart
van 14.00 tot 16.00 uur

* Bom, Hondsbroek:
Het laatste comfortabele herenhuis met Z-vormige woonk.
ca. 36 m2md. openkeuken, 3 slaapk. en mogelijkh. voor

4e slaapk. op zolder. Prijs ’ 152.154,- v.o.n. (exd.

’ 6.500,- rijksbijdrage). Adres: Karesstraat 29 te Bom.
Open huis zondag 11 maart

van 14.00 tot 16.00 uur.
* Geleen, Fortunapark

Binnekort voor bewoning gereed. Bungalows gel. nabij het
Fortunapark. Living ca. 41 m2(mcl. keuken). 3 slaapk.,

badk, aparte berging, gar. Prijzen vanaf ’ 209.288,- v.o.n.
Adres: volg de borden in het Fortunapark.

* Heerlen, A gen Giezen:
Comfortabele patio-bungalows Dit voorjaar voor bewoning

gereed. T-vorm. livingca 34 m2md. keuken, 2 ruime
slaapk. waarvan 1 met toegang tot de patiotuin. Inpand.

berging, badk. separaat toilet. Prijzen van ’ 142.188,- v.o.
n. tot’ 152.597,- v.o.n. Adres: A gen Giezen 52 te Heerten

* Übach over Worms, Namiddagsche Driesen:
Halfvrijst. landhuis, voor bewoning gereed. U-vorm. living
ca. m2md. open keuken. Inpand berging, gar., 3 royale

slaapk., luxe badk., zolder (bereikbaar via schuiftrap) Prijs

’ 179.500,- v.o.n. Adres: Tichel 41 te Übach over Worms.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255.

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
M. V.o.c Tel. 045-740900
Grouwete Daelmans b.v.

043-254565.

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--HEERLERBAAN: te k. op
goede ligging halfvrijst.wo-
ning met grote tuin. Vrij te
aanvaarden. Vr.pr.

’ 120.000,-, in1.045-424070

Bouwgrond
Gezocht Merkelbeek e.o.

045-257033.

Geleen
Limburgstr. 13 te koop.
Zeer verzorgde woning;
grote woonkamer (40m2)
3 slaapkamers. , luxe keu-
ken met app., ligbad, cv.,
ged. dubbele beglazing en
rolluiken, hardhouten kozij*
nen, bijkeuken, berging, tuin

vr.pr. ’ 140.000.-.
Tel. 04490-55861.

Geleen
Beekhoverstraat 42: nabij

centrum een halfvrijst.
herenhuis met garageen
tuin. Prijs ’ 169.000,- k.k.
Munstergeleen

Rozenhof 12: rustig en goed
gesitueerd landhuis (bwj.

'79) met garage en tuin. Prijs

’ 185.000,-k.k.
Landgraaf

Weegbree 11: vrijstaand
rustig en op goede stand
gesitueerd landhuis (bwj.

'77), met garage en rondom
prachtige tuin. Prijs

’ 245.000,- k.k.
Beek

Veldekelaan 47: uitstekend
gesitueerd met prachtige
grote tuin een vrijstaand

landhuis met garage. Prijs

’365.000,- k.k.
LIVAC b.v.

Brugstraat 19 Sittard. Tel.
04490-10855 (buiten kan-
tooruren: 045-220550).

TÜDDERN
Woon-

Winkelpand
Te k. langs hoofdweg.

Gesch. voor alle zakelijke
doeleinden. Inrichting voor
restaurant aanwezig. Inl.

09-49.2456.1550.

Vakwerkhuis
18eeeuws. Kelder, zolder,
eetkeuk. zitkamer, 3 slpk.

Badcel (baste wast.-
douche-toilet) Cv gas. 218m2, Gn. gar. Monument

’ 154.000,-.
Makko Gulpen
(W. Timmermans NVM-

makelaar) Rijksweg 67, Gul-
pen. Tel. 04450-2182.

Vrij uitzicht
vanuit43 m2woonkam. Zol-
der (50m2), kelder (63m2). 3
slpkrs. Compl. badk. Cvgas.

Vrijst. gar. Bwj. 1986,

’ 275.000,-.

Makko Gulpen
(W. Timmermans NVM-
makelaar) Rijksweg 67,

Gulpen. Tel. 04450-2182.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Brunssum
________________ ___.

M_^^__l^^^^^^^^^^

Vrijst.huis, I-vorm. woonk.,
32 m2, 3-slpk., badk.-ligbad
en douche, w.c, inp. garage

Telef.afspr. 045-326427.
Bijvoet 5, Pr.’ 230.000,-.
Te k. HEERLERHEIDE
kantoorpand

goed gesit. plusm. 100 m2,
vr.pr. ’ 80.000,-.

Info. Br.o.nr. B-3884. L.D.
Postbus 3100, 6401 DP

Heerlen.

Hoensbroek
'Overbroekerstr. 46:

prachtig appartement met
o.a. mime woonk., eet-

keuken, 3 slpks., cv., pr.

’ 68.000,- k.k.
"Montfortstr. 9:

sfeervol halfvrijst. woonh.,
geh. gerenoveerd, met bin-

nenplaatsje. Ind.: o.a.
woonk., eetkeuken 3 slpks.,

cv. pr. ’ 79.000,-k.k.
"Akerstr.-Nrd. 322:

tussengel. woonh. (bwj. '85)
met berging en tuin. Ind.: o.a. woonk. met open keuken, 4

slpks., overname rijks-
premie ad. ’ 14.000,-. Pr.

’ 108.000,- k.k.

Livac b.v.
Brugstr. 19, Sittard.

Tel. 04490-10855 buiten
kantooruren: 045-220550.

Hoensbroek
Halfvrijstaand woonhuis met

cv., tuin, grote garage,
woonkamer, keuken,

3 slaapkamers, badkamer
en zolder. Tel. 045-7155&J3

Open huis >
10 en 11 maart a.s.

van 13.00- 14.00uur. \
KLIMMEN: Klimmenderstr. i
90, woonh. (vry van huur) i
4 appartem (in verh. st.)
hoog rendem. Vraagprijs i

’ 229.000,- k.k. Info: I
Drs. Schreinemacher 8.V., 'tel. 043-219157/649473.
Te k. Heerlen Nrd., exd. .
vrijst.LANDHUIS, centr.gel., 'bwj.'85,1220 m2grond, o.a. I
kelder, hal, gr.woonk.. wit'eiken Miele keuken, wask., I
gewelfde piaf., 3 slpkmrs., i
gr. subl. badkm., gr. gar. Dit I
moet van binnen gezien.
worden. Vr.pr. ’289.000,- I
kk. Tel. 045-222933. I

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 k. statig HERENHUIS,
oude dorpskern Hulsberg.
Ind.: woonk., t.v.-kamer,
eetkeuken, badk. met lig-
bad, 3 slpks., grote zolder,
kelder, gar. Enkel voortuin,
dcc. '89 geheel gerestau-
reerd. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.
mcl. stoffering. 04405-3877.
Te koop te bouwen 3 royale
woningen (1 vrijst, 2 half-
vrijst), Hoek Uilstr.- Kl. Gra-
verstr. te KERKRADE-
WEST, percelenvan ca. 300m2. Verkoopprijs va.
’165.000,-. Inl. BM Bouw-
ontwikkeling. Tel. 04743-
-2224 Of Postbus 523, 6460
AM Kerkrade.
Mooi WOONHUIS met gr.
tuin, gem. Landgraaf, tot.
opp. 2500 m2ook geschikt
als bedrijfspand, pr.n.o.t.k.
045-326800 tot 14.00 uur
SCHAESBERG/van Iterson-
str. la. Prima geleg. perfect
onderh. vrijst. woonh. met
riante tuin (440m2) veel pri-
vacy, garage. Indeling: Rui-
me hal, woonk. 40 m2met
parket, open haard, dichte
ruime aanbouwkeuk., 5 slpk.
badk., ligb., zolder. Moet
binnen gezien worden.

’ 189.000,- kk. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
SIMPELVELD, Remigiusstr.
1. Schitter, witte boerenhoe-
ve met gesloten binnenpl, In
perf.staat, geheel gerestaur.
Tel. 04490-42550.
BRUNSSUM, Ridder Vosstr.
19, hert), in 1989/1990 ruim
woonhuis met cv, geh. dubb.
begl. in hardh. koz., geh. ge-
ïsol. Ind.: kelder, ruime
woonk., keuken. 1e yerd.: 3
slpks., badk., aparte 2e toi-
let. Vaste trap naar zolder
waar 3 kamers. Grote tuin.
Aanv. dired. Vr.pr.
’120.000,- k.k. Voor ml.
045-272905.
T.k. Kampstr.23 DIETEREN
vrijst. woonh., cv., bwj. 1950
hal, kelder, woonk., keuk.,
toil , gr. berg., badk., 3 slpk.,
vaste trap naar betimm. zol-
der, nw. dak, ged. roll., rui-
me tuin. Tot. 0pp.404 m2.
Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.
04498-53969.
Te k. Heerlen Nrd. excl.
vrijst. LANDHUIS, centr. gel.
bwj. '85, 1220 m 2grond,
o.a. kelder, hal, gr. woonk.,
wit eiken Miele keuken,
wask., gewelfde piaf., 3
slpks., gr. subl. badk., gr.
gar. Dit moet van binnen ge-
zien worden. Vr.pr.

’ 289.000,- kk. 045-222933
HEERLEN, St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis. Ge-
zien de ligging uitermate ge-
schikt als kantoorpand, bwj
1920, c.v.-gas, leuk aangel.
terras. Ind: kelder, woonk.
met t.v.-hoek, open keuken
ca. 42 m2, openh. en par-
ketvl., veel veldbrand, mo-
derne grote badk., dakterras
3 slpks., waskamer, c.v-
ruimte en vliering . Vraagpr.

’ 162.500,-k.k. Bel voor
info/bez. 045-213996.
Te k. Heerten-HEKSEN-
BERG dicht bij winkels half
vrijst. woonh., 3 slpks., 1
met balcon, badk. met dou-
che en 2e toilet. Zolder via
vlizotrap, garage en kl. tuin.
Goed onderh. Pr. in overleg.
Vrij juni 1990, Br.o.nr.
B-3880, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
SITTARD. Te k. in Wolf-
rathstr. 15. Ruim halfvrijst.
woonh. m. garage, carpoort,
serre en cv. bwj. 1974. Opp.
275 m2. Ind.: hal m. tegelvl.
en toilet, kamer mcl. eiken
aanb.keuken (35 m2), par-
ketvl. Nieuwe aangebouwde
dichte serre (18m2) m. te-
gelvl. doorlopend naar ruim
terras en tuin met veel pri-
vacy. Betegelde en geïso-
leerde garage m. was-
machine en wasdroger-
aansl. 1e verd.: 3 ruime
slpks, badk. met ligb., 2e
toilet en v.w. Vaste trap naar
betimmerde zolder, alwaar
ruime 4e slp.k. en c.v.-
ruimte. Het geh. pand is
zeer luxueus en degelijk af-
gewerkt. Bovenverd. en
voordeur voorz. v. rolluiken.
Het pand bevond zich i.perf.
st.v onderh. Dit pand moet
van binnen zien! Vr.pr.
’185.000,- k.k. Inl. Tel.
04490-22202.
SITTARD-Broeksittard,
Kerkstraat. Grote boerderij
met bouwplaats. Perc opp
2000 m2. Zeer grote schuur,
binnenplaats, woonkamer
met open haard en plavui-
zen vloer. Keuken met aan-
bouwkeuken, moderne bad-
kamer met ligbad, 4 slaap-
kamers. Vraagprijs
’325.000,- k.k. Makelaardij
Bert Schreurs, Rijksweg
Noord 77, Sittard. Tel.
04490-27888.
SPAUBEEK Zandstr. 57, te
k. halfvrijst. woonhuis m
gar., 3 slpks., gr. bet. badk.
m. 2e toilet. ToL opp. 320m2, vr.pr. ’154.000,- k.k.
Aanv. i.o. Tel. 04493-2914.
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstraat 24, zeer goed on-
derhouden eengezinswo-
ning, eiken keuken met app.
2 slpkmrs. luxe badkamer
met ligbad, douche en 2e
toilet. Dit is een huis wat U
van binnen moet zien.
’107.000,- kk. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Fossielenerf
642, door garage gescha-
keld vrijstaand woonhuis
met ’ 18.000,- overdraag-
bare subsidie. pr.
’120.000,- kk. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Sittard
vrijstaand woonhuis met

garage, kelder, woonk. 43
m2, moderne keuken, 3

slpks., zolder. Opp. 475 m2,
vr.pr. ’ 259.000,- k.k. Aanv.

in overleg. 04490-29320.

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

1zaken.
GEVRAAGD, ouder woon-
huis of boerderij(tje) met
tuin/grond. Snelle afhande-
ling. Tel. 04492-2601.
WINKELRUIMTE ca. 120m2centr. gel. in Eygelsho-
ven. 045-459436/273610.
Te k. geheel verbouwd half-
vrijst. woning. Vr.pr.

’ 147.000,-. In den Daal 9,
OIRSBEEK, 04492-3937.
Te k. Hoensbroek, Neer-
braakstr. 5 (rustige wijk met
veel groen), halfvrijst. woon-
huis met voor en besloten
achtertuin (tot.opp. 300n.tr. ),
grote garage, ruime woon-
kamer met open haard,
dichte keuken met appara-
tuur, 3 ruime slks., badka-
mer en bergzolder, vr.pr.

’ 139.000,-, te1.045-218824
Te koop aangeboden ROM-
NEY HAL 30 x 13 mtr. Te
bevr. 04490-33951.
BISTRO te koop of te huur,
nabij Thermae 2000 in Val-
kenburg met bovenw., eigen
parkpl., lage invent. overna-
me. Dir. te aanv. Bierveipl.
vrij. Alleen serieuze reacties
Inl. 04406-42731.
GEZOCHT!! Vrijst. woning
te Brunssum of omg. Tel.
045-255667 na 17.00 uur.

Te k. EYGELSHOVEN tus-
senl. woonh., md: gang, gr.
woonk., keuk., bijkeuk., kel-
derkast, berging, serre, 2 gr.
slpk., douche en zolder, vr.
pr. ’ 79.000,-k.k. Bezicht.
na afspr. tel. 045-455690
BORN: Vrijst. woonhuis met
garage, schuur. Ind. beg. gr.
gang, woonkamer ruime
keuken (16m2), bijkeuken
(10m2), toilet, wasruimte;
verd. 3 slpks., badk. met ligb
douche en toilet, vaste trap
naar gr. zolder. Kelder h.r.-
cv., dubb. glas, rolluiken, gr.
zolder boven garage en
schuur, perc opp. 650m2.
Aanv. in overleg. Tel.
04498-52897.
LANDGRAAF, Eikske 6, half
vrijst. woonh. met carport op
perceel van 380m2, het huis
heeft 3 slpkmrs. en mooie
eiken keuken met compl.
app. ’ 135.000,- k.k.
Wyman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
HEERLEN, Hofstr. 49, ge-
schakelde eengezinswoning
met grote w.kmr., open keu-
ken, tuin achterom bereik-
baar, 3 slpkmrs. ’ 100.000,-
-k.k. Bij 100% finandering
netto woonlast ca. ’ 625,-.
Wyman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

BEEK, Bruiloftsteeg 2. In
nabijheid van de markt gele-
gen karakteristiek vrijstaand
woonhuis. Zeer geschikt
voor oa. schoonheidssalon,
kantoor aan huis etc. Luxe
uitvoering met oa. marme-
ren vloeren. Vraagprijs

’ 195.000,- k.k. Makelaardij
Bert Schreurs, Rijksweg
Noord 77, Sittard. Tel.
04490-27888.

LANDGRAAF, Maastrich-
terln. 119, eengezinswoning
met aanbouwkeuken, 3 slp-
kmrs. leuke tuin ’89.000,-
-k.k. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
KERKRADE, Fine Frau 6,
direkt aan Duitse grens ge-
legen appartement met ei-
gen lift en 2 slpkmrs. Appar-
tement maakt deel uit van
gebouw met 24 units en
heeft uitzicht op plantsoen.
’82.500,- kk. Wyman 8
Partners Vastgoed. Tel
045-728671.
HEERLEN, Röntgenstr. 34
eengezinswoning, voor- er
achterplaats, moderne in wi
uitgevoerde keuken, souter
ram ingericht als apparte
ment, badk. met ligbad
deels rolluiken, 4 slpkmrs
’102.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671. 'NEEROETEREN (B.) i.g.st.
vrijst. boerderijtje op 1000m2. grond, fraai gel. in bui-
tengebied, vr.pr. ’95.000,-.
Sanpremie tot ’ 15.000,-
-mog. 8r.0.n. B-3891 L.D.
Postbus 3100 DP heerlen.
Te koop (of te huur) luxe 4-
kamer APPARTEMENT met
tuin en eigen parkeergele-
genheid te Welten/Heerlen.
Tel. 045-413550.
VALKENBURG, Napo-
leonsstr. 61. Groot vrijst.
woonh. op 950m2 tuinperc.
Gesch. voor velerlei doel-
eind., ’198.000,- k.k. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
GELEEN-ZUID/Landstei-
nerstr. 72. Heden open huis
tussen 13 en 16 uur. Prima
geleg. halfvrijst. woonh. met
mooie besloten tuin, ruime
garage, kelder, zolder, 4
grote slpk., woonk. met tuink
dichte aanbouwk. nw.cv. al-
les dubb. gl. parketvloeren.
Moet binnen gezienworden.

’ 168.000,- k.k. Kom van-
daag kijken. Tel. 04490-
-42550 Jos Storms, O.G.
Geleen.
MUNSTERGELEEN/ P.C.
Houbenstr. 9. Heden open
huis tussen 13 en 16 uur.
Geleg. op uitstek, lokatie
prima onderh. halfvrijst.
woonh. (landel. gel.) riante
tuin, garage, 3 slpkmrs. luxe
badk. dure aanbouwk. 45m2, woonk. met noorse lei,
open haard, schuifpui naar
terras. Pand moet binnen
gezien worden. Kom van-
daag kijken, ’ 184.000,- k.k.
Snelle beslis, lage eindpr.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
HOENSBROEK/Heisterberg
41, groot winkel/woonhuis in
winkelstraat, geschikt voor
belegger, ’ 98.000,- k.k.
Übach over Worms/Nieu-
wenhagerheidestr. 74, tus-
sengel. woonh. met tuin, ge-
schikt voor kamerverhuur ot
partic. bewoning ’ 69.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
BORN, Kerkstraat 27, ka-
rakteristiek vrijstaand ouder
woonhuis op ruim perceel
(1070 m2) met diverse lood-
sen en stallen, waardoor ge-
schikt voor kleine detailhan-
del. Zeer goed gelegen in
het centrum van Bom, in di-
rekte nabijheid van invals-
wegen. Vraagprijs

’ 245.000,- k.k. Makelaardij
Bert Schreurs, Rijksweg
Noord 77, Sittard. Tel.
04490-27888.
Tek. gevraagd nog te renov.
boerderijtje, liefst vrijst, ong.
’65.000,-. Tel. 050-133997
na 1800 uur.
BOCHOLTZ, Prieckart 1.
Landelijk geleg. vrijst. landh.
op 1800 m 2grondperc,
voor/achter vrij uitz.,4 slaapk
38 m2woonk., open haard
met tuinkamer, ’195.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550.

Bedrijfsruimte
Gevraagd in Maastricht:

Representatieve kantoorruimte
(jlusm. 45 m2. Liefst herenhuis.

Br.o.nr. B-3883, L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur een BEDRIJFSHAL je huur gevr. OPSLAG-
-1320 m2, gel. aan de Kissel RUIMTE. Tel. 045-750238.
te Heerlen, totaal geisol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass iBV. Te huur OPSLAG/bedrijfs-
Tel. 045-412189 b.g.g 045- ruimte 100 tot 300 m 2te
310557. Stem. Tel. 04498-58585.

I DAALT DE RENTE?
Nu van gerenommeerde bank 2 jaarrentevast
8.8 %, met de mogelijkheid op elk moment
kosteloos om te zetten naar 5, 10, 15 jaarvast.
Bel, ookvandaag en zondag, rechtstreeks
onze hypotheekadviseur, de heer J. Wetsels,
tel. 045-440731.

H| STIENSTRA
___= _=___ HYPOTHEKEN / VERZEKERIMGEM

Notaris A.L.J.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-
veldstraat 71 te Kerkrade in het openbaar bij opbod en af-
slag ex artikel 1223 Burgerlijk Wetboek verkopen.

WINKELWOONHUIS
met garage, ondergrond en tuin, te 6466 AA Kerkrade,
Kaalheidersteenweg 5-7, kadastraal bekend als gemeente
Kerkrade, 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
deKoninklijke Notariële Broederschap.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd notaris-
kantoor, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-457251.

ra.—»—-— _——-—--*'

j onderh. woning met tuin op MM_MWW_i-_-B_-_-___Hi
! z. in centrum. Ind.: 2 keld., 1
I entree, gang, toil., luxe I
| keuk., woonkam. ca. 35 m 2, I
■ berg., 2 badk., 4 slaapk., J lBSi9| zold. Het pand verkeert in II goede staat, cv. op gas. 11. ..'"H<_ >Mm__M_____

Vraagprijs ’ 159.000- k.k. ■B
I HEERLEN ■"*| " In centrum groot herenhuis. Ind.: dubb. keld., entr*
■ hal, toil., 2 kam., gr. eetkeuk., kam. ensuite, keuk.,'
[ kam., badkam. m. ligbad, c.v.-ruimte. Zeer geschikt &
I kantoor of praktijk. Het pand is goed onderh. Aanval' j
j ding op zeer korte termijn. Huurprijs ’ 1500,-/maand.

| m
I LANDGRAAF
| " Modem dubb. winkelpand
■ m. gr. parkeerterrein, om te I
J bouwen tot winkel-woon- I 'P**\I huis. Ind.: entree, winkel 60 I
I m?, toil., kam., berg. Moder- j! ne luxe materialen. Voor div. j II mogelijkheden gesch. Te I
I koop of te huur.

j HEERLEN Ü^ÏÉ 'I " Winkel-woonhuis met 2 I
| garages. Ind.: keld., win- I ""M__ai^M____i
I kel/kantooiTuimte op 75 m' I
| m. div. berg., achterk., ser- 1I re, aparte deur v. boven- 1

won. m. woonk., badk. m. I
ligb., mod. keuken, 4 I

I slaapk., zolder. Vraagprijs I
| n.o.t.k.

I \m*m Onroerend Goed Makelaardij "—i"

; M LEëlttEtt... a
Pater Rombout slaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

____________) -** ' >^-----~~~^ ~~—-}

■

iI Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

I ■■TTTïïnTTTTiH Wilderbeek no. 24BJA_______A-__i__J_i | Grote halfvrijst. 5-slaaP'. kamerwoning met gar3'
ef?e-s_raat . ge, c.v.-gas en tuin. Ind:I Halfvnjst. woonhuis met j\woonk (42 m 2) ope"11 gas-cv., garage en tuin. keuken mcl |uxe el})Ne

I Geh. verbouwd en gere- keukeninstall., bijkeuken■ I noveerd. Ind. 0.a.: L-ka- 1e verd . 3 grote s|Pk
I mer met bet. vloer, geslo- Koopprijs van deze unie-
I ten keuken. 1e verd.: 3 ke wonjng ’ 195.000.-I slpk., badk. met ligbad en k kI v.w., vliering. Vraagprijs ._ .
’ 109.000.-k.k. "enrl Hermanslaan

Maisonette-wonmg rr*'
I Merkelbekerstraat c.v.-gas, berging en tuin■ Geheel onderkelderd md. o .a: kelder. 1everdI vnjst.woonhuis met cv- woonk (760 x 3 jQ),
I gas en gr. inpandige ga- keuke(li douche en toiie'I rage. Bouwjaar 1962. 2e verd.: 3 slpk Vraag-
I Ind. o.a: woonk. (7.75x5 prijs ’ 75.000 -k k.II x 3.50), keuken metI kunststof keuken. 1e ~IWWIIIIEWÊrmmmm^^T\II verd.: 4 flinke slpk., bet. lfjJj|2J]Jl[££^^^*
I badk. met ligbad, v.w. enI 2e toilet, vliering. Koop- Geleen-Centrum,
I rijs ’ 225.000,-R.k. *9nes Pnnthagenstr.
I .'_,L_k__«,i Te huur halfvrijst. woon"S^9) me, cv.-gas en tuin. &I Pelgr.msweg , « keldenI 9"' woonk.-ensuite (7.50 *I dubbele bergng en mo- .. ... .. ' wI ****<*, voor F"9* keuten levërd 3 slpK.

rr^'t^^s^^I slpk. Koopprijs ’ 92.500,-
I k.k. LIJ_P************************wmmm**^

I Valeriusstraat
■MHHBHVfPP I Geh. verbouwd en ge,tr

I noveerd halrvriP
UMJ I woonh. met garage,cv.I gas en tuin. Ind. o-fjj

BTflffflmllffTTß l wo°nk. roel OP01"1 keU Z\
____7.cc. W-iMifcl 146 m? met Parket- ell^-I aanb.keuken, grote W*r

| bykekJer, 4 slpk., zcJd^
■jmmm ■ Max. isolatie. Nieuwe *■"I zijnen met dubb. beg1*I zing. Dak- + spon*

I Kluis, Jos Kleijnenlaan muurisolatie. KoopPnp
I Zeer nant gelegenappar- ’ 129.000,- k.k.I tement, 4e woonlaag,I met cv en berging m-********************pamI Woonk. 32 m', 2 slpk., ■ JIUJJ;] [lil BI keuken en douche. BB___________UU*«"^^
I Prachtig uitzicht, direkt Eiikersstraat K-I nabij supermarkt en win- jjitst geïsoleerd n 3I kels. Koopprijs ’ 79.000,- vrj jst woning met g f̂ '| kk ge, c.v.-gas en tuin ®
I Boerhaavestraat 1983. Ind. 0.a.: L-kar"*^I Op zeer goede lokatie ingerichte open keul%
I woonhuis met c.v.-gas, 1e verd.: 3 slpk., ha .
I garage+ berging en klei- met ligbad, vaste "..I ne tuin (zuid). Ind. 0.a.: naar grote zolder. Vra*"
I kelder, woonk. met eiken prijs ’ 125.000,-k.K.
I parket, gesloten (eiken) mmm-mmmMmmmmmmmmmmmmmammI keuken met app., 3 slpk., I B-^^^^^^HI douche, bergzolder (vlie- I K______l_______l^H^^
I zotrap). Koopprijs Vonderstraat’ 118.000,- kk. er^ufma

vrijst. wocxj
I Wilderbeek no. 34 geheel onderkelderd
I Zeer royale 5-slaapka- garage. Bwj. ca. 1^I merwoning met berging Tot opp 1005 w*. «"len tuin. Bouwjaar 1980. 0.a.: L-woonkamer JJjI Ind. 0.a.: woonkamer 50 m 2), flinke (inger**I',,
I (9.20 x 3.90), finke keu- keuken en ruime hal
I ken + bijkeuken. 1e verd: 3 slpk, badk.
I verd.: 3 grote slpk., badk. te trap naar grote n° ,jrI met bad en 2e toilet. 2e zolder. Hardhouten k*j
I verd.: 2 royale slpk., zol- „en, spouwmuu^.I der. Vraagprijs Koopprijs ’ 245.0o*0'*I ’ 155.000,- k.k. kk

-Mcfciiuui- Zaterdag 10 maart 1990 " 40



'Sociale woningen
wel betaalbaar'

Kanttekeningen Volkshuisvesting bij advies RAVO

fijnen en andere geveltimmer-
van hardhout hebben in degelopen tientallen jareneen repu-°"e van kwaliteit en grote duur-

j^Jttheid verworven. Een huis dat
*' uit tropische landen afkomstig°ut was betimmerd, kreeg een be-aalde status. In advertenties werd
r*f (en wordt nog steeds) met na-/uk op gewezen. We zijn intussenet de neus op de nadelige gevol-

J*n gedrukt: ter wille van de vraagar het mooie en onderhouds-arme
J^ahout sneuvelen jaarlijks dui-dden hectaren tropisch regen-

Ud, waar geen of nauwelijks her-lossing tegenover staat.sgen timmerfabrikanten die op
zijn gegaan naar andere moge-

Wieden, ontdekten dat naaldhout
/"* goed alternatief kan zijn voor
J?Pisch hardhout. Onder de naam
yjttokozijn' maken zij kozijnen van
I Materiaal. Het project wordt on-*rsteund door de Nederlandse

van Timmerfabrikanten, het
jentrum Hout, de Zweeds Finse
°Utinformatie en het Ministerie
** Economische Zaken.

(vuren) kan kwalitatiefijveren met de uit 'roofbouw'

Nieuwe verven
met water

verdunbaar

Hypotheekrente 6 maart 1990
Een rustige week aan hetfront van de hypotheekrente. Alleen de ban-
ken die vorige week aan het carnaval voorrang gaven hebben nu ook
hun rentetarieven voor hypotheken verhoogd.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHËKEN

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 Wis.kant. C'DK 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 9,2 9,72 9,4 9,94
7 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94

ideaalrente 1 9,3 9,83 9,5 10,05

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" 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16
stabiel31 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 jaarl, 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 8,8 9,28 9,0 9,50
3 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
5 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
7 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05

Westland-Utrecht stand. 1 jaar 2' 1,5 9,4 9,98 9,6 10,20
standaard 5 jaar 2' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 7 jaar2l 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 jaar 2' 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'LEVENHVPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 9,5 10,09 9,5 10,09
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) '30 jaar" 1,5 -,- -,- -,- ~_

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 9,4 9,93 9,6 10,15
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 9,4 9,93 9,6 10,15
(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 ■ Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

De takkraag, deel van de stam,
vormt een barrière tegen ongewen-
ste binnendringers. Bij het afzagen
van een gebroken tak is het dus
zaak deze een stukje van destam af
te zagen, zodat de takkraag niet
wordt beschadigd en de natuurlijke
barrières hun werk kunnen doen.

Bij een berk krijgt u in zulke geval-
len te maken met het „bloeden".
Zelfs bij het snoeien van het klein-
ste takje komt er berkesap uit de
wond druppen, dat vroeger werd
(en wellichtnog wordt) gebruikt om
er berkenhaarwater van te maken.
Dat bloeden is niet te stelpen. Het
enige wat u doen kunt is er het beste
van hopen. En dat is, dat deboom er
zelf mee ophoudt. Hetzelfde doet
zich bij de druif voor. Maar als u
berk en druif na juni snoeit dan
bloeden ze vrijwel niet.

Als u tot herplant besluit, wat nog
tot begin april kan, kies dan storm-
bestendige bomen. Dus liever eik
dan abeel. De laatste zit namelijk
wel erg slap in zijn takken.
Pas geplante jonge bomen staan
goed tussen twee boompalen. Maar
het is als preventie goed om bijvoor-
beeld een in de winter groen blij-
vende conifeer een geduchte wind-
vanger voor de storm met twee a
drie draden aan schuin in de grond
geslagen paaltjes te verankeren.

Verankeren

Overzicht hypotheekrente

tastbaar inkomen van 43.500 gul- hypotheken voor lagere inkomens-
den, aldus de RAVO. Door die ont- groepen is echter maar weinig ge-
wikkeling zal de recent aangekon- daald, terwijl die in totaal in 1989
digde versoepeling van de normen zon 30 procent lager liggen dan in
voor gemeentegarantie aan deze in- 1988.
komensgroep geen soelaas bieden.

die vindt dat per jaarmoet worden
bekeken of het van te voren geplan-
de contingent woningen gebouwd
wordt. Hij is voorstander van een
planning op langere termijn, er van
uitgaande dat de behoefte aan in-
vesteringeni in de sociale woning-
sector zo veilig mogelijk moet wor-
den gesteld.

Heerma is het verder niet eens met
de Raad voor de Volkshuisvesting,Het aantal positieve adviezen voor

Staatssecretaris Heerma van
Volkhuisvesting is het niet
eens met de stelling van de
Raad van Advies voor de
Volkshuisvesting (RAVO) dat
nieuwe sociale huur- en koop-
woningen voor lagere inko-
mensgroepen onbetaalbaar
worden.

De staatssecretaris meent dat de fi-
nanciering van een sociale woning
alleen in gevaar komt als de aan-
koopsom volledig moeten worden
geleend en als de prijs van de wo-
ning in de buurt van de maximaal
toegestane kosten ligt. Als deze si-
tuatie tijdelijk is, vindt Heerma dit
niet onaanvaardbaar.

Dat schrijft de staatssecretaris in
een brief aan de Tweede Kamer
naar aanleiding van een advies van
de RAVO, dat op eigen initiatief tot
stand kwam.

In dit advies maakt de RAVO zich
zorgen over de toegankelijkheid
van nieuwe sociale koop- en huur-
woningen voor de lagere inkomens-
groepen. Actuele ontwikkelingen
zoals de forse stijging van de hypo-
theekrente en de rentegevoeligheid
van de premiekoopregeling zijn de
oorzaken.

.£ manier waarop fabrikant
ai*0 de tijdens de Karweibeurs««lanceerde nieuwe 'H2oKÉ'-
eri" lanceerde, verdient een

In de begeleiding
de consument wordt niet ge-

kermd met de intussen afge-
agde kreet 'milieu-vriendelijk',aar er wordt nuchter en eerlijk°ezegd dat deze waterafdunbare

irnv 'minder schadelijk voor hetmiieu' is. En daarbij wordt de
,°e-het-zelver aangeraden om na
j? verfklus de kwast toch maari et onder de kraan uit te spoe-i **" De verf bevat weliswaar
Jj^n terpentine, maar er zitten
'teraard wel pigmenten, bind-
'adelen en andere toevoegin-rn in... Stoffen die je beter niet

£ or de gootsteen kunt spoelen,aarom adviseert de fabrikant
»P verantwoorde wijze met ver-
gaten en spoelwater om te
}. tn' Niet in deriolering, maar in
u l chemisch afvalcircuit.
[j°°r de verwerking van H2OKÉ. Jn qq^ Speciaie kwasten en rol-rs ontwikkeld. Zon roller, die
.O?'S geld kost, kun je beterrd laten worden en dan weg-
|Ooien. Dat geeft heel wat min-

■" milieubelasting dan hem in-
'len'e^ onder de kraan uitspoe-

is verkrijgbaar in talrijke
'jouren, zowel dekkend als
(~ari sparant, onder twee namen:
f e *a en Cetabever. Mar Groen

" Volgens deRaad van Advies voor de Volkshuisvesting kunnen mensen met een laag inkomen
nieuwe sociale woningen niet meer betalen.

Omgewaaide boom is
soms nog te redden

Doe-het-zelven
na de storm

Uitgangspunt
Staatssecretaris Heerma maakt bij
dat advies enkele kanttekeningen.
Hij isvan mening dat de beginhuren
voor nieuwewoningen dit jaar lager
zijn dan de RAVO veronderstelt.
De Raad van Advies gaat uit van hu-
ren van tenminste 575 gulden en in
veel gevallen zelfs van 625 tot 675
gulden per maand. Volgens het mi-
nisterie van VROM zal de gemiddel-
de aanvangshuur naar verwachting
rond de 570 gulden liggen.let h*e gepaard gaand

_ti "evige regen, heeft de afgelo-
Uis de zwakke punten van het
Ijg en tuinbouwsels aangetoond,
cv UU valt, ter voorbereiding op
6fj °*gende winter, een les te trek-
rojp moewel men dereparatie van
ireri Scnade beter aan een vakman
Oe(jaat. kan men kleindere klussen
_H Eelf uitvoeren. Het voorjaar is
oLfoede tijd om de handen uit deuwen steken.

Wat betreft de toegankelijkheid van
de nieuwe sociale huurwoningen
voor de lagere inkomensgroepen,
wijst de staatssecretaris verder op
de door de gemeenten inzetbare
subsidiesvan het Rijk om tot lagere
aanvangshuren te komen en de in-
dividule huursubsidie voor lagere
inkomens.

Een flinke boom is een kostbaar be-
zit. Vandaar dat het pijn doet als hij
omwaait. Als de stam en wortels
niet te veel beschadigd zijn, is het
soms mogelijk om een boom nog te
redden.

de kroon wat moeten inkorten, daar
dit met de wortels die afgescheurd
zijn ook is gebeurd. Dat brengt wor-
telkluit en kroon weer in evenwicht.
Vooral bij omgewaaide wilgen lukt
dit vrij goed.

Een door de storm gevelde boom
heeft altijd een aantal wortels verlo-
ren. Hij kan dikwijls met enige man-
kracht weer overeind worden gezet.
Door hem in die positie te veranke-
ren, bijvoorbeeld met een autobin-
nenband om destam en daaraan ka-
bels, kan worden geprobeerd om de
boom te behouden. Dan zult u wel

Afgerukte takken geven vaak een
enorme ravage. Het is zaak de tak-
stomp op de stam mooi glad af te za-
gen.Gebruik een wondafdekmiddel
voorzien van een schimmeldodende
stof. Vooral bij iep, linde en esdoorn
is dat een noodzaak. Gelukkig is de
sapstroom al op gang gekomen in
het bomenlijf, zodat ook van nature

Koopwoningen
Bij socialekoopwoningen is door de
rentestand de aankoop van een pre-
miekoop-eengezinswoning bij vol-
ledige financiering nog slechts mo-
gelijkvoor huishoudens met een be-

afweerstoffen naar de wond worden
gevoerd.

Verwonding
Bij verwonding in de winter werkt
dit mechanisme nog niet omdat de
boom dan in winterslaap is. Voor
het afzagen van takken is het goed
het volgende te weten. Sterft een
tak onder natuurlijke omstandighe-
den af, dan stopt het sterven van de
bast meestal een stukje van de stam
af, waar een verdikking op de ta-
kaanzet zit. Daar blijft debast leven.

°0r h_.
akvP

sponningen van ruiten en
-l s ns ters geperst water, dakkoe-
U i|, e n°oit gelekt hebben maar
it 2eens begonnen te druppen om-
Di^ de druk van de storm niet6} 1 weerstaan. Een nieuwe be-
'*atr met kit is een voorzorgs-

eSel die zulke narigheid in de
M 'TlSt kan vermijden.
&Bk^n tussen deuren en kozijnen

Zich biJ windkrachten tot 11
bWi a gemanifesteerd. De hevi-
.js j^d kwam daar moeiteloos het
.Vin"611' °p deze Plaatsen kunt
'eUw e^en aanbrengen, ofver-

ü aie vochtdoorslag te zien ga-
fclcj ünnen bij droog weer behan-
l(lri^orden met een coating diehet
öl.t gen van regenwater VOOr-

r dozijnen en andere ge-
il Schr?e onderdelenvan het huis1C aan de verf-Felle regen
ei. g} kunnen desastreuze gevol-
Vetla(l hebben. Een opknap-
_t 'met de eigen kwast of dievan
*eft uitgevoerd,

ri en"noutwerk weer een
itj, dat er weer een tijd tegen
«el w''nhU jat schuttingen, schuurtjes en
H. !fJes zi Jn in de afgelopen pe-
t'Hboumver geblazen. Vooral de

' de _>rWsels die niet stevig genoeg
.1 hft verankerd waren heb-
!eu^ii.0m?eten afleggen. Bij ver-

een °.ot restauratie: let erop dat
feme u dering van voldoende
M tui °rdt aangebracht.

'eUbel'nstoelen en andere terras-:?.1 het ZlJn tjJdens de winter, om-
'^ven immers 'lente' was, buiten'
l°ken. Wan-Dat is menigeen opge-let. ' ,Wlndvangende objecten
■^s d ais raketten door tuinenl- Bis h ramen heen. Winterber-
L^ter ? i ?rom hoe vriendelijk een

16 bév i°0k aandient, toch wel # Vaak gaat het een tuinbezitter aan het hart als eenflinke boom sneuvelt. (archieffoto)
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ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 26 februari
t/m zondag 4 maart 1990

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 8 oktober 1989

800 m323 m3446 m 3
900 m3 26 m3502 m 3

1000 m329 m3556 m 3
1100 m332 m3614 m 3
1200 m 3' 35 m3674 m 3
1300 m338 m3726 m 3
1400 m341 m3781 m 3
1500 m3 44 m3837 m 3
1600 m347 m3894 m 3
1700 m350 m3950 m 3
1800 m353 m31004 m 3
1900 m356 m31062 m 3
2000 m359 m31120 m 3
2200 m364 m31228 m 3
2400 m370 m31338 m 3
2600 m376 m31449 m 3
2800 m382 m31564 m 3
3000 m388 m31676 m 3
3500 m3 103 m31953 m 3
4000 m3 117 m32231 m 3
4500 m3132 m32511 m 3
5000 m3146 m32788 m 3
5500 m3161 m33070 m3

6000 m3176 m33352 m 3
Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Alternatief voor
tropisch hardhout

Eurokozij n' van naaldhout uit Scandinavië

" Een HR-ketel is de zuinigste warmtebron. De besparing door aanschaf van
een dergelijke ketel kan het energiebedrijf in uw woonplaats voor u uitreke-
nen.

gerooide hardhoutsoorten, mits het
goed wordt gekweekt en verduur-
zaamd. Hoe groot het verbruik ook
is, het pleegt geen aanslag op de
bossen (de 'longen van de aarde')
omdat strenge wetgeving in Zwe-
den en Finland, de grootste wereld-
leveranciers van naaldhout, er al
sinds zon zestig jaarvoor zorgt dat
voor elke gekapte boom twee nieu-
we worden aangeplant. De Scandi-

navische bossen worden dus niet
uitgeroeid, maar breiden zich zelfs
uit.

Limburgs dagblad J woonblad



Jaquinal
W. ALEXANDERSTR. 66

I Geschakeld woonhuis met cv garage en tuin. Ind.:I benedenverd.: 3 sbapks., baak. met douche en
I toilet, c.v.-ruimte, garage en tuin. Elovenverd.: hal,
I Z- vormige woonkamer, dakterras en keuken.I Bouwjaar 1975. Dak vernieuwd.I Prijs;/. 1 ÏS.OOO,- lok.
I HEERLEN, MGR. FERRONSTR. 14

I Br '' J.

I '___J___C_l ISp^^^____ '-J*<_________4__^

I Goed onderhouden app. op de 1 e verd. Ind.:I berging, hal, toilet, keuken m kookplaat en afzuig-
| kop, woonk. ca. 32 m 2met fraai kunststof plafond
I en wand, badk. m douche en v.w., 2 slpks.
I Servicekosten ’. 1 1 5,- p/mnd. Netto hyp.lastI ca. ’. 336,- p/mnd. Aanv. direkt.I Prijs: ’. 55.000,- k.k.
I HEERLEN, HEERLERBAAN, TARWEHOF 60

\+m\\Wm\ I %wMm

B SS itwlt'iii 1
_s *

I Premis A. Fraai nieuw woonhuis m cv. en tuin.
Ind.: hal m tegelvloer, keuken woonk., ruin en

I berging, le vérd.: 3 royale slpks. bet. badkamer.
| 2e verd.: zolder (vaste trap mogelijk) GeheelI geïsoleerd. Q/ername subsidie max. ’. 41.000,-
-| mogelijk. Bouwjaar 1989. Aanv. direkt.I Prijs: ’. 129.000,- k.k.

I HEERLEN, RENNEMIGSTR. 19 A

______ ~"^

'_lt.!_*>-.' JÊ

I Vrijst. woonhuis met cv., garage en tuin. Ind.: o.a.
I 3 kelders, hal, woonkamer, keuken, bijkeuken en
I (berging. 1 e Verd.: 3slaapks., badkamer en dak-
I terras. 2e Verd.: grote zolder met vaste trap.I Bouwjaar 1956/57. Aanv. spoedigI Prijs:/. 149.000,-k.k.

I HEERLEN, PETRONIUSSTR 22, AARVELD

_____^_^ *■' ' ___? ___fc^^^^WS__B___.

__i___P-' " »_* i_» m_H__H»K_K____r iÉ____b mr _■____> <C !^amWÊA

I Fraai gelegen halfvr. herenhuis mei garage en tuin.
I Ind.: kelder, royale hal, L- vormige living (ca. 50 m 2)
I open keuken. Ie Verd.: 3 slaapks., badkamer en
I groot dakterras. Aanv. direkt. rere opp. 356 m 2.[Prijs:/. 198.000,- k.k.
I HOENSBROEK, PROF. K. ONNESSTR. 89

I * __s_s mßa\^BJ*r^m\\

S _EI

_M-1 __H^^^^^H ■ ■

I Split - bvel woonhuis met ca. 18 m bnge tuin. Ind.:I hal, garage toilet, eetkamer/keuken, woonkamer, (I 3 sbapks., Dadk. met ligbad, apart 2e toilet.
I Grotendeels kunststof ramen en kozijnen, dubb.
I beglazing en rolluiken.I Prijs: ’. 113.000,- k.k.

■aquina|
Makelaardij 0.G., Taxaties fi^F^B.Hypothcek-adviescciitrum

B Ruys deBcerenbroucklaan 28 f JM Heerlen
óók zaterdags: 10.00-13.00 uur """
I)4^-/15^00 [makelaarJ

-

Beter wonenbegint 'O ♦
'1fmY'^k /'__kl^ __^___\"^*^% _C^ l"*-^^!"^1 HEERLEN H ca. 40 m 2). Gar. met aparte was-

II " I II I 1 Zuid. Rustig en centraal gel. goed keuken. 3 slaapk. Badk. met dou-
l| V # I I %_. Il 1. I _■ onderhouden comfortabele che. Vliezotrap naar ruime berg-

** ** A^^ WUIVI MXJI^Ma. IA» ÏÏf^SS^tS^ IS/179.500,-tL 4723

—~mm*****************mW*m~mm~^^ mogelijkh. voor openhaard. Hal-
«„r,,,,,",," _-~-.».. 77

QfJancfro U ______£_- ______"* nr______.. JJ \ *^ fopen keuken met compl. install. NIEUWENHAGEN H
OllCUMld IlCCll CCII _LCCI #/ // '\ * . en app. Slaapk. ca. 10 m2.Ruime Gerenov. vrijst. woonhuis met

"»■"««" ■ j " I //// Slttara ■ badk. met douche. Berging. Pand unieke winkel-c.q. kantoormoge-
uitgebreid huizenaanbod in 1 I // ■ isoPtim.gcïsoi..2esiaaPk.mog. iip.2p_pv.keiders.woonk.ca.0 I #/ 17 ________ \ — ■ Event. subs. overdraagb. 30 nr. Dichte keuken. Kantoor-
flkp nrii<_kla«i«P in hppl I // // W \m********y ~m*^^ Prijs/119.500,--k.k. 4596 ruimte ca. 54 m 2.Tuin ca. 110 m 2CIIVC )Jl I|Sn.IdSSC 111 11CCI t/J', //\\ \\ ! met vijvertje. Ruime gar. 3 ruime
Ti"*! ¥ _«,_-_,_-« I« *IA~A ««^ // Geleend N^ \\ HOENSBROEK H slaapk. Luxe badk. met ligbad,
ZjUIU-JUIITIDUrg. IO OcZe aail- I il \ iW Uniek vrÖst- woonhuis met stu- bidet en 2e toilet.
«... "___ i «_ J^^XV^^W \v ____■ dio omsloten door 5500 m 2grote Prijs ’ 149.000,--k.k. 4625bieding is slechts een beperkt | "^/m^s^ mmSs^ ■ bostuin Kelder Woonk 53 m s0 r // jB \V^W ■ H xn met eiken parketvl., natuurstenen NYSWILLER H
Hüntül PPnnPHirl VinHt 11 hpf l // Il >>V u_____rt_*n openhaard. Open keuken 30 m 2. Halfvrijst. ouder woonhuis metddIIUU gCUUCIIIU. rillUl U lltl #/ // "- HegneO | Bijkeuken. Dubb. carport. grote tuin. Woon-/zitk. ca. 33 m 2
hlll« Vïin IIW LrPU7A n\f*i r_f -JCkallt I // // __-^T \^\ _■_____ Kerkrade ■ Slaapk. 27 m 2Badk. Mogelijkh. mcl. ged open keuken. Bijkeu-
11U13 vail UW IiCUiLC IllCl UI __UCKI JJ I jf^\\ M^« ■ v*jS£' //m voor meer slaapk. Tuin is tevens ken. Hobbyk. Berging. Tuinber-

" « " t\ -m j H **■ rnm^Z^ IL——^ V&l kW Ut v voorz. van gazons, terras en vij- ging. Stal. 3 slaapk. Douchecel.
Uin een andere reglO' Vraag 1 MaaStriCht/^^T^^^^T^^"^ verpartij. De studio ligt op 50 m Bergzolder. Opp. 845 m 2. Bwjr.. . Jr \\ \\ 1 ~~ -af— \\\v\ y-_ afstand van het huis, is uitge- 1958.
dan ons Huizenma&azine aan of 1 mm\m\^^===f:^F:===^ x^vVI*^1*^ voerd in hout en meet 32 m2-is Prijs/128-000>~ k-k- 4716

° 11 mm" Br^ vv .rvU 1 zeer geschikt als werkkamer.
maak uw wensen aan ons kenbaar. ( I »V^enburg \ JpA I *»/mm- " schaesberg

en
h

I S..-~ ======:=ÏP=^^ HOENSBROEK H' Bwjr. 1985. L-vorm. woonk. 32
RRITISK.CTTM H I // __________ Vrijst. woonhuis met mogelijkh. m 2.Ged. open keuken metcompl.
BKUN_.i_UM

L . . M I (( VaalS ■ vnn
J
r par PmvkHrl.r Wnnnk eiken install. Portaal met toilet en

Goed onderhouden zeer royaal rustiek ingericht woonhuis met lM\ \\ __!__> M II m_. hffrdkanaal en nlankenvl trap naar verd. 3 slaapk. Badk.
tuin en dubb. gar. Hal. Slaap-Zstudeerk. Keuken met e.ken I \\ >\ Vi 1 ■ ■ Sfchte^keuken afkeuïe„ Tuiri "* douche. Vaste trap naar
install. en app. Woonk. in v.de 42m2met openhaarden plav.v l. 4 I I \S A^ N\ i/l W M 10 m dteo 3 laank Badk royale zolder. Mogelijkh voor fcroyale slaapk. en parketvl Luxe badk. met o a l.?b. en^e to.let. 1 J) / \ \S\ JC\ 1 Ruime be ezolder BwS 1962 overname rijkssubs *Vaste trap naar ruime zolderverd. Pnma isol. Bwjr. 1978. I A^J y\aa*wL**aW L 7/\ \\ Sj_/ 139 000 - k.k 4195

BOCHOLTZ H HLERLLN H r9
i ■ k■» v ken compl. met app. 2 slaapk.

■»■ BH Bw. 1954 Opp.a i6s m"820' pand^teTereton ga^Tuin'met Heerlerheide-centrum. Royaal KERKRADE h
Prijs/ 219.000,-- k.k. 4709 Prijs/ 85.000,- k.k. 4534 terras. 3 royale slaapk. 3 diepe type herenhuis met kelder, ber- NuUand/Centrum vrijst. woon- Prijs ’ 129.000,--k.k. 4621■ —— bergkasten. Badk. met ligbad. Ein g e]> uzold,er- ,Rulme woonk- huis met kelder Woonk Zitk
HEERLEN H BRUNSSUM H Deels voorzien van roll. Luxe dichte keuken met compl. JSLT2sSS met Ugb! SCHAESBERG H
Centrum, statige villa met gar. en tuin. Werkk. Woonk. verdeeld Langeberg. Goed onderhouden W. install. J slaapk. Mogelijkh. voor Vaste trap naar zolder, met moge- Halfvrijst. woonhuis met goed
in zit-, eetk. en serre tot. ca. 60 m 2. Keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. woonhuis met tuin en achterom. Hb 4e slaapk Badk. met ligbad. Z.Ol- lijkh. voor 3e slaapk.Tuinca. 12 m aangelegde tuin met zitkuil.
Badk. met toilet. Berging. Vaste trap naar 5e slaapk. en zolder. Kelder. Woonk. met o.a. open- Br der bereikbaar via vaste trap d- pand moel opgeknapt wor. Woonk. ca. 48 m2met allesbran- Bri
De parkachtigaangelegde tuin, ca. 80m.diep is een oase vanrust haard, balkenplafond. Compl. E*l* tl-Jte Prijs/ va.UQU,- k.k. 44/5 den der. Ged. open keuken voorz. van
en grenst aan het Aambos. Opp. ca. 1526m 2. ingerichte eiken keuken met app. WL i urroi üki ij Priis/69.000--k.k. 4738 luxe eiken install. o.a. gascom-
Prijs/365.000,--k.k. 4368 Badk. met ligbad. 3 slaapk. Berg- ' 111 Tlfi3fW_Hi ~ u ._, u -, —— forI' 'iskasl> dlePvnes- Gar/ ,- zolder. Geh. voorzien van kunst- tl |J ■ Musschem.g. Woonhuis met 2 „ Berging. 4 slaapk. Luxe badk. *ü
HEERLEN H stofkoz./dubb. begl. ■ kelders. Diepe tuin. Schuur. Gar. KERKRADE H met Hgb., v.w. en 2e toilet. fet
Nabij Brunssummerheide. Royaal, landelijk gel. landhuis met Prijs/99.000,--k.k. 4678 Woonk. Aparte keuken met eiken Domaniale Appartement met Prijs/139.500,-k.k. 4740 L
weiland. Inpand. gar. Kelder. TV-kamer. Woonk. Aparte keuken —— install. Waskeuken. Badk. met berging Woonk met parket PI
m.tcompl install. Badk. met ligbad. 4 slaapk. Vliering. BRUNSSUM H TIL ___J________M douche. 2 royale slaapk. Zolder. Luxe keuken compl met app. 3 SCHAESBERG H
Prijs/ 295.000 -k.k. 4592 Centrum Treebeek. Royaal vrijst. ÊÈWÊÊËÊ Pand geh. met hardh. koz., roll. ruime slaapk. Badk met ligb. Halfvrijst. woonhuis met ruime

_^ woonhuis op 400 m 2gr. Carport. Wm\mm\mWÊmmm\mm%m en een nieuw dak Nagenoeg overal dubb. begl. Lift tuin. Woonk. ca. 38 m 2mcl. ged. SV,5V,
HOENSBROEK H Kelder. Woonk. Keuken met app. Prijs/139.500,- k.k. 4525 Prijs/119.000,-k.k. 4529 aanwezig. Mogelijkh. voor over- open keuken met luxe, eiken in- t,-
Riant herenhuis met inpand. gar. voor 2 auto's en klein Aparte eetk. Tot. 52 m 2.Bijkeu- 7Z £a^e/Vin'nnn , . , 7m stall- Bergin8- 3 slaapk. Badk. i
kantoorged. 3 kelderruimtes. Riante entree. Woonk. met fraaie ken. Berging. 3slaapk. Badk. met HEERLEN H trLL.K^l:'IN , ■ ■ Pnjs/ 1iy.000,-k.k. 4/u/ met ligbad. Bergzolder bereik- *openhaardpartij.Grote eetkeuken. Tot. 54 m 2.Kantoorruimte en o.a. ligbad en 2e toilet. 2everd.: 2 Nabij centrum. Op goede stand Noord. Ruim woonhuis met tuin, baar via schuiftrap. Mogelijkh. n
ontvangsthal 24 m 2. Grote tuin 70 m. diep. 3 ruime slaapk. Badk. slaapk. Studeerk. en bergruimte. gel. woonhuis met tuin. Achte- gar., kelder en zolder. Grote KERKRADE H voor overname van rijkssubsi- H a
met ligbad. Vaste trap naar zolder met mogelijkh.voor 2 slaapk. Goede isol. Grotendeels kunst- rom bereikbaar. Berging. woonk. ca. 40 m . Aparte eiken Terwinselen. Goed onderhouden die- h
Bwjr. ca. 1933. stof koz. Woonk. ca. 32 m 2 met plav.vl. eetkeuken 4 slaapk. Luxe badk. en verbouwd woonhuis. Bet. kei- Prijs/139.000,-k.k. 4593

______■ Prijs/165.000,-k.k. 4617 Dichte keuken met plav.vl. 3 met ligbad, douche en 2e toilet. der.Ruime woonk. met parketvl. . pimn„^ n |-2-1 slaapk. Bet. badk. met douche en Bergzolder. Het pand is geh Roya ie eetkeuken compl. met SCHAESBERG H [l
■% BRUNSSUM H 2e toilet. 2e verd. grote zolder met voorzien van nieuwe kunststof Berging. Gar. Tuin ca. 10 m. Op uitst. lokatie goed onderhou-
ffofflMlJ-WiilWni iTT lft Langeberg. Hoekwoning met gar. 4e slaapk. Ged. overdraagbare koz., thermop. begl. en nieuw diep. Badk. met douche. 2 slaapk. den vrijst. woonhuis met gar. en L

Kelder. Voor- en achtertuin. Ber- hypotheek mogelijk, rente lcn. elec. lj?stall Mogelijkh. voor 3e slaapk. Vlie- ruime tuin- Ruime hal met luxe T
wm ging. Woonk. Keuken. Badk. met *«fe f*'_fe Prijs/ lU/.000,-k.k. 4b,V zotrap naar zolder. Pand geh. met tegelvl. Grote Z-vorm. woonk.

W m ZÊLjjt douche. Grotendeels dubb. begl. W& HEERLEN H dubb-beS'- ca. 45 m2met ged. plav.vl Aparte

Priis f 229 000 -k k 4515 Bijkeuken. B-rgzoWer. "slaapk! I tMWöBI mst
Jaü" Luxe badk,- 3 ? laaPk; 2e ÉgJßir «fIL Kelder'Woonk'ca- 30 m - Dichte [n.js/.^.UW, k.k. «ia

Ba
J
dk met |iqb

S
adi douche en 2e W&smZmmWam\ ■ verd. 4e evt. 5e slaapk. en ber- Brf■lft keuken. 3 slaapk. Badk. met dou-

KFRKRAnF H toilet. Opp. 252 nr. Bwjr. 1979. mtÊÊÊmWmWÊÊm \W %nï U'Wtekende staat van on- JgkW %MWa\\m che'Rond^}/011- , ~« 11fCw XIV?U
L- ju Priis/" 165 000-kk 4640 Prii^ fPQ 000 k k 4411 derhoud. WM MM', _pl______Ji P^ Prijs’ 115.000-k.k. 4735 JJDe Maar. Vrijst. woonhuis met gar. en tuinmet goede bezonning rnjs/ io-.uuu, k.k. hohu Fnjs/ i^.uuo,- k.k. 4411 P

en optimale privacy. Woonk. ca. 57 m 2met openhaard. Open OFFRIFN H HFFRI FM H Wfl^immmmmW'^m- ÜBACH O/WORMS H I
S"?M "eksenberg 1"

Royaal winkel- Kdaf Halfvrijst. woonhuis ÏSjg Wt^^r Prijs/139.000,-k.k. ' 4695 Goed onderh. ouder woonhuis
ónc.f_^;_o^no

8 woonhuis met gar. en achterom met gar. en tuin. Woonk. met ■__■____"» — met gar. Ruime woonk. ca. 49 m 2.p"Lf. O' kk 4642 bereikbaar voor leveranciers. marmerenvl. Aparte eetkeuken PUB vvoviixru? u Keuken met eiken install Bijkeu- ■Prijs/_iy.UW,-k.k. w.z Winkelruimte ca. 60 m 2.Kan- met compl. install. Fraaie badk. Ir3| f^W^l^wS! KERKRADE H ken. Badk. met douche. Berging.
VTTTu 5 toorruimte. Magazijn. Toilet. met o.a. ligbad. 2 grote slaapk. |g§|B |||||jg Woonhuis met grote tuin en mo- Serre. Tuin. Ruime kelder. 3
d 7 7_ic„... RH» ..üe „mi h„no_inu, mrt inn_nH o_r livinp Kelder. Ie verd. Ruime woonk. Hobby- c.g. 3e slaapk. Zolder. lHÉ_B_if § e voolbouw^an ' °{.2 8a.r- slaapk. Ruime bergzolder en 4e
Riant gesitueerde vrijst. semi-bungalow met inpand. gar., living Keuken Badk met \i_had Groot Priis ’ 119 000- k k 4435 lw*M 3 kelders. Ruime living 32 m 2. s aapk. 5r
met luxe open keuken ca. 65 m 2, groot terras en tuin op het zuiden H.^fi^'ïïlk r? Prijs/119.000, k.k. 4435 mmmSSmimmSSS Dichte keuken met install. 3 P

i;
met wijds uitzicht rondom, 3 ruime slaapk., goed geoutilleerde ruimte HEERLEN H WÈW slaaPk' Luxe badk' met ''gb-. ,^amm%oÊmm\

SCHAESBERG »* a\\^**mm\mlmY^^ 'A K 1 1 Ir 7 1/4 M —________-___-—^_

il ___Nl_t ,Ke,uk?n- Fraaie s«rre- ?adk- m,et stofkoz., dubb. glas en roll. ■MHmJ^É_^_____l ÜBACH O/WORMS H
JÊmm mm Am ?n)ifm.(m,-^. *m %S "mcg* JS*-£i PriJS/ 124m"kk- 4712 HalfvriJst-woonhuismetinPand-mÊÊ 4mm mÊ Prijs ’ 169.000.- k.k. 4722 gar., berging en tuin. Woonk. 42

-^^^_ -^^^_ -^^^_ _ÉÜfcüüüi«l« Ê-aaam m _____fe _______■ _________ m 2' cnte keuken met compl-
r^Fu rmmr^FWl m kerkrade . h e

ßik^

SCHAESBERG H *— "*****— *—****- Prov. kelder. Woonk. 28 m 2met k
Uniek gel., fraai landhuis met 1500 m 2tuin en prachtig uitzicht. SZZ ________Z ___________ KLIMMEN H parketvl. en openhaard. Keuken C
Kelderruimte met 4 kelders, waaronder aparte wijnkelder, hob- -—— "»*******" ********* MAKFI AARDII R V Ransdaal. Op goede stand gel. met aanrechtcomb. 12 m . Badk- (
byruimtelöm2. Woonk. met install. Aparte werkk. Living ruim ___________T __!_______T _______ZT i^rN__i_y-v*-.rvL_/ij u.v. woonhuis met gar. overdekt ter- met douche. Apart toilet '75 m 2, met openhaard. 6 slaapk. Badk. met ligb., douche dubbele ■ . . . - . . ■ ■ ras en tuin. Doorzonwoonk. met slaapk. le verd. 2 slaapk. Zoi-
v.w. en apart toilet. mmmmm' mmmmm' m^mmmmmr ____________________________________________________________»_---^_---"-----^---^ open haard en parketvl. Open der. f
Prijs’ 445.000,- k.k. 4717 ■■■■■■■ ___i___i____ii___i___iß__i___i-___i--_i«__l-«-"-_--iB--i«* keuken met ontbijtbar. (Tot. opp. Prijs/109.500,-k.k. 456^ 1

n__f\_ftl O Stuur mij GRATIS het nieuwe HUIZENMAGAZINE I______________mmmmmmmmmmaJi K» J__N nr. 185 uitgave maart/april 1990. Wv^9___9VfW^VV^ffTfflVV9l99VfW^V¥^rTf^l
Gaarne vrijblijvend volledige informatie over <r_

Voor inlichtingen. | o Bestaande woning nr ■ ~ . . _,H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. - ?. Maandagt/m vrudag

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. I &■ Sffl^00

I Na3m «S| Zaterdag van 9.00
Straat k J tot 18.00 uur.

Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. | Postcode/plaats Wfl
| In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. J|y_

IIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIimiIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIMM

Limburas
-TOVG[X3D^IIU_I
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B.P. "Dorrekoel"
In het bestemmingsplan Dorrekoel hebben wij twee plannen ontwikkeld
van zeer voordelige vrije-sector woningen.
De woningen variëren van vrijstaand, halfvrijstaand en tussenwoningen.
De woningen hebben ofwel een berging of garage.

PRIJZEN: V.A. ’ 133.500,- V.0.N.!!
Bel nu voor informatie: 04754-85999 (za. 10.00-13.30 u.).
Óók zeer geschikt voor tweeverdieners!!

Graag wil ik informatie ontvangen over de woningen in Hulsberg.

Naam:
Adres: ',

Plaats:
Postcode:
Tel. privé: Tel. werk:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppeaan:

GGV BV, Antwoordnummer 20004, 6100 AA Echt.

COMMERCIEEL
<ft VASTGOED

GELEEN, Heiweg 8
Op handelsterrein "Krawinkel-West" gelegen bedrijfs-
complex bestaande uit produktiehai ± 765 m 2b.v.0.,
opslag- en kantoorruimte ± 335 m 2b.v.0., goed afwer-

TE KOOP/ TE Hl IR kingsnivo met hoogwaardige materiaaltoepassing.

HOENSBROEK, Heisterberg 9

"K-pTdTefKS^^^^
kingsnivo, opp. ± 385 m 28.V.0. (beg. gr. + verd.) en Aanv'aireKt- *O°PPr'JS t /suuu, k.k.
235 m 2souterrain. Een fraaie parktuin completeert het KERKRADE-CENTRUM
geheel. Uitvoerige gegevens en bezichtiging op aan- |n Theaterpassage gelegen winkelruimte, grootte ±
vraag. Prijs: ’ 495.000,-k.k. 130 m2, frontbreedte 12 m, v.v. kitchenette en toilet.

Goedebevoorradings- en parkeermogelijkheid. Aanv.:
BRUNSSUM, Merkelbeekerstraat6 jnoverleg. Uitv. gegevens en huurprijs opaanvraag.
Nabij centrum gelegen goed afgewerktekantoor/prak-
tijkruimte. Opp. ± 80 rrrB.V.O. mcl. toileten kitchenet- KERKRADE, Einderstraat 36
te. Aanv. spoedig. Huurprijs ’ 10.400,-/jr. excl. B.T.W. .ÜB' **" "°" *§ .JÉ^ïfsïlllÉ ____

$. . _ :'—i .___ i
jWjHWWsteËjßfe^gjHjPjffw s___ï!_È__&_ ss ___! __f

Aan voetgangerspassage tegenover Super-Confex ge-
legen winkelruimte, front ± 6 m, opp. 60 m 2 8.V.0.
Aanv. inoverleg. Huurprijs ’ 12.000,-/jr. excl. B.T.W.

■_____________^^^l^_^_-^_iltmlÉ^^^M_l KERKRADE-EYGELSHOVEN, Portbeemden
Bedrijfshal/opslagruimte, grootte ± 1500 m 2v.v. 2 Naast supermarkt gelegen nieuwbouw winkelruimte,
poorten, lichtstraten,kantoor/kitchenette alsmedever- Oppervlakte ± 230 m 2, frontbreedte 18 m. Huurprijs
hard en omheind voorterrein van ± 1500 m2. Aanv.: ’ 200,7m2 p.jr. excl. 8.T.W., uitvoerige informatie op
spoedig. Huurpr.: ’ 60.000,-/jr. excl. B.T.W. aanvraag.

LANDGRAAF/SCHAESBERG, SITTARD, Wilhelminastraat 47
Hoofdstraat/Past.Schattenstraat Nabij station uitstekend gelegen rianterepresentatieve
Centraal gelegen representatieve kantoorruimte ter kantoorvilla met voor- en achtertuin, parkeermogelijk-
groottevan23om2opdeleverd.en ± 125mopde2e heden op eigen terrein. Oppervlakte ca. 500 m 2b.v.o.
verd. v.v. lift en verwarming. Huurprijs ’ 145,7m2 per Uitvoerige gegevens op aanvraag.Aanv. direct,
jaarexcl. B.T.W. Uitv. gegevens opaanvraag. Huurprijs ’ 50.000,-p/j. excl. B.T.W.

LANDGRAAF, Buizerdweg 5 SITTARD, Umbrichterveld.Op handelsterrein Abdissenbosch gelegen bedrijfs-
terrein ter grootte van ± 2200 m2 met hierop gebouwd
bedrijfsruimte, opp. 300 m 2v.v. 2 poorten en 400 m 2 %s
voorterrein, alsmedefraai afgewerktruim landhuis met S_!lSs(_Sk*» *-.
mogelijkh. voordubb.bewoning c.g. combin. kantoor- ''"V'ywonen. Aanv. in overleg. Prijs f 495.000,-k.k. KaSEipl-
SIMPELVELD, Bocholtzerweg WfóÊÊ^"*k+^--**~>Op handels- en industrieterrein gelegen bouwkavel ter 2!JpiH_HkS& '^■■■w & "
grootte van ± 4400 m 2t.b.v. bedrijfsmatige bebouwing !^P_%:" las-»?!"'(geen detailhandel); frontbreedte 50 m. Uitv. gegevens '■-- '*». i' ■'"«'Mtii "*'*^mUmS .'"f^alsmede sit. tekening op aanvraag. I__^Ëi_____^_ili -Koopprijs ’ 166.000,-k.k. ■ÉLmm4ÏÊ

SITTARD, Kastelenweg 1-3
Centraal in woonwijk, nabij handels-en industrieterrein
"Noord" gelegen KANTOOR/PRAKTIJKPAND. Opp. ± W?*
500 m 2 8.V.0. met eigen ruime parkeervoorziening.
Aanv. in overleg. Huurprijs ’ 50.000,-/jr. excl. B.T.W.. ■ ■■..

' i ':
Op^nd^pa^^Noord" gelegen bedrijfsterrein, |"|fT^^^'^SZlT,^Z9^£~^
amnttP + 8400 m 2 met hieroo aebouwd BEDRIJFS- len in nevoort9ezet onderwis ligt het goed bereikbareKe-(B 4V°O ±' 2U Jen?utX"loyaal "^^LANDHUIS. Uitbreidingsmogelijkh. in ruime mate 'e *Luur van 62 m ■ Huun3r- ' 12000'- P* 'aar excL
aanw. Uitv. gegevens opaanvraag.
Prijs: ’ 675.000,-k.k.

SITTARD, Handelsstraat
SITTARD, Stationsstraat/Bergstraat Nog tebouwenbedrijfshal t.b.v. op-enoverslag. Te be-
Nabij station gelegen nieuwbouwwinkelruimte groot ± bouwen oppervlakte ± 2225 m2BVO, in totaliteitof ge-
-750 m 2, met ruime parkeergelegenheid op achterter- splitst te huur. Tijdens afbouw kan met wensen van
rein. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, huur- huurder rekening worden gehouden,
prijs e.d. op aanvraag. Huurprijs ’ 40,-/m2/jr.

E RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 23344

buitenkantooruren: 045-214250/04752-3143/04490-19882

fMSTË N R A D F
Vrije sector woningen

met grotetuin
n het riante plan Achter "£v> '^

De architectuur krijgt een *" .^.^^^^^^^^^■■■■■■fcj^SÖ^jS"**'
accent met tweekleurig |

Door de situering van IL,,
* hoofdentree in de zijgevel is de ,-""'*

op de begane grond opti- f
benut met o.m. een open .^.:f,3 '^ , .'"" ■■ 1

ïüken en een royale L-vormige a*«P^ W& |£ met o.m. prima isolatie, hardhou-
ten De verdieping heeft tweede toilet. De zolder iste ten buitenkozijnen en -deuren,
slaapkamers en een badkamer bereiken via een vaste trap. betegeling van diverse wanden en
et ligbad, vaste wastafel en een vloeren.ansluitmogelijkheid voor een De woningen worden degelijk

*a sautomaat en voor een separaat gebouwd en uitstekend afgewerkt Koopprijs vanaf ’ 165.200,- v.o.n.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastrichf heerten
6131 AL sittard - rijksweg zó 35- tel 04490 - 11611

Villa tegenover St. Pieter Maastricht

Direct te aanvaarden.
ent u gesteld op comfort |$p^ ■ 'U'f 'm^y -&CPfivacy en weet u een grandioos sjPf .tjcht te waarderen? Dicht bij het $V ÜT! * fTW ! . '1 ■>/y^um van Maastricht, op een |f /■;. j*s r ryM-- Pr_________

Loffelijke ligging direct bij de 1--*s*" u -}f Lü JuT# |M|| " '■■■■'■■>%'■^■■■■<'-■■■■■■■■*

J> met uitzicht op St. Pieter, \l■ Hl \jr |pf|j PB |pP
(j °uvernement en de Stad, biedt lm' ' " *mw**m^Ufban Villa in Randwyck u fW&: ortreffelijke mogelijkheden, *

slechts 2tekoop! '—J_: ' |
Van de 12 appartementen zijn /

?l °9 slechts 2tekoop, met /'4 " *T""~ ter.
opkamers en 2 balkons. I I_ I P

jj, stijlvolle appartementen- 'iiè ~1 ' ;'*".' 1°uw, ontworpen met een |B______É_____É__________É_^^ II
L' Us'eve, markante vormgeving, É.*4'- |\
lisll °a. een lift, gestoffeerde . |WmitiTfttiïffl||L^____ h fI^. en, bezoekersparkeergelegen- tmmm!."~n
8j„ en voor elke woning een "" L_J LÜ I ■ f-* >jfn. inpandig te bereiken, fi~ flt^. 9e, De woning biedt onder ' j__l b \X S cv-

-4jslrne hal/entree " woonkamer y II y. , _ x.IC- O m 2ba<jk * keuken " bijkeuken "liitst arTler " 2 slaapkamers "\ ende isolatie " toepassing
H, aüurzame, onderhoudsvrije mzhz s s

er|alen. jM-ry- i7,5m2 9,6 m 2 ]
°°pPnjzen ’ 258.750,- v.o.n. -i^viS. __ ji 7

V« " V bijk. ' 7,4 m 2 TJ 1iiitg,°0r informatie over of een l\ ter. 3,9 m 2
r __._,__?* 1

d^e documentatie van i J|^ . [ 1 j^fvTy üj
Hr. '20nder fraaie appartemen- '',''.','„',„' |fe.,j..j..j..ijji.,_,..._=_=*l ~,._,li tCI
Se

6en voortreffeliike |j99in9 '— " ?'H smm *mmmim" g-- -.
T en uitstekende bereikbaarheid, kunt u contact opnemen met:

I B_.FUJJJTERS
' bouwt betrouwbaar in Steenen Staal makelaardij (xirowendgoed- sittardmMitrichthMrien
\^^ 6221 ED imastrichl" v_ycker brugstraat 62 tel043- 218941

I ~ ■———___________——____—_

HEERLEN
GIESEN-BAUTSCH

Aan dezuidoost-rand van Heerlen ligt de
woonwijk Giesen-Bautsch, in de directe
nabijheid van het regionaal hoofdwegen-
net. Indit plan heeft hetAbp 'De Silhof',
een complexvan 54 huurappartementen
gerealiseerd, op loopafstand van het
winkelcentrum, het wijkcentrum en de
kleuter-basisschool.

i

Omringd doorgroenvoorzieningen, een
parkeerterrein met 60 parkeerplaatsen en
een wandelpad, geefthetuit 9 woonlagen
bestaande gebouw een speelse aanblik,
ook mede versterkt doorde in- en
uitspringende gedeeltenvan de
architectuur.
Er zijn3 typen woningen met elkeen
woonkamer met openkeuken, twee
slaapkamers, 1 of 2 balkons, toilet,
berging en badkamer met ligbad,
wastafel en wasmachine-aansluiting.
De woningen zijn degelijk afgewerkt (o.a.
met hardhout) en optimaal geïsoleerd.

Huurprijs ’ 608,15 per maand
(exclusief servicekosten).

/ /\ Valkenburgerweg 25A
MCP_li 6411 BM Heerlen-
IMbDU Telefoon 045-710909.

Publikatie _i*i_ Algemeen burgerlijk pensioenfonds

" __—■
#

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' \e 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

-TTTSm Limburgse
Ut, Hypotheek
_■—_i Centrale

Tel. 04498/51900 Aan de Greune Paol 24a
6127 BJ Grevenbicht

Tel. 04490/35840 Wilhelminaplein 29
6171 EN Stem

MAASTRICHT-RANDWYCK

Halfvrijstaande woningen
met dakterras

enerzijds meer echt bruikbare ruimte en is W9%i I fi' 'S i ïJj %»Wms&J*^ ' % WStJ&mjÊt'
anderzijds de isolatie van het dak en de S» _Ua.|***i **■ "ï I *§B& B^r i <$jra§»BKj?f""
lucht- en lichttoetreding van deruimte L~ l»""itrij ,--—U "3 EëP[ "^^l( 833 E_.f
beduidend beter. Prima omstandigheden jfJ3l tel ff53|É^{T { MSwEhLI-'*■ Ir 1, WÊ
voor bijvoorbeeld een atelier-of studie- *«f«&S»l___W__,l____i__fc_S__!^^iil-^^ *^!' C BB'^^^
ruimte of een extra slaapkamer. Trouwens, *SSl^SSl_wW3^_ >^^Sa_^__^J^__!^___________l P^' -l"de gehele woning biedt veel verrassende en ,~*?^lj 'ÉSSfêrW&zlsF^'-
veelzijdige gebruiksmogelijkhedenvoor een '" w~~ ""öPhËop de bewoning afgestemde inrichting. I -^ T,________jQ*<f_ I—______—;
Aantrekkelijk is ook de aansluitingvan de SMrverdiepingsruimte op het terras datzich, heden voor een sfeervolle inrichting; vooral Tv*-
afhankelijk van de bezonning, aan de voor- ook door het tuincontact via de dubbele
ofachterzijde van de woning bevindt. terrasdeuren. De 1e verdieping heeft

3 slaapkamers, een apart toileten een Een aparte, aantrekkelijke woning in een
De halfvrijstaande woningen met garage/ badkamer met een ligbad, douchebak en prettige woonomgeving. Perfecte uitgangs-
berging hebben een geheel eigentijdse, een vaste wastafel. Zowel de 1e als de puntenvoor een uitstekend woon- en
karaktervolle architectuur en zijn onder- 2e verdieping is te bereiken via een vaste leefgenot.
houdsarm. Het royale woon- en leefgedeelte trap. De woningenworden gebouwd met
op de begane grond biedt leuke mogelijk- GIW-garantie. Koopprijzen vanaf ’ 261.500,-v.o.n.

I Hruijters
makataydii onrownd goed -wtttrd maastncht hifkn
6221 ED mustricht - wycker brugstraat 62 - tel 043- 218941

_____________________

_________P%v^"4/'_^ ' 'm\^<^'^j'/ÊÊLi'*''''' - _ÜHMm i3^____fc _____PBBBM_kli

■ -jjjlitfi*' '%tj_&_£fe, _______"___ * tm *^^^ mf^ar

Il9*^*- — * rx j—nrii <—i \ '" iiI -*■_______> llTx ** ' \l—ll

" IJ^^I7 ZÓ KUNT U WONEN.
In de wijk Corisberg krijgt een m=^—-
nieuw bungalowpark gestalte. Bungalows.
Het plan sluit vrijwel aan op de villa- _
_._::ir''n__ CL," __.__ _4__ -~.__.,,_ !,____, u__ °P dlt momentworden een 33-tal luxe patio-Wijk De Erk en de groene long bij bungalows te koop aangeboden met een keuze uitde Caumerbeek. In dit projekt WOrden 4 verschillende indelingen bijv: living van 47 m 2
bungalows, halfvrijstaande en vrij- ,ot 56 m2<mcl gedeeltelijk open keuken), 3 slaap-
<.+._.__«-j__ ___%_■______..:-__>_- __._:_.«-_._______ kamers, badkamer met ligbad, douche en 2e toilet.staande herenhuizen, vrijstaande Garage Patjotujn met op

a
perv

,
aktes van 97 m_ tot

villa s e.d. gebouwd in de prijsklasse 100 m 2
van’ 172.955, - tot ’ 245.440,-- ~. O, Q „rt~ _ * J Prijzen vanaf’ 219.570, - v.o.n. totvon- ’ 237.570, - v.o.n.

fTI '___JfTD A _____> _^\_k.l Gaarne vrijblijvend volledige informatie ïl
% I Ifß| % I K Vk w\\ I_NI over de bun9alows le Heerlen. Corisberg ï.

= _____: ____= MAKELAARDIJ BV | A^res'
——————————*— I Pottcode/Plattt: I

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* I Telefoon: |
Maandag t/m vrijdag geopend van 900 tot 21.00 uur. I In ongefrankeerde envelop zenden aan StienstraZaterdag van 900tot 18 00 uur | Makelaardij BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. I

Limburgs



Limburgs
mm* *m__■■■__■__■__■__■__■__■ __■__■__■■■ __■ __■m■■__■__■__■__■ __■ __■ __■hj

I ' LANDGRAAF: „Sfeervolle woning in prima staat!"
Ind.: grote kelder, entree, woonk. tn. aansluitend grote woon/eetkeuken, ber-
ging, 3 slaapk., badk. m. ligb., douche en dubbele vaste wastafel. Diepe achter-
tuin. Vraagpr. ’ 89.000,- k.k. Aanv. direkt.

HEERLEN: „Vooroorlogse degelijkheid gecombineerd met hedendaagse luxe!"
Herenhuis op loopafstand v. centrum. Ind.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk. (35
m 2) m. open haard en parketvl., keuken voorz. v. alle moderne app., berging, 4
flinke slaapk., en marsardekamer, badk. m. ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder, ach-
tertuin op zonkant. Het geheel verkeert in perfekte staat. Vraagpr. ’ 165.000-
-k.k. Aanv. in overleg.

NUTH: „Uitstekend verzorgd vm^*- m a_^enhuis!"
Ind.: 2 kelders, sfe»--^ />^il^ » laard, woon eetkeuken m. moderne
witte instal' 'm am* CHfV^^^^ —au) in spouw, 4 slaapk., badk. m. ligb. en
v.w. Alle rc\l Ü»»" ... diuminium m. dubb. beglazing. Bjr. 1964. Vraagpr.

’ 175.000,- «anv. op korte termijn.

HOENSBROEK: „Aan leuk pleintje gelegen, halfvrijstaand woonhuis!"
Ind.: hal, woonk. m. open keuken (8.30 x 3.57/5.62),berging, 3 slaapk., badk. m.
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Geïsoleerd, bwjr. 1980. Ach-
tertuin m. vijverpartij op zonkant. Vraagpr. ’ 136.500,-k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Zoekt u ruimte en luxe afwerking?
Halfvrijst. woonh. m. grote verwarmde gar. (8.00 x 3.00). Ind.: hal, woonk. m.
open haard en keuken (45 m 2) m. compl. mr., 5 slaapk., ruime badk. m. ligb., dou-
che en v.w., apart toilet. Hobby studeerk. (8.40 x 2.80), zolder. Geïsoleerd en
dubb. beglaasd. Perc.opp. 337 m2. Bwj. 1979. Vraagpr. ’ 179.000,-k.k. Aanv. in
overleg.

HOENSBROEK: „Gunstig gelegen degelijk winkel/woonhuis!"
Ind.: kelder, kantoor, berging, winkel c.g. kantoor (45 m 2), woonk., keuken, 4
slaapk., douche, grote zolder, parkeermogelijkh. Ook geheel of ged. te huur.
Prijs ’ 135.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Zeer degelijk gebouwd woonhuis!"
Geschikt voor woonhuis met kantoor of voor dubbelebewoning. Bjr. 1975/1976.
Ind.: beg. grond: garage, royale keuken, kantoor ±30 m 2. Benedenverd.: ge-
schikt v. appartement. Boyenwoning: royale luxe woning met o.m. woonk. m.

| open haard, 2 badkamers, royale woonkeuken, 3 slpks., grote wintertuin. Aanv.
in overleg. Vraagpr. ’ 165.000,-k.k.

HEERLEN: „Halfvrijstaand woonhuis met garage in leuke, jonge buurt!"
Ind.: hal, ruime woonk. m. piavuizenvl., keuken, gar. m. vliering, 3 slaapk., badk.
m. douche, v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap, geïsoleerd en ged.
dubbel beglaasd, achtertuin (10 x 9) op zonkant. Bwjr. 1987. Rijksbijdrage
/ 27.500,-. Vraagprijs ’ 149.500,-k.k.

l£A i
I NEDU MAKELAARDIJ |

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur: 043-645352
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909

BRUNSSUM -'DE HEMELDER' I
STIJLVOLLE VRIJE SECTOR WONINGEN

In woongebied 'De Hemelder" in r— SÏliP^ö. ~~1Brunssum worden 8 attractieve vrijstaande . '^fËjr^v-*-'-
-woningen met garage gerealiseerd, ruim ;y^
gesitueerd aan een nog aan te leggen *?& *.
plantsoen. De woningen hebben een _?*
toonaangevende architectuur, een hoge " 11
mate van privacy en een representatief fll^f^l^P'karakter. De royale percelen liggen op de k jflt- **"

ron2iide- h^Bfi^ 1
De woningen hebben o.m. een L-vor- tt -^ flEPar

mige woonkamer met eethoek, een half- *** ! "**open keuken van 41,5 m2, bijkeuken, w f i_FÏ?4~'l> ___s»*
3 ruime slaapkamers, een badkamer met __M__-_ <_J[j' V-" I :^"-~' * SJfffliaftligbad en douche, vaste wastafel en tweede *sgsöÉ * ****»»»*
toilet en een vaste trap naar de ruime, t*SS"W
afgesloten zolder. De degelijk gebouwde
woningen worden uitstekend afgewerkt *$ Ê^SsjÊ^
met o.m. een goede isolatie, hardhout en »g 2 \ *'-♦ '3p^|fö?
betegeling van diversevloeren en wanden, ' ** * *' f 'i^:i'>«nj

mechanische ventilatie, centrale verwar-
ming. Koopprijs vanaf / 210.500,-v.o.n.

I Slrimters
makelaardij onroerend goed- «rttard maastricht heerlen
6411 AT heetten- van grunsvenplem 12- tel 045- 713746

S Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Exclusieve Life-Style designkeukens, ■■ in ■moderne meubels, interieurinrichting, luxe MICA
*TZrn

E _____~„_- ZONWERINGkT^ ï£2?_ï._«« Emmastraat 1, Heerlen Showroom: SMinlMweg 116
,

VJ/ INTERIEURS Tel. 045-711864 Heerlen. Tel. 045-721658

i Munstergeleen v"^»4
Nieuw bouwplan 8 vrijstaande landhuizen met schitterende ligging

In een landelijke omgeving hoort een mooi - 3 Ruime slaapkamers van 15, 11 en 9 m.
huis. Dat was de opdracht voor deze fraaie - Een badkamer met ligbad, douche, wastafel
vrijstaande landhuizen aan de en 2' toilet.
Valkenburgstraat. En dat bewijst ook de - Een ruime kamer boven de garage, als 4'
indeling: slaapkamer, hobby- of studieruimte van
-De royale, gezellige in te richten L-kamer van 18 m.

44 m 2,uitgebouwde keuken 9nV met - Grote zonnige tuinen.
tuinkontakt, garage met overdekte entree, - Kavels van 400 m 2tot 560 m.
extra berging met aansluiting wasautomaat.

Koopprijs vanaf ’ 266.000.- v.o.n.

Bon voor vrijblijvende informatie over A
landhuizen in Munstergeleen .
"
«*_»o_ \M Nastgoed
PLAATS N. | Walramstraat 124
TELEFOON N 6131 BP Si,,ardTELEFOON N a04490-18911

\ In ongefrankeerde enveloppe zendenaan: \"a kantooruren: dhr. Doon 04749 - 3198
\ Mulleners Vastgoed.Antwoordnummer 1013, \\6130V8 Sittard \

t

—^^fl[ 3 nabij centrum ____:■ ’125.000- k.k. =fl Halfvrijstaand woon- =
Sa SmMmJm, B huis met cv. Ind.: hal, —■mm| 9 toilet. woonkamer ~

■ 8.00x3.60, keuken, *-*z
SS MTW I terras, tuin en berging. -*-**I 1e verd.: 4 slaapka-

a.__________Bß______________^^^Bl mers, badkamer
SS ligbad, douche, vaste wastafel en2etoilet. 2e verd: zolder SS
SS te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

I^-^**, HEERLEN (De Erk)
__= mamml***mm■<-" ffi- '|m_i -^" ’ 196.000- k.k. S=Ak -<^j Halfvrijst. woonhuis

Bj&j' H met cv. + garage, I
—" ____■■._ 9r°nd°pp 392 m 2'***~|&r Ind.: hal, woonkamer ï

I met parketvloer ±35 S■ m 2,royale keuken mcl —■ app., terras + tuin. 1e E
Hverd.: 4 slaapkamers Sï

****. + badkamer. Aanvaarding in overleg.

Wt HEERLEN (Weiten) ____== mm***tmm***^mmtat**mÊÊamm%m\\ * 147500"" kk-
■H^l I Woonhuis met garage. ï

H^ft^M H___4l '"J hal ,olle' woon-
SS ■ kamer 8.00x5.47/3.50 SS

I met open keuken, bij- sa
S__ Ikeuken, tuin en gara- SS

V^B ge 1e verd.: 3 slaap- ___S

Rr^B kamers + badkamer, a_!wammaw"m<èW' Mm 2e verd.: 1 kamer +
SS berging, te berieken via vliezotrap. Aanvaarding in over- ****... __ _. HEERLEN_,_ m ■ B ___Tm" f 11400°-kk

Hg^L Halfvrijstaande stads- ;■ woning met cv. en Zfl berging. Ind.: hal, —I woonkamer met open S—- HbH^ I eken aanbouwkeuken
__S ■ 8 20x4.60/3.20, 1e SS

■ verd.: 2 slaapkamers
+ Aan-

SS vaarding in overleg.

* -M-». HOENSBROEK
t^mm^ f 90.000- k.k. =

* Halfvrijstaand woon- S
huis met cv. Ind.: kei- asmLm-j derruimte: bestaande SS

■ uit provisie- hobby- ■
I ruimte. Beg. gr.: hal, SS
f toilet, woonkamer, E

SS ■ keuken 1e verd.: 3 EHBBBHBBBB_____-__^P slaapkamers + badka-
SS mer. 2e verd.: zolderruimte. Aanvaarding: direct.

*V"Vtf ; 'J '"■■'■ *JSSL\ KLIMMENjB’ 450.000- k.k.
Op een 1e klas lokatie Efl een vrijstaande semi- ;fll I bungalow. Ind.: royale SS

I entree met fraaie trap- -SI partij, woonkamer ruim _
■47 m 2, dichte keuken ssfl met kastenwand, bij- >_____H___HH-__-___-_____HH_ keuken, inpandige ga- zzW

rage, 2 slaapkamers - badkamer, terras + tuin onder ar- ■
chitectuur aangelegd. 1e verd.: 2 royale slaapkamers + ss
zolderruimte. Aanvaarding direct.

VOERENDAAL
(Klimmen)

Mj^X ’ 149.000- k.k.
Bk Halfvrijstaand woon- :

SS fl 3 huis met cv. en gara- —19e lncl': sou' " ke|der :
fl Beg. gr.: hal, toilet, —fl keuken, woonkamer I■ met open haard ±52 SS

SS __________flHß____Bl^BM_fl" m 2, terras + 1e SS
SS verd.: 4 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolder te be- SS
SS reiken via vliezotrap.

SS , LANDGRAAF
(Übach over Worms)M |^^^ ’ 157.500- k.k.

/tottnl B| Halfvrijstaand woon-— Jn IKm__ K nuls me> cv' en 9ara"
jmma*KM jjfl ge Ind.: hal, toilet,

H woonkamer met ssI '/2-open keuken 40 m 2, ■

H terras + tuin ±20 m SS
diep, garage

der 9.00x335. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer. 2e E
verd.: zolder met dakkapel, bj. 1981. Aanvaarding in over- ■
leg.

moo'£m ______ f 285.000- k.k.
*£■ Vrijstaand landhuis op ï

Hj^^te. pl3o° m 2' lnd: na|'Vflfl ~| woonkamer 48 m 2met SS
H open haard, eetkeu- siM&flj I ken met eiken aan- ï

flB"^B ■ bouw, badkamer, hob- ï
SS ■ byruimte 32 m 2, terras SS?*'S__^B + goed aangelegde :
SS 'vin, garage 50 m 2 1e verd : 5 slaapkamers + badkamer. SS

2e verd zolderruimte. Dit object moet u van binnen SS
SS z'en- Aanvaarding direct. SS

ahmmm*kmL-. ___________ voerendaal___________ ll f 137-50°-kk-Ij Tussenwoning met _
SS II cv en berging. Ind.: —Hflh|HhjjH II hal, woonkamer SS— Bj halfopen keuken ----i
SS ■ 7.62x5.15/3.00, terras SS— Es_l_____- B » tuin ±18 m diep. 1e "*—

■ verd.: 3 slaapkamers SS
***. *^*^****^^***********m*mm*m\\iaa \ badkamer. 2e verd.:

vaste trap naar zolder Aanvaarding in overleg
m .__—____, WITTEM (Partij)■ ’ 259.000,- k.k. ==I Halfvrijstaand heren- z***Bjb huis met blijvend vrij

SS h- I uitzicht (achter). Ind.: SS
M^^£~ I sout : kelder. Beg. gr SS

lufl I hal. woonkamer metI Vj-open keuken ±60 i
__S Inr serre 8.00x3.00.
Ss a*amm***********t****imm\**** garage 7.00x3.00. —tuin ±30 m diep. 1e verd.: 3 slaapkamers resp 21 m 2, 16 !
SS m2en 10V_ m 2, badkamer met ligbad, douche, 2 vaste was- sa
SS tafels en 2e toilet 2e verd.: zolderruimte + 1 slaapkamer. SS
SS Aanvaarding in overleg ss

_"\ \i/y "" BRUNSSUMj^J^^ ’ 259.000,- k.k. SS
Bj^^M Halfvrgstaand heren- —___! M nuiS c v en dub- SS

■^^m^L^am\ W^tw Dele garage Inh. sa
■É sout.: 65 nr'. verdeeld SS
I over 4 kelders. Beg sa

SS I gr.: hal, toilet, woonka- SS
SS | mer met open haard SS
SS _______H___-_M_l_________________B 9.00x4.10375, dich- =
***Z te keuken met complete inst. 5.80x2.75, bijkeuken en !
SS royale tuin. 1everd.: 3 slaapkamers + douche en apart toi- SE
i let. 2e verd : 1 slaapkamer + badkamer met ligbad, vaste SS
SS wastafel en bidet. Aanvaarding medio 1990.

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

1makelaardijW I
|EONENS|
= lil Hoolstraat 42. Voerendaal
= NVM m i in i i ■II I ii ===
IlllllUllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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'ORANJE-RESIDENCE*

Prima wooncomfort
in het centrum van Heerleni

Be

Dl ■ ~ "'' — ' «"!
9e

e architectuur van de 18 apparte- 8e
menten aan de Dautzenbergstraat sluiten na
harmonieus aan op de bestaande bebou- ÉflSiffiat °F
wing van dit karakteristieke stukje Heerlen. 1 Iik N°'Centraal in het centrum van deze vitale stad Hl | WkM de

***********m *I 51RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heeft *
6411 AT heerlen- van grunsvenplein 12-tel 045-713"'

iiiiiiiiiiiiiiiitiKi niiiiiiiinuiiiiiiniiiiMiiiiitiiuiiii ■■■iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiii iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiMlll"

Xi ________■ _____■ Al____________________é EXIWW s-

Kflß^? R] pi ii ITFRQ■É"^l lwlv I tl!!..* makelaardij onroerend goed -sittard maastricht heertenm\ , -^WW-wÊ
-w-, , KERKRADE, Vinkerstraat H SITTARD, Leyenbroekerweg
X © KOO D Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage (perc.opp.: Op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. landhuis rrjr 810 m 2). Ind.: 2 kelders. Beg. grond: woonkr. +40 m 2, cv., souterrain, inp. garage, geschikt voor 2 auto's*
brunssum Brunssummerwea H keuken, doucheruimte,bergruimten. 1eVerd.: 4 slaap- zeer royale tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 1.510f]
Rmim n»i___n halfvr i_nnnhi_?m_t c . oaraae en krs- hobbyruimte. 2e Verd.: vaste trap naar 2kamers, Het pand biedtzeerveel extra's. Ind. 0.a.: zeer royale'2*M!S£ 289 m2Td" ruime eniree9?S L- «*«"" Aanv, i.o. Prijs: ’ 160.000,- k.k. ving (± 110m 2) met openhaard, luxe keuken meiapP
woonkr. met 0.h., grote keuken met app., 3 slaapkrs., „„,„,„„,.„„>„„A , , e

4 saapkrs, 3 badkrs., kantoorruimte, zolder. Aanv.. i-'
badkr. met ligbad v.w. en 2e toilet,zolder. Het gehele KONINGSBOSCH, Kerkstraat S Prijs op aanvraag,
pand is voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. Guns^g gel uitst. onderh woonh. met c.v., dames-en
Priis- . 145 000 -k k herenkapsalon c.g. bedrijfsruimte, kelder, roy. garage SITTARD, Vijverweg1 ' en tuin. Perc.opp.: ± 350 m2. Ind. 0.a.: roy. living met ,|
BRUNSSUM Kerkstraat 178 H open hrd., mod. keuken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met -^|t m,.w_...-
In winkelcentrum (boven Yen D) gel. app. met c.v., ber- toilet, dubb. v.w„ sauna met douche-Het pand J» - ~
ging en lift. Ind.: entree, keuken badkr. met douche, biedt vele extra s- <-°- Vraagpr.: f 260.000,-k.k. m* ;

krS-AanV-:L°' MAASBRACHT.Boegstraat S M gA 'J~~~* |A
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H JÉGoed gelegen appartement met cv., berging. Ind.: J^RË_______________ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- jip HL BÉJflj
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- Jw Wam*. ___£
kende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. __&»»« jÊ> ____________
BRUNSSUM, Wagenmaker H - \ l
Rustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en mmm
tuin. Ind.: o.a. hal, toilet, woonkr. en keuken met plavui- '■ 4 , . "zenvloer, berging, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het |p
pand is gedeeltelijk voorzien van rolluiken en dubbel
glas.Aanv.: i.o. Prijs: ’ 130.000,-k.k.

Hip
DOENRADE, Kerkstraat S ?^P_flfl £»'<* '-" '■' "■ ** ■'■ ' -V -/~. '■ -_» *~'*~"-'*'*\.Vl
Groot, halfvrijst. herenh. ; t Kasteeltje" met cv., kei- ft^fei^. Schitterend op 1e stand gel., vnjst. landh. metc.v .jflfl
ders, garage, winkelruimte en royale tuin.Perc.opp.: ± fllllll§lÉ__É!!_Ss^^ -„-,- ~ m rage, souterrain en royale tuin. Perc opp. ± 1.400 l*M\
1.450 m2.'lnd. 0.a.: living, study, woon-/eetkeuken, 1 I Ind. 0.a.: grote living (± 60 m 2) met parketvloer,keuK«Jbadkamer, 1 doucheruimte, 6slaapkrs.. zolderruimte. 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., toilet. Aanv: J-J|

Pand moet opgeknapt worden (subsidie is mogelijk). ' .. "... . '„„, Vraagprijs: ’ 460.000,- k.k. Bezichtigingen uitsluit*!!
Aanv.: direct. Kooppr: ’ 170.000,-k.k. Op goede stand gel., uitst. onderh vnjst.herenK met naaf^aky

XX cv., garage en mooi aangel. tuin. Perc.opp.: + 700 nr. r

HEERLEN, Emmastraat H Ind. 0.a,: L-vorm. living metopen hrd luxe keuken met VOERENDAALi Undowog JlGoed gel. winkel/woonhuis met c.v. Ind.: sout.: kelder, app., bijkeuken 4 slaapkrs w.v. . met stuay, oaai.r. Rustig ge| vri jS{ woonh met c v garage en tuin. »Jfl
Beg. gr: winkel ca. 50m 2, toilet,berging. 1everd.: win- met ligb., toilet v^v. zolder. Aanv. i.o. bg . ruime ha| L.woonkr met0h en pari<. v|. ±42Jkei ca. 50 m 2.2e verd.: woonkr., keuken met app., Vraagprijs, ’ <_79.00u- k.k. lUXB keuken kantoor. 1e Verd.: 3 ruime slaap^g
badkr. met ligb., douche, toilet, bidet, dubb. v.w. 3e . „ badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e v*!3|
verd.: 2 slaapkrs., dakterras.Aanv.: i.o. Huurprijs: oirsbeek, Haadhuisstraat o vastetrap naar4eslaapkr., cv.-ruimte/berg., berg^Jl
/ 28.800,- per jr. Schitterend gel., uitst. onderh. en geisol. vrijst landh. d H, £ d , " { dbb « begia_*l|

met inp., dubb. garage, kelders en tuin met ojJtpr^a- 8n rolluiken. Aanv : i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k.
HEERLEN Gravenstraat H cy. Perc.opp.: ± 750 m 2. Ind. 0.a.: royale living met 'Winkel-woönhuis met c.v.-gas en tuin. Ind.o.a. div. kei- ?Pw^-''uxek^k^-3sl^P|S-,2!.^^__fl?^ m-r. ■ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken. 4 is met 1e klas mat. afgewerkt. De woning moet beslist l\ie|iWKouWWOnill_?eil
slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e toilet, zol- van binnen gezien worden. Aanv.: spoedig. iIICUTTUUUtTtTUIIIUgCII
derkr., div. bergruimtes. Het pand is geh. #oorzien van Koopprijs ’ Jöö.oou,-K.K. BRUNSSUM
to^S^MTk'k'1 OlRSBEEK,Drossaertweide S Deze dnve-in-woning is een aantrekkelijke van^jlAanv.. oireci. vraagprijs j iuu.uuu, k.i..

Qp |okatje ge| ge
_
s en onderke|derd halfvrijst. waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op JM

hffrifn Huishamstraat H woonh. metcv., garage en tuin. Perc.opp. 266 m2. Ind. beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau,, ■
Te k^o tweeboutXcekln voor 2 vriistaande woon 0.a.: ruime woonkr., keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs.. verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan deach1», I
hui7^ PeT ono o^kavel + 600 m2badkr. met v.w., ligbad en 2e toilet. Aanv.: direkt. zijde gelijk metde op hetzuiden gelegen tuin. Op dfi IPrif^ oerkavel nPo tT ' Kooppr.: ’ 154.000,- k.k. verd. 3 slaapkrs. en badkr. met ligb., v.w. en plaatsing 1
Prijs perkavel, n.o.t.k. XX mog. voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. v*"", ]
U„DI Ckl „ , ,„x_...,—» u ___rïff_H^WÏ!WfflïWs7?___i f 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volg*
HEERLEN, Oude Lindestraat H ■■Jï^i, i^Y^i£_____i___fl ór-A-reaelinaNabij centrum uitst. gel. karakteristiek woonh. met cv., ___ri>V_d?lITlÏÏ____l j

garage en tuin. Ind.: o.a. sout.: c.v.-ruimte, berging, 2 HmImMMpM LANDGRAAF s
hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet, iFïflUiifrfrUM ..„ ,_ „ ■-,jr*_.'«B_B f"keuken, L-kamer, eetkr. 1e Verd.: 5 slaapkrs., badkr., __WHltf_KT_Wt_fiT_fWH__i _*M*^ &t 'S J%Lw*4
toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is HLg^iMMH^^j^^^y£| ;$&;]& ' ~——^~-^ JSSFffIvoor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, ************************************************* ïg _-r-' -C~~""vt^^f:woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k. PUTH, Kerkweg S fms _ / y nSp«."vnGoed onderti., vrijst. woonh. met kelder, garage, ber- R|^ « ["^ ~*
HEERLEN,Raadhuisstraat H ging en grote tuin. Perceelsopp. ± 1000m 2. Ind. 0.a.: ft',,„ Qj ; "'— 1In centrum gelegen appartement met c.v. en berging. woonkr., woon-eetkeuken, bijkeuken, badkr. met dou- ~ Jm Lïwß 3i_l-
Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., che, 3 slaapkrs. vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. '"is-T- ' 4 ml^L. M ITO TT Tfl;
badkr. met ligbad, betging. Het geheel verkeert in uit- Kooppr.: ’ 149.000,-k.k. ' <K/ * - | <">**-<(, istekende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. „
Prijs:/ 130.000,-k.k. SCHINVELD,AgeWater S ;,:m^\T -'tjOTf $iMaa. ' TKT iRustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., Q _%- j f ! I»::i ,p |fp
HOENSBROEK, Hoogstraat H aanbouw, garage en tuin. Ind. 0.a.: living met open \'m\ V;M ' jlGoed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en haard, tuinkr., royale woon-eetkeuken, wasruimte, 3 ■■ -41»._ -■ 1 >" '*i U,
tuin. Ind.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, vaste trap naar zol- : iif«SsF*** *" ' Hf.
badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder. der. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 142.000,-k.k. , r ,'W^ '"^yiv■' /
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 127.500,-k.k. ' ''V ' ":* _

SITTARD(Kolleberg), C. Beltjenslaan S J'J^*. „ . ..^r**'^
HOENSBROEK, Past. Schoenmakerstraat H Schitt., op eerste standgel., uitsL onderh., vrijst. landh. mnroTFKnnp _* 1
Rustig gel., halfvr. woonh. met cv., garage, berging en met cv., div.kelders, grote inp. garage gesch. v. 2 au- ?"*v' » „".T" __, i„ □ d r>r. h. _-_mr. Ta La 11?. 1
tuin. Ind.: kelder, entree, toilet, woonkr. met park. vl., to's, zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400 7 premie,A-woningenin B.P. Op de Kamp te
ruime keuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. metdouche m 2. Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd. luxe keuken 9^': N°9£'ek°°P;"le' ?fJ^Sf.f1,f tienenen v.w. 2eVerd.: zolder. Het pand is v.v. spouwmuur- met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het en tuln op hetzuiden. Op afspraak te bezichtigen
isolatie, ged. dubb.begl. en verkeert ingoede staatvan pand biedtvele extra's. Bezichtiging uitsl. opafspraak,
onderhoud. Aanv.: i.o.Prijs: ’ 128.000,- k.k. Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 695.000,-k.k.

HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H SITTARD, Leyenbroekerweg S OOUWK3V6_.S
Nabij centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- Centraal gel. goed onderh. woonh. met aparte tóegang
port, garage en tuin. Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h., praktijkruimte, kelder, garageentuin. Ind. praktijkruim- BRUNSSUM 'fi
luxe keuken. 1e Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e te: hal, wachtkr., 2 spreekkrs. Ind. woonh. 0.a.: stu- Nog 2 bouwkavels te koop voor particuliere oo»
Verd.: zolder. Het gehele pand verkeert in uitstekende deerkr., woonkr. met 0.h., eetkr. met travertin tegel- plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin ov
staatvan onderhoud en is voorzien van rolluiken. vloer, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e zuiden. Perc. opp. vanaf 380 m 2.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 185.000,-k.k. toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 325.000,- k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,- v.o.n. mcl. BTW.

S - Inlichtingenkantoor Sittard
M - Inlichtingenkantoor Maastricht | mmmH - Inlichtingen kantoor Heerlen WkmW*A __P^___, I I m^Wm ____"" ___P_ _f__^^
Taxaties-Verzekeringen __pMm__JßM___ ___^M^
Hypotheken-Financieringen * M^^B^^ ■ ——■ M

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heen*
werkdagen 9.00-17.30uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611 .
zaterdag 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen - yan grunsvenplein 12 - tel 045 - 713740

i
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" NIEUWSTADT-SUSTEREN
Poeth & Voncken, notarissen te Stem,

_, zullen donderdag 15 maart as. om 15.00 uur in café DePiep, Limbrichterstraat 10, Nieuwstadt-Susteren, ex art.
1223-2 BW., in het openbaar, bij opbod en afslag, in I
een zitting verkopen
het WOONHUIS met garage en tuin,

Milienerweg 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 dekoopsom en de kosten, eventueel met de grosse van de
.veilingakte.__ Betaling: uiterlijk 4 mei as. Gegadigden dienen op de vei-" «ng 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 KoninklijkeNotariële Broederschap, voorzover daarvan bij de bijzon-
dere voorwaarden niet is afgeweken.

VA NOTARISKANTOOR
Postbus 12, 6170 AA Stem
tel. 04490 - 32046

HEERLEN-CENTRUM
WINKELPAND MET KANTOREN

’ 525.000 - k.k.
'Winkeloppervlakte: begane grond 300 m2; 1e

etage 200 m2.

3* Voorzien van lift;
* Kantoren en kantine (7 ruimtes) ook te gebruiken

J als (boven-)woning;- »Uitstekend onderhouden;
i* * Zeer goede lokatie.

+ Voor verdere informatie:

«i

m TROOST
' Éhl ONROEREND GOED,
IÜW HEERLEN. TEL 045-717976

rb^

Éciquincil
'kerkrade, elbereveldstraat.

Op deze mooie lokatie, vlakbij de Heerlenersteen-
weg worden 18 fraaie premie -A - woningen
gebouwd. Deze woningen zijn goedkoper dan
nuren en blijvend betaalbaar. Ze zijn royaal
van opzet met een hal, woonkamer van 8,80 m,
keuken en mooie tuin. Op de le verd. zijn
3 sbapks., en een badkamer. Op de 2e verd. is
een royale zolder. Kortom, beslist de moeite
Waard! Door de uitstekende nieuwe premie - A -
fegeling blijft dewoning voor u betaalbaar.
VOORBEELD:
Koopsom + kosten ’. 138.500,-
Sobsidie(max.) ’. 41.000,-
Hypotheek* ’. 97.500,-
-öij 30 jaar vaste rente, een maandlast van ca.
’. 575,- p/mnd*.

(afhankelijk van uw inkomen)
°el voor meer informatie en documentatie

Iciquincil
Makelaardij 0.G., Taxaties fflflP^fl)
Hypotheek-adviescentrum

■ Ruys de Beerenbroucklaan 281 Heerlen ■Hfl
'm^ óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WW

045-715566 UkelaarJ

BEEK (Appartement)
Appartement in centrum gelegen, perfect onderh. met aa.
ruime woonkamer, keuken met balkon, 2 slaapks., badka-
mer, berging en nieuwe kozijnen met dubbel glas. Pr.

’ 89.000- k.k.
BEEK
Ruim woonhuis c.g. bedrijfs/kantoorpand, gelegen in cen-
trum en voor diverse doeleinden geschikt. Ind.: woonk-
/kantoor (60 m 2), woonkeuken, serre. 1everd.: 4 slaapks.
m. vaste wast., douche, toilet. 2e verd.: 3 slaapks., dou-
che, toilet, zolder, kelder, hobbyruimte en tuin. Vraagpr.

’ 178.000-k.k.
BEEK (Neerbeek)
Vrijstaande hoekwoning met garage geschakeld (goed
geisol.), woonkamer met open haard, aanbouwkeuk. m.
app. en witte tegelvl., 4 slaapks., witte badk. m. ligbad en
2e toilet. Pr. ’ 159.000,-k.k.
BEEK
Goed onderhouden woning met tuin en vrije achterom,
woonkamer, eiken keuken m. app., 3 slaapks., badkamer,
zolder, kelder en berging in tuin. Vraagpr. ’89.000- k.k.
EINIGHAUSEN
Halfvrijst. landhuis, ruim van opzet met kelder, grote keu-
ken, bijkeuken, woonk. met parketvl. en schuifpui naar 35
mtr. diepe achtertuin. 1e verd.: 4 slpks., waarvan 1 met
inp. dakterras, badk. m. ligbad en vaste trap 2e verd. met 3
slpks. Vraagpr. ’ 245.000,- k.k.
MEERSSEN
Geschakeld tussenliggend woonhuis met garage, door-
zonwoonk. met tegelvl., nieuwe keuken m. app., 3 slpks.,
zolder en tuin op zuid met vrij uitzicht. Vraagpr.

’ 165.000,- k.k.
MUNSTERGELEEN
Ruim halfvrijstaand woonhuis met garage, gelegen in aan-
trekkelijke woonomgeving met o.a. woonkamer, keuken.
1e verd.: 3 slpks., badk. m. ligbad en 2e toilet, vaste trap
2e verd. alwaar4e en 5e slpk. (met grote dakkapel) en tuin i
op zonzijde. Vraagpr. ’ 205.000,- k.k. I
MUNSTERGELEEN
In centrum gelegen ruim cafén c.g. kantoorpand met bo-
yenwoning, eventueel te verbouwen tot woonhuis.
Vraagpr. ’125.000,- k.k.
NUTH
Halfvrijst. herenhuis met garage en (40 mtr.) diepe tuin,
woonk. m. parketvl. en open haard, keuken m. app., 3
slaapks., badk. m. 2e toilet, vaste trap zolder met 4e en 5e
slaapk., kelder. Vraagrp. ’ 237.000,- k.k.
STEIN
Halfvrijstaand woonhuis, goed onderh. en gel. aan plant-
soen met ruime garage (8.00x3.50). Ind.: woonk. m. par-
ketvl. en open haard, woonkeuken m. app., 3 slaapks.,
badk. m. ligbad en 2e toilet, zolder, kelder, tuin, deels
dubb. glas en rolluiken. Prijs ’ 159.000,-k.k.
STEIN
Modern ruim woonhuis (nieuwbouw), goed geisol., voor-
zien van witte kunststof koz. Ind.: L-vorm. woonk. met grij-
ze plav.vl., schuifpui naar terras, luxe mod. aanbouwkeuk.
m. app., bijkeuk., ruime garage m. zolderberg., 2 slaapks.,
luxe badk. m. ligbad, douche, 2e toilet en vaste trap zolder
met 3e slpk. en berging. Vraagpr. ’ 229.000- k.k.

_■_______■ HP^97^f!yWYW9WYIY9WYffIY^_HPfI

___"*" Il__ffrffl>nüinlßff!?_E.^^

_________^S______________^^^^^___________^___________S______ï_________!_-_3

/£X PAUL IsSj simons!
Ik^L^r MAKELAARDIJ QQ

~^ ASSURANTIËNTAXATIES
HYPDTHEKENFINANCIËN I

I EUROBVWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WORMSI
I Brunssum:
I Op goede stand en rustig gelegen, ruim halfvrijst. I
I woonh. met gar, cv. en tuin. Ind: T-woonk. met par- I
I ket, keuk. met moderne luxe aanb.install., 2 ruime II slpk., 1 kleinere sik., grote badk, via vaste trap naar I
I zold. met 4e slpk. en c.v.-ruimte. Pand is degelijk ge- II bouwd en goed afgewerkt. Prijs ’ 185.000- k.k.
I Übach over Worms:I tegen centrum gel. /.fc:»#I halfvrijst. woonh met rfI uitgeb. keuk., woon-PjËjSK . M^I kamer, badcel, 2.,-jfpI slpk., zolder, kelder «aM^ jJmWJÜ mam II en tuinhuis. Vr.pr. tigMM U^^MM

’ 97.000-k.k. ZawSÊÊÊ
I Brunssum:I goed gel. halfvrijst. woonh. met gar., c.v. 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) II met overloop, c.v.-berging en kamer. Prijs I
I ’ 135.000-k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot I
I 13.00 uur.

|*a 045-318182 P
Slechts 1 exclusief landhuis in Landgraaf.

HiT- \ jff^'E^T Aan derand van het woonplan Namiddagsche Driesen te Übach over Worms is het
I ji-^T u EEN laatste landhuis binnenkort voor bewoning gereed. Op slechts 1,5km van de Brunssum-

""ormeerdan naar i :r^;-r^R9K B________________b__________~~___

Markante gegevens: *" ~~ - ~ — -'~~ " Badkamer met ligbad, 2eToilet en

" Z-vormige woonkamer van ca. 56 m 2 mogelijkheid voor plaatsen van
(mcl. een keuken van 9 m 2). douche.

" Lengte woonkamer 10.30 meter. " Ruime bergzolder.

" Garage inpandig bereikbaar (vocht- " Perceel 785 m 2
en vorstvrij). " Prijs ’ 298.000,- v.o.n.

" 4 Formidabele slaapkamers. " Uitstekende isolatievoörzieningen.

I — —- - Gaarne vrijblijvend volledige tl _PK ■■■■__■ __. ■ m*\ *WW**. _■IPfIM informatie over het landhuis te '"l ■__k^____i^____i Cl MT1 DAbUn ar m--^- sj | j11tilj IKA
I Adre" \L W== MAKELAARDIJ B V

I Postcode/Plaats V -_____^^————^^—-_____—

Telefoon CWD Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon045-712255"L llnongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra | Maandag t/m vrijdag geopend van 900 tot 21 00 uur\_^^^ | Makelaardij BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen | Zaterdag van 9.00 tot 1800 uur.

TE KOOP TE KOOP
KERKRADE-CENTRUM ’ 120.000,-k.k.
Mooi appartement met c.v. Hoek Einderstraat. Engerweg
HEERLEN ’ 125.000,-k.k.
Nabij Centrum. Woning met cv., tuin, berging en garage.
Bouwjaar 1982. Royale indeling.
MEERSSEN-ROTH EM ’ 140.000,-k.k.
Royale (tussen)woning met c.v., (moes)tuin, berging en
garage. Bouwjaar 1934. Zeer goed onderhouden.
SIMPELVELD ’ 270.000,-k.k.
Vrijstaand woonhuis met cv., garage, grote hobbyen tuin.
Oppervlakte 733 m 2.Bouwjaar 1970.
BRUNSSUM-centrum ’ 285.000,-k.k.
Royaal herenhuis met cv., tuin en garage. Nabij stads-
park. Bouwjaar 1930.
SITTARD ’ 450.000,- k.k.
Leyenbroekerweg. Fraai, vrijstaand herenhuis met cv.,
tuin (met zwembad) en garage. Zeer ruime indeling, luxe
afwerking.
SCHINNEN-AMSTENRADE ’ 575.000,-k.k.
Representatief pand met kantoor/bedrijfsruimtes. Geheel
verkeert in een optimale onderhoudstoestand. Voor vele
doeleinden gechikt.
ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000,-k.k.
Diverse woonhuizen waarmee niet geadverteerd wordt.
Geef uw wensen te kennen; wellicht kunnen wij u van
dienstzijn.

GEVRAAGD GEVRAAGD
Diverse woonhuizen op verschillende lokatie in vooral

hogere prijsklassen
Wij bespreken met eigenaren, die nu of op langere termijn
hun pand willen laten verkopen

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
de prijs- en verkoopmogelijkheden

■ TROOST
■fel ONROEREND GOED,
WM^W HEERLEN. TEL. 045-717976

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

BEDRIJFSPANDEN
BRUNSSUM
* Winkelstraat Brunssum, goed gel.

zakenpand te koop. Voor vele doelein-
den geschikt. Opp. winkel ca. 80 m 2. 6
garages. Boyenwoning.
Prijs n.o.t.k.

* AMSTENRADE.
Aan provinciale weg vrijst.. villa met
bedrijfsruimten en buitenterrein. Voor
div. doeleinden geschikt.
Prijs op aanvraag.

HEERLEN
* Bedrijfhal met moderne kantoren en

buitenterrein. Hoogte 5.50 m, diverse
poorten. Hal 1.080 m 2.Kantoren ca.
150 m 2. Parkeerplaatsen.

* Op handelsterrein in de Cramer be-
drijfshal 1.000 m 2met kantoor. Royaal
buitenterrein voor div. doeleinden ge-
schikt.
Prijs op aanvraag.

* Heerlerbaan. Verkoopruimte met
showroom en kantoren. Zeer gunstig
gel. verkoopruimte. Tot. opp. ca. 300 m 2
met ruime parkeerfaciliteiten op eigen
terrein. Aanvaarding in overleg.
Huurprijs’ 48.000,- excl. B.T.W. per
jaar.

* Te huur gunstig gelegen winkelpand
in Centrum-Heerlen. Opp. 100 m 2.
Huurprijs’ 33.600,— per jaar.

* Nabij centrum moderne kantoorruim-
ten te koop. Beg. gr.: hal, receptie,
wachtruimte, 3 kantoren. 1e verd.: 6
kantoren, toiletgroepen en pantry.
Eigen parkeerterrein.

* Centrum. Royale kantoorruimten 190 m 2
in modern gebouw. Parkeerfaciliteiten
aanwezig op herkenbare lokatie.
Huurprijs’ 160,- per m 2per jaar excl.
B.T.W

* Centrum. Winkelruimte ook geschikt als
kantoor, gelegen aan de Nobelstraat. De
ruimte kan zowel in totaliteit (opp 255
m 2) alswel in delen van resp. 124 m 2
en 130 m 2worden aanvaard. Aanvaar-
ding per oktober.
Huurprijs ’ 42.000,- per jaar excl.
B.T.W

HOENSBROEK
* Gunstige ligging in de Kouvenderstraat.

Winkelruimte 52 m 2met magazijn.
Huurprijs’ 25.000,- per jaar excl.
B.T.W.

LANDGRAAF
* Te koop te Landgraaf-Nieuwenhagen.

Zakenpand gunstig gelegen langs door-
gaande weg.
Koopprijs’ 238.000,- k.k.

MAASTRICHT
* Randwijck. Bedrijfsruimten te koop.

Diverse afmetingen: 120 m 2,136 m 2,

195 m 2, 390 m 2.

Koopprijzen vanaf’ 140.000,-v.o.n.
excl. B.T.W.

SITTARD
* Centrum. Groot kantoorpand nabij

Markt te koop. Kantoorruimtes.
Parterre, 1e en 2e verdieping.
Koopprijs op aanvraag.

Hl STIENSTRA
BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

■■■■■ *—***************". ■■■!_■ ■ _____■__..___________________________________■__________________________■)
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PJckee.Van Huis UtAktkf!
BRUNSSUM: Grenzend aan het winkelcentrum: Hoekapparte- .#
ment met c.v.-gas, berging en balkon. Lift. Ind. 0.a.: woonkamer M ******ca. 40 m 2, keuken, twee slaapkamers, badkamer Vraagpnis

’ 125.000-k.k. S3——■ KERKRADE-Chevremont:
BRUNSSUM: Goed onderhouden aanlrekkeli|k halfvri|staand sdWÊWSB Halfvrijstaand woonhuis mei
woonhuis met c.v.-gas. grote garage en diepe achtertuin. Ind. oa.: _H__^Fs!^___F^ c.v.-gas en tuin. Ind. o.a :2
provisiekelder, L-vormige woonkamer, eetkeuken, bijkeuken, 4 i _____■_______,■ kelders, woonkamer, keu-
slaapkamers, badkamer, bergzolder Aanvaarding in overleg ________ H____________H ken' 3 slaaPkamers- badka-
Vraagprijs ’ 159000-kk 2 mer, vaste trap naar zolder, 2

.ga,, lui slaapkamers Ged voorzien
tmÊooÊ!SSmaaaamM

___ I van dubb. beglazing en rol-
-fjaSStJÊ W*** EYGELSHOVEN: Lauraslraal - I luiken Prijs ’ 125 000- k.k.

Ouder goed gerenoveerde U^^^~*S2l___H ,^H|aaH B me woning metc.v.-gas, berging
L^fl H^n en tuin. Ind. o.a : 2 kelders,

I woonkamer, keuken. 1e verd.: 3 _Bl^_i___________-_____-__i-_W____H
fßfl flf^^B IpW slaapkamers, badkamer. 2e

■SF verd.: 2 kamers, zolder Vraag-
SM L, prijs ’ 89.000- k.k.

-Bf"T*" NIEUWENHAGEN-Hoefveld:
v HEERLEN: Aan de buitenrand, _*t ' I Geschakeld woonhuis met gas-

ÊSÊÊ^Êm^^*M*m^M*^ goed bereikbaar gelegen halfvri|- Lg4jgaaaj I cv , garage en tuin (op t zuiden
}ÊmÊ staand woonhuis met cv -gas, I gelegen) Uitstekend onderhou-fl garage en extra ruimte (ca 58 üfl den '"^ oa woonkamer, eet-

mjmm ■ m 2). Bijzonder geschikt als maga- «pSHj I keuken' keukeninstallatie met
M*** "*** —Il zijn opslagruimte Ind. 0.a.: bete- Mm I apparatuur. 3 slaapkamers, luxe
mM gelde hal, ruime woonkamer (ca. 1 ,MM I badkamer, zolder. Vraagprijs

Ejp 36 m 2), betegelde eetkeuken met I ’ 147.000-k.k.UPW L moderne witte installatie met luxe
■ apparatuur, betegelde bijkeuken.

mama*aa*a*am*§mKatai^^M vier slaapkarr^rs. betegelde
badkamer, ruime zolder via vaste trap Eigen oprit Koopprijs

’ 195.000-k.k .___, NIEUWENHAGEN - Oude Het-
i 1 ******^a***m*^*9a\m\. <*e: Halfvrijstaand woonhuis met

HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) -te huur: TypeB (nog c.v.-gas, garage en tuin Rustig
1 appartement). Grote woonkamer, keuken, twee slaapka- B «, en bliivend goed gelegen Ge-
mers, badkamer, patio, lift. Bruto-opp. ca. 115 m 2. Huurprijs _________L deellel'lk dubbele beglazing Ind.

’ 1375- per maand inclusief servicekosten Reservering na- Hl I oa: Provisiekelder, keuken, 3
bijgelegen parkeerplaats moqelnk ______■ _L_____l slaapkamers, badkamer, vliering.

| | | Vraagprijs ’ 125.000-kk.

ks^-w^^i HEERLEN-Heerlerheide: (na-

ËM^S J^is,aand woonnuls mcl mogelijk- *^^^^^_^ t^gelegeT ha* wjstaarxi
■LHI j van dubbele beglazing en rollui- Bni__k__ mooie tuin (totaal ca 627__________Hke!.ken mot <^? nnpTnlfrfi- _-_■ m 2) Ind oa: woonkamerBkeuken mei een goeo uitge- 44 met open

bijkeuken, vier ____■___! ._,, ,l_._ _._." -„_.„,_.,=slaapkamers, badkamer, zolder. Prijs: ’ 119.500,-k.k. *eu*en met complete
HEERLEN-Heerlerheide- Tvr* keukeninstalaltie, bijkeu-

j| ncci.Lcwneenerneiae.iype ken 1e verdieping: 3 slaapkames, badkamer met o.a ligbad

* k- *m***A vrijstaand woonnuis mei cv.- en douche, apart 2e toilet. 2e verdieping: zolder, bereikbaar<*****\**~~m m 9^,; d"""£ 9dóetendenn ac- via vas,e ,rap' 4e slaaPkamer bergzolder. Goede staat van___■_■& É__. uL ,vfrse aoeleinaen 9e onderhoud Vraagprijs ’ 208 000- k.k.■■"^ljfl schikt. Ind. 0.a.: provisiekelder, I ___! i IJ^_^B Wm\ woonkamer, keuken met eenBiT7 „complete keukenmstallatie met . 'j^Êm mjgS"~m cf.UACCncD(~ r„„,_..__. D,„
WPÜK fc|j^j|apParaluur. serre, berging 4 J\-Wk ««*____. SLm me ho"vfon?n mei rotó'.n an'
_"__■■ HHdeT^vTsle' X^Taagp^s H_____^_____H !*£ 9r^^Z^" n̂ "ÜS'Uam^am _____ / 1 .g ruin __ _ __H___________B tuin. Goed onderhouden Ind.*********************************** 7 'J«-wu. k.k. l^M I oa: het gehele pand is onderkel-

I&!»J * fbL flFipfl I aerd Part.: woonkamer, keuken
Kl___. VSv«____^___l Ile verd': slaapkamers, badka-
___£__. V vM___l__ 9 mer 2e ver<l-: 2 zolderkamers,
'au _£■—»"'" -|— ' aiW^Êm _Pv»l ■ zolder Koopprijs ’ 98.500-k.k.

SP^^JË ***■ P*^¥_W* " ÜBACH OVER WORMS-Ab-
\ _BJ L< _____■ * _J__L____________l_ dissenbosch: Ruslig gelegen

i ■ :':.i.MjM lt__l__É___l fl__________H______i ___t halfvrijstaand woonnuis mei
i_____>i__-- la c.v.-gas. garage, berging en

■J'lflËa ImÊaÉrmmié 'vin 'nd oa provisiekelder.
Woonkamer met parketvloer,. keuken met een complete keu-

H^Hfla kenmstallatie mei apparatuur
I Drie slaapkamers, badkamer.
I zolder Vraagprijs ’ 98.000-

-'iz^&jmmw I k k**aWama%U ÜBACH OVER WORMS: Aan-HEERLEN: Vnistaand woonhuis met c.v.-gas, grote garage en .rekkelijk gelegen hoekwoon-
goed aangelegde tuin met veel privacy. Gedeeltelijk geiso- ■MfIVPHI ' huis met c v-gas en garageleerd; goed onderhouden Ind oa: provisie- en wijnkelder, M j^j oa \^ gang ruime
royale hal, ruime L-vormige woonkamer (ca. 50 m 2) met open ■BH_fl _____■ woonkamer mei parketvloer enhaard, keuken met keukeninstallatie, bijkeuken, ruime tv-ka- H^J _urn open haard eetkeuken metmer - werkruimte (ca. 40 m 2) met zitkuil en openhaard, serre WmtW aanbouwkeuken en apparatuur.Drie slaapkamers, twee badkamers Vraagprijs f 379 000- ■MflJI | 9ro,e betegelde badkamer. 3. I slaapkamers. Koopprijs— ■~**^*^****^******m****m ’ 129.000- k.k.

Bedrijfspanden
met woonruimten

BRUNSSUM-Centrum-Julianastraat: TE HUUR: Winkel: opper-
vlakte ca 69 m 2 Huurprijs ’ 875- per maand excl. BTW
BRUNSSUM: TE HUUR: Winkelcentrum-voetgangersgebied
Winkelruimte met magazijn en kantoor Totale oppervlakte ca 160
m 2 Extra magazijnruimte in het souterrain, ca. 78 m2. Goed onder-
houden Huurprijs ’ 36.000- per jaar

___L_______l HEERLEN-Heksenberg: Wm-
**Mmm ■ kei/woonhuis voor diverse doei-L,J H^B einden geschikt Ind o.a. ruime

SjMÏÏII I kelder, verkoopruimte, woonka-
I mer, keuken, werkplaats, dubbe-

___l v I 1rr~~-~ -% £v
_T *$***■ üi^lfc- V* KERKRADE-Centrum: Winkel mei toiletruimte ica 66 ***\ Bo-_ |&_^"ö^ b **m m R?H ijjiji I' '^Mtr"* venwoning: woonkamer, eetkeuken, drie slaapkamers, badkamer,

I Sp \*?m\ B___k zolderruimte (vasle trap) Vraagprijs ’ 140.000- k.k.

' — ——'- -. — ■"" ""> -T~ *& ». im^ÊÊSÊÊÊM^mm winkelcentrum vrijstaand winkel-
,..-_,■... ___■' i_tni kantoorpand (ca. 66 m 2) metbo-
HEERLEN: Nog slechts 3 van de 12 premie-A-woningen te ' -J 1 venwoning c v-gas werk-koop Ruime halfvrijstaande woningen met c.v.-gas. berging |Mi piaats garage patiotuin Vraag-
(mogelijk uit te bouwen tot garage) en tuin Ind. 0.a.:L-vormige I pr,|S ’ 135 000,- k.k.
woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en zolder . _> m
De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas- *mm^*^Êaaa*aaa*^Ëam :——smg Netto-maandlasl ca ’ 636,-. | KERKRADE - Bedrijfs-kantoorruimte met boyenwoning: Gele-

;—-jmgm. ' "" ' 'I 9en nat)'l grensovergang Holz. Totale bednjfsoppervlakte ca. 690
*fl m 2. Voor vele doeleinden geschikt Koopprijs ’ 169000- k.k.

_.■< _taaU : jfe _É________i SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-fl iKr— straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en cv-gas. ruime
kelders Winkelruimte ca 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-
ruimten 1everd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-
mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, goede
staat van onderhoud Aanvaarding in overleg Pnjs tegen elk aan-
nemelijk bod *it.. ' KERKRAOE-Vinkerstraat: Magazijnruimte - loods Totaal ca 127

HEERLEN: Goed gelegen vrijstaande bungalow met ruime m 2mcl kantoor- en toiletruimte Vraagprijs ’ 60.000- k.k.
tuin met privacy, garage en cv. Ind 0.a.. woonkamer met
schuifpui naarterras, keuken met moderne inrichting, 3 slaap- ■m___M»_w_n__ri__■■■.■_■__■ 1kames, badkamer met 2e toilet Goed geïsoleerd. Goede staal RM 11UU TPRRFImPmvan onderhoud Vraagprijs ’ 218000- k.k. DUUII I t Ii 111 111tII

HEERLEN q^ Erk. v HOENSBROEK: Heerlerweg Geschikt voor vrijstaande wo-- ■ llllllßr. staand woonhuis met' cv - nin9en.°' 30"5 Perceelsoppervlakte vanaf 500 m 2 Pnjs
D6f m 1 1 U_i XX-TISS^rT I Wim 9as' ;nPandl9e garage en kERKRADE-West: Bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2 tot 650JPik U Imk ac^p^,z^res.eeneqe.e- m' Koo^s vana' / 7500°- k k '°' / «-000.- k.k.

|' Sm\ , 1f Hl (P
n takend on9±. LANDGRAAF-HOEFVELD: BOUWTERREINEN: Aan de bui-IfILJ MÊ I hoCd Ind oa L-vormiae tenrand van hel Hoe,veld Landelllk 9ele?en met prachtigeI woonkamer eetkeuken me. vergezichten. Drie bouwkavels ca. 1000of- 1470r*. Pr,,zenI _S?n^?l;_f^,t.il?« _.! vanal / 136.275- inclusief BTW.■ een complete installatie mei | |I apparatuur. Vier slaapka-BB"BBB"" ■________________■ mers, badkamer, grote zol-

derruimte. Sout.: garage, provisie- en wasruimte. Pnjs Taxaties, .
348.000- k.k. | makelaardij 0.g.,

1 : : 1 hypotheek-adviescentrale
HOENSBROEK: Vrijstaand woonhuis met c v"-gas, 2 garages
en grote tuin (totale perceelsoppervlakte ca 2750 m 2) Gele- Maandag tot en met vrijdag fl
gen aan de buitenrand en een landelijke omgeving Goed be- van 9.00 tot 19.00 uur fl
reikbaar In 1982 geheel gerenoveerd en verbouwd Uitste- Ook s zaterdags fl
kend onderhouden. Ook geschikt als kantoor- of praktijkruimte geopend van fl
met wonen Muren en dak zijn geïsoleerd, ged dubb begla- 9.00 tot 17.00 uurpüü^H
zing Ind 0.a.: royale hal, woonkamer mef open haard, goed I ftlt H
ingerichte eetkeuken, kantoorruimte, provisiekelder. 1e verd.: Heerlenseweg 22, I WIJ I
3 slaapkamers, luxe badkamer met0.a.: ligbad en douche, ge- 6371 HS, Postbus 31193 ISJscheiden toiletruimte. 2e verd : 2 kamers, zolderruimte Vraag- 6370 AD Landgraat 1 ......_.|8 P^k
prijs ’ 335.000- k.k. | # |^

KERKRADE-West: Goed onderhouden centraal gelegen apparte- W*%fwC&P m_kl_T_>l_k_)itYl_l Kilment (1e verd.) meteigen cv.-installatie, parkeerplaats en berging I IVIIW littanKtCUU%Mtj __rW
Ind 0.a.: gang, bet badkamer, met douche, toilet en vaste wasta- _______________________________■_■fel, L-vormige woonkamer in open verbinding met keuken, slaap-
kamer met vaste kastenwand en balkon (rolluiken mcl.) Aanvaar- [ I L-Jtï^Sp- J*\ *TL*IMding direct. Vraagprijs ’ 75.000- k.k. *^^*t jlltmatajlm*bmmm*Ém"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
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iHf de makelaar
van Limburgse huize....

EPEN
In de buurtschap Diependal kunnen wij u aanbieden:
1. een goed gerest vrijst vakwerkw. met royale tuin en kleine

huiswei (1400 m 2). De tuin wordt momenteel aangelegd Royale
schuur, geschikt voor huisdieren of kleinvee Ind.: compl. ruime
keuken (ca. 4.5 x 2 5). woonk met veldbrand en vakwerk (6 x
4.5), compl en luxe badk, 2 slaapk. (mogelijkheid vooreen der-
de).

Prijs ’ 210.000,- k.k.

2 Een halfvrijst. vakwerkwoonh , praktisch geheel gerest Ind : 2
kelders, luxe eiken keuken (ca. 3 x 4), hobbyr. en wask. (2 5 x
4), woonk. metvakwerk (7 x 4), 3 slaapk., badk ,zolder. De tuin-
oppervl kan naar believen worden overeengekomen

Prijs ’ 180.000,- k.k.

EPEN, Terzieterweg
Ca 100 mtr van de verharde weg ligt -via eigen weg bereikbaar-
dit royale 18e eeuwse vakwerkpand met bakoven De woning is
gerestaureerd, aangesloten op electra, water en tel. en is voorzien
van cv Ind.: gewelvenkelder, keuken (12 m 2) met toegang tot ter-
ras, eetkamer (16 m 2) metschouw uit Gulpens krijt, plavuizenvloer,
zitkamer (ca. 30 m 2) van waaruit toegang tot terras, 4 slaapkamers
De perceelsoppervl is 2380 m 2en is grotendeels aangeplant met
authentiek groen. Een beek doorsnijdt de toegangsweg en mar-
keert de grens. Prijs op aanvraag.

GULPEN, Oude Maastrichterweg ’ 335.000,-k.k.
Vrijst. boerderij, bebouwing op ca. 1800 m 2 grond. Ind : beg.gr
o.a : hal, keuken (ca. 15 m 2). woonkmrs. (ca 45 m 2), bijkeuk., kan-
toor, douche, dubb. gar en grote bedrijfsruimte van ca. 340 m 2
Eerste verd.: 4 ruime slpkmrs en compl. badkmr. tweede verd :
ruime zolder, bereikbaar via vaste trap Dit fraaie pand is gebouwd
in ca. 1935. Totaal gerenoveerd in 1986 en zeer geschikt als be-
drijfspand met woning in de dienstverlenende sector.

GULPEN, Euverem ’ 200.000,-k.k.
Monumentale vrijstaande vakwerkboerderij op 4250 m2grond Het
object moet gerestaureerd worden, iszeer geschikt voor bewoning
voor 2 gezinnen en bestaat uit n ruime woning, stallen, schuur en
weiland

NIJSWILLER,rijksweg ’ 160.000,-k.k.
Woonhuis/bedrijfspand nu in gebruik als café met feestzaal Op 1e
en 2e verdieping ruime bedrijfswoning Ook eventueel te splitsen

SLENAKEN
Van alle modern comfort voorzien FAMILIEHOTEL, 12 complete
hotelkamers, gezellige lounge, eetkamer met aansluitend ruim ter-
ras, lift Alle kamers voorzien van telefoonaansl., kleuren-tv, dou-
che en toilet
Het pand is uniek gelegen. Bezijden de Mergellandroute en biedt
zeldzame vergezichten Prijs op aanvraag

WIJLRE, Kromme Weg ’ 219.500,-v.o.n.
Fraaie (in aanbouw zijnde) geheel vrijstaande woningen metgara-
ge, royale living, open keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, complete
badkamer en vaste trap naar de zolder Perc opp. vanaf ca. 435
m 2

BEDRIJFSRUIMTE to huur |
Wijlre, industrieterrein, goed bereikbare
bedrijfsruimte ter grootte van

[ min. 100m2en max. 200 m2.
Vrijehoogte: 4 meter.

| Huurprijs In overleg.

Ons kantoor is ook f*.geopend op zaterdag j
van 10 00-13.00 uur aÉL S

NONCKEN WWMERTENS
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO i

NIERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 ■ 1754

HOENSBROEK, MARKT .«"■
Uitstekend geleqen^yv^^^ 1 /., lift en berging.
Ind.: hal.k'» |CV\\\V".er, 2 slaapkamers, fraaie
badkamer. V^llLiu. ’ 69.500,- k.k.
HEERLEN/NOBELSTRAAT
Gunstig gelegen VOOROORLOGS HERENHUIS met rui-
me indeling en c.v. Voor vele doeleinden geschikt (kan-
toor,praktijk, bewoning, beglegging) ’ 189.000,- k.k.

HEERLEN/RAND CENTRUM
Goed gelegen DUBBEL WOONHUIS. Momenteel ver-
huurd voor ’ 22.000,- per jaar. In overleg ook leeg te aan-
vaarden. ’ 195.000,- k.k.
SCHIN OP GEUL
Uitst. onderh. HALFVRIJST. WOONHUIS met c.v.-gas,
zonnige tuin en berging (mog. garage). Ind.: hal, mod. in-
bouwkeuken, extra werk- of speelkamer, living in L-vorm
m. open haard, 4 ruime slaapk., badkamer m. ligbad en 2e
wc, zolder, ’ 209.000,- k.k.

|^L rant met complete inventarisr§.» df B| en apart bovenhuis. GEEN
lMb| fc_- DRANKVERPLICHTING.

HEERLEN TEMPSPLEIN
Uitstekend gelegenHERENHUIS met ruime indeling. Voor
vele doeleinden geschikt, bv.: woonhuis/kantoor/praktijk-
belegging ’ 230.000,- k.k.

2 UITSTEKENDE BELEGGINGSOBJEKTEN
met gunstig rendement en prima staat van onderhoud in
Eijsden en vlak over de grens in Sippenaken/België. Na-
dere gegevens en prijs op aanvraag.

e i r____r__^ é**i i hTsi

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

prijs / 132.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakten van 130 m2tot 200 m 2
Ri|kspremie / 41.000,-
Netto maandlast / 568,-"
" Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm

Inlichtingen/verkoop:

van maandag t/m vrijdag
"sHi_——^^^^^ van 9 00-17 00 uur en
PHt^a !!Ë_|W volgens afspraak;■ s zaterdags volgens afspraak

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

Luxe appartementen
in hetcentrum van Heerlen

Aanda Laanderstraat/Eikenderweg en Looierstraat (nabij het
station)zijnfraaie 3-kamer appartementen tehuur.
Keuze uit BWUWffWSfy"^ B^-—'~'^£^^^rm*m*m*mUU*
6 typen. .^berg-yc.v"] y/fc|C_JJ l_____[l i' ttMA___Erïn°'__

slaapkamer slaapkamer
296x184 381x270cm

woonkamer
452/613x397 cm

Plattegrond \ balkon
typso fcgi Jf
Deoppervlakten variëren van 52 tot5gm 2.
Huurprijzen vanaf ’ 518,- tot ’ 618,- excl.’ 120.- servicekos-
tenpsr maand.
Informatie/inschrijving:

#aBC Vastgoedbeheer

I Akerstraat 23,6411 GW Heerlen
te1.045-71 2040

»nmz3ui
WONING WILLEM
ALEXANDERWEG 27
TE MAASTRICHT

De inspecteurderDomeinen,
Mierloseweg 2c(Postbus 233,
5700AE Helmond), tel.: 04920-
-36880, zal op dinsdag 20maart
1990om 10.00uur tezijnenkan-

tore in het openbaarbij inschrij-
vingverkopen:

de tussenwoningmet berging,
ondergrond, erfen tuin, plaatselijk

bekend WillemAlexanderweg 27
te Maastricht, uitmakende een ge-
deeltevan het perceelkadastraal
bekendgemeente Maastricht,
sectie I, nummer 3354, ter grootte
van ongeveer 1.80are. Voorwaarden en
Hetbetreffende onroerendgoedis nadere inlichtin-

i vhj van huuren gebruiksrechten. &*£sg.
Hetonroerendgoed is uitsluitend t|evoornoe md
op dinsdag 13 maart 1990te bezich- en ter p^tse op
tigen van 10.00uur tot 11.30uur de dag der
en van 12.30 uur tot 15.00 uur. bezichtiging.

d ciquinci I
kW LEASE PLAN WONINGEN TARWEHOF
■ HEERLERBAAN, HEERLEN

_________________MNffr^r^^^iL

' ______________________M___P^__T^^^^_iill Ik. ____________________

- GEEN GEMEENTE GARANTIE NODIG- GEEN EIGEN GELLD NODIG- 100% FINANCIERING MOGELIJK- LAGE RENTE 7,7%
PRÜS /. 141.000,- V.O.N.

VANDAAG OPEN HUIS
VAN 14.00- 15.00 UUR

INGERICHTE MODELWONING■ TARWEHOF 78 HEERLEN

Hciquincil
Makelaardij 0.G., Taxaties 9\W *MM
Hypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28 Hg*A
\m Heerlen

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur Z^y.y".
\ 045-715566 UkelaarJ

Wonen op niveau
r\an het groene Oranjeplein, direct

grenzend aan het levendige centrum van
Maastricht, worden representatieve,
selectievekwaliteitsappartementen met
privacy, sfeer, stijl en niveau gebouwd.

" fraaie architectuur, geïntegreerd in het
bestaande stadsbeeld

" royale balkons met doorzichtig front

" 2 of 3 ruime slaapkamers

" riante woonkamer vanaf 40 m 2
" luxe keukenuitrusting en betegelde

wasruimte/berging

" complete badkamer met ligbad, douche
en 2 vaste wastafels

" inpandige parkeergarage en bergingen
met lift bereikbaar

" hoog afwerkingsniveau met o.m. isole-
rend glas, spouwisolatie, veel elektrici-
teitsaansluitingen, tegelwerk en natuur-
steen

" op loopafstand openbaar vervoer en
stedelijke winkelvoorzieningen

Koopsommen vanaf ’ 253.500,-v.o.n.

B RUIJTERS
maksUardij onroerend goed - sittsrd maastricht heeften
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel043 - 218941

kv_fpga
k 1XDY'M'llirW |Wij bieden:
MMi_liß_H_^^ I - Langlopende huurkontrakten
LJl^jittty^Aj^^ tegen top-condities
jjjff»j»»¥^^ I - Huuringangsdatum direkt of op
fTpJlflWlÊtt ieder in de toekomst gewenst
[wiMwWBW^ moment.
TwïïSHflrr' 1' J:,':,t'f.rl zijn:
MSSSSESSSS^ I - overname personeel
r"f9W3Ë3JÉ|iS3 I - kleine verbouwingen en uit -
ImlmSiPmSSiQ3 breidingen voor onze rekening
P^^^^^^fi ÉHJj vooruitbetaling van huur

x^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KERKRADE

Vraagprijs ’ 249.000,-k.k.

JÉ I KERKRADE
H^BIfV 1 Semi-halfvnjstaand woon--1 huis met achterbouw, achter-U I tuin, achteringang. Kelder:I c.v.-gas, woonkamer, keu-

ri| I ken, bijkeuken-berging, 6
S^Hwfl ' ****■ I slaapkamers. Het geheelF-B^l^^mdM | verkeert in een goede staat- SMÉH IK> van onderhoud. Nabij cen-
trum gelegen. Vraagprijs ’ 124.000,- k.k.

I HEERLEN

een hoog rendement realiseerbaar. Prijs n.o.t.k.

HMdta^l* HEERLEN-WELTEN
[faafll FrankenlaanI Goed uitgevoerde souter-I rainwoning met inpandige

_______■■__________■___■_■__ garage. Ind. 0.a.: woonk. in
I L-vorm met plavuizen, keu-________________>""^l___P^ ken met apparatuur, drie
I slaapkamers, luxe badka-■ (HM-_B_I mer, zolder. Aanvaarding di-

rekt. Koopprijs ’ 152.500,- k.k.

HEERLEN-WELTEN
i i i | Vrijstaande en halfvrijstaan-

a de woningen met garage.
Il\ fc 'nQI- oa- woonkamer met
£__ j H fPHfl^. fraaie erker, keuken, drie
<ï^^> £ a?T-HEï «"

slaapkamers, badkamer,
■ii I.'9sïSSt*M.È... vaste trap naar zolder met

{^_2J luujl mMMA^SkT" mogelijkheid voor vierdej^es^j^. slaapkamer. Koopprijzen
"maats* vanaf ’ 192.850,- vrij op

naam.

g-tï-i KLIMMEN-RANSDAAL
|j£ ___ Nog slechts één halfvrij-

__a» /^Ü§_?ï*^i /*_____■ s,aand landhuis met garage.
I^T / WtLW __Gl___ri_C eze won'n9' met een °Pval"

T^ËBht T lende architectuur, heeft o.a.
ntfT Hl"! ËJëÉIMjËJ een woonkamer, keuken, bij-

■___! £SföXT.ï^--~ keuken, drie slaapkamers en.___j^^S3*Tft . '-s^ badkamer. Koopprijs v.a.
" -****^ ’ 187.900,- vrij op naam.

HEERLEN
Amsterdamstraat
Hoekwoning met tuin. Ind. 0.a.: geheel onderkelderd,
woonkamer, keuken, drie slaapkamers. De woning dient
gerenoveerd te worden. Koopprijs ’ 62.500,- k.k.

____■_■ mmmmÊ^^SSSSi****************************'

Te huur .
■ in Heerlen: (\
I- HEERLERBAAN: 2-kamerappartementen met balk ■■Ind.: w.kamer met openkeuken, douche met vastevt <tafel, toilet, 1 slaapkamer en berging of garage.

Huurprijs vanaf ’ 547,46 per maand, exclusief v|
schot servicekosten.I- KEMPKEN: 2- en 3-kamerappartementen met bal
en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste vt
tafel, toilet, 1 resp. 2 slaapkamers en berging.
Huurprijs vanaf ’ 559,44 per maand, exclusisef vt
schot servicekosten.

■ - VERDRAGSTRAAT: 2-kamerappartementen met
kon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste t\
tafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’ 492,47 per maand, exclusief v|
schot servicekosten.- WANNERSTRAAT: 2-kamerappartementen met \
kon en lift.
Ind.: w.kamer met open keuken, douche met vaste lil
tafel, toilet, 1 slaapkamer en berging.
Huurprijs vanaf ’ 569,03 per maand, exclusief vc;
schot servicekosten.:

I Inschrijven voor de volgende objecten is mogelijk I
HEERLEN: Comeliusplein - Geitstraat / Lokerstraif:
Wannerplein - Eurenderweg / Benzenraderweg. ÜBA
OVER WORMS: Lindestraat. KERKRADE: Drievoi
straat. EYGELSHOVEN: Putstraat / VeldhofstrfBRUNSSUM: Pallashof - Pr. Hendriklaan / Vijverlaan

Dit zijn projecten van de Stichting Bijzondere Wonfe
bouw. Voor meer informatie:

WA VA-BOG Gfefeta^l
Voogl-Abma . |

Heerlerbaan 157, 6418 CC Heerlen
tel. 045-424515, fax 045-425439

_H__M_________________________________________B_M________________i
■ ;■:■

V

KUNSTSTOF en HARDHOUT I 'l
/-m -wiiheim «-X WIJNANDSRADErSdimitilt |" ,

E Deuren

| Ummmm Mascherelstraat

Fraai halfvrijst. se|
Bel voor vrijblijvende bungalow m. gar. en.

prijsopgave: v. Sout.: hal, gar., k|
heer Meerten, toor, prov.keld. Beg.|_ tel. 045-322728 . woonk. m. open haf1 keuken m. compl. mr/
\ slpks., luxe badkmr. ISid^rtierlsanlage J*«"k J

**A I m\ / ’ 185.000-k.k.

■■ /v A^Xr \I Rendite fiÉC v££S:bankgarantiert Eisstraat 1,6191 1
Pro Tour' AG Beek. M490-736J
CH-8001 Zurich. Usteristr. 23, mwmmmmmmmm &
T 09411 - 219 83 23 "

Illgjjlji Bureau Beheer
|h 1Landbouwgronden
Billllll (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 aanmerkingkomen.
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-
gebied rond vliegveld Beek.
Grondgebruikers die in aanmerking wensen te komen
voor pacht van BBL-percelen gedurendeéén jaarin een
van deze gebieden,dienen dit schriftelijk aan te vragen
bij het HoofdBeheer Landbouwgronden, Postbus 965,
6040 AZRoermond.

Ook zij diereeds grondenvan het BBL pachten die-
nenzich schriftelijk te melden indien zij wederom in
aanmerkingwensen te komen.

Uw aanvraag dient vóór 24 maart 1990,metvermelding
van het Landinrichtingsprojekt, te zijn ingezonden aan
bovengenoemd adres.
Bij detoewijzing geldt dat:- de grondgebruiker niet ouder mag zijn dan 65 jaar

tenzij er een bedrijfsopvolger is;- dete pachten percelen inpasbaar moeten zijn in het
bedrijfvoor 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 de sloten
in schouwbare staat te zijn.

I
r________________________________________________-____-__^ 1

RUILVERKAVELING KVHEI "MERGELLAND" [UJ
=jÊM Van Wachtendonckplein IA, _____________■■■■■iiiiiiiiriimi 6321 BE W|JLRE ü^ta_________i

(Tel.: 04450-2626)

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

Het Bureau Beheer Landbouwgronden en de Landinrichtingscommissievoor deruilver-
kaveling "Mergelland" maken bekend dat tot éénjarige verpachtingvan BBL-gronden en
uitgiftevan overige gronden voor het oogstjaar 1991 (1 november 1990-31 oktoberl99l)
wordt overgegaan.
Belangstellenden dievoor genoemde gronden in aanmerking wensen te 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, niet ouder dan 65 jaarmag zijn, tenzij ereen bedrijfsopvolger is;
- dete verpachten en/of in gebruikte geven percelen inpasbaar dienen te zijn in zijn

bedrijf;- deverpachting en/of ingebruikgeving slechtsvoor 1 jaarzal zijn;- de uitgifte plaatsvindt onder normale voorwaarden, tenzij in de af te sluitenovereen-
komst anders wordt vermeld.

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

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

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

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

I§?A Autobedrijf Jasper l|
I ty^ #y 7*^ k—J w'i 9even in de maan
|mm:l|_|-:.j I maart de hoogste

inruilprijs op onze jon?.
!■ ***m\ gebruikte auto's zoals

Leeuwekeur Occasions SSSB2
DClircnT Peugeot 205 XRI.4PEUGEOT Peugeot 205 Junior

205 GL 5-drs., 5-bak, 30.575km, rood ’17.750- Peugeot 205 Accent
205 XE 3-drs. Accent, 19.085km, rood ’ 16.750- Peugeot 205 Junior
205 GE Accent, 5-drs., 17.425 km, wit ’17.500- Peugeot 205 Accent
205 XE 3-drs, 80.980km, beige ’ 11.000- £eu'eo,???s_!la»n'n
205 GR automaat, 5-drs., 12.000km, grijs ’22.500- £eu'eot*£s? °305 GR 4-drs.,LPG, 110.210 km, blauwmet ’ 8.500,- Peugeot 309 SH 1.6
309GL5-drs, 5-bak, 54.960 km, blauwmetal ’14.900- 8NW316
309 XL 3-drs., 5-bak, 34.000km, schuifdak ’17.500- CHroenAX LOElype
405 GL 1.6,4-drs., 5-bak, 49.790 km, trekhaak ’25.000,- Fiat Panda 750 CL
5055X4-drs., 5-bak, 64.335 km, blauwmetal ’19.000- Ford Fiësta 1100 supersport
505 GR 4-drs., 5-bak, 67.000km, stuurbekr ’27.500- MibuJii}! ton 1500GLX
505 SX4-drs., 5-bak, 76.000 km, LPG, schuifdak ’23.000,- Mitsubishi Lancer 1.8 diesel

Renault 9 Che verney aut.VREEMDE MERKEN: Toyota Carolla 1.6HB S
Volvo 340 DL 17 5-bak, 70.0001kmLPG. blauw ’ 17.000,- Dj , fc .... t ,
Toyota Cora la SXL, automaat 44.700 km, wit ’ 15.250,- gebruikte auto's speciaal «otf %?. elKad

B
evt,D1.3,SHaU,Th al' 3p°n s47iÏÏ.,m d."'" geselekteerd. Dit alles allee«f "Citroen BK RE, 5-drs., 5-bak,LPG, 71.942 km ’15.500- ..„ .;.„«,. „„„.„.„.„„i

__ i
Fiat Uno SX 1.5, el. ramen, centr. slot, 75 PK injectie, «T^S'""katalysator, 42.300 km, rood ’17.500,- rtMgeoiu-aier. j

D/Verse goedkope inruilers Autobedrijf Jasper M
PEUGEOT COLLARIS "TZlïïïr' I

Schelsberg 45, Heerlen, 045-720202 mi <%n Donderdag koopavond.^J

Thermalbaden||jjjji
inAken: R^nhet gezondebadplezier! HH|
_______i_________________F''^_____R^___iell Wawf y 7 __F_^________ F_____F 'I^________________' "T_ -i_fl_______^ '^^BWqA

fc aI

Dus, op naar Aken:
Römerbad Kurbad
Aachen Quellenhofy
Bad Aken " Buchkremerstraße 1 Bad Aken ■ Monheimsallee 52
Telelon: 0949/241/1802923 Telefon: 0949/241/1802922 l-a|
Parkhuis: Büchel gratis parkeren B
■ het grootste thermal- ■ modern thermal binnenbad fl

binnenbad in Bad Aken ■ watertemperalur 36 C fll'
■ watertemperatur 32 C ■ massage, lango. thermalbad H w^ fl
■ rustkamers, zonnebanken ■ rustkamers, zonnebanken Hl^^Hopeningsuren: openingsuren: s^l
ma-vr 7-19 uur " za 7-14 uur ma-vr 7-19 uur " za 7-18 uur
zo 7-13 uur zo 7-13 uur HM

behandelingen: mo-vr 7-18 uur flJEffllffflWlflSni 25fvoor afspraak bel: WW
0949/2 41/1802920*21 flJliilililWMiW^l



■y ""■ \
Brunssum. Vraagprijs ’ 100.000,- k.k.

■ Een In uitstekende staat verkerende woning, gesitueerd
kf- op een goede lokatie. Ruime voor- en achtertuin en een
v* dubbele berging

Indeling: souterrain: provisiekelder. Begane grond: en- ', tree/hal, betegeld toilet, aanbouwkeuken, woonkamer, ter-I ras, dubbeleberging. 1everdieping: 3 slaapkamers, bad-
kamer met douche, vaste wastafel en wasmachineaan-

ï|; sluiting. 2e verdieping: dmv. een vliezotrap bereikbare
bergzolder.

vf Algemeen: gas-cv.. Een huis wat gezien moet worden. .
Bouwjaar 1948. Gedeeltelijk geïsoleerd.

Hoensbroek%k^^ Koopprijs
~~<l*m |, ' ’ 129.500,-k.k.

Halfvrijstaand woon-
v. - «- «J fi huis met oprit, berging

__£___* ! "*—* ____ü_____t____ en tuia
v
,( ■ Indeling: begane

I grond: entree/hal, be-
I tegeld toilet, woonka-

______! in ■ mer met open keuken
en een aanbouwunit, bergkast, ruime tuin met een buiten-

vêi berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met lig-
bad,vaste wastafel, wasmachineaansluiting en een 2e toi-

vi, let. 2e verdieping: dmv. een vaste trap bereikbare zolder
welke ingericht is als studeer-, slaap- en/of hobbyruimte.. I HoensbroekK I Op een uitstekende lokatie (centrum) worden 3 ruime hall-

* I vrijstaande woonhuizen gerealiseerd. De woningen zijn
'|: gelegen op loopafstand van de markt. Kavelgrootte^arië-
O I rend tussen de 280 m2en 300 m 2.Ml Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer.21 eetkamer, open keuken*, inpandige garage, terras, tuin.
I 1e verdieping: overloop. 3 slaapkamers, badkamer met
| douche, vaste wastafel. 2e verdieping: dmv een vaste
E trap bereikbare zolder.

Algemeen: de woning is volgens de laatste normen ge-
heel geïsoleerd. Bestektekening ligt ter inzage op onskan-
toor.

1, |; 'Individuele aanpassingen na overleg met de aannemer
i I mogelijk (gesloten keuken, ligbad e.d.). Aanvaarding nov-_ I ./dec. 1990.

' 'J.. !k"_fSa_l Nuth
■ — IS_____yPs_ Vraagprijs

_______U____K_____L_l vUËmM f 175.000- k.k.
*wL I^HjEen in uitstekende

Bfejr^B lm staa> verkerend half-

H vrijstaand woonhuis
I op een keurige en rus-I tige lokatie, met oprit.
■ garage, tuin en alarm-

waam\mmmau^aa\*^am^aaa\wmm installatie. Perceelop-
«s pervlakte 440 m 2.

Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer
met eethoek, keuken, berging, HR-ketel, garage, tuin. 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste

: wastafel en wasmachineaansluiting, 3 bergingen.
Algemeen: ged. dubbele beglazing, spouwmuurisolatie.

| gas-cv.. Uitstekende buurt.

} Hoensbroek. Vraagprijs ’ 133.000,-k.k.|f Een halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin, car-.gp port en berging, gelegen in een goede uitvalshoek van
'JÊ: Hoensbroek.
''j::: Indeling: souterrain: provisiekelder en kruipruimte. Bega-
*ff ne grond: royale entree/hal, betegeld toilet, keuken, woon-
}M kamer, 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met dou-
Wi che, vaste wastafel 2e verdiepng: d.m.v. een vliezotrap

)
bereikbare bergzolder.
Algemeen: het huis verkeert in een goede staat, pannen-
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, gas-cv.. Een
huis met ambities

Een winkelruimte in Hartje Hoensbroek. Winkeloppervl. 45
m 2. Magazijnoppervl. 40 m 2. Geschikt voor diverse bran-
ches. Goede ligging voor commerciële zakenmensen
Huurprijs f 1200,-

-\\ mmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaa-aaaaaaa-*a-----------**ami mï*-\\imi\iwt\**\ JJ2
"p' Met spoed zoeken wij,voor een korte periode, een gemeu-

bileerd appartement in Heerlen. Huurprijs maximaal

’ 1000-
-_«.

11.

IS: /^^ö^lI %zfr mmmm\
| DRS. DE Lfl HfIYE

Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek Um^
045-223434 "«

MAKELAAfI
'■■;A óók 's zaterdags: 10-12.30 uun

pciquincil
-Wheerlen, meezenbroek
fl hoek ruysdaelstr./rubensstr.

H Jongen bv ui Schaesberg bouwt
I royale halfvr. staande woningen. Grote woningenI maar liefst 9 meter lang, de mogelijkheid om
I garage te bouwen en tuinen tot 23 meter diep
I 2Pnef zuiden.I "jijvond betaalbaarlDoor de uitstekende nieuwe premie - A- regeling
I "lijft dewoning voor u betaalbaar.M

koopsom + kosten ’. 143.000,-
I (max.) ’. 41.000,-
I^Vpolheek* ’.102.000,-I ca. ’. 595,- netto p/mnd*
I Qar vaste rente. * (afhankelijk van inkomen)

|H "w snelvoor uitgebreide documentatie.

Raquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties («bm
Hypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28 L J
fl Heerlen llflM óók zaterdags: 10.00-13.00 uur flPflPflP

045-715566 [makelaar
Bh

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand?Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten
*************m*************a***am*********am***********a**a****ë

nrnffffïiTn.l cuisines de france hm llimit!
Küchenvorteilskauf
ab Werkswertretung : 3

: | "*" ~ IT. —zHeA Rustikal u. massiv : j
I IrtU L \Pï!J^mV Eckküche mitKamin \\

f I________d__f * r rrr* Fronten inmassiver Eiche. ■ 3

t. ySBr Sr?lB HPwNjp?" ne FuSe etc , etc. mit Net» . J
'' RW rJILJS BL'jLJtIT oderConstructa Gersten ; j

otuwKranz- ■ i

undUcMMam-Sn : j

IZlmnMrtüran mm**.

'■ .in tram. Eiche kompl. ab 1 1 50,- ■ 4

mm . . Mc-itag*_«" Sc_«i ' -iTehalux u_-i7.»«_ ■ j
Werksvertretung I""B^n»"" X"M I "'. \
(Eek* Trierer Straße) TaMon 0241/575181 '. J
5100 AACHEN donnorstags bis 20.30 Uhr g«öttnst ; j

44 Hl H IH I 1111lII l lII H illH4H4W-iiiLii!iCT

'-■ * . j^y "_______■___?___,

BB__H _flW^^^^^
HEERLEN: "Op 1e stand gelegen ruim

vrijstaand herenhuis op 1007 m2grond!"
Ind. grote hal, L-vormige woonk. (45 m2) m. open haard,

woon/eetkeuken m. compl. mr., inpandige gar. m vliering, 4
slaapks. waarvan één m. aparte douche, ruime badk. m. ligb.,
douche, v.w. en 2e toilet, zolder, hardhouten ramen/kozijnen.

Bj. 1975. Grote achtertuin m. vijver op zuid-oost.
Vraagpr. ’ 359.000,- k.k. Aanv. direct.

NEDU MAKELAARDIJ
bchMfnwrtiuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A. 6411 BM Heerlen

' Teleloon zaterdag 9 00-13 00 uur: 045-645352
Teleloonmaandag lm vrijdag: 045-710909 50 813

I TE KOOP I
I BRUNSSUM: Wilhelminastr. 15, halfvr woonh. ï
I nabij centrum, 4 keld., terras, 3 gr. sik., gr. zold. Vr. f■ pr. ’ 128.000-k.k.I Heggerank 24, halfvr. woonh. m. dubb. garage, 4 II sl.k., badk. m. ligb., gr. zold. Vr.pr. ’ 149.000,- k.k. I
I Maastrichterstr. 15, winkel/woonh. voor vele doel- II einden geschikt. Winkel 200 m2. Woonh. m. gr. 1
I keuk., gr. woonk., badk. m. ligb. Vr.pr. ’185.000,- I■ k.k.
I Hertogstr. 29, ruim woonh. m. garage, keuk. m. I
I aanb., 3 sl.k. Prijs ’ 129.000-k.k.I HEERLEN: Koraalerf 49, ruim woonh. m. voor- en II achtert., terras, 3 sl.k., zold. m. vaste trap + sl.k. Vr. I
I pr. ’ 116.000,- k.k. Overname subsidie mogelijk!
I Assurantie, financierings- en adviesburo

I ""' WW Te| 045-254543I
Maandag lm vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-1730uur.

donderdagavond 1830-20.30 uuren zaterdag 9 00-12.00 uur

Nederlands opwindendste kollektie il flß*"*^^ l____l___9_s_l
meubelen wacht op ontdekking. 1In eerVwooncenter waar elke stap *> B3li_l_________ W-*

"L.' —«*" _^___^__a I9|

ijP Ir

i*l Ik M — I tai " Or

amÈw* m * _______________ ______________

11-Vf^^jgfiff■ :^: -■ jjß I I I " '_______^r__H _______^^^^__B __________________H_________BI^^^^^HE B^^^^n_H ___- l______^^^______l flfl TH vV i cysßl

II ____■■ ■____ V_1 H_K[ ■■■ I^l ___■._____■ «f I fSS

——» "T' v- - ______(__H ' hhl ____■_■!! ■" ■ 1 wITv—Tfll ■■* tffcuv -_■ i__M ES^^^flfli l^pflp

..-"' é^Sm* ■ 9 ,_» "'t. *^"^^^^^^^^^^______: b_CS__-I E____^^ ■»»'

"dP" r: '^"*>'fe__ __
"«■

f r~~__2_=
*',»■ .A— rBH _«r"~~"^^T_____

Durlet - WalterKnoll - Vereinigte Werkstatten - / ____■■■_■■^v____p*«-^v*JMf WJ^____Jr^^_jTl„.J Ci_tUi_.r Edie Collection -LaPalma - Knoll International - /_ ■RTO^TTFSH'i ■ IMI I JD % \TnCtfmCSxL *\Banz Bord - Strassle - M.I.D.- Aleph - Ligne fj M____________JJUSe>il^^l3^B_____-__________ÏM»^^ï"'"rH ,i_..si...,si.vi-_i. J
Roset-StuttgarterGardinen-VeArt-Grange- ' U , "

Bielefelder Werkstatten - R.A.C. - Christian
Fischbacher - Gallina - Hogenelst - JAB- H
Heidense - van Maanen - Rausch - Sahco flik KkIIHesslein - Moser - Bevan Funnell - Swissflex - ftV |I| I it*
Mer Italia - Alessi - Deknudt -Koekoek - Ghyczy - f OÊif 'Gasparuca - Ploeg - van Besouw - SieMatic - sUßpk^ MilPullman - Flos " Dunlopillo - Boley - f fvjSttÉlß
Zevensiaper - Artemde- Exclusiv -Svedex- WmÏM __ _Mltlrt//___i
Frighetto - Arteluce - Tecno. . J_bU_l .

r-"-"] HM 'llm__ —Q__L@-^

Maasnielderweg 33, Roermond, teleloon: 04750 -16141 j- w,^r _^ » _________________________________ _Ps_?
Maandag gesloten. Geopend: di. Fm vr. 9.00-18.00 uur za. 9.30 -17.00 uur. J\\ *\A\ \^do. koopavond. £j ***^a^Ê^Ê^t*^^tm^t*^m*-*****************************^_ i
■.
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VAKANTIE &RECREATI.^
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dag ?laden. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

»^t7, ’f/ g 1 ; J7>J
f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-ff LONDEN 4dg ’ 449.-1f WEST- EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299. ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399,1
f WENEN stad van muziek en dans 7dg ’ 789,1
f ROME FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989,ff
ff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,1
ff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg ’ 499,-fff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. ’1079,1
ff NICE-MONACO 7-10 dg ’ 599,ff
f LUGANO MEER VAN LUGANO 7dg ’ 749.-fff LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699. ff
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799, I
f OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699,ff
f DOLOMIETEN ITALIÉ-MERANO Bdg ’ 799,1
f PRAAG EN BUDAPEST 10dg ’1275, I
■ NORMANDIÊ LOIRE sdg ’ 499,-ff SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-ff OBER-HARZ GOSLAR sdg ’499.-^=s^^JELZAS COLMAR 4dg f 395. /^aimmSMu

fept
vakantierubriek |

1 van 34 Nederlandseregionale dagbladen
voor informatie en reservering:

TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

U Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/196206 |

TERSCHELLING - Schitterend gelegen VAKANTIE-AP-
PARTEMENT, cv, ktv. Huurprijs v.a. / 425,- p.wk. Tel.
05620-8953. WA-61R

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960 - 12636.__ Gr-61R

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

CAMPING DE KIEVIT. Oudehaske tussen Joure en
Heerenveen nog vrije seiz.pl. en voor- naseiz.pl. a.h.
water, verh. caravans, kano's, roeiboten, 05130-77658.

" ZEILWEKEN m de zomervakantie 11-13en 14-19jaar.
Surfen " kanoen - tennis mogeli|k tijdens kursus.

" HEMELVAART- EN PINKSTEHKURSUS voorvolwassenen imp
m SURF-ZWERF-KAMPEN met zeilqalk 14-19|aar JZmmtaf
" ZEEZEILEN (Usselmeeren Wad) a/rgfffi"^^

/S^\ TEL. 05135-2146 / 05668-396

FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
net 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

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

KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.
te kp. + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058.

FR-61 R

Kï Ii J Vakantiecentrum 'BOSZ-CHT, Smalbroek 46, Bei-
H nsiA JéS* **"" ,el 05930 ■2334 G*teflen *h ****■ Parit Dui,v
\Mva. gewerveld. Op de camping is alle comf. aanw. o.a

zwemb., wasserette, kantine enz. Gratis ponynj
den ln ons rest' Kun'u SJ*28"^ steengrillen. Kam

JEi '.fe____. peert)oerderij voor groepen, scholen, fam.dg. enz. Si.i<\m\ Mooie stacar s te huur. Hemelvar. 4-pers. 4dgn
/ 225 - Pinksterarr. 3 pers. 3 dgn. ’ 200.

GÉÉN PRETPARK. Zeer luxe 5* bung's met gr. tuin aan
bos. Ideaal wandel-, fietsgebied voor rustzoekers. April-
mei- juni 385.- t/m 468.- p.w. all-in. Tel. 05280-65803.

Dr-61R

WÊ \\ m Dat alles temidden van

HEIDE
CAMPING - NATUURRESERVAAT

Amen 53, 9446 TE Amen (Rolde), Tel 05920-89297

VIIHIV/üflilllifl BUNGALOWPARK/ CAMPING CANTECLEER. In het
, buitenDaa _______________________U_X__-41ihltl-lllX_^_____,__________B prachtige Rijk van Nijmegen. Vrijstaand in het bos te

j^kCampingl verwarmd (28 gr.) huur 2-4-6-8-10-12 pers. bungalows, zomerhuisjes,
aWn Wm**mk*waWÊÊa\ binnenbad ■ *m stacaravans. Rustige camping met ruime plaatsen.

* Romaans stoombad _,^ Groesbeek. Inl. en folder: tel. (08891) 71329. GE-61R
-» * * ÏJJré'^nteire cabines I _T"^ 'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension

" _ I fl. va-f 335" P-P-P-w- Gelegen nabij centrum en bossen..„.__„, recreaueoegeieraing ±mJ Nw. fietsen /10.-p.w., vraag folder, 03412-52393.Annerweg 3 * stacaravans te huur ._ K a
GE6IR9463 TA Eext voor 14/7 of na 4/8 A —__^

Tel 05922-1292 * vtaag onze folder aan "+- ✓"",%7«y* GROESBEEK, Hotel De Wolfsberg. Gel. a.d. rand v.h.
\jrg % ■ ir ■ I /jf bos, uniek panorama, èla carte rest., kamer m. douche/IC lil 1 toilet. LO. ’ 47,- p.p. 08891-71327. GE-61R

IrVeer of geen weer, het is altijd I mm I %^ 1 .
goed vertoeven op Camping de Hondsrug -*- -■^■-^-"- -** -*-^ BEEKBERGEN, ANWB-CAMPING DE VINKENKAMP.

Uniek gelegen aan bosrand, klein en rustig.I ' 1 " " " . Info: Teo& AnjaKersten, tel. (05765) 1253. GE-61 R

lSk /^^ ITll/| "1 11 | NEEDE - ACHTERHOEK ... KAMPEREN
<.*--**-. /l____*?_k _^—1 Il Koninginnedag 10 dgn. / 95,-

J| ___&_*_____■ __ftTl # 1 lt I 1 Hemelvaart + Pinksteren 15 dgn. / 145,-
JÊI W\/Ê Maand juni /195,-

-___■ __FCL_______fc___i ____F* *** 41 camping 't KLUMPKE, 05450-91780
isfl| **W|T^ *+^ J_* __ GE-61R

WÊ^ "^ "^ *M*^±***' \**- | SINT MAARTENSZEE.CALLANTSOOG: bungalows
*ÊÉar] af aan 2ee (9ratis zwembad) (verh. 17 bung.parken),\/^|B_ WHÊËmiËry "W~ ~T" **' W ' ""V* i 02246-1596 (na 18.00uur 02230-22662). NH-61R

lan o" we*naar m. _/ I / _I^^ J' mkantiePlezier in ei9m hand

chXTrs^Boïxin "^AI V_-XAIp« | | Noord-Holland Strand
het Loire gebied.Zij betalen ■ % M
slechts22gulden per nacht voor » ttófiPt ____________^a»^^________i Hetbijzonderste stukje Nederlind ligt in
hunbungalow. ..-.«.» __» _^^^^^______^__!__^^ Noord-Holland-Noord. Daarrij je in een half

Ék ;? V _^j '*i^ ____o^M____^P_____ff^M___! uur vu< ne' schone Noordzeestrand naar de
_____________________aa»a________a^______l| ' 019 *\ *^ oevers van het Usselmeer. En het gebied dat

f~«*||| N iS&Sr "\ — i**' tussen ligt staatborg vooreen

*** m V%V ______ _ - fantastische vakantie.Waan vandaannou een

"^ Tl IV l_*lfli \ ék\ inTpakkeL
VjLgÉ CjL \ _^B P — StichtingKiutprorootk

enz, ook cnaiets te nuur.ini.o^to-i./,. urvom ~_^»jJi^ -^1 \ Z^as^T^022^-^2^
Pension "Villa-Nova" gel. in bosr. omg. Prima uitgangs- *M S*^ÈfeTl? lm \ mmmmmmmtMMMmtmmmmmmmmmm]m^
punt voor wandelaars en fietsers. Goede keuken, grote Wt miim Hk \tuin, terras, ruime parkeergel., lift aanwezig, kamers m/z flj fl_^^^ V KffFIVTW^Hdouche/toilet. Voll. verzorgd v.a. / 43,50 p.p.p.d. Fam. flj |P^T\^9o^^__tfJ'Of
Krans, Dorpsstraat 38, 8437 PB Zorgvlied, Dr. Tel. W**mm^\X(.V,xJ^o^t>'::\ I
05212-7212bgg 7471. Dr-61 R J^^^^amm^kmWJ^X:3 Hotel AAN ZEE voor een geslaagde zomervak., 1 min.

" s^^^^ÊÊÊ _____P<S«l * v. strand. V.p. ’275,- p.p. p.w. Vraag folder (01719)
GAST-EN KINDVRIENDELIJKHEID. Dat vindt uop re- m*M ___Pl?_____£^ SK 12919. P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.
creatiecentrum'De Zandpol'in het mooie Z.0.-Drenthe. flj PP^ÉÉI _P^l ZH-61R
RIANTE VERHUURCARAVANS m. douche, toilet en flj HËI Jm^^ \
verw. tegen aantr. prijzen. RUIME CAMPINGPL, fl^ NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif', ten-
schoon en goed onderh. sanitair. Wij sturen u graagen wÊÊ ■__________! nis/sportbaan, volpension v.a. ’ 270,- p.p.p.w. Vr. folder:
gratis een folder toe. Belt u ons even? Tel. (05915) 1pSflSßHMflflflflfl fam. P. Zonneveld, Duinweg 14 (01719) 15462. ZH-61R

-^^ Ber*tol99o ■: noordwuk aan zee.... hotel de branding
BUINEN gezellig familiepension. Voor ontspannende " «««««y Geheel verz. gezelligevakantieweek v.a. ’ 270,- p.pers.
vakantie in huiselijke sfeer. Zeer geschikt voor familie- «Mi~- ;i<^S-BHH K Bel fam. Scholten, (01719) 12425 voor folder. ZH-61R
reünies e.d. Gelegen in bosrijk fiets- en wandelgebied. f^Kamers voorzien van douche/wc. Prijsvriendelijk. Inl./re- »B-K_fc __. iÉPQ '— **mmm**%m*************-*W

n^ënte' Mol6nStraat 25'9528 RA BUJnen' _fdil___rfS_S ■"* DefamilieVersteegstaa.klaar Itel. (05998) 12491. DR-61 R lm'" | met hunkoffers om naar I
Z.W.-DRENTHE, het mooiste stukje Ned. PENSION "~"y> EKwSve..rUerifkenLDeefTmiiie
JACHTLUST.Kmrs. m. douche/toilet, mcl. fietsen / 35,- *** betaalt slechts41 gulden
p.p. m.lo. tev. camp. Folder op aanvr. Tel. 05212-7282. at **t iaA_ '"^Sombijo

DR-61 R f f JÊmSRmm
STACARAVANS IN HOOGSEIZOEN v.a. ’ 375,- p.wk. > è \ JL a_tt_k
AANTR. KAMP./SEIZOENPL. v.a. / 160,- p.mnd. Ge- J w \^s*WÊm \\ mxÊËmS Kzei. camp. m. zwemb. in bosr. omg. 'DE ZORG- f § x I§èK!^ aF -3(11(8^ *TmW* l*VLIEDT, Wateren. Kl.fold.: tel. (05612) 1368/(05212) \ IT/ "'^W "'~--J^[ , «

Op de bosrijke Hondsrug ligt skm van Emmen camping ■ * i^_____-__. ____M__^H_T^^^
en bung.park DE FRUITHOF. Vr. gr. folder, 05919- I V m*+ h_k__^flf#l______________l _PTF_______________________________________________________________________________________________________ _____ _

_f fll Hfl__i__SH ___ h__f _K______^flfl hr^___________!^____l Aa. ____LiVsl^__E3l___B___l^__u _____»_______r fls
_____H__________É______B_É__h_É_______l *"*Sf KWW iT^MJI ' ______r

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN v ® !_*" BBWil*iy^fcr^
Een recreatieparadijs voor het hele gezin . £*$ % "

© a Modem en schoon sanitair, grote speeltuin, *^ s-s^jjWÈUfjïS zwem- en speelvijver, groot zandstrand, reerea- *2S ' _■.___.!»«__ ■aM________a^___________i —«^gT^nfefö» tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter, <^L ÉÉPfI __________________________HH_HflVflfl_H___H__iffljj ijfpï, supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis, 'mik iK m| „»
vÊfUrr viswater, fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust „^^fe

en ruimte. Ii i fl■ RENESSE VERHUURCENTRALE. Luxe bungalows en
Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be- ias-^tó. ï::-;___l _____ landhuizen voor 4-7 pers. K.tv., cv en o.haard, vrij v.a.
taaibare luxe. ANWB "* F»pp-f>. _WÉTli___-_A ■ _fl heden. Inl. + folder (01116) 1328. ZE-61R
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag W flsflÉ- — —uitgebreide kleurenfolder. MrW*T' ' fl -Ws®* CAMPING HOF DOMBURG"*" 5 sterren camping op—_n.,vn_Di, _~ A^_jA__r__i 7T~, '^Iflß "-*>« ï' 500 mtr. van zee. Vanaf julimet DORIMARE een nieuwPONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke va- ÉË3& '% <, recreatie-kuurbad. Voor reserv. en info: (01188) 3210.kantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek-en week- 7^l■É^ 0H \ ZE-61Rendverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantastische R \ HwaflL, \ —

attracties, gezellige familieavonden en het unieke Fuji- f ■« I^X 'Mk CAMPING DE PEKELINGE-OOSTKAPELLE gezins-
bergbad voor sprankelend zwemplezier. Ga langs uw ' "Sfl -\jm\j iflÉ Wn&rÊ camping met o.a. verw. zwemb. en tennisb. Spec. arr. in
postkantoor of postagentschap en haal de nieuwe va- ' 3|i'r* 1 mmmr voor" en naseiz- Voor info en brocn-: tel- 01188-2820.
kantiefolder. Of bel 05231 - 3000. OV-61R '! ■■Mw]____L' M SflT ZE'6IR

HOLTEN VAK.OORD DE LINDENBERG. Vraag gr. Erikenunie TèmM M__l P^6t! zeil--- SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere,
fold. over de 33 in het bos geleg. vrijst. bung.'s met alle gaan met hun < tJ^fll W**^ ';fl^':' Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
comf. Kl.tv., mcl. video, verw. zwemb., kantine, speelt., jz^goJs!av.ronpah.t 4 'Wt «": Polredijk I3d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
midgetgolf, wasserette, enz. 1e helft julinog mog. Voor- prachtige eilandtub j_l w-~ CWO-erkend. ZE-61R
en naseiz. billijk in prijs. 50+ extra korting. Postweg 1, pa"VnsaDaaXtoaien^ In ' —■ ■, , A7451 TS Holten of bel 05483-61364. OV6I-R zij slechts22 gulden »\ jff Te huur in Zeeland mooie VAKANTIEWONING op boer-

pernacht per persoon :* rftjÊSr'- denj, skm van bos en strand. Tel. 01180-13071.
T.h. VAKANTIEBUNGALOWS in Wierden Park 'Ho- i?al,?e"*io"'-'" »??!»,, :^kmm^^ÊÊmßK^ ZE-61 R~ _

~ ~ ~ ~,, -, ■■ Hanskrijgen zij zelfs 30% .... \ T_t'.__«l_W Tl^ > !ge Hexel en in Gramsbergen ~t Hooge Holt . Pnjzen komng >llW___(__i|»^Tr tttttml***. ______________________■v.a. / 230,- tot ’ 850,- all in. Met verw. zwembad en glij- TT**":
baan. Inl. Corrina Rekreatie, Elbaweg 32, Hem. Tel. flflflflflflflflHHaH_É__aVÉ_É____________________flflflflflflflflflfli
02284-1902 b.g.g. 2081. Q\/^R GULPEN V.V.V. WIJLRE. Voor een fijne vakantie in 't
Geniet van een fiets-, wandel-, vis- en kanovakantie op Zuidlimb. heuvelland prachtig gelegen in Geul- en Gulp-
CAMPING DE SPEKHOEK, Zonnenbergerdijk 2, 8111 Jekomt er altijd uit met Vrij Uit. Niet voor dal. Vraag de infogids: V.V.V. Mooi Gulpen, Postbus 27,
ND Heeten. Verhuur van stacaravans en zomerhuisjes. 6270 AA Gulpen, 04450-1444. LI-61R
Alle ml. 05700-15973. OV-61R niets de grootste keus in autovakanties. 8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 475,-. Heen-

■■■■JflfWmil Hotels, pensions, bungalows, apparternen- en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
° avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zonder bus v.a.

UWE APELDOORN ten, compleet ingerichte bungalowtenten '^^ £
S^vSv^bad6:kl°ffi"'fSST en stacaravans op de mooiste plekjes van Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. U^IR

GËÊ10- heel Europa, óók in de Benelux. Voor de GEZELLIGHEID; im.-RUST en ONTSPANNING

H
v CAMPING de Schatberg te SEVENUM

Bovendien: vaste, lage prijzen. Je betaalt Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,

vaak zelfs minder dan wanneer je recht- natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiendekinderen hier hun ideale vakan-

streeks de bestemming zou boeken. tic. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn

~ "~ . GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
Via Vrij Uit is alles perfect geregeld en je sportvelden. Uitermate geschikt voor effe 'n weekendje
~..,. . , eruit. Spec. HemelvVPinkst. arrangement. Gratis grote
bepaalt zelf de aankomst- en vertrekdagen, kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. LI-61 R
ompieken en files uit de weg te gaan. CAMPING "HIGH CHAPARRAL', Oirsbeek, 12 km van

Valkenburg. Stacaravans t.h. LET OP: stacaravan m.
Haal de Europa of Benelux brochure bij toilet v. 16 juni tot 30 juniv.a. / 500,- voor 2 wk. all-in.. . tv . „,„,_, 00000 Eigen tent of caravan vóór 14 julien na 18 aug. Gezins-uw reisadviseur of bel 02968-88888. p,^ f 14>. p. nachti min. 7 naChten. Vraag folder. Tel.

Recreatie-centr. HET EIBERNEST, EIBERGEN. Verh. . , . jd " vrf. m "4492-2044. LI-61R.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. + Jekomt er aU,Ja ult mcl Vnj Ult-
gr. folder. Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, (05454) 71268/ Wf V_riT_M____TV _ '71 TH 5. * .!_ i5.71269. rjieuwejaarpl. '90 ’ 500 korting. GROOTSy E REUS ,N AUTOVAKANTIES. nnf,Jj.lÜ hVf'nHHn'l'nl^LV '^^l'
Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL m. zw.b. gez. recr. progr. _^**^*v. ontbiit' 3-gangendiner)
Verh. 6 pers. st.car's + bung.t. Tour- en jaarpl. bij jaarpl. \ 3 dagen (2 overnachtingen) ’ 140.- I \
GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-61R MH^ \ 5 dagen 4 overnachtingen ’ 280.- HHtB-l
'ACHTERHOEK. Rustig in de bossen gelegen bonds- TT __w Êm Kamers met _aa ot aouche. toiiei. kleurentelevisie en teleloon tij-! J- iff'WW^
park TOTENBULTEN' heeft vrijstaande luxe goedver- flj 1/4^,1 T^S' 1 Bosri|ke omgeving aan de Maas ** "
warmde stenen bungalows met k.t.v. in april, mei, junien JM W V/j I I llt^ -Vandel" n ,ie|s'ollles ,Nab|i Tnermaaibad LJ_-__ü-_i_-»_4
september te huur voor / 315, all-in per week. GEEN y^fi^^ * r ovV.**- I "w Ce"""'en I3Sfrl.lMß____K_ 4<C>o|ana
TOESLAG PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN! ~--~«~~L11/LN T' £ s I M»mUHI!IMW"=J * -Info/folder 08342-1513. GE-61R Jj^ "~" "—*J

xue
Voor een heerlijke ontspannen vakantie kom naar 011 ,
PING 'DE LEISTERT in Roggel. NIEUW IN «. 1
OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. binneren i
buitenbaden met waterglijbaan, roeivijver, grote sfakti
tuin, kinderboerderij, sportcentrum, tennishal, jeugdOo
spanningszaal, uitgebreid aktiviteitenprogramma. Sam
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. Ll%ki
CAMPING EN BUNG.PARK 'DE BOUSBERG', Sch4g
berg, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en 1*27
atie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingefet ;S(arr. Bel nu meteen 045-311213(van 9-21.00 u.). Ll^ek

i_^j^.jlj^—^^Uw luxe 3- of 5 sterrenbungalow op het anc
"schoenste plekske" van Zuid-Limburg. imP

efdPrachtige ligging op heuvel in de Geulvallei, meteigei,s0
subtropischzwembad, hotwhirlpool, sauna, solaria. eSf
snelbruiner, reuze glijbaan,all weather tennisbaan, 26

minigolf, bowlingbanen, bar/restaurant, speeltuineW°m<
Vanaf 2 maart ook arrangementen mcl. ontbijtbuffet6%°

W*\WmW^ m̂jvW*MM ___l__-*__________________ÉÉipÉW____^_.^^^^L

Vakantiecentrum Schinop Geug
Ook in het voorjaar 'n oase van rust en natuurscho^cc

Bel 04459-1400 voor alle info eh gratisfolder.

Arcen Noord-Limburg, Uc
CAMPING 'DE SCHANS'

Nu nog mooier door totaal nieuwe indeling. De gezep-
-4 sterren familiecamping met zwembad, strandbad,'Oo
vijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sportvekWec
sport- en spelonderdelen p. wk., moderne disco, n ..
vakantie-, seizoen-, en jaarplaatsen. Bel voor ll|
04703-1957, b.gfg. 1742of 2408. U;^

" GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij. \
kenburg. T.h. ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. a U
Voor 7-7/na 26-8 v.a. ’ 250 p.w., tel 04492-1822.Uj.3o

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG °Q
PAASAANBIEDING: 4 dagen v.a. / 130.- p.p. °3

Vraag folder: 04406-12624. >Ll^en
BFfflP 'P^^^^ 'PW^W m'

W '
PRIMA BUNGALOWS

aan strand, bos en water. Volop keus bij: eirHAPPY HOME, 072-151125, SGR. R ü'■ BH Ne
________B_i HOTPPVIPIPPIfIW ___'

l9mumamaaammmmmmmmmmmmmmmmmmm^^*yi
JEUGDVAKANTIESaTmmtéS^jM in Dinnen" en buitenland!! 8-19 jaar. lEwlLm**^/ Volledig verzorgd en begeleid. L'

m*Js^m^/ Brochure? Bel nu 080-773999!! TJ
wmmmmmmmmmw"amW9W*mmnwmmMmMmWmmmt''

___T' 3"*******-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-********-*-**'mmmmmmmmm**wr\^
ZEILEN met de Pandora van 3 dagen tot 3 weken J9l
Engeland, Schotland, Noorwegen, Spanje + aanb'.^race Sail '90. Vraag vaarplan 05178-18234.

mmmm^mmmmmmmmmmmmmmVmimm*
__^______H________B_________________________^n

Te huur nog enkeleweken vrij in het hoogseizoenifljj-1
we 4-6 pers. CAMPERS. Bel nu voor uw DRCm.S
VAKANTIE op wielen. Tel. (055) 337609. CCjg-C

m*************am****m***********mm*********e--------am**m A
3l'jjsl^l7ï^!_j__B __L__^'

CORFU Vak. won., 2-8 p., alle vlak a. zee, v.a. ’ c
p.w. Evt. ook vlucht met 50% kinderk. Bel voor GRAJ
PROSPECTUS: Ross Holidays, 05908-17274. £

__P_H ___PH__P_H m\

Vraag nu naar onze uitgebreide INFORMATIE over1]
pendels, campings en hotelreizen naar Joegoslavië'
pideTours, Tynaarlo, 05921-43300. JSj
Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGf^

) ( -___K_rhrr?^*''

fc_Ti___!_i____i _Mr VHï»* WÊÊSÊÊÊmW mW4*a\%m\ ii__ii-_Tilil_ii i«____■_!!l
a__r __^P_l^*r^^^

JUCOSLAVIJ/*
■HUlHilirüUJ

Wij maken y
uw vakantiedroort{|

waar! fWist u dat een land vol zon, schonestranden ,
schitterende kuituur, gezellige stadjes n \
vriendelijke mensen maar 1200 km. dichte i.
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aal
trekkelijk doorde lageprijzen. Knip de bon A 1;

qaii Zend mij uw informatiepakket
DUN Joegoslavië '90. 5

I Naam: -^
I y 1Adres: —^ ?

Postcode: -^ 2
Woonplaats:

In gefrankeerde envelop zenden aan: .
Nationaal Joegoslavisch Verkeersbure^
Jan Luykenstraat 12,1071 CM Amsterdam, of bel 020-750*' 'lI - -'



Nederland 1
H>o-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
*10 S.O.S. Paulus Potter. 2-delige

öcumentaire over het Nederlandse
—Dopvaardijschip Paulus Potter. Afl.—'De lange lijdensweg, (herh.)
'011 James Herriot. Engelse serie.11. 10. James en Siegfried ontdek-
Brfin iemand die instrumenten uit de
sfaktijk steelt.
jdOO Passage. Licht-informatief pro-
Samma gepresenteerd door Ati

Ll'ijckmeester en Klaas Drupsteen.
~"30 ""Journaal.zn 40 Passage. Vervolg.
2*7 (TT)Snelweg Nederland. Toe-
'Tptische tips. Afl. 3: West-Achter-dek.
■éOO "«Journaal.Q2O De Cosby show. Amerikaanse■*n'e. Afl.: Denise Kendall: Shall we
ènce? Rudy moet tot overmaat van
*n_p met een door haar niet zo ge-

Jfd klasgenootje de dansvloer op.

' '50 Holiday show. Spelshow ge-a *esenteerd door Frank Masmeyer.
li'26 Different world. Amerikaanse
ttf>medyserie. Afl.: Delusions of dad-Jyhood. Ron zit achter een studente

Iwn die moeder blijkt te zijn.
57 Welles Nietes. Onderwerp:
bet er op school weer discipline en
Cht komen?
*3 Solo. Serie over Bijbelse figu-
«l. Vandaag: Johannes. (herh.).OO "" Journaal.

i.ll (TT)Drieluik. 4-delige serie over
s Nederlandse film. Afl. 3: Film-sce-
ïrio's.
57-23.59 Huizen van Oranje.
'eeshuis te Buren.

Nederland 2
I'oo-13.05 Nieuws voor doven en
wechthorenden.
"i

" Torn Hanks en JimBelushi in 'The man with the one red
shoe'. (Nederland 2 - 22.25 uur)

VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Verkeerd geprogrammeerd.
16.20 Take 5. Licht informatief amuse-

mentsprogramma.
17.25 Sledge Hammer. Amerikaanse

serie. Afl.: De spelshow. De winnen-
de kandidaat van een televisiequiz
wordt vermoord en Hammer ontdekt
al snel dat de producer van het pro-
gramma hoogstwaarschijnlijk de da-
der is.

17.50 Club Veronica compleet. Jon-
gerenmagazine.

18.15 ««Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.00 Family ties. Amerikaanse serie.
Afl.: Déja vu. Jennifer heeft een nieu-
we vriend en is helemaal in de wol-
ken. Mallory gooit echter roet in het
eten.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Presentatie: Joop Daal-
meijer.

20.00 (TT-f-ee)Journaal.
20.27 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Een dag in een leven.
Harry behandelt vijf patiënten van
verschillende leeftijden, die echter
één en dezelfde persoon blijken te
zijn.

21.00 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Gebroeders Baker. Bakers
tweelingbroer Carl stort neer in vijan-
delijk terrein. Baker gaat hem zoeken,
tegen alle orders in.

21.50 Sport. Presentatie: Maud Cop-
pes en Gerard Wielenga.

22.25 The man with one red shoe.
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Stan Dragoti. De concertviolist Ri-
chard Drew arriveert met één rode
schoen op het vliegveld. Hij ontmoet
een mooie, koelbloedige vrouw die
hem in zijn appartement verdoofd.

00.00 ""Journaal.
00.05-01.45 Le beau mariage. Fran-

se speelfilm uit 1982 van Eric Roh-
mer. Sabine is vastbesloten te trou-
wen, ze weet alleen nog niet met wie
en wanneer. Dan ontmoet ze de

knappe, jonge, rijke en ongebonden
advocaat Edmond.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 Studio sport. Volleybal: Finale

Europacup 1 heren.Finale Worldcup
schaatsen heren. WK Kunstrijden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. De Marokkaan-
se kiezers, gesprek met zittende en
kandidaat gemeenteraadsleden van
Marokkaanse afkomst.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Noordpool invasie. Documen-

taire over de ecologische ramp in de
Barentszee als gevolg van overbevis-
sing en exploitatie van de gas- en
olievelden.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 "" Nationale songfestival.

Rechtstreekse uitzending vanuit het
Congresgebouw in Den Haag.

22.06 Studio sport. Schaatsen: Fina-
le Worldcup heren. WK Kunstrijden
dames. NK Zwemmen-winter in
Drachten.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL Veronique
06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms.
11.00 Bonjour les clips.
13.00 Countdown over 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 detectives.

KIJK ELKE
DAG

LIMBURG^ DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
19.30 Journaal.
19.50 Werbericht.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

Henny Huisman.
21.15 Jaap Aap. (2e voorstelling).
21.30 All night long. Amerikaanse

speelfilm uit 1981 van Jean-Claude
Tramont. George Dupler, een keurig
getrouwde man, begint een verhou-
ding met zijn buurvrouw Cheryl Gib-
bons.

23.10 Journaal.
23.20 Murphy Brown. Comedyserie

rond de televisiejournaliste Murphy
Brown.

23.55 Wolfen. Amerikaanse griezel-
film uit 1981. Mysterieuze beesten
teisteren New Vork. Rechercheur Fin-
ney gaat op onderzoek.

01.55 Rete Mia. Italiaans programma.
03.55 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

Duitsland 1
j3o Programma-weekoverzicht.
00 Heute.

.r°3 Lander - Menschen - Aben-*uer. lm Kielwasser von Kolumbus,+en duik in de geschiedenis.
J*s Wer rastet, der rostet. Gym-fastiek. Afl. 9.1-00 Heute.

03 Auslandsjournal.
"50 ARD-Sport extra. Skiën: We-P'dcup afdaling voor dames; Skiën:

rjjper G voor heren, vanuit Hemsedal
porwegen). Commentaar: Fritz vonI^Jrn und Taxis.
1-55 Persoverzicht.
J°o Heute.
.05 Europamagazin.

Nachbarn. Reportages uit de
IDR und Oost-Europa.
M5Hallo Spencer. Kinderserie.
I '■: Ich weiss wer du bist.
f-45 ""Formel Eins. Hitparade ge-
r'esenteerd door Kai Boeking.P'3o Neues vom Kleidermarkt. De
iIoÜWe voorJaars" en zomermode
'. 990 gepresenteerd door Antonia Hil-

P2s (TT)Gesundheit! Medizin im
C^ten. Gezondheidsmagazine. Van-
j?ag 0.a.: Nieuws over tandheelkun-

(*■ Presentatie: Antje-Katrin Kühne-knann en Winfried Göpfert.
Erstens. Met Manfred Krug.

U'jj5 Tagesschau.
fc'oo Sportschau-Telegramm.
r'S Sportschau. Met Bundesliga-Nbal.
n'^8 Programma-overzicht.
C'oo (TT)Tagesschau.
rJs ««Die Rudi Carrell Show.
L met Rudi Carrell.
Ie ""Trekking van de lottogetal-
s° Tagesschau.<

22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.
Meditatie door Barbel Deifel-Vogel-
mann, uit Calw.

22.05 (TT+**)Nichts als arger mit
dem Typ. Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Arthut Hiller. Lauren Ames
en Sandy Brozinsky zijn zo verschil-
lend als dag en nacht. Ze ontdekken
dat ze toch iets met elkaar gemeen
hebben, namelijk hun minnaar.

23.40 Das schwarze Reptil. Engelse
speelfilm uit 1966 van John Gilling.
Harry Spalding en zijn vrouw Valerie
erven een huis in Cornwall. Ze wor-
den in de nieuwe omgeving niet met
open armen ontvangen.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
08.00 Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal weekendmagazine in het Ser-
vo-Kroatisch en Spaans.

OGezamenlijk programma
ARD/ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine. In de studio: Le-
vent Aktoprak.

12.35 Diese Woche. Weekjournal met
ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 ""Die volkstümlich Hitparade

im ZDF. Muziekprogramma met Ca-
rolin Reiber.

13.50 Das heilige Reich. Afl. 3: Wo
die Wölfe bei den Lammem wohnen.

14.20 Ihr Musikwunsch. Muziekpro-
gramma met Trudeliese Schmidt en
Christian Boesch.

15.05 Der Spuk der schwarzen Kat-

" Shelley Long, George Carlin en Bette Midler in 'Nicht als
Arger mit dem Typ. (Duitsland 1 - 22.05 uur)

ze. Afl. uit de serie Wenn du mich
fragst.

15.30 Singen macht Spass. Muziek-
programma met Rolf Zuckowski.

15.35 Spreepiraten. Serie. Afl. 10:
Schmulleleien.

16.00 ZDF Sport extra. WK kunstrij-
den op de schaats te Halifax.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.'. Fieber. Aansl.: So lauft's
richtig, verkeersquiz: H-Tag. Presen-
tatie: Dieter Thomas Heek.

17.35 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit de Bondsrepubliek, Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Guldern-

burgs. Duitse serie. Afl.: Die grosse
Versuchung.

20.15 Vier schrage Vogel. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1971 van Peter
Yates. Dr. Amuse heeft het gemunt
op een diamant, die in New Vork
wordt tentoongesteld. Hij vindt dat hij
de rechtmatige eigenaar is en scha-
kelt de boef Andrew Kelp in.

21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.

Met WK kunstrijden op de schaats te
Halifax. Presentatie: Günther Jauch.
Aansl.: Lottotrekking.

23.25 ...die alles begehren. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1965 van Vin-
cente Minnelli. In een landhuis aan de
Stille Oceaan leeft de schilderes Lau-

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
wel' en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

" * zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave

1^= tweetalig bij stereo-app.
' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N«H8rland 1: 5. 26 29, 46, 51, 53 en 57herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België TV 1: 10en 44
België/TV 2: 25 en 47
Belglë/RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1:satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 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

ra Reynolds met haar 9-jarige zoon
Danny. Zij leven in afzondering; zo wil
Laura niet dat Danny naar school
gaat.

01.20-01.25 Heute.

Duitsland 3 West
09.45 Gymnastik im Alltag.
10.00 News of the week. Engelse les.
10.15 Actualités. Franse les.
10.30 Telekolleg I. Engelse les.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

2. Herh.

11.30 Aus Forschung und Lehre.
12.15 Unser kleiner Planet. Serie re-
portages. Afl. 1: Menetekel in Malay-
sia. Herh.

13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
*gie. Les 12. (herh.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 9.

14.00 WDR-Treff. Rode aarde.
15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

222: Offene Rechnungen.
17.30 Von der Faszination des

Machbaren. Informatieve serie. Afl.
2: Computer-Animation.

18.30 Gut drauf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Zeugenaussage. Engelse

speelfilm uit 1987 over de componist
Sjostakovitsj. Regie: Tony Palmer.
De film beschrijft Sjostakovitsj' ge-
spannen verhouding met de staats-
macht en zijn strijd voor een eigen
identiteit in een onderdrukkend sys-
teem.

22.30 Deutsches Theater. Gero von
Boehm in gesprek met Erwin Char-
gaff.

00.00 Jazz vor Mitternacht. Phil
Woods Quintet 2. Set.

00.50 Laatste nieuws. Aansl.: AZ-
Kurznachrichten.

'

Duitsland 3 SWF
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 12. (herh.).
17.30 Reisebilder aus der DDR. Afl.

10: Altenburg - Kiebitzen in der Skat-
stadt.

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Of-
fene Rechnungen.

18.30 Oswald von Nell-Breuning.
Zum 100. Geburtstag.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Tapferkeit des Idealisten.

Documentaire over de schrijver en
politicus Ernst Toller.

20.15 Literaturmagazin. Presentatie:
Christina Weiss.

21.00 Südwest aktuell.
21.05 Monteverdi in Mantua. Muziek-

opnamen in het Palazzo Ducal te
Mantua en het Palazzo Vecchio te
Florence.

22.00 Nachtcafé. Talkshow. Presen-
tatie: Wieland Backes.

23.20-23.25 Laatste nieuws.

RTL PLus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.05 Cubitus. Amerikaanse „teken-

filmserie. Afl.: Backe, backe Kuche-
n/Ein Foto kommt selten allein.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Der Historische Held.

08.55 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Schönheit mit Bart.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Wenn der Vater mit
derTochter.'

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 Minirock und Kronju welen.
Engelse speelfilm uit 1967. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.20 «Der Bagnostrafling. West-

duitse speelfilm uit 1949 van Gustav
Fröhlich. Met: Paul Dahlke, Richard
Haussler, Kathe Dorsch e.a.

16.00 Alias Smith and Jones. Ameri-
kaanse serie. Afl. 1: Der beste
Freund. Smith en jonesworden ervan
beschuldigd een bankroof op het
ogenschijnlijk zuiver geweten te heb-
ben.

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Warum ist Dad
eigentlich so? In de schoolbus is het
een alledaagse gekwetter niet van de
lucht. Doch dan gaat het mis omdat er
een discussie ontstaat over de beroe-
pen van de diverse vaders. Als een
van de kinderen zegt dat hij niet weet
wat zijn vader doet, wordt hij in eerste
instantie uitgelachen.

18.15 Anpfirf - Der Fussball-Show.
Met Ulli Potofski.

19.45 RTLaktuell.
20.15 Dirty money - schmutziges

Geld. Engelse speelfilm uit 1979 van
Francis Wegahy. Met: lan McShane,
Warren Clarke, Stephen Greif e.a.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall.

23.00 Griechische Feigen. Westduit-
se speelfilm uit 1976 van Siggi Götz.
Met: Betty Verges, Claus Richt, Olivia
Pascal e.a. Patricia besluit aan het
eind van de zomervakantie in Grie-
kenland niet naar München teag te
vliegen zoals haar ouders verwacht-
ten. Ze verkoopt haar ticket en gaat
op verkenning uit in de wijde mannen-
wereld.

00.40 Street Hawk. herh.
01.25-01.30 Aerobics.

SAT1
07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Nur Verlierer mus-
sen gewinnen. 09.25 Horoskop. 09.30
Wirtschaftsforum. 10.00 Programma-
overzicht. 10.05 SAT.I Teleshop.
10.30 The real ghostbusters. Ameri-
kaanse tekenfilm. Afl.: Egon der
Schreckliche. 10.50 Teletip Garten.
11.00 SAT.I SPORT. 12.35 Teletip
Fashion. 12.45 Familie Feuerstein.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Rubi-
neo und Juwelia. 13.20 «Mister Ed.
Amerikaanse komedieserie. Afl.: Die
beste Nummer. 13.50 Unsere kleine
Farm. Afl.: Der kleine Schwindler.
14.40 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
kop. 14.50 April i Paris, Amerkaanse
komedie uit 1952 van David Butler.
16.30 Teletip Wissen. 16.40 Music
News. 17.05 Auf und davon. Ötztal.
17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50Das Imperium, die Col-
by's. Amerikaanse familieserie van Ro-
bert Scheerer. Afl.: Der Unfall. 18.45
SAT.I BLICK. Aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Batman. Amerikaanse comedy-

serie van Robert Butler. Afl.: Fünf vor
Zwölf. 20.00 SAT. 1 SPORT Live.
23.00 SAT. 1 BLICK. 23.10 Der aus der
Holle kam, Briste speelfilm uit 1977 van
Michael Apted. 00.50-01.00 Program-
maoverzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Afl.: The real
Ghostbusters.

10.25 Bananaman.
10.35 Lost in space. Afl.: The Jury
kyard of space.

11.20 Jim'll fix it. Jim is in staat orildromen 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 last
mustang.

13.15 Grandstand. Sport. Met versla-
gen van de Wereldkampioenschap-
pen schaatsen, rugby en de parden-
races in Chepstown.

18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot. Mare Page infor-

meert over lopende en komende pop
videos.

18.45 Haggard. Nieuwe serie. Afl.:
Haggard at bay.

19.30 The Paul Daniels show. Serie
met meestergoochelaar Paul Daniels.

20.15 Bergerac. Vandaag: My name
is Sergeant Bergerac.

20.50 The two of us. Nieuwe serie.
Vandaag: The telephone only rings
twice.

21.15 Yellowthread Street. Afl.. The
lost man.

22.05 Holidays outings. Vandaag:
Reis door Californië per camper.

22.20 News and weather.
22.40 Match of the day. Reportage

van de wedstrijden om de Cup.
23.50 Rapido.
00.20-00.50 Dave Allen. Humoristi-

sche uitzending.

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.

Eurosport
07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10^00
Sneeuwberichten. 11.00 WK bjatlon
vanuit Raubichi (Rusland). 12.00 We-
reldbeker skiën: reuzenslalom voor he-
ren vanuit Hemsedal. 13.30 Motor-
sport: Formule 1 races. 14.00 WK
handbal. Live vanuit Tsjechoslowakije.
17.00Trans world sport. 18.00Wheels.
19.00 Surfer magazine. 19.30 Trax.
20.00 WK kunstrijden op de schaats:
vrije kuur voor dames. 00.00-02.00 WK
kunstrijden op de schaats: vrije kuur
voor dames.

Super Channel
07.00 Super 8.0.0.5. 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 Big Valley. 21.25 Good-
year Weather Report. 21.30 Pot of
gold. 23.05 Twilight Zone. 23.55 Dead
on arrival.

MTV Europe
00.00 120 Minules With Marcel. 02.00
Night Videos. 07.30 MTV's Non Stop
Pure Pop. 10.30 MTV's US Top 20
Countdown. 12.00 YO!. 12.30 Week in
Rock. 13.00 VJ Ray Cokes. 13.30 Club
MTV. 14.00 VJ Ray Cokes. 17.00 MTV
spotlight. 17.30 XPO. 18.00 The Big
Picture. 18.30 MTV's Party Zone. 20.30
VJ Kristiane Backer. 23.30 Club MTV.

België/TV 1
6'oo Cnoo'te,evisie-

19en Aanval °P de gepantserde wa-va"'Arnerikaanse speelfilm uit 1967
?.3s , Kenned?.

/l PfOQ Usical celebration. Muziek-

lB.os 'lk ~ak. Animatieserie. Afl. 194.
na 0 plons. Afl. Plons en de balleri-

-1 VanriScno°'slag. Spelprogramma.
J tatie! Ü9 vanujt Sint-Niklaas. Presen-WlB.so^.l?helFollet.1 v Oor 'maniar°- Nieuwsmagazine
w Van il?n9eren. Presentatie: Manuela
\e Ta.ao de-J\ öede^oker* en lotto-trekking. Me-

>'«l9t>a,a^en9kcoce
oe^0n9ramma"OVerZiCh,en

rn en K
rouw enharten, mannendro-

liSsèn e Serie oVer de beleve"
■W Van de twee families Kelder-

> «O.Jg _
fnemer» van een getrouwde

liam'A7menkaanse tv-film van Wil--52 -Oo n raham-I Fteeks rn9eloofli'k' maar Bardi-
iBardj ei?n de bekende mentalist JanI ?-2S k,V 9astvrouw Betty Mellaerts., ?J-3o munst '2aken.

'?3.15 w?_?rt op "terdag.
tv-film °UWenmoordenaar- Britse)\ Jenny X«h y Hays- De eenzame
llllllllli ,l'denS een bezoek aan

"Kirk Douglas en John
Wayne in 'The war wagon.
(Belgiè/TV 1 - 16.00 uur)

Engeland verliefd op de charmeur
Paul Tanner en trouwt met hem.

00.20-00.25 Coda. Valse impromptu,
Liszt, uitgevoerd door Marcel Mom-
beek.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Siegel-Ei. Toeristisch magazine

van eigen bodem en eigen streek.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Lava. Afl. 1. Humorprogramma

rond Kamagurka.
21.25-21.55 Concert. Serie hoogte-

punten uit de klassieke kamermuziek.

Vandaag: Trio a, opus 114 voor pia-
no, klarinet en cello, Brahms.

België/RTBF 1
08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma met tekenfilms De Smurfen, Opéra-
tion Mozart en Naturimages. 11.20 In-
terwallonie, magazine voor Arabieren.
12.00Spreek met ons mee, cursus Ne-
derlands. Les 17 en 18. 12.30 Espanol
con Victor, cursus Spaans. Les 16 en
17. 13.00 Tribune économique et so-
ciale. (Herh.). 13.30 La pensee et les
hommes, programma voor filosofie en
lekenmoraal. Vandaag: Le XXème siè:
cic des femmes. 14.00 Emission dia-
lectale: Théatre wallon: Flora dal'Hou-
lotte, toneelstuk in dialect van André
Gevrey. 15.35Le carnaval de Bale, do-
cumentaire over het varnaval in Bazel
en de voorbereidingen hiervoor. 16.05
Bizness news, economisch magazine.
Thema: Lïntégration des Pays de lEst
dans l'économie mondiale. Perspecti-
ves et réalités. 17.20 Arts magazine,
cultureel magazine. 17.55 Génies en
herbe, spelprogramma voor scholieren.
18.25 Gourmandises, culinair magazi-
ne. 18.40Télétourisme, toeristisch ma-
gazine. 19.15 Paardenkoersen. Aansl.:
Trekking van jokeren lotto. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Variétés a la
une. 20.10 Le jardin extraordinaire, na-
tuurmagazine. 20.45 La symphonie des
héros, Amerikaanse speelfilm uit 1967
van Ralph Nelson. België, 1944. Een

Amerikaanse dirigent die met zijn or-
kest voor de geallieerden speelt, wordt
tijdens een bombardement door de
Duitsers gevangen genomen. 22.30
Match 1, sportmagazine. 23.25-23.55
Uitslag trekking lotto, joker, weerbericht
en laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 WK kunstrijden op de schaats
vanuit Halifax, Canada. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00 W.K.
Kunstrijden op de schaats, recht-
streekse uitzending vanuit Halifax,
Canada. 22.15 Weerbericht. 22.20

Prisoneros, documentaire over de
dictatuur van generaal Pinochet.
(herh.). 22.45-23.30 Vivre comme il
faut, Vietnamese documentaire uit
1987 over het dagelijks leven in Viet-
nam.

TV5
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. 19.40My tele is rich. 20.30 Avis
de Recherche. 22.00 Journal télévisé
et Météo. 22.30 Club TVS. 22.40 Les
jeux doux. 00.00-00.40 Alice.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Nieuws Show. 7.30 Nws. 708 en
8.10TROS aktua. 12.05 TROS Ak-
tua kamerbreed (12.30 Nws.).
12.55 Mededelingen t.b.v. land en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
14.05 TROS Aktua sport. (17.30
Nws. 17.06 en 18.06 TROS Ak-
tua.). 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. 1.02-700
Niemandsland.

Radio2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04 Echo. 18.15Levensliel en le-
vensleed. 19.03 KRO's Country
time. 19.53 Uit de schaduw geroe-
pen. 20.03 NOS Jazzplatform.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7 04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop 1204
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.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws.) 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
VOO: 12.00 Muziek voor miljoe-
nen. 13.00 Nws. 13.02 Veronica
Klassiek: Noordhollands Filharm
Ork. met sopraan. 14.38 Veronica
Kamermuziekserie 89/90: Jerusa-
lem String Trio met fluit. 15.00
Nieuwe grammofoon- en compact-
platen. 16.00 Lang leve de opera! 3
opera's van Verdi. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-
Klassiek op Zaterdagavond, met
om 20,02 Mijn leven, een martel-
gang: Schubert en piano (4): 21.00
Taal en muziek (4): 22.00 Orgelru-
briek; 22.20 Laudate. 23.00-24.00
KRO-Literair: Camera obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
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 44 EO-Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30Opo doro (Open
deur). 14.00 The Troubleshooter.
16.00 Minjon. 17 00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met het

Kabinet voor Antilliaanse en Aru-
baanse zaken 17.55 Mededelin-
gen en Schippersberichten. 18.00
Nws 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws). 18 25 Kayen Rasja (Er is
hoop). 18.40 Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21 35 Deze
week. 22.00-23.00 Zaterdagavond-
uur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
1703 Limbug actueel: nieuws en
actualiteiten. 17,15-17.58 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R V.A.-berichten 8.00 Nieuws
08.10 Te bed ol niet te bed. 10.00
Nieuws 10 03 Buitenspel 1130
De Vlaamse Top Tien. 12 00 Top
30. 13.00 Nieuws. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws 17.05 Fris
van Leiever. 20.00 Hartelijk 23.30
Nachtradio (tot 06.00 uur.) Met
nieuws om 24 00 uur.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück. 07.1-5
Wunschkasten. 07.45 VeranstaV
tungskalender. 08.30 Besinnliche
Worte 09 05 LP-Markt. 10.00 Hitoder Niete. 12.00 Musik bei Tisctv
12.15 Veranstaltungskalender
12.45 lm Brennpunkt. 13.00 Hitpa-
rade. 16 05 Contra Re Jugendma-
gazin. 17.05 Forum - Das Kultur-
magazin. 18.10BRF-Aktuell 18.36
Freie Tribune. CSPCSC. 18.45
Philosophie und Ethik. 19.00Satur-
day Night Rock Show 21.05 Lotto-
zahlen

Luxemburg/RTL
05.30 Guten Morgen. 09.00 Etfi
Tag wie kein anderer am Woch^-
nende. 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL Themen am Wochenendfe.
12.15 Ist ja 'n Ding! 14.00 Vrvfc.
15.00 Sportshop. 18 00 Unglaubtf-
che Geschichten. 19.00 Neunzehjb- Vierundzwanzig. Musik Non Stof
00.00 - 01.00 Traumtanzer.

WDR4
04.05 Radiowecker 06.05Morgen-;
melodie. 07 55 MorgenandacNtJ
08 05 Zum Tage. 08.07 In unsereTh
Alter. 09.05 Musikpavillon. 12 &
Pop-Report. 14.05 Wirtschaft Aag-
sl. Orchester der Welt 15 00 CaJé
Carlton. 17.00 5 Uhr The. 19.00Aul
ein Wort 20.05 Das Sonntagskon-
zert. 22.05 Musik zum Traurnen.
22.30 Nachtexpress.
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.VA^NJJE & RECREATIErf
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 *&

De ideale camping voor uw hele gezin. Wij verhuren
nieuwe 4- en 6-pers. stacaravans. Ook reserveren wij
plaatsen voor eigen caravan of tent. Vraag gratis kleu-
renfotder. Camping 'Hohenbusch' ANWB**** Luxembur-
gerstr. 44, Burg-Reuland 4791 (Belg.). Tel. 09-
-3280227523.
PRIMA BUNGALOWS
aan strand, bos en water. Volop keus bij
HAPPY HOME: 072-151125, SGR. BL-61R
CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
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 midweekv.a. f 99,-. Folder
en ml.: Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België. Tel. 09-328765.9702. Ned. sprek.

, CÓTE D'AZUR BU FREJUS. Wooncaravans met eigen
douche en toilet. Mooi zwembad. Inl. folders: Wilmar
Caravans, tel. (070) 3463220 / 3652802. FA-61R
Luxe vakantiehuisjes te huur op 4-sterren CAMPING,
DORDOGNE/LOT Vallei, aan de oevervan de rivier, alle
voorzieningen. Info 9-17 u. 074-666499. FA-61R
DORDOGNE T.h. op camping dir. a. gr. meer, rest.,
tennisb., bar, ten-., 4-5 p. c'vans voll. ing. ’415 p.w.
(hg.sz. excl. camp.tar.). Vrij na 11/8. Inf. 04742-3362.

FA-61 R
LANGUEDOC. T.h. bungalows, landhuizen aan Middell. Zee ofach-
terland. Persoonlijk bezocht dus ook persoonlijk advies. Bel voor
gratis brochure: LEENDERS VAKANTIEHUIZEN (060) 55 91 24.

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.).

Midd. Zee: prima app., 800 m van zandstrand
nü f 150.- korting p.w.

Alteen bij HAPPY HOME: 072-151125, SGR. FA-61 R
PRIMA BUNGALOWS

bij bos en water. Volop keus bij:
HAPPY HOME 072-151125 SGR.

FA-61 R
Wat zijn de buren lekker BRUIN zeg!
Ja, wat wil je, die hebben met de kinderen zon
LUXE MOTORKRUISER gehuurd in Zuid-Frankrijk.
Altijd zon, schitterende vaarwegen, grote meren
met eindeloze stranden... en lekker eten!

" Vraag de 'Crown Cruisers' kleurenbrochure bij:
Reisburo Hoogstins - Bergen (N.-H.), tel.: 02208-97841.

FA-61R
DORDOGNE Op VAKANTIEPARKLA DRAILLE te Souillac zijn nog
vak.bung. en stacar. Lh. Ookplaats om tekamp. Zwemb., tennisb.,
Hollands recr leid ~ rest. enz. Bezet v. 14/7 tot 4/8. Tel. 03494-
-57650. FR-61 R

KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-
geld ’ 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 m2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61R

| ja_fc*\ JfotêrrfrosstèQ-
.«..vakantie ia 't bergsudje aèt over de grens

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
££ zün heuvelachtige, bosrijke omgeving. Jtamcnimet

Z^ad. toilet, ktv, mS_i-bar, telefoon. Zwembad (29*),
ÏÏSÏÏ:solanum. bowling, bar. en l_
4-daags superanrangement DM ZZ3.- p.p.
(naar knot door it **** ofüt ktt *%*****)

Ind. gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner
Eveneens aantrekkelike weekendanangementen.
Ho«t Grossfeld Postbus 441, 4444Bad Bentheim. DuitsUnd._________________

i.i i -i ■ ■ ■■ ■ ■_-___—____——_

i—___———__^_—i— i — _________
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Frledrlchadorf Natuurpark
Nackartal ■ Odmw.

Slaall Anerk Ernoiungsort m gr loot- en
rualdboomDosseft. makkeiiik*.- iclnkleracntige wandetwegen. bosleerpad

Vak won vak. op de
boerderij, part pensions

MOM i-in-in riimimeaii in.
xctot et ta.

s^é Rund urn dan
srmism?\ Hennesee

> —
Oe bruisende Hoofdstad van bet
Hocbsauerland-dtstnct en de ro-

i mantisctie dorpies vormen een
fantastisch vakantie- en
recreatiegebied: schitterende
wandeltochten tn de natuurpar-
ken Arnsberger WakJ en Homert,
watersport aan het Hennemeer,
winkelen... Vraag de folder aan
meidiverse arrangementen zoals
"Dagtocht" (vanaf 30 OM).
"Club-weekend' (vanaf 85 DM),
"V-andettochten zonder bagage
(1 «week vanaf 426 DM) of üe-
zondlveidsweek (vanaf 493 DM)'
Varfcetirsamt Meechede
D-5778 Meschede
Tel. 09-49 291 205277

Mooie natuur, oergezellig, gastvrij.
Irak erop uit In woud en veld en
maak aantrekkelijke uitstapjes in de
omgeving. Vrije tijd, sport, amuse-
ment, komlortabele hotels, restau-
rant», pensions en vakantiewonin-
gen. Vraag onze Nederlandstalige
kleurentoider aan! Verkenrsamt
Bestwig. D-5780 Bostwig. Tel. 09-
-49.2904.81275.

STAPTDES WALDES
Halonsen»Hanzestad in ongerepte
natuur. Topontspanning van water-
lot wintersport. Uitst. huisvesting.
Verkehrsveretn, Postlach 1726, 0-
-5790 Bnlon Tel 09-49 2961 8096

Land derJ> duizendbergen
m2-3J77-"> uur ben ]e er

I\J a^| Jl
______U IC IC aflllll,lllflWk C^\^mmmmt I |L
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;kun-v«l f*****-" Mt

O P»va_rvJ*«re*^____. ' ' t|J
I Hmr**°"*T* —— lij}
I g^SiSS*****^ -

J—^L^LC waar u zich
j-z ***\ P"*- volkomenHotel Am derghang thuisvoelt
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers metKTV, 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.

DACHSBERG 750 - 1000 m
Vriendelijk ontspanningsoord in Südschwarzwald. Rustig en
ontspannend. Afwisselend wandelgebied met uitgestrekte bos-
sen en schitterende vergezichten v.a. de hoogvlakten.Een va-
kantie in de natuur voor het hele gezin.
Info: Verkehrsamt D-7821 Dachsberg, tel. 09-49 7672 2041.

U
_

■ -. . D-6251 Waldbrunn-Lahr/Ww.. staatl. anerk.HaUS rernDIICK Lultkurort. Tel. 09-4964791303, part.
-pension Helga Ibel Zonnige ligging, grote ligwei met tuinhuis en denne-
groen Kmr. m. do wc vissen, kegelen, tenniscenter. VP-emdpnjs. OM
41,-. Afhalen mogeli|k.

PRIMA BUNGALOWS
in ongerepte natuurparken. Volop keus bij
HAPPY HOME: 072-151125, SGR. WD-61R

VAK. WONINGEN en pension in Sauerland/Möhnesee
met overdekt zwembad, sauna, solarium, speelpl.,
kmrs. + app. met douche/wc/telefoon/tv. H.P. v.a. 385.-
DM/wk, 4 pers. vak. woningen v.a 432 DM/wk Haus
Püster D 4788 Warstein 2, tel. 09-4929252051 Folder.

Sudbcfae. Ostfriestmd |„r eizen en zich op zn gemak voelen
glf^^^*^a*tm. Boottochten, zeilen + wandelen, fietsen
a^ _,______. . lan9s kanalen en over dijken + vissen,

1 \m*7imaL*a \ paardrijden, kamperen, zwemmen. Aan
1 o_-_ried_-ld ï de ms Lecla en Jumme' Waar de
8-»^ .t**^ natuur nog natuurlijk en vakantie nog echt

r^ ontspanning is ...
Bijv.: 1 week ontspannende vakantie al va. DM 95,- mcl.

ontbijt.
Uitgebreide informatie, evenals uw persoonlijk visum,
ontvangt u op aanvraag prompt van:
Feriengebiet Sudhches Ostfriesland, Postfach 164044 -D-2950 Leer - Tel. 09-4949163787.

?§w -sö^'jl Pension Sonnenhof, Familie Greule, D-7266
ajpw^g-erfy Neuweiler-Breitenberg (640 m), tussen Wildbach

en Bad Teinach. Kamers m. do/wc, balkon, rusti-
mU** r' m*m ge ligging, ligwei, 100 mv. bos, wildweide, bin-

nenbad 29 °C, sauna, solarium, ontbijtbuffet, VP
50 DM. Tel. 09-497055825. Huisbrochure.

Uw vakantie 1990 in het Fichtelgebirge
Rustige ligging in dal, dir. a. bos. dicht bij Bad Berneck, 1 km v.d. Bun-
desstr (ideaal verblijf v. DDR-reizigers, 55 km v.d. grens), makkelijke
fietspaden, terras, visgelegenh , moderne nw bouw, gezellige kmrs. m
do/wc. deels m balkon, rustikale gastenverblijven, bek. goede keuken,
recr ruimte m TV L0va. 24 DM en HP mogelijk Families m kinderen,
evenals senioren, zi|n van harte welkom Fam. Timm. D-8586 Gefrees.
Tel. 09-499254260 - Brochure aanvragen

J NaarLonden!
BEKIJK DAN EENS

WELKE VEERDIENST U DAAR
HET DICHTST BIJ BRENGT.

U wilt natuurlijkzo snel mogelijk op de plaats van
bestemming aankomen. Olau brengt u daarzonder
tijdverlies. U bereikt Vlissingen zonderfile-opont-
houd. In determinals wordt u zonder wachttijden
geholpen.Zonder meer een dikke plus voor Olau.
Maar de grootste is wel het luxekomfort. Dat is ge-
nieten geblazen op de Olau Hollandia, het grootste,
mooiste en modernste veerschip van de EG. Keuze
uitvierrestaurants en altijd 'live'muziek aan boord.
Maar gaat het u alleen om de kortste afstand naar
Londen, dan wint Olau.
DichterbijLonden
London is the place for you.
Olau brengt u op nog geen

ÉWat andereveerdiensten
betreft kunnen we melden
dat ze verder van Londen
afmeren,maarmeer mogen
wij nietvergelijken.
U wel.Kijk en vergelijkwelke
veerdienst tussen

80 km. aan land.En opdins- Neder|and en Engeland de
da& in bepaalde periodes andere het nakjjken geeft
doet Olau dat overdag inkl.
buskaartje naar hartje
Londen per per- laa
soon voor slechts 144,'

fïg*mlanmmm*mmL\ ,
" "/f —■—-—£*, *I_J " "

**$>
\" " i\m
f^Jy^m\amm*mmmmmm\Wk^mW

■-^JÊÊB3SB^maSL^at*am^pÉr- mêm
De uitgebreide gids metreis- en hotelarrangementen
ligtvoor u klaar bij alleANVR-reisadviesburo's en bij de
reizenverkopende banken.
Of bel rechtstreeks met Olau: 01184 -88000.______ smMM— Olau

VUSSiHGtm-mSHfIRHtSS

_
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VAK.HUISJES t.h. ook Londen. Inl. en gratis '90 brochu-
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1081
BH Amsterdam (020) 442161.

All-in v.a. ’655.-
-10-dgse busreis HP, 7-dgse skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn.
skischoenverhuur, Tiroleravond. Prachtige langlaufsafa-
ri's v.a. ’ 530,-. 10% groepskorting v.a. 10 pers. Gratis
folder. Reisburo Joytours, (070) 633635, lid SGR.

OS-61R
CARAVAN INTERLAND VERHUURT

In Karinthië a.d. Wörthersee Klagenfurt 30 compl. inger.
stacaravans van mei t/m sept. op Camping Strandbad.
En voor zomer en winter nw. Knaus caravans op Cam-

■* ping Woferigut te Brück bij Zeil am Sec en Kaprun, al-
waar u zomers en 's winters kunt skieën. Inl.: Caravan

1 Interland,Postbus 64,1230 ABLoosdrecht. Tel.: 02158-
-5533. OS-61R
WENEN 8-dgs. touringcarreis mcl. excursies en klasse-
hotel halfpension slechts ’ 569.- p.p. Vertrek vanaf 24
maart wekelijks. Vraag de gratis kleurenfolder G.T.A.
Reizen, 020-187585/126237 of uw ANVR reisburo.

OS-61R

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.

i Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag.
Tevens app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010,
(010)4130978.

'' Met de nieuwste bussen naar Benidorm, Salou, Calella,
Malgrat, Blanes, Lloret en Tossa. Korte opstaproutes,, vaste stoelplaatsen (dus nooit dringen), roken/niet ro-
ken, Nederlandse reisl. 10 en 17 daagse reizen naar div.
hotels en app. Vertrek elke vrijdag en maandag... en ex-
tra voordelig door verkoop zonder tussenpersonen... In
april kunt u al 10 dgn. naar de zon in een uitstekend ho-
tel v.a. ’ 249.- (hp), mei ’ 297.- (vp), juni ’ 319.-, juli/
aug. ’ 499.-. Paasreizen v.a. ’ 365.-. Vraag folder SOL-
MAR TOURS 040-460560. Sp-61R

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-

-1 mer/ontbijt, vakantiewoningen. Gratis prosp. 038-659917.

■MUUJI

STRAND
o.a. vanaf

fntJbH SALOU Spanje 334.-
-17 dg. logies, per bus
SKIATHOS Griekenland 595.-
-15 dg. logies

fnÜbH ALBUFEIRA Portugal 627.-
-15 dg. logies
KRETA Griekenland 675.-
-15 dg. logies

If^gJ AGADIR Marokko 795.-
-15 dg. logies
LESBOS Griekenland 795.-
-15 dg. logies

fnfibll SIDE Turkije 1027.-
-15 dg. logies & ontbijt
MIAMI Florida 1268-
-16 dg. logies& autohuur

■p|2« Strandvakanties inkl. retourvlucht,
tenzij anders vermeld. Meer infor-
matie en bestemmingen in de gratis
strandbrochure.

*jm KULTUUR
groepsreis o.a. vanaf
TURKIJE westreis 1725.-
-15 dg. logies & ontbijt
MAROKKO 1995.-
-15 dg. halfpension
INDIA & NEPAL 3195.-

RE3^ 22 dg. logies
USSR, DDR & POLEN 3895.-
-23 dg. volpension, per bus
INDONESIË 4390.-

WfflÖm 30 d& losies & ontb'it
individueel o.a. vanaf
EGYPTE 1355.-
-15 dg. logies & ontbijt
NOORD-INDIA &
RAJASTAN 2860.-
-22 dg. logies

HVQ Rondreizen inkl. retourvlucht, hotel-
overnachtingen (tenzij anders ver-
meld) en tijdens de groepsreizen
Nederlands sprekende reisleider.

BS Meer informatie en bestemmingen
in de gratis rondreizenbrochure.

VLIEGEN
retour o.a. vanaf
LISSABON Portugal 395.-
-2 apr. - 22 okt.
SPLIT Joegoslavië 415.-
-1 mei -16 okt.
DALAMAN Turkije 495.-
-28 apr. - 20 okt.

1 I TEL AVIV Israël 662.-
-20 mrt. - 23 okt.
1-4 weekse vakantievluchten, ver-
trek minimaal 1x per week in
vermelde periode vanaf Schiphol.

Q9 Bel 071-253603 voor de
gratis strand- of rondreizen-

brochure.
Voor boeking en exaktereisinforma- *A_Jv
tic kun je terecht bij de NBBS Reis-

I winkel in Maastricht of bel: *****043-212737.ia i

/ SSIö^^BOOTREIZEN
8- en 10-daagse geheelverzorgde vaarvakanties met comfor-
tabele passagiersschepen op de
MAAS " RUN " MOEZEL
v»^^^ Vraag uitgebreide kleurenfolder bij
aTjOp rederij boonstra

\*r__f_=-«r Oudestraat 13 - 8261 CC Kampen )
«*►» Tel 05202-15922 /

"""""tc*""o of bij uw ANVR-reisburo /

Schmitz reizen -1990
|van 27 t/m 30 april h.p. ’335,-

-| van 11 t/m 18 mei h.p. /66_V

|van 13t/m 22 juni h.p. ’834,- |

| van 14t/m 23 jumi h.p. ’B2O.-

Ivan 6 t/m 8 juli h.p.
124 t/m 26 aug 1.0. ’264,50

|va_^^!ri29juliirp^^^^^ ’727,-

-| van 28 sept. t/m 7 okt. h.p. ’917,-

-[varn2t/ni2^>kUrÊr ’1.133,-

-van 20 t/m 27 okt. h.p. ’625,-
-met excursie naar Praag.
Inbegrepen: verzekeringen en excursies, luxetouring -
cars v.v. toilet, luchtvering, koelkast en koffiebar.

Handelsweg 3 Susteren, tel. 04499-1541

I VLIEGENSVLUG VANAF
MAASTRICHT AIRPORT

O.A. NAAR:

COSTA DEL SOL KOS
Vertrek op 21 april Vertrek op 14 juni
8 dagenApp. La Baranda 15dagen app. Tasos, Kos Stad
1 kamer app. logies I kamer app. logies

TURKIJE TUNESIË
Vertrek op 25 september Vertrek op 3 juli
22 dagen hotel Sidelaya, Side 15dagen app. Inesse, Sousse
2 pers. kamer halfpension 1 kamer app. logies

Prijzen op basis van 2 personen per appartement.
Arke vliegt ook vanaf Maastricht Airport naar:Kreta, Rhodos,

Mallorca, Algarve en Gran Canaria.
Inlichtingen en boekingen bij

de ANVRReisadviesburo's en reizenverkopende banken.

12-DGSE REIS HONGARIJE ’ 1385.-. Incl. vervoer per
luxe touringcar, overn. op heen- en terugreis, overn. in
Sopron, Eger en Budapest, halfpension, excursies en vi-
sumkosten. Vertrekdata: 7 mei en 3 sept. Vraag ook
naar de uitgebreide folder met o.a. pendeldiensten, va-
kantiewoningen en campings! Rapide Tours, Tynaarlo,
05921-43300. HO-61R
CIRKELREIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

Praag, Budapest, Rome, Moskou
Supervoordelige stedenreizen naar Praag, Budapest,
Warschau, Berlijn, Rome, Florence, Moskou en
Leningrad. 7-daagse busreis mcl. logies/ontbijt en
excursies v.a. ’ 329,-. Meer dan 350 opstapplaatsen!
Ook unieke rondreizen door China, Thailand, Egypte en
de Sovjet-Unie. Gratis folder? Bel SRC: (020) 209796,
(030) 333033, ANVR. HO-61R

POLEN OPENT HAAR GRENZEN!!!
12-14 en 15-dgs. vakantiereizen naar Polen v.a. ’ 850-
-p.p. op basis 2-pers. kamer en volpension. Campingrei-
zen 1e kl. camping kust Polen 10-18 en 25 dgn. v.a.

’ 320.- p.p. Wekelijkse pendels: 3 verschillende routes
Noord, Centr. en Zuid-Polen retours v.v. ’ 200.- p.p.
Voor inlichtingen en boekingen INTOUR REIZEN tel.
030-626272. PO-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

Java - Bali trektocht 27 dgn. ’ 2995.-, Sumatra - Java -
Bali trektocht, 34 dgn. ’ 3395.-, mcl. vliegreis, hotels etc.
Div. vertrekdata v.a. 23-6. Folder? Djoser 071-126400.
IN-61R

Vooriaarsarrangementen
in notels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,-perpersoon
inclusiefbo-trstour,

taxi-vervü_r naar hotel of pension an
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tol 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
Gr~3 vvv terschelling
k_J 05620-3000 Jj

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29jr.), 8 NJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61 R

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
7370 AALoenen. BL6IR

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R
COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 CWOW

i

Een van de meest -mam\
toonaangevende ÊM H
Talenscholen voor H
Engels in Engeland *M^W
House«

_£» w-i ■ " ■

Brighton
Officieel erkend door (ArelS^
deBritish Council \FeICOj

" Individuele spoed- F^ISMen intensieve >_Sf__ll_N
cursussen voor staf-
en directieleden

" Intensieveen Vakantie-
cursussen voor Volwassenen
en scholieren en Studenten

" Zeer intensieve cursussen
voor scholieren gedurende
alle vakantieperioden

Vraag onze brochures aan
Houm ol English - Buraau OHS
Postbus 245 - 3700 AE ZEIST
Telefoon: 03404 - 1 7741
Fax: 03404 - 24712

10-DAAGSE EGYPTE
RONDREIS mcl. alle ver-
voer,alle overnachtingen,
alle maaltijden en excur-
sies vanaf / 1.599,-. Unie-
ke 10-daagse Nijlcruise
op prachtboot vanaf
/1.875. Folder? SRC:
(050) 145800, (030)
333033, (020) 209796,
ANVR. EG-61R

Egypte trektocht 21 dgn.
’1795, 15 dgn. /1595,
mcl. vliegreis, hotels etc.
Div. vertrekdata. Folder?
Djoser 071-126400.

EG-61R

NATURISTISCHE
VAKANTIES

in o.a. Griekenland,
Hongarije en Lanzarote.

INTERNATUUR
TEL. 085 - 61 71 34.

DB-61R

IJSLAND IS UNIEK.
De kampeerrondreizen
van Askja Reizen ook!
V.a. 15 dgn. / 2400.
Tevens autohuur op

IJsland. (055) 422566.
DB-61R

___!»WlMr^ï^M *
-Rl

■ Warstein nodigde
de gastvrije stad In u■ "Natuurpark Amsberf "Wald" 300-681 m.hy I

■ Vrssgloldwl
m Dan cdv. un- VerT*6■ knippenen Postö, _
I «O"""" 47881V3,51dJwL

H groana stad matf *Mfuuarsgl

i ?£

Fiets-, kano-, zeil-, trekkoi
en wandelvakanties 5.Of aan de poolcirkel, of

de evenaar, met TTH b^de natuur op het spod|l|
TTH - die met de leeu"
Trekking Team Holfma^

Erlebnisreisen
Am Deimelberg 40, D-SË!

Trier. |||

MMHHnMMIHM 1

ICosta Del Azahar
Las Fuentes'Alcoceber, goed^'
app.complex aan zee, gr.ft£
swimmingpool. jachthaven, h*
leiding, Pasen - spec. arr., tf.
re en prijslijst. Manna, Postf. **D-3260 Rinteln. Tel. 0
4957511313.

Sylt .
Vakantiewoninger*

Vak.won., dicht bij strand, mr"
lerland, voor- en naseizoen 5
nog vrij. Vraagt u evenib. Vermietung Bresier, D-2280
terland. Andreas-Dirks-Str. 2*\
09-4946516282. J^
ITurkije en Griekenlandrs

Gunstige vakantiewoning^
Ihre Agais-Reisen »

1 Hotel Are - spec. arrangeme^
I wkn. p.p. DMB99- mcl. vliedt

en transfer. i^

UTel. 09-49303258782. ook JJzondag. W
35

Tussenstop in het AltmüliF
Natuurpark, rustige bosdj.

)ving, groepen en bussel"
aanvraag _|

Gasthof-Pension Waldklalc
1 Metternich. D-8071 Bitz b- t,> kendorl. Tel. 09-498466501£

Ontspanning op het laC
Vakantie aan de Schttj

Boekl u een ontspannenfle vakantie L
vooriaar Laat u 2icn verwennen in .«
op boerderijen, vak won en huiien I,
FW Schleidorfer e.V., D-23V
derbrarup - Anerkannter Ertiol"!

■ Tsl, 09-4948413-11. Jj;

Frankenwald Hotel Wirtsha?
D-8641 Wallenlels Frankenwali||
09-499262450, een v d mooiSV
lels i.h natuurpark FranTI (schoonheidsprils), met alle 'S
en beste verzorging Brochure j£

I — *-Beierse Woud j|
Haus SportaliKk

Aan de voet v.d. Almberg U
m), alle kmrs. m. dowc. f
wandelgebied, i.d. buurt v.hï
nalpark, wekelijks dagtour nl
mogelijk, tennispl. in dorp, "V
DM (kinderkorting).
Fam. Kilger, D-8391 MJi«
mlansreut. Tel. 09-49855720^.

Ontspanning en herstel in
mooiste gedeelte v.h. 2

Eggegebirge, in bet idyllis**
bosdorp Blankentode.

Wij bieden: comlortkmrs m dj|
bad/wc. en balkon. Westlaal^l
ken. eigen slacht, sauna. solan|jJlwei, openhaardvertrek en ke9T
Met Pasen nog kamers vrii A|4
reet brochure aanvragen! PciiJ' 16 Haas Eggewald. D-4791 Wf
_.|aafc«_t_de, Ttl »-4929_44j»A

\
Harz - Aanbiedi".

Iln de mooie Sudharz bieden wii u ont jen rust. Ons huis grenst direct a.n. *
bieden 1 tifcHP 210 OM. 1 wkn 400, ,
1 wk. 260 OM. 2 wkn 500 DM. KmdJJ
|. gratis, va. 6 |. 10% koning
do wc 3 OM toeslag p.d. Wii halen ü. |
station met de paardekoets Mooie
m. ligwei J'
Pension Haus Unitas, I Werner, f' i
weg 3. D-3423 Bad Sachsa "'4955233697 y\

West-Turkije trektocjjjj
dgn. /1645, OosHl
trektocht 22 dgn. /jj
mcl. vliegreis, hot^'t
Div. vertrekdata v>|
Folder? Djoser J126400. J>1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinlll.

10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN■ PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE j(Joegeslavië) maandelijks i
Onder geestelijke leiding

Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautzenbergstraat 44. I
6411 LC Heerlen, tel. 045-740999.

)
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Nederland 1
3 Eucharistieviering. Van-N*^e St. Franciscus Xaveriuskerk teVi^rsfoort.

-13.05 Nieuws voor doven en
:hthorenden.

I ""Matinee. Symf. nr. 1 in e,________
39, Sibelius. Uitgevoerd door

Filharmonisch Orkest van Oslo
mmi. Mariss Jansons. Presentatie:«igtwe Visser.
ladln __ _■ . r-
.___.-[ Howards way. Engelse serie.

§ruikt een kans de voogdij over
zoontje te krijgen.
Brainstorm. Quiz. Presentatie:
"ouwe Kroeske.
■ "Journaal.
Vroege vogels. Natuur- en mi-
ogramma gepresenteerd door

vë/ieke Kappen.

,2? De grote meneer KaktusW. Kinderprogramma met Peter
Rens, Annemiek Hoogendijk en

■Ms van der Laarse.
£y Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl.

witte koningin.
BS ""Journaal.
inrwt/ ""Flying doctors. Australische
TOftersserie. Afl.: Bittere oogst. In
£^J* tijd is er een grote ommekeer in

gedrag van devroeger zo gelukki-

{milie Potter.
Per sekonde wijzer. Spelpro-
ma. Presentatie: Kees Driehuis.
Sonja op zondag. Praatpro-
ma van Sonja Barend.
Mag ik even vangen. Belas-
x>w in samenwerking met Zeg

r>AA. Presentatie: Paula Patricio
Paul Witteman.
" Achter het nieuws. Actualitei-
rubriek.

IT.I De kleinste show. Aft.: Holland-Jjrots.
» Museumschatten. Vandaag:

treki-oijfanten van de familie Cremers.
,"^OO.ll ""Journaal.

" Hanneke Kappen in 'Vroege vogels.
(Nederland 1-17.36 uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Joe weet het beter. Animatie-

film.
09.05 Een boterham met honing.

Animatiefilm.
09.15 Mimi. 6-delige Zweedse serie.

Afl. 3: Van Henri's brood ga je dood.
09.45 De toren van Pizza's. Jeugd-

magazine.
10.05 Wie was je opa's opa, opa?

Geschiedenis voor kinderen. Afl. 11:
Pieter.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 2: De electrici-
teitsrekening

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne. Vanavond: Jongebeeldende kun-
stenaars en de brandende kwestie
van het samenspelen in de schilder-
kunst; Popmuzikanten en het Rock &
Roll gevoel.

20.00 ""Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Belevenissen. Tweewekelijks

programma over een interessante
persoonlijkheid.

20.58 Van Dis in de IJsbreker.
Adriaan van Dis ontvangt binnen- en
buuitenlandse gasten.

21.58 VPRO-Cinema. Das Kaninchen
bin ich, Oostduitse speelfilm uit 1965
van Kurt Maetzich. Maria droomt van
een baan als tolk Russisch. Omdat
haar broer echter wegens subversie-
ve activiteiten tegen de staat in de ge-
vangenis zit, wordt ze niet toegelaten
tot de universteit.

23.49 -23.54»«Journaal.
: ...

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
11.00 Viering.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf. Ofl.

3: Simke Kloosterman en Reinder
Brolsma.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 Reuma... De stille pijn. Film
van de Stichting het Nationaal Reu-

mafonds.
12.55 Samendoen bindt samen. Pro-

gramma over Chinese vrouwenorga-
nisaties in Nederland.

13.25 Open Universiteit.
13.30 Studio Sport. Volleybal: Finale

Europacup 1 heren; finale Worldcup
schaatsen heren.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Computers in de klas. Les 1.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Autosport: Grand

Prix voor formule 1; NK zwemmen-
winter en NK biljarten artistiek.

20.00 ""Journaal.
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en
triomfen.

20.40 Het Europese huis. Discussie
over de toenadering tussen Oost en
West en de eenwording van Europa.

21.10 De toekomst is begonnen.
Film over internationale arbeidsver-
houdingen.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht. Van de Wilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. 6-delige se-

rie over recreatie. Afl. 3: De moeilijke
keus van de Panda's.

22.57 Muziek in de Nederlanden.
Concert no 2.: Muziek aan het hof.

23.25 ""Journaal.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
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.
15.00 Fashion.
15.30 Deksels!
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.

KIJK ELKE I
DAG

LIMBUR..^AGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO |

045-739300 |
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Nachtelijke bezoeker.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Jake and the Fatman. Ameri- j

kaanse serie. Afl.: De man diewist te ■ontsnappen. i
20.45 Le gendarme de Saint Tropez. j

Franse speelfilm uit 1964 van Jean j
Girault. Wanneer de kersverse chef ■van de gerdarmes in Saint-Tropez er ■achter komt dat zijn collega's het niet :
zo nauw nemen met hun werktijden, :besluit hij in te grijpen.

22.20 Journaal.
22.25 Chelworth. Laatste aflevering ivan de achtdelige (BBC) serie.
23.15 Match. Sportprogramma.
00.05 Rete Mia.
02.05 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz. :
04.40 Duo. Quiz. :
05.10 Classique. j

Duitsland 1
) Programma-weekoverzicht

£2? ARD-Sport extra. Transantarc-
MJn< de doorkruising van Antarctica.Br Op bezoek bij Hans Jurgenj^enbauer. Hans Joachim Kulen-

«pff.
aha"* Kopfball. Quiz voor de hele fa-
goedl6 Presentatie: Barbara Weber en

g' jjgaYogeshwar.
'"' Jl ooDie Sendung mit der Maus.
osiiKterprogramma.
el » ""Presseclub.
—y Tagesschau. Mit Wochenspie-

gei^ Diese Woche im Ersten. Pro-
i, in*»ma-weekoverzicht.5 ""Musikstreifzüge. Les
280 ""x. pianosonate nr. 26 in Es, van
r. 2)6thoven, uitgevoerd door de pia-
—jjs Heidrun Holtmann.

~~* Janoschs Traumstunde. Kin-lan''rSerie. Afl.: Antek Pistole aus Mar-Indien.5 ""Nashville Music City U.S.A.
vn-«tre( van jgjjg hoofdstad van de
ook j*>try-muziek._JJ Tagesschau.
3* ARD-Sport extra. Voetbal: WK
nütiPO' portretten van de tegenst'an-
.o_<£? van bet Duitse team.
ssei* Die Weinmacher. Documentai-Ne. Afl. 15: Bordeaux ir.
bil** ARD-Ratgeber. Gekt, tips

;oi■? alledag.
Z_^| Das Wort vom Kreuz. Gebeds-
I jar*st vanuit de Franz-Xaver-ge-
chlvn,e van Golla 'n Bangladesh
ï Tagesschau.1* Wir über uns.

23# Sportschau.
1>0"? eaLindenstrasse. Serie. Afl.—-2: Die Abrechnung
1^ Die Goldene 1. Winnaars van'^ARD-tv-loterij.
00 sir? Weltspiegel. Reportages bui-'■"''jS^nd-correspondenten.

J Sportschau-Telegramm.
I^r Programma-overzicht
id i? ""Tagesschau.
nij^eoßote Erde 11. Serie. Afl. 3:
rg ja^für den Endsieg.

V ve aus Dresden. Programma„ r^ de geestelijke nood van DDR

'n_ters-M'!-ïo Ta9esscnau20$/^ Hundert Meisterwerke. Serie.

-^^daa9: Madehen mit Haaiband,
n"^lclerij van Roy Lichtenstein.!-J^ Gott und dieWelt Verslag van

Wereldconferentie voor kerken in

Seoel.
00.00 Detektiv Rockford. Afl.: Hande
weg von meinem Puzzle.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
09.00 Programma-weekoverzicht.
09.30 Aus der Tiefe rufe ich. Oecu-

menische kerkdienst vanuit het Zwit-
serse Boswil

10.15 Mosaik. Vandaag: Berlin, wie
haste dir verandert.

11.00 Stadtschreiber Matinee, lm
Unterhaus, uitreiking van de Duitse
Kleinkunstprijs 1989.

11.55 **Das Sonntagskonzert. Ta-
bleaux d'une exposition van Moe-
sorgsky.

12.45 Heute.
12.47 DDR vor der Wahl. Presentatie:

Helmut Schimanski
13.15 Damals -» Vor vierzig Jahren.

Oude weekjournaals. Vandaag: Strijd
om het Saarland.

13.30 Wind in den Weiden. Poppen-
serie. Afl.: Das grosse Golfspiel.

13.50 Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Zeit zum Spielen.

14.15 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:
Einde Linde namens Paul.

14.45 Umwelt. Milieumagazine gepre-
senteerd door Felix Tolxdorff.

15.15 Danke schön. Actie Sorgen-
kind. Aansl.: Bekendmaking van de
grote prijs.

15.30 ""Stadteturnier. Vandaag:
Cultuur uit Neurenberg.

17.00 Heute.
17.05 Die Sport-Reportage. Met

Magdalena Muller. Bundesliga-voet-
bal en ijshockey, halve finale play-
offs.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Petra Gerster.

18.50 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten. Pre-

sentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Am Rand der Strasse. Serie.

Vandaag: Motels in Amerika.
20.15 Günter Pfitzmann. Der Millio-

nenerbe. Vandaag: Lieber reich, aber
glücklich Johannes Redlich leidt in
een dorp aan de Lüneburger heide
een eenvoudig bestaan. Hij heeft een
groot hart, maar heeft het nooit ver
geschopt.

21.15 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-
tag.

# Susanne Uhlen, Peer Augustinski en Günther Pfitzmann
in 'Lieber reich, aber glücklich'. (Duitsland 2 - 20.15 uur)

21.30 ""!! re pastore. Opera van Mo-
zart. Uitgevoerd door de Academy of
St. Martin-in-the-Fields 0.1.v. Sir Ne-
ville Marriner m.m.v. solisten.

23.30 ZDF Sport extra. WK Formule 1
races te Phoenix.

00.55-01.00 Heute.

Duitsland 3 West
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 2. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 51. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over cursussen.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 25. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
11.00 ooSehen statt horen. Week-

magazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Walter
Jens over Lessing - Nathan der Wei-
se.

13.15 Begleitprogramm zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Filmportret
van George Grosz.

14.00 Kinder, wie die Zeit vergeht!
Spelprogramma.

15.00 MGreta Garbo. Gösta Berling,
Zweedse speelfilm uit 1924. Deel 2.

16.30 Kultur-Geschichten. Nagel mit
Köpfen, reportage over het gebruik
van spijkers.

17.00 Wie ein Bauer auf dem Feld.
Filmportret van de kunstenaar Gün-
ther Uecker.

17.45 Urlaub mal anders. Reportage
over overlevingskampen.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 9:
Die falsche Anklage.

18.30 Gott und die Welt.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 90 Tage. Canadese speelfilm uit
1985 van Giles Walker. De romanti-
sche Blue komt via een huwelijksbe-
middelaar in contact met een vrouw
uit Korea.

21.36 West 3 aktuell.
21.45 Showkolade. Amusementspro-

gramma met Gunther Emmerlich.
23.15 Experimente. Steps, experi-

mentele film van Zbigniew Rybczins-
ki, gepresenteerd door Dieter Hens.

23.45 Herman van Ulzen. Hauptsa-
che egal.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
08.00 Telekolleg I. Cursus Engels ivoor beginners. Les 22. (herh.).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde, i

Les 2. (herh).
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels, iLes 51. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Informatie |

over de cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur- I

kunde. Les 25. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie, iLes 5. (herh.).
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heinmat - unsere Heimat. ;
Programma voor Grieken, Spanjaar- i
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Wal-
ter Jens over Nathan der Weise van
Lessing.

13.15 TV-begeleidingsprogramma.
14.00 Das Saxophon. Programma

over de geschiedenis van de saxo-
foon en zijn bouwer Adolphe Sax.

15.00 ■Getreiter Schlitzohr. Franse
speelfilm uit 1961 van Jean Renoir.Juni 1940. Een Franse soldaat in
Duitse gevangenschap doet alles om
te ontsnappen.

16.30 Hobbythek. Vandaag: Licht en <lampen.
17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle. ;

7-delige serie over de bereiding van ivolwaardig voedsel. Afl. 2.
17.30 Nimm's Dritte. Magazine met iGerard Ruddies.
18.00 Touristik-Tip. Toeristische tips. j

Vandaag: 1. Reizen naar de DDR. 2. |
Nieuws van de internationale vakan- j
tiebeurs in Berlijn. 3. Toeristisch !
nieuws. Presentatie: Ulrich Eitel.

18.15 Clip-Klapp. Muziek en amuse-
ment gepresenteerd door Manfred i
Sexauer en Britta.

19.00 Abendschau Bliek ms Land j
am Sonntag.

19.30 Die Schlagerparade der j
Volksmusik. Gepresenteerd door |
Ramona Leiss.

20.15 Europabrücke. Europalaver, iinternationale gasten vanuit Baden- i
Baden.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Komm Du bloss hoim. Toneel- j

stuk waarin de Schwabische volks- j
aard geparodieerd wordt, uitgevoerd j
door de theatergroep Schwabenof- ■fensive.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach-

sendung mit Metty.
09.30 Vom Zaren bis Stalin. West-

duitse documentaire uit 1961 van Ra-
phael Nussbaum.

11.00 Genoveva. Italiaanse speelfilm
uit 1952 van Arthur Maria Rabenalt.
Met Rossano Brazzi, Arme Vernon,
Gianni Santuccio, Edmea Lari, Enzo
Fiermonte e.a. In de middeleeuwen
wordt er weer eens stevig gevochten
tussen Moslims en Europeanen. Alles
wat strijdbaar is neemt deel aan de
Kruistochten.

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Amerikaanse serie. Afl.:
Grossmutters zweiter Frühling. Don-
na's moeder wordt na een wereldreis
verliefd op de statige Major Applega-
te.

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.00 Dr. Who. Engelse sciencefic-
tion serie. Afl.: Die Todesmanege auf
Segonax (1).

14.30 Es gibt immer einen Morgen.
Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
Douglas Sirk naar een vertelling van
Ursula Parott.

16.00 Er hat Glück mit Monika. Blij-
spel van Ridi Walfried. TV-regie: Al-
fred M. Anders.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Psalm 69, schilderij van Ernst
Fuchs.

17.50 RTL Musikrevue. Duitse schla-
gers.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz. Vandaag: Colorado.
Presentatie: Björn Hergen Schimpt.

20.15 Der lachende Vagabund.
Westduitse speelfilm uit 1958 van
Thomas Engel. Met H. Nielsen en
Fred Bertelmann. Redacteur Berghoff
van de Abend-Express wil trouwen
met Pia Hollebusch. Doch er komt
een kink in dekabel door toedoen van
Tante Olga, de vrouw van directeur
Vogelsang.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenmaga-
zine.

22.15 Prime Time. Spatausgabe.
22.35 Tuttu Frutti. Erotische spel-

show.
23.35 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Spurensuche.
00.25 Sexy Clips.
00.50 Tuttu Frutti. Erotische spel-

show. (herh.).
01.40-01.45 RTL plus-Aerobics.

SAT1
08.10 «Mister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Die beste Nummer. 08.35
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Rubineo und Juwelia.
09.00 Batman. Amerikaanse comedie-
serie. Afl.: Fünf vor zwölf.Teil I + 11.
09.50 Teletip Kochen. Aansl. Teletip
Backen. Aansl. Ihr Horoskop. Ihr Ho-
roskop. 10.00 SAT. 1 Sport. 10.30 Auf
und davon. (Herh.) 10.55*50 gesehen.
11.00 SAT. 1 Sport. ATP Toernooi in
Indian Wells. 12.30 Hauptsache wir
verstehen uns! Afl.: Die Geschichte der
Kommunikation. 'Sendernetze und Sa-
telliten. 12.45 Zeitreise. Quiz. Presen-
tatie: Helmut Markwart. 13.10 Teletip
Erziehung. 13.20 Unsere kleine Farm.
Amerikaanse avonturenfilm. Afl. Kin-
derstimmen.l4.lo Tier + Wir. 14.35
SPORT live. Eishockey Bundesliga.
4.Halbfinale-Playoff. 17.10 Das Tode-
sauge yon Ceylon. Aktiefilm uit 1962
yon Gerd Oswald, met Lex Barker, Ann
Smymer en Hans Nielsen. 18.45SAT.I
Bliek. 19.05 Die Schone und das Biest.
Amerikaanse serie. Afl. Ritual der Un-
schuld. 20.00 SAT. 1 Sport. ATP-toer-
nooi in Indian Wells. 21.50 SAT.I Bliek
und Sport. 22.00 Talk im Turm. 23.30
Auf der Flucht. Amerikaanse serie. Afl.:

Die Jünger des Teufels. 00.20-00.30
Programmaoverzicht.

SSVC
11.30 Programm for primary tea-
chers.

11.45 Children's SSVC. Bananaman.
11.55 Dizzy heights.
12.20 The lone range.r. Afl.: Deatfi
trap.

12.45 The Chart Show. Nonstop vi-
deos van de top tien.

13.35 Sportsmasters. Quiz gepre-
senteerd door Dickie Daves.

14.00 News and weather.
14.10 The bill doublé bill. Afl.: In the

frame and Good results.
14.55 Cartoon time.
15.10 The invisible man. Afl.: Power

Play met David McCallum.
16.00 Match of the day live.
18.05 The Flintstones.
18.25 Bullseye.
18.50 Highway. Gepresenteerd door

Harry Secombe.
19.25 News and big weather report
19.40 Catch Phrase.
20.00 Eastenders.
20.55 Agatha Christie. Afl.: Peril at

end House.
22.35 Short and Curlies.
22.50 Mastermind.
23.35-00.20 That's life. Nieuwe serie.

Esther en het teamkomen weer terug
op het scherm, met nog meer humor?
miskleunen, speciale opdrachten erl
verhalen voor de consument.

BBC Europe
09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays compilation.
10.15 Morning workship for lent
11.00 Bazaar.
11.25 Buongiorno Italia!
11.50 Four on film.
12.20 You in mmd.
12.30 Step up to word power.
12.55 lt doesn't have to hurt.
13.05 Sec hear.
13.30 Country file.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Volgens aankondiging.
18.05 The clothes show.
18.30 Antiques Roadshow.
19.15 Quit and win.
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: two circles of de-

ceit
00.25 Skating.
01.10 Cricket

************* **************

Eurosport
07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 Trax. 10.30 WK kunstrij-
den op de schaats, vrije kuur voor da-
mes vanuit Halifax. Met Ned. commen-
taar. 12.30WK biatlon vanuit Raubichi.
13.30Motorsport: Formule 1 races van-
uit Amerika. Met Ned. commentaar.
14.00Rugby: hallengeCup. 15.00Bok-
sen. 16.30 Motorsport: Formule 1 races
vanuit Amerika. Met Ned. commentaar
17.00 Atletiek vanuit Den Haag en
Athene. Met Ned. commentaar 19.00
Paardenshow. 20.00 Voetbal: FC bar-
celona - Celta. Met Ned. commentaar.
21.30 Motorsport: Formule'l races van-
uit Amerika. Met Ned. commentaar.
00.00-02.00 WK kunstrijden op dé
schaats: wereldgala. Met Ned. com-
mentaar. !*

Super Channel
07.00 Super BOOS. 11.00 The Mb*.
15.00 lt is written with George Vande-
man. 15.30 E.R.F. 16.00 Touristic Ma-
gazin. 16.30 The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Financial Times Busi-,
ness Weekly. 18.30 Hit Studio Interna-
tional. 19.30Videofashion. 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
07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20 13.30Club MTV. 14.00 VJ Pa_(
King. 17.30 MTV Spotlight. 18.08
MTV's Greatest Hits. 19.00XPO. 19.30
VJ Kristine Backer. 22.30 New Visiona
23.00 Week in Rock. 23.30 Club MTV. ;

België/TV 1
iiH.Jj? 2oetekoek met Samson.
■'<ffi,L Eucharistieviering. Vanuit de
1 '-On aaskerk te Grimbergen.
SÏÏL 1!!* «vero-e
,^'3.35 Sunday Proms. Die See-j^J^T3!!, symfonisch gedicht van Ale-

-I'rlloQ1*1' von Zemlinsky, uitgevoerd
-^J Kon'nWilk Filharmonisch Or-

van Vlaanderen 0.1.v. Günter
__F'"o rvFio^^er mijn lijf. Maandelijks ge-
rt^m 'dsma9az'ne met als noofd-
fir^tie^r °m9aan me' alcohol. Presen-. rftri n'-^ana Rodts, dr. Toon Goossens„^*Valkenee..
■ <orvj e uur Jessie- Gevarieerd

met onder
i/^is actual',eit' 9U'Z superfan, optre-

i', cl'erenrubr'ek, tekenfilms, Tra-
A^n 'nan-feuilleton en het verhaal

1,1 vJfe_.een land o' stad. Presentatie:
>■*£.* Ca,uwé

y °6ri »■ P°°' tot evenaar- De®' 1
f^Eiui ?!'Scne kwis gepresenteerd door
'Nert^isels. Thema: Noord-Brabant"S^and).
°o 2__HJWs

«OS v tak- Animatieserie. Afl. 195.
Ms « n Pool tot evenaar. Deel 2.
**S JPortweekend 1.

en programma-

Aansl.: Verkeerstip.
£45 Afl. 2: Te voet.*..5 rf*°rtweekend 2.
|||||~, ade in Vlaanderen. Alfa-

GToon Goossens en Karla
Ridts in 'Over mijn lijf. (Bel-
gië/TV 1-14.00 uur)

Papa-Tango, Vlaamse serie over de
belevenissen van een brandweerpe-
leton. Afl. 3.

20.55 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl.: Boezemvriend.
Matlock moet iemand verdedigen die
ervan verdacht wordt de auteur die
een biografie over hem schreef te
hebben vermoord.

21.45 Blikvanger - extra. Lente- en
zomermode 1990.

22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

22.30 Nieuws.
22.50 De verovering van het lucht-
ruim. Afl. 10: Gevechts-
vliegtuigen (Fighters).

23.45-23.55 Coda. Plastische kun-
sten: Bèta Kappa, van Morris Louis
(National Gallery of Art - Washing-
ton).

België/TV 2
21.50-01.00 Motorsport. Grote Prijs F

1 van de USA, rechtstreekse reporta-
ge vanuit Phoenix. Commentaar: Dirk
de Weert en Dirk Abrams.

België/RTBF 1
10.30 Les chrétiens dans la vie sociale.
Politieke uitzending, (herh.). 11.00 Pro-
testantse kerkdienst. 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: Mexico. Presen-
tatie: Soda. 15.45 Cinéma a la une.
15.55 Et la vie continue. 4-delige serie.
Afl. 4 en slot. De verhouding tussen Sa-
verio en zijn oudste zoon wordt steeds
meer gespannen. Vittorio kan de prak-
tijken van zijn vader niet negeren.
17.50 Nouba Nouba. Kinderprogram-
ma met de tekenfilms Cubitus en Bouli.
18.20 Actualités a la une. 18.30 Sport-
magazine. Presentatie: Roger Labou-
reur. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Cinéma a la une. 20.10Pas pos-
sible. Maandelijks programma met vier
ongebruikelijke uitdagingen. Presenta-
tie: Thierry Tinlot en Lolita Morena

21.25 La goutte d'Or. Tv-film naar de
roman van Michel Tournier. Regie:
Marcel Bluwal. 23.20 Weerbericht en
laatste nieuws. 23.50-24.00 Tribune
économique et sociale.

België Télé 21
18.35 Carré noir. Pierres d'étoils, muzi-
kaal epos over de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostela. (herh.). 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 ■Jean Gabin-cyclus. Chien perdu sans
collier. Franse speelfilm uit 1955 van
Jean Delannoy. De 11-jarige Alain Ro-
bert, die in een liefdeloos voogdijgezin
is geplaatst, gaat op zoek naar zijn
ouders. Veroordeeld voor landloperij
neemt de rechter Lamy hem mee naar
het Terneray centrum waar jongecrimi-
nelen in betrekkelijke vrijheid kunnen
leven. 21.30 Tekenfilm. 21.45 Auto-
sport. Grand Prix F1van Phoenix, V.S.
Rechtstreekse uitzending. 23.55-24.00
Weerbericht.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 L'ecole des fans. 18.00 30 Mil-
lions d'amis. 18.35 Flash Varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Du cóté de chez Fred. 20.40
Champs Elysées. 22.00 Journal. 22.30
Sept sur Sept. 23.30-00.35 Mon oeil.

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 Ontbijt-
show (7.30 Nws.). 7.53 Ter over-
weging. 8.08 Groot nieuws. 9.03
De verbeelding. 9.30 Overloop.
10.02 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier. (12.30 Nws). 13.08 Hier en
Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek. (17.30 Nws.) 18.08 Meer
over minder op zondag. 19 02 Ar-
chie 20.02 The Bands. 21.02
Showtime 21 30 De onruststoker,
hoorspel. 22.02 Jazzspectrurn
23.05 Met hetoog op morgen. 0.02
Nachtwacht. 6.02-7.00 Een goede
morgen met Ron Brandsteder.

Radio 2
Elk heel uur nieuws 8.08 Vroege
vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel. (1). 10.30 Mu-ziekmózaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14.02 't Is te
Hoopen. 16.02 Hollands welvaren.
17.30Kom 'ns langs in Des Indes.
19.02 Dat zoeken we op. 20.02
Showtime. 21.00-7.00 Zie rad» 1

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 Miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits. 15.02 Hitweek.
16.02 Zalige liefdeslijn. 18.02 Tijd
voor loen. 19.02 Pop-eye. 20.02
Studio 3, metom 20.02 Studio 3 ak-
tueel: 21.02 Studio 3 special: 22 02
Studio 3Live: 23 02-24 00 Studio 3
Hubert on the air.

radio
Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
Kamermuziek: Nederlands Koper
Kwintet. 9.00 Musica Religiosa et
Profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering
11.00 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02
Opera matinee. 14.00 Onder de
groene linde 14.15 Concert op de
zondagmiddag: Concertgebouw
Ork met fluit. Aansl : Praten over
muziek 16.00 De Nederlanden.
16.30 Diskotabel. 18.00 Nws
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte 22.00 Ka-
merconcert: Nederlands Koper
Kwintet. 23.00-24.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 9.02 Woord op zondag
9.30 Te Deum Laudamus. 9.55
Waterstanden 10.00 Kerkdienst
10.48 Wilde Ganzen 1050 Het
verhaal. 11.00 De andere wereld
van zondagmorgen. 12.00 Nieuws
12.05Het zwarte gat. (13.00 Nws.)
14.00Radio Romantica 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie
en kerkmuziek. 18 40 De onbeken-
de Islam 19 00 Programma voor
buitenlandse werknemers 19.20
Suara Maiuku 19 55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20-22.10 Mede-
landers Nederlanders

Omroep Limburg
09.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten. ensembles en ko-
ren 18.05-19.00 Sport

BRT 2
6.00 t-teuws 6 05 Goede morgen,
morgen (6.30. 7.00, 7.30 Nieuws)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax 9.00 Visum 10.00
Nieuws 10.03 De pre-historie
11.00 Oordegeiijk. 13 00 Nieuws
13.10 Hittentit 14.00 Fiestag.
17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaffee
(om 18.00 Nieuws) 20.00 Vragen
staat vrij (om 22.00 Nieuws) 23.30-
-6.00 Nachtradio (0 00, 5.00 en 5.30
Nieuws)

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auttakt 745 Ver-
anstaltungskalender 8.05 Fröhli-
cher Auttakt 830 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung Uver
Ameröllcheren an Vertellchere. Do-
refjeschwatz. 10.00 Volkslieder
11.05 Schlagersouvenirs 1235
Ruckblick. 14 05 Die deutsche
Schlagerparade 16 05 Domino
Die Spielshow des BRF 17.05
Sportmagasin 18.40 Senioren-
funk 19.00-21.00 Wunschkonzert

i

21.05 Sportresuftate vom Wochjt'
nende.

Luxemburg/RTL
4.00Musik Non-Slop 7.00 Heimat-
melodie met Edy Hildebrandt 9 OCF
Sonntagsfruhstück met Rianer Hot-;
be 11.00 Ruckblick 12 15 Mus*,
parade metStephan Otfierowski.
14.00 Wunsch Dir was met Gimi
ther Meyer 17.00 Spoctshop met
Benno Weber. 18.00 Nachgefragt
met Geert MüHer-Gerbes 19 00
Volkstumliche Hitparade 21.0CÊCountry Coach met Achtm GrauL-
-22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig,
00.00-01.00 Traumtanzer t

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-*
melodie 6.05 Volkstümlicht Mati,'
nee met Banda di Musicaen hel lr»
terregional Operachor uit Neede'
10.05 Operette nach Wunsch;
12.05 Musik Ist Trumpl 13.00 Heiv
ma(melodie Folkkxe rund urn (Mt)
Welt Presentatie: Avia Semadan
14 05 Was dart es sem? Verzoek'
platenprogramma met Richard
Schippers 17.00 Der Tag urn hint
met Ellen Godde 18.05 ScheMack-
Schatzchen. Das Fernweh nn
Schlager met Fried Poestges
19.00 Auf ein Wort. Abendmetodie
met Sabine Meienreis 20 05 Erin,
nerving 22 05 Musik zum traurnen.
22.30 ARD Nachtexpress
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Omroepjournalist Huub Mans: 'Ik heb een heerlijk asociaal beroep'

Een dubbel jubileum bij
'Van gewest tot gewest'

door harrie cremers
MAASTRICHT - Huub
Mans en 'Van gewest tot ge-
west. De tv-kijker in Lim-
burg weet niet beter of die
twee horen bij elkaar. Het
regiomagazine van de NOS
bestaat aanstaande woens-
dag vijf-en-twintig jaar.
En., .in de loop van dit jaar is
er bovendien nóg een zilve-
ren jubileum. Dat van de
Limburgse redacteur, die 25
jaar in de omroepjournalis-
tiek zit. De nu 56 jaar gele-
den in de Venlose Lom-
straat geboren Huub Mans
sleet de eerste zes jaren
daarvan bij de vroegere
ROZ en daarnavolgden ne-
gentien NOS-jaren. Maar in
de journalistiek zit hij al
heel wat jaartjes langer. Eén
ding staat voor Mans onom-
stotelijk vast: „Ik wil zo lang
als Van gewest tot gewest
blijft bestaan, er bij blijven.
Omroepjournalist< het is
een heerlijk asociaal be-
roep, maar ook een branche,
die voortdurend in bewe-
ging is."

Toch had Huub Mans ooit musi-
cus, in de ernstige zin van het
woord, willen worden. Maar dat
feest ging mooi niet door. „Mijn
vader zei: musicus? Jongen, daar
is geen brood mee te verdienen.
Er loopt hier in de stad iemand
rond die nog geen kwartje heeft
om naar de kapper te gaan."
Huub Mans - zijn vader was sla-
ger in Venlo- onthult vervolgens
dat die musicus Hein Jordans
was, de bekende dirigent.

" Huub Mans: „Ik bedenk de onderwerpen, doeresearch, regie en interviews."
Foto:FRITS WIDDERSHOVEN.

voorbeeld aan de afgraving van
het plateau van Margraten. Wan-
neer je, nu we het toch over de
natuur hebben, bijvoorbeeld
wanneer je een schilder portret-
teert als Patrick Creyghton - dat
heb ik vorig jaar gedaan - dan
kom je automatisch ook terecht
bij de prachtige landschappen
die hg heeft gemaakt."

" Wie maakt voor tv-kij-
kend Nederland uit welke
onderwerpen over Limburg
op de buis komen?
„De onderwerpen voor Van ge-
west tot gewest worden vanuit
de regio bedacht en gemaakt. Ik
bepaal de keuze en doe research
van onderwerpen die binnen

onze formule passen. In Hilver-
sum breng ik ze dan tijdens dé
redactievergadering ter tafel.
Zelden komt het tot diepgaande
meningsverschillen omdat je na-
menlijk al zo lang met elkaar
werkt. Je weet wat je ter sprake
kunt brengen en wat niet. De
eindredacteur heeft natuurlijk
het laatste woord, maar dat ge-

beurttoch in een heel leuk, colle-
giaal samenspel."

" Na negentien jaartv-werk
zul je Limburg nu wel van
binnen en van buiten ken-
nen?
„Ik weet een heleboel en ik ben
op veel plaatsen geweest. Maar
nog steeds kom ik dingen tegen
waarvan ik moet zeggen: verrek,
dat wist ik niet! Overigens pro-
beer ik de onderwerpen natuur-
lijknaar genre en inhoud geogra-
fisch zo veel mogelijk te sprei-
den. Een beetje actualiteit moet
het onderwerp wel hebben voor
een leukefollow-up en de achter-
grondinformatie, die je van ons
mag verwachten."

0 Hoeveel programma's
over Limburg komen jaar-
lijks in 'Van gewest tot ge-
west' op het scherm?
„Dat zijn er toch gauw zon twin-
tig, dertig. Als hetaan mij zou lig-
gen, dan zouden dat er nog veel
meerkunnen zijn. Maar ja,de an-
dere provincies moeten ook aan
bod komen. En vergeet niet: ik
heb ook maar twee handen. Ik
bedenk de onderwerpen, doe zo-
als gezegd research, doe deregie
bij de cameraploeg, bepaal de
shots en neem de interviews af.
Je stelt het onderwerp dus eigen-
lijk helemaal zelf samen, schrijft
en zegt zelf de commentaartek-
sten. Alleen de centrale presenta-
tie, die we vroeger ook nog op
toerbeurt zelf deden, die doet nu
Jantine de Jonge als vaste pre-
sentatrice."

Ondertitelen

" Moeten Limburgse zaken

nog wel eens ondertiteld
worden?
„Jawel, hoor. Kijk als iemand
spontaan in het dialect begint te
praten, dan ga ik daar gewoon
mee door. Dat ondertitelen doen
we zelf, want in Hilversum heb-
ben ze geen beëdigde vertaler
Limburgs. Van het Kerkraadse
Tlimmel Sacrament noch a mal"
ofzoiets maken wij dan dan 'Pot-
verdikke-nog-an-toe'. Weet je,
voor het thuisfront doe je het
nooit goed en uitgebreid genoeg
en in Holland zeggen ze tegen
me:vindt je dat nou zo leuk? Dus
je hangt er altijd tussenin. Vroe-
ger heb ik veel carnavalsreporta-
ges gemaakt. Ik herinner me nog
dat in Venlo een buuttereedner
als 'Hadjelou' optrad. Hadjelou is
het Venloos voor een stomme-
ling die je driekeer iets moet uit-
leggen voor hij het begrijpt. Ik
vertaalde dat dus met 'Bolletje
Ui. Je begrijpt hem vermoede-
lijk al. Bij de eerstvolgende po-
diumbeurt werd de buuttereed-
ner door de zaal luidkeels be-
groet met 'Bolletje Ui. De man
zei tegen me: zeg Huub, als je
nog eens iets weet!"

" Nog een slotvraagje. Lim-
burgs gouverneur Sjeng
Kremers neemt, zoals be-
kend, afscheid. Schenkt
'Van gewest tot gewest'
daar ook aandacht aan?
Huub Mans trekt voor de laatste
maal tijdens dit interview aan zn
pijp en zoekt naar nieuwe tabak:
„Kijk, dat is nou ook weer zoiets.
De media komen daar natuurlijk
op af. Reken maar dat de gouver-
neur nogal wat aandacht - en te-
recht, denk ik - krijgt. Maar ja, in
zon gevalkijkt deze Huub liever
even de kat uit de b00m....".

Belgen schrappen
naam BRT-radio

Van onze rtv-redactie "3

HEERLEN - Vanaf mei onde |j{
gaat de Belgische radio cc«.
naamsverandering. De prograß
ma's van BRT 1, 2 en 3 worde "*voortaan in België aangekondig -,
als Radio 1, 2 en 3. j
De wijziging van de naam hou<
verband met de nieuwe huissti
die bij de BRT wordt ingevoeP
Zo zal op tv voortaanals logo cC ö]
neervallend, dubbel gevouvvej (^
embleem te zien zijn. Voorts zi» Se
len zowel bij tv als radio de pi* fc
gramma' s 'klantvriendelijk je
worden begeleid. De BRT wil <t
die manier haar imago vergrote) ]),
en met name waar het televisi
betreft opnieuw in de concurre" oj
tieslag gaan met de commercie} Zi
Vlaamse Televisie Maatschappil lis
In ons land werden al eerder - »
navolging van de BBC - de n»
men gewijzigd van Hilversum |
2 , 3 en 4 in die van Radio 1, 2 i'
en 4. De wijzigingvan de roepie
men voor de radio - nu ook "!
België - kan tot verwarring W
den bij de radioluisteraars in Ne
derland en in België. Per slot v*
rekening voor wordt men nu *beide landen geconfrontee'
met dezelfde aankondiging va'
de radiostations 1, 2, 3 en 4. h

(ADVERTENTIE) >Q

I I
I ALUMINIUM H_|n_|■ KUNSTSTOF 'a

ALKUBOUU
Dorpsstraat 7 Niith, tel.046-2419' f'

Beginjaren
De eerste redacteur van 'Van ge-
west tot gewest' in Limburg was_ overigens Jan de Rode, een ge-
.boren Amsterdammer. De enige
van de oude garde die er nog is
van de beginnelingen. Huub
Mans: „Toen ik indertijd sollici-
teerde was ik journalistiekmede-
werker by het Landbouwschap.

Ik werd bh 'Van gewest' aange-
steld voor de randstedelijke pro-
vincies! Je hoort het goed. Met
veel plezier heb ik dat vier jaar
gedaan. Ik woonde toen in Reeu-
wyk en in Bussurn. Maar in 1975
zei m'n baas: jongens, dit is
eigenlijk te gek. Dit klopt niet
met onze formule. Een geboren
Amsterdammer die in Limburg
zit te pionieren en een Limbur-
ger die in Holland zit te romme-
len. Dus Jan deRode terug naar
het westen en Huub Mans naar
het zuiden. Ik kreeg Limburg en
Oost Brabant."

# Noem eens een paar on-
derwerpen uit jouw 'Ge-
west-tijd, die persoonlijk
indruk op je hebben ge-
maakt?

Huub Mans: „Oei, daar vraag je
me wat. Veel ligt aan degenen,
die het onderwerp dragen. Zo
had ik eens zon prachtige spoor-
man uit Heerlen. Hart op de tong,
iemand die de camera niet
schuwde. Hy gooide eruit wat
hem op het hart lag."

Mans doet een trekje aan zijn
pijp, fronst de wenkbrauwen en
herinnert zich vervolgens als de
dag van gisteren: „O ja, ik heb
eens een onderwerp gemaakt
over een zwerver in de Peel.

Gradsientje heette de man. Zijn
eigen voornaam en die van zn
moeder. Zijn achternaam kon hij
me niet vertellen. In ieder geval
woonde de man in een bouwval-
lig hutje in Zeilberg, gemeente
Deurne. Met golfplaten en derge-
lijkehad hij zn keet in elkaar ge-
prutst. Zon keet waar de boeren
in schuilen als het regent wan-
neer ze op het veld zijn. Die man
had veertig hondjes. Anders
niks, een geweldige reportage is
het geworden."

Promotie

" Heb je niet het idee dat je
met reportages over Lim-
burgse onderwerpen tege-
lijkertijd public relations
voor de provincie bedrijft?

„Ach, promotie zal er wel aan te
pas komen. Maar dat is natuur-
lijk niet de eerste opzet. Kijk, ik
heb prachtige stukjes natuurvan
Limburg laten zien. Maar ook de
verziekte stukjes natuur hebben
we met woord en wederwoord in
beeld gebracht. Ik denk dan bij-

Carine Crutzen (tv-serie 'De Brug') als Maria Callas op het toneel

Heerlense opnieuw in hoofdrol
door harrie cremers

AMSTERDAM - Zij kan geen
Limburgse zijn, denk je dan. In
de tv-serie 'De Brug', waar zij
als mevrouw Loes Meerdink
samen met Mare Klein Essink
de hoofdrol voor haarrekening
neemt, spreekt zij perfect Ne-
derlands. Maar haar naam ver-
raadt dan toch weer haar ver-
moedelijke herkomst. CARI-
NE CRUTZEN (28) is een gebo-
ren en getogen HEERLENSE.
Dat blijkt al gauw wanneer we
haar voor dit interview ont-
moeten in het Amsterdamse
Amstelhotel. „Ich kali och gans
plat", schertst ze. „Je kunt nou
eenmaal niet met een Zeeuws,
Gronings of Limburgs accent
een rol spelen. Het is niet zo-
zeer de 'zachte g', maar de oe, ie
en aa, klinkers waarmee Lim-
burgers bij hun uitspraak nog-
al eens opvallen."

Carine Crutzen is er nog steeds
verbaasd over dat zij door de tv-
serie 'De Brug' van de ene dagop
de andere nu landelijke bekend-
heid geniet. Haar ster stijgt. In
het komende winterseizoen zal
de actrice tijdens een tournee in
de schouwburgzalen te zien en te
horen zijn als Maria Gallas, de be-
kende operaster en zangeres van
weleer.

" Vier afleveringen van 'De
Brug' zitten erop. Wordt je in-
middels al herkend op straat?
„Absoluut niet. Alleen als ik lan-
ger ergens zit danbeginnen men-
sen mij een beetje aan te staren.
Bijvoorbeeld nadat ik in de talk-
show was geweest bij Ursul de
Geer. Ik heb mijn haren nu kort,
maar in de serie waren die lang.
Ik heb ze moeten laten knippen,
want na, zeven maanden mee-
doen in de serie was m'n hele
haar kapot. Telkens bijverven,
opnieuw permanenten. Zeg
maar drie, vier verschillende
kapsels op een dag hebben. Mijn
eigen haar is stijl, donkerblond.
Daarom herkent me nu nie-
mand."

Familie
Haar ouders wonen nu in Hoens-
broek. „Maar we hebben vroeger
altijd in Heerlen aan deKemmer-
üngstraat bij het Bekkerveld ge-
woond en weer later in 'De Erk'
op Heerlerbaan", laat Carine des-
gevraagd weten. Ze heeft een
broer- Frans - en dieis priester in
Wylré. „Toen ik op de Toneel-
school in Maastricht zat, zijn
mijn ouders naar Hoensbroek
verhuisd. Bij de nonnen van de
MaterDeischool aan het Bekker-

veld heb ik zes jaar op de lagere
school gezeten. Na het Bernardi-
nuscollege en de Toneelschool
ben ik nog kort naar Nijmegen
verhuisd, want daar heb ik nog
driekwart jaar psychologie ge-
studeerd.

" Voordat je meedeed in 'De
Brug' had eigenlijk niemand
van je gehoord.
„Klopt. Dat is nou eenmaal zo
wanneer je bij het toneel bent.
Toen ik van de Toneelschool
kwam ben ik eerst naar het Pu-
bliekstheater gegaan in Amster-
dam onder leiding van Hans
Croiset. Dat was niet zo zeer wat
ik me nou had voorgesteld bij het
toneel omdat het heel hiërar-
chisch was, ouderwets eigenlijk.
Vanuit de Toneelschool kreeg ik
een soort idealisme mee: com-
mentaar, kritiek, je maakt ook al-
les zelf. Meer een familie-crew en
dat had jebij het publiekstheater
zeker niet. Dus ben ik daar na
een produktie weggegaan. Toen
woonde ik inmiddels in Amster-
dam en toen kwam ik bij 'Het
Vervolg' in Maastricht. Daar heb
ik anderhalf jaar gespeeld en

toen ben ik opnieuw naar Am-
sterdam verhuisd. Ik vond het in
Maastricht heel leuk, maar ik
wilde verder. Toen ben ik naar
Hollandia in Zaandam gegaan."

Afvalrace

" Maar hoe ben jenu in die tv-
serie terecht gekomen?
„De televisie-, toneel- en filmwe-
reld zijn absoluut helemaal ge-
scheiden. Daar ben ik al snel ach-
ter gekomen. Van een agent,
Harry Klooster, hoorde ik dat hij
me verder kon helpen en daar
ben ik dus mee gaan praten. Hij
zei: als je filmervaring wil heb-
ben, begin dan eerst maar eens
aan een aantal bedrijfsfilmpjes
en kleine rolletjes. Dus heb ik in
praktijk een paar kleine rolletjes
gedaan. Parallax, bedrijfs-
filmpjes, wat heel goed is om er-
varing op te doen. En toen kwam
'De Brug. Ik heb daar auditie
voor gedaan. Het was een soort
afvalrace. Vijf keer een sereen-
test en toen heb ik die rol gekre-
gen. Ongeveer alle vrouwen in

mijn leeftijdscategorie in Neder-
land, die toneel of film spelen,
hebben auditie gedaan. Ik zal
maar zeggen honderd. Dan val-
len er na de eerste selectie vijftig
af. En dankomt er weer een audi-
tie, enzovoort, enzovoort. Ten-
slotte bleven we met zn tweeën
over en ik werd gekozen."

" Hoe zijn totnutoe de reakties
geweest? Rond het historisch
gegeven is nogal wat kritiek ge-
weest.
„Er zijn drieBrabanders die zich
verschrikkelijk druk hebben ge-
maakt over het feit dat Anton
Coolen niet voldoende eer zou
zijn bewezen. Maar dat was ge-
woon een vooroordeel. Afgelo-
pen week heeft Felix Coolen, de
zoon van Anton, meegedeeld dat
hij de serie juist zo prachtig
vindt. Dus als je de kinderen van
Coolen, die dus goed bekend en
vertrouwd zijn met het werk van
hun vader, lof hoort uiten. De se-
rie is overigens geïnspireerd en
vrij naar het werk van Coolen,
want die schreef geen dialogen
of dramatische rollen.

" Carine Crutzen: een
Heerlense in Amsterdam,
die uit honderd acteurs
en actrices werd gekozen
voor de vrouwelijke
hoofdrol in de tv-serie 'De
Brug.

Foto: FRANS BUSSELMAN,
AMSTERDAM.

Antennes weg
# Voor de tweede wereldoorlog
had je geen antennes of scho-
teltjes op je dak.
„Alle antennes moesten van het
dak. Alléén de pastoor van Ste-
vensweert die wilde er niet aan
meewerken. Daar heeft het hele
dorp nog bonje over gemaakt.
Die wilde zijn antenne niet van
het dak. We mochten ook niet in
de kerk omdat bisschop Gijsen
geen verkleedpartijen van ac-
teurs en actrices in het godshuis
wilde hebben. Toen zijn we uit-
geweken naar Geulle. Daar wilde

de pastoor eerst niet dat het Jkend werd. Die arme man he~
nu misschien ook wel last A 1
Gijsen gehad".

" Heb je nog veel contact r>'
Limburg?
„Ja, hoor. Ik ga ook vaker na.|
Maastricht. Ik vind het heerW
in Limburg. Mijn vriend Nico
Vries is daar trouwens ook v' 3
daan, maar niemand kent hl'
vooralsnog. Ik heb in Limb 11;
ontzettend leuke jeugdjaren e

had. Niet zozeer dat ik Heer'
zon leuke stad vind, maar *.
denk ik vaak met plezier tefl p
aan m'n middelbare schoolt, (
Toen gingen we naar het café v p t
Bijsmans. Ik heb toen ookrioé, g
een bandje gezeten. Daar sp^ |
den we ook mee in De NoT \
Heerlen. Ik zong en Patrick P„ j
sen, zoon van de geschieden'5. j
raar, speelde dwarsfluit. In A ~sterdam woon ik nu alweer bti \
vier jaarmet mijn vriend Nico ( ,
men. Het gekke is dat we é^\ \
Limburgs met, elkaar PrafT(< iwant hij spreekt Maastri^j \
Mijn vader komt uit Valken^ |
en mijn moeder (Kleintjens) j |
Nuth. Dus dan weet je het *
dat is een heel ander dialect-

_-<* ;" Wat staat binnenkort nog
stapel?

_. tf i„Als Maria Callas ga ik op nei j
neel, niet in de film. Een vrie" j
van mij - ook actrice - die ê^ ]
Jacky kennedy spelen en ik vj.

ria Callas. We willen samen
stuk maken over twee mythis i

figuren ala Elektra of Medea I
voorbeeld, maar dan van °-J
tijd. Die hebben we nu toch
of niet soms? Toen kwamen g|T
uiteindelijk uit op Callas en
nedy. Mede omdat het inte^j-
sant is dat zij allebei Onnass's'" 2
minnaar, c.g. m,an hebben ëe'\j,
en elkaar nooit ontmoet hebv a
dus wij maken op het idee .
een fictieve ontmoeting te
ken tussen die twee vrou^j
Wat zou er dan gebeurd z'J!j oii
een jacht van Onnassis? Jj%
een schrijver die wij goed %
nen, Thomas verbogt uit -^jl
hem, die hoorde ervan en hl) jjf
het stuk dolgraag schrijven-y
sul de Geer van de talksho^ ef
de NCRV doet de regie. Ik efrf
Ursul omdat ik vaker met Pj
heb gewerkt heb als regis^oj
Nu is alleen het punt dat e* e\il
geen geld is. Dus op alle mo» rf
ke manieren proberen w* f
geld bij elkaar te krijgen °rryfP
produktie te verwezenW
Maar het is wel de bedoeling
het gebeurt. Het 'Callas-Pr°Jrl ig
is het eerste dat ik na 'De f?
op toneel ga doen." En ty p-f
project zal het voor de Heer'
zeker niet blijven....
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