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Bewindsman wil
hoofdprijs van
loterijen hoger

n onze parlementsredactie

■ HAAG - Staatssecretaris
lo (Justitie) wil het huidige
Kmum voor hoofdprijzen van
rijen, een half miljoen gul-, laten vallen.

i!ens de bewindsmankunnen
erlandse loterijen door het

pltimum absoluut niet concur-
jjti met buitenlandse loterijen
j?'hoofdprijzentot in de mHjoe-

guldens kennen. Bovendien
|. het systeem van een jackpot
ijtis land niet maximaal benut
jfden. Dit gaat des te meer
jAgen als straks de grenzen in
y^G wegvallen en de concur-
..tie nog veel groter wordt.

iI staatssecretaris geeft verder
jennendat hetkabinet een in-
ejitloterij wil invoeren. Bij een
'fentloterij kan de koper van
i' lot door het wegkrassen van
5* laagje op het lot meteen zien'rr iets gewonnen is. Het kabi-
' wil wel een aantal randvoor-
jjarden aan de komst van de in-
jttloterij verbinden.

ijbewindsman heeft verder de
frier laten weten dat hij aan
„* wet op het bingospel wérkt,
feens Kosto is dit een spel
prbij snel omzet te maken is

E' as is hetriskant. De kans op
erslaving is hoog.

het weer

%tERS
tïrÜa's de afgelopen dagen
h dt het weer bepaald door

2-ifc. n°Sedrukgebied. In de
£«.^voerde lucht komt nau-9'f'Jks bewolking voor zodat
n jJ°nvrij spelheeft. Hierdoor
i .j "jt de temperatuur vandaag
}*8s gradep en morgen_nj schien nog 1 graad hoger,
i\, temperatuur daalt van-
Tlla. *°* c*rca 5 graden. Er
l>iai- Vandaag en morgen een
£0 zuidenwind.
?«ff actuele informatie be-

-*lih* ac net weer in Limburg
*' ,7 u bellen 06-91122346ff>AAG:'Jia_°p: °6-51 onder: 18.47
«In, °P; 0103 onder: 08.24
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Dreigement
Aanleiding voor deze opvallende
combinatie was het dreigement van
de toenmalige staatssecretaris van
volksgezondheid Dees om een ijk-
prijzensysteem in te voeren. Daar-
mee zouden de prijzen van de ver-
schillende groepen medicijnen aan
een maximum worden gebonden.
Tot datbedrag kon het ziekenfonds
de kosten vergoeden, daarboven
zou de patiënt een greep in eigen
portemonnee moeten doen. Het ijk-
prijzensysteem moest een bezuini-
ging van 535 miljoen per jaar ople-
veren.

Met dit plan was geen van de partij-
en gelukkig. Of het nieuwe voorstel
van de farmacie wordt aanvaard, is
de vraag. Veel zal afhangen van het
feit of de ziekenfondspremies hier-
mee kunnen worden verlaagd. De
betrokken partijen weigerden giste-
ren elk commentaar.

Nefarma bereid prijzen fors te laten dalen

Medicijnen goedkoper
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De farmaceuti-
sche industrie is bereid nog dit
jaar de prijzen van de genees-
middelen fors te verlagen. Dit
is nodig om de afgesproken
bezuinigingen op het medi-
cijngebruik van 420 miljoen
gulden te halen. Het voor
maandag afgesproken overleg
hierover tussen industrie, zie-
kenfondsen en de staatssecre-
tarissen Simons (Volksge-
zondheid) en Bukman (Econo-
mische Zaken) is op verzoekvan de twee laatsten uitge-
steld. Zij willen meer tijd om
het voorstel te kunnen verge-
lijken met de laatste cijfers
van de medicijnenverkoop.

In september 1988 sloegen farma-
ceutische industrie, apothekers,
groothandel en ziekenfondsen de
handen ineen in het zogenaamde
Omni Partijen Akkoord, kortweg
'OPA' genoemd. Doel was de prijs
van de medicijnen te beteugelen,
die in vergelijking met de omrin-
gende landen in Nederland uiterst
duur zijn. Er werd afgesproken om
met ingang van 1989 jaarlijks 420
miljoen te besparen dóór de prijzen
te verlagen met 6 procent en de ver-
koop van de goedkopere mérkloze
artikelen te stimuleren. Ook moest
de winstmarge voor de groothandel
worden teruggebracht met 1 pro-
cent.

Na gesprekken met CDA en Bukman

Wöltgens rekent op
steun O-Mijnstreek

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De Oostelijke Mijn-
streek krijgt ook na 1990, als de
PNL-subsidies voor Zuid-Limburg
verleden tijd zijn, nog regionale
steun van het kabinet. „Ik ga daar
vanuit en zeg dat niet zomaar, aldus
Thijs Wöltgens, fractievoorzitter
van de PvdA in de Tweede Kamer
in een interview met deze krant.
Wöltgens liet in januari in Heerlen
weten dat de PvdA-fractie zich er
hard voor zou maken dat het kabi-
net na 1990 weer geld zal uittrekken
voor het regionaal beleid in de
Oostelijke Mijnstreek, omdat daar
na jaren van miljoenensteun via de
Perspectievennota Limburg nog
steeds een zeer hoge werklooheid
heerst. „Het is goed om extra mid-

delen achter de hand te hebben om
bedrijven aan te trekken", zegt
Wöltgens, „zeker gezien de concur-
rentie in de omliggende landen."
Wöltgens heeft de wens voor nieu-
we steun aan de Oostelijke Mijn-
streek inmiddels aan het CDA en
staatssecretaris Bukman van Eco-
nomische Zaken voorgelegd. „Het
CDA kent onze wens. Ik gaer vanuit
dat de door ons gevraagde speciale
aandacht ook in de vorm van geld
wordt gehonoreerd." Staatssecreta-
ris Bukman is bezig het regionale
beleid te herzien. In meiwordt daar-
over een nota verwacht. „Economi-
sche Zakenkent onze inzet daarbij",
zegt Wöltgens.
De opvolgervan gouverneur J. Kre-
mers moet volgens Wöltgens van
hetzelfde kaliber zijn als de vertrek-
kende man. Over de affaire-Rein
Hummel, het Hoensbroekse Twee-
deKamerlid diena veel ruzie met de
PvdA-Limburg overstapte naar een
lokale lijst in Heerlen, wil Wöltgens
niet meer kwijt dan: 'jammer.

" Zie ook pagina 7
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schadevergoeding
HEERLEN - De Heerlense advo-
caat mr E. Rutten treft voorberei-
dingen om namens zijn cliënt Ruud
Bos (30) afkomstig uitKerkrade een
eis tot schadevergoeding te depone-
ren bij de Heerlense politie. Bos■ werd op 22 mei 1988 bij een schiet-
partij met de politie in de wijkVrie-
heide levensgevaarlijk gewond door
een kogel uit een dienstpistool.
Bos, die nog een gevangenisstraf
voor vermogensdelicten moet uit-
zitten, is kortgeleden door de recht-
bank in Maastricht vrijgesproken
van een aanklacht wegens poging
tot doodslag op de agenten, waar-
van er een op hem schoot.
Mr Rutten: „De vrijspraak van mijn
cliënt houdt echter niet automa-
tisch in dat de agenten honderd pro-
cent fout zijn geweest. Deze zaak
vraagt een uiterst zorgvuldige afwe-
ging." Mr Rutten kan nog niet zeg-
gen hoe hoog zijn schadeclaim zal
uitvallen. Politie en justitie reage-
ren voorlopig niet.

0 Zie verder pag 21

Overeenstemming
rond juridische
aspecten 'Beek'

MAASTRICHT/DEN HAAG - De
zes ministeries die zich bezig hou-

I den met de uitbreiding van Maas-
tricht Airport hebben overeenstem-I ming bereikt over de juridische as-
pecten rond de aanleg van de Oost-
westbaan. Er is nog geen overeen-
stemmingover hoe en wie de kosten
van de noodzakelijke isolatie moet
betalen. Op zeer korte termijn zal de
rijksoverheid met de provincie over

Ide verdeling van deze kosten gaan
overleggen. Dat heeft minister-pre-
sident Ruud Lubbers gisteren ge-
zegd na afloop van het wekelijkse
kabinetsberaad.
Verder is besloten dat rond Maas-
tricht Airport de geluidsnorm, die
ook gebruiktwordt rond het nieuwe
vliegveld in München - de zogehe-
ten Griefahnnorm, zal gelden. Lub-
bers concludeerde verder dat de
ambtelijke procedures rond het
aanwijzen van Maastricht Airport
tot luchtvaartterrein nu zijn afge-
rond.
Een en ander betekent niet dat er nu
'groen licht' is vqor de aanlegvan de
nieuwe start en landingsbaan. Dat
probleem ligt, aldus Lubbers, nu op
het bordje van de politiek.
De directie van de Maastricht Air-
port zei gisteren in de verklaringen
van de minister-president 'een posi-
tieve toonzetting' te horen.

Kaasuitvoer
gestegen

Kaars van dochtervoor Anderson.

(ADVERTENTIE)

| O.K |
sachashoes

I Promenade 37-39 Heerlen

(ADVERTENTIE)

Lekker uitslapen,
kkkerbrunchen,

heerjnke zondag!

Doo eenswat anders met de zondag. Slaap lekker
uit, maak er iets moois van en kom brunchen in
het Grand Hotel. Tussen 12.00 en 15.00uur
staat een uitgebreid feestelijk buffet vooru
klaar, met de lekkerste vis- en vleesgerechten en
bijzondere zoete en zoute lekkernijen.
Onze pianist zorgt voor de
sfeervolle omlijsting_^^^^MogrtjMS^W|
_^^ mtmmmM*MyMo^mfht\ Mmm JmmÊim Mm M

■■■'^^^^Voor kinderen maken wij
daar graag 16 gulden plus eenkwartje van
Heerlijke zondag!

PULLMAN
GRAND HOTEL

*****Heerlen
Groene Boord 23,6411GE Heerlen, lel.045- 713846.
Alle kamers voorzien vanbad, douche, ïoilel, KTV,
radio, telefoon, broekenpers, minibaren haarföhn.
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" Sulome Anderson, het 4-ja-
rige dochtertje van de nog al-
tijd in Beiroet gegijzelde
journalist Terry Anderson,
steekt een kaars aan tijdens
een plechtigheid in Nicosia
(Cyprus), waar gisteren
werd gepeden voor een spoe-
dige vrijlating van haar va-
der. Gisteren was het precies
vijfjaar geleden dat de 42-ja-
rige Amerikaan door de Isla-
mitische Jihad gevangen
werd genomen. Sulome werd
83 dagen na de ontvoering
van Anderson geboren en
woont met haar moeder in
Nicosia.
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01 Uw Nissan Dealer
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Kerkrade Heerlen
Langheckweg 36-40 Hoek Schelsberg-Huisbergerstraat
Ind.terr. Dentgenbach Tel. 045-723500
Tel. 045-452570



exposities

Monotypes van
Anna Wind

MAASTRICHT - De uit Hengelo
afkomstige kunstenares Anna
Wind exposeert vanaf vandaag
tot 15 april monotypes en schil-
derijen in galerie Schuwirth &
van Noorden, Rechtstraat 64. De
monotypes vormen een serie die
de titel draagt: 'Er huizen meer
wezens onder een huid. Anna
Wind gaat in op de gecompli-
ceerdheidvan de mens én de ver-
houdingen tussen mensen. De
monotypes zijn op vrij figuratie-
ve wijze vervaardigd. Verder zijn
gr enkele schilderijen van haar te
bewonderen met het thema
'leegte' hebben.

Grote namen in
Galerie Wansink

ROERMOND - In galerie Wan-
sink, Neerstraat 76 zijn tot en met
1 april schilderijen, gouaches en
grafiek te bezichtigen van een
aantal befaamde kunstenaars. Zo
toont de Roermondse galerie
twee grote zeefdrukken uit de se-
rie Mick Jagger van de in 1987
overleden Amerikaanse Pop-Art
kunstenaar Andy Warhol. Jim
Dine, ook behorend tot de Pop-
Art beweging, is vertegenwoor-
digd met twee recente etsen uit
de 'Glyptotek'-serie. Van de Bel-
gische kunstenaars Raveel, Elias
en de surrealist Magritte zijn en-
kele representatieve werken te
zien. De Nederlandse kunste-
naars zijn onder andere verte-
genwoordigd door Kees van Bo-
hemen met twee olieverven uit
zijn lyrisch-abstracte periode en
Brands en Lucebert met goua-
ches en Appel met grafiek.
De expositie, die luistert naar de
titel 'Een Gevarieerde Kollektie'
is te bezichtigen van woensdag
tot en met zaterdag van 11.00-

17.00 uur en zondag van 14.00-
-17.00 uur.

" Zeefdruk van Andy Warhal, te zien in
galerie Wansink.

Expositie van
Schoenmaekers

MAASTRICHT - In de Universi-
teitsbibliotheek van de Rijksuni-
versiteit Limburg, Bonnefanten-
straat 2, is vanaf vandaag een
tentoonstelling van de in Maas-
tricht geboren theoloog en filo-
soof Mathieu Schoenmaekers te
zien.
De expositie bestaat uit drie de-
len. Het eerste luik behandelt het

leven en het werk van Schoen-
maekers aan de hand van foto's,
brieven, boeken en andere docu-
menten. In het tweede gedeelte
staan de 'Beginselen der beel-
dende wiskunde' centraal, en het
derde en tevens artistieke deel
laat werk zien van Dré Devens,
Eugène Hennekens, Sjaak Jans-
sen, Yvonne Mostard, Tonnie
Goossens en Marina Schoen-
maekers. Hedendaagse kunste-
naars bij wie de invloed van de
wiskunde op hun beeldend werk
duidelijk zichtbaar is. De exposi-
tie loopt tot 13 april en is ge-
opend op maandag, woensdag en

donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

" Beeld van Jos Dirix, te zien in galerie De
Sauveur.

Vijf kunstenaars in
Galerie De Sauveur

ULESTRATEN - Galerie 'De
Sauveur', Dorpstraat 21 in Ule-
straten, toont vanaf vandaag tot
23 april werken van Jos Dirix.
Hij maakt overwegend bronzen
beelden waarmee hij enerzijds
pure kracht en anderzijds pure

schoonheid mee wil uitdrukken.
Al enkele jarenvormt het begrip
'energie' het centrale uitgangs-
punt voor de gouaches en schil-
derijen van Annemiek Jongen.
In haar schilderijen is dan ook
een sterke relatie tussen vorm en
omgeving. Sinds 1989 vormen
oude cultureneen belangrijke in-
spiratiebron.
De inmiddels zeventig jarige
glasontwerper Floris Meydam
behoort tot de tweede generatie
ontwerpers die sinds 1942 voor
Leerdam glas hebben ontwor-
pen. Bepalend voor zijn nieuwe
werk zijn de asymetrische vor-
men. Hein Severijns werkt al
meer dan dertig jaar met kera-
miek, waarvan vijtien jaar met
porselein. Zijn oeuvre omvat in-
middels 3000 werken. Last but
not least Jan Tullemans. Zijn
schilderijen worden gekenmerkt
door veelzijdigheid en een breed
gamma van onderwerpen, type-
rend voor het interesseveld en de
levenslust van de schilder zelf.
Galerie 'De Sauveur' is geopend
van donderdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur.

kunst

Frans Budé schrijft Maastrichts boekenweekgeschenk

Ode van een dichter aan
zijn geboortestad

door jos frusch
MAASTRICHT - Kopers van boeken krijgen jaarlijks een ge-
schenk in de week, dat het Nederlands boek collectief wordt
gepropageerd. Ambitieuze steden - en onze provinciehoofd-
stad is daar klaarblijkelijk één van - doen er nog een schepje
bovenop. Met vurig elan heeft de onlangs opgerichte VLAM
(Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht) de kans aange-
grepen, zichzelf en de Maastrichtse dichterFrans Budé te intro-
duceren bij een breder publiek. In opdracht van de nieuwever-
eniging schreef Budé het Maastrichtse boekenweekgeschenk,
het episch gedicht 'Reiziger', dat morgen tijdens een literaire
rpanifestatie officieel wordt gepresenteerd.

De in Maastricht geboren en geto-
gen dichter Frans Budé verplaatst
zich in deze eigentijdse ballade in de
huid van een reiziger, een vreemde,
en schept zo voor zichzelf de nodige
afstand om zijn liefde voor zijn ge-
boortestad geloofwaardig en zonder
kitscherig pathos onder woorden te
brengen. En wie zou die vreemde
beter kunnen zijn dan de dolende
Orpheus, de mythologische dichter
die met zijn magische dicht- en
zangkunst en zijn oorstrelend sna-
renspel de natuur temde en het ver-
harde gemoed van mensen tot mild-
heid bracht. Net als Orpheus gaat
Erans Budé op zoek naar zijn gelief-
c|e, Eurydice, alleen plaatst hij zijn
zoektocht in het scenario van een
moderne stad. Een stad met 'dekoe-
pel van de kerk, de groenbeslagen

schedel', waar 'een waas van mos en
schijn groeit op eeuwenoude mu-
ren' en 'een brede stroom van water
buigt onder bruggen door. Maas-
tricht dus, zijn Maastricht, al wordt
de plaatsnaam nooit expliciet ge-
noemd. In zijn dromen doolt de
dichter door het Maastricht van het
heden - 'Verlaten loop ik door de
dag, zie kerken en kantoren, bodes
dwalen door de stad' - maar ook
door het Maastricht van zijn kinder-
jaren, toen zijn vader een drogisterij
dreef en paarden door de straten
draafden. Is het verwonderlijk, dat
zijn onbereikbare Eurydice in zijn
dromen een winkelmeisje is, die
leeft in een wereld van scheermes,
Chefarine en Brylcreem?

Reiziger' is een lyrische ode aan de

schoonheid van een stad, aan haar
bewoners, maar ook aan de doden,
de naamlozen, die er ooit woonden
en genoten van het afnemende zui-
delijke licht, dat haar in de herfst
haar aparte charme geeft. 'Hoeveel
zijn gestorven hier, weggedragen
zonder woorden, namen, nooit be-
zongen in de zalen van de stad?'Een
gedicht, poëtisch als Petrarca's can-
zonen aan Laura, muzikaal als Beet-
hovens klanken 'An die ferne Ge-
liebte'. De anders zo kryptische,
hermetische stijl van Budé is ope-
ner geworden, begrijpelijker daar-
door. En klankrijk en ritmisch door
assonantie en binnenrijm.

'Niemandzal mij vragen aan wie
ik dan mijn blikken waag. Wat een

geuren,
wat een kleuren, wat een stad

die mij belaagt. Niemand zal mij
vragen

waarheen ik straks mijn koffers
draag.'

In deze wereldvan dromen, beelden
en gedachten weeft Frans Budé zijn
draden van het Orpheus-motief. Be-
roert hij zijn snaren, in de hoop dat
Euridice haar hoofd zijn kant op-
richt. Totdat de reiziger zijn onbe-
reikbare geliefde voorgoed moet
verlaten, in het besefdat alleen haar
stad bestaat.

'Ver van jelaatste woorden,
in de geslotenheid van de trein

reis ik de nacht weer in,

staar verward, verwezen
in de diepte naar opzij.

" Frans Budé

Klanksculpturen
in galerie Henn

MAASTRICHT - In galerie
Henn, St. Nicolaasstraat 26c te
Maastricht toont de Akense kun-
stenaar Mladen Kunstic vanaf
vandaag zijn beweeglijke
Klanksculpturen. De expositie
loopt tot en met 14 april en is te
bezichtigen van woensdag tot en
met zaterdag van 16.00 tot 20.00
uur.
Samen met gebruiksvoorwerpen
als stoelleuningenen emmers ge-
bruikt Kunstic voor zijn objecten
glanzende stalen strippen, die
door verschillende lichtinvallen
gedifferentieerde optische in-
drukken achterlaten. Al naar ge-
lang de intensiteit van de bewe-
ging en de trillingen, die deze
strippen maken, ontstaan zach-
tere of sterkere geluiden.

recept
Pastasalade
Benodigdheden: 225 g pasta in spi-
raalvorm in dekleuren wit, groenen
rood, zout, 6 abrikozen ontpit en in
plakjes gesneden, eventueel te ver-
vangen door gedroogde abrikozen,
% komkommer in blokjes gesne-
den, 4 el Griekse of Bulgaarse yog-
hurt, geraspte schil van 1 sinaasap-
pel, 1 el sinaasappelsap, 1 el kleinge-
sneden verse korianderblaadjes,
twee struikjes witlof voor de garne-
ring.

In plaats van verse abrikozen kun-
nen ook gedroogde vruchten ge-
bruikt worden. Deze enkeleuren la-
ten wellen in lauwwarm water.

Daarna goed laten uitlekken en ook
in plakjes snijden.
De pasta in een pan met ruim ko-
kend water en een beetje zout in 10-
-11 minuten gaar koken.

De pasta afgieten, onderkoud water
afspoelen en goed laten uitlekken.

Meng de abrikozenschijfjes en de
komkommerblokjes erdoor.

Klop de yoghurt, sinaasappelrap,
-sap en koriander door elkaar en
meng dit goed door de pasta.

Rangschik alles op een schaal ster-
vormig belegd met gewassen blaad-
jes witlof en serveer direct.

hub meijer

Half miljoen
kaartjes

voor Van Gogh
verkocht

AMSTERDAM- Voor de beide Van
Goglvexposities die eind maart in
ons land beginnen, zijn inmiddels
een half miljoen kaarten verkocht.
Vooral de belangstelling uit het bui-
tenland is overweldigend. In totaal
zijn 1,4 miljoen kaartjes beschik-
baar. In Nederland vindt de ver-
koop plaats via duizend vestigingen
van de Spaarbank met de S. Vol-
gens een woordvoerder verkopen
die per dag in totaal tweeduizend
kaartjes.

verder...
... organiseert deKamer van Kooph81!,
del Maastricht in samenwerking fl,
galerie de Sauveur tot en met 14 ju^
een expositie van Bert Roijen. jn.
schilderijen van deze kunstenaar MM.
te bezichtigen van ma t/m vr tijde"l
kantooruren. jj>... exposeert in galerie van de Cr<"T
menacker, Utrechtsestraat 67 ArnheJ*van 17 maart tot en met 14 april dejr
Maastricht wonend en werkend be*T*
dend kunstenaar Erik J. de Jong- 't
tentoonstelling is geopend van woeijwli
dag tot en met zaterdagvan 13.00-I'-'ÏJIuur. P-... zijn van 17 maart tot en met 11 aPrli
in galerie Nouvelles Images, Westei%
22 in Den haag schilderijen en go^la
ches te zien van Pieter Defesche. lf... wordt van 17april tot en met 11 apk
nieuw werk .van Marianne van <Jj.
Heijden getoond in Galerie Dis, Ta'T;
straat 28 in Maastricht. Open wo^]
dag tot en met zondag van 13.00-I"T^uur. "J... exposeren Anneke Rappange, 't
Lap en Cécile Budé hun schilderU^p
gouachesen monoprints in Galerie'jp
Vierde Dimensie, Zevenbergsevveg (bi
in Plasmolen. Tot en met 16 af^Lopen donderdag tot en met zon<>v
van 14.00-17.00 uur. £... toont Chris de Jongh tot en meVjfe
maart, in de vorm van een f°to^Ltoonstelling, zijn werk in Vijverdal T"
Maastricht.

Oplossing van gisteren

GOEDLACHS;
E-KOE R S - ?iES-LEK-M.llset-r-daH'
TROM- L 0 N^!
-voering^!;
FIRN- K A A Sj
RE N - K - R AÏj
AS-LEB-N A^N-FOREL-'i
SPAGN O L E Ij
cryptogram

Horizontaal: 1 Zou Eva meegeweest zijn
oVn dat pakte kopen? (12); 10 Sterrenjager
(5); 11 Structuur om sigaren te maken?
(9); 12Zo te horen een bedriegelijke maniei
om een componist na te bootsen! (4); 13
Gaat aan een antwoord vooraf! (5); 14 Or-
gaan met vleugels (4); 17 Tof stel! (8); 19
Heeft men Ria deze wijze van handelen aan-
bevolen? (6); 21 Mikken op een schietbaan
(6); 22 Zo slecht geluimd is een zeeman
niet vaak! (8); 24 Vertrek waar geen lichl
werk wordt verricht! (4); 25 Winterkoning
(5); 26 Laag die ook niet schoongemaakt
is? (4); 30 Het ontstaan en de groei van een
Spaans rijpaard? (9); 31 Sein van bloedzui-
gers? (5); 32 Aardappelras dat nooit hel
laatst komt! (12).

Verticaal: 2 Taal waarin een dominee ni
thuis is? (5); 3 Gangenstelsel (4); 4 EeW
wortel voor een paard (8); 5 Rookarjjj
waarmee u de pisang wordt? (6); 6 n
den van zon vaas kan uren duren! ra.
Vroegere historische Westeuropese so",j
(9); 8 Schikking voor onder de wap^l
zijnde militairen! (14); 9 Opzet van
sportman advocaat te worden? (14)-ii
Overdreven lof als ik iets in de tiooffj
steek? (5); 16 Dier dat nog in de Spafy
gevangenis zit? (5); 18 Ongeschonden*!
nis van een chirurg? (9); 20 Gevangen^
(8); 23 'n Net stel om hiermee hun figufj
redden! (6); 27 Kind op zijn kleinst? (s)^
Schitterende beroemdheid (4); 29 Zo "
men Nederlanders Essen! (4).
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België schaft
doodstraf af

USSEL - De Belgische regering
Sin gisteren besloten de doodstraf"te schaffen.

■ erigens is er in België, een van de
j.'^'ge Europese landen waar de
C tStraf nog bestaat, sinds 1918
lic meer een doodvonnis voltrok-
tall *~*e doodstraf werd in alle ge-
»(Je,n automatisch omgezet in le-

öelgische regering is tot dezeLP gekomen omdat er nogal wat
je en zijn die weigeren misdadi-
geS aan uit te leveren van-
drJ_? ne* n°g van kracht zijn van de*°°dstraf.

Irak kreeg hulp
besten bij maken
van kernraketten
WASHINGTON - Mede dank zij
is t " van westerse bedrijven. rak 'n staat ballistische raket-
£n voor de middellange afstand

maken, zo heeft de Ameri-
kaanse televisiezender ABCjews gemeld. ABC News zei
te tf foto's en bouwtekeningen
in jescbikken van drie plaatsen
.m, buurt van Bagdad waar de
petten ontwikkeld, gefabri-eerd en getest worden.
e rai_ etten( die naar keuze metj*mkernkop of met gifgas uitge-

dn i bunnen worden, kunnen
joelen in Iran, Israël en de Sov-
N bereiken, aldus ABC
ter*f' na aNc technische ma-
baif voor de Pr°duktie van de
tat AtlSche raketten zijn volgensei Amerikaanse station afkom-
d

g van westerse bedrijven, on-danks het feit dat de Verenigdeaten en hun bondgenoten een
vereenkomst hebben getekendQle dat verbiedt.

Dales vraagt
37 gemeenten
voor sociale
vernieuwing

DEN HAAG - Minister Dales
van binnenlandse zaken wil in
eerste instantie 37 gemeenten
vragen deel te nemen aan de ont-
wikkeling van overeenkomsten
op het gebied van de sociale ver-
nieuwing tussen rijk en gemeen-
ten. De ministerraad is gisteren
akkoord gegaan met het voorstel
van Dales. De Limburgse ge-
meenten waarmee Dales een
start wil maken, zijn: Maastricht,
Venlo en Heerlen.

Op korte termijn zullen over de
keuze van de gemeenten de eer-
ste gesprekken plaatsvinden met
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VBNG). „De keuze
moet goed worden doorgespro-

ken omdat de vrees gerechtvaar-
digd is dat deze gemeenten be-
voordeeld worden boven ande-
ren," zo merkte premier Lubbers
na afloop van de ministerraad
op.
Twee weken geleden werd bin-
nen het kabinet overeenstem-

ming bereikt over de uitgangs-
punten van het beleidvoor socia-
levernieuwing. De keuze van de
gemeenten vormt een volgende
stap.

Het kabinet wil met dit beperkte
aantal gemeenten ervaring op-
doen. Op basis van deze ervaring
kunnen vervolgens modelover-
eenkomsten (convenanten) wor-
den opgesteld waarop - zo snel
mogelijk na afloop van de zomer-
vakantie - ook andere belang-
stellende gemeenten kunnen in-
tekenen. Binnen twee weken
kunnen alle gemeenten in ons
land een brief verwachten waar-
in de gang van zaken wordt uit-
eengezet.

Maatregelen
Behalve bekorting van de detentie
wil het ministerienet aantal alterna-
tieve straffen voor 'lichtere' wets-
overtreders uitbreiden. Daarnaast
zijn inmiddels diverse maatregelen
getroffen die uiteindelijk moeten
leiden tot een forse vermindering
van het aantal misdrijven. „Een sa-
menleving die zich inzet voor een
humane uitvoering van vrijheids-
straffen en bereid is daarvoor mid-
delen uit te trekken, verdient lof',
aldus de bewindsman.

Met de opening van De Gritten-
borgh is een grootscheeps uitbrei-
dingsprogrammavan het aantal cel-
len in Nederland voltooid. Deson-
danks verwacht Kosto dat binnen
vier jaar nog eens 1.300 nieuwe
plaatsen moeten worden gecreëerd.
De Hoogeveense gevangenis biedt
ruimte aan 252 gedetineerden. Na
de voorgenomen fusie met het Huis
van Bewaring in Zwolle, volgens
Kosto 'een kansrijke operatie',
krijgt de Grittenborgh er wellicht 40
plaatsen bij.

Gorbatsjov
stelt Litouwen

ultimatum
MOSKOU - Sovjet-president Mi-
chail Gorbatsjov heeft Litouwen
gisteren een ultimatum gesteld.
Gorbatsjov eist van de Litouwse
president Vitautas Landsbergis dat
deze binnen drie dagen deresulutie
uitvaardt die donderdag door het
Congres van Volksafgevaardigden
is aangenomen. Het ultimatum is
verwoord in een telegram van Gor-
batsjov aan Landsbergis.

Het Congres van Volksafgevaardig-
den, het Sovjet-parlement, verklaar-
de donderdag dat de onafhankelijk-
heidsverklaring van Litouwen, af-
gelopen ■ weekeinde, geen kracht
van wet heeft. Het parlement be-
paalde dat de wetten van de Sovjet-
unie nog steeds van toepassing zijn
in de Baltische republiek.

De resolutie werd aangenomen met
1.463 stemmen voor en 94 tegen.
Ook werd de president in de resolu-
tie gevraagd de belangen van de
Sovjetunie in Litouwen veilig te
stellen.

Landsbergis heeft gisteren, vóór
hem het ultimatum van Gorbatsjov
onder ogen kwam, al verklaard zich
niet gebonden te achten aan de uit-
spraak van het Sovjet-parlement.

Justitie studeert op alternatieven celstraf
Ministerie bepleit
bekorting detentie

Van onze correspondent

HOOGEVEEN - Het ministe-
rie van Justitie is op zoek naar
.alternatieven die moeten lei-
den tot kortere gevangenis-
straffen. Gedacht wordt aan
het toepassen van bepaalde
vormen van 'electronisch toe-
zicht', zoals bijvoorbeeld het
dragen van een riem met een
zender. Deze maatregel is een
onderdeel van het algemene
preventiebeleid van het minis-
terie.

Dit deelde staatssecretaris Aad Kos-
to van Justitie gistermiddag mee tij-
dens de officiëleopening van de pe-
nitentiaire inrichting De Gritten-
borgh in Hoogeveen. Kosto wilde
echter niet teveel op de onderzoeks-
resultaten van de departementale
adviescommissie vooruit lopen,
omdat 'het om een ingewikkelde
materie met nogal gevoelige aspec-
ten gaat. Verwacht wordt dat de ad-
viescommissie op korte termijn met
concrete voorstellen komt.

TNO onderzoekt
uitstoot dioxines

DEN HAAG - TNO, de organi-
satie voor toegepast natuurwe-
tenschappelijk onderzoek,
start een groot opgezet onder-
zoek naar de uitstoot van dio-
xines en andere giftige stoffen
door vuilverbrandingsinstalla-
ties en andere bedrijven. Het
onderzoek wordt verricht in
opdracht van het ministerie
van milieubeheer.

Het betreft een onderzoek 'aan de
pijp' van de installaties, zo verdui-
delijkt een woordvoerder. De rap-

portages hierover worden afge-
stemd op onderzoek dat hetRijksin-
stituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM) uitvoert naar
bij voorbeeld het gehalte aan dioxi-
nes in moedermelk en het melkvet
van koeien.
Nieuw in de VROM-opdracht aan
TNO is dat ook installaties van be-
drijven, bijvoorbeeld in de chemie-
sector, bekeken worden op de uit-
stoot van milieuschadelijke stoffen.
Een precieze lijst hiervan is nog niet
opgesteld. Mede daarom is ook nog
onbekend hoe lang het totale onder-
zoek in beslag zal nemen.
TNO is op 12 maart begonnen met

de vuilverbrandingsinstallatie bij
Zaandam. Deze vuilverbranding
zal, zoals bekend, op 22 april dicht
gaan evenals de installatie bij Alk-
maar. Bij koeien ten noordoosten
van de Zaandamse vuilverbranding
is eind vorige maand een te hoog
dioxine-gehalte in de melk vastge-
steld.

De afvalverbrandingsinstallaties
vormen de voornaamste bron voor
de uitstoot van dioxines. De emissie
moeten in november 1993 voldoen
aan uiterst strenge eisen, neerge-
legd in de zogeheten Richtlijn Ver-
branden.

Chemische stoffen die doortoedoen
van de mens terecht komen in land-
of waterbodems kunnen op lange
termijn nog onvoorziene schadelij-
ke effecten hebben. Om hierover
meer kennis te vergaren, heeft mi-
nister Alders van milieubeheer op-
dracht gegeven voor een inventari-
serend onderzoek, dat moet uitlo-
pen in een Europees programma.

binnen/buitenland

Opnieuw 20 jaar
en TBS geëist

tegen moordenaar
"T^N HAAG - De procureur-gene-
T9l bij het Gerechtshof in Den
T*g, mr B. de Hoogh, heeft vrijdag
i_fei.-oger Dei"oep twintig jaar gevan-

en TBS met dwangver-
j -pflnS geëist tegen de zogenoemde
; de 29-jarige

f Joö-M. uit Rotterdam. Mr. DeI °6h vroeg bevestiging van het
")anC is van de Rotterdamse recht-

nk, waarin M. schuldig wordt be-
'in ■ en aan drievoudige moord en
«J'g'ng tot moord.

' *" heeft bekend dat hij op 6 maart
jj j|ng jaar in het metrostation Zuid-. jn in Rotterdam drie vrouwenj 1̂ Messteken dodelijk heeft ver-
«pu en vierde vrouw, die zwaar
jFwond raakte, overleefde het dra-iL' zij tijdig medisch ingrij-

VJ" volgens het psychiatrisch
lïiin °rt sterk verminderd toereke-s. SSvatbaar is, koos zijn slachtof-
Jatß e°P een bankje op de metro
V^ 1} te wachten, volstrekt wille-P Ur'g. Vanwege een mislukte rela-
f Wilde hij wraak nemen op blan-
r n- zo heeft hij verklaard.

Medische keuring
moet relevant zijn

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Een medische keu-
ring van sollicitanten moet beperkt
blijven tot vragen die relevant zijn
voor het uitoefenen van de functie.
Standaardvragen over de lichame-
lijke gezondheid of over klachten
uit het verleden doen niet ter zake
en moeten daarom achterwege blij-
ven. Ook een Aidstest of erfelijk-
heidsonderzoek mogen derhalve

geen onderdeel uitmaken van een
aanstellingskeuring.
Dat stelt het kabinet op basis van
een ambtelijk onderzoek naar aan-
stellingskeuringen. Minister De
Vries (Sociale Zaken) heeft de
Tweede Kamer hierover gisteren
schriftelijk geïnformeerd.
Het kabinet isvan oordeel dat alleen
moet worden gekeken of het werk
de gezondheid en veiligheid van de
kandidaat kan schadenT Bovendien
moet worden vermeden dat derden
risico's lopen door de benoeming
van een niet geschikte kandidaat.
Zo is het redelijk een verkeerspiloot
of buschauffeur te vragen of hij al-
cohol of drugs gebruikt. Routine-
matige vragen hierover zijn daaren-
tegen taboe, net als vragen naar
klachten uit het verleden. Dit geldt
in het bijzondervoor ziekten, die ge-
nezen zijn en zich niet meer zullen
herhalen.
Het ministerie van Sociale Zaken
laat momenteel TNO een onderzoek
verrichten naar de betrouwbaarheid
van de aanstellingskeuring als se-
lectie-instrument.
Het kabinet pleit er verder voor een
werknemer voortaan zonder pen-
sioenkeuring in een pensioenrege-
ling op te nemen.

Vervoersbedrijven moeten regeling reiskostenforfait controleren

Alleen houders jaarkaart
profiteren van voordeel

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Alleen houders van
een jaarkaart in het openbaar ver-
voer zullen straks kunnen profite-
ren van het kabinetsbesluit om niet
te korten op het reiskostenforfait als
dagelijks meer dan 30 kilometer
wordt afgelegd in het woon-werk-
verkeer. Dit blijkt uit mededelingen
van minister Kok (Financiën) giste-
ren aan de Kamer.
Kok wijst de vervoersondernemin-
gen aan als degenen die ervoor zor-
gen dat alleen houders van jaarkaar-
ten kunnen blijven profiteren van
het reiskostenforfait. Alleen van
deze kaarten worden de gegevens
bij de vervoermaatschappijen zoda-
nig geadministreerd, dat zij in staat
zijn om na afloop van het jaar een
openbaar-vervoerverklaring af te
geven. Op basis van die verklaring
moet de belastingbetaler aantonen
dat het openbaar vervoer werd ge-

bruikt, zodat het reiskostenforfait
geclaimd kan worden.

De bewindsman geeft deKamer toe
dat de NS op dit moment nog geen
jaar-trajectkaartkent. De Spoorwe-
gen hebben echter te kennen gege-
ven dat zij diekaart uiterlijk op 1 ok-
tober van dit jaar zullen invoeren.

Om de periode tussen het moment
waarop het voorstel wet wordt en
die datum te dekken, zal er bij de
vervoersverklaringen van de NS
van uitgegaan worden dat een ieder
die na 1 oktober de jaarkaart koopt,
ook al daarvoor dagelijks van de
trein gebruik maakte in het woon-
werkverkeer.

De openbaar-vervoerverklaring zal
aangeven op welke route werd ge-
reisd, wat de afstand was en over
welke periode. De openbaar-ver-
voergebruiker moet voor de verkla-
ring zelf zijn of haar sociaal-fiscaal

nummer opgeven aan de vervoer
maatschappij.
Kok geeft de Kamer ook inzicht in
de wijze waarop het kabinet denkt
dat de vervoermaatschappijen het
aantal extra reizigers dat door het
voorstel nu verwacht wordt, kun-
nen opvangen. Voor de NS wijst hij
op het grote investeringsplan Rail
21. Daarnaast zullen op 1 juni 35
nieuwe spitsbusprojecten starten.
De NS zal in de zomerdienstrege-
ling het aantal Intercity-treinen in
de Randstad opvoeren. Er komt ook
snel meer spoorwegmaterieel.
In de bussector is vooral het aan-
trekken van voldoende chauffeurs
een probleem voor de capaciteits-
uitbreiding, aldus Kok. Gezien de
lange levertijden van materieel zit-
ten NS, tram en metro moeilijk. Tij-
delijke opvang van reizigers met
bussen is hier nodig. In de grote ste-
den zal het beschikbare materieel
anders ingezet worden.

Werkloosheid
vrouwen daalt

DEN HAAG - De werkloosheid on-
der vrouwen is over de periode de-
cember 1989 tot februari 1990 met
gemiddeld 5000 gedaald. De daling
trad vooral op bij vrouwen die al
langer dan een jaarzonder werk za-
ten en ouder dan 35 jaar zijn. Door
de daling van de werkloosheid on-
der vrouwen daalde tevens de ge-
middelde werkloosheid tot 368.000
mensen.

Het aantal mannen zonder werk
bleef stabiel. Opvallend was wel de
daling bij werkloze mannen die al
langer dan een jaarzonder werk za-
ten. Die daling werd echter hele-
maal teniet gedaan door een stijging
van de werkloosheidbij mannen die
korter dan een jaar geleden hun
baan kwijtraakten. Het CBS heeft
dit bekend gemaakt.

punt Uit
Uitvinding

Een opzienbarende uitvinding
van chirurg P.K.H. Hut uit Ha-
ren wordt gezien als een door-
braak in het kankeronderzoek.
Het gaat om een eenvoudig te
hanteren spuit, die weefselcel-
len opzuigtom na te gaan ofeen
onderhuids gezwel al dan niet
kwaadaardig is. Operaties zijn
dan niet meer nodig. De medi-
sche wereld heeft enthousiast
gereageerd op de vinding van
Hut, die in twintig landen pa-
tent heeft aangevraagd.

Arnhem
Alle toegangswegen naar het
centrum van Arnhem zijn gis-
terochtend sinds zeven uur ge-
stremd door buschauffeurs van
de GSM, de Gelderse Streek-
vervoer Maatschappij. De
chauffeurs gingen tot actie
over, omdat ze ontevreden zijn
over de verkeerssituatie in het
centrum van Arnhem die hen
weinig ruimte laat om door te
rijden. Volgens de politie had-
den het verkeer in Arnhem en
ook buspassagiers redelijk veel
last van de blokkades, die om
negen uur werden opgeheven.

Corruptie
De Tanzaniaanse president Ali
Hassan Mwinyi heeft zeven mi-
nisters ontslagen en een nieuw
kabinet benoemd om zijn eco-
nomisch beleid, zes maanden
voor de presidents- en parle-
mentsverkiezingen, kracht bij
te zetten. Met deze stap wil
Mwinyi volgens waarnemers
duidelijk laten zien dat hij een
eind wil maken aan de heersen-
de corruptie en ernst maakt
met de bezuinigingen die het
Internationale Monetaire
.Fonds heeft voorgesteld.

Vergeten
De gemeenteraadsverkiezin-
gen van volgende week waren
bijna voorbijgegaan aan de
neus van zon 2500 kiesgerech-
tigden in Hilversum. Door een
computerfout kwamen zij niet
voor op de mailinglijst van de
oproepkaarten. Ter elfder ure
werd de fout ontdekt en kregen
de 2500 nog in allerijl gisteren
hun kaart na wat overwerk van
de gemeente Hilversum.

Kangoeroes
De Dienst Luchtvaart van de
rijkspolitie gaat dit weekeinde
boven de Drunense Duinen
speciale vluchten uitvoeren
met een helikopterom te trach-
ten twee ontsnapte kangoeroes
op te sporen. De twee kangoe-
roes - moeder en zoon - ont-
snapten zondag in Loon op
Zand. Tot op heden zijn de die-
ren niet meer gezien.

Ontslag
De Indiase vice-premier Dcvi
Lal heeft gisteren zijn ontslag
genomen. Het staatspersbu-
reau PTI citeerde bronnen, die
meldden dat Lal zijn ontslag
had ingediend wegens een 'las-
tercampagne' tegen hem. Het
ontslag van Lal is nog niet offi-
cieel bevestigd. Het zou een cri-
sis tot gevolg kunnen hebben
voor de vier maanden oude
minderheidsregering van pre-
mier V.P. Singh.

Hongerstaking
In Zuid-Afrika zijn 70 zwarte
gevangenen in hongerstaking
gegaan die een week geleden
gearresteerd werden tijdens
onlusten in zwarte woonwij-
ken. Zij eisen dat zij in staat van
beschuldiging worden gesteld
of worden vrijgelaten. Sommi-
ge hongerstakers weigeren al
alle voedsel sinds zij opgepakt
werden.

Exxon
De Amerikaanse oliemaat-
schappij Exxon heeft aange-
kondigd vanaf 1 mei het
schoonmaken van de met olie
besmeurde kust van Alaska te
hervatten. Bij het invallen van
de winter was Exxon met die
werkzaamheden opgehouden.
Exxon-directeur Lee Raymond
zei in Anchorage dat zijn be-
drijf vorig jaar al twee miljard
dollar kwijt was aan het oprui-
men van de gevolgen van de
ramp met de olietanker Exxon
Valdez.

Heertje
Prof dr A. Heertje heeft het cij-
fer voor het economie-tenta-
men van de rechtenstudent
R.J. Lambach alsnog vastge-
steld op een zes. Dat heeft hij
woensdag laten weten aan de
voorzitter van de doctoraal exa-
mencommissie van de faculteit
der rechtsgeleerdheid van de
Universiteit van Amsterdam..-
De president van de rechtbank
in Amsterdam bepaalde vorige
week vrijdag in een uitspraak
in kort geding dat prof Heertje
het cijfer van de student moest
verhogen van een vijfnaar een
zes. De student had het kort ge-
ding aangespannen nadat hij
tot twee keer toe in het gelijk
was gesteld door het college
van beroep voor de examens.
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" In het centrum van Oost-
Berlijn stonden gisteren
mensen in een lange rij.
Niet voor het kopen van
chocolade of uitzonderlijk
fruit, maar voor een spe-
ciaal boek waarin dien-
stopdrachten van de op-
geheven staatsveilig-
heidsdienst (Stasi) in het
jaar 1989 bijeengebracht
zijn. Tegen betaling van
11,80 Ost-Mark kan men
het boek van 250 pagina's
kopen, waarin.een kijkje
in de keuken van het mi-
nisterie gegeven wordt,
dat 'in betere tijden' een
volledige baan verschafte
aan 85.000 Oostduitsers
en een bijbaan aan tien-
duizenden anderen. Ker-
kelijke functionarissen,
leden van groepen voor de
mensenrechten, oppositio-
nele personen en oprich-
ters van nieuwe politieke
groepen werden door de- 'staat in de staat' in de
gaten gehouden en afge-
luisterd. Dat gebeurde
ook met Westerse pers-
mensen.

) j j / perfectie tot in het kleinste detail_-_/// —>rational<r- * I I l DEKEUKEN *-" -
ÜSeukenstudio nuth b_v. 7

f——/ / ’ Uw Rational-dealer:
/ / I I *"-^- van Tilburg, Deweverstraat 11v-~—-_ f / / I (naast gemeentehuis), Nuth, tel. 045-244610

(ADVERTENTIE)

vooW^en!

Roermond

In de rij voor Stasi-boek
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 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 mogeli|ke lettergrootten mei
>nfnimaal éen woord in grotere letter (14 pnts).
Mmimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7,50
Bewijsnummers op aanvraag: / 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via'de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
' meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

(Bron Ceouco Summo Scanner) 2230t.

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
voor aanwijzingen die leiden tot terugverkrijging van de

volgende voertuigen:
VOLKSWAGEN GOLF CL D

Kenteken: YB - 57 - YR
gestolen in de nacht van 12 op 13 maart 1990 te Venlo.

kleur: rood
MAZDA 323 HB 1.3 LX
Kenteken: XX - 81 - SV

kleur: wit
gestolen op 7 maart 1990 te Roermond.

Info: BRUEAU HA. VAN AMEYDE 8.V., Kleine Oord 181,
Arnhem. 085-435255, na kantoortijd 085-455045.

Vragen naar de heer van Galen.

Mededelingen

1e Keer geslaagd, bedankt
autorijschool Pelle WOU-
TERS, St. Bernadettestr. 31,
Kerkrade-West, Jan.

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

Personeel aangeboden
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383
Nette jongen 23 j., zoekt
z.s.m. ADMINISTRATIEF
werk. Salaris n.o.t.k. Dipl.
Mavo en Ecabo. Beschik te-
vens over ruime werkerva-
ring.Tel. 04459-1308.
Jongemanbiedt zich aan als
CHAUFFEUR, liefst escort,
in bezit van eigen auto
BMW. Tel. 045-421306.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

JONGEMAN 29 jaar zoekt
werk van 8.00 tot 17.00 uur.
In bezit van alle rijbew. en
erv. Typedipl. plusm. 400
aansl. p/m en erv. Tel. 045-
-324880.
49-jarige charmante dame
zoekt baan. Ben in bezit van
Horeca-pap. Beslist GEEN
animeerwerk. Br.o.nr.
B-3975, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Voor al uw SIERPLEISTER,
schilderwerk en andere
voorkomende werkzaam-
heden. Tel. 045-210480.

Personeel gevraagd
M -I .I—. ~... - — ■

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.

Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor 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
Wij zijn op zoek naar:
medewerker

brood- en banketbakker
dag- of nachtwerk in overleg.

Frans Knaapen. Tel. 04408-1381 St. Geertruid.

Trefcentrum Openbare Golf
Brunssummerheide BV

vraagt op korte termijn (voor '/2-jaar kontrakt)
keukenhulp M/V

voor het bereiden van kleine snacks en voork. keuken-
werkzaamheden. Verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel

voor perfectie behoren tot de vereisten.
Voor de bediening:
part-time (20 uur) en/of oproep

kelners/serveersters
met ervaring voor: A la Carte Restaurant, Party's, bars,

terrassen, vergaderingen. Ook zaterdag- en zondagdienst.
Variabele werktijden tussen 8.00-24.00 uur.
Soll. na tel. afspraak met dhr. F. America,

tel. 045-271892.

G.C.S. Nederlands-bedrijf
met Limburgse inbreng.

Voor op korte termijn gezocht:
Zelfstandig werkend personeel met goede vakkennis,

motivatie, certificaten en diploma's.
Voor langdurige projekten in drielandenhoek.- Lassers alle richtingen met certificaten.- Bankwerkers (machine), monteurs (machine)- Montage bankwerkers- Elektriciens alle richtingen met diploma's- Isoleerders dun,dikwandig, isoleerders (makers)- Steigerbouwers, konstructieschilders- Loodsenbouwers (voormannen)- Kortverbandwerkers.

Reacties, ma. Tm vr. tijdens kantooruren 010-4625755,
zaterdag zijn wij te bereiken tot 13.00 uur.

Slagerij Harzon vraagt voor direct
winkelmeisje

sollicitatie na telefonische afspraak.
"«oosterb-Hsstr. 118, Kerkrade. Te* 045-462838.

Nette en vriendelijke verkoopster
gevraagd. Full-time, liefst met ervaring in onze branche.

nette keukenhulp
voor 3 è 4 middagen per week.
Aanmelding na tel. afspraak:

Patisserie Kengen Heerlen. Tel. 045-714873.

Fysiotherapeut M/V
gevraagd Voor praktijk in Bergheim BRD.

v.a eind april 1990, full-time baan.
Tel. 09-49.2273.51195.

Raadgever Kunst B.V.
vraagt free-lance

Consulenten V/M
Min. leeftijd 35 jaar, i.b.v. auto en telefoon. De werkzaam-
heden bestaan uit het bezoeken van onze cliënten in de

provincie Limburg. Inl. tijdens kant.uren tel. 010-4191850.
GEMENGD ZANGKOOR CANTATE BRUNSSUM

zoekt:
Dirigent

Repetitie op dinsdagavond.
Voor ml.: Dhr. Dreyer. Tel. 045-253860. na 18.00 u.

Met spoed gevraagd
Ervaren 6X6 chauffeur
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Transportbedr. Boymans BV
Dorpstr. 98 Oirsbeek. Tel. 04492-1833.

Heijmann electrotechniek
Kerkstraat 52; Merkelbeek, vr. electro-monteur, vobr alle

voorkomende werkzaamheden. Tel. 04492-3018.
Internationaal transportbedrijf
W.G. Salari b.v.

vraagt

Int. chauffeurs
met ervaring. Tel. 04490-11541.

Gevraagd:
"All-round" service monteur

voor het onderhoud van cv.-installaties.
Inlichtingen: van Ophoven Service B.V.

Hogeweg 30, 6367 BD Voerendaal. Tel. 045-751302.
Ideaal voor studenten/scholieren!

gevraagd voor diverse plaatsen in Zuid-Limburg

Medewerkers
voor enkele middagen per maand. Leeftijd v.a. 18 jaar.

Belangstelling? Bel maandag 08385-41315.
Pijlsbakkerijen Gulpen/Terwinselen/Kerkrade Centrum

Bent U die
energieke banketbakker m/v

waarna wij op zoek zijn? Afhankelijk van uw woonplaats,
bieden wij U werk aan in onze bakkerijen in Gulpen of
Kerkrade-centrum, soll. na telef. afspr. met Dhr. Pijls

Tel. 045-411318. of 04450-1337.

Kids & People
International model agency zoekt dringend:

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

* dubbelgangers * tweelingen
voor mode:

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

voor film:
jongeen oudere mensen met lef en zelfvertrouwen.

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

Wij heffen geen inschrijfgeld.
Voor directe indiensttreding zoeken wij een energieke

Quick-Service monteur (m/v)
die tevens de taak heeft om de nieuwe en gebruikte

automobielen afleverings klaar cq. showroom klaar te
1 maken.

Sollicitaties op afspraak.

! Auto Konings BV.
Official Ford Dealer

Mgr. Vranckenstraat 20
i 6131 AD SITTARD
i Tel. 04490-16046

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt: gemotiveerde

Produktie-medewerkers m/v
die kiezen voor een autofabriek waar hard werken goed
betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-ploegen
dienst. Er zijn ook plaatsen voor 17-jarigen in dagdienst.

Vervoer is geregeld.

Bel voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens,

Sittard Rosmolenstraat 4.

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg zuid 1a
i

043 - 21 05 51, Adriane Keulen
Hoenderstraat 3, Maastricht

Bijrijder
Verol Recycling Limburg zoekt een bijrijder, Vakuümwagen

leeftijd max. 21 jaar.
* Groot gevoel voor veiligheid, hygiëne en orde

* Goede contactuele eigenschappen
* Specifieke opleiding Is niet vereist

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie telefonisch
opgeven bij Verol Recycling te Maastricht, 043-630640,. t.a.v. de heer Nobelen.
Er is bij ons op korte termijn plaats voor een aankomend

Keuken-monteur
; Opl. L.T.S. meubelmaker. Leeftijd v.a. 22 jr. Soll. liefst schr.

of na tel.afspr. bij:

/"ft^ Lid A.N.V.K._MY/_i____.
\_y Keukens

Eikenderweg 77, Heerlen. Tel. 045-712158.

Schoonmaakonderhoud-
Dienstverlening

Fa. J.L. van Nuys en Zn.
vraagt: nette avond- en ochtendwerkster voor object te

Heerlen. Tel. aanmelden 043-475610.
Wij vragen

Graafmachine
machinist

leeftijd 20 tot 35 jaar.
Meens B.V.

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

Hacu Confectie
vraagt

LEERLING-STRIJKSTERS
LEERLING-NAAISTERS

leeftijd tot 18 jaar.
Tel. aanmelden tussen

14.00-16.00 uur. ütscher-
veldweg 16, Heerlerheide.

Tel. 045-212258.
Gevraagd met spoed
Timmerman

met ervaring in het afhangen
van deuren en ramen.

Zonder erv. onnodig te soll.
Tel. 045-257994.

Kulowany
Interieurarchitektuur vraagt:
A. Meubelmaker allround
B. Werkster - poetswerk

C. Werkster - was en strijk
Sollicitatie uitsluitend via tel.
nr. 045-256704 na 19.00 u.

Met spoed
gevraagd

Pompbediende
voor Shell-station Baexem,
Rijksweg 2a, N6B. Telef.

sollic. Zaterdagmorgen tus-
sen 9.00 - 13.00 uur. Tel.

045-442724.
Weg. uitbreiding van onze

activiteiten vragen wij
nat./int.

chauffeurs
Uw schrift, soll. a.u.b. aan:

Van der Heyden 8.V.,
Capucijnenweg 4, 6286 BA,

Wahlwiller

Gevraagd als

Au-Pair
In Warmond aan deKaag bij
een arts een lief beschaafd
meisje om voor een peuter

van 2 jaar te zorgen. Zij
moet kunnen aanpakken en
beschikken over een rijbe-

wijs. Bovendien moet zij van
honden houdffn. Reacties:
Br.o.nr. B-3977, L.D. Post-

bus3loo, 6401 DP Heerlen.
STUDIETOELAGE rijin-
structeur/trice. Beperkt aan-
tal geselecteerde candida-
ten komen in aanmerking
voor unieke renteloze stu-
dietoelage van ’ 4.800,-
-met garantie minimaal vier
jaar vast werk in eigen
woonplaats. Met hoog in-
komen (ca. ’ 3.000,- p.m.)
Goede doorgroeikansen en
nieuwe auto ook voor privé.
Heeft u (m/v): rijbewijs B, mi-
nimaal Havo/Mavo.LTS-c?
Bent u 18-26 jaar? Sollici-
teer dan schriftelijk uitvoerig
naar E. Saris, KRM-studie-
toelagen, Postbus 35, 5688
ZG Oirschot.
Club in Maastricht, goed lo-
pend, vrgt. MEISJES. Tel.
043-211620.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland en/aren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
MEISJES gevr. Bar Mi Amo-
re te Sittard. 04490-19534.
MEISJES gevr. voor privé-
club. 04490-23730.
BCG SCHINNEN vraagt
voor uitsluitend bouw-
kundige onderhoudswerk-
zaamheden, ervaren all-
round Voorman/Timmerman
en allround Voorman/
Metselaar/AII-round Lood-
gieter en Voeger voor spoe-
dige indiensttreding. Te
bevr. 45-444395.
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 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
TIMMERMAN voor hout en
kunststof in binnen en bui-
tendienst. Timmerbedr. de
Gaas. Tel. 045-442726.
METSELAARS gevr. voor
omg. Aken. Tel. tussen 18
en 20 uur 045-257164.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht. Markt
31, Kerkrade.
Gevraagd CHAUFFEURS
voor groepsvervoer en taxi-chauffeurs. Tel. 045-311494
DAKDEKKER(S) gevr., eni-
ge kennis der werkzaamhe-
den wordt vereist. Hans Lips
Kerkrade 453818 na 18 uur.
Gevr. huishoudelijke HULP
voor de vrijdagochtend. Info.
tel. 045-728597.
MEISJE gevr. voor part-time
op zondag en feestdagen in
Chin.rest. te Voerendaal.
Lft. v.a. 16 jr. 045-753042
Wij zoeken energieke erva-
ren VERKOPERS voor
onderhoudsprodukten in
België v.d. firma Mias. Goe-
de verdienste. Inl. tussen
19.00-20.00 u. 045-219822.
BIJVERDIENSTE: Witgoed
handel/reparatiebedrijf zoekt
net persoon als bijrijder op
bus voor plm. 2 dagen per
week. Br.o.nr. B- , LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. IJSVENTER m. erva-
ring voor seizoenswerk. Tel.
voor 12.00 uur 045-722814,
na 17.00 uur. 045-712021.
SERVEERSTER gevr. met
enige ervaring, 3 dagen per
week (overdag), 't Euveke
Brunssum 045-271718, na
18 uur 272091.
Dame gevraagd voor
THUISZORG van 71-jarige
Parkinson-patiënte. Het
gaat om vaste dagdelen
doorde week en/of weekend
in afwisseling met anderen,
ook als nachtwacht. Info tel:
045-227193.
Suche KRANKENGYM-
NASTIN mit deutscher An-
erkennung ab 1 april. Tel.
09-49241165639.
Wolwereld, Emmaplein 9-10
6411 JP Heerlen zoekt een
enthousiaste OPROEP-
KRACHT, onze voorkeur
gaat uit naar een ervaren
breister, die onze klanten
vakkundig van dienst kan
zijn. Gaarne schriftel. reak-
ties naar bovenstaand adres
WINKELMEISJE gevr. voor
plm. 32 uur per week. Sla-
gerij L. Kuypers, Valkenburg
tel. 04406-12752
Gevr. BEDRIJFSLEIDER of
echtpaar voor Campingwin-
kel. Tel. 04407-1321.
METSELAARS gevr. v. werk
in Aken (D) zeer hoog loon.
Mld. na 18.00 uur, tel. 045-
-726876.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time en part-time. Pers.
melden Akerstr. Nrd. 132
Hoensbroek.
ATTENTIE!!!! Verzeke-
ringsmaatschappij vraagt op
korte termijn rayon-advi-
seurs vOor de buitendienst,
zowel full-time als part-time.
Wij vragen grote dosis door-
zettingsvermogen en bereid
zijn zowel overdag als
's avonds te werken, i.b.v.
auto en telefoon, goed voor-
komen, leeftijd tussen 25 en
50 jr. is een pré. Wij bieden
goede verdiensten, profes-
sionele opleiding in eigen
bedrijf en ruime doorgroei
kansen. Denkt U aan bo-
venstaande te voldoen richt
dan uw sollicitatie naar: Ver-
zekeringsmaatschappij
B.V.Z. t.a.v. personeelsza-
ken H.G., Kerkstr. 358, 6441
BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.

BACKEREI-LEHRLING m/w 'gesucht für sofort. Backerei 'Wilfried Adams, Kirchrater-
str. 132, Herzogenrath-
Merkstein. 'Club Bubbles vraagt GAST-
VROUW (Cheffin) tel.
04490-42313. i
MEIJES gevr. wegens uit-
breiding. Werkt in overleg, i
Intern mog. Club Bubbles.
Geleen. 04490-42313.
Mannelijke hulp in de BE-
DIENING gevr. voor enkele
avond. p. mnd. Leeft. plm.
20 jr. Kegel en Bowlingcentr.
"Dr Pool" Kerkrade. Tel.
045-455068 na 17.00 uur.
Draf- en Renbaan Land-
graaf. BEDIENEND-
PERSONEEL gevr. voor de
horeca. V.a. 18 jr. Soll. na
tel, afspr. 045-319191.
Bar Monopole Herzogenrath
Merkstein sucht nette BAR-
DAME. Garantie, tel. ab
17.00 uhr. 09-49-2406-
-62928.
Gevraagd zelfstandige FRI-
TUREHULP. Tel. 04490-
-79297.
Uitgaanscentrum GLOBE
Beek vraagt ervaren buffet-
hulp voor weekend. Tel.
04490-79297.
AUTOSPUITER of halfwas,
ook ouder persoon om voor-
bewerking. Niks, Hillesha-
gerweg 57, Mechelen.
LUNCHROOM in Maastricht
zoekt medewerkster. Tel.
043-616910.
CHAUFFEUR/Bezorger
gevr. voor besteldienst op
vrijd. Lft. geen bezw. Wijn-
huis Berns Geerstr. 26 Hrl.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
BRUTO-LOON ’ 3.400,-.
Tel. 04754-86745.
2 uitstekende TUINMAN-
NEN gevr. voor inrichten en
onderhouden van tuin 900m2. Alleen echte vaklui ge-
lievenzich te melden, tel. na
18.00 uur: 04404-1695
ZAKENPARTNER gevr. om
positie v. beveiliging- en be-
wakingsbedrijf in Limburg te
versterken. Financiële in-
breng en verstand van za-
ken noodzakelijk. Deelname
op directieniveau mogelijk.
Discretie verzekerd. Br.o.nr.
B-3923, aan L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
METSELAARS voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 of
04405-1236 b.g.g. 09-49.
245147260.
Gevr. flinke HULP in de
huish. voor 2 ochtenden p.
w. Br.o.nr. B-3925 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Autobedr. vraagt MON-
TEUR, leerlingmonteur,
poetser en plaatwerker, evt.
part-time. Tel. 045-456963.
Gevraagd liefst JONGEDA-
ME voor de zat. en zond.
tussen 17.00en 21.00 uur in
cafetaria gem. Kerkrade.
Tel. 045-461824, bellen tus-
sen 10.00en 12.00 uur.
Gevr. KOKS-HULP (M/V) in
Pizzeria, die wil worden op-
geleid tot zelfstandig werker.
Geen vooropleiding vereist.
Goede wil en werklust strek-
ken tot aanbeveling. Br.o.nr.
B-3930, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zelfst. hulp gevr. voor FRI-
TURE (moet ervaring heb-
ben). Te bevr. tel. 04490-
-22681 Of 28486.
FRITURE-HULP gevr. Te
bevr. Sittard 04490-19776.
Welke ervaren AUTO-
STOFFEERDER wil zelf-
standig werken in mijn te
huren bedrijfsruimte? Werk
volop aanw. 045-323254.
JONGEMAN gevr. voor en-
kele kermissen in Duitsland.
Tel. 04498-53284.
Gevraagd TIMMERMAN-
STELLER, 1 handlanger.
Bouwbedrijf van de Werf.
Tel. 045-210990.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
TYPIST(E), partime-basis,
leeft. min. 21 jr. Ace. kant.
"Contasse", Broekhem 39,
Valkenburg.
MEISJES of vrouwen ge-
vraagd voor hotel werk-
zaamheden. Hotel Limburgia
Grendelpl. 19, Valkenburg.
Tel. 04406-12318.
Gevraagd 2 BARMEISJES,
leeftijd speelt geen rol, goe-
de verdiensten. Tel. 09-
-3211717960.
Erv. MEUBELMAKER, res-
taurateur op parttime basis,
mag WAO of AOW-er zijn.
omg. Hoensbroek. Br.o.nr.
B-3948 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
KELNER gevr. voor vrijd. en
zaterdagavond. Lft. vanaf 21
jr., tel. 045-723100/222250.
Koerierdienst vraagt
CHAUFFEURS voor vaste
nachtritten, leeft. 18 tot 22 jr.
Schrift, reacties Postbus
3080 6401 DN Heerlen.
Nette hulp gevr. voor FRI-
TURE, liefst met ervaring.
045-352013, na 14.00 uur.
Gevraagd ervaren STRIJK-
STERS, voor het verrichten
van werkzh. in dienst ver-
band. Max. 12 uur p/wk.,
plus min. 40 weken p/jr. Tel.
045-725784 na 17.00 uur.
HULP in de huish. gevr. voor
vrijdagmorgen 8.30-12.30
uur. Tel. 04490-24126.
Gevraagd nette JONGEN
leeft. 16 tot 18 jr. op motor-
schip 1000 ton, intern, vaart.
Tel. 04498-55878.
MEISJES gevraagd voor
privé. Br.o.nr. B-3981, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. ■
PFERDEPLEGER/IN für
Tunierstall gesucht. Tel. 09-
-32378515.16.

Gevraagd nette mannel. of
vrouwel. FRITUREHULP
met ervaring, (goede ar-
beidsvoorwaarden). Tel.
045-441857.

Roek-pop band Stake Out
vraagt gemotiveerde
BASSIST, install. en oefenr.
aanw. react. 045-324186
(na 18.00 uur).

■ ■ .. ■ ' ;: ■; : ■Woningruii
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruii
over geheel Nederland.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Woningruii woningver.
mooie HOEKFLAT 1 hoog
tegen woning Groenstr./M.L.
Kingpl. of huis min. 3 slpk.
elders. Tel. 04490-50053.
Eengezinsw. te V.daal tegen
gr. eengezinsw. te HEER-
LERBAAN. 045-751128.
Ruime hoekwoning met tuin
en 4 slpks te Nieuwenhagen
te ruil teg. andere HOEK-
WONING in Landgraaf. Inl.
tel. 045-317781.

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamer te huur in Klooster-
koolhof 15, HEERLEN

’ 307,- all-in. 045-722893
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
KAMER te huur gevr. voor 3
mnd. (april t/m juni) in Roer-
mond of omg. voor stag.
HTS-Landmeetkunde. J.
Schalk, Galder. 076-612301
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04743-1579.
Wie deelt ruime terrasflat
met mij, j.man 31 op fifty-fif-
ty basis in Douve Weien bij
ziekenhuis. Tel. 045-
-425028 na 12.00 uur.

Te h. eenpers. gemeub.
KAMER, eigen keuken, al-
leen personen boven de 25
jaar. Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspt. 10.00-
-17.00 uur. 045-252000
KAMERS te huur op oud -Limb. boerderij vlakbij cen-
trum Heerlen. 045-721976.
Te h. aangeb. gemeub. ZIT/
SLAAPKAMER te Nuth. Tel.
04492-2587, tot 30 juni.
Centrum SCHAESBERG
gem. kamers v. meisjes tm
30 jr. gevr. v. gez. keuken en
badkamer, eig. ingang. Tel.
045-324880 tot 18.00 uur.
Gem. kamers te huur te
VALKENBURG met huiselijk
verkeer liefst oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.
HEERLEN centrum, kamer
aangeb. in studentenhuis,
tel. 045-455755.

Bouwmaterialen
Levering van geslepen glas voor:

Glazen tafels, wandmeubels etc.
Spiegels

In verschillende uitvoeringen en kleuren
Glas in lood sierruitjes

Klassieke en moderne uitvoeringen in:
Gebrandschilderd

glas op glas
Hardglazen binnendeuren

Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen
’21,50 per m 2

Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

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.

Terras- en oprittegels
Cobbelstones, sierkeien en

bloembakken
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. div. maten alum. RA-
MEN en alum. pui met deur,
tevens balken, planken en
keepers. Tel. 043-632433.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoirte-
gels, div. maten ijzeren bal-
ken. Grondverzetbedr. V.
HÖPPENER, Vijfbunders-
weg 1, Wijlre. 04450-2981.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. MULDEN-PANNEN,
Tuille du Nord kantpannen,
opnieuw verbeterde Hol-
landse pannen, trottoirtegels
Tel. 045-241588.
Van part. te h. BOUWKEET,
bouwlift, betonmolens, elec.
bouwaansl.kast, etc. thuis-
bezorgd. 045-316886.
Te k. mooie VELDBRAND-
STENEN, tel. 04455-2541.
VLOERTEGELS ’ 15,-
-’19,50 ’24,50 p/m2. De
Hut 7, Gulpen. Tel. 04450-
-1970.
Gratis af te halen ca. 100
vaste m 3grond. Gegaran-
deerd schoon. Tel. 045-
-241925.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

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

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

Hobby/Doe het zelf__________________________________
Kralencursus

Rijgen en haken van halskettingen, oorbellen en armban-
den of een cursus beursjes breien, broches en boompjes

maken. Inl. tel. 045-215034.
Te k. CO-2-APPARAAT,
30-400 Amp., watergekoeld,
’1.000,-. 045-728687.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 V
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met julliehuwelijk
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Mamma, Pappa, Miranda, Marcel en Hugo. _

Goeiemorgen OuweGabber! prof jCJat Maf
70 jaar "___

Marie, Flip en kinderen, 'öcl
Riekie, Angelique, Marietje, ,-*.. JMÉWÊmmè**, Qp+

Dirk, Opa en Nel t-L
Vandaag ook op L.D.-t.v. L| jfl | [\q^

Sandra B^9 WH ■GrV
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werd 65 jaar ia .■j Proficiat van Linda, Je'en

met je 21 e verjaardag ~ '. \ ar
'<van je schat Henry. PatriCk f la;

oK^x:_- x Proficiat! " ezeProficiat eo<

evo]
I —' - leef,

"fST . teor
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MMÊk ÊMMMMMMM Sjef, Hilda, Vincenjjobe
Met het zien van Sarah Picco|o.s in het Limt<y»Uivan je man, kinderen en Dagb|ad zijn groot in o*kleinkinderen. | SULTAAT! Be|: 045-71-«Ur

Winkel & Kantoor J*av
Fotocopieerapparaten den

Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,£
Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholty-

Ter overname aangeboden: l^e
Complete winkelinrichting *n<

Harmeling Woodshopper

- Halogeen plafondspots **oi- HQI - spots chr- TL lichtbalken enz. list
LOSSE VERKOOP BESPREEKBAAR tC0

Tel. 045-459230 van maandag t/m woensdag. _Jhjj
Te koop uit faillissement sp

nieuw en gebruikt kantoormeubilair ,I_riStalen dossierkasten 2-deurs v.a. ’ 150,-; Stalen nwt_t
riaalkasten 70x50x180 ’ 50,-; hangmappen ladenbloj\
2-3 en 4 laden v.a. ’ 150,-; stalen bureaus 20 verse

lende soorten en modellen div. afm. ’ 75,-; Kantoorta r°alle afm. en modellen v.a. ’ 60,-; Kantinestoelen ges' j»b
feerd v.a. ’ 15,-; magazijnstelling 5 verschillende soojw
en breedtes v.a. ’ 50,- per meter; Toonbankenv.a. ’ & G(
Tekentafels A0geb. v.a. ’ 395,-; Burostoelen v.a. ’ *h\
Tekening-hangkasten ’ 295,-;Luchtcompressor 400 I' sp

220/380 ’ 1.250,-; Papiersnijmachine ’ 200,-. ?0
Nieuw kantoormeubilair tegen speciale lage prijzen),.

Houten directie-bureaus 100x200 v.a. ’ 1.395,-; Tekel* V»
-ladenkasten v.a. ’ 595,-; 2-deurs dossierkasten v.* {

’ 255,-; Tekentafels A1en A0v.a. ’ 625,-; Atlanta W "«
mappen 25 stuks folio ’ 15,-; Altrex bordestrappen 12J "H
den ’ 295,-; Colomboormachines 16 mm industrie ’ 4* H.
Bureaustoelen adv.pr. ’ 395,- nu ’ 175,-; Bureaustoe'

adv.pr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Directie-fauteuils adv.pf- »

’ 875,- nu ’ 595,-; Leren directie-fauteuils adv.pr i\

’ 1.200,-nu ’ 725,-. vVerder nog 1001 artikelen teveel om op te noemei1 l*ROCKMART Kissel 46A,, Heerlen, 045-72314
Maandag t/m vrijdag geopend. s«

's zaterdags geopend van 9.30 tot 16 uur. tl

Legbord en patstellingen, llN^gfoo^Sfil
nieuw en gebruikt, uit voor- JescWW Te? 0* p
raad leverbaar. BLOK-IN- f??%TQ

SescniKt. iei t-

TERREK BV, 010-4378800. _
Ook vert. in Nrd-Brabant/ Wat VERKOPEN? Adv1 s
Limburg. teer via: 045-719966. v

Geldzaken <
" t

1
1

ouden administratiekantoor

Administraties en belastingzaken
voor Midden & Kleinbedrijf

* Jaarrapporten - belastingaangiften
* Periodieke rapportage
* Computerverwerking

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

Heiweg 170, 6351 HX BOCHOLTZ. 045-443195 (pj!>
Voor Uw BELASTINGAAN- Be| yoor vakkundjg invUljGIFTE of administratie: Be- yan uw BELAST!^lastmgadviesburo Drs. FORM ULIER. 045-31294*Timmermans, 045-752284. A

Bedrijven/Transacties /

Kl. Dakdekkersbedrijf
met omzet van 6 cijfers, zoekt een of twee andere (^
: dekkers) bedrijven voor samenwerking. j,

Om capaciteit en materieel effectiever te kunnen benHn
en omzet te verhogen naar 7 cijfers. Bro.nr.B-396V

Vertegenwoordiger in kunst-. stof ramen zoekt MON-
TEUR voor samen een be-
drijf op te zetten. B.V. en

■ showroom aanwezig. Br.o.: nr. B-3898 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

" Te huur CAMPINGWINKEL

' op camping Mooi Bemelen.
■ Gasthuis 102, Bemelen. Tel.

' 04407-1321.

Te k. MARKTVERKO^I
WAGEN Ford D-0910'
nw.st., Kissel 42, Heerjej>;|
RESTAURANT in VaJ^burg zonder woning. S^':terend ingericht bedrijf Ui!
zitpl., terras 40) met 9°^t\
omzet. Huur ’3.000,-J:
mnd. Kooppr. inve^’150.000,-. Horecab^Frits van DijcK, 043-475^:

" Voor Piccolo's zie verffer pagina 6 _--< I
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Aderlating
o et name het feit dat nog elke
S *S gemiddeld 2000 Oostduit-
nj..

s hun koffers pakken en defi-
v 'ef naar de Bondsrepubliek
f^trekken, heeft de DDR een
hJ*e aderlating bezorgd. Ex-
ei Egon Krenz, die
J'vorig jaar gedurende
van zeven weken de functies

partijleider en
Co°fd van de strijdkrachten
tfj^hineerde, hoopte een halt
Wh roePen aan de massale uit-
het "Op 9 november nam hij
g * °Pzienbarende besluit, de
|ens met West-Berlijn en de
r_ en^srepubliek open te zetten.
gri^ Jerlijnse Muur verloor het
.e*;.mige karakter dat ze gedu-

nde 28 jaar had gehad.

dü- r°nie van de recente Oost-
orncte geschiedenis schuiltin de
ga 'slandigheid datKrenz' voor-
r_eJlger Erich Honecker in 1961
van e,lnd maakte aan de exodus
door zenden oostduitsers
tye ??n betonnen muur om
Wn erliJn te bouwen, en dat
derl

nz de uittocht via de broe-
cho?inden Hongarije en Tsje-
brer!l0wakije tot staan dacht te
goo-gen door die muur open te

Maar k■" _,
inWf; 1J duizenden bleven de
voet_ners van de DDR 'met de
2ich h £temmen. Zij voelden
de Cr. kocht en bedrogen door
acht-o munisten die decennia
ringf,reen het volk hadden ge-

seioord en bevoogd. Er kwa-
lens 'egelrechte wraakgevoe-
tredf^aar boven, toen na het af-
dat d2,Van de oude garde bleek
rnidT_, eden ervan zich door
c°rriim Van ambtsmisbruik en
deruTUe hadden verrijkt over
heen gen van hun onderdanen

De deconfiture van wat onder
Honecker nog het 'reëel be-
staande socialisme' heette, was
zo volstrekt dat de SED haar
naam veranderde en nu als Par-
tij voor het Democratisch Socia-
lisme aan de verkiezingen mee-
doet. Na lang dralen heeft Hans
Modrow, die jarenlangpartijlei-
derwas in de zuidelijke cultuur-
stad Dresden, zich bereid ver-
klaard de PDS-fractie in de
nieuwe Volkskammer te leiden.
Maar dat hij lid van de regering
blijft, is nagenoeg uitgesloten.
Dit hangt er mee samen dat de
twee grote partijen of partijcom-
binaties, de alleen opererende
SPD en de Alliantie voor Duits-
land (een combinatie van de
'oude' CDU, de nieuwe groepe-
ring Demokratischer Aufbruch
en de Duits-Sociale Unie, een
partner van de Beierse CSU) van
meet af aan verklaard hebben,
geen coalitie te willen met de
PDS.

Primeur
De Oostduitse kiezers beleven
morgen de primeur van. demo-
cratische verkiezingen naar
westers model. Er zijn ongeveer
12,2 miljoen kiesgerechtigden.
Zij hebben de keus uit 24 lijsten
van partijen en partijcombina-
ties. Te kiezen zijn 400 ledenvan
de Volkskammer, het parlement
in Oost-Berlijn. De oude Volks-
kammer telde 500 leden.
Elke kiezer brengt één stem uit.
Er geldt geen kiesdrempel. Voor
elke 0,25 procent die een partij
van de totaal uitgebracht stem-
men binnenhaalt, heeft ze recht
op een zetel. De volksvertegen-
woordigers worden aangewezen
aan de hand van partijlijsten in
de 15 kiesdistricten waarin de
DDR verdeeld is.

Sinds 1949 waren de kiezers in
deDDR niet anders gewend dan
dat zij in het kieslokaal een
stembiljet in handen gedrukt
kregen met daarop een lijst na-
men van kandidaten met achter
hun naam de partij of massa-or-
ganisatie die zij wilden verte-
genwoordigen. Tot eenjaar gele-
den gold een kiezer nog als 'ver-
dacht', als zij of hij het biljet in
de hand nam en ermee achter
het aanwezige gordijn verdween
om de lijst te bestuderen. Het
sprak in de DDR van Ulbricht
en Honecker vanzelf datmen
het stembiljet zonder plichtple-
gingen in de bus wierp.
Als er al tegenstemmen waren,
hadden deze geen invloed op de
uitslag. De opkomst lag altijd bij
ongeveer 90 a 95 procent van de
ingeschreven kiesgerechtigden,
en bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 7 mei bedroeg het
aantal 'ja-stemmen nog 98 pro-
cent. Dit rapporteerde het hoofd
van de kiesraad, Egon Krenz, op
de avond van die zondag trots
voor de camera's van de Oost-
duitse televisie.

Fraude
Maar kritische onderdanen en
mensen die het jaknik-socialis-
me meer dan beu waren, kwa-
men in verscheidene dorpen en
steden tot de conclusie dat de
autoriteitengerommeld moes-
ten hebben met het aantal te-
genstemmen en ongeldig ge-
maakte biljetten. Dit muisje zou
een fors staartje krijgen: in
maart 1990 loopt nog een onder-
zoek wegens fraude tegen ette-
lijke burgemeesters en partijlei-
ders, omdat die een veel te
rooskleurige uitslag hadden
doorgegeven.

Dit was een binnenlandse im-
puls in de opborrelende onvrede
onder het volk. Maar ook bui-
tenslands gebeurde er iets van
groot belang: op 2 mei maakte
Hongarije een begin met het slo-
pen van het IJzeren Gordijn aan
de grens met Oostenrijk. Dit
leidde er toe dat duizenden
Oostduitsers zonder en later met

visum naar het broederland
Hongarije togen, in kilometers-
lange colonnes Trabants en
Wartburgs. Vanhier lag de weg
naar Oostenrijk, en als volgende
etappe de Bondsrepubliek,
open.
Later ontrolde zich een soortge-
lijk scenario via het buurland
Tsjechoslowakije. Duizenden
Oostduitsers vluchtten de West-
duitse ambassade in Praag in
(eerder hadden zij dat gedaan in
Warschau en Boedapest) en ver-
kregen, na actief optreden van
minister Genscher die persoon-
lijk naar de ambassade kwam
om ettelijke duizenden DDR-
burgers onder donderend ap-
plaus het goede nieuws te ver-
tellen, een vrijgeleide naar de
Bondsrepubliek.

Profetisch
Oost-Berlijn stond onder extra
druk om toe te geven, omdat de
DDR zich opmaakte haar 40-ja-
rig bestaan te vieren. Op 7 okto-
ber was het zo ver: alles wat een
naam of functie had in de „eer-
ste staat van arbeiders en boeren
op Duitse bodem", stak zich in
het beste pak voor de parade in
het hartje van 'Berlin-Haupt-
stadt derDDR. Aanwezig was
ook de president en partijleider
van de Sovjetunie.

Bij zijn 'bad in de menigte'
sprak Michail Gorbatsjov de

profetische woorden: „Het leven
straft hem die te laat reageert."
Dit was het antwoord van Mos-
kou op de afwijzing door de
toenmalige leiding van partij en
staat in de DDR van zijn beleid
van glasnost en perestrojka.
Kurt Hager, die jarenlang de
eerste viool speelde als het om
de ideologieging, had enkele ja-
ren eerder enigszins schamper
gezegd: „Als mijn buurman zijn
huis opnieuwinricht, hoefik dat
niet automatisch ook te doen."

Nog op de avond van 7 oktober
had in Oost-Berlijn een demon-
stratie plaats van honderden
Oostduitsers die uiting wilden
geven aan hun wrevel over de
onmondigheid waarmee zij al ja-
ren te maken hadden. Met de in-
zet van tanks en gebruikmaking
van de harde lat maakten leger
en politie een eind aan de beto-
ging, die qua omvang leek op de
opstand van bouwvakkers in
1953, waaraan Sovjet-tanks een
eind hadden gemaakt. Maar de
Russische tanks bleven ditmaal
in hun kazernes.

Wending
En op maandag 9 oktober klonk
het in Leipzig, de tweede stad
van de DDR, uit de mond van
duizenden: „Wir sind das Volk."
De draaiboeken voorzagen er in
dat de politie, en in haar kielzog
de gehate staatsveiligheids-

dienst (Stasi) met harde hand
optrad tegen demonstraties.
Maar dit gebeurde niet. Nog in
dezelfde maand legde Honecker
al zijn functies neer.

Hij maakte plaats voor Egon
Krenz, maar deze kon zich niet
handhaven,omdat hij jarenlang
had gegolden als 'kroonprins
van Honecker'. Het 'ontketende'
volk was bovendien niet verge-
ten dat Krenz in de zomer van
1989 - als vervanger van de toen
al ziekelijke Honecker- zijn gro-
te waardering had uitgesproken
voor de manier waarop de Chi-
nese communisten in junieen
eind hadden gemaakt aan de
studentenacties in Peking voor
democratisering. Zeker honder-
den, maar mogelijk duizenden
mensen lieten het leven toen het
leger met groot materieel het
Plein van de Hemelse Vrede
schoonveegde.

Mogelijkheden
In de laatste week voor de ver-
kiezingen van zondag tekent
zich een beeld afvan twee partij-
en ofblokken die elk ruwweg op
weg lijken te zijn naar 30 pro-
cent van destemmen. Dit zijn de
SPD, die vorig jaaroktober
werd opgericht maar toen nog
SDP heette, en de Alliantievoor
Duitsland.
Geldt bij opiniepeilingen in het
algemeen dat men er voorzich-

tig mee moet omgaan, voor de
DDR is deze waarschuwing ex-
tra op haar plaats. Het is immers
voor de allereerstekeer dat de
Oostduitse kiezers in volledige
vrijheid op een bepaalde partij
kunnen stemmen. Daar komt bij
dat enkele dagen geleden nog
circa 30 procent van een onder-
vraagde groep inwoners van de
DDR aangaf, nog geenkeus te
hebben gemaakt.

Als de SPD op circa 30 procent
uitkomt, betekent dat een forse
terugval vergeleken met eerdere
peilingen. Sommige daarvan ga-
ven departij van Böhme nog uit-
zicht op de absolute meerder-
heid. De Alliantie voor Duits-
land, debundelingvan een oude
en twee nieuwe centrum-
rechtse partijen, was de laatste
weken weliswaar in gewicht toe-
genomen, maar kan door het in
opspraak geraken van Wolfgang
Schnur alsnog een forse terug-
val beleven. Schnur, één van de
oprichters van Demokratischer
Aufbruch, trad woensdag op
aandrang van de Westduitse
CDU af, nadat onomstotelijk
vast was komen staan, dat hij
hand- en spandiensten verleend
heeft aan de staatsveiligheids-
dienst.

buitenland

Hereniging centraal thema bij eerste democratische verkiezingen

DDR beleeft morgen primeur

Van de redactie buitenland

ÏEN HAAG - De DDR heeft geen toekomst
ar4s zelfstandige staat. Maar over de manier

en het tempo waarin de hereniging
net de Bondsrepubliek Duitsland tot stand

ITtoet komen, lopen de meningen uiteen. Het
P onzeker of de morgente houden eerste vrije
pkiezingen in het 40-jarig bestaan van de
rDR een duidelijke uitweg bieden.

PRemigen twijfelen er aan dat de
!OR nog maarkorte tijd als soe-

-3 ?rein land zal bestaan. „Degene
'e na de verkiezingen van 18

er la^rt premier wordt, is niet al-
e 'en de eerste vrij gekozen eer-
\ e-minister van de DDR, maar
£3r alle waarschijnlijkheid ook

.fe laatste," zei Ibrahim Böhme.eze historicus is voorzitter van
* Oostduitse SPD en wordt bij
iri goede uitslag getipt als op-
°lger van overgangspremier
?ns Modrow.en van de kenmerken van de
ivolutie die zich in de DDR
j^ftvoorgedaan, is dat de goed
je°rganiseerde, ervaren en bo-

Kf en al rijke Westduitse partijen
et initiatiefvolledig hebben
Afgenomen van de vrouwen
**■bannen die de 'Wende' in ok-

ifber tot stand brachten. In de
-f.uurlanden Polen en Tsjecho-
|°Wakije hebben Solidariteit en
Urgerforum een beslissende

V. nger in de regeringspap, en
t,et laaste land koos zelfs Vaclav
jj.avel, één van de prominentste
Jj Ssidenten, tot overgangspresi-

■__ItZ: en marginale positie is alles
.at er resteert voor groepen als

cUeseUes Forum, Democratie Nu
_|J d-e Initiatiefgroep voor Vrede
CV Mensenrechten. Ze zijn volle-
Jg overvleugeld door de in de
Ofidsrepubliek dominante

«■^sten-democraten en socia-
len. Bondskanselier Helmut

J^°nlmaakte in zijn volle agenda
j lr°tevoor een reeks optredens
Spr? DDR' en de Oostduitse
£ D koos ex-kanselierWilly

a^^dt haast in het voorbijgaan
ojjjs haar erevoorzitter.
id e'derde man die in de Bonner
'ïlih danig de trom roert, de
%a Ja^e minister van buiten-
gïQ dse zaken Hans-Dietrich
4r)Snscher die in wat nu (nog) de
'"sn *s geDoren is, heeft ook
(Preekbeurten in de DDR ver-

iLg.rgd. Maar de Oostduitse libe-
'VeKk l^en minder profijt te
Hpr -nvan net inschakelen van
'ii hr-t m*nente partijvrienden uit
>jL westen dan de christen-de-
-2 '°eraten en socialisten.

" MICHAIL GORBATSJOV
...profetische woorden... " HELMUT KOHL

...één grote show...

" WILLY BRANDT
...erevoorzitter DDR/SPD... " ERICH HONECKER

...einde aan leegloop gemaakt... " EGON KRENZ
...muur opengegooid...

" HANS MODROW
...niet terug in regering... " WOLFGANG SCHNUR

...vrije val...

" HANS-DIETRICH GENSCHER
...trom roeren...

" IBRAHIM BÖHME
...geen uitstel...

Eenwording
Een anderevoorman van Demo
kratische Aufbruch, de predi-

kant Rainer Eppelmann die in
deregering-Modrow minister-
zonder-portefeuille is, denkt dat
alleen een grote coalitie die de
steun heeft van meer dan 60 pro-
cent van de kiezers, in staat is
metBonn te onderhandelen
over de Duitse eenwording.

Dit punt komt hoe dan ook hoog
op de lijst te staan van de nieu-
we Oostduitse regering. Con-
form hun afspraak hebben de
twee Duitslanden en de vier
geallieerden uit de Tweede We-
reldoorlog (de Sovjetunie, de
VS, Groot-Brittannië en Frank-
rijk) een begin gemaakt methun
beraadslagingen over de hereni-
ging. Het ligt in de bedoeling dat
de zes een desbetreffend con-
cept-voorstel uitwerken, dat op
de najaarszitting van de Confe-
rentie voor Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa (CVSE)
ter tafel komt.

Met name op sociaal en econo-
misch gebied zal de eenwording
van de DDR en de Bondsrepu-
bliek consequenties hebben
voor de Oostduitse bevolking.
De Westduitse regering heeft in
de afgelopen maanden met de
regering Modrow onderhandeld
over een monetaire unie, maar
spijkers met koppen zijn er nog
niet geslagen.

De ruim 16 miljoen inwoners
van de DDR beschikken over
een gezamenlijk spaartegoed
van 177 miljard Ost-Mark. Kort
geleden ontstond er even paniek
onder de Oostduitsers, die in
groten getale hun spaargeld op
namen en dat 'zwart' in de
Bondsrepubliek wisselden of ei
consumptiegoederen voor
kochten. Volgens officiële Oost
duitse cijfers lagen de spaarte-
goeden van particulieren in ja-
nuari 1,7 miljard Ost-Mark lagei
dan een jaar tevoren.

De Oostduitsers moeten zich
voorbereiden op een aanzienlij-
ke verhoging van prijzen en hu-
ren, die nu nog zwaar worden
gesubsidieerd. Aan derondeta-
fel, waar de regering sinds de-
cember met de oppositie heeft
overlegd om 'het land draaiende
te houden' is besloten de subsi-
die op prijzen van levensmidde-
len tot na de verkiezingen intact
te laten. Maar maandag zijn die
achter de rug.

Onder het oude bewind kende
de DDR geen werkloosheid,
maar in de nieuwe bedeling
wordt een arbeidsplaats in ster-
ke mate beoordeeld op de pro-
duktiviteit die deze oplevert.
Begin deze maand hadden zich
dan ook al 14.000 personen als
werkzoekend laten inschrijven.

Met pijn
En last but not least heeft de
DDR een sociaal stelsel te ver-
liezen, waarop ze wel trots mag
zijn. „De vrouwen bij ons kun-
nen terugvallen op een wet die
abortus toestaat tot in de twaalf-
de week van de zwangerschap,
terwijl bepaalde politici in de
Bondsrepubliek het beginsel
van zwangerschapsafbreking in
twijfel trekken," zegt een
woordvoerster van de Onafhan-
kelijke Unie van Vrouwen, die
met een eigen lijst aan deverkie-
zingen meedoet.

Elk kind in de DDR heeft recht
op een (vrijwel kosteloze) plaats
in een crèche, wat in West-
Duitsland hoge uitzondering is.
Werkende vrouwen die moeder
worden, hebben een jaar lang
zwangerschapsverlof, en drie
jaar als zij ongehuwd zijn. En
voor leerlingen van de basis-
school zijn er prima overblijf-
mogelijkheden, als de lessen
voorbij maar de ouders nog aan
het werk zijn.

„De operatie (hereniging) gaat
met pijn gepaard, maar ze moet
op korte termijn plaatshebben
om meer pijn te verhinderen.
Als wij de operatie uitstellen,
kan de patiënt (DDR) overleden
zijn," is de mening van SPD-
voorzitter Böhme. En erevoor-
zitter Willy Brandt van de Oost-
en Westduitse SPD zei onlangs:
„Ik weet van mijn vrienden die
de SPD in dit deel van Duits-
land leiden, dat zelfs als zij een
absolute meerderheid zouden
veroveren, ze een regering op
bredere basis zouden willen vor-
men."

Zaterdag 17 maart 1990 ♦5
Limburgs dagblad



Winkel&Kantoor
CAFÉ-ZAAL met woning in
centr. dorp omgev. Echt-Sit-
tard. Interassant bedrijf met
uitbr. mogelijkh. Kooppr.
pand mcl. inventaris
’250.000,- k.k. Horecabu-
reau Frits van Dijck, 043-
-475732.

CAFÉ-TERRAS in centr.
Beek met ruime boyenwo-
ning. Mooi ingericht bedrijf
met hoge omzet. Huur
’1.500,- p. mnd. Kooppr.
invent. ’ 65.000,-. Horeca-
bureau Frits van Dijck, 043-
-475732.

■— . ■■ ■

Landbouw en Veeteelt.
Graszaad teelt

Westerwolds raaigras: er is nog ruimte voor contractteelt.
Voor ml.: AGRARISCHE UNIE VULCAAN,

Heerlen, 045-422224.
Beek, 04490-72255

Roermond, 04750-34931.

20 maart, aanvang 13.30 uur
uitkuildemonstratie

VAN GESNEDEN
Viconblokken

GEPERST MT DE HP 1600, UITGERUST MET
DE NIEUWE ONTWIKKELDE SNIJ-UNIT

De demonstratie vindt plaats op het bedrijf van de
fam. W. Horsmans-Lubbers, Wijngaardsweg 2, Ulestraten.
VOLG DE WEGWIJZER VANAF RK KERK ULESTRATEN

Beleefd uitnodigend, Gebr. Hoedemakers.
Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te huur gevr. LANDBOUW-
GROND op jaarbasis. Br.o.
nr. B-3644, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te koop PAARDEN en Po-
ny's. Stal de Klöes. Tel.
04492-1038. .
SEKO Voermengwagens
va. 3,5 tot 21 m3. Intrak BV
Voerendaal. 045-754000.
De nieuwste KRONE gras-
maaier va. 1.60 tot 2.80 m.
in 3. met of zonder kneuzer.
Intrak BV Voerendaal. Tel.
045-754000.
Goldoni tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste frees voor uw tuin.
Profiteer nu van onze voor-
jaarsactie. Tevens een rui-
me keuze aan gebr. tuinfre-
zen en nog enkele overjari-
ge Goldoni tuinfrezen.
COLLÉ Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Te k. SCHAPEN met lam-
meren. Eikenrade 2, Wylre.
In- en verkoop van PAAR-
DEN en ponies. Tel. 04454-
-4276.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle model-
len weidesiepen, ook met
banden 2-6 m. Ook hydrau-
lisch opklapbaar. Lely rotor-
kopeggen, kunstmest-
strooiers en hooimach. Fahr
Kuhn en PZ en Vicon hooi-
mach., maaiers enz. Alle
typen vaste tand cultivato-
ren. Veewagens 2-4 koeien
en 6-8 koeien tendem as.
Perfect weidebloters. Div.
kunstmeststrooiers. 1-2-3
schaar gebr. ploegen. Wei-
dehekken 3/5 m. (gegalvani-
seerd). Bel direkt: JEAN
SPONS Eijsden 04409-
-3500 of 2524.
Te k. SCHARRELVAR-
KENS, div. landbouwmachi-
nes, hangkettingen. Wau-
bacherweg 5, Brunssum.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.

Div. gebr. opraapwagens:
Deutz-Fahr K570; 33 mes-
sen, Krone turbo 5000 T do-
seer; Pottinger silo-profi 32m2doseer; gebr. ploegen 2,
3 en 4 schaar; Becker tril-
tand 3 mtr. dubbele rol; Ra-
be 3 mtr. zaaibedcomb.;
Krone rotorkopeg 3 mtr. met
6 tands balk. Nieuwe weide-
slapen uit voorraad lever-
baar, nieuw en gebr. kunst-
meststrooiers uit voorraad
leverbaar. Nieuwe Kverne-
land ploegen uit voorraad
leverbaar. LMB Jos HORS-
MANS, Klimmen. 04405-
-2775.
Door inruil op HOLDER-
Platz veldspuiten verkregen:
Douven Profi 21 mtr. volle-
dig hydraul, trimatic doppen;
Douven 16 mtr. Teenoma 15
mtr. Hardi elec. hydraul. 18
mtr. Platz 21 mtr. volledig
hydraul. computer gestuurd,
vierlingdoppen. LMB Jos
HORSMANS, Klimmen.
04405-2775.
Div. gebr. tractoren: Deutz
6206, 4507, 6806; 1 HC 423
523, 624; Fiat 415, 250, ver-
hoogd model. Samé corsaro
70; MB-trac 900 bwj. 1985,
als nieuw. LMB HORS-
MANS, Klimmen. 04405-
-2775.
Te k. perfect WEILAND-
BLOTER met transport-
schade voor een speciale
prijs. Collé Sittard. Tel.
04490-19980. .
Gelegenheid tot INSCHA-
REN van runderen. Tel.
04493-1685.
Te k. MESTSPREIDER, 1
Haflinger pony en 1 Shet-
lander pony. 045-317698.

Te k. kunststof VATEN, als
nieuw van 200 L en 1000 L,
de laatste is 1 mtr. bij 1 mtr.
en heeft aan de bovenzijde
een vuldop van plm. 20 cm
en aan de onderzijde een
aftapplug. Voor meer info
bellen tussen 18 en 19 uur
04950-33867.

1 VICON monozentra type
S bietenzaaimachine 6-rijig,
100% in orde, ’3.500,-; 1
Bijlsma transporteur 60 cm
band, 8 mrt., ’ 3.500,-; 1
Rabe zaadbedcombinatie
3.30 mtr., ’ 1.250,-. H. Ne-
ven BV, Bunde. 043-641234

Auto's

Alfa
ALFA 75 turbo, zwart, bwj.
01-'B7, met opties, 75.000
km. Tel. 04490-24121, ma.
t/m vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond, na 14.00 uur.
ALFA 33 1.3 rood, bwj. '89,
17.000 km. Tel. 043-
-471673.
ALFA 90 QO 2.5 injectie, zil-
vermet. '87, vr.pr. ’ 24.500,
mcl. BTW-nota. Tel. 043-
-611653.
Alfa SPIDER QV zilvermet.
27.000 km, '88, vr.pr.
’38.000,- mcl. BTW-nota.
Tel. 043-471673.
Te koop ALFA Sud 1.5 TIV
bwj. '81, APK 3-'9l, pr.
’3.000,-. 04490-21717.
Alfa GIULLIETTA 2.0, 6-'Bl,
APK 1-91, 5-bak blauw, vr.
pr. ’2.000,-, 045-322619.
Te koop Alfa ROMEO GTV
2.5 6, bjw. 82. kl. antraciet,
pr.n.o.t.k. Tel. 04490-47776

Audi
AUDI 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,-. Evt. te
ruil tegen VW Golf van gelij-
ke waarde. Tel. 045-210587
AUDI 80 GL diesel bwj.'Bl i.
z.g.st. trekh. sunr. alarm.

’ 4.750,-. Tel. 045-255843.
Te k. AUDI 80 LS, bwj. '79,
APK '91 ’ 1.250,-. Tel. 045-
-323763.
AUDI 80, 1.8 S, bwj. '88
30.850 km. Div. extra's.
045-454591.
AUDI 80 CL bwj. '80, APK
'91, 4-drs., i.z.g.st. ’2.650,
045-720951.
AUDI 80 1,8 S blauw,
schuifdak, LPG, lichte scha-
de? 6-88, 49.000 km,
’0.950.-. Tel. 04906-1387
Rotte AUDI 100 5 cil. 1983,
nw«£ model, mooie luxe auto

’ T0.950- (in)ruil mogel.
043-476675.

BMW
Te k. BMW 316, bwj.'Bo,
APK, vr.pr. ’2.350,-. Zes-
kant 251, Heerlen. 045-

- 723689

BMW 323 i bwj. '80, donk.
groen, met schuif/kanteldak,
pr.n.o.t.k. Inr. evt. mog. Tus-
sen 17-19 uur 045-325689.

Weg. omstandigh. te k. of te
ruil tegen kleinere auto:
BMW 320 aut., bwj.'79, tev.
talbot pick-up, bwj.'Bl, tel.
045-326617.
BMW 320 6 cyl., bwj. '80, pr.
’3.700,-, zeer mooi. Tel.
04405-2708.
Te k. mooie BMW 318ibwj.
'83, nw. mod. ’ 13.750,-.
Teutelebroekstr. 89, K'rade.
BMW 320 met schuifdak,
sportvelgen, en 5 versn., i.z.
g.st. 04409-3500.
Te koop BMW 320-6, bwj.
'81, kl. rood, nw. banden en
uitlaat, i.g.st. Pr. ’5.750,-.
Tel. 045-273212.
Tek. BMW 318, LPG install.
bwj. 1978, nw. motor 1987,
km.st. 80.000, i.g.st. Voor
ml. 04492-1549.
Te koop BMW 315 type '81,
APK 3-'9l, wit, uitgeb.,
sportvelgen, nw. banden, pr.
n.o.t.k. fel. 045-461082.
Oldie! BMW 2002, APK,
mot. en techn. 100%, trekh.,
’850,-. Tel. 045-314215.
BMW 520 i bwj. 27-2-'BB,
78.000 km, nw. model, met.
burgund, 6 cyl., airco, skizak
radio-voorbereiding. Fak-
tuur met BTW mog. 04490-
-21161.
BMW 318i, 1982, geen 2e
zo mooi, div. extra's, tel.
045-460445
BMW 320 i m. '84, metal.
kleur, get. glas, electr. spie-
gels, verlaagd, 15" velgen,
alpina uitl., vr.pr. ’ 16.500,-.
04754-86169. Zaterdag na
18.00 uur.
BMW 323 i 7-'B5, metall.
kleur, div. access., onderh.
boekje aanw. ’ 22.000,-.
04498-57064.
BMW 318, bwj. '78, i.z.g.st.,
zilvermet., vr.pr. ’ 4.000,-.
Tel. 045-727739.
Te k. BMW 320 6-cyl. type
'79, BBS uitbouwset, kl.
groen, APK, pr. ’3.000,-.
Crutserveldweg 2, Heerlen-
Kissel.
BMW 320 i bwj. '86, SEDI-
TION, diamantzw., shadowl.
Recaro, schuif/kanteldak,
verlaagd, Im-wielen, LPG.
Tel. 04406-14821.
BMW 323i, bwj. '84, verl.,
electr. spiegels en ramen,
met kantel/schuifd., pr.

’ 16.500,-, APK gek. kl. an-
traciet. Tel. 045-317516 of
320862.

|Excl. mooie BMW 323i, nw.
|model, alle opties, '88-motor
Rekeningen ter inzage, pr.
n.o.t.k. 04490-14258.
BMW 524 turbo diesel, bwj.
m.'B6, blauwmet., getint
glas, schuifdak etc. nw.pr.
’61.000,- nu ’14.750,-.
Inr. mog. Tel. 045-414659.
Te k. BMW 320 6 cyl., get.
glas, spoilers, sp.velgen,
sunroof, ger. motor, APK
11-90, te bez. Op 't Veldje
1, Landgraaf.
Te k. BMW 323 i, bwj. '78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvel., verl., enz. elke
keur. toegest., vr.pr.
’9.500,-. Tel. 045-463390,
na 17.00 uur.
Te koop BMW 320 i.z.g.st.,
kl. wit, APK, compl. met ra-
dio en trekh., vr.pr. ’ 1.950,-
Groningenstr. 1, Heerlen-
Te k. BMW3IBi, bwj. 10-'B3
km.st. 80.000, i.z.g.st. get.
glas, 5-bak, spoilers etc.
redelijke prijs. 045-272781.
Pracht BMW 318, blauw,
'80, APK mei '90 i.z.g.st.
’1.950,-. Schutterstr. 5,
Brunssum.
BMW 728 i, 1985, kl. blauw-
met. m. veel extra's 0.a.:
ABS, airco, 1.m.-velgen,
LPG, trekh. electr. spiegels,
radio-cass., 4 hfd.st., 5-bak
enz. enz. Autobedrijf
BOSCHKER, Heerlerweg
67 Voerendaal. 045-751605
Te k. weg. aanschaf nieuwe,
auto BMW 316, bwj. '84,
LPG. Tel. 045-219609.

Te koop BMW 320 met gas-
inst. bwj. '79, i.z.g.st., APK
gekeurd, pr. ’3.500,-. Tel.
045-722793, Heihoven 9,
Heerlen.
Te k. zeer mooie BMW 318,
uitbouwset, sportv. APK 3-
91, zeer goede motor, vr.pr.
’3.000,-, mr. mog. 045-
-214935 b.g.g. 045-231633.
BMW 315 bwj. '82, APK, uit-
geb. met spoilers, ATS-vel-
gen met nw. banden, pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-424793.
BMW 315 1600 cc bwj. 6-
83, LPG zwart, sportvelgen,
zeer mooi, ’ 7.000,-. Tel.
045-351985.
Te k. BMW 318, '80, APK
28-9-'9O, ’ 2.350,-. Tel.
045-217404.
Tek. BMW 316, bwj.'Bl, nw
banden ’ 4.500,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen, 04493-2211.
Te k. BMW 316 in zeer goe-
de staat, bwj. '82, 1. gr. metal
APK 11-90,1 . metalen velg.,
schuifd., voorspoiler, elec.
spiegels, alles 100%. vr.pr.
’5.850,-. 04454-1203

Chevrolet
Te koop Chevrolet COR-
VETTE Stingray, mr. mog.
Tel. 04498-57287.

Chrysler
Te k. Chrysler SUNBEAM
1.0 LS bwj. '79, APK 2-'9l,

’ 1.250,-. 045-716333.
Citroen

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

Tel. 045-751307
l.v.m. lease auto te k. CI-
TROEN CX in perfecte staat
m.'B6, ANWB gek. 128.000
km. bl. met. elec. ramen,
stuurrembekr. LPG

’ 13.000,-. Tel. 043-640402
CITROEN BK 14 RE, 5-bak,
1e eig., nw.mod.'B7, 1e lak,
schadevrij, verk.i.st.v.splin-
ternw., pas gekeurd.

’ 10.950,-, ml. 043-254462.

Te k. zeer mooie EEND type
'82, orig. 27.000 km, 1e eig.
’2.250,-. 045-424167.
Te k. EEND2CV 6 bwj. '81,
APK, inpr.st., ’ 1.200,-. Tel.
045-242176.
CITROEN BK 16 TRIU bwj.
7-'B6, i.z.g.st., i.v.m. auto
v.d. zaak, zeer voordelig te
koop. Div. extra's. Tel.
04490-71441.

Fiat CROMA Turbo Diesel
bwj. '87, i.z.g.st., 95.000 km,
dealer onderhouden, nw.pr.

’ 56.000,- nu vr.pr.
’22.500,-. Evt. mr. kl. auto
mog. Tel. 04750-22697.
Fiat RITMO 130 TC, bwj.
'84, zwart, vr.pr. ’10.250-
-04492-5284 na 17.00 uur.
Fiat UNO 45 S grijs kent.
'87; Uno 45 bwj. '83. Auto-
sport Brouns B.V. Schels-
berg 175, Heerlen. 045-
-725507.

Ford
Ford Escort 1.1 Laser '85;

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

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

Tel. 04490-16565.
Te k. Ford ESCORT 1.3, s-
bak, 5-drs., bwj.'Bl, APK tot
06-'9O, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-231275
Te k. Ford SIERRA 1.6 CL,
06-'B7, 1e eig. nw.model,
’15.750,-. 045-255784.
Fors ESCORT 1.6 D Bravo,
bwj.'BB, br.band, get.glas, s-
bak etc. Tel. 043-212251
(zat na 18.00 u.)
Ford ESCORT 13 L, 5-drs,
bijna '82, i.z.g.st. ’3.950,-,
tel. 043-219801.
Te k. Ford ESCORT 1.6 GL,
zwart, chroom striping, bre-
de banden, trekh., get.glas,
achterspoiler, 04455-1314.
Te k. Ford Fiësta 1000 C,
bwj.'B7, Kapelstr. 31a,
Sibbe-Ijzeren. 04406-14213
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
04490-24341.
Ford ESCORT 1300 CL okt.
'86, 60.000 km, ’13.500,-,
z.g.a.n. Tel. 04742-3511.
Te koop Ford TAUNUS 1.6L
LPG, APK '78, nw. banden
en remmen. 04750-29453.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL, bwj. '80, pr. ’1.200,-.
Tel. 045-255569.

Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83,1 jaarAPK, goeden zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.

Te koop Ford TAUNUS 2 Itr.
bwj. '79, LPG. Tel. 045-
-316663.
FIËSTA 11 Festival als nw.
70.000 km ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544 Hrl.-Rennemig
FORD Escort 16 L bwj. '85,
orig. sch.dak, 5-drs., 5 gang
enz. In nw.st. ’9.450,-.
04490-12401.
Ford ESCORT XR3I, bwj.
10-'B4, kl. zwart, schuif/kan-
teldak, 5-bak, radio-cass.,
vr.pr. ’ 12.750,-. Tel.
04450-2150.
Te koop Ford FIËSTA 1100
i.z.g.st. zeer zuinige auto,
motor '83, kl. grijsmet., vr.pr.

’ 1.500,-. Groningenstraat
1, Heerlen.
Te k. FORD Escort 1100 L
Bravo op gas, bwj. 9-82, i.z.
g.st., mr. mog. Fr. Halsstr.
10, Heerlen.
Ford SCORPIO 2.0 CL ww-
glas, cv, LPG, zijschade,
10-'B9, 15.000 km,
’23.950,-. Tel. 04906-1387
FORD Taunus 1600'autom.
bwj. '80 4-drs., APK, nw.
banden, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-420119.
Te k. Ford TAUNUS 1.6,
bwj. '79, APK '91, nwe. ban-
den, accu. Tel. 045-413306.
Ford FIËSTA 1.6 D, bwj.'B6,
keurige auto, vr.pr. ’ 9.500,-
Tel. 045-716056.
Ford SIËRRA Laser 2,3 die-
sel '85; Escort 1600 GL
Amer. uitv. '83; Taunus Ca-
ravan '78. Autosport Brouns
B.V. Schelsberg 175, Heer-
len. 045-725507.
Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '81, km.st. 88.000, i.z.g.
st, vr.pr. ’5.900,-. Tel.
04454-2951.
Te k. SIËRRA 2.0 Ghia, t.
'85, LPG, ’11.500,-. Tel.
04490-81097.
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Te k. Ford CAPRI, 2 Itr S,
bwj. 79, pr. ’2.250,-. Tel.
045-726008.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

LADA 2105 GL 1300 bwj.'B2
nw. banden, i.z.g.st., APK 3-
91, ’ 1.350,-. 045-230346.
LADA 2107 bwj. '85 met
gasinstall., APK gek., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-270224.

Te k. LADA 2105 GL bwj.
'82 i.z.g.st., 45.000 km. Tel.
045-753494.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mazda

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

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

Göttgens Sittard
Tel. 04490-16565.

Te k. klein open VRACHT-
AUTO; MAzda El6OO pick-
up, benz.; kl. rijbewijs bwj.
'84; All. laadbak, dubbel-
lucht, APK '91, i.st.v.nw.
’4.250,-. Zien is kopen.
045-323178.
MAZDA 323, 1300 H8,3-drs
bwj.'Bl, met APK. Lpr.st., vr.
pr. ’ 2.700,-. 043-631072.
MAZDA 626 coupé m. LPG-
install., APK gek. zeer
mooie en goede auto, bwj.
'82 ’3.150,-. 045-323178.
Te koop in nieuw staat verk.
MAZDA RX 7, juni '81.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Te koop z.g.a.n. MAZDA
626 2.0 GLX Coupé, nieuw
model, bwj. '88, kl. wit, met
vele extra's, km.st. 22.000
Tel. 04454-1573.
MAZDA 626 1.6 4-drs. t. '80,
nwe. bnd. en uitl. APK 5-'9l.

’ 1.650,-. 045-230346.
MAZDA 626 GLX Sedan
bwj. eind '83, i.z.g.st., pr
’7.900,-. Tel. 045-451874.
MAZDA 626 GLX coupé
bwj. eind '83, pr. ’7.800,-
Tel. 045-425072
Te k. MAZDA 323, 100% in
orde, APK gek., vr.pr,
’1.500,-. Te bevr. Kanarie-
str. 40, Kerkrade.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Mitsubishi CORDIA GSR
zeer mooi '85. Autosport
Brouns B.V. Schelsberg
175, Heerlen. 045-725507.

Morris
MINI 1000 HLE, bwj. '83,
49.000 km. zeer mooi. Tel.
045-228469.
Mini COOPER 1300 Inno-
centi, orig. '74, geh. gerev.
APK 4-'9l. 04490-55972.
Te k. MINI 1000, bwj. '77,
APK, pr. ’500,-. Tel. 045-
-444481.

Nissan/Datsun
DATSUN 280 ZX bwj. '80,
kent. '85, zwart en 4 nw.
banden i.g.st., vr.pr.
’9.500,-. Moorveld 18,
Geulle.
DATSUN 120 V Coupé,
1977, APK tot 12-90, pr.

’ 650,-. 045-229870
Datsun BLEUBIRD 1800,
type '81, m. LPG en trekh.,
vr.pr. ’ 1.850,-. Pater Vaes-
senstr. 7 Hoensbroek.
Te k. DATSUN 120 V, bwj.
'79, APK gek., ’1.500,-.
Tel. 045-258550
Nissan CHERRY 1.5 GL
bwj. '85. Termaar 34, Klim-
men. Tel. 04459-2517.
Nissan SUNNY 1.3 LX 3-
drs. km.st. 23.000 bwj.'BB,
vr.pr. ’ 15.000,-. Inr. mogel.
Tel. 043-436920.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
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Citroen Visa 11 RE '85;
Citroen BK 1.4 E '87;

Citroen BK 19TRSBreak'B6
Citroen BK 19TRSBreak'BB
Göttgens Sittard

Tel. 04490-16565.

Eurocasion
Nu kopen, betalen 1991

Informeer naar onze
spelregels
Citroen

AX I.OE '88 G
AX 11 RE '87-'BB M/G

AX 14 TRD diesel '89 M
Visa 11 RE '82-'B7 M/G
BK 14 e-RE '83-'B9 M/G

BK 16 '83-'B7M/G
BK 19 '85-'B6M/G
CX 22 TRSM '87 M
2 CV 6 '83-'B5 M/G
Diversen

Austin Metro 11-'88 M
Austin Mini Magie '88 G

Ford Escort 1.6 aut. '84 M
Ford Escort XR3i '83 G
Ford Sierra 20 GL '83 G
Ford Scorpio 11-'87 M
Fiat Uno 75 IE '88 G

Mazda 323 1.5 GLX '88 G
Nissan I.3SLX6-88M

Opel Kadett 1.3 SR '83 G
Opel Kadett 1.2 S '86 M
Renault 11 GTX '84 G

Renault 5 Avenue '84 M
Renault 4 L '82 M

Saab 900 GLS 4-drs. '83 M
Seat Ronda '84 M
Skoda 130L'86G

Suzuki Alto GL '88 M
Toyota Starlet '86 G

M is Maastricht G is Gulpen
CITROEN v. ROOSMALEN

Maastricht, Wilhelmina-
singel 58-62. 043-215154

Gulpen, Rijksweg 113.
Tel. 04450-1450.

Nieuw CITROEN BK 19 GTI
(nov. '87), rood, elec. getinte
ramen, centr. vergrend.,
stereo, sportvelgen, 28.000
km, ’ 26.000,-, met gar. Tel.
045-741184

Te k. CITROEN BK 14 bwj.
'86, kl. wit, 74.000 km. LPG
trekhaak, ’10.750,-. Tel.
043-212342.
CITROEN BK 14 E, wit,
sept. '87, 67.000 km, i.v.m.
auto v.d. zaak, pr.n.o.t.k. .
Tel. 04490-15444.
Te koop CITROEN Familiale
CX 2400 bwj. '80, ’ 2.500,-. ,
Tel. 045-463658.
Te k. CITROEN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj. ''83, 045-256347. :
Te koop CITROEN BK '86,
nwe banden, uitl. en trekh. ■Tel. 04404-2356. :
CITROEN BK 1900 diesel
'84, APK 3-'9l, extra's, vr.
pr. ’ 6.250,-, 045-319328.

CITROEN BK Diesel, nw.
model, wit, 9-'B6, 84.000
km, ’ 10.950,-. 04906-1387

Daihatsu
DAIHATSU Rocky 2.8 D,
bwj.'B6, 4 WD, ’18.750,-.
Inr.mog. Tel. 045-457145.
Daihatsu ROCKY diesel,
okt. '87, km.st. 41.000, zeer
spec. uitv. met veel extra's.
’27.000,-. 04490-39127.
DAIHATSU Rocky 4 W.D.
type wagon EX turbo diesel
(lang) Metallic 2 kl.lak. i.z.g.
st. (gr.kent.) van eerste ei-
genaar. 04406-13095.
Te k. Daihatsu CHARADE
TS diesel, aug. '87, 35.000
km, wit, pr. ’ 13.400,-. Tel.
045-425433 na 18.00 uur.

Dodge
Te k. uit W.O. II DODGE
Jeep W.C. 51 bwj. '43. Ge-
heel gerestaureerd en in
perfecte staat, met Neder-
lands kenteken ’11.500,-.
Inr. mogelijk. 04490-27595.
Vrachtauto, huiflaadbak met
laadklep, verkeert in goede
staat, merk DODGE, bwj.
1979, laadvermogen 9 ton,
inhoud 35 m3. Courage B.V.
Hoensbroek. 045-210715.

Fiat
Fiat RITMO 60, 5-drs, bwj.
'85, i.z.g.st., ’4.950,-. Tel.
043-432388.
Fiat PANDA bwj.'B7, 1e ei-
gen. 26.000 km. kl. rood.
Tel. 045-464055.
Te k. FIAT X1.9 bwj.'Bl, kl.
rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 12.000,-. Tel. 04499-3325
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '87,
60.000 km., weg. verh., vr.pr
’10.800,-. Tel. 045-425746
09.49.241154926.
Te koop FIAT 131 Mirafiori
CL 1600 '78, opknapper,

’ 550,-. Tel. 045-414332.
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '81, APK febr. '91, pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-223565.
Te koop Fiat PANDA 1000 S
bwj. '88, getint glas, 5-gang
blok enz. 045-316419.
Te koop Fiat PANDA 34
Shopping bwj. '84, als nw., j

’ 4.450,-. Tel. 045-453572.
Fiat PANDA 1000 CL, kl.
rood, bwj. okt. '87, km.st. ,
24.000, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-452100.
Te k. Fiat RITMO 60 vr.pr.
’2.800,-. Bwj.'B4, tel. 045-
-353141. ;
FIAT Uno XS 75 !.E, 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.

Ford ESCORT 1600 Sport 'bwj. '81, sportwln., radio-
cass., mistlampen, 5-bak, .
zilvermet., deze auto is als I
nieuw, APK '91, ’3.450,.
Tel. 045-323178.
Ford GRANADA 2100 GL-
Diesel met nw. revisie-mo- ,
tor, motor 20.000 km gelo-
pen, met papieren ter inzage
bwj. '83, nw. type, APK '91,
auto is als nieuw, ’ 3.950,-.
045-323178.

Te k. Ford ESCORT '1300
Laser 84, 100% in orde, s-
drs., orig. schuifd., km.st.
52.000 ’ 10.500,. Tel.
045-423637.
Te k. Ford GRANADA 2100
Diesel, APK gek., m. gek.
trekh., bwj. '80, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-227279.

Wegens omst. te koop Ford
SIËRRA 2.3 diesel, 4-drs.,
wit, bwj. mrt. '89, 40.000 km.
vr.pr. ’ 27.500,-, tijdens
kantooruren 04490-77770.
Te k. FORD Fiësta KR 2,
bwj. '85, kl. zwart, alu velgen
sunroof enz. 045-321203.
Te koop Ford SIERRA 2.0
GL 85 met LPG, ’ 12.950,.
Tel. 045-255777.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, 'in nw.st., pr.

’ 12.900,-. Tel. 045-211284
Ford ESCORT 1300 79,
APK gek. 100% i.0., vaste
pr. ’ 1.000,-, Koninginnepln
15, Schaesberg-Landgraaf.
Te koop Ford ESCORT au-
tom. bwj. 77, techn. prima,
o.a. nwe banden, uitlaat, pr.

’ 400,. Tel. 045-217799.
FORD Siërra 1.6 L, bwj. '84,
LPG, sportvelg., br. banden,
sunroof, spoiler, zeer mooi,
’8.950,. 04406-13137.
Te k. Ford TAUNUS 16S
bwj.7B, APK 14-11-'9O, t.e.
a.b., i.g.st. Irmstr. 57 Sim-
pelveld
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
’12.750,-. Tel. 045-259686
na 14.00 uur. .
Ford CAPRI 2.0 S bwj. 79, i.
z.g.st., 53.000 km, zilver
metal. vr.pr. ’2.800,-. Tel. ■04454-3506, Vaals. 'Ford ESCORT 1.1 L, bwj.
12-'B3, APK, vr.pr. ’3.900,
045-444694. j
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L 'type '81, kl. rood, nw. band.,
1e lak, i.z.g.st. ’2.150,,
Piet Heynstr. 22, Geleen.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 L
1985, kl. groen m. nw. band.
i.st.v.nw., APK '91, koopje,
Middenveld 12, Urmond.

Te koop Ford TAUNUS, bwj.
78, 21, 6cyl., mcl. LPG,

’ 750,-. Tel. 04405-3367,
Klimmenderstr. 34, Klimmen

Honda '
Honda CIVIC, bwj. 77, APK
gek. sept. '90, ’600,-. Bel-
giëlaan 9, Heerlen.
Te koop Honda ACCORD
bwj. 79, APK-gek., pr.n.o.t.
k. Tel. 045-242125.
Te koop van 2e eig. HONDA
Accord 1.5 Coupé bwj. 77, i.
z.g.st., nwe banden, APK tor
mrt. '91, vr.pr. ’750, Tel.
04490-45218 na 11.00 uur.
PRELUDE 1.8 EX nw. mod.
'84, 12 klep, st.br. 5 sp., i.z.
g.st. ’11.750,-. 04490-
-14427.
Te k. Honda ACCORD, t-'BO
i.st.v.nw. schuifdak, sp.vel-
gen, striping enz. APK 3-'9l
pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-221550. St. Hubertuspln. 17
Heerlen.
Honda JAZZ 1.2 Special,
bwj.'B4, kleur rood, weinig
km.'s, met APK, in NIEUW-
STAAT, elke keuring toege-
staan. Vr.pr. ’7.500,. Tel.
045-458666. Bergstraat 18,
Kerkrade.
Tek. HONDA Civic bwj. 79,
APK 11-'9O, pr. ’1.250,-.
Tel. 045-415528.
CIVIC, 79, voor loop of
sloop, ’250,. Tel. 045-
-223825.
Te k. HONDA Accord aut.
'80, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
4-drs. 045-325741.
HONDA Civic bwj. 79, zeer
mooi en goed, APK, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-4201119
Te koop Honda ACCORD
Arrow-dak, bwj. '88, 1e eig.;
Opel Rekord Combi bwj. '86
33.000 km, 1e eig.; BMW
320i'81, 1e eig.; Renault 11
'83; R5'82. Brunssumerweg
136 Landgraaf 045-313744

Hyundai
Hyundai PONY 1200 SL met
sunroof, APK 4-'9l, i.z.g.st.,
bwj. eind '81. 045-454961.

Jeep
JEEP CJ7 Hardtop '83; Jeep
CJ7 Softtop verhoogd, zeer
brede banden met vlgn. '83.
Autosport Brouns B.V.
Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507.

Lada
LADA Samara 1300 bwj.'B7,
LPG, trekh. APK vr.pr.

’ 8.900,-. Tel. 04490-73158
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. "

Te koop MAZDA 323 sedan
'86, 50.000 km. Tel. 04754-
-81130.

Mercedes
Schitterend mooie MERCE-
DES 200D, '80, stuurbekr.,
schuifdak, w.w.-glas, techn.
100%, pr. ’7.250,. Tel.
045-255784.
Te k. MERCEDES 280 SE,
veel extra's, vr.pr.
’19.500,. als nieuw. Tel.
045-229700 of 045-244240.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj.'Bs, 100.000km. gel. mr.
mogel. 04498-53498.
Tek. MERCEDES 190, bwj.
'83, zilvergrijsmet, schuifdak
get.glas, sportvelgen, centr.
slotvergr., stuurbekr., trekh.,
pr. ’22.500,-. 045-254808
Vrijd. na 19.00 uur en zat. na
14.00 uur.
MERCEDES 280 E, aut., kl.
model, bwj. '84, alle extra's,
pr. ’ 16.500,. 04490-28336
MERCEDES 280 S, in nw.st
geen 2e zo mooi, pr.
’7.500,-, mr. mog. Kunder-
gats 26, Kunrade, (bij de
kerk). Tel. 045-752547.
Mercedes 190 E uitvoering
'86, 80.000 km, zwartmetal.
verlaagd, LM-velg, stuurbe-
krachtiging. COUMANS
Beek, DSM-straat 7, . t.o.
Makado 8eek.04490-71243
Te k. MERCEDES 250 bwj.
mei '79, licht groen, LPG, i.z.
g.st. Vr.pr. ’5.200,-. Tel.
04405-3780.
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. nov. 79, i.z.g.st. Kissel
42, Heerlen.

Mitsubishi
MITSUBISHI Galant 2~3
GLX, turbo diesel '81, APK
3-'9l ’2■950,-,045-319328
Te k. STATIONCAR Mit-
subishi-Galant, type '81,

’ 1.400,. Tel. 04492-1834.
Mitsubishi LANCER 82, i.z.
g.st., m. nwe motor,

’ 4.800,. Kanariestr. 61
Hopel(kerk)
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL stationwagen, s-
drs. op LPG, bwj. '81, 1 jr.
APK, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
04405-3783.
Mitsubishi LANCER 1200
GL, met LPG-inst., APK '91,
bwj.'B2, nw. model, 4-drs.
trekh. i.z.g.st. ’ 2.500,-.
045-323178.
Mitsubishi CELESTE 1600
ST type 79, access., APK,

’ 1,850,-. 045-720951.
Mitsubishi COLT, bwj. 79,
APK tot 1-1-91 t.e.a.b. Tel.
045-316783 '

Nissan CHERRY 1.3,
bwj.'Bs, ’ 6.750,. Tel.
04704-3392

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

Tel. 04490-16565.
Te k. Opel KADETT coupe,
APK 12-'9O, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-1338 na 12.00 uur.
Opel ASCONA 18 E, LPG,
4-drs, kl.zwart, bwj.'B4. Vr.
pr.f 9.500,, mr. mogel. Tel.
043-436920.
Opel OMEGA 1Si GL, 5-bak
sedan uitb., zeer apart, bwj.
'87, verk.nw.st, pas ge-
keurd, ’22.500,-. Inr. be-
spreekb. 043-254462.
Te k. Opel ASCONA 1900,
bwj.77, APK tot eind mei, vr.
pr^ 750,.Te1.04490-24341
Te k. Opel KADETT coupé
i.z.g.st, bwj. 73 ’285,.
Tel. 045-253779 na 12 u.
Opel REKORD 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.
Apart mooie zwarte Opel
ASCONA 1.6 LS, '87, 4-drs.
1e eig., pr. ’ 13.250,-. Tel.
045-255784.
Opel KADETT 12 N, bwj.'Bo,
met Rikardo stoelen. Tel.
045-720788.
Te koop KADETT 1.2 S, bwj.
'80. Pastoor Brounstraat 2,
Schinveld, na 18.00 uur.
Opel ASCONA bwj.'Bo, i.z.g.
st. 4-drs., trekh., nwe. ban-
den. Vr.pr. ’2.750,. Tel.
045-460072.
Te k. Opel KADETT bwj. 10-
-'B6, 1e eig., schuifd., i.g.st.,
tel. 045-453821.
Opel MANTA i.z.g.st. APK,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Burg. Slanghenstr. 54
Hoensbroek.
ASCONA Diesel 1600 Tra-
vel 5-gang, vr.pr. ’ 12.750,
Tel. 045-224760.
Te k. Opel KADETT HB 1.6
diesel, kl. blauw, bwj. '84,
APK-gek. vr.pr. ’ 5.750,.
E. Casimirstr. 2 Kakert/
Landgraaf.
Opel SENATOR 28S aut.,
met LPG inst., sportw.,
trekh., kl. groenmet., bwj.
'81, APK gek., zeer goede
auto, ’4.250,-, tel. 045-
-323178.
Te koop Opel ASCONA bwj.
79, sportvlg., APK '91. Tel.
045-215361.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

voor nieuw of gebruikt
_/ OF=l=l_
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Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT Club 13
N wit, mei 1987, 41.000 km,
045-258934.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
75 pk, 5-versn., radio, bwj.
7-'B5, pr. ’9.250,-, J. Kly-
nenlaan 164 Geleen,
04490-55378.
Opel Kadett SEDAN grijs-
met., bwj. 5-'B7, 1e eig., pr.
n.o.t.k. Schutterstr. 24
Brunssum.
Opel KADETT 1.8 S Hatchb.
3-drs., nw. model, '88, kl. wit
sportvlg., LPG, 60.000 km.,
1e eig., verk. in absolute nw.
St, ’ 15.750,-. 045-423265.
Tek. Opel KADETT 13 SGT
1985, als nw. pr. ’ 12.500,-,
mr. mog. Columbusstr. 33
Heerlerheide. 045-227293.
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
Opel REKORD 2.0 S '78,
nwe schokbrekers, mcl. res.
onderdelen. 045-414332.
Te k. Irmscher MANTA GTE
Targa. Auto is in 1988 ge-
heel vernieuwd. Extra's o.a.
5-bak, Rekaro, ronde lam-
pen, verlaagd etc. Inr. evt.,
tel. 045-243134
Te k. Opel CORSA 12 STR
1986, 34000 km, kl. wit. Tel.

Opel KADETT 1.6 die
nw. mod. '87, div. cxl
abs. nw.st., ’ 12.75 C
045-455778
Tek. KADETT 13 LS
66.000 km, m. '86, a

’ 10.500,-. 04490-80 J
KADETT 1.2 LS HB, I
nw., juli '85, 41.00 I
radio-cass., ’ 12.950 I
04766-1416.
Tek. Opel MANTA 1S
bwj.'77, APK tot nov.
pr. ’ 850,-. Tel. 045-2
OPELKadett 1.2LS, I
model '85, glo
’9.500,-. 04406-1418
Stationscar Opel K>
12 S '80 LPG, APK 3- I
pr. ’ 2.650,-, 045-322 I
Te k. Opel KADETT 1 l—
'81, APK en LPG, aut<
in nieuwst., pr.n.o.t
bevr. A. Tasmanst
Heerlen. 045-224879.
Tek. Opel MANTA 2.C
3-drs., bwj. '81, APK
met spoilerset en nol
extra's. Pr. ’3.950,-
-045-720200.
Opel KADETT 1300 Ü
bwj. '87, zeer moe
’13.750,-. 04490-269
Te k. Opel KADETT fr*
km.st. 51.000, i.z.g.st
na 16 u. 045-316302
na 14 u. 045-314468.. Uniek mooie Opel REI

I 2.0 S Luxe, w.w.-glas,. bwj. '85, ’10.750,-. C
04458-2302. [23318.

Opel-voordeel
Corsarood-met. 4-drs. 12 STR, GL 1986 ’ 12
Kadett stationcar fjord blauwmet 1985 ’ 12
Kadett stationcar 1.6 diesel d.blauw 1988 ’ 27
Kadett 1.3 S zilvermet 1986 ’ 14
Kadett 1.3 SLS wit 1985 ’ 10
Ascona 4-drs. roodmet 1985 ’ 9«_

p.r.v.d.i:4d:U?T7^r_
y. O.L. Vrouwestraat 89 gfirISi! Tel. 045-453030 «j s

Te k. Opel MANTA GT/j, op
LPG, bwj.'Bo, APK 8-'9O. Vr.
pr. ’2.400,-. Limietstr. 13,
Ijzeren. 04406-15518.
Opel KADETT '77, APK,
goed in orde. Ernst Casimir-
str. 8, Schaesberg-Kakert.
Opel MANTA 2.0 GTE, bwj.
'80, APK '91, kl. grijs, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-323576.
Te k. Opel REKORD 1.9 S
mod. '84, kl. grijsm. APK '91,
trekh. get. glas, schuifd. i.z.
g.st. ’5.850,-, tel. 04490-
-40382.
Opel CORSA 1.5 D, blauw-
met. 2-drs. bwj. 10-'B7, pr.
’13.500,-. Rennemigstr. 22
Heerlen. 045-215425.
Opel COMMODORE berlina
met LPG, bwj. laat '81, kl.
bordeaux roodmetall. met, sporrwiel. trekh. enz. APK
gek. vr.pr. ’4.250,-. Arien-
str. 2, Kakert-Schaesberg.
Opel REKORD bwj.Bo, vr.
pr. ’2.200, mr. kl. auto
mogel. Van Pallantstr. 10,
Maastr. Tel. 043-623203.
Te koop Opel KADETT GLS
5-drs. blauwmet., bwj. '84,
APK t/m 1991, ’6.750,.
Tel. 04752-1515.
Te koop Opel KADETT 1.6
S GT 1986. Tel. 04490-
-28819.
Te k. KADETT 1,3 bwj. '83,
autom., Tel. 045-417613.
Te k. Opel MANTA 21. GTE
uitv. APK febr. '91, bwj. '78,
vr.pr. ’2.300,-. Inl. 045-
-222897, Pappersjans 37,
Heerlen-Noord.
Te k. Opel MANTA GTE m.
spuitw. APK t/m '91, vr.pr.
’1.450,-. Inl. 045-222897',
Pappersjans 37, Heerlen-
Noord
Te k. Opel REKORD 2.3
Diesel t. '83, centr. loek,
trekh., met extra's, vr.pr.

’ 5.750,-. 045-458850.
Voor de liefh. bijz. mooie
Opel MONZA 2800 bwj. '80,
uitgeb., stuurbekr. autom.
Tel. 04490-40445.
Te k. Opel KADETT bwj.7B
APK tot okt.'9o pr. ’ 850,-.
Onder Devoonstr. 6 Heerlen
Tel. 045-726564.
Opel KADETT LS, bwj.'B6,

’ 11.500,-. Tel. 04704-3392
Te k. Opel KADETT 1.6 D
bwj. '82, i.z.g.st., APK vr.pr.
’4.500,-. Inr. mog. 045-
-726008.
Opel REKORD 2.0 S GLE
Berlina Luxus bwj. '86, zeer
mooi, blauwmet. ’15.000,.
Tel. 045-315440.
Te k. Opel KADETT GT, okt.
'85, kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.
’13.500,-. Tel. 043-625631
of 043-623355.
Te k. Opel KADETT 13S
GT, bwj. dcc. '85, km.st.
60.000, pr. ’12.500,-, evt.mr. mog. Kleinstr. 18, Berg
en Terblijt.
Te koop Opel KADETT 1.3
LS Limited bwj. '87, km.st.
22.000, met Bovag-gar. Au-
tobedr. P. Smits, Hoofdstr.
214, Hoensbroek.
Te koop van 1e eig. Opel
KADETT Sedan 1.6ibwj. 2-
'BB, km.st. 25.000, pr.

’ 19.500,-. Tel. 04492-3662
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, als. nw. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Te k. Opel MANTA GT 18 S
HB, '88, Monaco-blauw. Tel.
043-470027.. Te k. ASCONA, type '85, i.z.

■ g.st. te bevr. Zonstr. 290,
Kerkrade.

_jl s
Te k. Opel KADETT^. f,
stat. bwj.7B, APK tot, ,
'91, ’ 800,-, Sluiterd^ Qi
Brunssum, tel. 045-25^
Te k. Opel KADETT bt
groenmet., klein def'l €
045-256115. e]
Tek. Opel KADETT b*lr,APK 3-'9l, pr. f2)V£
Mesdagstr. 147, Heerlijk
Opel REKORD 2300 Ui,
LS '84; Kadett CC 1

1600 diesel '86; Corsalr-j
GLS '86; Corsa 1200. ,
'84. Autosport Brouns-*-!:
Schelsberg 175, He<M,
045-725507. "
Kadett 16 S Caravar
Kadett 13LS'B7; KadetTr
dan 13 LS '86; Corsa_
TR '87; Kadett 12 LS'W;
'85; Kadett 12 S2x'B4o-,
sa 12 S '84; VW JettfT^'
Fiat Panda '86. Automftcl
bedr. J. DENNEL
Raadhuisstr. 107, Hulsf^
Opel ASCONA 2.0Sbvfig
rondom uitgeb. en sufi _:
Honda MTX bwj. '84; l-

Kadett SR vlg. 045-251^
Te k. Opel MANTA 1-4k
i.g.st., 1978. APK okt ~
Tel. 045-462209. „ K
Te k. Opel ASCONA 2
bwj. '81, APK gek, ia
pr. ’ 2.750, mr. mog- e i
726008. tec
Te k. Opel ASCONA b# i
’1.750,-. APK gek te*».'
'90. Tel. 045-463915. JL
Te k. Opel REKORDf»
'78, vr.pr. ’ T.000,-. R
045-311642. M____ 4»k

Peugeot r 1— 4*iPeugeot 205KR 'B%\Peugeot 309 KR '8 ju
Peugeot 505 GLD BreaT
Göttgens Sit.-**

Tel. 04490-16565^
Directie-autö^vPeugeot 405 SRI, 110*e
elec. schuif/kanteldajj 1»

stuurbekr., get. glas, o*t<
ramen, centr. port.verês
grafietmet., 5 mnd. otic
PEUGEOT JANSS&W
Eygelshovergracht (re i

Kerkrade &-
Tel. 045-460500^Te k. PEUGEOT 305 Ij

car 1983, 100% in orde-r.

’ 4.750,-. Tel. 045-4610
Te k. PEUGEOT 205 IA,
39.000, i.z.g.st., tel. f'228357. j^
Te k. PEUGEOT 305 BjL
GLD bwj.'B2. v t,

’ 2.600,-. 04498-53498^
Te k. PEUGEOT 505 fe
met schuifdak en trekh..m
'83, i.z.g.st., pr. /4>ia
Tel. 045-220580. lij
PEUGEOT 205 AccenJJ*drs., kl. rood, bwj.'B6, rW
36.000, vr.pr. ’ll.01»
Tel. 045-317622. .*
PEUGEOT 505 bwj.'B<>' l_
gas, APK 7-'9O, electrr
men en dak, ’ 1.500,"':(
045-210942 na 18 u. J'
Te k. PEUGEOT 504, %
inj. cabriolet, bwj. 1970, L
auto, rest. obj. vast^jE

’ 6.500,-. Tel. 04756-3^|
PEUGEOT 205 1.1, b#lj
'87, rood, km.st. 33.00Ö
045-228469.
Te k. PEUGEOT 305 't
'79, APK 12-'9O, i.z.g.s',-
pr. ’ 950,-. 04490-106J5F

Voor Piccolo's
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Thijs Wöltgens is
een gelukkig mens

IT
*j iet is de enige
g#r in het gesprek dat
■pjs Wöltgens echt uit
__p slof schiet. „Het is
Jl teken van armoede
dt de fractievoorzitter

een oppositiepartij
ifA een
-ieringsfractie vraagt
>.lDositie te voeren
Ï£en het kabinet." Het
aMwit van Wöltgens
fractievoorzitter Ria
s-ckers van Groen

Zij riep de
/dA'er - voor de

bekend als
'toand van de
,/kervleugel in zijn
|ctie - vorig
Wekeinde op 'zich niet

te verstoppen'
1 de in haar ogen
fcdijke
/Dinetsvoornemens.kritiseren.

\2\g- « oude Wöltgens is er nog
-J^ls", bromt het Kamerlid,

b^ geloof niet dat ik veranderd
,oyi-' Nochtans was het stil rond
_^ Limburger na het aanvaar-
D ï" 1 van het fractievoorzitter-
' .^P, als opvolger van de naar

.kabinet vertrokken Wim
"*. ■*" „Bij de start van een kabi-

Wacht je eerst de beleidsda-
g__ <*f voordat je met een oor-
-BSf' komt", licht Wöltgens zijn
./'^Vijgen toe.

- frri^ 'ea-er geval wel is veran-
i>L| " is de agenda. „Ik heb het

' drukker gekregen. Als frac-
moet jegigantisch

"i*„ ,°verleg voeren, veel men-
t hebben er behoefte aan met

Praten en jemoet jemet al-
J^d Maar ik heD nooit
% er stoelenof banken gesto-
ei dat ik fractievoorzitter wil-

worden. In dat opzicht ben ik
-_oltBelukkig mens." A1maakte
"^id pns vorig najaar ook wel

9Iu een ministerschap niet
1 c' bullen slaan.

" THIJS WÖLTGENS
Kok zal Ruding doen vergeten

Omschakeling
Ao j^A'er is er tot nog toe aar-
i%n V" 1 geslaagd zijn fractie, toch
Jtij eterogeen gezelschap met
fen karkante persoonlijkhe-
Jhteop.één lijn te houden in het

"J - hoe aoe ik
, 2egt Wöltgens lachend, en
l e,,-^3* hulpeloos naar een me-

""öhp s"'luidt het antwoord.

"* f&fe? s Weer: .-T°t nu toe ben

'»n„ e'ijktevreden. We zijn heel
at vi* de oppositie geweest en

een mentale omscha-
'er\v ï vmc* °-at we daarwon"
U_ir j^'sr>el in zijn geslaagd. Na-
'el eJK moet ik fractiegenoten
!eGralrU-

S afremmen- In het re-
cer, 3koord staan een hoop za-
>ok dj

6 W^ Prima vinden, maar
'ies u 'Jffn waarbij we conces-
Vel d!p n moeten doen. Zo-
*et cf. A-fractie als dievan
*°edrTr hebben het akkoord

" gekeurd. Soms moet ik

daar mensen in de fractie aan
herinneren. Maar soms ook de
coalitiegenoot."

Volgens zijn Limburgse fractie-
genoten gaatvan Wöltgens een
bindende werking uit op de
mensen aan wie hij leiding
geeft: hij is makkelijk benader-
baar, joviaal, heeft gevoel voor
humor, het vermogen om op het
juistemoment het juisteargu-
ment te gebruiken en zo te over-
tuigen, een hekel aan futiliteiten
en competentiestrijdjes, ver-
mijdt scherpslijperij en is (uiter-
lijk) nonchalant maar met grote
kennis van zaken.

„Wim Kok hield misschien wat
makkelijker een inspirerend
verhaal", zegt fractiegenoot Ser-
vaes Huys, „maar ja, toen zaten
we ook in de oppositie. Kok
kwam ook punctueler over,
maar miste het joviale."

Bekeren

'Krachtproef kun je
altijd krijgen, ook

over kleine dingen'
Wöltgens zuidelijke inslag lijkt
in ieder geval wel aan te slaan in
de fractie. „Ik heb zelf altijd iets
tegenstrijdigs gezien in de be-
grippen zuidelijk en leidingge-
ven', zegt deKerkradenaar. „Ik
heb een hekelaan het woord lei-
dinggeven, maar dat stamt mis-
schien nog uit de jarenzestig. Ik
heb zelfhet idee datmijnmanier
van optreden ertoe leidt dat de
omgang in de fractie plezieriger
verloopt. Zonder al te veel bot-
singen."

Volgens Monique Quint komt
ook de ervaring die Wöltgens als
Limburger heeft in de omgang
met het CDA, en die veel fractie-
genoten uit andere delenvan het
land missen, goed van pas. Wölt-
gens: „Als de samenwerking
vier jaar moet duren, is het ver-

De PvdA zou in de formatiege-
sprekken te veel hebben toege-
geven. De opiniepeilingenwij-
zen op verlies voor de PvdA bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van woensdag, omdat de achter-
ban van de socialisten het tot
dusver gevoerde beleid van het
kabinet Lubbers-Kok nietkan
waarderen.

standig dat de twee partijen, met
een heel verschillende geschie-
denis en ideologie, niet probe-
ren elkaar te bekeren. Je moet
proberen elkaar vertrouwen te
schenken. Geen van de twee
partners moet domineren."

Toch zijn in de PvdA de laatste
maanden kritische geluiden te
horen over de te gering geachte
inbrengvan departij in het kabi-
net. Het CDA zou domineren.

Moeilijk
„We zullen eerst maar eens de
uitslag van de verkiezingen af-
wachten", reageert Wöltgens.
„Ik heb de prognoses al heel
vaak op en neer zien gaan. Daar
word ik niet meer zenuwachtig
van. Natuurlijk wordt het moei-
lijk deresultaten van '86 te even-
aren. Toen boekten we een zeer

goed resultaat, met name in
Limburg. Ik zou er al heel wat
voor over hebben als we die
winst konden handhaven."

„Wat onze inbreng in het kabi-
net betreft, was ik zelf bij de for-
matie betrokken. Je moet van
mij geen masochisme verwach-
ten. Integendeel. Als je een jaar
geleden hier had gezeten en had
beweerd dat om deze tijd de
koppeling tussen lonen en uit-

keringen zou zijn hersteld, dater
een voor iedereen betaalbaar
ziektekostenstelsel in de maak
zou zijn en de 4-jarigen-maatre-
gel in het basisonderwijs onge-
daan gemaakt, dan had ik ge-
zegd: petje af, als je dat weet te
bewerkstelligen. Het is mis-
schien wel allemaal derevolutie
niet, maar toch de omkering van
een trend."

Een trend waarbij volgens Wölt-
gens het economische herstel-
beleid van de afgelopen tijd in
de jaren negentig een meer so-
ciaalkarakter moet krijgen.
Daartoe moet met name de so-
ciale vernieuwing dienen, hèt
paradepaard van het kabinet-
Lubbers, door de PvdA in de
formatie ingebracht. De eerste
maanden zorgde het begrip in

Den Haag voor nogal wat hoon
onder de oppositie, omdat het
nog niet goed was ingevuld en
PvdA-ministers met stuntelige
definities kwamen.

binnen/buitenland

„Ik probeer nog altijd het bewijs te leveren
datje fractievoorzitter kunt zijn èn in
Kerkrade wonen", zegt Thijs Wöltgens.
Dat het in de praktijk toch niet meevalt,
wil de voorzitter van de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer best wel toegeven. Bij zijn
aantreden, nu ruim vier maanden geleden,
maakte de Limburger duidelijk niet van
plan te zijn in zijn nieuwe functie nog meer
kriskras door het land te gaan reizen. Er
moest maar doelmatiger worden
vergaderd. Dat viel dus even tegen.
„Wat dat betreft weet ik het gedrag van
mijn fractiegenoten blijkbaar nog
onvoldoende te beïnvloeden." In andere
opzichten is hij daar wel in geslaagd.

Wöltgens heeft zijn fractiegenoten zonder
veel problemen het regeringskamp
ingeleid, na ruim twaalf jaar bijna
onafgebroken oppositie voeren geen
sinecure. De aanvankelijke reserves bij
enige fractieleden over de wat nonchalant
overkomende zuiderling lijken
omgeslagen in respect, niet in de laatste
plaats door zijn innemende manier van
optreden en kennis van zaken. Een
gesprek over het fractievoorzitterschap,
de (kritiek op de) rol van de PvdA in het
nieuwe kabinet en de verhouding met het
CDA. „Ik neem mijn petje afvoor een
aantal dingen dat op gang is gekomen",
zegt Wöltgens.

Wittebrood
CDA-fractievoorzitter Elco
Brinkman voorspelde korte tijd
geleden dat, nu de wittebroods-
weken van het kabinet voorbij
zijn, de eerste echtelijke ru-
zietjes wel te verwachten zijn.
„Ik geloofniet dat het de opzet is
echtelijkeruzies te gaan organi-
seren", grapt Wöltgens. „Als je
aan een huwelijk begint, hoopje
dat het voor het leven is. Het ligt
natuurlijk wel voor de hand dat
grote partijen met een eigen in-
breng wel eens zullen botsen."

Zo heeft vice-premier en partij-
leider Wim Kok laten weten in
de komende maanden binnen
het kabinet enige forse discus-
sies te verwachten over de door
de PvdA gewenste extra verla-
ging van de defensie-uitgaven.
De vrijkomende gelden zouden
bij voorbeeld voor het milieu
kunnen worden ingezet. Het
CDA wijst verlaging van de de-
fensie-uitgaven van de hand.
Wöltgens, gedreven : „Ik begrijp
niet waarom je daar ruzie over
zou moeten maken. Het War-
schaupact stort in. Ik kan me
niet indenken dat zelfs de meest
verstokte NAVO-generaal nog
in een Russische inval gelooft.
Overal, zelfs in deVS, wordt dan
ook over bezuinigingen op de-
fensie gesproken. Het gezonde
verstand zegt datal dat vreselijk
dure materieel en die vele mili-
tairen een grote verspilling vor-
men. Ik hoop dat dat gezonde
verstand binnenkort ook bij het
CDA doorbreekt. Ik zal probe-
ren daarbij te helpen."Vernieuwing

„Daarmee is het nu wel afgelo-
pen", zegt Wöltgens. Begin
maart gaf het kabinet invulling
aan het begrip. Een (voorlopig)
dertigtal gemeenten mageen
deel van de geldstroom die via
een aantal subsidieregelingen
vrijkomt, naar eigen inzicht be-
steden om langdurig werklozen
aan werk of scholing te helpen,
of om verpauperde wijken aan
te pakken. Kortom: ruimte voor
een eigen beleid, dat, doordat de
gemeenten de lokale problemen
veel beter kennen dan 'Den
Haag',veel effectiever moet zijn.
Waarbij bovendien ook taken
van het rijk naar de gemeenten
worden verlegd en de Haagse
bureaucratische junglewordt
omzeild.

„Van het rijk naar de wijk", ka-
rakteriseert Wöltgens de hele
operatie, die nog uitvoering
moet krijgen. Wel bestaat nog
onduidelijkheid over het werke-
lijk vrij besteedbare deelvan de
subsidiestroom waar de ge-
meenten over kunnen beschik-
ken, terwijl het CDA vindt dat
de gemeenten te veel macht krij-
gen. Wöltgens vindt dat de ge-
meenten snel duidelijkheid(en
voldoende middelen) moeten
krijgen. „En wat het CDA be-
treft: die discussie moeten we
dan maar hebben. Maar het ka-
binet, en daarin zitten toch niet
deminste CDA'ers, heeft zich de
aan de voostellen gebonden."

Het doet wat vreemd aan om de
PvdA, toch altijd huiverig over

de 'terugtredende overheid' en
aanhanger van de idee van de
'maakbare' samenleving, met
zoveel enthousiasme over een
verlegging van bevoegdheden
naar gemeenten te horen praten
„Gemeenten zijn ook een over-
heid", reageert Wöltgens.

Kok
Maar los van de defensie-discus-
sie gaat dePvdA'er er vanuit dat
de verhouding tussen de coali-
tiepartners inmiddelszo goed is,
dat het kabinet derest van derit
zal uitzitten. Ook de verwachte
zware tegenvallers en de als ge-
volg daarvan in dekomende
maanden voorziene pittige dis-
cussie hoe die tegenvallers in de
begroting voor 1991 op te van-
gen, baren de.Limburger geen
grote zorgen. „Natuurlijk gaat
devoorbereiding van een begro-
ting altijd gepaard met ketelmu-
ziek en wij zullen daarin ons par-
tijtje meeblazen. Dat is echter
geenreden voor paniek. Een
echte krachtproef kun je altijd
krijgen, ook over heel kleine
dingen. Maar ik ga er vanuit dat
het kabinet eruitkomt."

Van de verwachte tegenvallers
ligt Wöltgens bovendien niet
wakker. „Ik ben een jaarof acht
financieel woordvoerder van de
fractie geweest. Als iets me niet
meer kan verontrusten, dan zijn
het wel prognoses over tegen-
vallers. Die schijnen in Neder-
land onvermijdelijk te zijn. Ru-
ding kwam er elke drie maan-
den mee; Wim Kok denk ik veel
minder. Volgens mij is Rudings
ster als zuinig minister van Fi-
nanciën over vier jaar ver-
bleekt."

theo sniekers

Vrees voor
verpaupering
platteland

Van onze verslaggever
WAGENINGEN - Het kennis-
centrum Wageningen heeft vol-
gens dr ir M. Vos, sinds een half
jaar voorzitter van het college
van bestuur van de Landbouwu-
niversiteit (LU), de opdracht iets
te doen aan 'de dreigende ver-
paupering van het platteland en
de wereldwijde bedreiging van
de landbouw. Volgens Vos vor-
men deze de belangrijkste bron
van inspiratie voor derecente ac-
ties van landbouwers. „Veel
meer dan de inkomenspositie
van de laatste paar jaar."

De LU kan naar zijn mening een
bijdrage leveren door in de eer-
ste plaats mensen dusdanigop te
leiden dat ze in dekomende tien-
tallen jarende juistebeslissingen
nemen. En anderzijds door via
onderzoek wegen aan te wijzen
waarlangs die moeten worden
uitgevoerd. „Want meten is we-
ten en kennis is een middel om
problemen op te lossen", aldus
Vos. De naam van de Wage-
ningse faculteit is dan ook niet
ten onrechte veranderd in 'voor
landbouw en milieuwetenschap-
pen', zo stelt hij.

Produktie
Dr ir Vos vreest dat die 'verpau-
pering van het platteland' niet
meer zo ver af is. „Het milieu
wordt bedreigd door de wijze
van landbouw bedrijven op dit
moment en dit leidt tot overpro-
duktie. Hoewel we meer produ-
ceren dan we kunnen verkopen,
is er wereldwijd nog altijd hon-
ger."

Vos verwacht daarom, dat een
keerpunt is bereikt op het gebied
van de landbouw. „Aan de ene
kant ligter het probleem hoe we
het milieu schoon moeten hou-
den, en aan de andere kant hoe
we het platteland voor die ach-
teruitgang moeten behoeden."

Onderwijs
De Landbouwuniversiteit en de
Dienst Landbouwkundig Onder-
zoek zullen samen proberen het
'kenniscentrum Wageningen'
vorm te geven. Van de kant van
het ministerie van Landbouw is
er bij de LU ook heel nadrukke-
lijk op aangedrongen de samen-
werking met het hoger agrarisch
onderwijs te versterken.
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Auto's

Peugeot

Te koop PEUGEOT 405 1.9
GLD april '89, 51.000 km, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-425935.
PEUGEOT 309 XE Allure,
mrt. '88, vr.pr. ’17.000,-.
Tel. 045-313295. Olmenstr.
6, Landgraaf.

Porsche
Mooie witte PORSCHE 924
S, vr.pr. ’ 10.000,-. Houthe-
merweg 21 Meerssen

Te k. PORSCHE 928, kl.
rood, als nw., vr.pr.
’34.500,- mcl BTW, mr.
mog. Broekstr. 8, Obbicht.
Tel. 04498-55824.
Te k. PORSCHE 924 bwj.
'84. Pon auto, indierood, in
nw.st. alleen ser. gegad.
pr.n.o.t.k. 045-319250.
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.

Renault

Financieel voordeel
t/m 31 maart 1990

Bij aankoop van een
Renault top-occasion

(div. merken)
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde betaling
12 maanden 0% rente

24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag ’ 10.000,-

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

Te k. aangeb. ideale bestelwagen
Renault 1.4 Express

km.stand 26.500. Bouwjaar juni 1988, grijs kenteken.
Prijs n.o.t.k. Tel. ma t/m wo.: 045-459230.

Koopje! RENAULT 5 Alpine
Turbo bwj. '83 lichte schade.
Torenstr. 26 Oirsbeek.
Te k. RENAULT 5 bwj. 6-'B3
i.z.g.st. ’2.850,-. Tel. 045-
-316940.
Te koop 2x RENAULT R 4,
bwj. '79 en '82, i.g.st., kl.
rood en groen, pr.n.o.t.k.
Tel. 04451-1812.
RENAULT 11 GTL bwj. '84,
APK 2-'9l, ’5.950,-.
04490-15431.
Te k. RENAULT 20LS bwj.
'79, APK tot okt. '90, nwe.
banden, auto i.pr.st., vr.pr.

’ 650,-. Tel. 045-223704.
Te k. RENAULT 5 TS, zwart,
bwj. '81 ’1.950,-. Mei-
doornstraat 21, Geleen.
Te k. RENAULT 5, bwj. '80,
vr.pr. ’ 1.100,-, APK gek. J.
v. Vondelstr. 90, Molenberg-
Heerlen, na 14.00 uur.
RENAULT 5 TL, bwj.'B6,

’ 7.750,-. Tel. 04704-5301
RENAULT 18 TS, stationcar
bwj. '80, APK 4-'9l,
’1.650,-. 045-720951.
Te k. Renault FUEGO GTX
2 Itr., bwj.'Bl, i.z.g.st. Prijs

’ 3000,-. Tel. 04490-16883
Renault FUEGO 2.0 LPG
bwj. 'Bl, pr. ’2.450,-. Na 14
u. Stationsstr. 16 Elsloo.
Te K. RENAULT 5 TS, bwj.
84, veel extra's, ’3.750,-.
Tel. 045-415004.

Rover
Te k. ROVER 213 S, bwj.
'87, APK 03-'9l. Tel.
04498-51208
Te koop ROVER 2300 S
bwj. '81, pr.n.o.t.k. Grousstr.
1, Stem. Tel. 04490-34336.

Saab
Te k. SAAB 96, APK 12-'9O,
bwj. '73, vr.pr. ’ 2.500,-.
Kempken 113, Heerlen
Voor liefh. te k. groene
SAAB '79, 134.000 km, pr.
’1.200,-. Benzenrade 45,
Heerlen. Tel. 045-425574.
Te k. donker blauwe SAAB
900 GL, 4-drs., bwj. '84, i.st.
v.nw, zeer mooi, ’ 10.500,-.
Tel. 045-243102.

Seat
Tek. Seat IBIZA 1.2 GL bwj.
'88, grijs kent., niet geblin-
deerd, prijs n.o.t.k. Tel.
04492-1664.
Seat IBIZA Crono 1,51,
demo, '90; Ibiza 1,5 GL s-
bak 86; Ibiza 1.2 L '86; Mar-
bella Red, demo, '89. Seat
dealer autosport Brouns
B.V. Schelsberg 175, Heer-
len. 045-725507

Skoda
SKODA 120 L bwj. '84,
71.000 km, i.z.g.st.
’2.250,-. Tel. 045-721660.
Te koop SKODA 105 S nw.
model '86, kl. rood, zeld-
zaam mooi, auto verk. in
abs. nw.st, vr.pr. ’ 4.350,-.
Info 045-225201.

Subaru
Koopie Subaru MINI Jumbo
5-drs. bwj. 10-83, ’2.750,-
-045-316940.
Te k. SUBARU 1800 GLT, 4
WD, bwj.'B4, 045-226772

Suzuki
Te k. Suzuki ALTO, 3-drs.,
bwj. 9-'B5, km.st. 50.000, in
pr.st. Tel. 04750-30327.
Te k. SUZUKI Alto 3-drs.
10-84, i.z.g.st. ’5.250,-.
045-316940.
SUZUKI Jeep SJ 413 JX
i.g.st. m. vele extra's, bwj.
'85, ’ 9.795,-. 04454-4738
T.k. Suzuki JEEP Softtop,
bwj.'B3, zwart, vr.pr.

’ 7.800,-. Tel. 04498-52317
SUZUKI CS 100 GX coupé,
bwj.' 80, i.z.g.st. APK mrt-
'9t, zeer zuinige auto, vr.pr.
’1.750,-. Te bevr. Sinaistr.
12, Heerlerbaan.

Talbot
Te koop Talbot SUNBEAM
bwj. '82, pr. ’ 1.250,-. Tel na
17.00 uur 045-253686.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Toyota
Toyota Starlet '87;

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

Tel. 04490-16565.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé ST, APK tot 12-90, sp.
wielen, ’ 2.500,-. Unescostr
98. Vrieheide-Heerlen.
Te k. Toyota CELICA Lift-
back, 2.0 KT bwj. '78, pr.
’1.250,-. Tel. na 17.00 uur
045-224967.
Te k. Toyota COROLLA 1.6
XL, nieuw model, bleu mica,
42000 km., (weg.auto v.d.
zaak),04409-1538 pr.n.o.t.k
Te koop Toyota COROLLA
HB, bwj. mei '88, km.st.
33.000, weg. omst.heden.
Tel. 045-463301.
Te k. Toyota STARLET DX
kl. rood, pr.n.o.t.k. bwj. '85,
tel. ma. t/m vr. na 16.00 u.,
zat, hele dag 045-418764.
Te koop Toyota CARINA,
'80, met trekh., ’1.500,-,
APK 30-01-'9l. Tel. 045-
-752411.
Automatiek TOYOTA Corol-
la bwj.'Bl, APK 4-'9l, als
nw. ’ 3.450,-. 045-316940.
Toyota COROLLA DX Se-
dan, bwj. '85, rood, km.st.
79.000, pr. ’8.950,-, 045-
-463978.
Te koop Toyota COROLLA
bwj.'7B, APK mei '90,
’500,-. 045-318171 na
18.00 uur.
TOYOTA Celica 2.0 KT '82
Supra-model, APK 9-'9O i.z.
g.st., vr.pr. ’6.000,-. Tel.
04409-3735.
Te k. Toyota CELICA 2.0
Liftback KT, bwj.'B2, vr.pr.
’5.000,-. 045-460119
Toyota STARLET DX 12
kleppen, bwj. '85, i.z.g.st.

’ 8.750,-. 04490-24782.
Toyota TERCEL de Luxe,
bwj.'79, APK tot'9l, ’BOO,-.
Tel. 045-219134
Te k. Toyota STARLET
spec. bwj. '82, kl. blauw met.
3-drs., APK 91, i.z.g.st.

’ 3.650,-, Spoorstr. 72,
Geleen, tel. ,50506.
Te koop Toyota CELICA t
'80, APK 12-'9O, ’2.600,-.
Tel. 04752-4826.
Te koop weg. inruil Toyota
COROLLA 1.3 DX Hatch-
back, wit, 3-deurs, 5 versn.
van 1 eig., sept, '87, kl. wit,
km.st. 48.000. Onderhoud
bij off. Toyota dealer. On-
derhoudsboekje ter inzage.
Toyota dealer verleent 3
maanden garantie. 04498-
-51496.
Te k. Toyota COROLLA,
APK '91, bwj. '77, ’750,-.
Tel. 045-257900.
Toyota CAMRY XL Turbo
Diesel nov. '87, in pr.st.v.
onderh. 045-710037 na
18.00 uur.
Toyota STARLET SXL, bwj.
'88, ’ 12.750,-. Tel.
04704-5301.
Te k. TOYOTA Landcruiser
Diesel, motorisch en mech.
100%, pr. ’8.500,-. Tel.
045-273340.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.

Triumph
Te k. TRIUMPH Cabriolet
type Spitfire MK4, APK apr.
'91, ’8.750,-, 04450-3384.
Te koop TRIUMPH Spitfire
'78, div. extra's, APK 1-'9l,
vr.pr. ’ 10.500,-. Alleen ser.
gegad. Tel. 04490-39031.

Volkswagen
Te k. VW KEVER 1300, bwj.
'72, met APK, pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-220193
GOLF C diesel eind '83, i.z.
g.st., rood, trekhaak, radio,
alarminst. Burg. Schrijenstr.
48 11, Sittard.
Tek. GOLFI 1600 CC, APK
3-'9l, mooie auto, vr.pr.

’ 3.750,-. Landheerstr. 11,
Brunssum.
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi, vaste
pr. ’8.300,-. 045-441342

Koopje! GOLF Diesel, bwj.
'79, Kadett bwj.'77. Tel.
045-216228.
Te k. Volkswagen GOLF
GTI, bwj.'79, APK tot'9l, vr.
pr. ’ 5.750,-. 04490-24341.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bej. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-726008.
VW KEVER 1200 '75, APK
8-90, ’ 1.500,-. Tel. 045-
-461903.
Mooie gave VW Kever, '74,
motor 20.000 km gelopen,
APK ’ 3500,- 045-257371.
Te k. VW BUS Pick-Up Alu.
laadbak bwj.'Bl. Prijs

’ 2.250,-. Tel. 04490-40622
Te k. VW GOLF diesel bwj.
'88, 42.000 met trekhaak, kl.
geel. Cat. w. ’ 20.000,-, z.g.
a.n. ’17.250,-. Tel. 045-
-310009 na 19.00 uur.
VW TRANSPORTER Piek-
Up Dubb Cabine met huif,
kleur wit. Km.stand 78.000.
Bouwj. 1985. Pr. ’12.145,-.
Tel. 04404-2437.
Te k. GOLF bwj.'Bs, 1800
div. extra's. 04498-53498.
VW JETTA LPG 140.000
km, 1980, APK, ’3.500,-.
04498-55716.
Zeer sportieve GOLF 1.8
bwj.'B6, ’16.800,-. Gre-
melsbrugge 38 Rimburg.
Te koop VW KEVER 1969,
1600 motor, techn. i.g.st.
Tel. 045-423637.
Te k. VW GOLF bwj.'7B,
APK gek. 3-'9l, vr.pr.

’ 1.750,-, Schievelbergstr.
4 Brunssum tel. 045-259654
Te koop VW GOLF 1600
Avance, extra uitv., bwj.
sept. '87, kl. zwart, met kat.,
vr.pr. ’17.800,-. Tel. 045-
-411721.
VW GOLF 1.6 CL '84, 5-bak
antraciet, mr. mog. Tel. 045-
-711812.
Te k. VW GOLF 1600 op-
knapper ’ 750,-; Suzuki bus
'81 ’1.650,-. Stenen Brug
10 Schaesberg 045-311288
GOLF 13 CL bwj. '87, kl.
rood, alu velgen, vr.pr.
’15.750,-. I.z.g.st.. Tel.
04754-82933.
Te koop Golf RABBIT '78,
APK, i.g.st. Tel. 04490-
-10423.
VW GOLF 1600 CL '86 antr.
gr.met., schadevrij, ond.-
boekje, i.z.g.st., ’ 14.500,-,
045-211284, za. en zond.
Te k. VW GOLF Diesel bwj.
'80, APK, sunroof, radio-
cass., auto verk. i.g.st., vr.
pr. ’2.000,-. Te bevr.
Ganzeweide 101, Heerlen.
VW GOLF D, bwj. '82, i.z.
g.st. Julianastraat 2, Schin-
veld.

VW GOLF 1300 C, bwj. '85,
grijsmet., i.pr.st. Pr.

’ 10.750,-. 04490-23830. |
Te k. GOLF GL Diesel,
5-drs. bwj. 78, APK 18-8-
-'9O, goed onderh. Horstplein
13 Hoensbroek.
Te koop KEVER cabriolet
'72 1302 Karman, geheel
gerestaureerd, in st.v.nw.,
vr.pr. ’ 16.500,-. Te bevr.
045-415379.
Te k. als nw. GOLF S aut.
bwj. '81, kl. bordeauxrood,
APK-gek, vr.pr. ’ 4.850,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
Te k. GOLF GLD diesel s-
bak, 4-drs., groenmet. type
'82 ’ 4.950,-. 04490-47737.
GOLF 13 S GTi look als nw.
72.000 km ’4.750,-. Til- i
burgstr. 43, Heerlen. :
VW GOLF GTi, nw. mod.'B4, ,
veel extra's, in nieuw staat. .
Tel. 045-717081 '.
Te koop GOLF GTI z.m. ge-
heel uitgeb. n. sportuitl., ■kuipst., alu velgen, br. ban-
den, parelm.-wit. Paulus
Potterstr. 5, Brunssum.
Te koop VW KEVER 1200,
1970, 1e eig., APK okt. '90,
pr. ’1.500,-. 045-751233.
GOH CABRIO GLI, bwj. '82,
i.z.g.st. Inl. 045-752552.
Te koop VW GOLF S, bwj.
'78, APK, prijs ’1.500,-.
Tel. 045-218587.
VW GOLF diesel, bwj. '79, i.
z.g.st. Tel. 045-255304.
Te k. v. part. VW GOLF
1600 bwj. '87, km. 37.000,
Dalstr. 8 Übachsberg.
Te k. VW GOLF 1300, nw.
type, bwj. '84, rood, sunroof,
’10.750,-. Autobedr. Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
04493-2211.
Te k. VW KEVER, moet ge-
restaureerd worden. Tel.
04490-81521.
Te koop bordeauxrode VW
KEVER 1300, bwj. '68, APK,
trekh. Houthemerweg 21,
Meerssen. Tel. 043-649725.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’16.250,-.
045-753053 na 18.00 uur.
Te k. VW SCIROCCO 1,6
GT i.g.st. bwj. '80, div. ex-
tra's, vr.pr. ’ 4.750,-. Tel.
045-441044.
VW GOLF GTI, bwj. '81,
geen 2de zo mooi, Autobedr
Bruns, Bleyerheiderstr.l23,
Kerkrade. 045-453487.
VWGOLF 1300 CL, 1e eig.,
10-'B6. Autosport Brouns
B.V. Schelsberg 175, Heer-
len. 045-725507.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Volvo

Volvo 440 Jubilee
Nu in onze showroom

met een zeer aantrekkelijke
aanschafprijs van ’ 27.950,-

Ryksweg Zuid 320 in Geleen. Tel. 04490-42719

Volvo-Demonstratie-Auto's
Volvo74oGLTl6Valve, antracietmetall 1989
Volvo 740 Grand luxe, blauwmetall 1989
Volvo 440 Turbo, smokesilvermetall 1989
Volvo 440 GLT Injection, wit 1988

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Volvo Stationcars
Volvo 745 GL Turbo Diesel, wit 1987
Volvo 745 GLE, autom. LPG, blauwgroenmet 1987
Volvo 744 GL, LPG, grijsmet 1987

Volvo A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-220055

Voorjaarsshow
Volvo Dealer Veders

** N I E U W* *
Volvo 440 Jubilee

1.8, 5 speed, rood nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, wit nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, donkergrijs nu ’ 27.950,-

Volvo 440 Jubilee
1.8, 5 speed, blauw nu ’ 27.950,-

Volvo Dealer Veders
Handelscentrum Bergerweg

Sittard. Tel. 04490-10342
VOLVO 340 DL, bwj. mei'B7
5-versn., kmst. 64.000, mcl.
Volvo radio.Vr.pr.’ 13.500,-
-04490-16367, na 18 u.
VOLVO 244 GL bwj. 79,
autom. m. LPG, goudmet.
vr.pr. ’ 1.950,-. 045-220554
Te k. VOLVO 440 GL wit, 4-
89, km.st. 14.000, pr.

’ 24.500,-. 04490-50492.
Te koop van 1e eig. VOLVO
244 DL, '78, in pr.st.,

’ 2.750,-. Desk. onderz.
toegest. Tel. 04458-2093.
VOLVO 360 GLT Inj. bwj.
'85 i.z.g.st., vr.pr. ’9.350,-.
Zandkuilenstr. 11 Maria-
rade-Hoenbroek.
Te koop VOLVO 745 GL Es-
tate, kat., 4-'BB, 26.000 km,
antrac.met., electr. sch.dak,
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-2596.
Te k. weg. aanschaf nieuwe;
VOLVO 240 GL bwj. 6-'B5,
i.prima st, grijsmet. div.
extra's, vr.pr. ’ 25.500,-.
Tel. 04404-1210.
Te koop door leraar VOLVO
240 DL Combi, wit, '83, i.z.g.
st.Tel. 045-317153.
VOLVO 440 GLT, kl. rood,
maart 1989, van Volvo-
medew., div. extra's, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-753640

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop VOLVO 343 aut.
bwj. '78, i.g.st., APK 3-'9l,

’ 1.250,-. Tel. 04490-27556
Te k. VOLVO 440 DL. Bwj.
mei '89. Tel. 04492-3488.
Te k. VOLVO 740 GL Diesel
bwj. '85, km.st. 160.000,
weg. omstandig, overcompl.
045-454666/412545.
VOLVO 340 GL diesel, bwj.
'85, km.st. 123.000. Tel.
043-633204.
Te k. VOLVO 480 ES bwj.
'86 in uitst. staat, 67.000 km.
Vraagpr. ’ 22.000,-. Kl.
metall.grijs, met z. veel ex-
tra's. 04490-27945.
Te k. VOLVO 740 GL diesel,
bwj. dcc. '85, zeer mooi, 1e
eigen., 5-bak, kl. antraciet,
stuurbekr., vr.pr. ’ 19.500,-
-incl. BTW, inruil mogelijk.
Broekstr. 8, Obbicht. Tel.
04498-55824.
VOLVO 740 GLE, 2.3 over-
drive, bwj. 8-'B4, km.st.
83.000, met veel extra's, pr.
’15.500,-. event. mr. mog.
Tel. 04784-2692.
Te koop VOLVO 343 DL aut.
bwj. '78, APK 12-3-'9l, i.z.
g.st, vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-310427/314967.

Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
73.000 km, ’10.900,-. Tel.
04405-1335.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
sept.'B7, ’16.000,-. Tel.
045-273658 na 17 uur.
VOLVO 360 GL 86 div. ex-
tra's, slechts ’ 11.900,-. El-
ke keuring toegest. Tel.
04490-12138.

f
VOLVO 343 bwj. 79, i.g.st,
pr. ’ 650,-. Tel. 045-231738
Te koop VOLVO 440 GL inj.
30-1-'B9, extra a.spoiler,
cv., electr. ra. en sp., stereo
en verw. stoelen, ’ 28.500,-
Tel. 04490-47383.
VOLVO 240 GL inj. aut,
schuifdak, zwart, 2-'BB
48.000 km, ’28.500,-. Tel.
04906-1387.
Te k. VOLVO 244 DL, aut,
bwj. '77, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-257651.

VOLVO 440 DL van Volvo-
medew. 19.000 km., 3-'B9,
kl. rood, pr. ’22.900,-. Tel. I
04498-55979 b.g.g. 56067.
Te k. VOLVO 340 autom. I
bwj. '79 i.z.g.st. 59.000 km, I
onderh.boekje aanw. 045-
-228076 (na 19.00 uur).
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O. Tel. 045-271835.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. mrt. '89, pr. ’ 26.000,-.
Tel. 04490-38088.
Volvo 740 GL Turbo Diesel -stationcar wit, nov. '87; Vol-
vo 340 GL 1700 cc 4-drs.
sedan rood '88; Volvo 344
DL 5 Speed 1.4 '85; Peu-
geot 305 GR 1.3 grijsmet.
86. Volvo A. KLIJN, De

Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Te k. VOLVO 440 GL, 1 jr.
oud. Tel. 045-417504.

Diversen

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken -COMPAC autokrikken - BALDUR lagertrekkers - IRHODIUS afbraam- en slijpschijven.

TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaar bij

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

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

14RE i.g.st. '84; Lada Samara 1.3Luxe '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 130 LS 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,-. "Diverse spotgoedkope inruilers.
G.G. Auto's Heerenweg 286, Heerlen, (gr.weg Hrl.Brs.). ;

Mazda Auto Leymborgh B.V.
Mazda 626 1.8 LX sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX sedan ;
'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84-85; Mazda 626. ,

1.6 GLX sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX 82; Mazda 323
1.3 GLX sedan '87; Mazda 323 1.5 GLX sedan '86; Mazda
1.3LX sedan 2x 86; Mazda 323 1.3LX HB 2x '86; Mazda
323 1.6iLX HB veel ace. '87; Mazda 323 1.3 HB 5-drs.

'85-82; Maxda 323 1.7 GLX D station '87; Mazda 323 1.3
HB DX 83; Opel Kadett 1.2 SC HB veel ace. '87; Opel Ka-

' dert 1.3 SHB aut. 24.000 km. nw.st. '87; Opel Kadett 1.2 S
stationcar '86; Opel Rekord 2.0 S LPG sedan 4-drs. '82;
Opel Kadett 1.2 city puntgaaf ’ 1.250,-; Ford Escort 1.1

Laser veel extra's '86; Nissan sunny 1.6 SLX aut. nw.st. '87
Mitsubishi Galant 1.6 GLLPG nw.st. '82; Mitsubishi Lancer
4-drs. ’ 2.500,-; BMW 318i32.000 km. 1987; Fiat Panda
34 40.000 km. '86; Fiat Uno 45 silver uitv. '87; Mazda 929

2.2iaut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met Mazda-
Kroon garantie. Bornerweg 2-8, Limbricht. 04490-15838.

IJUERES o/ SURUti
BB_si___a___a

B E R E G O f D IN OCCASIONS
Gt"r w " g 14 Silt or d lal. 04190-12814 -fcl.'lL-_M.'l .

Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814.
Audi 80 L, 4-drs., blauwmet 1976
8MW3162-drs., lichtblauw 1983
Citroen Visa 2RE 5-drs. rood 1985
Citroen Visa Spirit GT, wit/rood 1984.
Fiat Panda 45, beige 1984
Fiat Uno 60 S 3-drs., blauwmet 1986
Lada 2105,beige 1981
Mazda 626LX 2.0, 5-drs., blauwmet 1986
Mazda 929S Estate, blauwmet 1978
Mitsubishi Colt 1.5 GL, 3-drs., wit 1986
Mitsubishi Colt 1200 GL, 3-drs., beigemet 1987
Nissan Maximo 5.0 V6dir.auto, d.grijsmet 1989
NissanBluebird 2.0 LX, 4-drs., wit 1989
Nissan Sunny 1.7Diesel, 3-drs., d.grijsmet 1989
NissanBluebird 2.0 aut. groenmet 1986
Nissan Cherry 1.3 DX, groenmet 1984
Nissan Cherry 1.3L, 3-drs., I.blauw 1984
Nissan Cherry 1.5GL, 3-drs., roodmet 1982
Nissan Florida 1.7 D, wit 1986
NissanKing Cab 2.3D, 2-wd, grijsmet 1986
Nissan Micra SDX, 3-drs., wit 1987
Nissan Sunny 1.3 DX, grijsmet 1984
Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs., wit 1987
Nissan Sunny 1.6 SLX, 4-drs., blauwmet 1987
Nissan Sunny 1.7SLX Diesel, grijsmet 1987
Nissan Vanette Camper, rood 1984
OpelKadett 1.3 N, aut., blauw 1982
Peugeot2osXEl.l S6,wit 1987
Renault R5Express 1.1, rood 1986
Skoda 120 LS, 4-drs., roodmet 1984
Toyota Corolla 30 aut, geel 1978
VWPolo 1300 C, 3-drs., rood 1986
VW Jetta Diesel, 4-drs., rood 1988
Volvo 245 L Combi, groen 1978
Volvo 66 aut, geel 1978

3 maanden Bovag-garantie!
Inruil mogelijk, goede korting zonder inruil!

Donderdag koopavond!
Garage Schoenmakers

Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814.

Jonge automaten
Daihatsu Charade "special"

6500 km, nieuwstaat, bwj. mei 1989
Fiat Uno Selecta

40.000 km, nieuwstaat, bwj. feb. 1988

Auto Kallen b.v.
Rijksweg-Zuid 320, Geleen. Tel. 04490-42719.

biedt aan zijn

Top 10 occasions
Volvo 740 GL Estate Diesel, demo nieuw
Volvo 240DL mcl. st.b., LPG, weinigkm, nw.st 1988
Volvo 340DL 1700 wit goed onderhouden auto 1986
Volvo 340DL D schuif.k.dak, extra's, weinigkm 1986
Volvo 340 Special donkergrijs, nette auot 1987
Volvo 340rood, div. extra's, weinigkm 1986
Volvo 360 GLS 2 Itr. 5-drs. uitv. metallic 1985
Volvo 340 GL 5-speed 5-drs uitv
ca. 45.000 km, nieuwstaat 1985
Ford Fiësta 1.1 "Special" blauwmet
ca. 27.000 km, nieuwstaat 1988
Opel Kadett 1.3 sedan, get.glas, blauwmet 1987

Al deze occasions zijn nu zeer scherp geprijsd, tevens
worden alle occasions afgeleverd met:
tech. afleveringsbeurt

APK-gekeurd
als extra "Volvo-paspoort"

3-6 maanden garantie
Volvo Auto Kallen

Rijksweg-Zuid 320, Geleen. Tel. 04490-42719.

Driessen-Beek
Maastrichterlaan 26, 04490-71920.

1 Jaar garantie op alle occasions
boven ’ 10.000,-.
Autobedrijf Driessen-Beek.

Eerste klas occasions
VAN 1e EIGENAAR

Peugeot 205 1.4 luxe, 3-drs. 1987, schuifdak, 5-versn.
Renault 19 TX 1989, 5-drs. schuifdak, div. extra's.

Opel Kadett 1.3 S, 5-drs. 1986, als nw., rood.
Opel Corsa 1.2 S, 1984, luxe uitv. groenmet.

Citroen BK 1.4E,1984, rood, 5-versn.
Citroen Axel, 1985, leuke auto.

Ford Escort VAN, 1988, grys kent.
GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN . TEL. 045-722463.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Willem, Vaals eo.

Nog diverse A-1 auto's
Met 10% korting en 6 maanden uitgestelde betaling

Geldig vanaf 14 t/m 17 maart
Hamstraat 70, Kerkrade

Tel. 045-423030

Tsae.lt
DSM-straat 7, t.o. Makado Beek, tel. 04490-71243

Seat Marbella GLrood 5-bak 1988
Seat MarbellaGL sport wit 5-bak, juni 1989
Seat Ibiza900 J zwart 1987
Seat Ibiza 1.21 wit 1986
Seat Ibiza 1.2 GL wit 1987
Seat Ibiza 1.5 XLi 5-drs. Demo 1990
Seat Ibiza 1.5GLX 3-drs. beige 1989
Seat Malaga 1.5 GLX zilver 1986
Seat Ronda 1.2 I wit 1986
Van Ibiza 1.2GLrood 1987
Van Ibiza 1.2 GL wit 1987
Renault R4GTL 1100 wit 1984
Fiat Panda 39 wit 1984
Fiat Panda 1000 CL wit 1986
Fiat Uno 45 champ blauw 1988
Austin Mini 1000rood 1984
Austin Montego 1.6 LS wit 1986
Daihatsu Charade 1987
Ford Escort 1.3 Bravo blauw 1982
Talbot Horizon 1.5GLS 1983
Opel Kadett diesel 1982
Volvo 760 GLE automaat alle extra's 1982
Peugeot 205 1.5 GR 3-drs. zilver 1984
Diverse goedkopere inruilers
Seat Honda 1.5 GL blauw 1987

Fiat Klankstad
Deze week auto's niet ouder dan
4 jaar, 1 jaar volledige garantie!

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Uno 45 '83 t/m '88; Uno 60 S
Silver '86 en '88; Uno diesel '84; Fiat Ritmo '84 t/m '86;

Ritmo 105TC 82; Fiat Regatta weekend '85; Regatta 85 S
'84; Citroen Visa 1.1 85; Ford Escort 1.3 L 3-drs. 83 en

'85; Ford Fiësta 1.1 '85; Honda Civic 5-drs. '82; Lada 1500
S Station '83; Opel Corsa TR '84; Renault 5 GTL 86;

Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault STL '81;
Seat Fura 127 '85; Skoda 120LS '86; Suzuki Swift 1.3 GS
'86; Volvo 244 GLE aut. met schuifdak '80; Volvo 345 DLS

'82; VW Golf diesel '87.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAG GARANTIE
nnGebruikteWagens
ULiPlusSysteem

Leeuwekeur gebruikte auto's
Peugeot 309 GR 1.3, blauwmet. 5 versn
toerenteller, deelb. achterbank, wis-was
achteren wieldeksels 1986
Peugeot 309 GTII3O PK, grijsmet., get.glas
sportstoelen -stuur, verl. onderst., lichtmet.vlg 1987
Peugeot 205 XS, 80 PK, grijsmet, get.glas
sportstoelen, sportstuur, verlaagd 1987
Peugeot 205 GT, 80PK, rood, get.glas, velours
bekl., GT striping en wieldeksels 1986
Citroen Visa 1.1 RE, grijsmet. achterspoiler
wis-was achter, slechts 8.000 km 1986
Fiat Panda 1000 CL, sierstriping 1987
Subaru Justy 11 1.2SL, grijsmet, lichtmet.vlg 1986
Daihatsu Charade TS 5, wit, 5-bak, wis was
achter, wieldeksels 1986
Peugeot 205 1.1 Junior, wit/blauw, wieldeksels,
sierlijsten.jeansbekleding 1987
Peugeot 205 1.1 Accent, wit/rood, achterspoiler
wieldeksels, stootstrips, rode sierbiezen 1986/1987
Peugeot 305 SR blauwmet., 5-bak, achter-
spoilers, wieldeksels, radio 1987
Peugeot 309 GL Profil 1.3zilvermet., 5-bak
wis-was achter, gordels achter, wieldeksels 1986/1987
Ford Escort 1.4 Bravo, wit, 5-bak, wis-was
achter, get. glas, wieldeksels, sierstriping 1987
Ford Siërra 1.8CL, grijsmet, centr.port.vergr 1987
Opel Kadett Caravan, 1.2 S wit, wis-was achter 198.

Nu halen, 1 september betalen! *
of een financiering gedurende
36 mnd. tegen 9,9% eff. rente

JL.AUTOBEDRIJF JANSSEN
ZM Peugeot Talbot

Eygelshovergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.
" Informeer naar onze voorwaarden.

Daihatsu Charade CS 1988
Daihatsu Charade CS 1987
Daihatsu Charade TS 1989
Daihatsu Charade TS 1986
Daihatsu Charade TG 1987
Daihatsu Charade Diesel TS 1987
Daihatsu Charade Diesel CS 1986
Daihatsu Charmant 1300 1982
Ford Scorpio 2.OiGL 1986
Seat Malaga 1.2GL '.. 1986
Seat Ronda 1.6 GLX 1982
Austin Mini 1986
Citroen Visa 1983/1987
Skoda 1986

Automobielbedr. T. Schuijren bv
Rötscherweg 60, Landgraaf, tel. 045-313588.

Canton Reiss
* Uitgebreide keuze uit div. scherpe aanbieding!

* 24 maanden garantie op occasions.
* Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uui

donderdag tot 21.00 uur; zaterdag 10.00-17.001
Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-7180

Stationcars l
Opel Omega 2.0 ILS met gas grijsmetallic i
OpelKadett 1.6 Diesel GL 5-drs. rood *OpelKadett 1.3LS 5-drs. blauw I
Toyota Corolla 1.8 Diesel grijsmetallic E

Autobedrijf Ad van Neer \Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwenschd
Tel. 045-416023. j<
Verhuisd

Creusen B.V.
ons nieuw adres is:

Parallelweg 34, Heerlen.
Tel. 045-742121

Te k. gevr.
Toyota's
Datsuns

tevens toyota-bussen en
datsun-bussen 4-en 5-drs.

vanaf bwj. '78 tot '84. Bellen
tot 's avonds 10.00 uur.

Correct en met vrijwaring.
Tel. 045-443996.

!_____ _[C"_ Z_| r~_

(bij Makado)

Ford Escort 82 t/m '87; Ford
Fiësta 1.1 '86; Ford Orion
1.6 '85; Ford Siërra 1.6 '8b;
Daihatsu Charade '88; Mit-
sub. Colt '84; Mitsub. Tredia
1.6 '84; Mitsub. Colt GLX '86
Toyota Corr. '86; Peugeot
309 86; VW Jetta 1.3 83;

Hyundai Pony '89; Fiat Uno
i '88; Lancia 112 '85

Opeis
i Corsa 2-3-4 drs. '84 t/m '88;

' Kadett 1.2-1.3-1.6-1.884
! t/m '89; Ascona '83 t/m '87;
t Rekord 4-drs. '86; Manta
> 1.8 cc'B3-'B4; Omega 2.0 i
! '87-'B9.

Daihatsu dealer
Ruud Tiems

niet goed geld
terug garantie

; met 3 mnd bovag gar.
met afleveringsbeurt

; met APK keuring
i met VVN Veiligheidsk.
I met VVN milieukeuring

; Daih. Feroza DX resint;' demonstr. auto '89; Daih. Charmant 1.3 LC'B6
Daih. Charmant 1.6 LE '85

Daih. Charade TS '88
Daih. Charade TS spec. '88
Daih. Charade TS spec. '87

5 Daih. Charade CS spec. '87
Daih. Charade CS '86
Daih. Charade TS '86

Daih. Charade TS Turbo
diesel '86

Daih. Cuore TS '86
Daih. Cuore CS '86

Daih. Cuore '83

Opel Kadett 1.7 D sed. '89
Opel Kadett I.BS '88
Opel Kadett LS '85
Opel Corsa 1.2 '87

Fiat Uno 45 champ. '88
Fiat Ritmo 75, '83

3 Fiat Panda 45 '83
Fiat 127 '80

f Mini 1000 '87
Volvo 340 '86

7 Toyota Corolla 1.3 GL'B6
Nissan Cherry 1300 DX '86

3 Ford Escort CL '86
Lada 1200 S '86

3 Renault 5 TL '85
7 Nissan Micra '83
3 Suzuki Alto FX '82

Ford Siërra 1.6 '84
3 BMW 31681

Mitsubishi Lancer '81
7 Renault 4 GTL '81

Automaten
7 Daih. Charade TS SP '87

aih. Charade TS '85
Honda Civic GL '88 ;

Nissan Micra '87
7 Volvo 340 '83
7 Volvo 66 '79.
3 Inruil, financiering, garantie,

reparatie. Zaanstr. 18 (md.
terr. Borrekuil) Geleen,

Tel. 04490-53010.
Open ma. t/m vr. 9-18 uur
Za. 10.30 tot 17.00 uur.

Autobedrijf

P. Floegel
Galvanieweg 21, Echt.

Tel. 04754-85969.
1981 Ford Escort XR3 zwart

1982 Ford Escort 1100
1985 Ford Siërra diesel

1985 Ford Scorpio
1982 Renault 5

1981 Renault 5 LPG
1983 Austin Metro
1981 Ford Fiësta

I 1983 Citroen BK LPG
1982 Citroen GSA 5-bak
1983 Opel Rekord, auto-

maat iets aparts
1979 BMW 320 zilver, zeer

mooi
1981 BMW 320, zwart.

3 1981 Talbot Horizon
7 1980 Peugeot 505 automaat
) 1980 Volvo 244 GL D 6
5 1982 Volvo 340 GL autom.
7 1980 Volvo 343 DL autom.
7 1979 Volvo 343 DL autom.
j Voor liefhebbers BMW tou-
-3 ring 2002 opknapper
3 VW1303 3X
3 VWI3OO 3X
3 VWI2OO 2x
5 Inruil, garantie en fin.

5 Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Göttgens Sittt—Haspelsestr. 20 Sitta
Tel. 04490-1656-f"~<Fiat Uno 60S '86; Saai

'86; Seat Ibiza GL '86;I
340 DL 5-drs. '86; Op&L^

sa 3-drs. '85 t/m '88; >werCorsa 2-drs. '85 t/m lr,Opel corsa 5-drs. '88; „.
Kadett 3en 5-drs. '851' üd"Opel Kadett 4-drs. '8< |, °al

'88; Opel Ascona 4 en i ,c.a"
84 t/m '88; Opel Ome. J9l?!'

en '88. Onze andere£6ltv
biedingen treft v aan i;n m
lmerkrubrieken. * Per
rsi '«tis,
Il__sJ 'Hro]

K±J iwordi___ l_ n atN

"" il J^uss
<r>ir_^7H-?I--5fode

Ad van Nee^
Autobedrijf

Ford Escort 1.4 4-drs. 1'E.ri_-i
bwj. '87; Opel Rekord tf' „
CD '83; Ford Escort 1.3 ££-
vo 5-drs. '82; Opel As< **s
1.6 5-drs. '84; Citroen P°'
■82. ïeeri

Zandweg 160, HeerKj^ar
naast VroedvrouwenscFe g<

Tel. 045-416023. °<>r l'6 lat.
Auto Landgrajuv

Auto Landgraaf biedt 'kijk en vergelijk: Merc*. '260 E W 124, m. ABS. Ore
vergr. enz. '87; Audi
Turbo Quatro m. alle ivJS<ace. '85;Audi 100 CC auT*w
SE, v. extra's '86; Au^he
CC 5-bak, velours-int. '°Eu
BMW 535 iuitv., alle f^ra
acc'Bs; Mitsubishi St^elturbo 160 PK z. excl. Prei
'82; Porsche 924 au* 'en
knalrood, div. extra's i
Kadett GSi m. digit. dal iree.
sportv. verl. enz. '86; l«nSierra 1.6 L, 5 drs., '83;' w'
Fiësta XR2 1.6 dubb. «t.n.m. uitb.set '84; Ford GrU^ 'da 2.3 GL m. schuif/kant jj 'z.v.acc. '83; Opel Kadett. r
S Luxus m. opend daK-
nw. '83; Opel Kadert 1 n
sport, uitv., '84; Opel K* vs
1.2 SR uitv. '82; Opel Aj
na S in nw.st. '82; Daf
Cherry GL, z. mooie aut"
Lancia Delta 1.5 z. sPw
uitv. '82; Mitsubishi La'
GLX autom. '81; Peu! 6ta305 GT rri. elektr. v* [Srstuurb., schuifd., '84; hnault Fuego GTS '82; L
2105 GL, 60000 km, Z-«.ty*
'86; Lada 2105 GL '82;V
vo 340 1.7 jubileum uitv ,*]

drs. '87; Volvo 345 GL *1.4, z.mooi '84; tty
Jeep 4x4 N*

Suzuki Jeep 413 lang i r*
kent. '87; Aro Jeep 4x^ %
benz., grijs kent.'B7; lg

Diesels fe
Ford Orion 1.6 D bravo,] t>t
ace. '88; Ford Scorpio 2Jz.v.acc. '87; Opel W* }I2.3 D Berlina uitv. '86;) £<Passat D 5-drs., schuiW-.At.
VW Passat D 3-drs., ais' §i
'84; Ford Granada D '7*

Cabriolets iL
VW Golf m. cabriolet h E,
7x15 verl., z.v.acc'B2; 'bot Samba cabriolet 1■$"
nw.'B3; Sj

Automaat ,J
Porsche 924 autom, v/ f)
'80; Opel Rekord 2:° jj,
autom. z.mooi '85; Mi,s!f
shi Lancer GLX autom-;. j

Opel Senator 2.8 S aü J, ?
'80; Volvo 340 auf
z.mooi '78;

Inruilers ..t
Mitsubishi Colt GLX $g
ais nw. '82; Mitsubishi , \
lant 2.0 GLS '82; MitsU^ lSaporro 2.0 '80; 3x OpeU *cona '79-80; Opel l% l1.9 S '76; Datsun Blu<% 11.8 GL Sedan '81; '1500 stationcar '82; l

1200 Sedan '82;
Bedrijfswagen*

Opel Kadett stationcar p
diesel grijs kent. '85l
nault 11 TD VAN diesel fy
kent, '81; Renault 4P6'j
stel, geel kent. '81. '&*tf
bovag-bedrijf "Eigen *j

1plaats "Financiering ïOjA
aanbet. mog. "Alle kej^
en toegestaan "Inruil ffjJSi
lijk "Keuze uit 12-3 *j}
garantie "VVN keuring
tion "Garantie ]TJ
f 10.000,-. Kom vrijbl'ly
kijken en vergelijken bU J
Landgraaf het adres voyi
betere gebruikte auto- f
Landgraaf, Heerlerbaay- 76, Heerlen. Tel- ,
424268/424231. _
î

Voor Piccolo s. -
zie verder pagina
l
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Herstel
Vooral de laatste weken wekt Pa-
pandreou de indruk bezig te zijn
aan verder herstel, zowel politiek
als in fysieke zin. Een jaar geleden
leek er een abrupt einde aan zijn
politieke carrière te zijn gekomen,
toen hij met spoed in Londen een
niet ongevaarlijke hartoperatie
onderging.

Negen jaar geleden realiseerde
Papandreou onder het motto 'Al-
laghi' (Verandering) de doorbraak

van links; onder de kreet 'hervor-
ming overal', ontleend aan het pe-
restrojka-idee, belooft hij de Grie-
ken nu allerleihervormingen in de
geest van 'democratisch socialis-
me. Langs deze weg hoopt hij
stemmen af te snoepen van de Al-
liantie van Links, die na haar 'col-
laboratie' binnen de geforceerde
driepartijencoalitie als tijdelijke
oplossing om uit de politieke im-
passe te komen, nog nauwelijks
tijd heeft gehad zich te hergroepe-
ren. Electoraal gezien zal de PA-
SOK straks ongetwijfeld stem-
menwinst boeken, al zal die niet
voldoende zijn om de leidende po-
sitie te heroveren.
In de aanloop op 8 april blijft het
verbale tweegevecht van -Papandreou en Mitsotakis domi-
neren. Voor de camera's van de
Griekse televisie vegen de twee el-
kaar stevig de mantel uit. Op de
achtergrond 'figureert' ondertus-
sen in grote machteloosheid over-
gangspremier Xenophon Zolotas,
die best weet waar het allemaal
aan schort, maar zich sinds no-
vember voortdurend beklaagd

heeft over gebrek aan medewer-
king.

Eerste taak van het driepartijen-
kabinet onder leiding van de oud-
gouvernneur van de Centrale
Bank van Griekenland was een
halt toeroepen aan de acute eco-
nomische crisis. Daar is niets van
terechtgekomen. Integendeel, de
misère is alleen maar groter ge-
worden. Het zakenkabinet van nu
weet niet eens waar het geld van-
daan gehaald moet worden om
deze en volgende maand de sala-
rissen van het overheidspersoneel
te betalen.

Niemand wilde eigenlijk kabinet van nationale eenheid

Val regering in Israël
einde van vredesproces

13* ~«"i-■■i—■■■■■■■■■■~■
'-j Van onze correspondent

jj^LAVIV-De
zi ppsgewijze dood van

Sraëls regering van
jj eenheid, deze
;Ceek, betekent het einde
£ een kabinet datgemand wilde, maar dat
fch sinds 1984 het land
jreft geregeerd. Het
,^am tot stand nadat

j*enachem Begin zich in
als premier had

i o'üggetrokken na
J ~lrinenlandse conflicten
1 L kSevolg van de
.'Llbanese Oorlog en een
ï '^ft interim-regime onder

|l tle belangrijkste doeleinden van
'' Nieuwe brede regering waren

S.JJ terugtrekking van het Israëli-
sts? leger uit Libanon en de be-
lading van gigantische econo-
I Cne problemen, waaronder

fj_?. totaal uit de hand gelopen in-I ie^le Afgesproken werd dat de
! i^Q r van de Arbeiderspartij, Shi-
i d_ nPeres, deeerste twee jaarvan
i rj^geerperiode als premier zouSJI reden, gevolgd voor Jitschaktj^mir van de Likoed.

Breeerste twee jaar met Peres als
bih'nier brachten het nieuwe ka-
Wf* opmerkelijke successen. De
ljigigtrekking u jtLibanon kon in
si^f*. borden voltooid, op een
lsf?.'e strook in het zuiden na, die
tgj. J^1 uitriep tot 'veiligheidszone'
liju Scherming van zijn noorde-

grensgebied. En deregering
h OJ .Verder de inflatie, zon vijf-
fii„ ~erd procent op jaarbasis, te-
Dory brengen tot draaglijker pro-

vSn n*l^ bestaan van de regering
in y . ationale eenheid betekende
fc. 0 lte dood tij voor het vredes-
parti?s- Amerikaanse pogingen de
elka in hetconflict dichter bij
tyeerr brenSen liepen steeds
lirw stuk op de principiële me-
tijdsverschillen binnen het kabi-
'H ijw? deLikoed torpedeerdeeen

'n bonden gesloten princi-
tiitj-j^nkomst tussen Peres, in-
Se 2a j? minister van buitenland-
'<-rda en koning Hoessein van
tyaar eregering, vooral door de

ijver van Shimon Peres, wel in
slaagde was het ontdooien van de
door de Libanese Oorlog sterk
verkoelde betrekkingen met
Egypte. Dat leidde uiteindelijk tot
deterugkeer van de Egyptische
ambassadeur naar Tel Aviv en tot
Egyptische soevereiniteit over
Taba, het door de twee landen om-
streden stukje land met hotel aan
deRode Zee.

" JITSCHAK SHAMIR
...onverzettelijk... " SHIMON PERES

.kiezen voor ontdooien...

Opstand
Vanafhet einde van 1987 werd de
Israëlische regering steeds indrin-
gender geconfronteerd met het
Palestijnse vraagstuk. De in de-
cember van dat jaar uitgebroken
Palestijnse opstand, de intifada,
bracht het leger in voortdurende
confrontatie met ongewapende
demonstranten.Na de impopulai-
re oorlog in Libanon zorgden de
beelden van schietende soldaten
tegen stenengooiers voor een ver-
dere verslechtering van Israëls
imago in hetbuitenland en binnen
Israël startte de vredesbeweging
nieuwe acties.

In december 1988 verklaarde de
PLO zich bereid in antwoord op
Amerikaanse eisen Israël te er-
kennenen terrorisme afte zweren.
Dat maakte de weg vrij voor een
dialoog in Tunis met vertegen-
woordigers van de Amerikaanse
regering, een ontwikkeling die het
begin inluidde van toenemende
politieke druk van Washington op
de partijen in het Israëlisch-Arabi-
sche conflict.

Dat bracht Israël onmiddellijk in
een moeilijkepositie. Maar na veel
vijven en zessen lanceerde Israël
uiteindelijk in mei 1989 een plan,
dat bekend zou worden als 'het

vredesinitiatief van premier Sha-
mir', hoewel de socialistische mi-
nister van defensie Jitschak Ra-
bin er minstens evenzeer de hand
in had. Het plan was verdeeld in
twee fasen en volgens Rabin zou
het kabinet er met enige goede wil
in kunnen slagen deeerste tot een
goed einde te brengen. Dat sta-
dium behelsde het houden van
vrije democratische verkiezingen

op de Westelijke Jordaanoever en
in de Gazastrook voor een Pales-
tijns leiderschap, dat geen officië-
le banden zou mogen onderhou-
den met de PLO.

Het zou in eerste instantie moeten
onderhandelen met Israël over
een tijdelijke periode van beperkt
zelfbestuur voor de Palestijnen in
de bezette gebieden. De idee was

dat de Arbeiderspartij en de Li-
koed het daarover onderling eens
zouden kunnen worden. Welis-
waar beschouwt de Likoed auto-
nomie als eindfase van een onder-
handelingsproces en als een ga-
rantie voor een blijvende Israëli-
sche bezetting van de Westoever
en de Gazastrook, maar in de
praktijk zou dat voorlopig niet
veel uitmaken. De regering zou

pas breken, dacht Rabin, als de
tweede fase van het plan in wer-
king zou treden. Dat wil zeggen:
als de Palestijnen zouden gaan on-
derhandelen over de definitieve
status van de bezette gebieden.
Dan zou immers onmiddellijkblij-
ken dat de Arbeiderspartij bereid
is land op te geven inruil voor een
vredesovereenkomst, terwijl de
Likoed geenconcessies wil als het
gaat om 'het opgeven van delen
van het land Israël.

binnen/buitenland

Politieke impasse duurt voort — Derde verkiezingen in 10 maanden

Onmacht en chaos
in Griekenland

ATHENE/HEERLEN - Weldra maken acht
miljoen Grieken opnieuw de gang naar de
stembus. Voor de derde maal in tien maanden

i0moeten zij proberen het door politieke
1onmacht en economische chaos geteisterde
land een 'normaal', werkbaar kabinet te
bezorgen. De situatie in Hellas is ronduit

galarmerend. Een politiek geëngageerde Griek
iliet zich onlangs gekscherend tegenover ons
Iontvallen datzijn land „bezig is af te dalen naar
| het niveau van een Middenamerikaanse
bananenrepubliek." Zon afschildering is zeker
overdreven, maar zij typeert wel de huidige
sfeer in wat de wereld kent als de 'bakermat
van de democratie. Het politieke,
economische en sociale klimaat is er inderdaad

_, grondig verpest.

Sitté
565_r"~^
36;] 1
gP6^..^ e inflatie woekert voort,
<rn\ Wei-kloosheid groeit en stakin-
go.f» om meer geld en verbetering
c jypiandere arbeidsvoorwaardengil aan deordevan de dag, in alle
enredingen van de hyperindivi-
negßlistische samenleving. Alsof
>re* gifwolk de vier miljoen Grie-
in £& in Athene en de hoofdstedelij-
__’ periferie nog niet genoeg tot

jst is, ligt op de trottoirs van deNropool op gezette tijden het af-
fjl metershoog opgestapeld,
pordat de vuilnisophalers het la-
£<J afweten, ofrijden er geen trol-
jföussen, moet de brandweer als

U|fVolg van stroomstakingen dvi-
HPiden mensen uit stilgevallen lif-
~?ft bevrijden, blijven banken,

agfholen en postkantoren dicht en
pi's en vliegtuigen op stal.

rd Fr^kenland is één groot gekken-
I 3ii *" zel een Jaarëeleden 's lands
AsfSest gerenommeerde na-oorlog-
in f Politicus, ex-staatshoofd en

pervoudig premier Konstantin
erlj^ramanlis, en het is zeker vanuit
sctfle gedachte dat hij er feestelijk
3^foor bedankt heeft zich kandidaat¥ laten stellenvoor een her-

'3fe u.wd presidentschap van de re-
jt Publiek. In de ogen van veel Grie-
,rC/er» isKaramanlis ondanks zijn 82

cf^r de enige politicus van for-
tji Paat, wiens gezag, kennis en erva-
-3 fi^g de volledig gederailleerde
auptwikkelingen in het land weer
ut) j1 het rechte spoor kunnen ma-
lt. '°euvreren.

[ zelf denkt er echter
s* *el anders over. Van hem is de
I. treuk dat wanneer het de Grie-
lU ®ft niet voor de wind gaat, zij om
f, messias roepen, die zij dan
f^r onmiddellijk zullen wegho-

:. f ?eti, als hij nog maar nauwelijksin
'j ?ul midden is. „Zo zijn wij, Grie-
3ri cl*' sterk in het creëren van ido-
nt n. maar nog hartstochtelijker,
ett J*8 het er om gaat hen te vergui-
ik. *»»■"ii
<aj Us zat de conservatieve Nieuwe

Democratie (ND) onlangs bij de
derde en laatste ronde van de pre-
sidentsverkiezingen in het parle-
ment zonder kandidaat. En weer
kwam er geen staatshoofd uit de
bus. Na al het politieke geharre-
war van de laatste maanden was
dit ook een voorspelbare ontkno-
ping.

Nadat ND-oprichter Karamanlis
als pretendent afgehaakt had, ont-
hield de partij zich in alle drieron-
denvan stemming. Door deze tac-
tiek te volgen, was de ND er zeker
van dat, zoals na het politieke pat
van november jongstleden ook af-
gesproken was, het Griekse volk
op Palmzondag (8 april) wederom
ter stembus gaat.
De opstelling van de conservatie-
ven impliceerde ook dat er geen
meerderheid voor wie dan ook als
opvolger van het huidige staats-
hoofd Christos Sartzetakis gevon-
den kon worden. In de beslissen-
de ronde moest eenkandidaat im-
mers 180 van de 300 parlementsle-
den achter zich krijgen. Met haar
stemmentotaal van 148 contro-
leerde de Nieuwe Democratie de
hele gang van zaken en had noch
de door de socialistennaar voren
geschoven oud-parlementsvoor-
zitter loannisAlevras, noch de zit-
tende president diedoor de Al-
liantie van Links als kandidaat
was voorgedragen, een schijn van
kans.

Voor Sartzetakis die in 1985 met
veel aplomben via een fel omstre-
den sternprocedure door de socia-
listische PASOK in het staats-
hoofdelijke zadel was gehesen,
was het uiterst pijnlijk dat hem
slechts 21 stemmen gegund wa-
ren, alle uit de communistische
hoek. Een pover resultaat voor de
jurist die er in elk geval voor ge-
zorgd heeft dat het politieke tu-
mult van de laatste jaren in Grie-
kenland zich steeds binnen het
raam van de grondwetbleefafspe-
len.

Intussen is de Griekse bevolking

het dagelijks weerkerende politie-
ke gekrakeel volledig beu. Door
zijn welhaast uitdagende amou-
reuze escapades met de veel jon-
gere stewardess Dimitra Liani,
maar meer nog wegens deaaneen-
schakeling van politieke en finan-
ciële schandalen met deaffaire
rond de bankfraudeur Georgios
Koskotas als absoluut dieptepunt,
had Papandreou's imago al een
flinke deuk opgelopen.

De 'duikvlucht' van de ex-premier
en zijn socialistische PASOK leek
in het voordeel van de conserva-
tieve voorman Konstantin Mitso-
takis. In zekere zin was dat ook zo,
maar verder dan de herovering
van de leidende positie in het
Griekse politieke landschap
kwam de ND niet. De verwachte
doorbraak van centrum-rechts die
de vorming van een regeerbaar
kabinet mogelijk had moeten ma-
ken, is tot dusver uitgebleven.

Mitsotakis is tweemaal in het zicht
van de haven gestrand; beide ma-
len - in junien in november

jongstleden- haalde hij net niet
de absolute meerderheid. Hier-
door en doordat bij de november-
verkiezingen de PASOK tegen
alle verwachtingen zich voor een
deel van het electorale echec van
juniherstelde, verspeelde Mitso-
takis gaandeweg sympathieën.
Zelfs binnen zijn eigen partij,
wordt al sterk betwijfeld of 'De
Lange' überhaupt nog in staat is
de conservatieven de vurig ge-
wenste meerderheid te bezorgen.

" XENOPHON ZOLOTAS
...gebrek aan medewerking... " ANDREAS PAPANDREOU

...democratisch socialisme... " KONSTANTIN MITSOTAKIS
...derde aanloop...

Verzuim
In de gegeven situatie is een
groeiend aantal Grieken van me-
ning dat een structurele verbete-
ring van het politieke en economi-
sche klimaat alleen nog te be-
werkstelligen is, als zowel Mitso-
takis als Papandreou voorgoed
het veld ruimt en jongerepolitici
hun verantwoordelijkheid nemen.
Maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan.

In hun grenzeloze ambitie naar
bestendiging van hun machtspo-
sitie hebben de 'Dinosaurussen
van de Griekse politiek' conse-
quent verzuimd mogelijke opvol-
gers aan te wijzen en te lanceren.
Gevolg daarvan is dat niet alleen
terrechterzijde maar ook aan de
linkerkant potentiële kandidaten
al in ellebogengevechten gewik-
keld zijn.

Coalitievorming is in Griekenland
allesbehalvetraditie. Een samen-
gaan van conservatieven (ND) en
PASOK in een regering die er de
beuk inzet, is al helemaal ondenk-
baar. Cruciale vraag is of de Nieu-
we Democratie na twee mislukte
pogingen nu wel erin slaagt de ab-
solute meerderheid te behalen.
Daarvoor zijn 151 zetels nodig. Er
ontbreken er dus nog drie.
Mitsotakis denkt aanvullende
electorale winst te kunnen putten
uit de stormachtige ontwikkelin-
gen in Oost-Europa, die - naar hij
verwacht - stemmenverlies zullen
opleveren voor de door de com-
munisten gedomineerde Alliantie
van Links en Vooruitgang. De be-
langrijkste verkiezingsleus van de
ND wordt deze keer: „De wereld
verandert. En Griekenland...?"
Daarmee heeft Mitsotakis indirect
het socialistische parool uit 1981
('Verandering') overgenomen.

Stranden de conservatieven dit-
maal opnieuw, dan is in Grieken-
land sprake van een voortgezette
patstelling. De kans daarop is
groot.

frits schils

Barrière
Om overheidstekorten weg te
werken is vorig jaar op niet zo zui-
nige manier nieuw geld in omloop
gebracht. De Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO), waarin 24
Europese landen vertegenwoor-
digd zijn, heeft de Grieken voor-
gehouden, dat herstel alleen mo-

gelijk is, als van bovenaf drasti-
sche bezuinigingsmaatregelen
doorgevoerd worden.
Bovendien zal Griekenland dat
met een buitenlandse schuld van
44 miljard gulden opgescheept zit,
er niet aan kunnen ontkomen on-
rendabele staatsbedrijven op te
doeken of op de een of andere ma-
nier gezond te maken, bij voor-
beeld door ze te privatiseren. Met
halve maatregelen is niemand ge-
diend en dreigt het land na 1992 in
de competitie met de andere elf
EG-lidstaten het lootje te leggen.
Voor hetlopende jaarverwacht de
OESO twee procent minder eco-
nomische groei en een inflatie van
17 procent. Over 1989 was er spra-
ke van 14 procent. In de Griekse
pers zijn de maatregelen dietot nu
toe genomen zijn, afgedaan als
'kinderaspirine.

Medeschuldig aan het blokkeren
van de onontkoombare sanering
zijn de kopstukken van de inmid-
dels afgetreden driepartijencoali-
tie, die partijpolitieke belangen
zwaarder hebben laten wegen dan
het algemeen belang.

Baker
In feite was een kabinetscrisis al
ingebouwd in het eerste deel van
het Israëlische vredesvoorstel.
Meningsverschillen tussen de Li-
koed en de socialisten waren de
oorzaak van een opmerkelijk vage
formuleringen en de regering
bleek niet in staat op alle vragen
een antwoord te bedenken. Welke
Palestijnen mogen aan de verkie-
zingen deelnemen? Wat is de rol
van de inwoners van het Arabi-
sche deel van Jeruzalem? Welke
garantie hebben de Palestijnen
dat het niet blijft bij een tijdelijke
regeling van zelfbestuur? Kan de
PLO ook op den duur buiten het
onderhandelingsproces worden
gehouden?

De vaagheid van het plan leidde
onmiddellijk tot een vragenlijst
van Washington en later tot actie-
ve bemoeienis door de Ameri-
kaanse minister van buitenlandse
zaken James Baker. Deze ge-
bruikte het Israëlische voorstel als
de basis voor zijn vijf-puntenplan,
dat beoogde het Israëlische stand-
punt zodanig bij te schuren dat
het aanvaardbaar zou worden
voor de PLO. Die organisatie zou
weliswaar niet direct aan de on-
derhandelingen met Israël deelne-
men, maar het was van het begin
af aan duidelijk dat geen Palestijn
het in zijn hoofd zou halen met Is-
raël te praten zonder toestemming
van de PLO-leiding in Tunis.
Anders dan het Israëlische voor-
stel voorzag het plan Baker in een
gefaseerde voorbereiding van de
verkiezingen in de bezette gebie-
den. In eerste instantie zouden de
ministers van buitenlandse zaken
van de Verenigde Staten, Israël en
Egypte bij elkaar komen om over-
eenstemming te bereiken over de
opzet van een Israëlisch-Pales-
tijnse dialoog in Cairo. Bij het
overleg met Israël en Amerika zou
Egypte optreden als de 'Arabische
factor', in feite dus als postbode
voor de PLO. De drie landen zou-

den het eens moeten worden over
de samenstelling van een Pales-
tijnse delegatie bij het overleg met
Israël, waarover de Israëlische re-
gering een vetorecht opeiste uit
angst dat er mensen in zouden
worden opgenomen met al te dui-
delijke PLO-connecties. Daar-
naast zouden ze een agenda moe-
ten opstellen en ook wat dat be-
treft had Israël reserves. Het vond
dat het overleg in Cairo alleen zou
mogen gaan over verkiezingen in
de bezette gebieden en dus niet
over onderhandelingen over de
definitieve status. Dat laatste
hield verband met de onenigheid
binnen de Israëlische regering.

'Dubbel adres'
In maandenlang touwtrekken be-
reikten de Amerikanen in grote
lijnen overeenstemming met
Egypte, de PLO en in zekere zin
met de Arbeiderspartij binnen de
Israëlischeregering. De Pales-
tijnen zouden in hun openings-
verklaring alle onderwerpen mo-
gen aansnijden, zonder dat Israël
daarop zou behoeven te antwoor-
den. En in de Palestijnse delegatie
zou iemand worden toegelaten
"met 'een dubbel adres', dat wil
zeggen niet alleen op de Westoe-
ver maar ook in Oost-Jeruzalem,
alsmede een oftwee uit de bezette
gebieden gedeporteerde Pales-
tijnen. Shamir en de Likoed ver-
zetten zich daar tot op de dag van
vandaag tegen, omdatze iedere
formule willen vermijden die ook
maar de schijn zou kunnen wek-
ken dat Israël iets afdoet aan zijn
aanspraken op Jeruzalem als 'on-
verdeelde hoofdstad van de staat.
Vandaar dat een positief ant-
woord aan Baker tot nu toe is uit-
gebleven.

Oud-minister van defensie Jit-
schak Rabin vatte de nu ontstane
situatie alsvolgt samen: „We ston-
den op het punt om een nieuwe,
zeer belangrijke stap te nemen in
het vredesproces, namelijk in de
richting van een dialoogvan Israë-
lische en Palestijnse delegaties.
En om dat te voorkomen heeft de
Likoed besloten alle maatregelen
te nemen die ons dwongen die
partij voor de keuze te stellen:
doorgaan met het vredesproces of
een eind maken aan de regering
van nationale eenheid. Helaas
moet ik vaststellen dat het vredes-
proces voorlopig stil staat."

ad bloemendaal
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Diversen

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, 87

BMW 520inov.'B6
VW Golf Manhattan '89
Honda Integra aut. '87

Honda Accord 2.0iEX '87
Honda Prelude EX '83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Siërra Sedan 2.0 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Audi '80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Fiësta KR 2 '82
Ford Escort 1.6 Combi

Ford Escort 1.6 '83
Ford Escort XR3 '81

Suzuki Swift 1.3 GLX '86
Lada Samara '87

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81
Citroen Visa '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87

Opel Kadett 1.6 GT '85
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Opel GT '69
Honda Civic 13 S '85
Opel Kadett 1.6 D '83

VW Golf 1.6 CL 5-drs '84
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Ascona 1.6 5-drs '83

Opel Manta 1.8 S '84
Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Rekord Combi '83.

Terrein- en
bedrijfauto's

Rocky Turbo Diesel '88
Isuzu Trooper Turbo '88
Mitsubishi L 300 verh. en

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

Div. inruilersvan ’ 500,-1 m

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

graaf. Tel. 045-321810
In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
jTe k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
Autobedrijf M. JORRITSMA,
Ie klas occasions: Peugeot
2105Accent 13.000km. '88;
VW Polo Chopper '87; VW
Golf 1300 CL '87; Peugeot
309 Allure '87; Mazda 323
Jl3OO 3-drs. '87; Alfa 33
1300 '86; Opel Corsa 1300
GL '86; Fiat 127 1050
25.000 km. '86 ’6.750,-;
Ford Escort 1100 Laser '85;
Auto's met Bovag garatie.
APK-Keuringsstation.
Pastorijstr. 106, Nuth. Tel.
045-242412.

Te k. auto's met PLAAT-
SCHADE: Fiësta 1300 '85;
Fiësta '87 diesel; Golf Mem-
phis 1600 '88; Siërra GL '83;
Porsche 924 '84; Kadett
1300 GLS '86. Autohandel
Deumens, Haefland 20,
Brunssum. Tel. 045-254482
Te k. HYUNDAI Pony 1200
L, bwj. '83, Talbot Horizon
1.3 LS, bwj. '84, Zastava
1100, bwj. '83, Fiat 128 Ral-
ly, bwj. '76, Audi 100 GL 5-E
bwj. '81, Audi 100 GL, SE,
autom., bwj. '81, div. goedk.
inruilers, alle auto's zijn APK
gek. Automobielbedrijf H.J.
v. Ophoven, Peyerstr. 128C,
Echt. Tel. 04754-81757.
AUTOGARANT, off. Suba-
ru-dealer, biedt aan de vol-
gende degelijke en betrouw-
bare inruilauto's: BMW 520i
6-cylinder, blauwmet, bwj.
'83, Citroen 1.4 BK rood, bwj
'88 en 1.9 BK diesel, wit m.
uitbouw en veel extra's, bwj.
'84, Ford Escort 1.4 Bravo
zilvermet., bwj. '87, Escort
1.3 Bravo rood m. speciale
striping bwj. '86, Escort 1.1
L, 5-bak, blauw, bwj. '84,
Escort 1.3 L groenmet., bwj.
'81, Siërra 2.0 Laser zwart,
bwj. '86 en Siërra 1.6 laser
5-drs met LPG bronsmet.,
bwj. '86, Hyundai Pony 1.5
GLS, automatic, blauwmet,
bwj. '86, Lada 1.2 S rood als
nieuw, bwj. '86, Mazda 323
GL, 4-drs, blauwmet, bwj.
'87 en 323 Estate combi zil-
vermet., bwj. '85, Nissan Mi-
cra 1.0, bronsmet., bwj. '87,
Opel Rekord wit met LPG,
bwj. '86, Corsa 1.3 S, 5-bak
beige m. striping, bwj. '86,
Ascona 1.8 E, 5-drs HB
bronsmet., bwj. '85, Ascona
1.6 LS, rood, bwj.'B3, Asco-
na 1.95, rood, bwj. '79, Re-
kord automatic met LPG,
blauwmet, bwj. '78, Peu-
geot 205 GR, 5-bak, luxe,
bwj. '86 en '85, Subaru 1.6
GL, coupé, grijsmet., bwj.
'87, Justy 1.0 DL, 5-bak, wit,
bwj. '87, Mini Jumbo, 5-drs
SDX, bwj. '85 en '83, Volks-
wagen Golf 1.3, 5-drs m. lu-
xe striping, wit, bw_. '85 en
Golf 3-drs, rood, bwj. '82,
Volvo 340 met LPG, 1.4
blauwmet., bwj. '86, Suzuki
Jeep SJ 410, cabriolet m.
geel kenteken, wit met stri-
ping, bwj. '84. Autogarant,
Schelsberg 128, Heerlen,
(tussen Hendriks en Bristol).
Tel. 045-725588.
GOLF GTI, '79, kl. garde
groen, nw. blok, nw. versn.
bak, verl. en ATS-vlgn. Mit-
subishi Tredia, bwj. '82, Pa-
paverpln 86, Kerkrade.
VW GOLF GTI, bwj. '81;
Golf C bwj. '82, Peugeot 505
GR, (LPG), bwj '83; Volvo
343 DL, autom., bwj. '78;
Passat LD 5-drs. stationcar,
diesel, bwj. '80; Jetta GLD
(diesel), bwj. '81. Autobedr.
Bruns, Bleyerheiderstr. 123,
Kerkrade. 045-453487.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg \3. Maastricht. 043-634978. t

Auto's
KADETT 12N '80 APK
’2.950,-; Kadett 12S '82
’4.250,-; Kadett D '83

’ 5.750,-; Kever '71

’ 1.250,-. 04499-3398.
FIËSTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te k. gevr. AUTO'S van
1980 tot 1990 ook schade
en sloop. Tel. 045-319784.
Te k. BMW 732i, bwj. '84 en
Opel MANTA, bwj. '81, mr.
mog. Caumerweg 38, Hrl.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.

AUDIIOO 5 D met nw. motor
en kop. '83; Fiat Uno 75 SX
1,5 IE '88; Ford Fiësta 1300
S '80; Daihatsu Van Chara-
de Diesel '85; Alfa Sud 1300
S '79; Ford Taunus 1600
Ghia '79; Ford Fiësta 1100,
bwj. '80 , Lada 2105, '81,
Skoda 130 GLS, LPG, '86.
Kissel 42, Heerlen.
Te k. uit FAILLISSEMENT,
Subaru mini Jumbo Highroof
geel kent. 1985, ’5.750,-;
Opel Rekord 2300 Diesel
1984 veel extra's ’7.950,-;
BMW 520 i 1982 LPG
’6.500,-; BMW 316 met
LPG div. extra's ’5.950,-.
Aanhangwagen ’ 450,-.
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142..
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

BMW 320 I 1986, 70.000'
km. LMV verlaagd, schade-
vrij en Opel Kadett 1.3 N
club 1987, 48.000 km, tel.
045-317593.
Ford Escort 1.6 Bravo 5-bak
'84; Opel Kadett 1,3 N LS
'85; beiden ANWB-gek. en 6
mnd. garantie; Mitsubishi
Montero, type Pajero, geel
kent. '87; Ford Escort 1.3
Laser 5-bak '81. Inruil en fin.
mog. Autobedrijf G.v.MIL,
Sportstr. 10 Kerkrade. Tel.
045-421787.
KADETT 12 S type '80

’ 2.550,-; Citroen GSA bwj\
'82, zeer mooi ’2.250,-;
Zastava bwj. '83 ’1.750,-;
Mazda 323 '77 ’ 450,-; Opel
Manta type '80 ’2.950,-;
Opel Kadett '79 ’ 1.650,-;
Ford Siërra 1800 Laser op
gas bwj. '86. Heerenweg
248 Heksenberg-Heerlen.

Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Wij betalen een goede prijs
voor uw AUTO. Tel. 045-
414372 of 422959.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Ford Siërra 2.0 GL Station-
car '86; Kadert 1200 Sta-

1 tioncar 5-drs. '85; 3X Corsa,'83 '85 '86;Kadett 1200 '86;

"Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLI '85; Opel Kadett Ca-
ravan diesel 5-drs '87; Maz-
da 323 '82 ’4.500,-; VW
Golf CL 1300'86; Ford Siër-
ra 2.0 '84, Ford Siërra 2.0
GL 5-drs. '86; Lada 2107 als
nw. '84 ’ 4.000,-; Mercedes
200 Benzine heel mooi
’4.900,-; Honda Civic '81;,Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80

’ 3.000a Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-

" drijf, Baanstr. 38 Schaes-. berg. Tel. 045-314175.
Honda Quintet 5-drs. '81. zeer mooi; Fiesta 1.3 S zeer

imooi '80; Ford 1600 L 79 i.
t g.st.; Datsun Sunny 1400
i zeer mooi '80; Volvo 343 DL
jaut. 78; Ford Siërra 1.8 GL
'86 in nw.st. APK-keuringen

’ 60,-. Grote beurt plus APK
[ ’240,-. Garage John
OSOJNIK, Tripstraat 24,

iEygelshoven. 045-460734.

Diesel of LPG Toyota Corol-
la Hatchback D '88; Ford
Sierra sedan CL D '87; Ford
Sierra 3-drs. Laser D '85;
Sierra 3-drs. '85; VW PAs-
sat Rimini 5-drs. '83; Mitsu-
bishi Galant 2.3 Turbo D '82;
Opel Kadett 3-drs. LPG '82;
Suzuki Swift 1.3 GL 5-drs.
'89; Swift 1.0 VL 3-drs. '89;
Vitara metaltop JLX geel
kenteken '89; Swift 1.3 GL
3-drs. '88; Swift 1.3 GC 5-
drs. '86; Swift 1.0 GL autom.
3-drs. '86; Aito 3-ds. GL '88;
Aito 5-drs. GL '87; Aito 3-
drs. G autom. '84. Verder
Starlet 12 kleppen grijs ken-
teken '87; Suzuki Carry met
ruiten, grijs kenteken '84;
Ford Escort 1.6 3-drs. '84 en
'86; Ford Fiesta 1.1 CL '84
en '86; Peugeot 205 GT 5-
drs. '84; Peugeot 505 Select
'83; Fiat Panda 45 '85; Hon-
da Civic 5-drs. '83; Mazda
323 1.5 GT sedan '84; BMW
316 sportvelgen '81; Land-
rover 109" Stawaf 10 pers.
'74. Landrover 88" Piek Up
met LPG '81. U kunt makke-
lijk inruilen en vlot financie-
ren bij garage VOSSE-
BELD, Hingenderstraat 28,
6111 AC St. Joost. 04754-
81917.
Particulier vraagt AUTO te
koop, schade of defect geen
bezw. Tel. 045-728687.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

[- KOMPIER @)|
HEERLEN: Akerstraat 150 MAASTRICHT: Galjoenweg 45 I
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Saab 9000 CD turbo '89; Saab 900 turbo 5-drs. 10-'86; Lancia Prisma i.e. '87; Lancia The-
ma i.e. 10-'86; Ford Sierra 1.6 Laser '86; Nissan Sunny 10-'84; Saab 90 7-'86; Saab 900
'86; Peugeot 205 GR 4-drs. 5-'87; Saab 900C 5-drs. '88; Lancia Prisma 1.6 '86; Citroën 2
CV 6 1-88; Saab 90 '87; Saab 900 turbo 4-'85; Fiat Panda 34 '84; Lancia Thema i.e. '87;
Lancia Prisma Symbol '88; Lancia Prisma TD 10-86; Saab 9000 turbo '86; Saab 900 GLi
4-drs. '81; Lancia Prisma TD Monte Carlo '88; Fiat Croma 2 ltr i.e. '87; Saab 900 turbo S
1600 V '86; Lancia Prisma 1.6 gas '85; Saab 9000 i '86; Saab 900 turbo 3-drs. '84; Saab
900 GLS autom. '81; Saab 99 2-drs. '82; Saab 900 GLS 4-drs. '82; Saab 900 GLS '81.

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. BMW 728iaut.
schuifd. ABS sportv. nw.st.
1e eig. t.'B2 ’9.500,-; Ford
Fiësta t.'B4 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; 2x
Opel Ascona 16 S HB t.'B3
’5.900,-; Volvo 240 GL 6
cyl. Diesel t.'B3 ’ 8.900,-;
BMW 315 t.'B3 ’7.900,-;
VW Kever bwj. '72 in nw.st.
’3.700,-; Datsun Cherry t.
'82 ’2.900,-; Opel Kadett
station t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’1.900,-; Mazda
323 t.'B2 ’4.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,
’2.700,-; Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’ 2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut, t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’4.900,-; VW
LT-bus personenvervoer t.
'82 ’5.700,-. Opel Ascona
19 S, '78, autom., ’ 1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Lada 1500 S, sta-
tion, t.'Bs. ’3.500,-; Rover
2000 S t.'B4 nw. st. koopje
’4.500,-; Honda Prelude
automaat t.'Bl sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t.'B2
’3.500,-; Talbot Solara 1.6
SX t.82, ’2.900,-; Datsun
Violet 5-bak t.'B2 ’ 2.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’4.900,-; Simca Bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'B2
’2.700,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geop. van
maand, t/m vrijd. 9.00-19.00
uur, zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin, gar. mog.
Te k. Metro Sport '88; Land-
cruiser 2.4 TD 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; Datsun
Sunny 1500 '82; Mazda 323
1300 '81; Opel Rekord 2.0
LS 4-drs. met LPG '81; Ro-
ver 216 SE '85; Demo auto
Rover 820 E 5-drs. '89.
Austin Rover Dealer HAVE,
Industriestr. 31, Sittard. Tel.
04490-15195. Bovagbedrijf.
APK-keuringsstation, alle
type auto's. Tevens verhuur
spuit-moffelcabine. Dus tot
ziens!

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

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: VW Jetta Diesel
5-bak '87; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; Subaru 1800
GLS autom. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 Itr. '82; Citroen Visa
GT 5-bak '83; Ford Taunus
16 L '80; Opel Rekord 20 S
4-drs. '80; Ford Escort 13
GL LPG '80; Opel Manta
20S i.z.g.st. 77; Fiat 128
1300 CL '78; Renault 5 Alpi-
ne 77 ’ 1.500,-; Manta GTE
i.z.g. st. voor liefhebber; In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
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.
Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Suzuki Swift GTI
16 V '87; VW Golf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadert 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.
MERCEDES Benz 230, bwj.
'77, i.g.st.; Opel Manta
1900, bwj. '78. Beiden APK.
Tel. 04405-3826. I
i

MAZDA 626 Coupé '82 aut. |
’2.750,-; Volvo 245 '79 |
’1.950,-; Opel Commodore (
'79 LPG ’1.750,-; Taunus ,
1.6 L '81 ’ 1.900,-; Honda \
Civic '81 ’2.500,-. 045- \
211071, Overbroekerstr. 54, (
Hoensbroek. , j

Citroen CX 25 TRD turbo 2-
87 1e eig. ’20.750,-; Ci-
troen CX 25 RD break Van
'87 1e eig. ’21.000,-; Ci-
troen Visa 14 TRS '86 1e
eig. ’ 7.750,-; Alfa Romeo
75 2.0 '86 1e eig. nw.st.
’17.500,-; Volvo 740 GL
Combi '87 1e eig. ’ 35.000,-
Volvo 245 GL Combi '81-'83
v.a. ’ 8.250,-; Volvo 240 GL
'81 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 1e eig. ’4.500,-; Peu-
geot 205 accent '84-'B6 1e
eig. v.a. ’9.000,-; Saab
900 i '85 ’13.500,-; Saab
900 sedan '83 ’6.500,-;
Mercedes 190 D '85 1e eig.
’26.000,-; Mercedes 190 E
'84 1e eig. ’25.000,-; Audi
80 S I.BS'BB 1e eig. kl. grys
’28.500,-; Audi 100 CS '85

’ 16.750,-; Ford Scorpio 2.9
GLI '87 1e eig. ’23.750,-;
Ford Scorpio 2.5 CLD '87 1e
eig. ’20.750,-; Ford Scor-
pio 2.0 CL '85 ’ 13.750,-;
Ford Sierra 1.8 Laser '86 1e
eig. ’ 14.250,-; Ford Sierra
'83-'B5 v.a. ’8.250,-; Ford
Escort 1.2 L '84 ’7.950,-;
Ford Escort 1.6 GL '87 1e
eig. ’ 17.500,-; Honda Jazz
'84 ’ 8.500,-; BMW 732iaut
'84 ’14.750,-; BMW 320i
'84 ’13.750,-; BMW 316
'82 ’6.750,-; VW Golf 1.6
CL '85 ’12.750,-; VW Jetta
D '85 1e eig. ’12.500,-;
BMW 316 4-drs. '84

’ 14.250,-; VW Passat
Combi aut. '82; Chevrolet
Malibu '80 ’2.500,-; VW
Santana D '84 1e eig.
’8.750,-; VW Passat CL
Combi D '85 1e eig.
’10.750,-; VW Passat CL
Combi Turbo D '87 1e eig.
’20.750,-; Audi 100 CS
'80-'B2 v.a. ’3.000,-; Opel
Kadett '86 ’11.900,-; Opel
Kadett Combi '85 ’ 11.000,-
Opel Rekord 2.0E'84 1e eig |
’9.250,-; Opel Kadett '80 ,
’2.750,-; Renault 25 GTS ;
'86 1e eig. ’14.250,-; Re- ,
nault 25 TS '85 1e eig. j
’10.250,-; Renault 9 GTL ,
'83 ’4.000,-; Lada 2104 |
Combi '86 ’6.750,-; Mits. ,
Lancer D '86 1e eig. licht (
besch. ’9.000,-; Mits. Cor- ;
dia '83 ’ 7.750,-; Mits. Lan- ;
eer GLX '82 1e eig. '(’4.250,-; Mits. Galant Tur- j
bo D '84 ’ 7.750,-; Audi '80 ,
'87 oud model; Mazda 323 ,
GLX '87 1e eig. ’15.500,-; j
Fiat Uno '84-'B5 v.a. ■’6.500,-; Fiat Panda 45 '84 |
’4.250,-; Citroen GSA ,
Combi '82 ’2.250,-; Alfa 'Giuletta '80 ’1.250,-. Tal j
van goedkope inruilauto's, v. t
ST. MAARTENSDIJK, |
Trichterweg 109, Brunssum. ■045-229080. -Het PICCOLOTEAM van het 'Limburgs Dagblad bestaat 1 'jaar en viert feest! Profiteer 'daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco- !
lo's geldt 2 halen...l betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha- '1en...2 betalen (plaatsing \binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo- !
team regelt 't wel.

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 a-
parts ’27.700,-; Mercedes
280 SE '82 aiït. airco., don-
kerblauw; Mercedes 280 E
blauwmet. aut; Mercedes
230 Coupe '82 groen; Por-
sche 911 Targa brons uit-
geb. en verl.iets aparts '80;
Mitsubishi Starion Turbo '87
rood alle ace; Opel Manta
GTi '86 wit m. uitbouwset;
BMW 630 sportcoupe zwart;
VW Golf GTI '87 zwart; Opel
Kadett Caravan '86 rood; O-
pel Rekord 5-drs. stationcar
iuxe zilver, '85; Opel Rekord
stationcar blauwzwart '85 s-
drs. ’ 11.750,-; Mitsubishi
Galant '85 stationcar zilver
’7.750,-; Volvo 245, DL
stationc. 5-drs. i.nw.st. '85;
VW Passat '86 Combi luxe
5-drs. champagne diesel '86
Opel Ascona 5x v.a. '81 tot
'88 v.a. ’ 3.250,-; BMW 318i
zwart '82; BMW 320 i '84
champagne; BMW 525iaut.
'84 zilver; BMW 525 i '82
blauwmet.; 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; Sportcars: MG-B
'80 in nw.st. rood; Fiat XJ9
sport targa wit koopje;
Triumph TR6 rood 2500 in-
jection; Karman öhia rood/
zwart compl. gerest, koopje;
Jaguar 4.2 aut. rood '83 en
'81; Opel Kadett 3x '84 t/m
'87 v.a. ’6.750.,-. Diverse
vracht- en campingwagens.
Inkoop, inruil, financiering.
Direct klaar. Garantie van 6
maanden tot 2 jaar. Holz-
straat 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.
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
Coupe 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; Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. '86; Madza 323 HB
1.3 DX '83. * Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 LX '87; Mazda
323 1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. * Opel Ka-
dett HB 1.3 2x'B7; Opel Ka-
dett '85, '86 en '87; Opel As-
cona 1.6 S '84; Opel Omega
1.8 LS '87. * BMW 315 '81;
BMW 318 autom '81; Ford
Siërra 2.0 Laser met LPG-
onderb. '86; Peugeot 405
SRI 1.9, 9-10-'B7; VW Jetta
'87. Goedkope inruilers;
Datsun blue bird 1.8 autom.
'81; Opel Ascona*'79; Re-
nault 18 TS Stationwagon
'80; Opel kadett HB 1200
'81. Inruil, garantie en finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! Auto van
de week Ford Siërra 1.8 CL
Combi wit zeer mooi '87.
Opel Kadett 1.6 SLS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi '84; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; BMW 520 I met
zeer veel extra's blauwmet.
'84; Mazda 323 HB 1.3 bei-
ge km.st. 29.900 '86; VW
Golf Avance 1.8 I groenmet.
met veel extra's km.st.
12.700 '88; Seat Ibiza GL
Del Sol 1.2 wit zeer com-
pleet km.st. 14.234 '88; Fiat
Uno 45 Champ.uitv. km.st.
13.452 bronsmet. '89; Golf
CL 1.3 rood '85; Lada 1200
Ivoor speciale aanb. '87;
Volvo 360 Injection sedan
met gas grijsmet. '87; Volvo
360 2.0 GL rood excl. auto
met veel extra's '86; Audi
200 Turbo Quattro alle ex-
tra's duurste uitv. '85; Honda
Civic 1.4 GL 16 klepper als
nieuw grijsmet.'BB; Toyota
Supra Targa 3.0i24 kleppen
alle extra's wit nw. model
'86; Ford Escort 1.3 Laser
wit '86; Citroen Visa Leader
S6als nieuw '86; BMW 316
beige '81; Opel Kadett HB
1.3 SGT rood km.st. 57.214
november '85; Opel Kadett
1.2 SC 4-drs. grijsmet.'B7;
Lada 2107 1.5 GL beige '80;
Lada 1200 S rood met gas
'84; Lancia Bèta HPE 2.0 IE
blauw excl. auto '83; Peu-
geot 205 XE spec. uitv. wit
'86; Ford Escort 1.3 aut.
goudmet. '79; Mazda 626
bruinmet. '81; Mitsubishi
Colt GL grijsmet. '81; Ford
Fiësta 1100 L rood 78; Vol-
vo 343 blauw '82; Volvo 66 L
groen '81; Volvo 66 L rood
79; Skoda Rapid Coupé
zeer mooi km.st. 32.150 bei-
ge '83. Diverse spec. aan-
biedingen op goedkope in-
ruilers. Bovaggarantie of ei-
gen garantie 6-12 maanden.
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook uw adres voor alge-
heel auto-onderhoud. APK
speciale aanbieding nu

’ 50,-. zonder afspraak
klaar terwijl u wacht. Auto en
APK centrum KEULARTZ
BV, Locht 42-83, Kerkrade.
Tel. 045-419905.

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.

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.

Volvo 740 turbo, '86, Ford
Scorpio 2.0iCL 5-bak, '86 v.
a. ’22.500,-; Ford Sierra 1.
6 CL sedan 5-bak '88/89 v.a
’22.500,-; Ford Sierra 1.6
CL, '88, ’ 19.500,-; Ford
Sierra 2.0 GL, combi, '87,
’20.500,-; Ford Sierra 2.0
Laser automaat '86
’16.750,-; Ford Sierra 1.8
Laser 5-bak '86 ’15.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser '86
’14.500,-; Ford Escort 1.1
L '83 ’ 7.400,-; Renault 25
TS '86 ’16.750,-; Volvo
340 Diesel '85 ’ 10.500,-;
Mazda 626 1.6 '87

’ 16.500,-; Nissan Bluebird
1.6 '86 ’16.500,-; Ford
Sierra 2.3 diesel, '83,
’10.500,- Talbot Horizon,
'80, ’ 1.500,-. Bovag-ga-
rantiebewijs, Autobedrijf P.
van DIJK en Zn. Homperts-
weg 33, Landgraaf Tel. 045-
-311729.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- en
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
SCHADEAUTO'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
Voor lichte bedrijfswagens :

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt. Tel. 04754-2453.

Ópen laadbak geschikt voor
MERCEDES 207 D. Tel.
045-213580.
MAZDA E 2200 Diesel 9-
pers. Bus, rood, 6-'B6,
86.000 km, ’12.950,-.
Tel. 04906-1387.
Renault TRAFFIC, lang,
hoog, 1e eig., wit, 5-'B5,
75.000 km, ’7.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.

TOYOTA Hi-Ace Diesel,
dakrek, trekh., wit, 5-'B7,
78.000 km, ’13.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Autotelefoon
huur-koop-lease

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

Te k. PLAATWERK vooi
Opel Manta B en Ascona B,

I tel. 04405-3169.

Alu. VELGEN voor Fiësta,
Civic, Mini, tevens gebruikte
minionderdelen. Tel. 045-
-444481.

r Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-

' SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. 2 TENDEMASTERS.
Tel. 04754-84193.
Te k. AANHANGER met op-
looprem, ’ 250,-. Julianastr.
2, Schinveld.

AANHANGWAGEN, te koop
afm. 2.50 x 1.25 m. Tel.
04406-12013.
Te koop AANHANGWAGEN
met alum. opbouw. Tel.
045-227160, na 12.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

' Te k. HONDA CB 900 F 80l

' dOr, bwj. '81, ’3.950,-. Tel.: 045-320282, na 17.00 u.: Te koop SUZUKI GSX 400
E, bwj. '83, ’3.500,-. Tel.. 04450-1570.
Te k. YAMAHA PW 50 Yzin-

-1 ger bwj. '85, automaat, olie-
i injectie, i.z.g.st., ’ 1.000,-.
1 Eig. spreekt alleen engels.; 045-229813 (na 18.00 uur)

' Te k. HONDA CX 500, div.! ace. Tel. 04405-2369, na
19.00 uur.
Te k. HONDA VF 750 CC,

i bwj. '84, ’7.500,-. 04404-
-i 2400.

Te k. HONDA 600 XL Off the
Road, bwj.'B6, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 045-324102
Te k. BROMSCOOTER
Vespa PK 50 XL, als nieuw!
045-311201.
Te k. CROSS-MOTER Hon-
da CR 125, 2V2 jr. oud. Voor
en achter schijfrem. I.z.g.st.
Pr.f 2.460,-,te1.04405-2293
Te k. KAWASAKI 550 GPZ
bwj. '89, kl. zwart, km. 1.900

’ 8.000,-. 045.-325653.
Tek. HONDA 500 XL Off the
Road, bwj. '82, i.z.g.st. Pr.
’3.100,-. Tel. 04492-4612.
Te k. Crossmotor SUZUKI
RMBO, bwj.'B4, i.z.g.st., tel.
045-750122.
Te koop gevraagd HAR-
LEY-DAVISON. Tel. 045-
-326842.
Te k. KTM 500 cc bwj.'Bl,
opknapper, ’ 200,-, 045-
-422548. Zat. 10-2. 6-8 u.

Te k. CROSSMOTER Su-
suki 125 waterkoeling, bwj.
'87, i.nw.st. Vr.pr./1.600,-
-met laarzen. 045-319050
Tek. YAMAHA XJ 650, i.z.g.
st, nw. achterband en beurt,
race-model. Zien is kopen.

’ 4.250,-. Tel. 04490-74967
HONDA CB 750 KZ, 82 PK,
bwj. '79, orig. 20.000 km.
i.perf.st. pr. ’3.200,-. Tel.
04454-2388.
Nieuw binnen: 1e klas leren
Bomber-jacks ’ 299,-.
Zwarte zomerhandschoe-
nen ’ 52,50. Kinderinte-
graalhelmen (gekeurd)

’ 137,50. Lookwell: de nieu-
we leren overalls. Suède
chopperhandsch. in zwart
en bruin ’ 76,50. Bij ons A-
rai en Shoei helmen tegen
speciale prijzen! Alle model-
len Alpinestars crosslaarzen
in voorraad! Loop eens bin-
nen in onze moderne kle-
dingshop... MOTOftHUIS
Geleen B.V. Rijksweg Noord
19-25, 04490-43666 Zat. tot
16u. open.
Weg. omst. te k. YAMAHA
XS 400, blauw, 3 mnd. oud,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-725677
na 17.00 uur.
Te koop GEVRAAGD: mo-
toren tot plm. ’ 6.000,-.
04490-43666.
Te k. HONDA XR6OO R, i.z.
g.st, bwj.'B9, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-752040
HONDA CB 900Fbwj.'Bl i.
z.g.st. pr. ’ 4750,- tel. tuss.
17 en 18 u. 045-316544

1

(Brom)fietsen
Te koop HONDA MT 5 '87,
rood en GPA helm. Tel.
045-721779.
Te k. mooie SPORTFIETS
met 3 res.wielen, merk Peu-
geot. Tel. 045-421574.
Te koop HONDA MT bwj.
'87, vr.pr. ’1.300,-. Tel.
045-460887.
Te koop YAMAHA DT bwj.
'86, met verz., vr.pr. ’ 600,-.
Tel. 045-351982.
De betere A.T.B, en City
Bikes bij HUUB ARETS,
enorme keuze, aflossing
’4O,- p.mnd. mog. Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 211893.
Aanbieding Aero racebroek
lang ’ 57,-, met bretels
’69,95, kort mod. ’36,50,
racehandsch. ’ 12,50.
HUUB ARETS, Rdr. Hoen-
str. 118, Hoensbroek. Tel.
045-211893
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, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
Tek. PUCH Maxi Pearly met
sterwielen. Kasteellaan 2a,
Meezenbroek-Heerlen.
Te k. Vespa CIAO bwj. '86
met sterw., ’600,-. 045-
-463678.
TANDEM te koop vooroor-
logs (1933). Tel. 045-
-420576.
Honda CAMINO aut. '86,
5.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.
045-416545.

RACEFIETS Batavus Prof.
Shimano-durace 58 cm, 14
versn., div. res.mat., 2 jr.
oud, rollen en draagtas. Tel.
04456-268.
Te k. ZÜNDAPP KS 50 m.
sterrewielen en verz. Pater
Vaessenstr. 7 Hoenbroek.
Te k. HONDA MT 5 i.z.g.st,
bwj. '87, pr. ’1.350,-, tel.
045-421844, tuss 16-18 uur
Motobecane RENFIETS
met kleding. Tel. 045-
-752283.
Te k. VESPA Bravo, zwart,
'86, met veel extra's. Tel.
04490-40834.
Te koop BROM-SCOOTER,
bwj. '86, merk Vespa, i.z.g.
st. na 19.00 uur. Tel. 045-
-214364 b.g.g. 225410.
YAMAHA DT 50 MX met
vele extra's bwj. '86. Tel.
045-243953.
Te koop JONGENSFIETS
vanaf 8 jaar, tel. 04490-
-41015.
Te koop HERENFIETS 3
versnellingen ’ 150,-. Tel.
045-740915.
PUCH Maxi blauw-wit zeldz.
mooi. Kerkraderweg 166
Heerlen.
Te k. VESPA Puch en snor-
brommer. 045-422115.
Te koop Puch MAXI, bwj.
'87. Tel. 045-453486.
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj. '84, wit/rood, i.g.st.,

’ 675,- met verzek. Tel.
04493-1089. Vonderstr. 33,
Schinnen.

Te koop RACEFIETS Koga
Myata roadwinner, 12 versn.
parelmoerwit, mt. 58, i.z.g.
st. Tel. 045-217367.

Te koop YAMAHA DT I V. jr.
oud, i.z.g.st. Tel. 045-
-752156.
Te koop 2 DAMESFIETSEN
z.g.a.nw. Tel. 045-227160,
na 12.00 uur.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '79,
blauw, sterrew. vele extra's,
i.z.g.st. 045-455285.
Weg. omst. Yamaha TRAIL
50 (Kawasaki groen), z.
mooi, i.z.g.st. mcl. ond. en
verz. ’ 600,-. 045-272579.

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

: Vakantie

Zeeland
NIEUWVLIET-Bad, bunga-
low aan zee te h. met gr.
tuin. Tel. 070-3273049.
VROUWENPOLDER
(Walch.) tot 14-7 en na 11-
-8-'9O, vakantiewoning, B-
pers. A. Overbeke, De Horst
117, 4461 WZ Goes. Tel.
01100-28382/01181-1517.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’ 200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Zeilen/Surfen
ZEIUOL (skipper 12) poly-
ester, 3,60 m. lang, zeilopp.
9 m2, mcl. trailer, vr.pr.

’ 950,-. Tel. 04454-3429.
Tek. SURFPLANK geh. met
variogiek, mast verlenger, 2
zeilen, voetbanden. Burg.
Franssenstr 35 Kerkrade-W
Te k. begin, surfplank compl
en KAJUITBOOT compl.
met uitrusting, trailer. Alles
tegen elk aan. bod. Tel.
045-319920.

Te huur TOURCARAVAN 4
pers. ’275, per week. Tel.
043-618236.

ITe k. i.z.g.st. vouwwagen, ALPENKREUZER bwj.'B6,
uiterste pr. ’700,-. Tel.■ 045-227028.

| ANDRE JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-: terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.

■ VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-

-"korting. Tentenhuis Hans

" Stassar, Heisterberg 78

" Hoensbroek. Tel. 045-
-> 224200.
r Te koop weg. omst. mooie

TOURCARAVAN merk Kip,i type KSIOT, ruime 4-pers.
mcl. splinternw. voort., ijs-
kast, gaskachel. 1 jr. WA-
extra verz. Moet weg, vr.pr.

’ 7.000,-. Smaragdstr. 30,
Fruschemig-Heerlen.
Te koop TOURCARAVAN
Kip 4.70 mtr., met rode
band, 2 tafels, gew. 750 kg.
kachel, ijskast, gloednieuwe
voortent, bwj. '80, ’ 5.250,-.
045-323178.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier m. veel extra's,
z.g.a.n., vr.pr. ’ 6.900,-.
Tel. 045-312949,BEYERLAND Quartz 450 D
grijs met luifel, 4-5 pers., toi-
let, gebruiksklaar, 1969.
Slechts "1x gebruikt. Pr.

’ 19.500,- Tel. 04456-268.
Te koop VOORTENT voor
caravan, zeer goed, 340 x
235. Tel. 04490-21995.
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’9OO,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te k. STACARAVAN, op
Camping Heelder-Peel
compl. ingericht, ’ 5.000,-.
045-215614 na IRnn imr_

|
—^.—" -. i—>—> i- na i—i.vj'—' UUI.

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

De Bergjes Sta-caravans
Grote sortering sta-caravans in voorraad. Nieuwe sta-

caravans v.a. ’ 22.450,-, houten chalets v.a. ’ 24.500,-.
Ga eerst naar een ander, kom dan naar de Bergjes en

vergelijk prijs en kwaliteit.
Ook transport naar België zonder extra kosten.

Financiering en inruil sta- of tourcaravan mogelijk.
Schaapsbrug 2A, Roggel. Tel. 04749-5079.

De FRITZ BERGER ACCESSOIRES KATALOGUS 1990
(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.

U kunt dezeGRATIS afhalen bij FRITZ BERGER IMPORT,
Rijksweg 21 Kessel. 04762-1465. 's maandags gesloten.

FRANKIA CARAVANS EN MOTORHOMES.
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en

nog in 't voorjaar rijden.
SPECIALE BEURSAANBIEDING
FRANKIA 470 TR Motorhome op basis van Mitsubishi

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bij

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

Industrieweg Ba, NIEUWEGEIN. Tel. 03402 - 6 13 14.

Fa Wilbe
Importeur TABBERT cara-
vans en BERGLAND cara-
vans, nieuw TULAR vouw-

wagens. Camping en recre-
atieartikelen, accessoires en
onderdelen. Alle gassen en
reparaties. Lid Bovag. Karel
Deormanstr. 67-71, Roer-
mond. Tel. 04750-23703.

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
Te k. CARAVAN Hobby
Prestige 4 persoons met ijs-
kast, kachel en voortent. Zo
goed als nieuw. Bwj. 1981.
Vr.pr. ’ 7.000,-. Tel. 04490-
-21356 Hemelsleyl79 Sittard

Te k. 4-pers. winter CARA-
VAN, met ijskast, ringverw.,
kopkeuken. Met z.g.a.n.
voortent, ’ 6.500,-. Tel.
045-323015
Polyester ZEILBOOT, merk
Kolybri, lengte 3.65m, mcl.
imperial en trailer. Tel.
04490-75145.
Te k. TOURCARAVAN
Adria bwj. '88 m. toiletr.,
ringverw., rolluiken en in-
geb. watertank, pr.

’ 12.500,-, tel. 045-422384.
Te koop 6-pers. ALPEN-
KREUZER, in nw.st. Tel.
045-752283.
ARCON campers, alle on-
derdelen en ace. voor cara-
van en camper. 045-722566
Te k. CARAVAN merk Wolf,
4.20m, met ijskast, kachel
en voortent. Caumerweg 5,
Heerlen.
De OLDE caravan 6.V. te
Sittard. Wij zijn verhuisd
naar Dr. Nolenslaan 141,
dealer voor Limburg van
Wilk-Beyerland, Sprinter,
Vitesse, Quartz en Award
tour caravan, Walker vouw-
wagens. Tevens diverse ge-
bruikte caravans en een uit-
gebreide onderdelen en ac-
cessoires shop, speciale
aanbieding van voortenten,
TV antenne, etc. etc. Voor
service en kwaliteit naar Dr.
Nolenslaan 141, md. park
nrd. Sittard. 04490-13634.
Te k. MUNSTERLAND Lu-
xus 400, bwj.'Bs, met luxe
was- en doucher., t.v., ant.,
omv., afz. k., luifel, etc,
treinzit, 4-pers., pr.

’ 10.850,-. Tel. 045-461669
Te k. 2-assige CARAVAN,
langslaper met stapelbed,
6-pers. merk Sterckeman,
bwj. '86, gew. 949 kg. met
voortent enz. vr.pr. ’ 9.750,-
Arienstr. 2, Kakert-Schae*-
berg.
WILK de Luxe 590, tandem-
as, stapelbed, voortent, bwj.
'86, ’ 17.500,-. 045-258810
T.k. 4-pers CAMPER win-
terv. Mercedes 407Dcompl.
inger., 045-270525 Vr.pr.

’ 23.000,-(na 12.00 u.).
Te k. MOTORCRUISER
6.50 X 2.00 mtr, b.b.motor,
35 PK Chrysler, elec. start,
motor 100%, chem. toilet,
kookgel., div. ace, pr.n.o.t.k.
04950-36199, na 18.00 uur.
Te koop ADRIA optima 400
TD m. toiletr., ijsk. en verw.
Eind '89. Nog niet gebruikt.
Tel. 045-215055.
Te koop VW CAMPER,
compl.inger., bwj.'7s, APK
dec'9o, pr. ’4.500,-. 045-
-458686.

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

Te k. grote STACAR/ i
geheel compl., op Ca Jl
midden in Limburg, tel—
721477.
1-2-3 wegwezen P
KNALLERS bij Wohle
staan klaar voor de s
het nieuwe seizoen, er
ben voor U super-priji »
lers! b.v. sportboot WI
Portofino 4,40mmet 4(W
Evinrude en 650 kg L_|
trailer slechts DM 16.
Renken-binnenborder
Amerika vanaf DM 28—
Rubberboot Metzele
slechts DM 1.990,-. B
boordmotoren en traile
gen spaar-prijzen, vel l
casions - maak gebrui "
de grote keuze. Gec \
van 9 tot 18.30 uur en
terdags van 10 tot 1^ I
Sport-Boot-Center W
Borsigstr. 5, an der I
5132 Übach-Palenberg
09-49245143663. Tf»r.
46762. L
Te koop ALPENKREL
Senior bwj. '79, pr. ’ 1 =
Tel. 04490-27687. ?S
VW CAMPER type nt
met nieuwe voortent.ric
'80, in nieuwst, nrs
’55.000,- nu ’13.1,1
Tel. 045-725595/71525
Te k. VOUWWAGEN _o n
Routier 4 tot 8 pers. bWr,
div. extra's, i.z.g.st. a
04405-2037. ,n
T.k. 2pers. caravan.-B
GREYLINE EK4O, bvid
langslaper, kopkeuken__
letr., cv, koelk., luifc
voort.’ 14500,- 045-25.,
Te k. VW CAMPER b* .
i.z.g.st. nw.motor II

’ 8.000,-. V. Limb. f"
rumstr.l3 Heerlen. g

Luxemburg or
LUXEMBURG vakanttvi
ning te huur in rustige
gev bij stuwmeer n
wandelwgn 09-352-895

Duitsland ■
Boerderijvakantie, zwefgï
LO va. 16,50 DM. ToC
SCHWARZWALD. Tel.-,,
323496/09-49.7671,279w
Landhotel HESSENHO..£5787 Olsberg 12. Tel. 1

49.2962/2346. Kegelt Z
sauna, zonnebank, o
haardkmr. }
Vakantie i.h. EMSLANn'j
huur. Ideaal v. familie.^kinderen. Tel.: o(
251/315052. *Vakantiehuizen en app

tmenten a.h. FORGC&t
MEER doorlopend te I"
Verkoop en verhuur v. ij
lingerpaarden v. paardr
of koetsritten. Tel.: 'j
49.8367/312. *'■i. .
Vak.won. in D-8441 AS*31

in het voorste deel v.h.jc
erse Woud te huur, 42 t/l
DM pd, per woning 2-4 |»r
balk., TV, tuin, rustigen
ging, kinderbed. Tel. O. 0
9961/1721. ijj.

Frankrijk f
FRANKRIJK, 4-pers.ap*r
mooi wandekjeb, zich&
meer van Genève. Beztfo
juni-25 aug. 045-71138<N
Te huur APPARTEMEf?"
d. Franse Riviera 2-4 t.
va. ’ 200,-p.w. 045-31ff]

Griekenl. Cypru?l
■ ■ '■ "s

Vertrek apl
vanuit

Maastricht
KRETA v.a. ’ 655,-»-

Bel nu Mil
035-47845 of uw V

ANVR/SGR reisburea1
Landelijk gel. huis met {
veranda te huur op etj
SYROS Griekenland. E
km van strand. Huur ’ %
o. week mcl. auto. Te \
04490-41949, na 12 uu^

Turkije
AEROTRAVEL. Tui*<
Rondreizen, Campingvlto
ten, strandvakanties. Ffe|
Sail. 043-640440.

-*a
Hongarije &:

Te huur in Hongarije L
KANTIEWONING in Jdorp bij Eger.04490-552r_.

Joegoslavië
JOEGOSLAVIË: rt&
huizen, app. en villa'stc
part. a.d. kust. Ook _4<
kope vluchten. Info: Ii
223434 of 01883-10789j|
Familievriendelijk, PJ|
Vak. won. dir. a. zee in Jf
GOSL. Tel. 09-49>
<*29- JU

Spanje/PortugaJ^
PORTUGAL: mooie hui
app. en villa's van party
kust o.a. Ericeira tyi
progr. 1990. Info: %
223434 of 01883-10789^

Diversen \
REISGENOTEN,
vakantievriend of -vrie^
Bel Arme. 070-346195JU

Baby en KleuteU
Te koop KINDERWA<4
marineblauw ribfW'l

’ 75,-. Tel. 04450-242g>
Mint-groene KINPJWAGEN met toe"

’ 150,-. Tel. 04455-232*}
Te k. WANDELvVjj
buggy-combi, Mc L_

’ 170,-. Tel. 043-25532?
Mooie KINDERWAGEN,
div. babyspullen i.z.g.st
04455-2051. J
Te koopKINDERLEDEmet matras. Fabritiuss'
Kerkrade. y

Voor Piccolo's .
zie verder pagina )'T

" I
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beurs-overzicht
Weer vast

.^STERDAM - Het Damrak is.
FC ren gesloten in een vaste
g (Timing, wat kenmerkend was
uu'u°r de nele week. Vraag vanuit
—""£ optiemarkt waar series aflie-

j?J*. meevallende economische
—i}[ers in deVS en een kleineren-rU|Jr> im* waren de voornaamste
3 diaken voor aanhoudende be-

Daar deden gun-
___Têe jaarcijfers in sommige ge-

.'len nog een schepje bij. De to-__f'e omzet bedroeg f 1,6 miljard
e ,„.* enig overwicht voor de obli-

ife. obligatiemarkt was goed
'Jshoudend. In de loop van de

s |S Werd de toonbankuitgifte
J, °r de 9 procent staatslening
C^akt en later werd bekend

>9>b de lening f 6-5 miljard heeft
-^gebracht, f 1,5 miljard meerTr} het ministerie van financiën
'S "a voorzien.

,|ie°nirikijke Papier kon profite-
ytt\. vraag vanuit de optie-
J'Wn De koers steeg bijna 6
ti^ent tot f42,90. Borsumij;
V)/^ ly boekte een vooruitgang
Vn/2,70 op f74,70 en Wessanen

9/gi* ruim 3 procent beter op
bj;'5°- DAF zette de opmars metk^fl voort tot f37,50.

"*e B°vens kon een aanvankelij-
>^sn!nst van f 3-50 °P f79,50 niet
1 1 houden en sloot op f7B.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 108,60 109,70
Ahold 124,00 125,00
Akzo 130,20 129,80
A.B.N. 40,60 40,80
Alrenta 152,30 152,30
Amev 57,30 58,90
Amro A. in F. 88,10 88,10
Amro-Bank 79,10 79,90
Borsum. W. 72,00 e 74,70
Bührm.Tet. 61,00 61,50
C.S.M.eert. 77,90 78,00
DAF . 36,60 37,50
Dordt.Petr. 131,80 132,00
DSM 121,10 120,50
Elsevier 79,50 80,80
Fokker eert. 43,10 42,20
Gist-Broc. c. 28,80 28,60
HCS Techn. 11,90 12,00
Heineken 114,20 115,50
Hoogovens 76,10 78,00
Hunter Dougl. 104,50 a 99,50
IntMüller 97,20 96,00
KLM 38,50 38,50
Kon.Ned.Pap. 40,50 42,90
Kon. Olie 144,80 145,50
Nat. Nederl. 71,40 72,20
NMB Postbank 48,90 49,60
Nedlloyd 101,30 98,70
Océ-v.d.Gr. 295,00 294,00
Pakhoed Hold. 168.50 166,80
Philips 43,40 43,50
Robeco 99,50 99,00
Rodamco 79,80 79,60
Rolinco 96,80 96,30
Rorento 57,30 57,40
Stork VMF 47,90 47,90
Unilever 147,80 148,60
Ver.Bezit VNU 103,50 105,20
Volmac Softw. 48,70 48,60
VOC 40,30 40,60
Wessanen 65,30 67,50
Wolters-Kluwer 48,80 48,90

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL86-96 112,45 112,60
123A NL 81-91 103,40 103 40
12/2NL 81-91 102,65 102,65
12 NL 81-91 101,30 101,30
113A NL 81-91 101,90 101,90
lIV2NL80-90 100,10 100,10
ll'/2NL 81-91 101,20 101,20
11/2NL 81-92 102,30 102,30
ll'/2NL 82-92 102,50 102,50
ÏPANL 81-96 105,10b 105,20b
U/4 NL 82-92 102,40 102,40
11 NL 82-92 101,85 101,85
10*4 NL 80-95 103,20 103,30
103/4NL 81-91 101,15 101,15

lOV2 NL 80-00 104,80 105,00
10/2 NL 82-92 101,10 101,10
ÏO'A NL 80-90 100,35 100,35
10'ANL 86-96 103,30 103,40
10'ANL 82-92 101,90 .101,90
10'ANL 87-97 103,80 103,90
10 NL 80-90 100,15 100,15
10 NL 82-92 100,60 100,60
9/2 NL 80-95 101,10 101,10
9/2 NL 83-90 100,00 100,00
9/2 NL 86-93 100,08 100,15
9NL 79-94 99,35 e 99,45b
9NL 83-93 99,30 99,30
9NL 90-00 99,87 100,25
83A NL 79-94 99,10 99,10
B*4 NL 84-94 98,65 98,65
B/2 fIL 83-94 98,35 98,35
B/2 NLB4-94-1 98,35 98,35
BV2 NLB4-94-2 98,50 98,20
BV2 NLB4-91-1 99,30 99,30
BV2NLB4-91-2 99,35 99,35
BV2 NLB4-91-3 99.25 99,25
BV2 NLB7-95 97,85 97,88
B'/2NL 89-99 ~ 96,73 96,81

B/4 NL 77-92 98,50 98,80
B>/i NL 77-93 98,30 98,30
8% NL 83-93 98,25 98,25
BA NL 84-94 97,90 97,90
B/4 NL 85-95 97,35 97,40
81/. NL 90-00 95,20 95.70
8 NL 83-93 98,05 98,10
8 NL 85-95 96,72 96,75
n* NL 77-97 94,85 94,85
V/t NL 77-92 97,40 97,60
73A NL 82-93 97,40 97,40
7 1*NL 85-00 93,70 93,70
7 3A NL 90-00 92,00 92,35
Vk NL 78-93 97,80 97,80
Vh NLB3-90-2 99,90 99,90
7V_ NL 84-00 93,00 93,20
7/2 NL85-95 95,58 95,60
7/2 NL 85-2 95 95,20 95,25
7/2 NL 86-93 97,40 97,50
7V_ NL 8911 90,45 90,80
7'A NL 89-99 89,00 89,35
7NL 66-91 97,80 97,80
7NL 66-92 96,70 96,90
7NL 69-94 95,90 95,90
7NL 85-92/96 93,00 93,15
7NL 87p93 93,70 93,70
7NL 89-99 87,85 88,15
7 NL 89-99-3 87,71 87,95
7NL 89-99-4 87,45 87,75
6% NLI-2 85-95 92,65 92,75
63A NL 86-96 92,05 92,15
63/4 NL 88-98 86,70 87,05
ö3/. NL 89-99 86,40 86,73
6V2 NL6B-93-1 95,70 b 95,70 b
6V2 NL6B-93-2 95,20 95,50
6V2 NL 68-94 94.30 94,40
6V2 NL 86-96 88,25 88.45
6V2 NL 87-94 90,60 90,70
6/2 NL 88-96 87,75 87,85
6V2 NL 88-98 85,60 85,85
6V2 NL 89-99 84,95 85,25
6NL 87 85,70 85,80

*6/4 NL 66-91 98,50 b 98,50 b
6V4 NL 67-92 95,30 95,40
6V4NLB6-92/6 89,95 89,95
6V4 NL 86/96 86,50 86,77
6'/4NL86p95 89,13 89,31
6/4 NLB7-3p95 89,15 89,35
61/4NLB7-1/95 88,55 88,80
61/4NLB7-2/95 88,50 88,66
6V4NLBB-94 90,95 91,05
6% NL 78-98 92,80 92,80
6V4NLBB-98 87,05 87,05
6NL 67-92 96,30 96,40
6NL 87-94 89,45 89,35

'6 NL 88-94 89,40 89,40
6NL 88-95 87,60 87,75
6 NLBB-96 85,75 85,95o 3* NL6S-90-1 98,60 98,70
W* NL6S-90-2 98.60 98,60
SNL 64-94 93,55 93,55
4V2 NL 60-90 98,90 99,00
4V2 NL 63-93 93,50 93,50
4/4 NL 60-90 97,80 97,80
4V4 NL 61-91 97,00 97,00
4J/4 NL63-93-1 94,10 94,10
4'A NL63-93-2 93,80 93,80
4NL 62-92 95,10 95,10
33/4 NL 53-93 95,00 b 95,00 b
3/4 NL 848-98 90,00 b 90,00 b
3/4 NL 54-94 91,50 91,50
3 1/4 NL 55-95 93,00 93,00

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 106,30 106,30
11 BNG 81-06 104,50 104,50

BV2 BNGB4-09-1 96,50 96,50
BV2 BNGB4-09-2 95,50 95,50
6% BNG 67-92 97,00 97,00
6*4 BNG 68-93 95,90 95,90
6/2 BNG67-92-1 96,30 96,30
6/4 BNG 67-92 96,80 96,80
6BN* 65-90-1 98,00 98,00

6 BNG 65-90-2 97,90 97,90
53/4 BNG6S-90-2 98.30 98,30
5'A BNG 64-90 99,70 99,70
4/2 BNG 62-92 96,00 96,00
4/2 BNG 62-93 93.20 93,20

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 91,60 91,40
BV4 A.1.R.85 107,00 106,00a
6'/4Bührm.73 280,00
6/4 Cham 86 65,30 65.50
5 Enraf-N.86 92,00 92.00
7 HCS Techn. 95,50 96,00
6 Hoogov. 85 117,30 120,00
sHoopEffB7 83,90 ' 83.90
83/4 KNSM 75 240,00 242.00
6/2 Nnv.Bs 145,50 145,50
6V2 R01.67 83,00 83,25
14SHV 81 146,30 146,30
83/4Stevin76 101,00b 101,00b
BV2 Volker7B 99,50 99,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 69,00 68,50
ACF-Holding 36,50 36,50
Ahrend Gr. c 217,50 216,00
Air Holland 27,10 27,10
Alg.Bank.Ned 41.30 41,40
ABN (div'9o) 39,10 39,10
Asd Opt. Tr. 20,00 20,00
Asd Rubber 5,40 5,40
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,00 97,00
Aut.lnd.R'dam 83,50 a 83,00
BAM Groep 91,50 91,50
Batenburg 88,80 89,00
Beers 136,00 136,00
Begemann 137,00 136,00
Belindo 321,80 323,00
Berkei's P. 5,45 5,45
Blydenst.-Will. 27,50 32,00
Boer De, Kon. 317,00 317,00
de Boer Winkelbedr. 62,00 62.00
Bols 164,00 166.50
Boskaüs W. 15,20 15,70
Boskalis pr 18,50 18,80
Braat Beheer 46,30 46,30
Breevast 17,30 17,30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delft c 962,00 973,00
Center Parcs 52,00 51,50
Centr.Suiker 77,30 77,50
Chamotte Unie 6.50 6.30
Cindu-Key 197,00 197,00
Claimindo 318,00 317,70
Content Beheer 23,00 f 22,90
Cred.LßN 52,00 52,30
Crown v.G.c 93,00 91.00
Delft Instrum. 48,50 49,00
Desseaux 246,00 244,00
Dorp-Groep 34,80 34,80
DSM (div'9o) 115,00 116,00
Econosto 329,50 330,50
EMBA 122,00 122,00
Eriks hold. 121,00 121,00
Flexovit Int. 91,00 92,50
Frans Maas c. 101.50 101,50
Furness 128,00 127,00b
Gamma Holding 83,00 84,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 30,10 30.40
Geveke 47,20 46,70
Giessen-de N. 223,00 227,00
Goudsmit Ed. 374,00 381,00
Grasso's Kon. 135,80 135,50
Grolsch 150,50 150,00
GTI-Holding 186,00 191,00
Hagemeyer 112,90 111.00
Idem'/2div.'B9 111,00 110,00
HAL Trust B 14,60 14,40
HAL Trust Unit 14,50 14,60
H.B.G. 180,50 184.00

Hein Hold 96,50 96,70
Hoek's Mach. 175,00 173.50
Heineken Hld 96,50 96,70
Holl.Sea S. 1,14 1,14
Holl. Kloos 425,00 427,00
HoopEff.bk. 11,20 f 11,20
Hunter D.pr. 4,60 4,55
ICA Holding 16,50 16.80
IHC Caland 44,00 .43,50
Industr. My 210,00 210,00
Infotheek 24,70 24,70
Ing.Bur.Kondor 567,00 567.00
Kas-Ass. 46,50 46,00
Kempen Holding 16,20 16,50
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
■KBB 70,20 71.50
KBB c. 70,00 71,50
Kon.Sphinx 134,00 133,70
Koppelpoort H. 294.00 294,00
Krasnapolsky 195,00 195.00
Landré & Gl. 60,90 61,00
Macintosh 40,10 40,90
Maxwell Petr. 695.00 685.00
Medicopharma 63,80 63.80
Idem (div9o) 57,00
Melia Int. 5.00 5,40
MHVAmsterdam 18,90 22,00 b
Moeara Enim 1215,00 1210,00
M.Enim 08-cert 15900,00 15700,00
Moolenen Co 29,20 29,00
Mulder Bosk. 76,00 76,00
Multihouse 7,90 8.00
Mynbouwk. W. 414,50 415.00
Naeff 300,00
NAGRON 46,00 46,00
NIB 620,00 .617.00
NBM-Amstelland 18,50 18.50
NEDAP 369,00 369,00
NKF Hold.cert. 338,00 337,00
Ned.Part.Mij 41,80 41,90
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1038,00 1052,00
Nutricia gb 74,80 74,00
Nutricia vb 84,50 82,30
Nnv.tCate 96,80 95,50
N .v.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,90 13,90
Orco Bank c. 68,50 69,70
OTRA 187,00 194,00
Palthe 68,50 69,00 b
Philips div.'9o 41,80 42,00
Pirelli Tyre 30,70 31,00
Polygram 34,30 34,60
Polynorm 106,00 109.00
Porcel. Fles 184,00 184,00
Ravast 45,00 45,30
Reesink 72,00 71,80
Riva 50,00 50,50
Riva (eert.) 49,00 49,00
Samas Groep 63.30 63,80
Sarakreek 31,20 31,20
Schuitema 1335,00a 1300,00
Schuttersveld 37.90 37,90
Smit Intern. 74,00 71,50
St.Bankiers c. 23,00 22,30
Stad Rotterdam c 46,60 46.50
Telegraaf De 90,50 90,70
Text.Twenthe 345,00 348,00
Tulip Comp. 33,50 34,50
Tw.Kabel Hold 153,50 154,00
Übbink 80,00 80,50
Union Fiets. 29,00 29,50
Ver.Glasfabr. 337,00 340,00
Verto 56,00 57,50
Volker Stev. 70,50 70,80
Vredestein 20,90 21.00
VRG-Groep 57,70 58.30
Wegener Tyl 178,20 178,20
West Invest 24,00 25,50

West Invest c. 105,00 100,00 a
Wolters Kluwer 193,00 193,00
Idem div.'9o 48,00 48,00.Wyers 44,00 43,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,30 37,30
ABN Aand.f. 71,60 71,50
ABN Beleg.f. 55.70 56,10
ALBEFO 50,70 50,60
Aldollar BF $ 21.60 21.60
Alg.Fondsenb. 225,00 225,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,30
America Fund 304.00 301,00'
Amro Eur.F. 72,50 71,90
Amro Far E.F. 60,10 60,10
Amro Neth.F. 73,00 74,00
Amro N.Am.F. 60,60 60,60
Amro Obl.Gr. 152,80 152,90
Amvabel 77,30 77,30
AsianTigersFd 63,10 63,00
AsianSelFund 47,70 47,50
Bemco Austr. 53,00 52,70
Berendaal 108,90 108,90
Bever Belegg. 6,15 6,15
BOGAMIJ 105,30 107,00
Buizerdlaan 42,00 42,00
CLN Obl.Waardef. 99,30 99,30
Delta Lloyd 42,20 42,50
DP Am. Gr.F. 24,80 25,00
Dp Energy.Res. 46,50
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59.10 59,20
Eur.Ass. Tr. 10,00 12,00
EOE DuStlnF. 302.00 301.00
EurGrFund 60,90 60,90
Euro Spain Fd 8.90 8,90
Gim Global 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 220,00 223,00
Henderson Spirit 67,90 67,50
Holland Fund 74,20 74,50
Holl.Obl.Fonds 114.50 115,00
HollPac.F. 104,00 104,50
Interbonds 492,00 493,00
Intereff.soo 47,20 47,10
Intereff.Warr. 306,00 303,90
Jade Fonds 173,50 173,50
JapanFund 25,40 25,70
Jap.lnd.Alpha Fd 11650,00
JapanRot. Fund yen 9560,00
Mal.Cap.F. $ - 8,00
Mees Obl.Div.Fonds 96,60 96,70
MX Int.Vent. 53,00 b 53,00
Nat.Res.Fund 1430,00 1440,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,00 40,60
NMBGlobal F. 47,60 47,70
NMB Oblig.F. 34.20 34.70
NMBRente F. 98,50 99,00
NMBVast Goed 38,20 38,30
Obam, Belegg. 217,50 216,00
OAMFRentef. 12.45 12,75
Orcur.Ned.p. 47,10 47,10
Pac.Prop.Sec.f. 45,60 45,60
Pierson Rente 100,30 100,10
Postb.Belegg.f. 51,30 51,40
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b
Rabo Obl.inv.f. 73,10 73.00
Rabo Obl.div.f. 47,70 47,70
Rabo Onr.g.f. 84,70 84,60
Rentalent Bel. 132,90 133,20
Rentotaal NV 30,60 30,70
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 49,70 49,70
RG geel 48,50 48.40
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 92,00 92,00
Sc.Tech 16,50 16,30
Technology F. 17,70 17,70
TokyoPac. H. 241,00 241,00
Trans Eur.F. 82,00 82,70
Transpac.F. 436,00 442,00
Uni-Invest 121,00 119,00
Unico Inv.F. 78,80 79,00
Unifonds 38,00 38,60
VWN 60,10 60,10
Vast Ned 129,50 129,50
Venture F.N. 43,00 43,00

VIB NV 87.60 87,50
VSB Mix Fund 50.80 50,80
WBO Int. 70,90 71,00
Wereldhave NV 204.50 204,50
Yen Value Fund 86,20 85,20

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4U) 98,00 98,20
3/2 EngWarL 30,00 31,80
5^4 EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35.50
Amer. Brands 64,70 65,00
Amer. Expres 28,00 28.00
Am.Tel.&Tel. 41,20 41,00
Amentech 59,70 60,10
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28,70 29,30
Atl.Richf. 115,00 115,00
BAT Industr. 8,10 8,20
Beü Atlantic 90,50 90,30
BellCanÈnterpr 43,30 43,00
Bell Res.Adlr 0.20
Bell South 52,70 53,30
BET Public 2,60
Bethl. Steel 19.70 19.60
Boeing Comp. 67,20 67,20
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 18,80 18,50
Citicorp. 25.00 23,90
Colgate-Palm. 58,50 60,00
Comm. Edison 35,60 35,60
Comp.Gen.El. 540,00
Control Data 19.00 18,70
Dai-Ichi Yen 2600,00
Dow Chemical 65,50 65,50
Du Pont 39,25
Eastman Kodak 38,80 38,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,50 46,80
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp: 43,25
Ford Motor 47,60 47,80
Gen Electnc 63,00 63,25
Gen. Motors 46,80 47,30
Gillette 51,50 51,50
Goodyear 37,50 37,00
Grace & Co. 29,00
Honeywell 87,00 87,40
Int.Bus.Mach. 106,75 107,20
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 54,20 53,80
K.Benson (f) 5171,00
Litton Ind. 72,40 72,30
Lockheed 35,50 35,00
Minnesota Mining 81,50 81,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 61,50
Morgan $ 37,20 36,50
News CorpAuss 10.90
Nynex 80,10 80,10
Occ.Petr.Corp 27,50 27,50
Pac Telesis 43,80 44,70
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 59,40 59,40
Philip Morris C. 38,00 38,20
Phill. Petr. 25,50 25,50
Polaroid 46,60 46.00
Privatb Dkr 272,00 269,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 578,00 592,00
Saralee 26,00
Schlumberger 49,00 49,40
Sears Roebuck 41,50 42,00
Sony (yen) 44,00 43,50
Southw. Bell 55,30 55,50
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,80 34,20

Texaco 59,20 59,50
Texas Instr. 35.70 36,50
The Coastal C. 32.00 32,10
T.I.P Eur. 2,00 a 1.95a
Toshiba Corp. 1070,00 1050,00
Union Carbide 22,00
Union Pacific 71,00 70,80
Umsys 16.80 17,00d
USX Corp 35.60 35,60
USWest 70,80 71,20
Warner Lamb. 104.50
Westinghouse 73,60 74,50
Woolworth 61.70 62.10
Xerox Corp. 55,00 55,80

Certificaten overig
Deutsche B. 785,00
Dresdner B. 425,00
Hitachi(soo) 1100,00
Hoechst 314.00 309,00
Nestlé 8650,00 8650,00
Siemens 777,00

Warrants
Akzo 23,20 23,20
Boganuj 6,30 6.30
Falcons Sec. 26,00 26,25
K.L.M. 85-92 108,00 107,50
St.Bankiers b 1.11 1,10

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,10 97,10
10 AmevBs 101,50 101,50
11Amev 86 92,00 92,00
10/2Amro 86 95,75 95,75
10Amro 87 93,25 93.25

53/4 Amro 86 90.00 90,00
Amro Bank wr 13,40 13,30
Amro zw 86 72,00 72,00
9 BMHecu 85-92 94.50 94.50
7 BMH 87 94.50 94,50
lO'/aEEG-ecu 84 98,75 98,75
93/4EIB-ecu 85 95.80 95.80
12/2 HIAirl.F 94.90 94,90
11V4NGU83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2V4NMB Pb.B6 82,00 82,10
NMB Postb.war. 74,00 76,00
83/4 Phil. 86 97,25 97,25
63 4 Phil.B3 98,00 98,00
11 Rabo 83 102.10 102,10
9Rabo 85 93.00 93,30
7Rabo 84 94,75 94,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,70 5,50
Bredero aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 21.50 21,50
11 Bredero 20,00 20,50
LTV Corp. 1,50 1.50
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,92
7/8RSV 69 87,00 87,00

Parallelmarkt
Alanheri 25,50 25,30
Berghuizer 34,00 34,40
Besouw Van c. 54.80 54,00
CBI Bann Oce. yen 1990,00 1990,00
Comm.Obl.F.l 99.60 99.80
Comm.Obl.F.2 98.90 99,10
Comm.Obl.F.3 99.70 99,90
De Drie Electr. 35,00 35,40
Dico Intern. 114,00b 100,00
DOCdata 20,70 21.40
Ehco-KLM Kl. 37.00 37.20
E&L Belegg.l 72.90 73,60

E&L Belegg.2 73,10 73,50
E&L Belegg.3 75,10 75,40
Freeßec.Sh. 31,50 31.50
Geld.Pap.c. 65,10 65,10
Gouda Vuurv c 96,00 98,50
Groenendijk 36,00 36.00
Grontmij c. 189,80 194.00
HCA Holding 51.10 51,50
Hes Beheer 246,00 e 240,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.45 3,45
Interview Eur. 8.50 8.60
Inv. Mij Ned. 53,00 51,70
Kuehne+Heitz 44.90 44.70 'LCI Comp.Gr. 77,50 79,00
Melle 285,00 287.00
Nedschroef 120,00 118,00
Neways Elec 8,70 8,60
NOG Bel.fonds 31.50 31,70
pan pacific 10,60 10.60
PieMed. 11,70 11,10
Poolgarant 9.00 9,00
Simac Tech. 16.70 16.50
Shgroßeh. 50,00 51,50
VerkadeKon.' 276,50 276,00
VHS Onr. Goed 14,80 14,80
Weweler 83,50 83,00

_______-_-______________________--_.---__-

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k,

dsm c apr 125,00 365 1.60 1,70
dsm c jul 125,00 396 3,30 3,20
coc c mrt 250,00 367 36,50 39.30
coc c mrt 260.00 407 26.20 26,50
coc c mrt 265.00 352 21,50 24,30
coc c mrt 270,00 916 16,10 19,30
coc c mrt 275,00 964 11,40 14,30
coc c mrt 280.00 1114 6,30 930
coc c mrt 290.00 798 0.20 0,10
coc c apr 275,00 399 14,00 16,.»
coc c apr 280,00 685 10,00 12,!0
coc c apr 285.00 915 7,50 8,50
coc c apr 290.00 901 4.80 607
coc c apr 295,00 404 3,00 4,W
coc p mrt 285.00 308 1,00 O,W
coc p apr 270,00 331 2,40 1,9»
coc p apr 280,00 641 4.90 3.8Ccoc p apr 285,00 877 6,80 5,W
coc p apr 290,00 325 9,50 7,70
gist c apr 30,00 553 0.80 0,80
gist p apr 30,00 727 2,00 2,30
hoog c apr 70,00 405 7,80 10,00
hoog c apr 75,00 667 4,20 6,30
hoog c apr 80,00 1286 2.00 3,00
hoog c apr 85,00 693 0,80 1.40
hoog c apr 90,00 660 0.50 0.9»
hoog c apr 95,00 322 0.30 0,40
hoog c jul 75,00 457 6.30 7,60
hoog c jul ' 80,00 285 4.00 5.1»
hoog c jul 85.00 298 2.70 3,20
hoog p apr 75.00 619 2.50 b 2.20
hoog p jul 70,00 341 4,50 b 3,80
kim p jul 40,00 487 2,90 2.80
knp c apr 40,00 447 1,90 .3,60
knp c jul 40,00 335 2,80 4,40
knp c jul 42,50 328 1,40 3.10
knp p apr 40,00 304 3.00 1,90
knp p jul 40.00 307 3,50 2,40
natn c apr 70.00 504 2,80 3JOj
natn c apr 75.00 878 0.60 0,80
natn 'c jul 75,00 654 2.10 2JO
natn c jul 80,00 432 0.70 0,90
natn p apr 70,00 301 1,00 0,70
phü c apr 40.00 390 3,90 3.90
olie c apr 145.00 457 3,50 3,80
olie c apr 150,00 629 1,40 b 1,70
olie c 091 105.00 359 42.50 42.70
olie c 093 115,00 333 41.00 42.00
umi c apr 150,00 609 2,80 330

'Wat Nederlandse chauffeurs overkomt is hemelschreiend'

Blokkades duperen
vervoersbedrijven

êi HAAG - De vervoersbe-
l Ven en hun chauffeurs zijn
itzo langzamerhand spuug-
c Blokkades in Grieken-
j, Italië en bij de Belgische

kosten hen keer op keer
guldens, veel

'■atie en soms zelfs de voor-
den van hun wagens. „Het
(6t nu maar eens afgelopen
'", vinden de vrachtwagen-
"Uffeurs en hun organisa-
[ De schade voor de Neder-
tfse vervoersbedrijven
jfct ook dit keer weer in de
..oenen guldens.

Griekenland lijken de blokkades
*l van de baan, nu de boeren en
'overheid een tussenoplossing
Jben bereikt over de landbouw-
olematiek die deaanleiding was
f de acties. „Voor zo lang het
ft, ja. Nu is het wachten op de
tende actie en het volgende
topese land", zegt R. Tekken van
Nederlandse InternationaleWeg-voer Organisatie (NIWO).

talie gaan de acties, die maandag1begonnen, nog door tot zondag-
"ïd. De blokkades wisselen el-

kaar af, maar zijn het hevigst in
Noord-Italië (Milaan, Turijn) en
Ventimiglia, in het uiterste zuiden
en langs de Adriatische kust tussen
Rimini en Ancona. Honderden
vrachtwagens staan vast, waaron-
der tientallen Nederlanders. „Ik
weet een bedrijf waarvan vier wa-
gens met bevroren vis geblokkeerd
zijn. Het zal niet lang meer duren
voor de energie die het koelsysteem
van dewagens in werking houdt, op
is", verwacht Tekken.

In Zuid- en Midden-Italië is boven-
dien de brandstofvoorziening pro-

blematisch, doordat de bevoorra-
ding van de tankstations stagneert.
Vracht- en personenwagens staan
uren in derij voor een druppel ben-
zine. Ook de dieselolie is schaars ge-
worden.
De Italianen protesteren met hun
acties tegen de te lagebinnenlandse
tarieven en de te hoge bedrijfskos-
ten dieveroorzaakt worden door on-
der meer dure dieselolie en hoge be-
lastingen. De vervoerders hebben
een eisenpakket voorgelegd aan de
regering. „Het zijn allemaal eisen
die we al vaker gehoord hebben. Dit
keer zijn het alleen de kleinere vak-

bonden die actie voeren", aldus
Tekken.
In Griekenland protesteerden boe-
ren de afgelopen dagentegen te lage
aardappelprijzen, precies op de be-
langrijkste weg tussen Thessaloniki
en Turkije. In beide richtingen was
vrachtverkeer onmogelijk.

In Griekenland speeldeook nog een
probleem met de Griekse koelwa-
gens. Op de weg tussen Thessaloni-ki en Athene, in de buurt van Larisa,
raakten Nederlandse chauffeurs
van koelauto's slaags met hun
Griekse collega's. De Nederlanders

werden gemolesteerd en moesten
onder bedreiging van geweld hun
papieren afstaan. „En dit zijn echt
geen overdreven verhalen", zegt
Tekken van de NIWO. „Er gingen
stenen door de voorruiten en er wer-
den banden lek gestoken. Wat de
Nederlandse chauffeurs de laatste
tijd moeten ondergaan, is ten hemel
schreiend".

Het NOB-wegtransport, de onder-
nemersorganisatie in het beroeps-
goederenvervoer over de weg, heeft
over de zaak een dringende brief ge-
schreven aan de EG-vervoerscom-
missaris K. van Miert. De organisa-
tie sprak daarin over 'mensonteren-
de toestanden, die het goederenver-
voer over de weg ernstig hinderen.

Met hun blokkades protesteren de
Griekse koelwagenchauffeurs aller-
eerst tegen het beleid datde Griekse
koelauto's alleen gebruikt mogen
worden voor het vervoer van beder-
felijke goederen. De koelwagen-
chauffeurs willen juist wel andere
waren vervoeren, omdat ze anders
niet voldoende werk hebben. Bo-
vendien vinden de chauffeurs dat
buitenlandsecollega's, onder wie de
Nederlanders, te veel koeltranspor-
ten voor hun rekening nemen. Dat
verklaart hun soms agressieve ge-

drag. Voor de koelntten die nog
over blijven, willen ze beter betaald
worden.

" Gelaten wachtende chauffeurs bij Stem,waar deBelgische douane deze week actievoerde.
Foto: WIDDERSHOVEN

economie

Agglomeratiebestuur voorkomt verspillingen

Andriessen bepleit meer
samenwerking in regio
v

ic Van onze correspondent
STERDAM - Meer dan nu het geval is, zou in regionaal ver-
-i plannen moeten worden gemaakt voor woningbouw,

en infrastructuur. Een vorm van agglomera-
sstuur voorkomt verspilling, die optreedt wanneer ge-
'ntebesturen niet over de eigen grenzen heen kijken. Maar.nauwer overleg mag niet de vorm krijgen van een extra be-
frslaag, op een tweede openbaar lichaam Rijnmond zit nie-
id te wachten.

finaal-economische bespiege-
uit de mond van minister dr.

Andriessen van Economische
-'n. Op uitnodiging van het
i.-Rotterdam sprak hij gister-
W de vertegenwoordigers van

het Rotterdamse bedrijfsleven toe.
Zowel in economisch als sociaal op-
zicht is een beter regionaal bestuur-
lijk overleg volgens Andriessen
noodzakelijk. „Het gebeurt al wel,
maar het moet intensiever. Ge-
meenschappelijk plannen maken
voorkomt verspilling. Het moet niet
zo zijn dat straks iedere gemeente in
dit gebied zijn eigen hi-tech be-
drijfsterreintje wil hebben", zo
hield hii de zaal voor.
Andriessen kwam in dit verband
ook met het begrip decentralisatie
op de proppen. Naar zijn idee moet
het mogelijk zyn dat de provincie
bevoegdheden uit handen geeft aan
zon agglomeratiebestuur. Dat zou
niet de status moeten krijgen van
een nieuwe bestuurslaag, maar bij
voorbeeld de vorm kunnen hebben
van een geregeld overleg waaraan
afgevaardigden van de verschillen-
de gemeenten meedoen.

Demax-Venray naar Begemann
Van onze redactie economie

VENRAY - De Venrayse toeleverancier van dun plaatwerk Demax
Technics is overgenomen door Joep van den Nieuwenhuyzen. Deze
'is van plan het bedrijf te zijner tijd onderte brengen bij de Begemann
Groep, aldus Demax.
Demax is voortgekomen uit de verzelfstandiging van de stamperij-
/zetterij van de Rank Xerox-werkplaatsen. Het bedrijf heeft nu 50
mensen in dienst en een omzet van f 7 miljoen per jaar. Door de zich
snel wyzigende marktonstandigheden moet Demax investeren in
hooggespecialiseerdetechnische apparatuur en meer omvattende ac-
tiviteiten zoals levering van halffabrikaten in samengestelde vorm.
Door de aansluiting bij een grote, technisch en financieel sterke orga-
nisatie is de eigen ontwikkeling en daarmee de continuïteit verze-
kerd, zo heeft Demax laten weten.

Nieuwe vestiging
Emery Worldwide
MAASTRICHT/HOOFDDORP
Op het bedrijventerrein Avio Trade
Park in De Hoek (Hoofddorp) heeft
het luchtvrachtbedrijf Emery
Worldwide een nieuw onderkomen
geopend. Emery heeft er een kan-
toor en loodsruimte in gebruik ge-
nomen, uitgerust met vier truck-
laadplatforms. Het bedrijf heeft zo-
wel de beschikking over een entre-,
pot als een vrije opslagruimte. Voor-
heen was Emery op Schiphol geves-
tigd, maar moest daar weg wegens
de vele uitbreidingen.
Directeur van de Hoofddorpse ves-
tiging isKoos van Velzen. In Hoofd-
dorp werken ongeveer zestig men-
sen. In ons land beschikt Emery
verder nog over een kantoor op de
luchthaven Maastricht.
In de nieuwe vestiging behandelt
Emery exportzendingen gedurende
zeven dagen per week, die iedere
dag aangeleverd kunnen worden tot
acht uur 's avonds. Wereldwijd
heeft het bedrijf 372 kantoren in 92
landen. Er werken ongeveer 16.000
mensen bij het concern, van wie
1000 in Europa. Per dag wordt we-
reldwijd ongeveer 50 miljoen kilo
vracht verwerkt.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 16-3-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 24.350-/ 24.850,
vorige ’ 24.400-/24.900, bewerkt ver-
koop ’ 26.430,vorige ’ 26.500 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 280-/ 350, vori-
ge ’ 275-/ 345; bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank (100) 5,25 5,55
canad.dollar 1,55 1,66
deensekroon (100) 27,85 30,35
duitse mark (100) 110.10 114,10
engelse pond 2,96 3,21
finse mark (100) 46,25 48,75
franse frank (100) 31,75 34,50
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 3,07
ital.lire (10.000) 14,15 15,85
jap.yen (10.000) 121,00 127,00
joeg.dm. (100 nieuw) 00.00 18,00
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,66 16,21
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1.65 1.81
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 123,50 128.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91225-1,91475
antill.gulden 1,0525-1,0825
austr.dollar 1,4370-1,4470
belg.frank (100) 5,4185-5,4235
canad.dollar 1,61875-1,62125
deensekroon (100) 29,365-29,415
duitse mark (100) 112,615-112,665
engelse pond 3,1020-3.1070
franse frank (100) 33,315-33,365
griekse dr. (100) 1,1300-1,2300
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
ierse pond 2,9930-3,0030
ital.lire (10.000) 15,245-15,295
jap.yen (10.000) 125,57-125.67
nwzeel.dollar 1,1195-1,1295
noorse kroon (100) 29,040-29,090
oostenr.sch. (100) 16,0010-16,0110
saudi ar.ryal (100) 50,8750-51,1250
spaanse pes. (100) 1,7490-1,7590
surin.gulden 1,0525-1,0925
zweedse kr. (100) 31.095-31,145
zwits.frank (100) 126,230-126,280
e.e.u. 2,2935-2,2985

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195.80 196,90
id excl.kon.olie 187,90 188,90
internationals 199.10 200,00
lokale ondernem. 193.80 195,00
id financieel 146,40 147,90
id niet-financ. 240,90 241,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 255,30 2-6,/ Uid excl.kon.olie 233,60 234.90internationals 268.90 270,10
lokale ondernem. 239,80 241^30id financieel 190,80 192,80
id niet-financ. 288,00 289,20
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 115,00 115,70
intemation 113,80 114.70lokaal 115,30 115,90
fin.instell 107,30 108,70
alg. banken 106,50 107,50
verzekering 108,80 110,60
niet-financ 117,70 118,10
industrie 117,50 118,10
transp/opsl 135,70 134,80

Verbod
De bedrijven waarvan de chauf-
feurs vaststaan, roepen om een ver-
bod op blokkades in de hele EG. De
NIWO twijfelt of dat qoit mogelijk
zal zijn. „Na de grote blokkade bij
de Mont Blanc een paar jaar gele-
den, is daar ook over gesproken.
Alle EG-ministers van verkeer
maakten toen fraaie afspraken, on-
der meer over vereenvoudiging van
grenscontroles. Daar is bitter wei-
nig van terechtgekomen".
Over grenscontroles gesproken.
Langs de binnengrenzen van de EG
vinden geregeld blokkades plaats
van douane-beambten dievrezen na
1992 hun baan te verliezen. Zo voer-
den de Belgische douaniers deze
week acties uit onvrede met hun sa-
laris en met de toekomst voor grens-
overgangen met Nederland, Lu-
xemburg en Frankrijk.
Daarnaast zijn er in België ook nog
boze boeren die op een zeer onover-
zichtelijke manier actie voeren. „Ze
blokkeren dan eens een uurtje hier
dan eens een uurtje daar een weg".
Naar verwachting zullen ook deze
acties de komende dagen doorgaan.

Op lastvan de Cubaanse leider Fi-
del Castro heeft de hoofdstad Ha-
vanna donderdag een simulatie-
boycot ondergaan. Alle instellingen
en bedrijven van fabrieken tot ho-
tels en restaurants moesten zich de
situatie indenken, waarin Cuba zou
zijn afgesloten van de vitale invoer
van olie en andere goederen uit de
Sovjetunie.

[ (ADVERTENTIE)

Autotelefoon
BINNEN EEN DAG
örno 940 standaard handsfree
Ivens div. typen semafoons uit

voorraad leverbaar
Autoservice

p HALECO B.V.
Daelderweg 27, Nuth

~* tel. 045-242192(t.o. Makro)
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Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laat je hand tri11en....06-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen..o6-320.320.21 .
Gay-phone, kun je tegen een stootje..o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. .06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond open. .06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

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

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
Sexofoon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leeren 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

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.

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

Maastr.-Vaals, plusm.
500m. achter de kruising
Noorbeek, 1e str. links, na
10Om. rechtsaf naar boer-
derij. Mooie meisjes aanw.

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

.Grieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14

LIVE LIVE LIVE 50 et p/m

Sex-Box
06-320.325.06

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Maak snel nieuwe
Vriendinnen

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

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

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

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 - 50 et p/m

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

't zweet brak mij
uit toen onze

lichamen elkaar
raakten!

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 ct.pm

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

live-info: 013-321395.
De 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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 Ct p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.33 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m
Lief meisje doet het met

haar
Wilde vriendin

06-320.328.04 - 50 et p/m

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m
Heb je zin in sex? De

Erotische
Partnerlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
De Super-

Contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...
op 06-320.324.30.

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 Ct.p/m)
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 Ct p/m
Jannie is nieuwsgierig, toch
verzet ze zich nog. Dan laat

hij voelen wat
Grieks

is,...ja doe het.
06-320.323.84 - 50 Ct p/m
22 jaarzij blond hij donker

ze komen voor echte
Lifesex

ze geven zich bloot, dan...
doen ze alles.

06-320.321.32 - 50 et p/m
Als 2 jongens elkaar na het

zwemmen helemaal
afdrogen ontdekken ze wat

echt heerlijk is.
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Als je vannacht bij me blijft
los ik je schuld af. Helga

leert Anky wat

Lesbisch
is

06-320.330.52 - 50 et p/m

Snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op 06-
-320.326.73 - 50 Ct p.m
Sexcontact voor m/v en
paren. Gratis. Diskr. Bel

010-4282395.
Lifesex. Weer een

nieuw stel.
Ontkleedt

u maar. Het 2e meisje is er
voor haar, ... of hij eerst?
06-320.329.24 - 50 et p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze contac-

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

Als een mooi
Hetero-blondje
een nacht bij Ilse logeert

wordt ze omgetoverd in een
vurige lesbienne

06-320.329.25 - 50 et p/m

Homo
2 jongens laten lenig zien

hoe ze het het liefst doen. 2
heren kijken en eisen meer
06-320.326.91 - 50 Ct p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.28 - 50 et p/m
Als ze diep bukt bij het stof-
fen ziet mevrouw alles van

dit meisje
Haar 1e lesbische avontuur.
06-320.330.19 (50 et.p/m)
Ze kookt als hij haar in 'n

Bordeel
zet. uit wraak geniet ze met
elke klant. Naakte waarheid.

06-320.326.71 - 50 Ct p/m
Na het zwemmen laat ze
zich drogen door de zon.

Plots zijn er 2
Mannen

in het stille duin.
06-320.326.93 - 50 et p/m

Als Frank het voor de eerste
keer zo wil, helpen 2 man-

nen hem met dat
zwemslipje.

Homo.
06-320.329.22 (50 et. p/m)

Een mooie getrouwde vrouw
beleeft het in

Overgave
op de SM-zolder van een

knul.
06-320.330.51 - 50 Ct p/m

Een knul betrapt in 't
struikgewas
Naakt

is hier verboden. Nee, niet
aankleden.Kom mee. Homo

06-320.323.86 - 50 et p/m

Na de lift voelt Dory de
Handboeien

in 't eenzame huis. Zelf ziet
ze alles in de spiegel.

06-320.323.85 - 50 Ct p/m
Heitje voor 'n karweitje.
Mevrouw laat 2 jongens

binnen, en krijgt onverwacht
Sex

06-320.326.90 - 50 et p/m
De

ongemanierde
man windt haar juist op.

Lady C. doet alles wat hij
eist...in het hooi.

06-320.326.70 - 50 et p/m
Het verlegen meisje heeft
het moeilijk als ze fluistert..

Het
Slipje

ook uit, meneer??" Jawel.
06-320.321.30 - 50 et p/m

Huiswerk nieJaf? De
strenge

man legt ze zonder pardon
over de knie, die mooie

meisjes, en dan...
06-320.326.72 - 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

!! Lady Bizar !!
06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p.m

Rijpe vrouw 41 jr.

Joyce
Privé en Escort

ma-wo 12-24, do-zo 12-22.
Deze week weer Super-
aanb. Tel. 045-411766

Nieuw! Melany
van 10 uur, ook zat. en
zond. Tel. 045-721759.

Gezellige
dames

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

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m -hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hun "naakf-foto's

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

Privé en escort
045-720916

Juanita
Privé

045-229460.
Sauna Club
"EROS"

Is geop. v. ma. t/m vr. 20-3
u. Hoolstr.lo3 Kerkrade

Nieuw
Angelique, Patty, Kim,

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

56, Susteren naast tennishal

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

Tel. 045-423608.
Opgelet Opgelet

5 sexy girls
weekend aanbieding
045-425100 Bel info.
Het stel voor Lifesex is

ontembaar als ze na Frans
ook nog

Grieks
moeten doen.

06-320.330.09 - 50 et p/m

In de spiegel
aan het plafond ziet Wendy
alles wat die 2 ervaren man-

nen met haar gaan doen.
06-320.329.23 (50 et.p/m)
Een nieuwsgierige vrouw
belandt in SM. Boeiend en
gehoorzaam. Zo beleeft ze

Alles
06-320.330.61 - 50 et p/m

Diana
Escort

045-320343
320323

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
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.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4a Guttecoven. Tel.
04490-24401.
Te koop weg. omstandigh.
ROTTWEILER 6 mnd., reu.
Tel. 045-220301. Treebeek-
str. 62, Brunssum.

Tek. alu. HONDEREN Ixbxh
2x2x2, mcl. nachthok, dub-
bel gei'sol., vaste pr. ’ 250,-.
Vervoer aanw. Koekoekstr.
32, Heerlen. 045-227468.

Te koop LABRADOR teef,
met stamboom, 5V_ jaar, fij-
ne hond. Tel. 04998-95719.
Te koop POSTDUIVEN,
jongeen oude. Burg. Horst-
manstr. 14, Hoensbroek.
Te k. MERRIE bijna 2 jr., va-
der: Pascha. Merrie veulen,
9 mnd. vader: Larome
(Landgraaf) 09/49/24562091
Te koop DWERGPINCHER
PUPS 6 weken oud, ’ 300,-.
Tel. 09-49.2456.2091
Limburgers Opgelet! Zeer
mooie LAKENSE Herders
m. stamb. ingeënt en ontw.
Ouders aanw. 040-857921.
Voor de LIEFHEBBER te k.
Pups kruising Bouvier/briard
Zien is kopen. Op de Keu-
ken 8, Schinveld.
Te k. jonge Amerikaanse
PITT-BULL Terriërs, bruin
gestroomd en wit/zwart. Tel.
04750-20124.

Te k. nieuwe stalen HON-
DENBOX, voor binnen en
buiten. 045-273397, ’ 150,-
Te koop DUIVENKLOK
Benzing-E ’500,-. Dormig-
str. 7, Schaesberg.
AIREDALE terriër pups met
stamb., ingeënt en ontw.
f650.-. Tel. 04128-1050.
WEGGELOPEN Poes, centr
Elsloo, grys gestreept met
witte borst en voetjes, droeg
grysblauw bandje met
adreskoker. Tegen hoge be-
loning terug te brengen, ook
graag inlichtingen. Stationstr
118, Elsloo. Tel. 04490-
-77426 na 17.00 uur.
Te koop 2-drs HONDEN-
AANHANGWAGEN. Tel.
045-252645.
Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
Te k. weg. verh. KANARIES,
3-delige broedkooi (geschikt
voor bastaardkweek) 2x75x
60., gebr. zangkooitjes met
glaasjes en gebr. vinken-
kooien, event. inruilen teg.
andere vogels. Past. Erens-
str. 26, Übach o. Worms,
Te k. nog enkele jonge
HERDERSHONDJES, 7
wkn. oud, zien is kopen, ge-
ënt en ontwormd. Tel.
04492-3421.
Te koop nest blonde BOU-
VIERS met stamboom. Mer-
tens, Putveestr. 14, Montfort
Tel. 04744-1677.
Te koop blonde BOUVIER,
prima fokteef, ’ 350,-. Tel.
04490-23722.
Goed tehuis gezocht voor
lieve DOBBERMAN. Tel.
045-216475.
Gedipt TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond. Betty
de Jong. Tel. 045-231377
bellen na 18.00 uur.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud.
kl. trygolour. Tel. 04450-
-4312.

Te k. DWERGPOEDEL-
PUPS, geënt en ontwormd,
04754-82944.
Div. tamme en sprekende
PAPEGAAIEN en Kakatoes.
Jonge Beo's nu ’ 150,-, met
spraakgar. tevens mr. en in-
koop. Tel. 04490-75359.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
collie's, personata's, gras-
en valkparkieten, prachtro-
sella's, pennanten en kana-
rievrouwtjes. 04490-75359.
Voor Papegaaien, Ara's,
Kakatoe's, Pennanten enz.
Dw.konijen, cavia's en ham-
sters, Ariane. Bleyerheiiie-
str. 10 Kerkrade. Tel. 045-
-351340. Gevraagd (grote)
parkieten.
Te k. VRACHTWAGEN ge-
schikt voor 2 paarden. Tel.
04454-5428.
Te k. gevraagd PAPEGAAI
van particulier. Tel. 045-
-325049.
Weg. omst. te koop BOB-
TAIL zeer liefvoor kinderen,
2 jr. oud. Tel. 045-750705.
Goed VAKANTIE-ADRES
gezocht v. lieve Dober-
mannteef. Tel. 045-353731,
na 20.00 uur.

Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Kennel van schutterspark te
koop nog 2 mooie ROTT-
WEILERS met stamb. unie-
ke afkomst beide ouders HD
vrij. Tel. 045-270066
RASHONDJES: puppies
van Mechelse herders, Bou-
viers, Duitse herders, Shel-
ties, Golden Retrievers,
Shih-Tzu's, Malthezers,
Poedels en leuke bastaard-
hondjes, ook Boomers. Ook
alle honden-artikelen. Loch-
terweg 8, Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags gesloten.

In en om detuin
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YAMAHA
Een complete lijn zit- en duwmaaiers.

Voor verkoop en service (ook voor alle andere merken)

Collé, Nusterweg 90, Sittard
Tel. 04490-19980.

Zitgrasmaaier
Gutbrod

(kleine traktor, electr. star-
ter), met trekh., maaibreedte
1 mtr., maaihoogte verstelb.,

5 mnd. oud, t.e.a.b. Koe-
koekstr. 32, Heerlen. Tel.

045-227468.
Te koop MOTORZAAG
merk Husqvarna. Tel. 045-
-721779.
Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
1e 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.
GROENTENTUIN v. eigen
gebruik, geen huur, alleen
onderh. 045-456998 K'rade.
Aangeboden: mooie
GROENTENTUIN, prima
grond bij centrum Heerlen,
geen huur alleen onderhoud
045-724760.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’4,--,
heide ’ 1,-- p. stuk, hees-
ters vaste planten, rozen,
groentenplanten en graszo-
den ’ 3,25 per m2. Kwekerij
Dautzenberg, Euverem 16,
Gulpen. 04450-2131.

Te koop blauwe CONIFE-
REN 1.10 m-1.30 m hoog
’B,- p.st. 1.50-1.80 m.
hoog ’ 14,- p.st. 0492-2258
TUINMAN neemt werk aan,
of aanleg, onderhoud, met-
selwerk, bestrating 045-
-423262
KARREWIELEN alle maten
weggeefprijzen. Hand.on-
dern. de Kasteellaan, Kas-
teellaan 104, Heerlen, tel.
045-727488

Blokhuizen en tuinhuisjes
Bezoek onze showterreinen

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Prima eiken BIELZEN va.
’25,- p. st. evt. thuis bez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieterrein Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen

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

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

Postbus 2342, Maastricht. ■
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
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
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

1 In de week van 2 april, start
de Stichting Mensen zonder
Werk, te Valkenburg a/d
Geul, wederom een 3-tal
COMPUTERCURSUSSEN
voor de inwoners van de
Heuvellandgemeenten en
de gemeente Voerendaal. 1.
Oriëntatiecursus. 2. Prak-
tijkdiploma Informatica. 3.
Tekstverwerking via Word-
Perfect 4.2. Inl. en opgave
Stichting Mensen zonder
Werk, Vroenhof 18, Valken-
burg, tel. 04406-42523 (tus-
sen 10 en 15 u.).

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag
Orkest Bonjour!!!

Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’ 15,-
Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.

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
Vrouw 57 jr. zoekt leuke
VRIEND voor vaste relatie.
Br.o.nr. b-3917, LD, Post-
bus 3100, Ü4Ol DP Heerlen.

Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Vraag gratis info over reis-
genotenkrant en kontaktblad
voor o.a. (pen)vrienden.
INTERCOMPAS, Postbus
15, Eindhoven.
Weduwe 65 jr. z.k.m. aardi-
ge HEER om samen de
eenzaamheid op te lossen,
liefst met auto, br.o.nr.m.fo-
to B-3918, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette j.man 29 zkt. kennis-
mak, met J.VROUW liefsl
buitenlandse, voor ser. rel.
Br. liefst met foto worden op
crew. beantw. Br.o.nr.
B-3934, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN, werk-
groep 't Guliks-Hoes, Hoek
Agricolastr.-Ophoven 1 Sit-
tard, organiseert iedere zon-
dag een dans- en contact-
avond. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Man 40 jr. zkt. kennismak.
met VROUW 35 tot 40 jr.,
liefst met pasfoto. Br.o.nr.
B-3937 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goed uitziende heer, 55-
-plus, 1.78 I. fors, fin. on-
afhank., eerlijk, serieus,
z.k.m. een charm., sympa-
thieke, slanke VROUW voor
een duurzame relatie. Br.o.
nr. B-3938 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
ALLEENST, heer van 49 jr.,
wil 't leven meer waarde ge-
ven, zkt. 'n lieve vrouw 45-
-55 jr., om samen een relatie
op te bouwen. Br. met foto o.
nr. B-3944, LD, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
J.dame 26 jr. z.k.m. J.MAN
tot 34 jr. Br. liefst m. foto o.
nr. B-3946 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Meisje 24 jr. z.k.m. MAN tot
30 jr., ik hou van uitgaan,
sport. Br.m. foto en tel.nr. o.
nr. B-3950 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Geh. vrouw zonder kinderen
zoekt vlotte VRIENDIN (30-
-35 jr.) om overdag o.a. mee
te gaan winkelen en sporten
(zwemmen, tennis). Omg.
Geleen. Br.o.nr. B-3953, L.
D., Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
0/1<;.71 QQKK

' Hij 46 jr DUITSE afk. zoekt
zij (gezet type). Br. o.nr. B-; 3963 Limburgs Dagblad,: Postbus 3100, 6401 DP

I Heerlen.. Opsporing verzocht, lieve
I MAN met vrije tijd om mijn. leven weer leuke inhoud te

geven. Ik ben zelf 44 jaar.
; Br.o.nr. B-3971, Limburgs
I Dagblad, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
; Nette goed verzorgde wed.

70plus z.k.m. nette verzorg-
i de WED.NR. om eenzaamh.. op te lossen, ben niet-rook-

' ster. Br.o.nr. B-3974, LD,
! postb. 3100, 6401 DP Hrl.
! Man 27 jr., gesch. geen kin-

deren, vaste baan, z.k.m.: leuke VROUW tot 30 jr. om
I samen een nieuwe toe-

komst op te bouwen. Br.o.
j nr. B-3976, LD, Postbus

3100,6401 DP Heerlen., MAN 39 jr. zkt vriendin voor
vriendschap. Br.o.nr.; B-3983, LD, Postbus 3100,. 6401 DP Heerlen.
WEDUWNAAR van mid-
delb. lft. met vooraanst. pos.
in bedr. en maatsch., zou. graag in kontakt komen met
een jonge (dame) die beant-
woordt aan het volgende
profiel: lft. 30-45 jr., gezond

' van lich. en geest., vrouwe-
lijk, . dynamisch, zorgzaam,

' humor., stijlvolle persoon-
lijkh. U krijgt besl. antw. als u
schrijft o.nr. B-3984 L.D.,

' Postbus 3100, 6401 DP,
■ Heerlen.. Nette Heer 53jr. zkt leuke

nette DAME voor een leuke
', relatie op te bouwen. Br.o.nr

' B-3987, LD Postbus 3100,- 6401 DP Heerlen.
\ Eenzame heer 60plus, si.

1,8 mtr. financ. onafh. geen, uitgaanstype, wil graag met
DAME 50-58 jr. si. financ.. onafh. met rijbewijs, in con-
tact komen om samen door- vriendsch. of meer er nog

1 iets van te maken. Br.o.nr.
B-3954, L.D., Postbus 3100,; 6401 DP Heerlen.- Eenz. WAO-er 53 jr. z.k. m.

' leuke VROUW, om samen
i de eenzaamh. op te lossen.

Br.o.nr. B-3955, L.D., Post-

' bus 3100, 6401 DP Heerlen.- Welke nette DAME wil met
1 aantrek, weduwnaar kennis-

" maken? Zelf ben ik boven
!de I.Bom. groot, slank,
1 zacht karakter, 63 jr., goede

afkomst, ben uit 't bedrijfslev
fin. onafh., wie schrijft mij
eens? Ik ben best aardig om. te zien en zal je niet teleur-- stellen en je brief evt. met

) foto beantwoorden. Br.o.nr.: B-3957 LD, Postbus 3100,
fi_ini np M-orl-n

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.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Mode Totaal
Jongens COMMUNIEPAK-
JE mt. 134, zeer chique;
partij jongenskleren van 3
tot 7 jr. Tel. 045-222015.
Te k. COMMUNIEJURKJE,
Sissy-model met hoepel,
mt. 134; communiepakje mt.
128. Koopje!! 045-229560.
T.k. witte lange COMMU-
NIEJURK mt. 134, met toe-
beh„ ’ 400,-. 045-250905.

UITVERKOOP. Communie-
jurkjes, collectie 1990,
jongens communiepakjes.
045-272216/272516.
Te koop COMMUNIEJURK-
JE m. hoepel, Sissi-model,
maat 134. Tel. 045-255176.
Te k. COMMUNIEJURK wit/
rosé, z. apart, mt. 128/134,
schoenen mt. 33, 04490-
-41015.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892_
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Jack Bosman

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

Oft.
de la ROY dakbedekkingen bv

Postbus 3093, 6401 DN Heerlen.
tel: 045-229180/fax: 045-227626
i

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen mei
gar. Bel. 045-418820.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijl
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
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-
gootbeW.ding. Gratis offerte

Voor al uw dakwerkzaam- (
heden, dakdekkersbedrijf
ADAMS, bel voor vrijblijven- ]
de offerte tel. 045-726716. ■

Voor al Uw WAN.:
vloertegelwerk. Bel —
227028. 3U\

td
Wonen Totaal Dj n<i .|V-

pla

"Nieuw tapijt'?
Kom kijken, kiezen en kombineren bij Hatéma, uw ce—-

voor tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegtfop
voordeligste prijzen. me

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling. rde
lac
tofi
Isti
145

♦♦ Hatemé
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741. |T
Eiken-meubelgroothandel 3r£

t.o.h. reüniegebouw Geleen.e Jkc30% goedkoper dan elders j z
49Groenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446. 7=

Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag n"l^09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur._K= Sit
Het Piccoloteam

van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaaren viert L_
Profiteer daarom nu van onze tijdelijke m

Aanbieding
Voor piccolo's geldt 2 halen... 1 betalen (plaatsing öM

7 dagen) en voor reuzepiccolo's 4 halen 2 betfl
(plaatsing binnen 2 weken).

Bel nu 045-719966 I
Het Piccoloteam regelt 't wel.

Kunststof
aanbouw-

keuken
3V_ m. okerkl. i.g.st. mcl.

koelkast-gasplaat-
wasemkap-oven te koop

van part. Vraagpr. ’ 1.100,-.
Te bevr. 045-712158.

Nog enkele mooie
SHOWROOM-KEUKENS

met 40 tot 60 % korting
2x wit massief hout

1 x beuken 1x olm/wit
1 x wit kunststof hoge

kasten
1 x eiken hoekkeuken etc.

VOSSEN KEUKENS
Eikenderweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

Te koop ruime 3-zits BANK,
beige mohair, t.e.a.b. Tel.
045-255587.
Te k. EIKEN eeth. en eiken
broodkast. Kasteelstr. 15,
Brunssum, vrijd. na 15.00 u.
Te koop ant. KLOOSTER-
TAFEL en 6 stoelen. Tel.
045-425357, na 15.00 uur.
Te k. bruine 2 WOON-
KAMERKASTEN, samen

’ 350,-; staande lamp, ta-
pijt, diepvries 045-740857.
Te k. bruine 2 WOON-
KAMERKASTEN, samen

’ 350,-; staande lamp, ta-
pijt, diepvries 045-740857.
Te k. KEUKENSTOELEN

’ 50,-. 2 m. aanrechtblad en
spoelb. ’ 125,- 045-256290
Te k. eiken SALONTAFEL
100 cm doorsnee, 6 cm dik
blad, ’195,-; eiken schom-
melst., ’ 50,-. 045-415325.
INBOEDEL te k., Slakstraat
54, Kerkrade/Bleyerheide.
Wegens vertrek bejaarden-
huis INBOEDEL zaterdag
17 maart Maastrichterln 68,
Landgraaf.
Te k. Massief eiken BANK-
STEL, 3-2-1-zits. Vr.pr.
’700,-. Tel. 045-715707.
Te k. notenhouten WAND-
MEUBEL I. 3.20 m idem
Queen Arme meubels: uit-
trektafel met 4 stoelen, 3 dl.
miniset, tv-tafel, tel. tafel, al-
les i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-442758.
Pr. hand gew. wollen TA-
PIJT 190x195 kleur 1.b1./
grijs-wit en voor kenner gr.
ant. gewei. Tel. 045-715924
Te koop 3-delig wit WAND-
MEUBEL met vitrine-kast en
verlichting. 3/4 jr. oud,
’700,-. Te bevr. na 17.00
uur 045-727768.

VLOERBEDEKKING, ve
dijnen, karpetten, toplbi
teit, vele aanbiediist,
enorme voorraad, grati
legd. Won.mr. Grofi
Kloosterstr, 22 Simpelv
KWALITEITSKEUKENf
topkwaliteit voor een ne
le prijs. R/J Handelso—
neming, Stationstr. " (

Nuth. Tel. 045-242602.ar
*)a

Te k. weg. verbouw.-?
BANKSTEL z.g.a.n., p\<-
woonk. kast (noten), ’Ur
en enige jukeboxen. Aker
Nrd. 164, Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-; gasfdf'

’ 95,-; diepvries ’ rTel. 045-725595.
Zoekt u 2e hands f,2
BELS (veel keus). Koter
derstr. 208, Hoensbroefri
Te k. OMASLAAPKAL_
geh. compl.; Traplc
machine Singer; Trap 'machine Paff; Te bevr.l2
719136 tot 18.00 uur|p
20.00 uur 04492-3029. ij
Complete ANTIEKE fct
slaapkamer te koop. 1c
045-310706. s-
Te koop eiken TAFEL,
met 4 stoelen, biezen zfnieuw, ’ 600,-. 04493-g,)
Te k. GASHAARD Dru;af
kachel Etna; tafels, ke^kast, dressoir, 1 pers.^
compl., lits jumeaux co£burostoel ’ 20,-. Kijkdaf
terdag van 12.00-16.00JSPleistraat 7 Nieuwenrv*
t.o. zwembad. "
Te koop GLASGORDIJb
met mooie kant en h 4prima kwaliteit, z.g.a.iji
1.42, br. 1.72-2 maal.B,
’185,-. Tel. 045-75057fl
Te k. massief eiken TQ
KAST en ladenspind£
perfecte staat, eet<£
klassieke zitmeubels, to
kenkast, antiek burootjfc
video-meubel. Info O^C
12892. T
Pracht zwaar massief L
EETHOEK vr.pr. ’ A
(Ijr. oud) 045-323830. J\
Massief Frans blank #
meubelen te k. COMMy
2-drs. ’400,-; saloi" :

’ 350,-. Tel. 045-22590;
T.k. massief eiken BUP~
85x150 cm, 2-zijdig B
baar, tel. 04459-1760.
T.k. massief eiken BUfl <85x150 cm, 2-zijdig 6|:
baar, tel. 04459--1760. Jr,
Te k. wegens verh. v^ï
VLOERBEDEKKING
markies, tel. 045-22074 ?

Zonnebanken/Zonnehemels \
Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator l
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,--.

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-135Ï

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

van Uden zonnehemel^
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 69$

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212jft

Computers f
Atari MS/DOS Computers

8088/8 Mhz cpu KB Ram on board
Idisk drive 360 KB 5,25"

EGA-CGA Hercules MS/DOS 3.3 GW Basic
Incl. monitor en muis ’ 2.275,-.

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444——:—r- ~rr : ... .-t.

Te k. COMMODORE 64 met
toebehoren, printer, disk-
drive etc. Tel. 045-229256.
PERSONAL computer Dec.
1989, Commodore Colt 10
Mhz, 2 drives, 1x 31/2 -1x
51/4, monitor monochroom,
printer, tractor en sheet.
Ned. gebr.aanw. en gar. vr.
pr. ’ .2500,-. 045-423208.
Te k. PC VENDEX Head-
start 888 KT Turbo, 2 x 5,25
dr., monitor, muis, printer
Star NX 1000 en softw. Alles
samen vaste pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-750491.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN-1
Met gar. va. ’ 125,-. PJ
25 jaar tv-occ.centrum <j
Grasbroekerweg 25, "
len. 045-724760.
Aanbiedingen ■ KLEIJ
TV'S goedspelende PH
TV's grootbeeld ’ 125-i
deo geschikt 12k. P_
’165,- en ’195,-. IjPhilips met afstand?
’345,-, ’395 en /*
Enkele Philips tel«J’595,-. Philips ster^
’595,-. Alle TV's meU
TV Occ. Centrum 31
Grasbroekerweg 25, "
len. 045-724760.

Radio e.d.
2 stuks SONY Walkm*''
spelers, 2 mnd oud, nf’445,- nu ’195,- pt
Occ. Centrum Geel, vi
broekerweg 25, Hee
045-724760. y

Voor Piccolo's .
zve verder pagina,,J

Limburgs Dagblad Zaterdag 17 maart 1990 " 12



Huishoudelijke artikelen
-UW-APPARATUUR:

—t div. gas-electr. inb.
Dinaties met 40 % kor-

_(v.a. ’900,-). Keram.
platen v.a. ’ 995,- etc.

,JpSSEN KEUKENS
inderweg 77 en Glas-
lis Kerkplein Heerlen.

__Tel. 045-717555
t»G-
>g_op GEBRUIKTE was-

ines en wasdrogers.
g.rdelen verkoop van

lachines, koelkasten
tofzuigers. Van Uden,
Istr. 12, Hoensbroek.
145-212655.
tos in het Limburgs

Cad zijn groot in RE-
AAT! Bel: 045-719966.

Te koop witte Pelgrim inb.
OVEN met grill ’ 150,-. Tel.
045-463658.
Te koop AANBOUWKEU-
KEN, elektr. fornuis, ijskast,
wasemkap, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 09-49-24562816.
Bauknecht GSB3SS, VAAT-
WASMACHINE, 4 jr. oud,
weg. verh. i.pr.st, pr.

’ 300,-. Tel. 045-753973.
Te k. DIEPVRIESKAST, 2 jr.
oud, z.g.a.n. Tel. 045-
-219693. __
Te k. VRIESKIST 300 Itr.,
iIgnis, dikwandig, z.g.a.n.
met gar. papieren, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-225538

Kachels/Verwarming

" Buderus,
Srgas, Radson, Nefit,

I.-ketels.1 '.-ketels. Scherpe prij-
ken, goede service.
Köhlen, Rijksw. N 104,
i ziekenhuis Sittard.
490-13228 of 14862.
,HELS, keuze uit 200 st.r Köhlen, Rijksweg N.

04490-13228.
*■ —

Te k. grootmoeders FOR-
NUIS allesbrander, i.z.g.st.,

’ 400,-. 04404-2400.

Houtkachel EFEL 70x75x40
in prima staat, vr.pr. ’ 550,-.
Tel. 04456-268.

KACHELS grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

t j Muziek
_-__________________P^__^M^MH_____P^__-__P^^HW_V^ViH^H |^k *

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

p/blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
lijstapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

" Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
«JTTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

l Koop bij de man die
,( het ook bedienen kan!!!a.

" gevraagd door verza-
!.ar LP's uit de jaren '70.

van het
rurgs Dagblad bestaat 1
ken viert feest! Profiteer
.3m nu van onze tijdelij-
Jjanbieding. Voor picco-
leldt 2 halen...l betalenltsing binnen 7 dagen)-por reuzepiccolo's 4 ha-

' 2 betalen (plaatsing
"&n 2 weken). Bel nu
W19966. Het Piccolo-
kegelt 't wel.
3IOSTEMMEN en repa-
3, "De Tuner" Tel. 045--"»26.
t'k- v. part. div. proff.
■AJIDSAPPARATUUR v.fct/PA: Bass-bins, Mid-■loogboxen, versterkers,
JS-over, monitors, 24-

-mixer, multy-kabel,
■P's, slight-cases. Nog
jMr. oud. 04492-3824.

;W ’ 30,- p.mnd. direkt
i^aar van 0.a.: key-
.'ds, drumstellen, orgels,
jfen, piano's, accordeons
i^tapparatuur enz.r 9naar onze speciale
itenkaart. Altijd aanbie-
fèn en occasions, alles
i Flight-case nergens
JJkoper. MuziekhuisJNA, Mauritsweg 48,
f- 04490-33227, ma. t/m
fPen, do. koopavond.

PIANO te koop, kruis-snarig

’ 1.200,-. Tel. 045-420576.
Erv. BASSIST-zanger zoekt
aansl. bij dansorkest, bij-in-
strument Keyboard en
dwarsfl. Tel. 045-415747.
Te k. KEYBOARD Technics
SX-K 700, 2 jaar oud, pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-722309.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
Te k. KEYBOARD Yamaha.
Tel. 045-444527.
Te k. ROLAND U-220 rs-
pcm Sound module, si. 3
wkn. oud, 5 jr. Voll. gar.,
Nw.pr. ’ 2.300, vr.pr.

’ 1.600,-. Tel. 045-254923.
Mega-tone studio's. Digitale
opnames tegen analoge
prijzen. Arangëmenten,
composities, CASSETTES,
cd, enz. Auditie voor nieuwe
projecten zanger(es) duo's
etc. 04740-2057.
Te k. PIANOLA merk Duck
Son & Pinkter, met 100 rol-
len ’3.750,-. 04906-1387.
Met spoed gevr.: PIANIST/
Toetsenist v. dansorkest.
Tel. 045-310512.

Foto/FilmK— __
ÊOCHT foto van oude
_Wabriek in Ten EsschenK-nsbroek), pr.n.o.t.k.,
''045-725746

Super 8 camera CANON
310 XL met projector en toe-
behoren, ’ 250,-. 045-
-218826.

i Kunst en Antiek
;^e rustieke meubels.

De Die-pZjtest. 04998-99108.
L koop gevr. antieke

en gramo-

keuze in antieke
,cri, vitrines, klokken,

en curiosa vindt u injl 1 500m2 showroom.
«HOFF Antiques, Am-raderweg 9, Hoens-e
9K-centrum. Tel. 045-- Geopend: dond.i_jaterd.
j*l antieke MECHELSER^k als nw., vpr.

045-323830.
I'^K Simons Nuth,
iPstr. 45 A, t.o. ingang
J naast chin. rest., dond.
fjjvond. 045-243437.
y^ggrip voor de regio!
js>drs. Franse JACHT-
J ’1.450,-; Franse
,l"eethoek, vossenkop-
; ui ttrekb. m. 4 stoelen
2Ü»-. 045-462124.

ais u ons voor 1_i uur s mor
gens belt, staat uw PICCO
LO de volgende dag al in he
Limburgs Dagblad. Tel. 045
719966.
Te k. mooie POSTZEGEL
VERZ. BRD, Berlijn en DDF
gest./ongest. 04492-1529.
Te k. gevr. geëmailleerde
RECLAMEBORDEN. Tel
04454-5741.
2 antieke KASTEN Charles
Dix en Drents kabinet. Tel
045-424494.

—ag^N.~f_^gg—
exclusiefCopie cAntiek^

S
Opvallend aanbod vat

sfeervolcopie-antiek:
prachtige collectie massief
eiken meubelen in dwene

nadere informatie o\*r Ct:
mooie assortiment.

j\ ZONDAGSOfCNI

BETER MEUBEL
B*.nmar Ek., 127.3572 MLCktT.l 09 3211633»

Braderieën/Markten
jf^ARKT Hulsberg. 2eat^ag (16-04--90) nog
iQ^gsmogelijkh. Inl.

ir Verkopen? Adver-,^o4s-719966.

Nu inschrijven braderie Har
tje HOENSBROEK, Hemel
vaartsdag 100.000 bezoe
kers, alléén voor handelarer
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

x^_^ Uitgaanswegwijzer

ae2el|ig uit in Café / Bar, ïaveno
34a, Heerlen.

Wenkaart ’ 15,-.
geopend di t/mzond v.a. 19 uur

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.

s-»^__ Te koop gevraagd

ins
al Uw oude METALEN.

Thaa iud- LooP Recycling/l^inandel, Kissel 12-->^Sllgn_o4s-726392
prjis voor POST--s'chti7' mvn'en, goud en

1. sno rten- Akerstr.ï-,^ Hoensbroek. Tel.

i -j^evr. DEFECTE kleu-
ïanat '82 (typenr.

i's i^n) en def VHS vj.
j^<g!___4s-723712.
i CÓntilV^ .mUnt P°s,z-H»r , bet' vr'ibl- ta*-1r- 109, Geleén.

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
W_h VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. g.

Bel vandaag! 0932-
-87786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog, andere.
Gevr. IJSKAST, gasfornuis,
diepvries, bankstel, slaap-
kamers en inboedel. 045-
-725595.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te kT gevr. ZONNE-
SCHERM 1.50 m tot 1.70 m
breed. Tel. 045-317731.

Jonge/oude en fonkelnieuwe
VIDEO-RECORDERS t.k.
gevr. Spec. gez. duurdere
matrassen 0932-87-786810
Te k. gevr. aluminium
LADDER "plm. 10 mtr." en
badgeyser. Tel. 045-228054
Te k. gevr. OPZICHTERS-
MIJNWERKERSLAMPJE.
Tel. 045-271209.
Prof. ZWEMBADFILTER-
INST., zwembadstofzuiger,
zonnepanelen, grote schuif-
puien. 045-224700/259527.
Gevr. SM-SPULLEN of kle-
dingen en materialen. Tel.
04490-23203.

Diversen

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

U faxt nu voor ’ 39,- huur per maand.
Leufkens-Dubois, Heerlen

_!__ Sittarderweg 58A, Tel. 045-726444.
Te koop panklare

halve varkens
04743-1216.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop HONDEREN ge-
galv.; antiek bureau en an-
tieke kast. Pr.n.o.t.k. Tel.
04451-1509.
Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Te koop BRANDHOUT en
1-assige aanhangwagen.
Tel. 045-412852.
Te k. nieuwe OPENHAARD
Tel. 045-416039.
Te koop SPEELGOED:
Transforrtiers, zoids en ror
botix. Tel. 045-463658.
Te koop HOMECAR cara-
van bwj. '82, z.g.a.n., afm.
4.22 I, tev. windbuks (wed-
strijd). Hompertsweg 19,
Landgraaf. Tel. 045-311003
Te koop METAAL-
DETECTOR. Tel. 04450-
-3436, na 20.00 uur.
Te k. 2 KAPPERSTOILET-
TEN met 2 stoelen. Tel. 045
-311006.
Te koop, COMMUNIEJURK
met toebehoren, eiken keu-
ken mit electr. oven en een
campingtent 4-pers. 045-
-464184. na 17.00 uur.

SUCCES is geen toeval,
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure: Gnosa
Hennekuilstr. 14, 6121 KW
Bom,
POPPEN te koop aangebo-
den. Tel. 045-213212.
Te koop Smeva KOEL-
TOONBANK met onderkoe-
ling, 3 mtr. 04490-45230.
Wie heeft 3 tot 5 kaarten
Concert TINA TURNER.
045-224700/259527.
Te k. AQUARIUM 801. 60h.
en 40br. met inh en zuive-
ringsapp. ’ 350,-, en fitnis-
toestel ’ 250,-. 045-224656
ALCHEMIST/helderziende
Ri-"mas". Meester in de ho-
gere toverkunst, propageert
thans op doorslaggevende
wijze in België, Nederland,
Duitsland en Frankrijk (bin-
nenkort via de tv. sateliet)
de ongeëvenaarde Talis-
man/Amuletmagie; wenst U:
zakenverbetering, relatie-
hereniging of aantrekk., ge-
nezing van allerlei langdurig
kwalen of andere kwesties,
dan is dit het juiste moment
om met dat probleem af te
rekenen. Bel vrijblijvend
04490-73101 (gratis folder).
Discr./baatvol & doeltreffend
Tek. ROLLUIKEN 3 x 0.80 x
1.37; 1 x 0.90 x 1.60, 3 x
0.92 x 1.16. Vondelstr. 63
Brunssum. 045-253079 |

\ >V **WBÊlmMmmmmmmmmmm\
\ 1 / ~~ I l__ _-*J * J I » -P^r^i.
\ * -____j._..-_...H _IH_.M
\ romp: beuken, pen en ___^^|^B **m
\ gat verlijmd; interieur:ouder- I IWi rAI I |TAl i^jiiß

wetse hoogstoffering, zes- | \'g L^J. "-L**-! L^3
"*—s slagsveren, krijn afgedekt

*\ met rubber kragen; zitkus- \**M*T'r ***^r**msens: hoogwaardigkoud- '^ T^l |[*IHN*I
schuim; losse rug: \ L*^ * | L^-JT^-T^-LT
rugkussens merk'Duffry";~-~—. i i leasterug: koud-

■’
~fl

’ \ schuim afgedekt. ■: ■
TC l_^^^^&^HPlJ|_||_||_H

( V) V^_^_y£^\»&E_Js\^-^&C^ 'M

-— rTi^^L ■ Ïl___!2 !___l_____-_--S-l_ -3 ÜT H. i C%

____r_-__L^_____-K_k* L \y mf " ~afrEto**^u^*Mh ■'C'-a-i
__B_-_Bfx__-__-__V %T^rJmMMMMMMm MM\^w^T^\V^Tm+L^^[':^+\\w\* BUIK^T^ 'J»]|MV*/"T»fi].4ll

Kt* ëmSö r" T * i __i i j r^fl

. _______________________________ i____________________________________,
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.Vakantie &.Recreatie <&8
Vervolg Vakantie en Recreatie

I Zie pagina 22 + 24 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
i

Een Turk laat u Turkiie veel goedko-
per en beter zien. Ik bied u alles, van
de |acht t.m de camper, van het hotel
t/'m het pension.
Bijv. vliegreis Stuttgart-Antalya-
Stuttgart DM 499- 1 week
huurauto DM 479-

Tel. 09-49733144813, fax 42182.

~~~~
Vakantiehuizen in Zweden

Anita Heuer, Langenhausen 1. D-2742
Gnarrenburg Tel 09-4947637542

Om snel
bruin teworden
verlaatubijBeek

deautoweg...
Ga zorgeloos op vakantie met fiRETRAquasun, Arke Reizen, Bel Air, "'hünnnc s^P*Eurojet, Gulliver Flytours, Hol- ...Ku.UUU.r).....
land International, Neckermann, K/7^iSudtours, Sunair, Sunrise, Tui- ....f/H:?. t^Ör
Reizen of Yugotours en vertrek (IRLLORCFI
vanaf Maastricht Airport. .0/70Informeer bij uw reisburo. ...J.i-f.[(r.U..

1 MAASTRICHT]
Mtf^S WsPriLms

AIRPORT ï GW* SP/./7 —1 Minrun w W^ïBkWm~^S& >... omdat 't zo makkelijk isjjj &4JQTQNÖI fj tv^?.t r\

SCHWARZWALD H
JÉ4 SPORTHOTELImf TANNENHOF

met dieet- en beautyfarm
Speciale arrangementen

.Gesund und Schön"
voor dames en heren

*******************In 7 dagen ontwateren en
ontgitten door de succesvolle

AARDAPPELKUUR
****************A.u.b. brochures aanvragen

A. LIPKOW GmbH
D-7595

Sasbachwalden Schwarzw,
| Tel 09-49784123027

Vakantie in de DDR
Vakantiewoningen, vakantiehui-
zen, hotels, pensions in de DDR :
bemiddelt: Ferienhaus-Vermitt-
lung Ruckert, Wendische Mark
14, 0-3440 Eschwege Tel 09-

-49565170144i— , ■

Ontspanning i h. zuidelijke Zwarte
Woud 7 dagen LO va. 133 DM

Info: Verkehrsverein Bleibach e V
D-7809 Gutach 2, Bleibach Tel

09-497685214.

Bayerischer Wald«A . Gasth. Forrai
D-8359 Furstenstein-

°*^M^^ Dreiburgenland
Tal. 09-4985048000

Beleeft u heerliike vakantiedagen in hei
romantische Furstenstein Schone mo-
derne kamers, gezellige gastenvertrek-
ken. smakeli|k eten, goede dranken,
Biergarten. terras, ligwei. kmder-
speeipi eigen paarden en pony.
zwemgelegenh VP va OM 32-, kin
derkorting 1 uur paardreden in pen
sionpnis inbegrepenl_, 1

W\BOEK NÓÓIT
ZONDER!

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Neem het zekere
voor het onzekere.
Boek uw vakantie
bij eenSGRreisburo.
U weet wel, met dat
lachendewereldbol-
lere op de ruit

Daar ontvangt u
tegen eenkleine ver-
goeding een garan-
tiecertificaat waar-
door uwreisgeld ge-
garandeerd is. Pret-
tige vakantie.

Tel. 010-4146377
Viditel 75003

111111111111111111111111111111111111l
_______
i

\){\ KW -Oyi _Tli_r-^ Houdt uvan een prettige vakan- ..-^^jj tennis, fietscross, jeu deboules,
-L/C XJ.-_l\-^J.J.V-7V-'JLJ. Lllv tic in eigen land? Het liefst met '/rfSÊ&-\ sfeervolle restaurants, een gezellige
f± jm j j% een tent, caravan of in een ({^S3K croissanterie... datkunt u
/a l\_ XX\*\*\\*\ X\*\*\lf ijêr* * bungalow? Kom dan naar {MXL* allemaal komen zien en 'C^P|!*__ri-17 J-1"i-C*t*X v *■*-*-*****- V-LV^ :-iJ('j|" de Voorpretdagvan jE^AG&tó beleven. De Voorpret- /jmm^Q"
U.PIVT ATA^WW^vf-rlor* :W' RCN. Zaterdag 24 ■ ffiflpjJL dag is als het ware een /?JE|£SP'-XV\^i\ VOO-njl6tQClii -'W^ maartbent u van rf*-*""*** dagje vakantie bij RCN. 7 (g^^?-
--a -« -^T -i \\^®-_2? harte welkom bij één van de ""***B__l_Ks}|_§~-
l_7VV_rV» _rv_K% Vl-TklV_r*_ryri <& GÉT RCN-recreatiecentrain Uw eigen vakantie -^T^-7^KOllltill, IltïDDtïll Jf*** Nederland voorpret

' # Kom zaterdag 24 maart naar één vanrl oof* /__./_vri ioOf* 15)'T! CÊ at *s (^aar nou eu^ aan' deRCN recreatiecentra Ze zi Jn er in
V-LCICIX \TCJ-A Jd.CU- Xd-XXc^ Op de Voorpretdagkrijgt u een heel Nederland. Wilt u meer

flj " | V/_i-_-»" .volledig overzicht van alles watRCN ._>JlW>w informatie?
TllP-TlPï* Vflfl te bieden heeft. En dat is veel. RCN V^y-^l Bel 03438-13547.

V.'X » UJLJL
»^ "^/j-Lx -^L heeft royaal opgezette vakantiecentra C_& ./S^ I neem rechtstreeks

■^OO -f^f^j^j^_S—^___--t^______j_&_-- met vee^ rust en ruimte. Er valt ook v~r~r\ J kontakt op met één
,i Sft ._ jWR«^§^SBB-BPW^*-veel te beleven bij RCN, zoals surfen, I V_J I van derecreatiecentra.

j.Lslpg^P^^ Bij RCN krijgt uw vakantie de ruimte!
SNEEK,RCN De'potten. Offingawier. telefoon 05150 - 15205.APPELSCHA,RCN De Roggeberg, telefoon 05162 -1441. DWINGELOO, RCN De Noordster, telefoon 05219 - 7238.

EPE, RCN De Jagerstee.lelefoon 05780-13330. ERMELO, Het Trefpunt, telefoon 03417-58774. FLEVOLAND, RCN Zeewolde, telefoon 03242 -1246. DOORN, RCN Het Grote Bos, telefoon 03438 - 13644.
OLDDORP, RCN Toppershoedje, telefoon 01878 - 2600. CHAAM (N-Br), RCN De Flaasbloem, telefoon 01619 -1654.

I . -?i a a. ! 1

NaarEngeland!
VERGEUJK DAN EERST
WAT OLAUU ALLEMAAL

TE BIEDEN HEEFT.
Tussen Vlissingen en Londen brengt Olau ongekend
veel luxe in de vaart Voor iedereen, want Olau kent
geen klasseverschil. ledereenreist eerste klas. Op de
Noordzee steekt de Olau Hollandia overal met brug
en schouders bovenuitHet isverreweg het
modernste, het mooiste, hetkomfortabelste en
absoluut het grootste veerschip van deEG. In mei
komt bovendien het identieketweeling-ruimteveer,
de Olau Britannia, in de vaart. Bij Olau is hetaltijd
feest met 'live' muziek aan boord. Hiereen paar
voorbeelden van de extra-luxe.

'VIER RESTAURANTS
Waar kunt u-kiezen uit
4restaurants? Van snelle

snacktot een uitgebreid
klassedinervan
4 gangen. Of onbeperkt
genieten van het Carvery
Buffet Per
persoon v.a. f 22,—
SAUNA OP ZEE
Een fitness-center op
zee, wie anders dan Olau

komt daar mee.Een duik
in het zwembad of een
verkwikkend bezoekje
aan de sauna. Zo fris en
monter begint alleen bij
Olau uw
vakantie naar
Engeland GRATIS
LUXE HUTTEN
Welke hut-akkommodatie
u ook kiest bij Olau kiest
u altijd voor vijf sterren-
komfort. Alle hutten

\ jöjj^-+4-a-J--4-- Wat andere veerdiensten
\±2y /*~v\ betreft kunnen we niet

S--^* veel melden. Wij mogen«-___i^N"*-,*-_. niet vergelijken. U wel.r-i^^-^l Kijk en vergelijk welke
-jy^^ ~"~~~~^F veerdienst tussen
y '-.'■■'■'fmT Nederland en Engeland
l\.. -' - -~;-':JmMi~ de andere het nakijken

hebben douche en toilet.
En nergens vindt u lagere
tarieven dan bij Olau.
Per bed ____.
va. f2B-
AUTO MEE
Engeland is het land bij
uitstekvoor een auto-
vakantie. Olau weet dat
als geen ander. Voorde
auto met vijf passagiers

_________P^_^r
berekent Olau absoluut
het laagste tarief.
Enkele reis -_ _ _
va f24-
0LONDEN
Londen is the place for
you. Niemand zet u
dichterbijaan land dan

Olau. Op noggeen 80
kilometervan hartje City.
Enkele reis inkl. trein-
kaartje vanaf elk
NS-station in
Nederland v.a. f 109-

_X___. *: t4)l__H_b____________-
* '^^***t^

De uitgebreide gids met reis- en hotelarrangementen ligt
voor u klaar bij alleANVR-reisburo's en bij dereizen-
verkopende banken.
Of belrechtstreeks met Olau: 01184 -88000.— Olau

VLISSINGEN ZZSHEERNESS

fminburgs Dagblad
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_______________________________^H_Paia,l________________________P l<'^Bll^fl_i

lip-» Ld W^ ■ Jm

B'S Pik ~aJ
___-__-_-_a_ ft_i—» Ijt| bL .»__é_b

MMMmWF^

Mi I
_B »

__V fl *__.__i

____! ______l^^^____-^^^__-P^^^^^____P^^^^fl^^^^^^^____^

■WB---^^-iiBBP-^-l,_'---fJr^-"^
ln Ethiopië heerst hongersnood. Door droogte en oorlog zijn de oogsten mislukt. Mensen hopen
op vrede, maar de honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd. De televisie
toont weer beelden waaraan wij nooit gewend raken. Het is niet de eerste keer dat wij /Zi-JtS
uw hulp vragen. Maar we moeten doorgaan.Wij blijven geven om de levens van mensen. ETHIOPIË
Die van hoop alleen niet kunnen leven. SAMEN KUNNEN WE ERGER VOORKOMEN.
UTSEI HIIEI SltlZtl - lEIISI - lEISEI II IOOD - MM/SIST UI TIIEI - IEOEItIIDSE 101! -RUIS - STICHTII- OE CUHE-ISCHE «Uil - llli 1111l- TEIIE lES NOIIES - UIICEI HUIUII.

■Hl...lW»|d_._'.».VW

Heeft u een
vuurtje voorme?

Hrt kan Kftx'iin.ll du! iemand WW jih.lm de jfitenheelt
dal /i|iiStyH. al hnindl Ken <niM.hukJij;t .i'iMrr**llßiu'
lr-.il |M11 lipK.llli. )^l|k M.tirh|lKKltT. lIKIISIII/IHIIR-tOllk
UMIKl> CTIWIKITN kutllßl) J5--I1 MISM.TII-11 ein -ttste leken
vjii ht7.lliH.lldVlkii-.IUK' Zi-kiT wuDiH.tT/iilki-iliii^iirvjjel-
iiuuij;vi-rktmten

lh.l verknip mi dementie c>a\ netexteliik.dal vaak pas
Lui iliwk.i|k wuntl u_l er vnde handis AU miandttHil rare
duidende*.. Ile jywpnp ik' \MTkrli|klieKl kv,i|lraakl Kiilh'l
t-4,-lnkiktw wei meer aankun

Zii'll pulmil /iki heter Kt-mlneii /i|ii wanneer deziekte
eerekT «te widerkeiid In een derde vande /i|ii

ut nTvtuinM-kii inren \n^ ■Jadnmidrl aMXa te hrlian-
ik-kn Vbu deiiUTiKe f/sJkst ht-Jaat opdit nMikiit min
#x\\j*nk7Hij; maarduur de-|Hük uTzurßiin;»tr lodi piile
\LTlx1tTlll(;tll<)(^')l|k

Vti^wiadili[<iH-k1 <*1 j^keuTjjNsin^niaaiden hquude-
nn welm i»i dnimiiie komen wna.ii ftees er ukn np
inuv. iiiii|;eviiin IXvfcruvtrtcpßM.il Kn waaodiuwmelk
Kevalde liurvirh

lliitKiilK' b tvti urraderluk /leklenriict". dm ml VW-
warnnn Irentf Maar alswc ik1utm.lhiiim.-h.iici-nkT herken-
nen. /i|u «v heter 111 -aajl 0111 te Itetpen

I Gratis boekje om dementie.
IMivruvtr Jen«nl»■ k\-J 11 in itii |7_li-tK«k|t: <l_t *i| li ln- |

/iikltiiwnwa 11 lic/c hun 111 mi Kuh-nkernk'iiivi'-jppe
_

sliuirl naar MXI. p.lfoMtm I MI7Ki **mi)..»i V 111 u |I I 1.7.onaan peftl/_xi.+_. p_iklu.ii voor ik' verftii-lkii_-.il'

IMh tas**! |
Aikr. j , |

I vmmét, -_ ...-.-

«„*___. SIRE I

RSE- x
Bt v*v_^l_:li^_i
m i il_B B___! '^Sl-I _■

E:jj';:L!;Pl|:B I—l
__kN' "^^S-B Bh.
___£_i^v :::i^-@a__l

_V KB* . i^iytefcl-Pr rJipl BiïHws^0 _H___^^i !# -__-_FT-ïi< _■ tl_Xi «
■r yr ■■ Biilii _HB 1 19 I

'-'' IpéH ■* m MtWMëÊ WËÊÈ- " sV-tsNvw \\XSHfI-_i H—fl■|f Illiß Br ü rlfm HilP .:. ________H______^-_______ll-l_Ht s Hfiii/iwflflr «fl. IHHr ______-Ki^H-l Wli-Piwï/Jwl^iii^H-0811 W JB ■F ; IBRilïilj lii-MPVi^ll-i^^_-l1 T JrM ■_fl__Pr ; ifl_Sïiifl__ll rMJIf /J^_Wf/l-F-®Cva__P_H
>; > > & ;s v: &-fl ."■"" i _I__S SarM** #*3Sk#_p__-_BS?Ï-_3

mTMM^^^MË WÊè 'MllMrllfaßmMßk
B^®v\jlm jI m^^^^^ÊÊ^Bi ___r 1

I

Deze man vond E »■--■»■*»■■..■

een Donor Codicil maar eng. I «.- i_r_l^WflrW--_-i I1111 1 I I ' -_B§9 I "'"' '* *»******H ______-! ■k. _» 1 \ I
Totdat hij zelf _S^__srTWriTi I °t_!!!_-_l__. M

WHtti-iil-fci illll iui -frhi^nrfjf»«rln-HW-JfttK N**m
een nieuwe nier nodig had. ■■ Adres

S^^__^^^_______________________| PD-Kodt'WtoonctMKICf^_lWie vandaag een ernstige ziekte aan bijvoorbeeld hart, lever H___l ***"I I
of nieren krijgt en alleen een levenskans heeft met een

transplantatie, komt op een wachtlijst. Bekijk het eens van de andere kant. Stelt u zich eens

Die wachtlijst is lang. Zó lang, dat er mensen sterven vóór voor dat ü plotseling zon ernstige ziekte krijgt.

ze aan de beurt zijn voor een transplantatie. Zoudt u dan niet hopen dat iedereen een Donor Codicil

Die wachtlijst is zo lang omdat er veel te weinig mensen zou dragen?

een Donor Codicil bij zich dragen. Sommigen omdat Denk erover. Praat erover. En haal een Donor Codicil bij

ze 't maar een eng idee vinden om na hun dood uw apotheker of huisarts.

organen af te staan. «sss^Ws.
Anderen omdat ze er gewoon nooit over hebben nagedacht.

Daarom sterven er mensen. Het Donor Codicil. Van levensbelang.

___!
1

MOLLIG?
MODENSCHAU

_^E^ Mitlwoch, 21. Marz 1990. 16 Uhr
____i____rl^WliA Restaurant Klisenbrunnen, Aachen_B-^__9R-_^_r Fricdrich-Wilhclm-Platz

|r^3r'___W^__r Pro 8ra"lirl: Pelcr-Koss-Show& Franfois (Top-
■fe_taPy_^^T Bauchrcdncr), Einlrill 10,-,Karlcnvorvcrkauf

Sm
unscrer Filiale oder Tagcskasse

MODE FÜR MOLLIGE

«¥VLL
DAMENMODEN

Blondelstraße 16-5100Aachen Te1.403485
Dortmund ■ Bochum " Hagen " Soest

I * 6000 m2meubeltoonzalen I

* - stijlmeubelen ___*_____________i (ffTWßitmm inS - rustiek eiken meubelen ___________^-____-_____B -_m_BB "Ilr~ \MWMMmMmm .au__■■_. i £ _r^__L j II j \ _t ■___-_-_$&»&_- moderne meubelen || \ \ * Bf- slaapkamers fl^-bfl ml _, M ln_fi____f__l- - tienerkamers -*_-B__M' - kleinmegbelen *f BBI - vloerbedekking /L- gordijnen B * * '!___/» j**ÊÊmm\- Oosterse tapijten flj BËS_-_-__ÉS-i__l_-XB_É_KI- uitgebreide collectie et B_--I_-ll_--_----a
seniorenmeubelen ISME-* - aanbouwkeukens __tl^**___Mbadkamermeubelen ■

* ★ Volledige garantie
I ★ Eigen servicedienst

ir Vrije toegang

Openingstijden: jffÊÊ\mm mmmkm Jj^
ma. t/m vr. 9.00-18.00 u. W*^

zat. 9.00-16.00 u. Mf

ËÊWËk Jggf^f|^^|^H J"* BEATRIXHAVEN MAASTRICHT I
■^k^^ICUF"1 flflflflj lIT I GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 M

m
mtmUmm\Um^n | PJj^^^ volg bord a___i BEATRIXHAVEN 22 AWW

Jpl DREMPELS WEG! ~§s&Mffl&1

-_-f^-_H_r " __r6_lv _B vmmji

In onze zaak HEERLERBAAN is onze slaapkamerafdeling sterk
uitgebreid. U vindt er een keuze uit meer dan 50 stuks in de

kleuren wit, parelgrijs, antraciet, zwart etc. KA A
Tevens een grote collectie in \N^ L^f Ischuifdeurkasten, oo °°* //? ZJÊ
matrassen, spiralen, o**'*^ zm

éénpersoons ledikanten. u*f*bA * "mM
_. cAd fl___v I.......r ......fl _____ «■■■■__. I

__-L-_£_f^l « jmMWmm JM# 1 K . 'flßajl

-_______ii-ï_i_ï__^>'

lIBW^^ .______JM
|^MgMM|M^^H^Bfl|_HflVi-H ■■■MI^V ___H--.^H^---1H iM^^lflßH "V|^^^H
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__________t^S*/^"i"s*»* I V""" o nastë^"

l*!_2SJ£sB9M \ huidige w«

■ Bi \kunne^orien.B , \ -«gepas»
___K &_#¥ - ■■ ïT-_i__F"' \_H ::" ■ :[::::iwÊR£Ê \■BB IBbl ■ ' ï^WfiÊkn'-■ \I l IBra i__J§ _J

I HUB. DOLS &CO
Staat 4óuU 1905tyvumt voor "KioaUt-titf

\***m*******mm***
m*m*\****\ u

\^^^ \

, n praK^^ldeli^ '° „tin** S J>

Inhoud: behandeld wordt o.a.
ontvangst, opslag, ontdooien,
afbakken, het creatief afwerken en
het presenteren en verkopen van de
produkten. Het diplomavoldoet aan
de eisen van de vestigingswet.

1S Start: medio april in Heerlen.

Uitgebreide informatie ligt voor u klaar!

il

Centraal Onderwljilnetituut
'J M^^M^^kM P^^^ voor de Levensmiddelenbranche

I lil X-!\m Postbus 142 3970 AC Driebergen /
L. Jm9 Teleloon 03438-13494 /

-

I ' ' ~~
Uw huis op dit formaat in

de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrenteen
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de v.oer^___

I En de makelaar weet van
wanten en kranten.

~ __fli _.'__»».m»«f _._i-ie--l _Ü

miBn9.pe"^e^— twiYvrrMii\r *.-T^S^BÖÜWKOMPASf
Mwf^k DE VOORDELIGSTE KOERS VOOR ELK KARWEI A

*££%* SluiS Bur9' Lemmensstraat 88a, Geleen, tel. 04490-51666 ]A

,i

■^TOTALE LEEGVERkÓÖp |
.n slechts één week HH

wegens verbouwing van ons pand Ik I
I Rijksweg Zd. 193, Geleen PJ

tel. 04490-55052 U

II ENORME COLLECTIE GROTE Uil
EN KLEINE MATEN TEGEN W\

ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN pi

IUITZONDERUJK LAGE PRIJS! BSSgsBBSSS_I
__. „ noed zrtc°„epc p en Bi *Ime. een 9°* een tnsse ®^J|
j iPB _____f^^B

Lr**v H_k

l__M ii.it. ■ f 3~ -f p / !
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Van Hecke Catering is een onderdeelvan de Van ê
Hecke Groep. Binnen deze groep werken meer
dan 4000 mensen. Van Hecke Catering is
Nederlands grootste organisatie op het gebied
van bedrijfscatering. Dagelijks voorzien wij meer
dan tweehonderdduizend mensen efficiënt en
smaakvolvan eten. U bent van harte welkom.
Voor een groot contract in Sittard, hebben wij direct
plaatsingsmogelijkheden voor een

part-time
algemenedienstmedewerker

m/v
voor 3 uur per dag.

Catering betekent dat u en uw collega's op het
contract in Sittard het ontbijt, warme maaltijd en
broodmaaltijd verstrekken aan de bewoners; ook
afwassen en schoonmaken van servies, bestek en
apparatuur horen bij deze functie.

Er wordt wel wat van u verwacht bij Van Hecke
Catering: gevoel voor service, een
doorzettingsmentaliteit en stevig aanpakken, ook in
de weekenden.
In de praktijk blijkt dat vrouwen van ca. 35 jaar en
ouder aan deze eisen voldoen.
Uiteraard biedt Van Hecke een eerlijke honorering en ■ I
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bovendien komt v te werken in een modern
geoutilleerde keuken.
Wilt u een paar uur per dag gevarieerd werk doen in
een gezellig team? I
Bij belangstelling verzoeken wij u schriftelijk te
reageren. ,
Uw brief met pasfoto kunt u sturen aan Van Hecke
Catering 8.V., t.a.v. Irene de Heer, postbus 29100,
3001 GC Rotterdam.
Ook kunt u telefonisch reageren om een
sollicitatieformulier aan te vragen bij Elma van de
Merwe, telefoonnummer 010-4111840, toestel 144.

MO2B -

dHommerterweg224
Hoensbroek

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

<3^ IM WordPerfeet 4.2 en 5.0
f i E PlanPerfeet
V--X I DataPerfeet

<| I dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura

I typen notuleren

-<^ startcursus P.C./Msdos
■ Ook spoed- en privé-cursussen in en

_^^ H| uil huis.Clr UB Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.
l_p_j Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan.

"7l Bel 045-211733
■ E 9 Opleiding - Advies - Begeleiding

i . ■

Wegens uitbreiding gevraagd:

ERVAREN, GEDIPLOMEERD
KRAANMACHINIST
voor mobiele wegterreinkraan

LEERLING-KRAANMACHINIST
Sollicitaties richten aan:

HERPERTZ B.V. '^gj^
- kraanverhuur- hoogwerkerverhuur- takel- en bergingsbedrijf
- taxi- en groepsvervoer
Roligt 17, 6088 NG Heythuysen-Roggel
telefoon 04749-2727/1232 - telefax 04749-2942 M417

WIJ BIEDEN U AAN:
Golf Cdiesel schuifdak '80/ 6.000,-
JettaC4-drs '81 ’ 5.900,-
Jetta C diesel4-drs '83/ 9.000-
Polo Classic 2-drs '83/ 8.000,-
PoloShopper3-drs '85/ 9.650,-
Audi 80 CD 2.0 Itr. benzine '81 ’ 6.950,-
Audi 80 SC diesel metallic '81 ’ 7.500,-
Audi 100 CC LPG metallic '81 ’ 4.750,-
Mercedes 300 D, mooi '81 ’ 9.900,-
VWGolf C 5-drs. 1.3 Itr '84/13.250-
VW Golf C 3-drs. 1.6 Itr. metallic '84/13.200,-
VW Golf CL 1.3 Itr. metallic '86/ 16.750,-
VW Golf C 3-drs. diesel sunroof '87/19.500,-
VW Golf 1.8 Itr. 5-drs. metallic '87’ 20.900,-
VW Jetta 1.3 Itr. metallic 2-drs '84/13.250,-
VW Jetta CLPG 3-drs. metallic '85. 14.700,-
VW Jetta C diesel 2-drs '85 ’ 14.700,-
VW Jetta C 1.3 Itr. 2-drs. blauw '86 ’ 15.750-
PassatCs-drs.diesel '84/12.500,-
Passat Variant diesel metallic '84/13.750,-
CitroènßXl6TßS '84/11.000,-
Peugeot 205 GR 5-drs. rood '85/11.700,-
Peugeot 309 Allure 5-drs '87/15.700,-

-5t3U

6 maanden 100% garantie. Gegarandeerde km.stand.
____________________________________________________________B_i

. ,i

Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen j
onderde occasions.
BIEurocasion
Voor'n Citroen is hetaltijdSondagh.
Autobedrijf Sondagh B.V. De Koumen 34-36 Heerlen 045 (22 3300)

HOGE BELONING I
voor diegene die inlichtingen kan verstrekken
welke leiden tot terugverkrijging van

een partij antiek
bestaande uit o.a. klokken, hanglampen en
beelden, hoofdzakelijk uitgevoerd in brons.
Ontvreemd bij een inbraak te Echt op 22
februari 1990.
Telefonische of schriftelijke reactie(s)
richten aan

C.0.8.8. b.v.
postbus 30026, 3001 DA Rotterdam
010-4585222, 06-52102124 (buiten
kantooruren) 010-4052080 (tijdens
kantooruren). M304

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en
Overmaas

maakt bekend

dat het waterschapshurs op maandag 19 maart
1990 is gesloten.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs F W.G. Laarakker

Waterschap —i
Roer en Overmaas .S

Parklaan 10, Sittard

KOM - KIJK EN VERGELIJK ONZE PRIJS
ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL met echt leder

bekleed en kussens met ingeschuimde binnenvering.

I iL f 1 1 fÊÊÊ
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OPLEIDING OEFENTHERAPIE CESAR
. Hertenlaan 38a, postbus 42, 3734 ZG Den Dolder

/^7T)\ Bezoek de

\&) OPEN DAG
OEFENTHERAPIE CESAR
zaterdag 7 april 1990, 11.00-13.00 uur

U kunt zich schriftelijk opgeven op bovenstaand adres.
Informatie: 030-287692.

De opleiding tot oefentherapeut-CESAR is een 3-jarige opleiding op
HBO-niveau. Zij telt ruim 200 studenten en ressorteert onder het ministerie van
W.V.C. Beroep en opleiding zijn geregeld en erkend in de Wet op de
paramedische beroepen. Jaarlijks studeren circa 55 studenten af.
Oefentherapeuten-CESAR vinden hun werkterrein op het gebied van de
gezondheidszorg. Er bestaan particuliere praktijken, waarbij de zelfstandig
gevestigde oefentherapeut-CESAR patiënten behandelt die door een arts naar
hem/haar zijn verwezen (1e lijn).
Daarnaast werken zij ook in 2e-lijns instellingen alsmede op preventieve
gebiedenzoals zwangerschaps- en bejaardengymnastiek, senso-motorische
trainingen voor kinderen en in de sport en het bedrijfsleven.
De belangstelling in alle sectoren voor de oefentherapie-CESAR is sterk
toegenomen.
Er is op dit moment een tekort aan beroepsbeoefenaren.
De oefentherapie-CESAR is opgenomen in het verstrekkingspakket van de
ziekenfondsen en de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars.

Toelatingseisen:
diploma eindexamen HAVO of VWO (met voldoende voor
eindexamenonderdelen scheikunde en biologie) of een door dé^minister
daarmee gelijk te stellen vooropleiding. „030

OREN DAG
\f^> HEERWj=N

ZATERDAG 24 MAART 1990
VAN 11.00 - 14.00 UUR

W—m f—m STREEKSCHOOL VOORV^l 1 BEROEPSBEGELEIDEND
ONDERWIJS HEERLEN

RECTOR DRIESSENWEG8 (achterkantarbeidsbureau)
6411 GZ HEERLEN Tel.045/71 8990
1

Rijkshogeschool Maastricht ff -*

faculteit economische
dienstverlening

JMB
:-EDI

(T4i
informationresource management

OmP E N D/

?^ op vrijdag 23 maart 1990 van 14.00 tot 1 8.00 uur

f ' ’ In augustus start hetnieuwe jaarvan de
Cvi

HBO-opleiding
"t u

Informationresource management '. vo
ape

De Faculteit Deze opleiding leidt functionarissen op die verantwoordelijk zijn. tinc
Economische voorplanningen beheersing van de informatiestromenin bedrijvena[ c
Dienstverlening ' en organisaties, als onderdeel van het strategischmanagement. j 0(
verzorgt onderwijs in Zij is gericht op de snel groeiendevraag naar deskundigen die de e c
de studierichtingen' kloof weten te overbruggen tussen informatietechnologie en j^. (
BDI (Bibliotheek, management. ln£jDocumentatie en De studie is sterk internationaal gericht en ontwikkeld in .
Informatieverzorging) samenwerking met Syracuse University, New Vork.
en, per I augustus 1989,
IRM (Information De Rijkshogeschool Maastricht is sterk gerichtop "Resource Management). internationalisering van het onderwijs.
Het onderwijs is De Faculteit Economische Dienstverlening werkt hiervoor nauw te

thematisch vanopzet samen met verwante opleidingen in BRD, UKen USA. it c
en nadrukkelijk i' 7

georiënteerdop Ben je op deze dagverhinderd? Vraag dan nadere informatie aan bij lier
verzelfstandiging van het faculteitsbureau. bre
de student. 3/ f

Het bezoekadres tijdens deopen dag is ; u(
Grote Gracht 90-92, 621 I SZ Maastricht. )q |
Verdere informatie istelefonisch verkrijgbaar: 043-299890. nea

0
lierp|-ri
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cursussen**»;
OPLEIDINGEN |pU
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— ï AANMELDING wTTS

NIEUWE LEERLINGEN N^vSSJIZZZ schooljaar 1990-1991

-^B^iflflV-A

Aanmelding voor debrugklassen LBO en MAVOkan dagelijksgeschiedentijdens de \1
schooltijdenaan onderstaande scholen: " "ij
■LAGERE TECHNISCHE SCHOOL «MAVO 3

„ST. JOZEPH" „KONINGIN GERBERGA"
Pater Kustersweg 6, Cadier enKeer Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen
te1.:04407-1329 te1.:043-643150

■LDGO..WYCKERVELD" ■ ST. NDCHAELSCHOOL
Bemelergrubbe 2, Maastricht V.S.O. -L.O.M.
tel.: 043-620743 Anjelierenstraat 40, Maastricht

■SG.TRAJECTUM te1.:043-473000
MAVO/LEAO/IDGO/IDGO ,
d'Artagnanlaan 13, Maastricht
te1.:043-213437

Aanmelden voor de brugklassen MAVO - HAVO en VWO kan geschieden in deweek
fc—:^- van 19 t/m 23 maart a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur, op de dinsdag- en donderdagavonden —'van 19.00 tot 21.00 uur bij onderstaande scholen:

" ■ TRICHTERCOLLEGE ■ ST. MAARTENSCOLLEGE,
afd. Juniorcollege SG. V. MAVO-HAVO-VWO —

_^^^l SG. voor MAVO-HAVO-VWO Noormannensingel 50, Maastricht —flk^^k Terra Nigrastraat 5, Maastricht tel.: 043-621642
te1.:043-474081 .„-..«.m"""»,/.»!!

BJEANNED'ARCCOLLEGE ■ STEDELIJK SCHOLENGEMEENSCHAP~_sr HAVO.VWaiNTERNAT.DEP $ïï££^ffi££^"° [
Oude Molenweg 130, Maastricht te j. 043-433660te1.:043-612200

■ MAVO „MARIA IMMACULATA" ■ SG. STELLA MARIS. HAVO - VWO
Hunnenweg 4, Maastricht Veeweg 2, Meerssen,
te1.:043-635900 te1.:043-646425

Ouders die de open dag op een of andere school niet hebben kunnen bijwonen kunnen
alsnogeen afspraak maken met de betreffende school.

* 1—

Praktijkdiploma informatica fÖS|
rijkserkende AMBI 88 examens mFoi«fT,c»

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.

.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» aaaaaaaaaaaaaaaaaaaV Naam:

mt Adres:

■ '^H MW Woonplaats:

European Computer School Tel: Leeft :Passage 4-6 6411 JT Heerlen _ ..
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 04S-|10446 L.D. "P1I

t

1
t

RRBJ INFORMATICA OPLEIDINGEN Ite: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)

- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)
- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6)

Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: . opl:
C.C.O. Antwoordnummer 33 a(jres tel
6400 VC Heerlen
of bel 045-717600. woonpl: lft:

lgg|
Ukunt

het moorden
stoppen.

0p dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in de strijd tegenhet uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uw bank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25. Zeist, melding le maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27.50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateur en uontvangt ons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is,
dat u er op die manier „o"1*»
voor zorgt dat iedere gift " \
cent op de juiste * W|r.
plaats terechtkomt... wwf

| E 18025ZEIST.

\W J Ld> I ■ LI I\*/ hmJ V Telefoon 045-717183,717384

Breda Den Bosch Eindhoven Heerlen Nijmegen
uitzendorganisatie voor technisch personeel ■■■/ _jSh

Ate technische uitzendorganisatie bemiddelen wij zowel voor Zowel ervaren technici als 1 \y
personeel van middelbaar en hoger niveau als voor personeel LTS-, MTS- en HTS-ers zon- r*y^r—*dL '--'2op het uitvoerende vlak. der werkervaring kunnen op V:'-\W,rff+r^M

nevenstaande vacatures rea- ’7 v * \Voor tijdelijke functies of voor tijdelijke functies met als doel een geren. Wilt u meer informatie, —"fjlr :' flT^a^Jvast dienstverband zijn wij voor de volgende vakgebieden op neem dan direct contact met i^^m^"' t^W^laßzoek naar: ons op of stuur onderstaande tb^T^ co^^oc*? f '"^coupon zonder postzegel # t**-^**^^ »!" 1
* WERKTUIGBOUWKUNDE - tekenaars/constructeurs naar Techno-Time Zuid bv, ■']£■£"#- werkvoorbereiders/calculators Antwoordnummer 5100, v&* iVtu- monteurs 6400 WC Heerlen. *" *- bankwerkers/lassers

* BOUWKUNDE/ - tekenaars/constructeurs Naam:

WEG- EN WATERBOUW " werkvoorbereiderstoalculators- opzichters/uitvoerders ; /*ms

* ELEKTRO(NICA) - tekenaars Postcode/Plaats:
- monteurs j _, .Telefoon: /Ï3"^k.

* AC/CV INSTALLATIE- - AC/CV-tekenaars Funcfe. /^T«^\
TECHNIEK " mon

f
,eurs Ifl- loodgieters % W Ë

J 1

Tweejarige doorstroomprogramma's na het H.8.0.

Sinds september 1989 verzorgt de Katholieke Universiteit Op zaterdagmorgen 7 april wordt in deKatholieke V

Brabant doorstroomprogramma's voor houders van H.8.0.- versiteit Brabant over de korte doorstroomopeidingen
diploma's. De programma's hebben een cursusduur van twee voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.Naastkorte alge

jaaren leiden op tot een universitair doctoraaldiploma. Ne informatie overstuderen aan deuniversiteitwordt uitvo*
Deze universitaire programma's sluiten nauw aan op spe- ingegaan op inhoud en opzet van deze studieprogramma

cifieke'Kß.O.-opleidingen. Om te weten welke vooroplei- Telefonische informatie: 013-662211. Met ondersta*
dingen voor de doorstroomprogramma's van deKatholieke bon kun jedocumentatieopvragen en jeaanmeldenvooro
Universiteit Brabant wordenverondersteldkun jemet neven- bijeenkomst,
staande bon een informatiebrochure aanvragen. a^'jj

" Bestuurs- en Beleidswetenschappen "Sociale Zekerheids- Naam :^_
' —-wetenschap " Vrijetijdswetenschappen " Taal en Literatuurweten- Adfes ._ _^ _^>

schap metdespecialisaties: TaaienMinderheden, Tekstwetenschap, postcode / jaats.MarketingenSociologievanhetboek.TheorieenGeschiedenisvande os J
literatuur, Taal en Informatica, Grammaticamodellen " Bedrijft- Vooropleiding :

economie " Fiscale Economie " Recht- en Bestuurskunde. Ik heb belangstelling voor de opleiding: 1
Het doctoraaldiploma dat bij een succesvol doorlopen ik kom zaterdag 7 april naar de voorlichtingsdag: Oja O

van de opleiding wordt behaald is gelijkwaardigaan dat van Deze COUpon in een open envelop ongefrankeerd ///k
de vierjarige opleiding. Onder voorwaarden die ook gelden sturen aan: Katholieke Universiteit Brabant, J%^jM
voor andere opleidingen heeft de student recht op studie- antwoordnummer 60569, 5000 WB Tilburg. /SW/&/",

i financiering.

Katholieke Universiteit Brabant "



Wedstrijd houtberoepen in Heerlen

'Niets gaat boven
ambachtelijk werk'

# Volop bedrijvigheid tijdens dewedstrijd 'houtberoepen' in Heerlen. Foto: DRIES LINSSEN

dag werd al duidelijk
dat de voorgeschre-
ven tijdslimiet voor
een aantal kandida-
ten problemen zou
opleveren. Het en-
thousiasme onder de
deelnemers was zo
groot dat, naarmate
de tijdslimiet in zicht
kwam, de koffie- en
lunchpauzes er bij
inschoten. Want niet
alleen de eer, ook de
beschikbaar gestel-
de prijzen - een boor-
machine, een trofee
en een ticket voor de
eindronde in Rotter-
dam - waren voor de
tien 'houtspecialis-
ten' aanleiding de
mouwen eens flink
dp stropen. Na veel
schuur-, zaag-, tim-
mer-, schaafwerk en
de nodige zweet-
druppels werd Har-
rie Schaap (Kerkra-
de) winnaar bij de
meubelmakers en
Dennis Hendriks
(Ulestraten) won de
eerste prijs in de ca-
tegorie machinaal
houtbewerken.

maakte voor het
eerst kennis met een
onderlinge competi-
tie tussen tien vak-
mensen-in spe. „Om
ons ambachtelijk be-
roep meer uitstraling
te geven", aldus Pe-
ters.

De tien Limburgse
deelnemers maakten
er in het Centrum
voor Technische
Vakopleiding aan de
Beersdalweg in
Heerlen een ware
prestigeslag van.
Drie dagen waren zij
volop in de weer om
hun werkstuk - de
meubelmakers een
bijzettafeltje en de
houtbewerkers een
barkruk - zo gaafmo-
gelijk aan de vakjury
te presenteren. Na
de eerste wedstrijd-

Van onze
verslaggever

HEERLEN - 'Met de
handen werken, is
minderwaardig',
hoort men vaak.
Over dat vooroor-
deel kan de Regiona-
le Opleidings Com-
missie (ROC) van de
stichting hout en
meubilering zich
mateloos opwinden.
„Er zijn buiten het
zogenaamde witte
boorden-wereldje
nog volop interes-
sante beroepen voor
jonge, energieke
mensen. Niets mooi-
er daneen ambacht",
zegt consulentP. Pe-
ters aan het eind van
een driedaagse wed-
strijd voor meubel-
makers en machi-
naal houtbewerkers
in Heerlen. Limburg

Bewonerscomité vraagt Heerlen om snelle verhuizing

'Vossekuil moet ontruimd'

Winkelcentrum
in Vrieheide

toch verhuurd
HEERLEN - De supermarktketen
Jac. Hermans gaat vanaf mei in het
al drie jaar leegstaande winkelcen-
trum in de Heerlense wijk Vriehei-
de een supermarkt exploiteren.
Eigenaar Ruyters Commercieel
Vastgoed heeft met de supermarkt-
keten overeenstemming bereikt.
Enkele jaren geleden waren in het
winkelcentrum nog een friture, een
restaurant, een bakker en de Coöp
gevestigd. Toen de supermarkt zich
niet meer kon handhaven moesten
ook de kleine zelfstandigen na ver-
loop van tijd noodgedwongen hun
deuren sluiten. Vanaf dat moment
werd het winkelcentrum doelwit
van vandalen.

In de strijd met de gemeente voor
een leefbare wijk wezen de bewo-
ners van Vrieheide vaker naar het
leegstaande winkelcentrum. Ruy-
ters probeerde later van het cen-
trum af te komen door het samen
met de flats langs de Belgiëlaan aan
de gemeente te verkopen. De ge-
meenteraad hield de aankoop van
het winkelcentrum echter tegen.
Ruyters zal het winkelcentrum be-
gin april opleveren. Voorlopig zal
Jac. Hermans even groot worden als
indertijd de Coöp. De supermarkt-
gigantheeft een optie op dekleinere
winkelruimten in het centrum. Ove-
rigens zullen die andere ruimten
voorlopig wel optisch betrokken
worden bij de supermarkt.

Maand cel voor
mishandelen
van vriendin
Van onze correspondente

LANDGRAAF/MAASTRICHT
Poging tot toebrengen van zwaar li-
chamelijk letsel leverde een 56-jari-
ge man uit Landgraaf voor de poli
tierechter in Maastricht één maanc
onvoorwaardelijkeen drie maander
voorwaardelijke celstraf op.

In een vlaag van woede had hij tij
dens een ruzie zijn vriendin ernstig*
verwondingen aan onder meer he
hoofd toegebracht. Hij had ook eer
touw om haar hals gedaan en fla'
strak aangetrokken. Politierechte
mr Van de Pol wees ook op het psy
chisch letsel, dat hij dezevrouw hac
toegebracht.

De advocaat van de man, mr Ha
bets, voerde aan dat de vrouw ooi
niet helemaal vrijuit ging. „Mijr
cliënt had al zijn spaarcenten, veer.
tienduizend gulden, in het gezin ge
stoken. Zodra de echtgenote haa
schulden had afbetaald, zette z<
mijn cliënt op straat. Dat kon hij na
tuurlijk niet verwerken. Er ont
stond ruzie. Pas toen hij door haa
met een breekijzer op zijn hoofc
was geslagen is hij als een wilde te
keergegaan."

Zonder het gebeurde te willen goed
praten stond de raadsman ervoo
garant, dat zijn cliënt zoiets nooi
meer zou overkomen. Hij bereikti
in elk geval met zijnpleidooi, dat di
man de maand celstrafdie hij kreeg
ook mag vervangen door vijfen
twintig uur alternatieve dienstverle
ning.

Verdacht van
aanranding

LANDGRAAF - Een inwoner var
Landgraaf is deze week aangehou
den op verdenking van aanrandinj
van zijn 11-jarige buurmeisje. Di
man is inmiddels voorgeleid aan di
officier van justitie in Maastricht ei
ingesloten.

Deze oproep wordt gedaan door het
bewonerscomité van de Vossekuil-
flats. „Er moet niet langer gewacht
worden totdat er een bijdrage in de
sloopkosten is van het rijk. De ge-
meente moet straks tóch opdraaien
voor de kosten van herhuisvesting,
waarom doet ze het dan niet meteen
nu", vraagt het comité zich af.
„Er moet haast gemaakt worden,
omdat de flats steedsverder verpau-
peren. Na het principebesluit tot
sloop in 1986 is de leegstand syste-
matisch toegenomen. Van de 400
woningen zijn er nog maar 200 be-
woond. In 15% van die woningen
worden drugs verhandeld of be-
waard. Kinderen lopen grote kans
om via bloedsporen of gebruikte
spuiten besmet te worden."

Van onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente Heerlen moet nu al beginnen met
het elders onderbrengen van de resterende bewoners van het
tot sloop gedoemde Vossekuilcomplex. Dit omdat de sociale
toestand waarin deze mensen zich bevinden volstrekt onver-
antwoord is.

Stigma

Probleem is dat het heel moeilijk is
om weg te komen, omdat Woning-
bouwvereniging Heerlen (WBVH)
fikse rekeningen presenteert van-
wege 'noodzakelijke' reparaties
voor het in de originele staat terug-
brengen van de woningen. „Maar in
werkelijkheid voert de WBVH deze
reparaties niet meer uit. Dat zou ook
nutteloos zijn, want de zaak wordt
straks toch gesloopt."

Het comité weet ook waarom de
WBVH tóch een hoge 'afscheidspre-
mie' vraagt. „Zolang er nog bewoon-
de appartementen zijn, betaalt het
rijk subsidie voor de leegstaaande
woningen. Daarom worden de be-
woners via hoge rekeningen ge-
dwongen te blijven. Wie daar over
klaagt, krijgt te horen dat hij dan
maar moet procederen. Leuk, want
in de tussentijd staat de woning te
boek als 'bewoond. Zo drukt de
WBVH de leegstandscijfers."

De Vossekuilflatswerden 25 jaar ge-
leden gebouwd. Al bij de oplevering
werd een constructiefout ontdekt in
een van de flats, waarna de begane
grond met beton werd volgestort.
De eerste leegstand ontstond na de
mijnsluiting, toen veel mensen
Heerlen verlieten. Men probeerde
de Vossekuil toch te vullen door
minder streng te selecteren bij het
accepteren van bewoners, hetgeen
uiteindelijk leidde tot de huidige
problemen.

Door een renovatie in 1978 is de
boekwaarde van de flats vrij hoog,
dertig miljoen gulden, hetgeen een
aankoop door de gemeente vrijwel
onmogelijk maakt. „De Vossekuil is
een gedoogzone voor heroïnehan-
del. De gemeente moet minimale
leefbaarheidsvoorwaarden garan-
deren. Als de WBVH het intitiatief
niet neemt, dan moet de gemeente
in actie treden", vindt het comité.

Volgens het comité is duidelijk ge-
bleken dat op het opgeven van de
Vossekuil als adres sterk stigmati-
serend werkt. „Men krijgt veel
moeilijker werk, verzekeringen ac-
cepteren deze mensen niet, en zelfs
postorderbedrijven komen hier
niet."Omwonenden Rukkerweg tegen beleid Heerlen

Protest tegen nieuw subkamp

# Boze bewoners van de Rukkerweg protesteerden gisteren tegen het woonwagenbeleid van de
gemeente Heerlen. Foto: DRIES LINSSEÜ

Muzikanten Nuth
willen afgenomen

subsidie terugHEERLEN - Omwonenden van de
Rukkerweg in Heerlen hebben gis-
termiddag demonstratief hun auto's
met knipperende alarmlichten op
de weg geparkeerd. Ze wilden daar-
mee protesteren tegen het voorne-

Van onze verslaggever
NUTH - De zeven harmonieën en
fanfaTes in Nuth hebben zich op-
nieuw tot de politiek gewend om de
dirigenten- en instructeurssubsidie
weer in te voeren. Reeds in 1987
ageerden zij tegen de intrekking
van de deze regeling.

In een brief aan alle partijen die
woensdag deelnemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in Nuth
laten de harmonieën en fanfares we-
ten dat zij de bezwaren tegen de be-
zuiniging overeind houden. In de
praktijk komt dat neer op een in-
komstenderving van duizend gul-
den per vereniging. De muziekge-
zelschappen blijven verder bij hun
argumenten dat de muziekcultuur
in dezeprovincie meer leeft dan ooit
tevoren. Daarnaast stellen de ver-
enigingen dat de muziekbeoefening
op niveau noodzakelijk blijft om
vooral de jeugd te blijven motive-
ren.

men van de gemeente om aan de
Rukkerweg een nieuw subkampje
voor woonwagenbewoners aan te
leggen. Opmerkelijk was ook dat
een aantal woonwagenbewoners
aan de actie meedeed uit onvrede
over het 'kleine kampenbeleid' van
de overheid.
De raad nam vorige week het voor-
bereidingsbesluit aan voor het nieu-
we kampje. Voornaamste bezwaar
van de omwonenden is dat de ge-
meente teveel standplaatsen in
Heerlerbaan aanlegt. „Verhou-
dingsgewijs hebben wij het dubbele
aantal plaatsen, alhoewel wethou-
der Savelsbergh dat bestrijdt. Maar
hij telt ook de kermisexploitanten
mee, die er alleen een beperkt deel

van het jaarzijn", vindt een woord-
voerder.

Bovendien voeren de tegenstanders
aan dat in Molenberg een kampje
verplaatst wordt, omdat het te dicht
bij een drukke weg zou liggen, ter-
wijl het kampje aan de Rukkerweg
juist nóg dichter bij de nieuwe
Zwart 5 gebouwd zou worden.
Verder vrezen de bewoners waarde-
verlies van hun huizen. „Er is al een
kampje met zes standplaatsen, maar
dat er nu nog eens twee bijkomen
gaat te ver. Sommige woningen krij-
gen nu aan de voor- én de achter-
kant zicht op een kampje. De men-
sen worden onevenredig bena-
deeld."

Hardrijders
op de bon

in Landgraaf
LANDGRAAF - De politie in
Landgraaf heeft afgelopen don-
derdag weer een snelheidscon-
trole gehouden, ditmaal op de
Hompertsweg. Ineen tijdsbestek
van twee uur werden 874 voertui-
gen gecontroleerd. Bijna 10 pro-
cent, 82 automobilisten, hield
zich niet aan de maximum snel-
heid van 50 km per uur. Zü zul-
len binnenkort een accept-giro-
kaart ontvangen.

raaien
it u morgen kip? Dan kunt
l volgende bericht wellicht
aperitiefje gebruiken. De

'ia ting Lekker Dier heeft een
venal cijfers op 'n rijtje gezet

tot de volgende, opzienba-
e, conclusies gekomen. Na-
ik dat de gemiddelde Ne-
indse kip na 14 maanden
1 het leggen van 330 eieren
lit de legbatterij op trans-

wordt gesteld richting
ithuis. Omdat de ei-pro-

w ie niet meer optimaal is,
lt op een andere wijze ge-
ït nog enig rendement uit

bij lier te halen, want als soep-
brengt het dier nog 'n gul-
3/ twee op. 'n Beetje bedrijf

'■ volgens Lekker Dier zon
i0kippen in voorraad die
gedane arbeid onder het
o 'Deurtje open, kippen
lien, in kratten proppen'
f het slachthuis verhuizen.

raaien (2)
'at bij het transport beslist

—'Zachtzinnig met de kippen
tit omgesprongen blijkt vol-

"^ Lekker Dier uit een recent
trzoek van de Inspectie-
[n van de Dierenbescher-
9. Bij aankomst in het
hhuis heeft gemiddeld vijj
'ent van de dieren poot- oj
■delfracturen. Bijna één
■ent wordt dood aangetrof-
in tic krat en op jaarbasis
1 het hier dan om één mil-

-1 kippen. Scharreiktppen
'en er ietwat genadiger
«’. Hier loopt 'slechts' 0,2
cent een fractuur op, terwijl
Procent voor aankomst in
Jachthuis zijn laatste adem
'aast. Deze cijfers in aan-
ging genomen komt de
Utng Lekker Dier tot de con-
ie dat de batterijkooi in alle
chten een martel-apparaat
fnakelijk eten, morgen.

uizend
'e Ziekensectie Nulland be-
l! 25 jaar. Al een kwart
}o zijn de leden met lief en1 actie/ voor de zieke mede-
**■ Natuurlijk is Nulland
'plan dit heuglijkfeitfeeste-fcenbaar te maken, hoewel
beiden. De waardering die

uiten, compenseert alles,
N de voorzitter. Vanavond
de Zie/eensectie /laar leven-

en overleden medewerkers
een heilige mis in de kerk.
lame Hein Ploum verdient
Pluim, aangezien hij zich al
V het begin bekommert om
Jot van de hulpeloze zieke.
r het is logisch dat alle le-
ift het zonnetje worden ge-

' daarom vraagt de voorzit-
,o7is op deze plaats nog maar
j*'e melden: „Duizend maal

*> beste medewerkers."
\ .
Ooievaar

>H Medema van het die-
eeft n vogelpark in Landgraaj

't\f*r schik in. En als Harrie
'ko Schik in heeft, dan hoor
\ ? tot in Schaesberg bulde-

i % ,*ru>ijl met man en macht

' u u'ordt jom het parkje
Vr ersklaar' te krijgen,
\\T Medema (die trouwens

fQ 671 voor de laatste keer in
\ ad zat; hoog op een paal
l'j ° leuaarsnest ingericht. En
''H no° een ooievaar aan-
k l 00/c. Al is die van plas-

ettemin vertelt Medema
} *ij r°nd °-at er een ooievaar
K jv 1 wogelparlcje woont. En
i"1 r.frdt er de2er dagen heel
l«t nabij De Voort.

ja^fcje gaat trouwens pas
Vj^asen open. Mensen die Me-
*itle_ e7l de zijnen een handje
pk b helpen met het opknap-
% 1,, de stallen en dergelijke

(ADVERTENTIE)
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X Op 24 maart 1990 hopen onze ouders
/ *Mia Parren

en J
Mathieu Schreurs

5 ihun gouden huwelijksfeest te vieren
£ Op zaterdag 24 maart zal er een h. mis plaatsvinden 4
< om 14.00 uur in de Gregoriuskerk te Brunssum.

U bent van harte welkom op hun receptie van
5 19.00 tot 20.00 uur in Casino Treebeek. t
' JDe kinderen en kleinkinderen

kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV»

Dankbetuiging
voor de overweldigende belangstelling die ik bij
gelegenheid van mijn gouden priesterjubileum
van talloos velen mocht ondervinden.

D. Ronge Pr.
Molenweg 3a
6471 HA Eygelshoven

AFSCHEIDSRECEPTIE
Ter gelegenheid van het afscheid van Toon
Dijkstra als directeur van de PABO van de
Rijkshogeschool Maastricht, is er vrijdag 23
maart as. om 15.45 uur een receptie in de aula
van de PABO, Brusselseweg 148, Maastricht.

'I t I
J Tot ons groot verdriet moesten wij, geheel onver-

wacht, voorgoed afscheid nemen van mijn innigge-
> liefde vrouw, onze zorgzame moeder, zus, schoon-

' zus, tante en nicht

j letje (Tiny)
Stienen-Knarren
*{ echtgenote van

Wiel Stienen
*t Zij werd 48 jaar.

W. Stienen
Hub
Theo en Susanne
Familie Knarren
Familie Stienen

15 maart 1990
Rembrandtstraat 47, 6415 JD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 20 maart as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Geest aan deKasteellaan te Meezen-
broek-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op
de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk vanaf
10.40 uur.
Avondmis maandag 19 maart om 19.30 uur in voor-
noemde kerk.
Moeder is opgebaard in derouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30tot 18.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

111111111111111111111111111111111111l

Ik wilde niet.
Maar, na veel verdriet

van mijn schat,
gaan wij nu toch

op het huwelijkspad.

Léon Pölz
en

Monique Debets
Maart 1990

Deken Dcutzlaan 11
6463 KB Kerkrade

llllllllllillllllllllllllllllllllllll
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Dankbetuiging

Aangezien het voor onze ouders onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele geschenken, bloemen en felicitaties ontvangen bij
gelegenheid van hun

diamanten huwelijksfeest
zeggen wij u allen, familie, vrienden en bekenden, namens onze ouders
en grootouders

J.J. Hendrix
E. Hendrix-van der Zanden

van harte dank.
In het bijzonder willen wij de z.e.h. pastoor, het ouderenkoor Brunssum
en de buurtvereniging Bovenste Merkelbeek van harte bedanken. U
heeft deze dag, ondanks de ziekte van moeder, voor ons allen tot een on-
vergetelijke dag gemaakt.

De kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

6447 AD Merkelbeek. Mgr. Mannenstraat 34

t
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader

Leo Erens
weduwnaar van

Jozefa Jacobs
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Waubach: D.J. Erens
A.l. Erens-Pascaud

Waubach. M.J. van der Zee-Erens
K.T. van der Zee

Waubach: A.M. Bastiaens-Erens
Chr.Th. Bastiaens

Waubach: G.M. Coenen-Erens
R.H. Coenen

Waubach: M.A.G. Hol-Erens
G.E.M.J. Hol
en zijnkleinkinderen
en achterkleinkind

6374 KR Landgraaf, 15 maart 1990
Europaweg-Zuid 14
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 19 maart as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozef te Waubach-Landgraaf,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
zondag 18 maart as. om 10.45 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen. dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- I
wen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, op 77-jarige leeftijd,
toch nog onverwacht is overleden

Sjeng Latten
weduwnaar van

Mia Eijgelshoven
"Leuth: Jo en Riet Latten-Vrolyk

Paul
's-Heerenberg: Mat en Elly Latten-Sybom

Rob, Claudia
6414 VR Heerlen, Kievitstraat 14
15 maart 1990
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 19 maart om 11.00uur in deparochiekerk
H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen, waar-
na de begrafenis is op de algemene begraafplaats
Heerlerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
In de avondmis van heden, zaterdag om 19.00 uur
zal de dierbare overledene worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela. Grasbroekerweg 20 te Heerlen, dage-
lijks van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlij-
den van onze oud-moderator

pastoor P. van Amstel
Wij kennen pastoor Van Amstel als een man
die met grote inzet en liefdevoor de jeugd ge-
durende de periode 1947 tot 1962 aan onze
school werkte.
Zijn geestige opmerkingen en relativerend
vermogen alsmede de jaarlijkse schoolkam-
pen zijn voor vele oud-leraren en oud-leerlin-
gen zaken waaraan ze met voldoening terug-
denken.

Bestuur, directie,
leraren en leerlingen
technische school Pastoor Jacobs
Sittard

f
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een kortston-
dig ziek-zijn, toch nog onverwacht van oris is heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leef-
tijd van 70 jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Keeta Theunissen
echtgenote van

Wiel Claus
' Brunssum: Wiel Claus

Brunssum: Mia Vrolings-Claus
Carina en Roger, Kevin
Miranda en Theo,Ramon

Brunssum: Nettie en Wiel Debie-Claus
Marco, Sharon

Brunssum: Sjef en Kitty Claus-Joosten
Wilfred, Natascha
Familie Theunissen
Familie Claus

6441 SM Brunssum, 15 maart 1990
Vossenleen 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 19 maart om 14.00 uur in de parochiekerk
H. Gregorius de Grote te Brunssum, waarna om
15.30 uur de crematieplechtigheid is in het crema-
torium Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis zondag om 18.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

f
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat zij voor ons betekend heeft delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Petronella Huberta
Stienen

weduwe van

Peter Jozef Cremers
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Ulestraten: Sjo en Corrie

Cremers-Houben
Oirsbeek: Wiel en Jeanny

Cremers-Falize
Oirsbeek: Tiny en Frans

Heijnen-Cremers
Oirsbeek: To en Frans

Debie-Cremers
Oirsbeek: Jan en Annie

Cremers-Clement
Oirsbeek: Ad en Gertie

Cremers-Stalmans
Oirsbeek: Jos en Marlies

Cremers-Hansen
Oirsbeek: Ger en Monique

Cremers-Sluiter
Merkelbeek: Marlies en Wim

Limpens-Cremers
Al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Stienen
Familie Cremers

Amstenrade, 15 maart 1990
de Gijselaar 10
Corr.adres: Wilgenstraat 16,6438 GS Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 19 maart om 11.00 uur, in de St.-Lamber-
tuskerk te Oirsbeek, gevolgd door de begrafenis op
de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven, is er geen condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoekgelegen-
heid dagelijks van 17.30-19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij ons ge-
durende zijn leven heeft omringd, geven wij u met droef-
heid kennis dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

, Lei Vleugels
echtgenoot van

Mia Houben
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, overleed hij op
73-jarige leeftijd.

Geleen: Mia Vleugels-Houben
Geleen: Jo Vleugels

Mia Vleugels-Breukers
Don en Miriam

Geleen: Gertie Janssen-Vleugels
Jo Janssen

Sittard: Gonny Lang-Vleugels
Tony Lang
Familie Vleugels
Familie Houben

6165 SL Geleen, 16 maart 1990
Kwikstaartstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben dinsdag
20 maart as. om 11.00 uur in de Christus Koningkerk,
Kluis-Geleen, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigdzijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen maandag 19 maart om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

I INa een intens en welbesteed leven van zorg en liefde, is heden, geheel on-
verwacht, van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in de
leeftijd van 53 jaarmijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, broer, zwager, oom en neef

Nico Janssen
echtgenoot van

Els Deriks
In dankbare herinnering:

Limbricht: E.D. Janssen-Deriks
Sittard: Jos en Ellen

Uithoorn: Anita en Richard
Familie Janssen
Familie Deriks

15 maart 1990
Dr. Nolensstraat 15, 6141 AD Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op dinsdag 20 maart as. om 10.30 uur in de parochiekerk van deH. Salvius
te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
Nico zal bijzonder worden herdacht tijdens de avondmisvan maandag 19
maart as. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Geschrokken en diep ontroerd hebben wij kennis genomen van het plot-
seling overlijden van onze winkelchef

Nico Janssen
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon en de wijze
waarop hij zich 33 jaarvoor ons bedrijf heeft ingezet.
Wij leven oprecht mee met de familie.

Directie en medewerkers
SMECO B.V.
Sittard

f
In dankbare herinnering, delen wij u mede dat, na een langdurige ziekt
en met geduld gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is heenger»
gaan,mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa
ger, oom en neef

Hendrik Jozef (Jup) 'Hanssen /
echtgenoot van

Maria Will
Hij overleed op 75-jarige leeftijd, in het De Weverziekenhuis te Heerlen4

gesterkt door het h. oliesel. i
Wij bevelen hem in uw gebed aan. it)

Terwinselen: Maria Hanssen-Will il
Spekholzerheide: Andris Hanssen jt

Annie Hanssen-Bodelier tl(
Marcel, Leon

Terwinselen: Gerda Bex-Hanssen lrHans Bex
Dirk Q{

Gracht: Antoon Hanssen ,
Mariet Hanssen-Vliegen r^Torn b

Terwinselen: Mia Jongen-Hanssen
Sjef Jongen *■

Familie Hanssen
Familie Will

6467 HT Kerkrade, 16 maart 1990
Kaardebol 16
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 19 maar
as. om 10.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangeni
te Terwinselen, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in he
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren
Avondmis heden, zaterdag 17 maart, om 19.00 uur in voornoemde pare
chiekerk.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al
zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde man, onze
dierbare vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Johannes Hubertus
Degens
echtgenoot van

Maria Saive
Hij overleed op de leeftijd van 69 jaar, na te zijn
voorzien van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: M. Degens-Saive
Kerkrade: Jan Degens

Martha Degens-Klijberg, Heerlen: Jo Degens
Christel Degens-Simons
Roel
Familie Degens
Familie Saive

6463 AE Kerkrade, 15 maart 1990
Zonstraat 92
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 20 maart as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van De Blijde Boodschap te Roldücker-
veld, Chèvremont, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis maandag 19 maart as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Chèvremont; gelegenheid tot afscheid nemen da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

tGerardus BoskaH
oud 81 jaar, eclfc

noot van PetroiT
Kruythof. 6211
Maastricht, Bruss»
straat 16. De begraftk
plechtigheid heeftr
besloten familiekp
plaatsgevonden. fl
tLies Hensels, oiw;

jaar. Rothem-MeR
sen, Eburonenstraa«|
Corr.adres: DeKlini
6235 BJ Ulestratenl
uitvaartdienst
plaatshebben op rW
dag 19 maart om lfuur in de parochie*
van hei H. Hart vanfc
zus te Rothem-M«
sen. Er is geen condfc
ren.

t Sjeng Thoma,ouf
jaar, weduwnaar f

Helena Schreurs. (f
EH Maastricht, Sif
weg 45. De uitw
dienst is heden, z»f
dag 17 maart, om lf
uur in de parochieW
van de H. JohanneSP
Doper te Limmel-Mi
tricht. Er is geen colt
leren. i

tGertruda Nijst, 4
87 jaar, weduwe I

Reinier Cilissen. Mi
tricht, huize LenciiJhof. Corr.adres: Akfl
straat 9, 6214 TZ IVM
tricht. De uitval
dienst zal worden I
houden heden, zaterj
17 maart, om 11.00 Jin de parochiekerk 1
St.-Theresia te Ui

m tricht. Er is geen cotn
lprpn.I Na een werkzaam en liefdevo.l leven, dat werd gete-

kend door goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid,
is heden, geheel onverwacht, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de ouderdom van 76 jaar,
van ons heengegaan, mijn lieve echtgenoteen onze
goede moeder, schoonmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Jo Smits
echtgenote van

Herman Goldsmits
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

Vlodrop: H. Goldsmits
Heerlen: Jack en Sandra

Nuth: Torn en marlies
Familie Smits
Familie Goldsmits

6063 AB Vlodrop, 15 maart 1990
Kasteelweg 12 /
De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u uit-
nodigen, zal worden gehouden op dinsdag 20 maart
as. om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Marti-
nus te Vlodrop.
Aansluitend vindt de crematie plaats om 11.30 uur
in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaarvanaf 9.00 uur gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Maandag as. gedenken wij haar tijdens de avond-
mis van 19.00 uur.
De dierbare is opgebaard in het mortuarium van
het St.-Laurentiusziekenhuis teRoermond; bezoek
van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
67 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en
zorgzame vader, behuwdvader, lieve opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jacobus Heuvelmans
echtgenoot van

Else Stalman
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Else Heuvelmans-Stalman
kinderen en kleinkind

6466 JLKerkrade, 14 maart 1990
Elbereveldstraat 45
Op wens van de overledene heeft de crematie in fa-
miliekring plaatsgevonden.

in zijn eenennegentigste levensjaar is, in vrede en
dankbaarheid voor een goed en voltooid leven in
heerlen -overleden, onze lieve vader en schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer en oom

frans hubert joseph
haas

weduwnaar van

hubertina maria vliegen
klimmen: wil haas

annie haas-ledoux
vivian, laurette

bom: leny smeets-haas t
frans smeets
simone, roger

wageningen: jo haas
netty haas-wagemans
nicole en bert
familie haas
familie vliegen

bom, 15 maart 1990
huize "st.-maarten", putstraat 99
corr.adres: schutteheiweg 26
6343 ah klimmen
de plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 20 maart as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van st.-martinus te bom, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar.
bijeenkomst vanaf 10.00 uur in de kerk, alwaar ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis wordne opgedragen maandag 19
maart om 19.00 uur, in voornoemde kerk.
vader ligt opgebaard in het mortuarium van dever-
pleegklinieken te heerlen, henri dunantstraat 3. Be-
zoekuren van 14.00 tot 16.00 uur.
zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een langdurig, met geduld gedragen lijden heb-
ben wij heden afscheid genomen van onze lieve
zoon, broer en schoonbroer

Benny Donners
Hij overleed, voorzien van de sacramenten der zie-
ken, in de leeftijd van 25 jaar.

Brunssum: Fia en Piet
Marjo en René

Offenbach BRD: Anita en Ger
Brunssum: Marita en Hub

Pieter (neef)

6442 AT Brunssum, 12 maart 1990.
Peerdendries 71
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

I

tMathieu Miesen, oud 79 jaar, weduwnaar J iMaria Kockelkoren. Maastricht. Corr.adres: #j I
lefitstraat 10, 6216 AZ Maastricht. De uitv
dienst is heden, zaterdag 17 maart, om 14.00 uu'
de kapel van bejaardencentrum Campagne. Ë' £geen condoleren. (

lt
i tt

tMiets Schuh, oud 72 jaar, weduwe van Jos C> ij
6231 JZ meerssen. Gasthuisplantsoen 13. De' \

vaartdienst is heden, zaterdag 17 maart, om l"j \
uur in de basiliek van het H. Sacrament te Me*1
sen. Er is geen condoleren.

t Catharina Sillen, 85 jaar, weduwe van rW 'Alers, Meestersweg 7, 6071 BN Swaknei
plechtige uitvaartdienst zal worden gehou»'
maandag 19 maart om 10.30 uur in deparochiële I
van de H. Lambertus te Swalmen..
\

t "l
„Nog éénmaal streel ik je handen,

zodat ik ze nooit meer zal vergeten.
Dank voor alles wat ze gaven."

Hoewel we wisten dat het niet lang meer kon *ren, kwam het afscheid voor ons toch nog te vr"

Berthje Heuts
echtgenote van

Arthur Hinz t
Zij werd 75 jaar.

Heerlen: Loek Hinz
Lucie Hinz-van deVen
Christianne, Vincent

Californië: Mies Dautzenberg-Hinz
Frits Dautzenberg
Julius, Irene

Simpelveld: Frits Hinz
Puck Hinz-Loffeld
Roel, Marjolein

Kerkrade: Wim Hinz
Helmy Hinz-Bodelier
Arianne, Juriaant, Jorina ,

Heerlen, Mariabad 121, 15 maart 1990 'Corr.adres: Huls 80, 6369 EX Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
dinsdag 20 maart om 11.15 uur in de kerk H- 'Ijl
der Anna te Bekkerveld-Heerlen, waarna om \j
uur de crematieplechtigheid is in het cremator
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achte
de kerk. ,:
De dierbare overledene is opgebaard in he
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Hee (0
alwaar zondag bezoekgelegenheid is van H-"
15.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur- .^
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge es-
te zenden, deze annonce als zodanig beschou^V'

vervolg familieberichten zie pagi^
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Gedeputeerde Riem zei in eenreser-
ve van dertig procent het absolute
minimum te zien om gemeenten de
meest knellende problemen snel en
doeltreffend te doen aanpakken.
Die problemen zijn verschillend
van aard. Zij kunnen verband hou-
den met verplaatsing van milieuhin-
derlijke bedrijven uit de woonom-
geving, verwezenlijking van ont-
wikkelings- en reconstructieplan-
nen of betreking hebben op inci-
dentele projecten met jeen 'meer-
waarde-cachet.

" Henk Riem

isschop Gijsen
Van onze verslaggever

JERMOND - „Pertinent niet waar. Monseigneur Gijsen is
fcoluut niet van plan uit het bisdom Roermond te vertrekken
1 een functie elders te aanvaarden", aldus bisdom-woord-
fcrder Ad Jansen. „Tot tweemaal toe heeft de bisschop dat

ontkend, nu de geruchtenstroom blijft aanhou-
!u. Niet meer dan een gerucht, dus."

Volgens artikel Y8 van de kieswet
wordt iemand bestraft met hechte-
nis van ten hoogste een maand of
een geldboete tussen 500 en 5000
gulden als hij 'stelselmatig perso-
nen aanspreekt ten einde hen te be-
wegen het formulier op hun oproe-
pingskaart, bestemd voor het stem-
men bij volmacht, te ondertekenen
en deze kaart af te geven." Burgemeester Gilissenzijn 75 (groene) aanvragen

ij volmacht te mogen stemmen

Van de 75 in Valkenburg ingedien-
de verzoeken voor een volmacht de-
den 36 het vermoeden rijzen dat er
onjuiste praktijken hadden plaats-
gevonden. Gilissen liet de politie

LKENBURG - Dertig volmach-
om woensdag in Valkenburg
jde Geul te stemmen voor de ge-
fnteraad zijn door burgemeester
il Gilissen afgewezen. Onder-
Ie van de rijkspolitie heeft aange-
Bd dat volmachtgevers blanco
hulieren hebben ondertekend
(raat de naam van de gemachtig-
bp het papier stond.

bij Gilissen ingediend. Na de ver-
kiezingen woensdag wordt onder-
zocht of er ook met (witte) oproep-
kaarten in strijd met de kieswet is
gehandeld. Als dat zo is, zal Gilissen
aangifte doen bij justitie,want zoda-
nig misbruik van volmachten is
strafbaar gesteld.

MAASTRICHT- Door zich af te zet-
ten tegen een voorstel van GS heb-
ben de CDA-gedeputeerden E. Mas-
tenbroek, J. Plêumeekers en P Hil-
horst tijdens de gisteren gehouden
Statenvergadering een zeer uitzon-
derlijk feit laten aantekenen. Het
voorstel, door PvdA-gedeputeerde
H. Riem met verve verdedigd, had
betrekking op herziening van de
provinciale verordening welke uit-
keringen uit het Provinciaal Stads-
en dorpsvernieuwingsfonds regelt.

Bisdom bestrijdt
vertrek Gijsen

Roermondse bisschop mogelijk naar Rome ofRegensburg

De in geding zijnde verordening re-
gelt de aan GS gedelegeerde be-
voegdheid om aan gemeenten sub-
sidies te verlenen voor „behoud,
herstel, verbetering, herindeling of
sanering van bebouwde gedeelten

Knelpunten

Doordat de drie GS-leden van CDA-
huize zich solidair toonden met hun
fractie leverde hoofdelijke stem-
ming uiteindelijk evenveel voor- als
tegenstemmers op: 30 tegen 30. Tij-
dens de Statenvergadering van april
moet nu andermaal over dit voorstel
worden gestemd. Gisteren waren
drie leden van Provinciale Staten
afwezig.

van het gemeentelijk grondgebied"

Voorwaarden

Van rijkswege krijgt Limburg hier-
toe jaarlijks 15,5 miljoen guldentoe-
gewezen. Tot nog toe wordt daarvan
tachtig procent volgens een rijks-
verdeelsleutel rechstreeks doorge-
sluisdnaar de gemeenten en twintig
procent bestemd als 'knelpuntenre-
serve. GS - althans de meerderheid
in datcollege - stelden voor dezere-

Tegenwerpingen kwamen uit de
fracties van CDA en Partij Nieuw
Limburg. Allerminst overtuigd van
de noodzaak van procentuele verho-
ging, pleitte CDA-woordvoerder A.
Heuts ervoor de provinciale voor-
waarden voor subsidiëring van
stads- en dorpsvernieuwing aan te
scherpen. Naar zijn mening kan de
subsidiepot dan voor honderd pro-
cent op de juiste manier worden in-
gezet. Hij gaf het college met name
in overweging voorzichtig om te
springen met het etiket 'knelpunt.
Volgens hem is van een echt knel-
punt nauwelijks sprake wanneer
het al met een provinciale bijdrage
van vijftig mille kan worden opge-
lost.

Boekhandel eist
20.000 gulden

van universiteit
Van onze correspondente

circuleren al vijftien jaar. Ze zijn
haast gaan behoren tot de Limburg-
se folklore." Vicaris-generaal
mgr. A. Meertens, dieeveneens deel
uitmaakt van het kapittel, zegt met
de 'hand op het hart' dat hem niets
bekend is van een op handen zijnd
vertrek van bisschop Gijsen. „De
bisschop zou me dat ongetwijfeld
verteld hebben, of op zn minst iets
hebben laten doorschemeren. Van-
daar dat ik er geen geloof aan
hecht."

Kerkhistoricus
Oud vicaris-generaal mgr. drs
P. van Odijk zegt dat het vertrek
van mgr Gijsen als bisschop van
Roermond niet ondenkbaar is. „De
twee mogelijke functies die de bis-
schop zou kunnen aanvaarden, zo
valt te beluisteren, is bij de curie in
Rome, of professor aan de universi-
teit in Regensburg."

Ksen voegt daaraan toe: „Enkele
pen geleden zou er ook sprake
F> zijn dat het slecht gesteld was
Ft de gezondheidstoestand van de
Pschop. Daar is mij de afgelopen
Wten in gesprekken met de bis-
hop totaal niets van gebleken."

p het bestaan van een overleg-
faep die studeert op de consequen-
N van een mogelijk naderend ver-
fk van de bisschop, zegt de bis-
ffn-woordvoerder niet op de hoog-
he zijn. Die overleggroep zou bui-
lde bisschop bestaan uit drie per-
hen. „Absoluut niets van bekend.
Ners zou ik zelfs bereid zijn om te
regen dat er op dit moment geen
Mere mededelingen over gedaan
Nnen worden", aldus Jansen. Hij
hdt het erop dat ieder jaar derge-
pe 'geruchten' de ronde doen.
rat wil je daarverder op reageren?
p het maar eens populair te zeg-
Pj: zonder vlees kun je geen ge-
H*t draaien."
CTen B. Jansen uit Sittard, kanun-
F* van het kathedralekapittel: „Mij
Nets bekend. Dergelijke verhalen

MAASTRICHT — Arcadia
Boekhandel BV in Maastricht
heeft gisteren tijdens een kort
geding voor de president van
de rechtbank in Maastricht
20.000 gulden geëist van de
Rijksuniversiteit Limburg.
Het bedrag moet gezien wor-
den als een voorschot op scha-
deloosstelling. Daarnaast
eisen de eigenaren van de
boekhandel rectificatie van
een artikel dat verscheen in
'Observant' het blad van de
universiteit.

Raadsvrouwe mr. A.J.M. Huisman-
Kreijn van de Arcadia Boekhandel
liet weten dat de zaak door het ge-
wraakte artikel een enorme omzet-
daling geleden heeft. Als schade-
loosstelling vroeg zij dan ook 20.000
gulden in de vorm van een voor-
schot, want via een bodemprocedu-
re wil Arcadia nog meer schadever-
goeding eisen. Ook wil de boekhan-
del rectificatie van het artikel in Ob-
servant en de Limburgse regionale
dagbladen. De president van de
rechtbank mr. Broekhoven zal over
twee weken uitspraak doen.

Drummen leidt
vertrouwens

commissie

MAASTRICHT - De vertrouwens-
commissie uit Provinciale Staten
die over enige tijd gesprekken zal
voeren met kandidaten voor het
gouverneurschap heeft gisteren
Sjoof Drummen, fractievoorzitter
van het CDA, als voorzitter geko-
zen.

Diens collega van de PvdA, drs J.
Tindemans, treedt bij voorkomende
gelegenheden op als plaatsvervan-
gend voorzitter.

Aanleiding tot het kort geding was
een artikel in Observant van de
hand van ir. H. Fekkers. Deze lan-
ceert daarin de mening dat Arcadia
niet als wetenschappelijke boek-
handel mag bestaan naast de vijf da-
gen geleden geopende Academi-
sche Boekhandel Maastricht
(ABM), waarvan hij zelf de oprichter
is. Arcadia mag volgens Fekkers
geen wetenschappelijke boeken
verkopen op grond van afspraken
over concurrentiebeding. Fekkers
zou die afspraken namens de uni-
versiteit met de eigenaar van de Ser-
vaasboekhandel gemaakt hebben.

Gemeenten
dingen naar
milieuprijs

'Sluikreclame'
Arcadia is sinds januari de opvolger
van de oude Servaasboekhandel op
het Vrijthof. Hij staat echter juri-
disch volkomen los van deze voor-
malige Wetenschappelijke Boek-
handel Maastricht en hoeft zich -
volgens de huidige eigenaren - als
zodanig dan ook niet te houden aan
afspraken, die indertijd door de
Rijksuniversiteit Limburg met deze
WBM zijn gemaakt. Fekkers betwist
dat en ziet Arcadia als de rechtsop-
volger van de Servaasboekhandel.

Maar volgens de raadsman van de
universiteit, mr. G.J. van Asperen
was derechtmatigheid van het door
de RL-woordvoerder Fekkers naar
voren gebrachte standpunt, niet aan
de orde.

„Daar kunnen rechters tijdens een
kort geding geen oordeel over vel-
len, tenzij er sprake is van kennelijk
onrechtmatig gedrag. De kernvraag
is, of de RL-woordvoerder onrecht-
matig handelde door zijn mening
kenbaar te maken in het RL-blad.
Maar gelukkig is er in dit land vrij-
heid van meningsuiting." Hij achtte
een kort geding in dit geval niet de
aanwezen weg, maar voor de eisers
„wel een leuke vorm van sluikrecla-
me voor een nieuwe zaak."

Stroeve start CAO-gesprekken

DSM houdt vast
aan arbeidsduur

HEERLEN/WITTEM - Vier Lim-
burgse gemeenten te' weten Heer-
len, Wittem, Melick en Herken-
bosch en Horst hebben zich inge-
schreven voor de milieuprijs 1990.
Verleden jaar meldde zich alleen
Weert, de uiteindelijke winnaar,
aan. In 1990 zal deze prijs voor de
vierde maal worden uitgereikt. De
titel is voor die gemeente die zich
onderscheidt in het door haar ge-
voerde milieubeleid.

Ir Scheurs, inspecteur voor de Mi-
lieuhygiëne in Limburg, noemt het
een goede zaak dat steeds meer ge-
meenten het milieu hoog in hun
vaandel hebben staan.

Begin april worden drie Nederland-
se gemeenten genomineerd en later
zal de jury uit dit drietal de winnaar
aanwijzen. De drie uitverkoren ge-
meenten kunnen meedingen naar
de Europese titel 'Europese's Ti-
diest City.

Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Inleveren
Daarom zullen die medewerkers in
de toekomst zon drie procent van
hun continudiensttoestlag moeten
inleveren. Besloten is woensdag
nogmaals het thema arbeidsduur-
verkorting onder de loep te nemen.

De bonden stuitten gisteren meteen
al op een onverzettelijke DSM-dele-
gatie bij het ter sprake brengen van
de invoering van een vijfploegen-
dienst en van wijzigingen in het sys-
teem van Extra Vrije Tijd. DSM wil
niet overgaan tot een andere werk-
tijdregeling in de continudienstmet
verdere arbeidsduurverkorting.

De vakbonden hebben gisteren een
voorstel tot financiering van een
vijfploegendienst ingediend. Invoe-
ring van die vijfploegendienst bete-
kent dat er tenminste 250 arbeids-
plaatsen worden gecreëerd. De kos-
ten daarvoor belopen de ’ 19 mil-
joen, ofwel twee procent van de
loonsom.

De bonden hebben voorgesteld die
extra arbeidsplaatsen grotendeels
te financieren vanuit de twee pro-
cent van de loonruimte die is gere-
serveerd voor werkgelegenheids-
bevorderende maatregelen. De vijf-
ploegendienst betekent een aan-
zienlijkeverlichting van de continu-
dienst, menen de bonden.

HEERLEN - De CAO-besprekin-
gen bij DSM hebben gisteren met-
een al een erg stroef begin gekend,
vinden de vakbonden. Op voorstel
van de bonden is in het eerste on-
derhandelingsblok het thema ar-
beidsduur opgepakt. Meteen bleek,
aldus Hans van Winkel van de In-
dustriebond FNV, dat de standpun-
ten van DSM en de vakbonden op
dit gebied ver uiteen liggen. DSM
zelf is een andere mening toege-
daan. Het chemieconcern heeft de
indruk dat de besprekingen een
constructieve start hebben gekend.
Dat wordt beargumenteerd met het
feit dat de partijen woensdag alweer
om de tafel gaan zitten.

Dat laatste, zo oordelen ook andere
geestelijken, is zeker niet uitgeslo-
ten waarbij gewezen wordt op de
kwaliteit van de bisschop als kerk-
historicus. Ook heeft mgr Gijsen in
zijn beginperiode als bisschop stu-
denten naar Regensburg gestuurd
toen kardinaal Ratzinger daar nog
doceerde.

MASTRICHT - „Ik ben bijkans
jaar lid van deze Staten

?Jaar het is nu voor de eerste
?[&al dat ik socialistische leiding
Poet gedogen", zo schertste
J/D-fractievoorzitter'£*)" Schreinemacher gisteren
?^n PvdA-gedeputeerde
?" Riem voor korte tijd het voor-
?lterschap van de Staten opzich

Staten onder
leiding PvdA Ondersteuning voor de mogelijk-

heid dat een vertrek naarRome aan-
staande kan zijn, is de hoge dunk
van 'Rome', zo wordt gezegd. Met
name komt dat door de inzet die de
bisschop aan de dag legt voor het
centrum voor gezinspastoraat in
Rolduc. Bisschop Gijsen heeft daar-
voor in opdracht van 'Rome' de laat-
ste maanden van het afgelopen jaar
tal van bisschoppen in Europa be-
zocht om geldelijke steun te vragen
en studenten te werven, zo zegt een
geestelijke uit welingelichte bron
vernomen te hebben. Met succes, zo
luiden de berichten daarover, waar-
door bisschop Grjsen aan vertrou-
wen in Rome gewonnen zou heb-
ben.

«at gebeurde tijdens kortstondi-ge afwezigheid van voorzitter
j^mers,uitgerekend op het mo-
ent dat diens eerste plaatsver-

fsr>ger E. Mastenbroek alsporte-
i^illehouder ten nauwste was

bij een debat over het
valstoffenplan.

n^en dr Kremers na enkele mi-
jten weer de leiding van Riem

vVernam grapte hij in derichting
'*h deVVD-er: „U ziet, dat duurtn*t lang!"

Aantijging
Daartegenover kan de aantijging
van kardinaal Simonis, nog geen
twee maanden geleden, in Rome
een ander beeld opgeroepen heb-
ben. De kardinaal kondigde voor de
KRO-tv aan dat hij in Rome de zelf-
standige positie van de missieactivi-
teiten van bisschop Gijsen aan de
orde zou stellen. „Ik houd Gijsen
aan zijn handtekening", zei Simonis
en duidde op de Bijzondere Synode
in '80 toen Gijsen aankondigde de
samenwerking met de andere bis-
schoppen inzake de Pauselijke Mis-
siewerken, de Vastenactie en de
Week van de Nederlandse Missiona-
ris te herstellen.

Zeker is het ook niet uitgesloten dat
de Hubertuspreek van kanunnik
Wim van der Valk, op 13 november
jl. in het MECC in Maastricht, van
invloed is op de steeds indringender
geluiden en speculaties over het
vertrek van Gijsen.
Zonder de naam van de bisschop te
noemen, uitte Van der Valk kritiek
op diens opvatting over gezag,
openbaar onderwijs en de gang van
zaken rond het centrum Rolduc.

Dat leidde tot een te verwachte
beëindiging van de functie van Van
der Valk als eerste manvan het mis-
siebureau. Sympathisanten zetten
een actie op touw om Van der Valk
met Kerstmis een kaart te sturen.
Deze ontving 3.000 sympathie-be-
tuigingen. „Van der Valk heeft met
zijn preek zijn vrees willen aange-
ven dat Limburg niet van een step-
pe tot woestijn mag worden", aldus
een van de organisatoren van de ac-
tie over de drijfveren van Van der
Valk, die daar overigens zelf totnu-
toe het zwijgen toe heeft gedaan.

Personeel na
overval

opgesloten

Stoffenzaakin Geleen

o^EEN - Twee tot nu toe
tjo^ekende mannen hebben
sJ^erdagavond om 21 uur
t)L gewapende overval ge-
H,j£gd op een stoffenzaak aan

JHsweg-Centrum in Geleen.

\tWinkelpersoneel werd bedreigd
Vlfn Pist°ol en moest het aanwe-
Sf>H *asgeld overhandigen. Vervol-gevberden de personeelsleden in
Vsln.kel opgesloten, waarna de da-
bad

,via de achteruitgang het haze-
*ozen.

v^9lWaren beide gekleed in een
\fTKrijze spijkerbroek en een

' Jack' ZiJ droeSen allebei een
&n ? bivakmuts. Eventuele getui-

'|%e orden verzocht kontakt op te
'^r, n met de recherche van de Ge-

gemeentepolitie, S 04490-

(ADVERTENTIE)

Klein in Wr~~~~^ËA T
meters K^-,^^^/ \s>^^y
GROOT m W((ÊNÊmmmmm^
SERVICE Ê KmSP3mSPPS ■■■■^^■i^HGROOTSTE ■ Bal^^^^^
collectie De contactiensspecialiit ÏB2aJS)(fliPB

Richting 1 die tegemoetkomt E EggEjjjlm aan de e/sen van de W IWfJJj'l'W-HTlWï^Emmastraatm moderne M KWi||
20 m voorbi| contactlensdrager^m M^Jg^gjJ^
ABN-Bank .^T

Dertig volmachten in
Valkenburg afgewezen

angifte dreigt bij misbruik oproepkaarten

f Hmburgs dagblad" provincie
Zaterdag 17 maart 199019

Gedeputeerden van CDA
tegen voorstel van GS

Verdeeldheid overfonds stads- en dorpsvernieuwinguitzoeken of er geronseld was of on-
juist om een volmacht gevraagd. In
30 gevallen bleek dat de volmacht-
gever zijn gemachtigde niet zelf had
aangewezen, sterker nog, de ge-
machtigde niet eens kende.

Van onze verslaggever

Wat gebeurd is met de groene for-
mulieren in Valkenburg, is niet
strafbaar gesteld in de kieswet. An-
ders is dat met het stemmen bij vol-
macht door gebruikvan de witte op-
roepingskaart.

Van onze verslaggever
serve te verhogen van twintig naar
maximaal veertig procent.

" Ir De Bree slaat de eerste
paal in de grond.

Foto: PETER ROOZEN

Eerste paal
nieuw kantoor
DSM Sittard

SITTARD - Met het storten van
de eerste funderingspaal gaf Ir
S. de Bree, lid van de raad van
bestuur van DSM, gisteren het
startsein voor de bouw van een
nieuw kantorencomplex aan de
Postweg in Sittard, vlakbij de
nieuwe gevangenis. Het nieuwe
kantoor gaat ’ 60 miljoen kosten
en biedtonderdak aan 600 DSM-
medewerkers. In de herfst van
volgend jaarkunnen er de eerste
stoelen en bureaus naar toe wor-
den verhuisd.
DSM bouwt een nieuw kantoor
omdat door de snelle groei niet
meer alle personeelsleden in het
twee jaar oude kantoor in Ur-
mond kunnen worden onderge-
bracht. Bovendien is er behoefte
aan extra kantoorruimte vanwe-
ge de overplaatsing van DSM
Agro van Utrecht naarLimburg.
Het nieuwe DSM-kantoor is ont-
worpen door architectenbureau
Satijn uit Gronsveld. De bouw-
combinatie Keulen-IBC Sittard
vof uit Best is bouwkundig
hoofdaannemer.
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'Alcoholgebruik nog
verder ontmoedigen'

Staatssecretaris kondigt maatregelen aant
Tot ons verdriet is vrijdagochtend na een korte
ziekte op 83-jarige leeftijd in het De Weverzieken-
huis in Heerlen overleden

Hub Hendriks
echtgenoot van

Hubertina Maria Schmetz
Voerendaal: Jan en Annie Hendriks

Eygelshoven: Jo, Lia, Frank en Linda Hendriks
Hasselt: Frans, Viviane, Kirsta, Michelle

Hendriks
Heerlen: Ans, Gerard, Geoffrey, Norman en

Erwin Lamb
Klimmen: Peter en Corry Hendriks

Almere: Ankie Hendriks en Ruud
v.d. Bemt

Amsterdam: Luuk Hendriks en Hanneke
Lockefeer

Nijmegen: Jean Hendriks en Pauline Eising

H.M. Hendriks-Schmetz
Heerlerbaan 54, 6418 CH Heerlen
De uitvaartdienst begint woensdag 21 maart om
11.00 uur in de Sint Jozefkerk op Heerlerbaan,
waarna de begrafenis volgt op het parochiekerk-
hof.
Dinsdagavondwordt om 19.00 uur in de Sint Jozef-
kerk een avondmis tot zijn nagedachtenis opgedra-
gen.
Wie afscheidvan hem wil nemen,kan dagelijksvan
19.30 tot 20.00 uur terecht in derouwkamer van het
uitvaartcentrum aan deOliemolenstraat 30 in Heer-
len.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

f
Bedroefd, maar dankbaar dat haar meer lijden be-
spaard is gebleven, delen wij u mede, datheden, na
een zorgzame en liefdevolle verpleging in de ver-
pleegkliniek B te Heerlen, van ons is heengegaan,
mijn dierbare echtgenote en onze lieve moeder en
oma

Hermine Scheren
echtgenote van

Wim Vogel
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Landgraaf: Wim Vogel
Utrecht: Sjef en Jacqueline

Martijn en Rianne
Oirsbeek: Anja en Ger

Bart
Familie Scheren
Familie Vogel

6372 TP Landgraaf, 15 maart 1990
Cluysenaerstraat 37
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 20 maart a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Michaël te Landgraaf, Eikske, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Maandag 19 maart zal de overledene bijzonder wor-
denherdacht tijdens de avondwake om 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium,
Henri Dunantstraat 3, waar tot en met zondag gele-
genheid is tot afscheidnemen van 14.00 tot 16.00
uur.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Sinds 1910

MEUBELEN

Massief
wK^^^TSÊMt eiken

TV-
m/gt meubel

Afmeting:
h. 75 x br. 110; i^iJ==;—" ■ x d. 49 cm

Akerstraat 116-118, Hoensbroek
Fabriek: Hommerterweg 10. Telefoon 212352

t
„De zon scheen,
de bloemen bloeiden,
de vogels floten,
en toen werd het stil."

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
diezij ons achterlaat, geven wij u bedroefd kennis
dat geheel onverwacht, voorzien van het h. oliesel,
in haar 70e levensjaar, is heengegaan, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Elisabeth Rekko
weduwe van

Wim Andriolo
Wijlre: Nico en Reiny

oma van
Nicole
Ronald

Wijlre, 15 maart 1990
Corr.adres: Pastoor Maessenstraat 14
6321 BV Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 20 maart om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te
Wijlre.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, heden,
zaterdag 17 maart, om 18.45 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.00 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Algemene kennisgeving

f
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor het vele
goeds dat zij ons heeft gegeven, delen wij u mede
dat op 77-jarige leeftijd toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten,
onze dierbare huisgenote en medezuster, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

zuster Eligia
Christina Melanie

Hackmann
Brunssum: zr. Fransciscanessen

van Heythuysen
Familie Hackmann
Neven en nichten

16 maart 1990
Taelmanshof 11, 6443 BD Brunssum
Zuster Eligia is thuis opgebaard. U kunt afscheid-
van haar nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Prins Hendriklaan
te Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op dinsdag 20 maart om 14.00uur.
Samenkomst aldaar.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.

\m\jW uitvaartverzekering
OwÉmmmu voorkomt zorg

Al meer dan 40 jaarvertrouwd
045-251200

CADGy CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica # Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals ww Fax (04454) 5085

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

films
door Gemma Wildenberg

'Engelse' toestanden verwacht

Ziekenvervoer
wil harde acties
Van onze correspondent

Zesduizend
brieven

opengestoom

" Een generaal laat zief*
hoe in Roemenië de brievétt0
illegaal werden geopendfó

■6e

AMSTERDAM - De directeur van
het Zieken Vervoer Amsterdam
(ZVA), drs. E. B. Cassee, voorspelt
harde acties als niet snel toestem-
ming wordt gegeven voor een sala-
risverbetering van ambulanceper-
soneel. Aan de politieke partijen in
de Tweede Kamer vraagt hij druk
uit te oefenen op minister De Vries
van sociale zaken. Die weigert ak-
koord te gaan met een salarisverbe-
tefing van 2,5%.

In Amsterdam en elders in het land
wordt al enkele weken actie ge-
voerd door ambulancepersoneel in
het particuliere ziekenvervoer.
Volgens het personeel hebben
chauffeurs op ambulances een sa-
larisachterstand van 10% vergele-
ken bij personeel in vervoersdien-
sten. Bij verpleegkundigen be-
draagt die achterstand zelfs 20% in
vergelijking met ziekenhuisperso-
neel.

Bij het ZVA werden tot nu toe
stiptheidsacties en werkonderbre-
kingen gehouden. Volgende week
gaat het personeel dat uitbreiden
door zich na elke rit niet per mobi-
lofoon af te melden maar dit pas te
doen door naar de ambulancepost
te rijden. Alleen spoedgevallen
worden normaal afgehandeld.

EDE - Het alcoholmatigings-
beleid wordt verscherpt.
Staatssecretaris Simons
(volksgezondheid) kondigde
dit gisteren aan bij de opening
van het congres 'Verslavings-
zorg een vak apart' in Ede. Het
overheidsbeleid is tot nu toe
teveel gericht geweest op
beïnvloeding van de consu-
ment en te weinig op handel
en industrie, aldus Simons.

Het heeft weinig zin, zei Simons, als
jevia voorlichting probeert de vraag
naar alcohol te matigen, terwijl de
handel en industrie die matigings-
trend weer proberen om te buigen.
Hij kondigde aan dat er binnen een
jaar een evaluatie komt, waarna de
zelfregulering van de promotie- en
reclame-activiteiten van de alcohol-
branche zonodig zal worden bijge-
steld.

Verder wordt de wetgeving vereen-
voudigd, waardoor gemeenten meer
bevoegdheden krijgen bij het be-
perken van de verkoop van alcohol.
Er komt ook een „helder vergunnin-
genregime" voor de distributiesec-
tor. Simons zei dat daarbij wat hem
betreft het verouderde verschil in
de handel tussen enerzijds gedistil-
leerd en anderzijds bier en wijn om
volksgezondheidsredenen kan wor-
den afgeschaft.

Bovendien wil hij in EG-verband
streven naar harmonisatie van de
accijnzen op een hoog niveau, zodat
de reële prijsdaling van alcohol in
de afgelopen jaren misschien kan
worden omgebogen.
In Nederland drinken ruim 600.000
mensen gemiddeld acht glazen alco-
hol per dag. Dat leidt tot duizenden
opnamen in (psychiatrische) zie-
kenhuizen en verslavingsklinieken,
delicten, verkeersongelukken
(waarbij 500 doden vallen) en 1.700
sterfgevallen door alcoholziekten.
Het Nederlands Economisch Insti-
tuut zoekt op het ogenblik uit wat
dat de samenlevingkost.
Het aantal drugsverslaafden wordt
geschatop 20.000. De voorzieningen
voor de drughulpverlening zijn veel
gevarieerder en hebben zich meer
ontwikkeld dan- die voor alcohol-
hulpverlening, aldus Simons. De
omvang van het drugsprobleem
lijkt te stabiliseren, maar de aard er-
van verandert steeds. Vooral de ver-
slaafden uit etnische minderheden
zijn moeilijk te bereiken.Hij vroeg
zich af of de ingezette mankracht,
methoden en middelen nogwel aan-
sluiten op de actuele problemen.

leen minister De Vries weigert
daaraan zijn goedkeuring te geven.
Cassee heeft een ultimatum gesteld
tot 27 maart.

Mocht er voor die tijd geen bevre-
digend antwoord komen, dan voor-
spelt hij 'Engelse toestanden. En-
gels ambulancepersoneel beëin-
digde onlangs een staking die een
jaarheeft geduurd.

Geslaagd

Jeugdgarantiebanen
gelden voor 32 uur

Aan de Technische Universiteit
Eindhoven slaagden voor het docto-
raal examen in de studierichting
Electrotechniek: E. Bruis Eijsden,
J. Peeters Reuver en G. Porteners
Buchten en voor het doctoraal exa-
men van de faculteit Technische
Natuurkunde: Y. Janssen Sittard,
D. Linssen Susteren, J. Sanders
Roermond en N. Stoffels Merkel-
beek.

BOEKAREST - De Roemeerf .
geheime dienst Securit^i'stoomde, totaan de machtsoy'Q
wenteling in december voi.U
jaar, ruim zesduizend brievW
per week open. De groezelig
kantoren waarin dit monnik'^
werk werd verricht werden gis
ren aan de pers getoond. |
In een aantal onooglijke I
mertjes, op een steenworp
stand van het station in Boel
rest, stoomden 120 Securitate-
den wekelijks duizenden nat
nale en internationale brieven
pakketjes open.
Als de inhoud nauwkeurig \*
beschreven werden de brieVi§
opnieuw dichtgeplakt en '^zorgd. Het alwakend oog van'j^
voormalige dictator Nico' \ \
Ceausescu ontging niets. *Volgens generaal Nicolae Cef'
van het ministerie van defen^
behoort dit soort praktijken ' |tot het verleden. „We hebben > tv
kwaad met wortel en tak uitf!^
roeid", aldus Cerbu.

Georgië wil uit Sovjetuni

DEN HAAG -MinisterDe Vries van
sociale zaken wil dat alle banen in
het kader van de Jeugdgarantiewet
zullen gaan gelden voor 32 uur per
week. Op het ogenblik gaat het
wetsvoorstel nog uit van van 19 en
32 uur. De ministerraad is gisteren
akkoord gegaan met deze wijzging
van De Vries.

Het kabinet stemdeer voorts mee in
de doelgroep van de regeling gelei-
delijk uit te breiden met werkloze
schoolverlaters tot 27 jaar; nu is dat
nog 21 jaar. Ook stemde zij in met
een derde wijziging van het wets-
voorstel om jongeren na zes maan-
den werkloosheid nog een extra
halfjaar uitstel te verlenen als ver-
wacht mag worden dat zij in die pe-
riode alsnog een baan kunnen vin-
den.

nam op 9 maart een verkla' i
hierover aan. Het parlement
onderhandelingen beginnen "de oprichting van een onafha11
lijke Georgische regering, orf
het het Sovjetverdrag uit 1922
treffende relaties met Georgi*
onwettig beschouwt," staat e'
de verklaring.

Akkoord
Zowel werkgevers als werknemers
in het particuliere ziekenvervoer
hebben een akkoord bereikt over
een loonsverhoging van 2,5%. Al-

MOSKOU - Het parlement van de
Sovjetrepubliek Georgië heeft
een week geleden een resolutie
aangenomen waarin de aanslui-
ting van het land bij de Sovjetunie
in de jaren '20 als een „onwettige"
daad wordt gebrandmerkt en
waarin om onderhandelingen met
Moskou wordt gevraagd, in navol-
ging van de republiek Litouwen.
De Georgische Opperste Sovjet De verklaring van het parlei 1'

stelt dat Sovjettroepen een
drag uit 1920 schonden tod1

Georgië in 1921 binnentrok*
Dat verdrag beloofde geen in^ging in binnenlandse aangele*
heden, stelt het parlement, ter
het Sovjetleger Georgië in I
formeel bezette en daarna $
xeerde.

Ritzen wil
'Europaklas'
onderzoeken

wil alleen het huis met zijn in-
houd; iets dat Oliver nooit ofte
nimmer zal toestaan. Dan
breekt er een grimmige oorlog
uit tussen de echtelieden,
waaraan het huis ten onder
gaat. Hoe het met Oliver en
Barbara verder afloopt blijft in
het midden.

Het verhaal van deze oorlog
wordt verteld door Gavin D'A-
mato (Danny DeVito), advo-
caat en bestevriend van Oliver.
Kettingrokend schildert hij het
slagveld, bij wijze van waar-
schuwing. DeVito speelt deze
rol opvallend terughoudend,
veel minder de drukke drift-
kikker die wevan hem gewend
zijn.

Douglas en Turner daarente-
gen krijgen van regisseur De-
Vito alle ruimte om een scala
aan psychologische stijdmid-
delen breed uit te meten. Er
dringt zich een vergelijking
met Ruud van Hemert's
'Schatjes' op.

DeVito heeft zich echter ook
hier ingehoudenen beperkt de
technische vernielingen tot het
platrijden van Oliver's geliefde
sportwagentje door de 'bigfoot'
van Barbara. Maar er blijft nog
genoeg met de mond en hand
te vernielen over in deze cyni-
sche komedie.

DEN HAAG - Minister Ritzen |
onderwijs voelt wel wat v°o[j
idee van „Europaklassen", w^
leerlingen uit het voortgezet o«J |
wijs kennis kunnen maken me. ,
„fenomeenEG". Hij zal het in^zoals dat al in België gestalte n
gekregen, voorleggen aan het t
richten Europees Platform van
Nederlands Onderwijs.

I
In antwoord op vragen van j
PvdA-Kamerlid mevrouw <*^Maagdenberg, schrijft de bc* i
man dat de Europaklas één v<j 1
uitwerkingen zou kunnen 0 d
de ideeën voor „1991: een Eur
jaar van het onderwijs". Da3^
wil Ritzen op scholen extra
dacht aan het thema Europa v

den- ,nA
In Alden-Biezen in België *il
momenteel al jaarlijks Europy
sen georganiseerd, die zijn b*' Jvoor leerlingen uit het voor j,fl
onderwijs uit vier lidstaten v
EG.

Cynische komedie rond
een boedelscheiding

THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny DeVito.
Met: Michael Douglas, Kath-
leen Turner, Danny DeVito,
Marianne Sagebrecht e.a. In:
H5 Heerlen en Cinema-P'alace
Maastricht.

chamelijke opvoeding. Het
klikt onmiddelijk tussen die
twee, ze trouwen, krijgen kin-
deren en zijn onuitsprekelijk
gelukkig. Alles in hun leven is
gericht op de voorspoedige
carrière van Oliver en hun
Huis. Een schitterend huis,
boordevol met antiquiteiten en
andere waardevolle zaken, lief-
devol ingericht door Barbara,
en betaald door Oliver uiter-
aard.
Na zeventien jaar huwelijk is
het huis af, de kinderen gaan
de deur uit en om de leegte op
te vullen begint Barbara een
eigen cateringbedrijf. Met die
nieuw verworven vrijheid ont-
dekt Barbara dat haar ogen-
schijnlijk zo gelukkige huwe-
lijk al heel lang de nodige bar-
sten vertoont en ze wil een
scheiding.

Het team van de min of meer
romantische films 'Jewel ofthe
Nile' en 'Romancing the stone'
is weer samengekomen, maar
dit maal voor een totaal andere
film. 'The War of the Roses' is
een inktzwarte komedie over
deteloorgang van een huwelijk
en de oorlog waarmee de bijbe-
horende boedelscheiding ge-
paard gaat.

Het begon allemaal zo roman-
tisch: aan het eind van een Co-
rner ontmoeten Oliver Rosé
(Michaël Douglas) en Barbara
(Kathleen Turner) elkaar op
een veiling. Hij is een briljante
student rechten, zij studeert ü- " Ook de gigantische kroonluchter gaat (mét Katleen Turner en Michaël Douglas) ten on-

der in 'The war of the Roses'.Alimentatie hoeft ze niet, want
ze kan voor zichzelf zorgen, ze

Limburgs Dagblad

Van onze verslaggever



Ondernemingsraad overfusies
Gemeenschappelijk
beleid voor HTP’s

Hmburgs dagblad

Schimmerts bedrijf
verdacht van fraude

Officier eist boete van 75.000 gulden AMSTERDAM/HEERLEN - De on-
dernemingsraden van de vijfrk we-
tenschappelijk-theologische instel-
lingen willen met het oog op moge-
lijke fusies tot een gemeenschappe-
lijk beleid komen. Een pas opge-
richt overlegorgaan, een werkgroep
van de vakbond AbvaKabo, wil bij
fusies de belangen van werknemers
behartigen. Coördinator is dr. J.G.
Hahn, docent aan de Katholieke
Theologische Universiteit Amster-
dam.

De bisschoppen hebben kortgele-
den besloten het aantal instellingen
van vijftot drie terug te brengen. De
KTUA en de Hogeschool voor theo-
logie en pastoraat te Heerlen moe-
ten fuseren met deKatholieke Uni-
versiteit Nijmegen.

Ook als Nijmegen de rechten van de
fuserende partners integraal over-
neemt, dan kunnen er bij het tijde-
lijke personeel in Nijmegen nog
harde klappen vallen. Als gevolg
van een bezuinigingsoperatie moet
de Nijmeegse theologische faculteit
30 procent inleveren, hetgeen heeft

geleid tot een relatief groot aanta
tijdelijke aanstellingen.
AbvaKabo hoopt de moeilijkhedei
die met een fusie gepaard gaan, z(

klein mogelijk te houden en d<
eventuele schade zo eerlijk moge
lijk over alle betrokken instanties t<
verdelen. Daartoe is onderling over
leg noodzakelijk.

Van onze correspondent

BISTRICHT - Officier van justitie mr. J. van Opstal heeft■ren voor de rechtbank in Maastricht tegen de directeurBet vervoersbedrijf Kuypers Cargo Service uit Schimmert
BO gulden boete geëist. De directeur wordt er van verdacht
Boeid te hebben met zijn boekhouding. Afvalverbranding

niet 'overhaasten'

Staten laten waarschuwing horen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- Hergebruik en vo-
lumereductie van afvalstoffen mo-
gen in.de naaste toekomst niet wor-
den geremd onder druk van be-
drijfseconomische argumenten,
ontleend aan de(over)capaciteit van
inmiddels gerealiseerde verbran-
dingsinstallaties. Deze waarschu-
wing lieten diverse Statenfracties
gisteren horen alvorens unaniem
goedkeuring te hechten aan het
Provinciaal Afvalstoffenplan 2
(PAP 2).

Geldt verbranding van afval als
voorwaarde of als sluitstuk, vroegen
woordvoerders van de fracties zich
af. De fractie van de PvdA ontwierp
vanuit deze vraag zelfs een motie.
Zij werd echter ingetrokken nadat
milieugedeputeerde E. Masten-
broek zich met de inhoud ervan had
verenigd. Hij benadrukte dat in de
komende jaren vooral moet worden
gestreefd naar een sterk opgevoerd
hergebruik van afvalstoffen en af-

slankingvan aan te bieden volumes
Langs die weg kunnen in een latei
stadium maatregelen en voorzienin
gen beter worden begeleid en bijge-
stuurd. Sprekend over samenwer-
king tussen de drie zuidelijke pro-
vincies tekende de gedeputeerde
aan dat vooralsnog wordt gedacht
aan verbrandingsovens in Moerdijk
en Buggenum met een capaciteü
van respektievelijk een miljoen er.
400.000 ton. Evenals Limburg wil
len ook Noord-Brabant en Zeeland
voor de verwerking van afval eer
'Sturings-NV' in het leven roeper
om van daaruit afzonderlijke NV'j
te kunnen belasten met uitvoerings
taken, onder meer betrekking heb
bend op verbranding.

Vanuit diverse Statenfracties werc
gisteren opnieuw er voor gepleit ir
het tarievenstelsel voor particuliei
en bedrijf 'financiële prikkels' in te
bouwen voor scheiding en reduce
ring van afvalstoffen aan de bron
Van de zijde van het collegevolgder
nog geen concrete toezeggingen.

valse rekeningen. Het vervoersbe-
drijfwerkt echter voor bonafide be-
drijven als XP-Parcel Systems.

Het moet dus valse rekeningen heb-
ben gemaakt. Bij de controle in ja-
nuari '87 dreigde het bedrijf toen
door de mand te vallen. De boek-
houder heeft dat kennelijk probe-
ren op te lossen door nog snel een
bedrijf naar voren te schuiven dat in
die drie jaren veel gereden moest
hebben voor Kuypers Cargo Servi-
ce. Zo kon het geld, dat gebruikt
was voor het betalen van zwarte lo-
nen, verantwoord worden."

Rijbewijs

Emotioneel welkom
voor hartpatiënten

De directeur van B. Vugts Snel- en
Kleinvervoer sprak tegen dat hij
ooit gewerkt zou hebben voor Kuy-
pers Cargo Service. „Ik heb niet
eens een rijbewijs. Bovendien kan
ik niet typen, dus kan ik nooit die
facturen gemaakt hebben", luidde
zijn verhaal.

Tijdens de rechtszitting, voorgeze-
ten door mr. J. Swane, hield de di-
recteur van het Schimmertse be-
drijf zich van de domme. „Ik weet
hetniet, ik weet het niet meer. Het is
al zo lang geleden", verzuchtte hij
op ieder vraag van de president. Zo
wist hij ook niet hoe veel zijn bedrijf
vorig jaar omgezet had of waar zijn
administratie überhaupt voor dien-
de."

Berklaringen van werknemers
■ dat het bedrijf veelvuldig ge-
I maakte van chauffeurs die

■werden betaald. De fiscus zou■oor in de jaren'83 tot '85 bena-
■ zijn voor ruim 65.000 gulden.

■de directeur van koeriersbe-
88. Vugts Snel- en KleinvervoerBen Bosch, die voor het Schim-
We bedijf zou hebben gewerkt,
Bt gisteren terecht staan voorBeid in geschrifte. Een boek-■er, die voor beide bedrijven de
Bren bijhield, werd behalve het
Bijk opmaken van de admini-Be ook nog verdacht van verbo-
Bapenbezit en belastingfraude.
Behandeling van deze zaken
H> echter aangehouden tot 8 juni.

stekort
Bak van het Schimmertse be-

"' dat pakketjes vanafMaastricht
jT^ort bezorgt in heel Europa,
Jjn aan het rollen na een bedrijfs-

van de belastingdienst be-
i. 87. Dat onderzoek was zes we-

eerder al aangekondigd.

werd dat rekeningen van
koeriersbedrijf uit Den Bosch
'alst moesten zijn. Op rekenin-
uit de jaren '83 tot '85 van deze

£'er stond namelijk een inschrij-
Jsnummer dat door de Kamer(Koophandel in Den Bosch pas
[afgegeven in december '86.

t^ier Van Opstal verklaarde dat
ovolgt: „Als er zwarte lonen wor-
}fUitbetaald, ontstaat er een kas-
v*ft. Dat kun jedekken met zwar-
lipomsten ofdoor het maken van

" Tranen en vreugde bij het
weerzien van een familielid.

Foto: PETER ROOZEN

Kritische bezinning
op zorgverlening

Doelstelluig na Driekant-symposium

*an onze redactie economie

VAN HOLLAND - DSM-
jtter Synres-Almoco en Shell'^rland Chemie gaan samenwer-;°jj de produktie van op kunst-

ig gebaseerde 'perspoeders. De
Jfonische industrie gebruikt die**ers voor het vervaardigen vanbeschermende omhulsels vanJ&uterchips. Dat meldde Shellerland gisteren.

es-Almoco ih Hoek van Hol-
? 's onderdeel van de divisie

van DSM. Het bedrijf maakt
produkten voor de

'■"onische en elektrotechnische"strie. ■
*at het gebruik van chips in al-
J draagbare elektronische entrtsche apparatuur blijft toene-
" Wordt de kwaliteit van de be-
JfTnende verpakking steeds be-uker. De chips moeten goed~ hermd worden tegen kou, hitte,
" stof en vuil.

|h-an goed met kunsthars. De
Ws van Synres-Amoco op hetie(i van perspoeders en van SNC
J^ gebied van speciale kunst-
ig moet beide chemiebedrijven
l^at stellen 'beter te kunnen in-
j.ll op de ontwikkelingen in de
t,Tonische industrie', zo steltbij Shell Nederland Chemie.

Vervolg van pagina 1 probeerde mijn op de rug geboei-
de handen voor mijn lichaam te
krijgen" - trof de kogel hem vol
in de bil en boorde zich een weg
door de buikstreek. De andere
kogel bleef steken in de deurpost
van de politiewagen...

DSM en Shell
gaan chips
verpakken

In zijn pleidooi stelde Marehal dat
justitieal in de opsporingsfase grote
fouten had gemaakt. „Op 13 oktober
'88 zijn de boeken en de kas van
mijn cliënt in beslag genomen.
Voorwaarde is dan dat hij verdacht
wordt van een strafbaar feit. Een
maand later wordt hij echter pas ge-
hoord als getuige. Omdat hij tijdens
de inbeslagneming nog geen ver-
dachte was, is het bewijs dus on-
rechtmatig verkregen. Het kan door
de rechtbank dan ook niet worden
gebruikt. Hij vroeg dan ook vrij-
spraak voor Kuypers Cargo Service
en zijn directeur.
Uitspraak over twee weken.

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Beleidsmakers en
zorgverleners in verzorgingshuizen,
verpleegtehuizen en de eerste lijn
gezondheidszorg zijn bezig met een
kritische bezinning op de toekomst
van de zorg. Dat bleek gisteren tij-
dens een symposium van het Val-
kenburgse scholings- en vormings-
instituut Driekant in het MECC in
Maastricht. Er waren 130 deelne-

had longontsteking opgelopen,
maar was daarvan al weer helemaal
opgeknapt. Hij was nog net zo le-
venslustig als voorheen.
Ook de andere geopereerdemannen
waren opmerkelijk fit. „Ik voel me
alsof er een klein wonder is ge-
beurd," zo verwoordde meneer Wil-
lems. Dokter Prenger kreeg van
ieder van hen een ferme handdruk
evenals voorzitter Van Overveld
van de stichting Nederlandse Hart-
patiënten en de cardioloog en ver-
pleegkundige die hen ook op de te-
rugreis weer hadden begeleid.
En met hun röntgenfoto's onder de
arm namen de Limburgers, dieeen
week lang lief en leed hebben ge-
deeld afscheid van elkaar.

Een van de patiënten moest voor
een tweede keer worden geope-
reerd. De Hoensbroekenaar Entjes

Wonder

MAASTRICHT- Het was een emo-
tioneel weerzien gisteravond toen
de vijf hartpatiënten die vorige
week zijn geopereerd in het St. An-
thony's Hospital in Londen, en hun
begeleiders op luchthaven Maas-
tricht aankwamen. De Limburgers
werden opgewacht door familie,
vertegenwoordigers van de Stich-
ting Nederlandse Hartpatiënten en
de Maastrichtse hartchirurg dr
Prenger. Deze laatste heeft bij vier
van de vijfpatiënten de bypass-ope-
ratie uitgevoerd.

Een week na de operatie waren alle

patiënten alweer in goede conditie.
Er was nog amper een spoor merk-
baar van de zware operatie die ze
hebben moeten ondergaan. Toch is
het voor de patiënten en hun bege-
leiders een lange week geweest.
„Het is me meegevallen, maar ik zou
het nooit meer overdoen," zei een
geëmotioneerde mevrouw Willems.

Gedetineerde Ruud Bos wil zijn naam gezuiverd hebben:

'Ik doe geen vlieg kwaad'

Onmogelijk

mers uit het hele land op af geko
men.
„De zorgverlening is bereid tot ver
andering," aldus organisatric*
Truus van Wijk van de afdeling ge
zondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening van Driekant. He
symposium is georganiseerd on
e«n antwoord te vinden op de vraaj
hoe zorgverleners binnen hun eiger
kader de zorgverlening kunnen ver
anderen. Van Wijk: „Er is veel gaan
de, maar het stagneert bij het uit
voeren. ledereen wil toch zijn eiger
domeintje beschermen. We moeter
opnieuw de dialoog tussen de zorg
verleners aangaan."

Verticaal
T. Muurling, algemeen directeu
van de verpleeghuizen Domme!
hoef en Paulus in Eindhoven, hieL
een pleidooi voor verticale samer
werking in de gezondheidszorg
„Aaneensluitende voorzieninge:
zijn op elkaar aangewezen en zulle:
tot werkafspraken en afstemmin
komen." Tussen de zorginstellinge:
ziet Muurling meer concurrenti
ontstaan.
Cursusleidster A. Brassé van Drie
kant ging in op de tegenstelling ge
zond en ziek. Ze hield de zorgverk
ners voor dat het zinvol is op een an
dere manier naar ziekte en gezond
heid te kijken. „Steeds weer staai
we het ziek zijn kennelijk niet toe.
Van Wijk: „De zorginstellingen heb
ben van alles in de aanbieding zon
der na te gaan wat die mensen pre
cies nodig hebben. Sociale vernieu
wing is ook nadenken als mens ove
je zelfzorg."

CDA bijeen
in Venlo

VENLO - Het CDA Limburg kom
maandag 2 april om 20 uur bijeei
voor een algemene vergadering ii
'De Maaspoort' aan de Oude Mark
in Venlo. Op de agenda staan o.a
een inleiding door mr E. Rongei
van de CDA-stuurgroep 2000, d*
voorbereiding op de Statenverkie
zingen van 1991, de politieke actua
liteit belicht door drs. Frans Wol
ters, de vice-voorzittervan deTwee
de Kamerfractie van het CDA ei
een toespraak van de CDA-lijsttrek
ker Provinciale Staten 1991.

(ADVERTENTIE)

I NOG ENKELE DAGEN
HYPOTHEEKRENTE 8,8%
van gerenommeerde bank, 2 jaar
rentevast, met de mogelijkheid op
elk moment kosteloos om te
zetten naar 5, 7, 12 jaar vast.
Bel rechtstreeks, ook gedurende
het weekend, onze
hypotheekadviseur, de heer J.
Wetsels, tel. 045-440731.

Hl STIENSTRA
=^= HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

HEERLEN - „Ik ben geen crimi-
neel die met pistolen rondloopt
en mensen aan flarden schiet.
Diefstallen en inbraken, dat is al-
les wat ik op mijn kerfstok heb.
Ik doe geen vlieg kwaad". Ruud
Bos (30) - vanwege familie-om-
standigheden kreeg hij een
weekje verlof zijn cel in de ge-
vangenis inLeeuwarden te verla-
ten - staat weer op de Marshall-
singel in Vrieheide. Terug op de
plek waar bijna twee jaar gele-
den een politiekogel zijn bil
doorboorde en zijn leven als ver-
slaafdezwerver en gelegenheids-
dief ingrijpend veranderde.

Bos zweefde na die gedenkwaar-
dige zondag in mei drie maanden
tussen leven en dood. Na zijn
herstel verkeerde hij maanden-
lang in onzekerheid omdat hij
werd verdacht van een poging
tot doodslag van twee agenten
van de Heerlense politie. De
rechtbank in Maastricht heeft in-
middels Bos medio februari vrij-
gesproken van die aanklacht.
Ruud Bos laat ongegeneerd de
uitwerking van de 9 mm kogel
uit een Walther P 5(dienstpi-
stool) op het menselijk lichaam
zien. „Honderdvijf hechtingen
waren er nodig om de zaak weer
enigszins aan elkaar te krijgen.
Mooi ziet het er niet uit....", stelt
hij overbodigvast.

DSM streeft
Haar groei

van12 procent

Aanvankelijk verklaarden de
agenten dat Bos het pistool van-
achter het autoportier op hen
had gericht, maar de Rijksre-
chercheurs Gorissen, Klijnsma
en Griens stelden al snel bij hun
onderzoek vast dat dit technisch
onmogelijk was. Ook de recht-
bank in Maastricht constateerde
dat van 'gericht bedreigen van
ambtenaren in functie' geen
sprake was.

Rus Bos gisteren: „Dat pistool
had ik gevonden tijdens een in-
braak in een woning. Ik werk zelf
nooit met wapens. Ik had het
ding meegenomen voor een
vriend. Ik wist dat het niet werk-
te en dat er deverkeerde munitie
inzat. Er was geen enkele reden
om mijn leven te verwoesten. Ik
ben door een hel gegaan. Ik wil-
de niet meer leven, Tot tweemaal
toe heeft mijn moeder afscheid
van me genomen... Ik wil dat
mijn naam wordt gezuiverd.
Voor al die pijn en ellende wil ik
wel een kleine vergoeding heb-
ben."

ah onze redactie economieI Wfoej - DSM streeft naar een

' <MigVan !2 procent per jaar. Dat is
Vn

om in de Pas te lopen met de
5 Skt onalisering van de
d' 6!j' *-*e groei vindt vooral

oor samenwerking en re-
i' [IW,.en hoofdzakelijk in het bui-
-1 \ t Dat betoogt ir J. van den
\ V* ofd Management Develop-

" Werv«ng van DSM vandaag
"ise 5. symposium over carrière-n lr> de RAI in Amsterdam.Sh'! k"> v^ger opgeleiden bij DSM wor-'Sr 01gens Van den Berg steeds

'ipati n gesteld. Met name de in-> r rt° na'e oriëntatie is belangrijk.

' 'fl^ e schaarste aan hoger opge-
jlNem het menselijk kapitaal in
l No? nde mate het belangrijkste
k sen van het bedrijf worden.

kSirifi 9* nog meerinvesteren in de
V S°le fn de ontPlooiing van het
V 8ont Dat is volgens Van den
Cl de n°odzakelijk in verband
C bed groeiende kloof tussen wat
'VuJsleven nodiê beeft en defeiten te bieden hebben.

"Ruud Bos(30) terug op de plaats in Vrieheide waar hij bijna twee jaar geleden door een
agent werd neergeschoten. Schijnbaar emotieloos, maar innerlijk uiterst nerveus, wijst hij
de plek aan waar hij zwaargewond neerviel. Foto: DRIES LINSSEN

Vaststaat dat de twee agenten
het slapende paartje wakker
schudden en naar hun namen in-
formeerde. Per mobilofoon werd
snelvastgesteld dat de naam Bos
voorkwam in het opsporingsre-
gister vanwege een gevangenis-
straf en een handvol achterstalli-
ge geldboetes.

Ruud werd in de boeien geslagen
en meegenomen naar de pa-
trouillewagen. „Ik wist me los te
rukken en met één hand een
doorgeboord gaspistool tussen
mijn broekband uit te peuteren.

Bos, zichtbaar nerveus en voort-
durendrokend, heeft zijn weekje
verlof gebruikt om naar de Mars-
hallsingel in Vrieheide te rijden
en nog eenmaal de plaats te be-
kijken waar bijna twee jaar gele-
den het noodlot toesloeg. Op
straat is het muisstil, al lijken her
en der wat gordijntjes licht te be-
wegen. Vermoedelijk van dezelf-
de woningen van waaruit op 22

Ruud Bos moet nog acht weken
uitzitten van de straf die de
rechtbank hem wel oplegde voor
een aantal inbraken inLandgraaf
en Simpelveld uit mei 1988. Een
strafvan 304 dagen voor een dief-
stal van 1,8 miljoen gulden bij
een Amsterdamse juwelier, die
nog openstaat, hangt nog boven
zijn hoofd.

mei 1988 de politie Heerlen op
het spoor werd gezet van twee
slapende drugsgebruikers op
een grasveldje.

De patrouillewagen met aan
boord de agenten X en V, zo ver-
meldt hetrapport van deRijksre-
cherche later, reed rond 13.20 de
Marshallsingel in Vrieheide op.
Tien minuten later wordt Ruud
Bos levensgevaarlijk gewond op-
genomen in het Heerlense zie-
kenhuis. De exacte feiten zijn la-
ter tijdens een reconstructie
vastgesteld.

Bos is een oude bekende van de
politie. Hij werd in Kerkrade ge-
boren en verwierf al vroeg 'lan-
delijke bekendheid' door als 11-
-jarige ambulances en andere
voertuigen te stelen en te bestu-
ren. „Ik was echt gek van auto's
en dat ben ik n0g...", zegt hij, ge-
nietend van het voorjaarszon-
netje.
Woensdag moet hij zich weer
melden in Leeuwarden. „Ik heb
overplaatsing van Maastricht
naar Leeuwarden gevraagd om-
dat ik bijna betrokken raakte bij
een uitbraakpoging van echte
zware jongens. Daar blijf ik lie-
ver buiten, want zo goed bevalt
het me niet achter de tralies. Ik
hoop dat die 300 dagen worden
kwijtgescholden. Tenslotte heb
ik al genoeg schade opgelopen".

Ik wist dat je met dat ding niet
kon schieten, maar ik was wak-
ker geschrokken, in paniek en
boos".
Pogingen van de twee agenten
de tierende Bos te bewegen het
pistool (van het merk Erma) te la-
ten vallen, mislukten. Bos kroop
achter het portier van zijn Opel
Record en dreigde te zullen
schieten. Kort daarop werd hij
getroffen door een kogel die door
een van de agenten werd afge-
vuurd. Omdat hij inmiddels in
een vreemde houding op de
grond was terechtgekomen - „ik
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VAKANTIEPLEZIER I'
OP DE WADPEN |

B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

Mooie natuurgebieden en (nog steeds) een heerlijk breed en
schoon strand. Goed voor wekenlang vijfsterren vakantieplezier.

Appartementenhotel
De Nieuwe Aanleg.

App. met diner
v.a. ’31,50 p.p.p.d.ü

Bel 02220-16207.
HOTEL DIJKSTRA

Gewoon goed
en prijsgunstig.

Badplaats De Koog,
02220-17357.
Den Hoorn

RUST EN PRIVACY
Logies met ontbijt, 6 pers. app.

Terras op het zuiden.
02220-19462.

Even er helemaal uit.
Een paar dagen heerlijk
bijkomen en genieten
van het voorjaar op
Texel. Zwembad, sau-
na, zonnebank, tennis-
baan.

**** SPORTHOTEL
NIEUW BREDA****

tal 02220-11237 (fax 11601)

Camping
De Bremakker
Rustig en sfeervol.

Gelegen in de bossen
op ca. 1 km v.h. strand.

02220-12863.

TEXEL, t.h. caravan naast
boerderij in mooi vogelwei-
degebied Waalenburg. Ook
logies m. ontb. en gelegen-
heid om te kamperen.
02220-17303.

TEXEL, t.h. zomer-
huisje en caravan met- alle moderne comfort.
Rustige omgeving.; (02220) 18317.
i

■ TEXEL, te huur volledig

■ ingerichte stacaravan
voor 4 pers. met 2 slaap-
kamers, douche en toi-
let. 05188-1084.

Luxe bungalow, 4-6 personen voorzien
van alle comfort. Ook voor kortere vakan-
ties. M. van Heerwaarden, 02220-16385.

Appartementencomplex Bosch en Zee mei[ mUMjaat
alle komfort Aan de rand van het dorp De 'Koog. dichtbij het Noordzee- a
strand " SAUNA * ZONNEBANK " CONFE- T
RENTIERUIMTE * RESTAURANT BAR *
BOEK NU'! Voor ’ 200.00 een week naar Texel. Nabij subtropisch zwem-
paradiis. Bel nu en boek! _ .
VANDERVEEN BEHEER B.V. 072-118785 MaT "
Noorderkade 2 M, 1823 CJ Alkmaar Wort*

[dj§|j3É§PtJi Luxe 6-persoons bungalows,
«Ë£! comfortabel kamperen, 5-sterren■ "^^S voorzier|in9en met zwembad,■ !r ✓ pony's, tennis enz.Vraag de folder.

02220-16275 |

Appartementenhotel'BOS EN DUIN'
Rustig gelegen luxe 2-3-4-6 pers.
appartementen.
Verhuur mcl. al het linnengoed.
Mogelijk + diner en/of ontbijt.
Tevens restaurant a la carte.
Aanwozig: o.a. KTV, video, radio, telefoon,

kluisje, barkoelkast en wasserette.
Faciliteiten: verw. overd. zwembad, midgetgolf,

huurfietsen, biljart.
Info: Fam. J. H. F. Hopster, 02220-15541.

KUUR- EN VAKANTIEHOTEL DE PELIKAAN
Eerste In Nederland en enig op Texell
* zeer luxe kamers en appartementen
* kuurprogramma onder begeleiding v.e. arts
* fysiotherapeut, diëtiste
* uitgebreide kuurvoorzieningen
* beautyfarm, pedicure
* mineraal kuurbad (35 gr. C)
* sauna, zonnebank en whirlpool.

U komt als herboren terug!

f w\ Vraag de uitgebreide folder aan.
l'^B mr) Pelikaanweg 18-22, 1796 NR De Koog
V AML^J Tel. 02220-17202/17981/15703 *

fax 02220-17687.

TEXEL HEEFT EEN EIGEN
NVM - KANTOOR

BEZIT EM GEBRUIK VAN ONROEREND GOED
OP HET MOOIE EILAND IS GEBONDEN

AAN STRENGE REGELS.
LAAT U DESKUNDIG ADVISEREN DOOR:
MAKELAARSKANTOOR EELMAN {tfjk
Weverstraat 94 Lid1791 AG Den Burg, Texel ■■■
Tel. 02220 - 13555 NVM
Fax 02220 - 13946 L J

B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
\

VIJFSTERREN VAKANTIEPLEZIER
Kruis de gewenste brochure aan, plak deze advertentie op een
briefkaart en doe 'm op de bus.
Wij sturen u de gids dan GRATIS toe!
1. verhuuradressen en recreatiemogelijkheden
2. kampeerfolder (alle 18 campings)
3. reisgids met informatie, hotels, bungalows en sportieve rei-

zen met een prijsoverzicht. RDPII

IPRIVÉ EILAND TEXEL
Huur op de mooiste plekjes van TEXEL uw droomhuis,
vakantiebungalow of appartement. Lente, zomer, herfst en
winter: Texel is nu met Trop. Zwemparadijs het hele jaar
door een aantrekkelijk en kompleet vakantie-eiland. Inl.:
Fa. DE WIT fSH) KOBEKO fSSJ DE MUY B.V.
02220-17398 gg 02220-17746 Ifffll 02220-11433

Welkom op TEXEL I uJQ.... in ons gezellige 3""" familie- "n. /«avïl»notel in Den Burg, op 100 m. van "» \y /Kr^jT
weidelandschap. Het ideale uit- ij^^<^ -StSw^aMar^Ygangspunt voor tochtjes over het ei-
land. Kamers metdouche/toilet. Nu 'Mp'^r^-
ook 12 kamers met bubbelbad. «nCj^^sl»"TtOl^#^
50% reduklie subtrop. zwempara- iè^^rj»-T^N^*r^'
dijs. Eigen parkeerplaatsen. 1J-\f? 1
Hotel 't Koogerend X*S^Vllnfo en res tel. 02220 -13301 |

TEXEL
Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
part., bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.

WA-61R

VLIELAND, iets heel aparts. Kom en beleef het zelf! Ge-
durende het hele jaar 3-, 5- en 8-daagse arr. v.a.

’ 211,50 p.p. mcl. bootretour, bagageservice, ontbijt en
diner in Hotel deWadden, gemoedelijk, comf. hotel, gel.
in het centrum, mooie kamers met douche/bad/toilet,
ktv, radio, balkon en uitzicht over Waddenzee. Voor info
tel. 05621-1298.

WêmWSESÊÊÊmmm) l
Ameland. Te huur zeer luxe landhuis, zeer rustig gele-
gen bij zee in duinen, voorz. v. alle comfort. Tel.: 035-
-46460.

AMELAND, RECREATIEPARK BOOMHIEMKE. 5-ster-
ren Finse bung., ideaal in voor- en naseiz. Tev. nog enk.
vrije pi. voor stacar. beschikbaar. Inl. (05191) 4052.

WA.-61R
D'AMELANDER KAAP: 4* app., gratis gebruik van
zwemb. / sauna; ook midweek/ weekend. Tel. (058)
667501. WA-61R

Ameland/Terschelling, t.h. div. sta-carav., 2 slp.kmrs.,
str. water en wc, voor- en naseizoen halve prijs, (05180)
1206 (n.o. zond.).

Lenteplezier in mei op Ameland
4-dg. lentetrip vanaf ’ 175.-p.p.

mJJrS*i 8-dg. vakantie vanaf f 300.- p.p.
tjw Inbegrepen

Gratis ontspanningsavonden, muzikale
>ÉaV"aW bingo en nog veel meer o.a. een dag
.CVwJ^ gratis een fiets. Vraag de 55 +

" ijETja vakantiekrant Ameland.

Hm/ Postbus 75, 9163 ZM Nes (A)
telefoon 05191-2662 of 2700

TERSCHELLING t.h. div. stacar., 2 slpk., d/wc, verw. r/
ktv, tuinst., voll.inger. vrij voor 6/7 en na 17/8, Pasen en
Hemelv. v.a. ’ 330.- p.w. Tel. 05620-2562.

TERSCHELLING en AMELAND. T.h. div. gr. stacara-
vans, 2 en 3 slp.kmrs., met allecomf., toilet, ktv en radio,
voor- en naseizoen v.a. 200.- p.wk., v.a. 30-6 tot 11-8
bezet. Inl. 05180-1581 b.g.g. 05620-2582.

Sportieve vakanties
op en om Terschelling

Zeilen op het wad, zeekanoën, paardrijden/huifkartocht,
mountainbiking, alles voor een all-inn prijs. Spec. paasarr.

Bel voor folder: de Vaerderij, 05620 - 9089.

TERSCHELLING
'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,- mcl
ontbijtbuffet, lunchpakket, dinersenfiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850

TERSCHELLING - Schitterend gelegen VAKANTIE-AP-
PARTEMENT, cv, ktv. Huurprijs v.a. ’ 425,- p.wk. Tel.
05620-8953. WA-61R
TERSCHELLING. Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). InL/folder Knop bungalows, tel. 050 -
343453.
TERSCHELLING. T.h. stacaravans voll. ingericht v.a.
250.- p.wk. 2 slp.kmrs., radio, koelkast, kachel, tv, toilet.
Tel. 05620-8344. WA-61 R
TERSCHELLING: direct gelegen aan de rand van bos
en duin ***hotel. Hotel-café-restaurant Bomholm, alle
kmrs. v.v. eigen terras en douche, toilet of bad, douche
toilet. Logies ontbijt v.a. ’ 45,- p.d. Inl. (05620) 2266.

Gezellig familiehotel direct bij bos en duin, op ± 10 min.
van Noordzeestrand. Kamers met/zonder douche/toilet,
h.p. v.a. / 36,50. Prosp. op aanvr. Hotel-pension Delle-
wal, West-Terschelling, tel. 05620-2305, b.g.g. 3247.pa

Vooriaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf/ 132,- per persoon
inclusiefbootretour,

taxi-varvoer naar hotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
E7^ vvv terschellingHm 05620-3000 Ê

kleinkunst M■m^mjmf/W' otr

Eenzame Wegen

Het oude etablissement waar kapi-
tein Jan Wandelaar uit Hollands Glo-
rie vaak toefde; de kamer waar Ida
Gerhardt 'onder de brandaris'
schreef...; een verlaten, herfstig ei-
land. . een voor jaanvachtend eiland
met de geur van teer en touw in de
haven; een zwerftocht langs bossen 'en zee; een warm en gastvrij hotel .
met een perfecte keuken. Ziehier de
ingrediënten voor een verblijf dat U V
niet meer vergeet. Bel voor informa-
tie mci Rijk en Til van Veen.
Hotel Oepkes, Terschelling, 05620- i

2005 €

Hotel Oepkes

ZEILSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61R
FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaalvoor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp de Vries, Terherne, 05668-265. 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

RUST, RUIMTE, WANDELEN, FIETSEN, VISSEN op
landgoed camping, ruime plaatsen voor stacaravans en
seizoenplaatsen voor toercaravans, voorz. v. riolering.
Aansluiting en plaatsing gratis. Tev. bung.'s en app. te
huur. Camp. Blaauw, St. Nicolaasga 05134-1361.

Fr-61R,
CAMPING HET GOUDMEER, Oosterwolde. A.d. rand
v.h. 'Fochtelooërveen'. Gratis verv. stacar. 3 WK. KAM-
PEREN = 2 WK. BETALEN. Kant., snackb., zwem-,
roei- en visvijver. Tel.: 05160-88281. FR-61 R
Camping 'DE ZEEHOEVE' gelegen a.d. Waddenzee.
Houdt u van rust, vissen en kanoën dan is 'De Zeehoe-
ve' voor u een uitgekozen plaats. Vaste plaatsen m.
elek., water. Westerzeedijk 45 Harlingen, 05178-13465.

FR6IR.
JE MAAKT WAT MEE ZON WEEK! Zeilen of surfen le-
ren, meevaren op een orig. Fries skütsje. Slapen op een
verb. binnenschip, kortom een onvergetelijke vakantie-
week. Info: 05660-1389. 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-61 R

STACARAVANS IN HOOGSEIZOEN v.a. / 375,- p.wk.
AANTR. KAMP./SEIZOENPL. v.a. ’ 160,- p.mnd. Ge-
zel, camp. m. zwemb. in bosr. omg. 'DE ZORG-
VLIEDT', Wateren. Kl.fold.: tel. (05612) 1368/(05212)
7258.

DR-61R

TE KOOP
RECREATIEBUNGALOWS

Nieuw te bouwen, geheel stenen en volledig
geïsoleerdop eigen grond te Zwiggelte (Dr.)
De bungalows zijn v.v. eigen cv met warm watervoorzie-
ning, volledig sanitaire uitrusting, hardhouten schuifpui,
hardhouten trap naar verdieping, naar keuze 2 of 3
slaapkamers.
De bungalows worden zowel vrijstaand als geschakeld
gebouwd.
Op het park komen diversevoorzieningen zoals: winkel,
tennisbanen, zwembad.

Prijzen v.a. ’ 1 / .D(JUr - v.o.n.
De bouw van 32 woningen is reeds in een vergevorderd
stadium, tevens zijn er op het park modelwoningen te
bezichtigen.
Adres van het park: Oranjekanaal Noordzijde 18

Zwiggelte, Gemeente Westerbork

Bel voor een afspraak met:
KOK ASSEN ONROEREND GOED 05920-40313 Of 05833-46398
of kom langs. Wij zijn overdag aanwezig.

%m /vos&/ /PARTNERS INBOUWEN-HUIZEN

VAKANTIE IN DRENTHE. In het gebied tussen de
Drentse Aa en de Hunze. Veel hunnebedden. Rijk aan
natuurschoon. Vraag folder VW-Anloo, Lunsenhof 20,
9467 PM Anloo. Tel. (05922) 1449 en 1213. DR-61R

"w * buitenbad
..^camping J * verwarmd (28 gr.)

mmUWmrmMawmmmm binnenbad
ValaS .——- * Romaans stoombad
m^ByMMm\mmw^J * nieuw in 1990

privé sanitaire cabines
* recreatiebegeleiding

Annerweg 3 * stacaravans te huur
9463 TA Eext voor 14/7 of na 4/8
Tel. 05922-1292 * vraag onze folder aan

Weer of geen weer, het is altijd
goed vertoeven op Camping de Hondsrug

fT—""ïrTrïaß'rflïBWTWrTnfffl^^, ,
r jt£f*X - ■ HLaUkMlialClMnMiaïwJw

'ijM^JMiMJ^^WI HE

Pension "Villa-Nova" gel. in bosr. omg. Prima uitgangs-
punt voor wandelaars en fietsers. Goede keuken, grote
tuin, terras, ruime parkeergel., lift aanwezig, kamers m/z
douche/toilet. Voll. verzorgd v.a. ’ 43,50 p.p.p.d. Fam.
Krans, Dorpsstraat 38, 8437 PB Zorgvlied, Dr. Tel.
05212-7212 b.g.g. 7471. Dr-61 R

HOLTEN VAK.OORD DE LINDENBERG. Vraag gr.
fold. over de 33 in het bos geleg. vrijst. bung.'s met alle
somf. Kl.tv., mcl. video, verw. zwemb., kantine, speelt.,
midgetgolf, wasserette, enz. 1ehelft julinog mog. Voor-
en naseiz. billijk in prijs. 50+ extra korting. Postweg 1,
7451 TS Holten of bel 05483-61364. OV6I-R

«^%> VERLIES JE HART IN ;|j f
Overijssel en gun de kinderen

0 het plezier van Camping Heino. ■' "

05729-1564. ll±+\

MARKELO. Camping De Kattenberg rustiek geleg. ver
van de snelweg verh. vak.huizen en stacaravans. Vrij I, voor 14/7 en na 28/7, ook weekend en midweek verh.
Prachtig kampeerterrein. Alle comf. aanwezig op 200 m
afstand vissen, kanoën, enz. Bespreek nu voor Pasen,
Hemelvaart, Pinksteren en uw vakantie. Folders op aan-
vr. Tel. 05476-1367. OV6IR

Volop vakantiepret 1
voor het hele gezin

"Diverse vooróelge arrangementen" Veel vermaaksmoge-
lilkheden voor iong en oud. zoals een zwem- speelviiver met
zandstrand, tennisbaan en een uitgebreid recreatieprogram-
ma " AQUA-CENTRUM, met 3 verwarmde zwembaden.
Wildwaterbaan. Borrel ligbank. Onderwa- /^{T^i~~~~*\.
terbank. overdekt zonneterras, zonne- wfi^tfjl^S
banken etc. " Bel voor meer informatie s&g&ss&Ërz)

j^^ ot breng ons eens een bezoek

"" ~m-imlifnïQ'W{<\\?~~r^~ Gebr S*""6-Grote Beltenweg 11,
■JB 4tr Vtl I È 7794 RA Rheeze (Hantenbeng)

J^7?y/fJf f *. IM Telefoon 05232-62264

■f*jï-JrJJ~ _ anwb 'vecron lid

HOEFT HET VOOR U EVEN NIET, de DRUKTE? Eenvou-
dige app. voor een rijke vakantie in de omgev. van Weerrib-
ben en Giethoorn. Wandelen, fietsen, kanovaren, vissen,
zwemmen, enz. 55+ers 10% korting. Vakantiepark De
Twin, bel voor info (05217) 1566.

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

© ft Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
«4j§jk§!\ zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

cJ&frrfxSk tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
lsv /je*!! supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
YjJfMjfö viswater, fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust
*n»^Tir en ruimte.

Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *** fTrT.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

HOEFT HET VOOR U EVEN NIET, de DRUKTE?? Een-
voudige app. voor een rijke vakantie in de omgev. van
Weerribben en Giethoorn. Wandelen, fietsen, kanova-
ren, vissen, zwemmen, enz. 55+ers 10% korting. Va-
kantiepark 'De Twin', bel voor info (05217) 1566.

OV-61R

|ii'i|iiilki:in
PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
vakantiel Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en
weekendverhuur metgratis gebruik van ruim 40fantasti-
sche attracties, gezellige familieavonden en het unieke
Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 3000. OV-61R

VELUWE APELDOORN
Camping De Veldekster 20 ha, tel. 055-424711, modern
sanitair, verw. zw. bad, kl. bad, babyroom, vr. folder.

GE6IR
Recreatie-centr. 'HETEIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. +
gr. folder. Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 ’ 500 korting.
Recreatiecentrum Saxenheim, Plaggeweg 90, 8076 PM
Vierhouten. GEZINSCAMPING BIJ UITSTEK, veel wan-
del- en fietsmogelijkheden. Zeer veel recreatie voor ie-
dereen. Vraag gratis kleurenfolder, 0571 -283. GE-61R

I -'^rMJlliltJll.l'iJ.lliU.lJliLl.JK.VJi^jJil.ililiimß

V j\y^kM\
'\m\k\iimim > e in de achterh oi ;k
J Ljj LlaaaalaaaViaatiaMlMaali''hil i'l'rTf''l>lHaai

Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL, m.-zw.b. gez. recr. pro-
gr. Verh. 6 p. st.car's + bung.tent. Tour- en jaarpl. bij
jaarpl. GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R

Laren in de Gelderse Achterhoek:
'Om van te houden'

Info: tel.nr. 05738-2211

'nDroom-weekend |
fÈSÊR op de Grebbeberg

Van zaterdag vóórhel diner tot zondag né de brunch.
Met welkomstcocktail en borrelhapjes. 's-Avonds wacht u
een gastronomisch S-gangendiner.
Overnachting in 'nriante kamer met bad ofdouche, toilet,
tel.,KT Yenradio. Zondagmorgen vanaf 11 uuruitgebreide
brunch. Volop rekreatie mogelijkheden, 'n Droom weekend
voor f. 160,- p.p. Specialekorting voorkinderen.
Vraaguitgebreide informatie.

hotel ipaviljoen i_nds^^"S!i— ■-— j*^% -j **■■ ■ -_aiTaaaar~^ fl 1H Ht I* ■*^ -»-* ■f—'r 'i■*■

RESTAURANT /^Wa^R» ffit»^J^SJ^t»
L

Grebbeweg 103-105.3911 AVRHENEN.TeI.OB376-19003. Fax: 17213
i

' SINT MAARTENSZEE/CALLANTSOOG: bungalows
aan zee (gratis zwembad) (verh. 17 bung.parken),
02246-1596 (na 18.00uur 02230-22662). NH-61R

Luxe *****bungalow in Park - Egmond
1500 m. v.h. Noordzeestrand. Modern komfort, 4-pers.
vanaf ’ 425.- p.wk, Inl. 02207-11382 (ma.-vrij.). NH6IR

SCHOORLDAM, BUNGALOWPARK HET GEESTMER-
AMBACHT, t.h. 4-6 pers. vrijst. bung.'s met ktv, ANWB,
***rest., bar, snackbar, tennis, midgetgolf, wasserette, i/
h hoogs, recr.progr. Info en folder 02269-1604. NH-61R

QJe vakantieplezier in eigen hand
Noord-Holland Strand
Het bijzonderste stukje Nederland ligt in
Noord-Holland-Noord. Daar rij je in een half
uurvan het schone Noordzeestrand naar de
oevers van het Usselmeer. En het gebied dat
daar tussen ligt staat borg vooreen
fantastische vakantie. Vraag vandaag nog een

Émmm\= info-pakket.
—Mt M '— Stichting Kustpromotie

**■!. VW Petten-St Maartenszee __— Postbus 7, 1755 ZC Petten 02268-1352 ÜnA

HEILOO -BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP', vrijst.
6-pers. bungalows, veel privacy, ANWB, speeltuin,
speelweide, kinderboerderij. lnl./folder: 072-330512.

NH-61R

" """"" W^y^^-vÖ;

Privé BUNGALOWS t.h., 4-6 pers. In bosrijke omgef'
Nabij het Veluwemeer in Flevoland. Ideale fiets-J,
surfmog. Verw. openlucht zwembad, tennisb., spl
rest., winkel, wasserette en fietsvem. Inl.: 03211-1f

NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif?
nis/sportbaan, volpension v.a. f 270,- p.p.p.w. Vr. w
fam. P. Zonneveld, Duinweg 14 (01719) 15462. Zhjj
4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE Ml
Camp. De Meeuw, water, rust, natuur in en om GeA
stadje Brielle. Boek nu een voordelig Voorsei»
Paas-, 1 April- of 55+ arrangement: 01810-127771

CAMPING HOF DOMBURG***** 5 sterren camp*
500 mtr.van zee. Vanaf juli met DORIMARE een <v
recreatie-kuurbad. Voor reserv. en info: (01188) 3*f_ Ztf
ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Vt
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privf
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere, tel. 01181-11
CWO-erk. Tev. vr. wij erv. enth. zeilers(sters) v. iit

ztH

BAARLE NASSAU VAKANTIEOORD 'DE STEPPE']
12 p. vakantiehuisjes nü / 250,-. Nog vrij voor 13-7]
na 10-8. Kamp. tegen aantr. tarieven in land., bosr. cm
Fam.park met voor ieder wat wils! Tel. 04249-246. iNB-6J

RECREATIE-OORD DE PEEL Hutten 5, 5763 Pl]
heeze. Ideale gez. camp. gelegen in uniek natutj
bied. Toer-, seiz.- en jaarpl. op weide of in bosj
vrijst. stenen bung.'s*** en **** 4/6 pers. Gratis A
zwem- en kleuterbad, kant., winkel, wass., speelt.J
getgolf, Dutch tennis, voet- en volleybalv., 500m 2, dj
recr. plas. In hoogs. recr. team aanw. Kom eens Kj
of bel voor gr. ml.: 04924-1225. Zat. en zon. geow

NEH
Voor een heerlijke ontspannen vakantie kom naar 0i
PING 'DE LEISTERT' in Roggel. NIEUW IN 1
OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. binneit
buitenbaden met waterglijbaan, roeivijver, grote sfl
tuin, kinderboerderij, sportcentrum, tennishal, jeugd]
spanningszaal, uitgebreid aktiviteitenprogramma. Si
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. Ui

CAMPING EN BUNG.PARK 'DE BOUSBERG', ScW
berg, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en r*
atie. Onze folder vertelt u alles, ook over korting^
arr. Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). _Uj

% ~
CAMPING DE RUIGE HOEK

Verwarmde zwem- en speelbaden, speeltuin, tenif
baan, bar, recreatieteam. Ook verhuur chalets. Majj
bree (bij Venlo), 04765-2360. DE RUIGE HOEK: Ij
IDEALE CAMPING VOOR HET HELE GEZIN. LI-6^

Uw luxe3- of 5 sterrenbungalowop het
"schoenste plekske" van Zuid-Limburg.

Prachtige ligging op heuvel in de Geulvallei, meteig«'
subtropisch zwembad, hot whirlpool, sauna, solaria
snelbruiner, reuze glijbaan, all weathertennisbaan,

minigolf, bowlingbanen, bar/restaurant, speeltuin cV
Vanaf 2 maart ook arrangementen mcl. ontbijtbuffet'

■* ] | Laa^BavaaaV^BPVVPPV^r^^A^^dlE
[IZaAaaMßaMßa%*BawfS^VT?^>«aUßV

I mMÊWo¥mMVx^wVh\ï^iimtMmmmMMMmkW'■■■KWVl*TÏ^WftlCa*aßaaMlÉl araTaTaTa»»"»"»^^K/i|^L*^Bhßßß*B^Baa^Bßaai "*^^^^^^^^^^^^
Vakantiecentrum Schin op GeH1

Ook in het voorjaar 'n oase van rust en natuurserie
Bel 04459-1400voor alle infoen gratisfolder^,

Arcen Noord-Limburg,
CAMPING 'DE SCHANS'

Nu nog mooier door totaal nieuwe indeling. De gez*
4 sterren familiecamping met zwembad, strandbad'
vijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sportve!"
sport- en spelonderdelen p. wk., moderne disco, f*
vakantie-, seizoen-, en jaarplaatsen. Bel voor ',
04703-1957, b.g.g. 1742 of 2408. Ü,
RES. NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS
of huur een 5- of 6 pers. stacaravan op de
MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBUPÖj
met kantine, kampwinkel, friture, wasserette, speen
tjes, zwem- en kleuterbad.
TERRASCAMPING "GULPERBERG PANORAMA'
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen.
Vr. folder. Tel. 04450-2330. U?

i\L\JA,MiiJÊm.\>\J.UU\J>MUïé
Op basis van half pension (overnachting,
ontbijt, 3-gangendiner)
3 dagen (2 overnachtingen) ’ 140.- I __
5 dagen (4 overnachtingen ’ 280.- WMmWMMM
8 dagen (7 overnachtingen) ’ 490.- P,. ■■ ■ ijJ»
Kamers met bad ol üoucne. toilet, kleurentelevisie en teleloon. njpTl^^J
Bosrijke omgeving aan de Maas _

Mv.\rWandel- en fietsroutes Nabij Ttiermaaibad ïj
Arcen en kasteeltuinen Arcen nooriSfcLIMBURG T\P^t
"TVaV^T^^WTTTBT^VWmPPV^VWPI^^LL^I—J I

Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPAN^
CAMPING de Schatberg te SEVENUM

Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra^
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwem^inatuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebbelJ
zinnen met opgroeiendekinderen hier hun ideale y |
tic. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf e%
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, ~sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n wee* .
eruit. Spec. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis^
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. b^
VAKANTIE IN NOORD-LIMBUBé
(ONT)SPANNENDER KANT NlïjJ

Geniet op camping de Berckt van de bosr'J
omgeving en de vele recreatiemogelijkhed .

L " subtropisch zwembad met familieglijbaan en w''"!^
SariÉlAifejSfc? baan " verwarmd buitenbad met zonne^iimanege» restaurant/friture*■ ~«B^^*^»i - . " midgetgolf etc. Diverse kaïnP*

VALKENBURG - PENSION LOUSBERÖ
PAASAANBIEDING: 4 dagen v.a. ’ 130.- P K

Vraag folder: 04406-12624. M



door richard willems

biliteit en medio 1989 besloten de Verenigde
Naties troepen te sturen om het prille Nami-
bische vredesproces, de aanloop naar de
verkiezingen en de aftocht van de blanke
soldaten uitPretoria, in de gaten te houden.
De eerste^ Nederlandse vredessoldaten stap-
ten nog diezelfde maand op het vliegtuig,
met als bestemming hoofdstad Windhoek.
Krap drie maanden later pakte ook Goffinzijn dienstpistool en kogelvrije vest in een

plunjebaai. Op 15 julikwam hij samen met
30 andere Nederlandse marechaussees in
Windhoek aan.
Hun specifieke doelen: controle van het Na-
mibische politie-apparaat SWAPOL (South
West African Police), het begeleiden van
kiesgerechtigde Namibiërs op hun weg
naar de stembus en heelhuids weer zien aan
te komen op Schiphol, na acht maanden
vredesmissie in de Zuidwest-hoek van het
Afrikaanse continent.

Brunssummer Jos Goffin is terug uit Nami-
bië. Wie in godsnaam is Jos Goffin en wat
had die in Namibië te zoeken?
Goffin (28) is marechaussee en ging vorig
jaar, na een selectie door Defensie, als vre-
dessoldaat van het UNTAG-leger naar on-
herbergzaam Namibië om daar samen met
5000 andere UNTAG-militairen (van 37
verschillende nationaliteiten) het onafhan-kelijkheidsproces van 'Suid wes' te begelei-
den.

Nadat Zuid-Afrika eind 1988 immers beslo-
ten had om na bijna driekwart eeuw bezet-
ting haar troepen uit Namibië terug te trek-
ken en het Namibische bevrijdingsleger
SWAPO vervolgens de mitrailleurpal op
safe zette, kon het land zich gaan opmaken
voor haar eerste vrije verkiezingen, die in-
middels met succes voor SWAPO-leider
Sam Nujoma hebben plaatsgevonden.
Het politieke klimaat in Namibië vertoonde
na die ontwikkelingen evenwel weinig sta-

Wegen in Namibië
gevaarlijker dan
politiek klimaat

„Het was winter toen we in
Windhoek aankwamen.
Nou ja, winter. Tussen aan-
halingstekens dan. Want
hetkwik liep toch al op naar
de vijfentwintig, dertig gra-
den. Niet lang na aankomst
in Windhoek werden we ge-
detacheerd in het noorden
van Namibië. Een ruig ge-
bied aan de grens met An-
gola, waar de stam der
Ovambo's is gevestigd.
Daar kregen we een weekje
rijles op mijnbestendige
voertuigen. En daarna be-
gon het echte vredeswerk."

Thuis, in zijn flatje aan de Ridder
Dirkstraat in Brunssum, zit Gof-
finop het puntje van debank. Hij
bladert door talloze fotomappen,
die gezamenlijk ruim zeshon-
derd 'Namibische kiekjes' her-
bergen. Nog geen twee weken is
hij nu terug in zijn woonplaats
Brunssum, deze boomlange atle-
tische kerel, die iedere 'SWA-
POL-er' met verdorven bedoe-
lingen enkel en alleen al middels
zijn postuur op andere gedach-
ten heeft moeten brengen.

groenten, die de ruilmarkt op-
gaan. Geld (de rand is het officië-
le betaalmiddel, red.) is dus niet
zo belangrijk. Tijd nog minder.
In Namibië kent men geen haast.
Daar gaat ook het gezegde 'tijd is
geld' niet op."

" Goffin in
Namibië.

Geweld?

Opnieuw
hardrijders
op de bon

.rü/?GRAAF - De politie in Land-

t, °hjft doorgaan met snelheids-
oles. Deze week werd opnieuw
*h aantal plaatsen in de ge-

ld le gecontroleerd. Daarbij wer-'re te2tstig automobilisten betrapt
el[jti nard rijden. De Landgraafse
|In,e heeft aangekondigd de ko-
n&n ook in de nachtelijke
f snelheidscontroles te houden.iflN«»««,

Open dag bij
Vrije School

i^H.LEN - De Vrije School Zuid-
in de Heerlense wijk

r *'d houdt morgen van 13 tot 16
ibrc j.Pen dag. Op een vrije school
tl (j niet alleen aandacht besteed
aar intellectuele ontwikkeling,
iriSt

o°k0°k aan sociale, culturele enC vaardigheden. De
E Ol m Heerlen is in 1986 opge-

De volgende foto is er een van
Goffin op 'stemmenjacht'. Toen
in november vorig jaar de verkie-
zingen werden uitgeschreven,
trok hij samen met zijn kornui-
ten de bergen van Kaokoland in
om bij een der primitiefste stam-
men aldaar, de Himbo's, ruim
12000 kiesgerechtige Namibiërs
aan het verstand te peuteren dat
ze naar de stembus moesten.

„We zijn met terreinwagens tot
op een hoogte van 1700 meter de
bergen ingereden. Met handen
en voeten stonden we de mensen
daar de stand van zaken uit te
leggen. Zo in de geest van: als de

Verkiezing

regelrecht oerlandschap, waar je
wel even stil van wordt."

„Na een weekje Ovambo-land,
verdwenen we naar onze uitein-
delijke bestemming: Koakoland
aan de Atlantische Oceaan. Met
vier andere Nederlanders, vijf
Pakistani en vijf Indiase vredes-
soldaten werd ik daar ergens
middenin de rimboe in caravans
gestationeerd. Geen meubilair,
geen waterleiding, geen electrici-
teit. De omstandigheden waren
uiterst primitief en vergden bij-
zonder veel improvisatievermo-
gen. De eerste winkel lag bijna
200 kilometer van ons vandaan.
Contact met het hoofdkwartier
was er niet of nauwelijks. Boven-
dien steeg de temperatuur zo
dicht aan de kust vrijwel dage-
lijks naar vijfendertig, veertig
graden."

Armoe troef, zo verraadt het
plaatje. Kinderen in rafels van
kleren, vuilkragen rond de en-
kels. Maar geen honger, zo lijkt
het. Geen tot barstens toe ge-
zwollen buiken, zoals in Ethio-
pië. Geen zwermen vliegen, de
ratten van het Afrikaanse lucht-
ruim, rond de kinderogen. Maar

Na zes maanden Kaokoland,
keerde Goffin met de andere vre-
desmarechaussees naar Wind-
hoek terug. Daar kwam hij in
rustiger vaarwater terecht, bleek
wat meer vrije tijd op de rol te
staan en kon hij gedurende twee
maanden genieten van de ver-
diende rands, die hij in Koako-
land niet had kunnen uitgeven.

De VN begon in die periode weer
troepen te verschepen. De ver-
kiezingen hadden immers een
eerlijk verloop gekend, nergens
waren ernstige ongereldheden
tussen rivaliserende stammen of
politieke fracties uitgebroken en
de hele wereld kon zien dat in de
Namibische agenda de 21ste
maart werd geprikt als definitie-
ve datum voor de installatie van
de kersverse, democratisch ge-
kozen, SWAPO-president Nujo-
ma.

Jos Goffin zal dat feest niet mee
maken. Hij klopte immers op 7
maart van dit jaar al aan bij het
flatje aan de Ridder Dirkstraat,
waar zijn vrouw Jenny al die
maanden alleen zat. Goffin rest
nog wat vrije tijd, maar over en-
kele weken moet de Brunssum-
mer zich toch weer in het strakke
marechaussee-uniform wringen
om zich vervolgens inRoermond
te melden.

„Alles went op den duur," zei hij
toch eerder.

Eens kijken of hij na zijn vredes-
missie in Namibië weer aan de
'normale dienst' in Holland kan
wennen.

Goffin gooit zijn bruinverbande
hoofd in de nek. We zien, om
maar wat te noemen, geen wurg-
sporen in zijn hals. Hoe gevaar-
lijk was zijn werk, in het kielzog
van de SWAPOL? En hoe vijan-
dig, of hoe vriendelijk werd hij
door plaatselijke bevolking be-
naderd?

„In die zes maanden dat we in de
buurt van de kust zaten, hebben
zich geen gevallen voorgedaan,
die ons tot hardhandig ingrijpen
hebben gedwongen. We gingen
vrijwel dagelijks met de SWA-
POL op patrouille, maar niet één
keer hebben we een ernstige on-
regelmatigheid geconstateerd.
Arrestanten werd goed door de
SWAPOL behandeld, verhoren
verliepen volgens het boekje.

„Maar op den duur," zo gaat hij
verder, „went alles: de enorme
afstanden, de verveling 's
avonds, de gebreken van ons bi-
vak en de moordende zon erbo-
ven. Bovendien stonden tegen-
over al die ontberingenprachtige
waarnemingen. Olifanten, bavia-
nen, het marcheerde gewoon
voorbij. De natuur in Namibië is
onvergelijkbaar. Wild, ruig, een

zon nog zes keer onder is gegaan
en zeven keer is opgekomen,
moet je gaan stemmen. Vervol-
gens timmerden we wat planken
aan elkaar en voila, daar stond
een stemhok. En tenslotte hiel-
den we ook nog de hand van me-
nig kiezer vast, zodat er een fat-
soenlijk kruis onder het stembil-
jetkwam te staan. Veel gelachen
daar, bij die Himbo's. Hoewel we
ons bewust waren van een grote
verantwoordelijkheid."

lachebekkies, smullend van wes-
ters snoepgoed, gebracht door
een aardige 'witman.

Goffin: „Echte honger kom je in
Namibië niet tegen, hoewel de le-
vensstandaard ginder natuurlijk
niet te vergelijken is met dievan
Nederland. De Koako's houden
er ruimschoots vee op na. Bij nij-
pend voedselgebrek gaat ge-
woon een geit onder het mes.
Ook verbouwt de bevolking

Ook de bevolking roerde zich
niet, men stond vredelievend en

nieuwsgierig tegenover onze
aanwezigheid. Niet én keer heb-
ben we in wat voor richting dan
ook het wapen getrokken. Wat
dat betreft is de Namibische vre-
desmissie als geen andere ge-
slaagd. In Cyprus en Libanon
bijvoorbeeld, waar VN-troepen
al jaren aanwezig zijn om geweld
te voorkomen, is het nog steeds
voortdurend raak. Daar sneuve-
len ook nog regelmatig vredes-
soldaten. In Namibië echter
heeft de VN op korte termijn
kunnen bijdragen aan een vreed-
zame oplossing van de conficten,
die het land toch jarenlang ge-
teisterd hebben. Van april vorig
jaar tot februari dit jaar stierven
in Namibië weliswaar 13 VN-
makkers. Maar die kwamen om
bij verkeersongelukken. Die bi-
zarre wegen 00k..."
Hij haalt een foto uit een van de
mappen; de vredesreus in stoffig
kakipak op bezoek in het plaats-
je Okangwati, lolly's uitdelend
aan de kinderen derKoako's.

Rijkspolitie onder
steeds grotere druk

Desondanks lichte daling criminaliteit Beek-Nuth

UVV al kwart
eeuw actief

Zilveren jubileumviering in schouwburg Heerlen

Ij,^ Van onze verslaggever
3 teecj NTJTH -De rijkspolitiegroep Beek-Nuth komt onder
I" i^n

s grotere werkdruk te staan. Het korps telt momenteel 45
.perürnaar als gevolg van verplichte detachering van enkele

Werkers elders, externe verplichtingen en zwanger-
te^ Sverlof vreest de leiding dat de basis-politiezorg 'niet ge-ur behoren vervuld kan worden. De districtscomman-f s hiervan al op de hoogte gebracht.
Ik*,». .. . 78 auto's gestolen, een verminde-

ring van 28 ten opzichte van het jaar
daarvóór. De stijging van het aantal
autokraken blijkt echter nauwelijks
te stuiten: 304 tegen 294 in 1988.
Het aantal inbraken in scholen en
bedrijfspanden is vorig jaar specta-
culair toegenomen. Werden in 1988
nog 108 gevallen genoteerd, vorig
waren dat er 140.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Wandelen met zieke
mensen, hen begeleiden naar spe-
cialisten en kranten brengen bij pa-
tiënten in het De Wever-ziekenhuis
in Heerlen. Zaken die slechts een
kleine greep vormen uit het vele
werk dat de Unie Van Vrijwilligers
(UW) in Heerlen al 25 jaarverricht.
Het zilveren jubileum wordt aan-
staande dinsdag vanaf 19 uur ge-
vierd in de Stadsschouwburg in
Heerlen. i

„Vrijwilligerswerk heeft twee posi-
tieve kanten. Allereerst helpen vrij-
willigers oudere mensen door bij-
voorbeeld met ze te gaan wandelen.
Aan de andere kant heb ik vrouwe-
lijkevrijwilligers gezien die door dit
werk na de dood van hun man hele-
maal opbloeiden", vertelt voorzit-
ster M. Schijven-De Goor. Samen
met negen anderen is zij al een
kwarteeuw aan deUW verbonden.

Zij doen voornamelijk aanvullend
werk, waar professionele krachten
zoals verpleegkundigen geen tijd
voor hebben. „Zo helpen we sinds
eenjaarmet dethuiszorg (5714251).
Vrijwilligers gaan bijvoorbeeld één
keer in de week wandelen met een
thuis verzorgde zieke om zijn of
haar partner enigszins te ontzien",
legt mevrouw Schijven uit.

Voorts bezit de UW onder meer
een rijdende winkel, die afhankelij-
ke oudere mensen van spullen voor-
ziet. Het personeel maakt dan gelijk
een praatje.

Onderscheiding
voor Jo Vaessen

" Burgemeester Teheux speldt Jo Vaessen de eremedaille
in goud op. Foto: DRIES LINSSEN

nhewii aan mankracht - zo blijkt
*H cjp aar "it het jaarverslag 1989
heeftnJksPolitiegroep Beek-Nuth

I °0r (j °°k drastische gevolgen" verdere vorming van de po-

SIMPELVELD - Jo Vaessen in Simpelveld ontving gistermiddag uit
handen van burgemeester Teheux de eremedaille in zilver, verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau. Vaessen kreeg de koninklijke
onderscheiding bij zijn afscheid als secretaris-zaakvoerder van de
Coöperatieve Aan- en Verkoop Vereniging LLTB-afdeling Simpel-
veld. Jo Vaessen heeft gebruik gemaakt van de VUT-regeling.

Spectaculair

Omdat vurige pleidooien voor ver-
sterking van dezijde van de groeps-
commandant en de gemeentebestu-
ren van Beek en Nuth niets hebben
opgeleverd, ontkomt men niet aan
bijstelling van de bedrijfsvoering.
Dit betekent in concreto dat er een
uitgekiend dienstrooster wordt op-
gesteld, waarin enkele aandachts-
velden - zoals maatschappelijke za-
ken, verkeer en bijzondere wetten -noodgedwongen minder manuren
krijgen toebedeeld.

litiefunctionarissen. Aan interne
opleiding, sport- en schietinstructie
wordt veel te weinig tijd besteed. De
korpsleiding vindt zulks, ook met
het oog op de toekomst, niet langer
acceptabel.

Ook de curve 'vernielingen' be-
weegt zich in stijgende lijn. Dat
heeft volgens de politie alles te ma-
ken met het feit dat het onder jonge-
ren gemeengoed is geworden na een
avondje stappen op weg naar huis
personenauto's te beschadigen en
alles wat los ofvast zit te slopen. Be-
sloten is samenklittende jongeren
in de weekends nauwlettender in
het oog te houden. Vooral rond de
Carmelflats in Beek alsmede in
Vaesrade en de Spoorstraat in Nuth
zal verscherpt toezicht gehouden
worden op baldadige jeugd.

De UW is principieel tegen beta-
ling van vrijwilligers. „Een vrijwilli-
ger zou alleen maar een goedkope
arbeidskracht worden die allerlei
rotklussen mag opknappen. Het
gaat goed zoals het nu is. We krijgen
geenrooie cent, ook geen subsidie,
maar wel waardering. Dat is het be-, langrijkste", aldus mevrouw Schij-
ven.
Zij meent dat de medewerkers al
voldoende geholpen zijn met een
goede verzekering. „En een kado-
bon aan het eind van het jaar."

Kadobon

Hafa-concert
Ubachsberg

Simpelveld peilt
belangstelling voor
openbaar onderwijs

Gaarkeukens

De initiatiefnemers hebben nau-
we contacten met de in' Heerlen
gevestigde Vereniging Voor
Openbaar Onderwijs in Zuid-
Limburg. JanFranssen: „Via een
aantal bijeenkomsten gaat de
werkgroep de inwoners van Bo-
choltz en Simpelveld beter infor-
meren over openbaar onderwijs.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Een werkgroep
in oprichting onderzoekt in de
woonkernen Bocholtz en Sim-
pelveld de mogelijkheden voor
invoering van openbaar onder-
wijs.

Jan Franssen, een van de initia-
tiefnemers, heeft tot dusver een
15-tal positieve reacties mogen

De UW begon oorspronkelijk als
Unie Vrouwelijke Vrijwilligers vlak
na de oorlog, met hulp aan onder
meer gaarkeukens en ontluizings-
centra. In 1958 moest de afdeling
Heerlen van de UW zichzelf ophef-
fen vanwege een bisschoppelijk
amendement. De katholieke kerk
verbood vrouwen zich aan te sluiten
bij openbare organisaties zoals de
UW. De meesten gaven daar ge-
hoor aan.

In 1965richtte mevrouw Hillebrand
-die als eregast tijdens de jubi-
leumviering aanwezig zal zijn- de
UW-Heerlen weer op. Tien vrou-
wen bliezen met huishoudwerk bij
oudere mensen en een babysitcen-
trale de nog steeds vrouwelijke
UW nieuw leven in. Het aantal me-
dewerkers steeg, en het zou tot 1978
duren eer de vereniging werd ge-
transformeerd tot Unie Van Vrijwil-
ligers. Ook mannen konden zich
toen aanmelden. Zij vormen nu
slechts tien procent van het totale
aantal medewerkers, dat ligt op 230.

ÜBACHSBERG - De fanfare St.
Cecilia organiseert op zaterdag 24
maart in Übachsberg een Hafa-
- concert. In de Fanfarezaal 'De
Auw Sjóeël' verzorgen het jeugden-
semble van de Fanfare, de fanfare
St. Cecilia en het harmonie-orkest
Concordia Treebeek een avond
blaasmuziek. Voor Concordia geldt
dit concert als een generalerepetitie
voor de concert-reis naar Polen die
dit orkest in april zal maken. Aan-
vangstijd is 19.30 uur en de entree-
prijs mag de bezoeker zelf bepalen.

Maxvan der School
40 jaarpriester

)(<?.f.ftn M-ax van der Scnoot
*ijn aL vie.rt komende maandag

ICj, jU-jarige priesterschap. De
fVse a

I
UgustL>s 1925 in het Gel-

's in tVedel geboren pater Max
S°on]iae

lfrlen een bekende per-
i*n ml ld- Vandaag, zondag
fttiestpndag wordt het 40-jarig■o|Miilehap gevierd. Zondag
V'6rina Ur is er een eucharistie-

,t>Us oiilnude kaPel van Bernardi-
u e mi* ant is de jubilariszelf.
:MbP ■Wordt opgeluisterd door
b^entii or- Na de mis is er een:%wm de Windthal van hetI nardtnuscollege.
■Sst

ndag 19 maart wordt het
?;30 uVOOrtgezet op school. Om
k nicef' „, de Pater een door
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Naast de grote werkdruk heeft het
korps ook te maken met een veel te
krap budget. Niettemin is men erin
geslaagd het aantal misdrijven
enigszins terug te dringen.
Vorig jaarwerden 199 woninginbra-
ken gepleegd, terwijl het streven
van de politie erop was gericht het
getal van 200 niet te overschrijden.
Vooral in het najaar heeft het korps
extra inspanningen moeten verrich-
ten om de inbraakgolf in Spaubeek
het hoofd te bieden.
Fietsendiefstallen komen in Beek
en Nuth evenwel steeds meer voor.
Het plan bestaat om in navolging
van veel warenhuizen op 'gevoelige
plaatsen' video-camera's neer te zet-
ten.
In Beek en Nuth werden vorig jaar

De vraag 'moet er dan ook een
nieuwe school worden ge-
bouwd?' is nog helemaal niet aan
de orde. Eerst voldoende interes-
se kweken in de gemeente Sim-
pelveld. Misschien is er wel een
bestaande basisschool, die wil
overstappen op openbaar onder-
wijs."

Interesseontvangen. „Maar dat is nog veel
te weinig- Voordat wij iets kun-
nen ondernemen, moeten er
minstens dertig belangstellen-
den zijn", zegt Franssen. Hij is
echter allerminst teleurgesteld
over het geringe aantal reacties.
„Er heeft slechts één oproep in
een plaatselijk weekblad ge-
staan. Het is nog te vroeg om een
conclusie te trekken."

I ontmoeting
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bioscopen
HEERLEN

Jtyal: Bom on the fourth of july, dag
J-1.5uur, dag. beh. ma di ook 16 uur. Ri-
ff 1': Harlem Nights, dag. 18.15 en 20.45
?r' dag. ma di ook 15.30 uur. Maxim:
Pn<-'.v, I shrunk the kids, dag. 19 en 21Fr' dag. beh. ma di ook 16.30 uur, za zo
T ook 14.30 uur. H5: Koko Flanel, dag.
l->019en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur;

frntr and Hooch, dag. 14.15 18.45 en|/| 5 uur, za zo ook 16.15 uur. Dead
society, dag. 14 18.30 en 21 uur, za

f ook 16.15 uur. The war of the roses,|S '4 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15
$'■ Black Ram. dag. 18.30 en 21 uur, ma
T «o ook 14 uur. Oliver & Co., za zo 14
V '6 uur, wo 14 uur. De Spiegel: King
1 children, za t/m di 21 uur. Kinder-
[»>huis De Spoel: De tovenaar van Oz,
115 uur.
t-—

Hartpatiënt
vil vergoeding

voortherapie
|N HAAG/LANDGRAAF - EenFPatiënt uit Landgraaf is het niet
P s met de weigering van gemeen-rn provincie om hem bijstand
t chelatietherapie te verstrek-P .Zijn beroep tegen de weigering
E*3 behandeld. Volgens de afde-
p voor de geschillenvan bestuur
P de Raad van State. Volgens de
PVincie kunnen de kosten van eenpische behandeling, die nietE vergoeding door het zieken-rs 'n aanmerking komen niet als
Fheen noodzakelijkekosten van

worden gezien. Er zou geen
S?l^ zijn van bijzondere omstand-, die een uitzondering op deze'el rechtvaardigen. De provincie
°ePt zich in dit opzicht op een
Jj'sch advies van de basisgezond-
sdienst oostelijk zuid-limburg
2egt dat chelatietherapie met

*n moet worden ontraden. De ge-
"lenafdeling doet over enige tijd
sPraak.

limburqs dagblad oostelijke mijnstreek

per persoon

# En weer
thuis in
Brunssum.

Foto's:
JOS GOFFIN en

FRANS RADE



Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 >3gy ] ,
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| PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159.-ff LONDEN 4dg ’ 449,-f
f WEST-EN OOST BERLIJN 34 dg ’ 299,-ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399.-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. f 789,-1

.*"«" f ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989.- 1
*. f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-1

f VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499.-1I BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg ’ 1079,- 1
fNICE-MONACO 7-10dg f 599,-■
-f LUGANO MEERVAN LUGANO 7dg ’ 749.-1ff LOURDES een geliefd reisdoel 7dg f 699.-1
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.- 1

,ff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-1
ff DOLOMIETEN ITALIÉ-MERANO Bdg f 799.- ffff PRAAG EN BUDAPEST lOdg ’1275.- I
INORMANDIÈLOIRE sdg ’ 499.-1

ffSAUERLANDARNSBERG sdg ’ 499,- I
lOBER-HARZ GOSLAR sdg ’ 499.\^==L_

JÉL2AS-COLMAR 4dg ’ 395, /tiTZiittSk

€ep \
;[vakantierubriek

van 34 Nederlandse regionale dagbladen
voor informatie en reservering:

TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
l|_g 072-196314/196206_|

PRIMA BUNGALOWS
aan strand, bos en water. Volop keus bij:

HAPPY HOME, 072-151125, SGR.
81-61R

CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100 km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R

PRIMA BUNGALOWS
aan strand, bos en water. Volop keus bij

' HAPPY HOME: 072-151125, SGR. BL-61R
Vakantie In de Ardennen. T.h. vak.app. 4-5 pers., in mooi
vak.centrum. Prijzen: Paasvakantie v.a. / 275,- p.w.; zomer-

' vak. v.a. ’ 385,- p.w., weekend en midweek v.a. f 99,-. Folder
—en ml.: Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,

4720 Lacalamine, België. Tel. 09-32 8765.9702. Ned. sprek.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a... ’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

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.).

JfWgKAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
* op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-

/ 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 m2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61RMuMf 'PRIMA BUNGALOWS

bij bos en water. Volop keus bij:
HAPPY HOME 072-151125 SGR.

FA-61 R
I LANGUEDOC. T.h. bungalows, landhuizen aan Middelt Zee ofach- -lerland Persoonlijk bezocht dus ook persoonlijk advies. Bel voor

' gratis brochure: LEENDERS VAKANTIEHUIZEN (080) 55 91 24.
FA-61 R

I — ' 1
Reizen in de voetsporen van Vincent van Gogh
10-daagse groepsreizen per luxe touringcar in
de voetsporen van Vincent van Gogh, door Ne-
derland, België en Frankrijk.
Op 26 maart as. start de eerste reis; deze keer onder lei-
ding van de Van Gogh-kenner Kees Kaldenbach, auteur
fan het speciaal voor deze reizen geschreven boek „Pel-
grimstocht door het leven" (binnenkort verkrijgbaar in de
boekhandel).
Er zijn nog enkele plaatsen in deze reis beschikbaar. Prijs
/ 1680-p.p. op basis van halfpension (toeslag 1-pers. ka-
mer ’ 390,-).
Brochure inlichtingen,reserveringen:

" SAGA Reizen Groningen, tel. 050-127936 (lid ANVR SGR).

Midd. Zee: prima app., 800 m van zandstrand
nü ’ 150.- korting p.w.

Alleen bij HAPPY HOME: 072-151125, SGR. FA-61R

CÖTE D'AZUR BIJ FRÉJUS. Wooncaravans met. eigen douche en toilet. Mooi zwembad. Inl. folders: Wil-
mar Caravans, tel. (070) 3463220 / 3652802.

DE ARDECHE, t.k. nieuw te bouwen recr.bungalows op
300-500 m 2eigen grond. Perm. bewoning mog. Prijzen
v.a. ’BO.OOO,- v.o.n. Gel. aan 1.200 ha gr. meer,
geschikt v. vissen en alle watersp. Inl. (02269) 4279

NH-61R
'," CAMPUS Frankrijk. V.a. 12jr.? Geh. verz. Leiding. Bus,
*'. verblijf, eten, bergbeklimmen, zon, excursies, kano. En/. of computer, Franse taalles? (075) 3553M. Lid SGR.

FA-61R
i CÓTE D'AZUR BIJ FRÉJUS. Wooncaravans met eigen
''douche en toilet. Mooi zwembad. Inl. folders: Wilmar';Caravans, tel. (070) 3463220/ 3652802. FA-61R

MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmWMMMMMMË i
PRIMA BUNGALOWS Jin ongerepte natuurparken. Volop keus bij
HAPPY HOME: 072-151125, SGR. WD-61R

\^j¥k JfoteTtfrossHar''l-
Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens ,
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige. met
ligbad, toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29"),
sauna, solarium, bowling, bar. en Konditorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p- l
(naar kout door de week of in ht weekend)

Incl gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld Postbus 441, 4444Bad Bentheim. Duitsland.

VAKANTIE-APPARTEMENTEN Eifel, Moezel, Harz,
Beierse Woud en Zwitserland. Gids 'Clara', Postbus
156,2980 ADRidderkerk, tel. (01804) 24589. WD-61R

waar u zich— volkomenHotelAmBerghang 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.

SIËSTA CAMPING EIFEL. Verh. stacaravans, trekkers-
huisjes. Reserv. eigen caravan en tent. Aanvr. prosp. I
Pb. 123, 7000AC Doetinchem met bijsluit, ’ 1,50postz.

WD-61R

-,éo£j&Ëmm»Ti Hoiei-'Bstaurant Die Kleine Blume
MO^JS&fë Winterbeigstr. 106,
B5&r-T5^E 0-6781 Erfweiler b. Dahn.
IWP» J»3« Tel. 09-4963911234

Direct aan bosrand gelegen, een oase van rust en ontspanning 13
comfortkamers, conferentiezaal, terrascafé, rustikale bierbar.
binnenbad, sauna en solarium nodigen u uit, ook voor korte

vakanties tegen de bekende, gunstige prijzen.
Wij verheugen ons op uw bezoek.

aftlaaCSSaMc^ A'"-* "■ " H«' persoonli|ke hotel in absoluut rusti-
WWWIH-gït.\m-TJC^Y. 'e zonm9e ligging, in 'n heerliik Zwar-
js«>^JCa^"6lfV"~*ftl~J!J lewoudlandschap Comlorlkamers met

douche, wc. balkon Bekende, goede
Familie Flum-Hupfer, keuken met specialiteiten Overnachtin- I
0-7868 Todtnau-Herrenschwand - g ontbiitbutlet HP ot VP Kinderkoning
Tel. 09-497674232 Broctiure aanvragen I

Landhaus Bodenteich 4foSCHROTH- UNO KNEIPPKURHOTEL
Ons openingsaanbod, zoals openbadkuur: bijv. 3 weken Schrothkuur
in 1-pers kamer 1640 DM, met zn tweeën in 2-pers kamer 2750 I
DM of ter kennismaking 7 dgn in 1-pers kamer 550 DM, met z'n
tweeen in 2-pers. kamer 990 DM, inbegrepen zijn voorgeschreven
Schrothkuur-Packungen, Schrothkuur en opbouwdieet 28 bedden,
alle kamers m alle comfort, badenafdeling in huis D-3123 Kneipp-u
Lutlkurort Bodenteich, Neustadterstr 100 Tel 09-4958243085

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. f 530,-. 10% groepskorting v.a. 10 pers. Gratis
folder. Reisburo Joytours, (070) 633635, lid SGR.

OS-61R
STEINBACH AM ATTERSEE, gezellig Gasthof m. mog.
voor zwemmen, surfen, wandelen, bergbeklimmen. H.P.
m. ontb. buffet en keuzemenu, / 228,- p.p.p.w. Kind. t/m
12 jr. half geld. Info: 033-720206. OS-61R
Compleet inger. VAKANTIEWONINGEN van Oosten-
rijkse families in Vorarlberg en Tirol van 4 tot 10 perso-
nen, ’ 16.- p.p.p.d., tel. 05910-22293. OS-61R

— Vakantie in zonnig Karinthië (Hermagor) —Uitstekend pension met 5 kamers, in prachtig wandelge-
bied. Alle kamers voorzien van d/wc. L/o 140 OS
p.p.p.d. Inlichtingen: tel. 05993-12915. OS6IR

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. 10en 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 dezon in een uitstekend ho-
tel v.a. f 249.- (hp), mei / 297.- (vp), junif 319.-, juli/
aug. / 499.-. Paasreizen v.a. ’ 365.-. Vraag folder SOL-
MAR TOURS 040-460560. Sp-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.

'Camping Florenz'
Lido degli Scacchi-Adriatische Zee. Het ligt 30 km ten
noorden van Ravenna en 100km ten zuiden van Vene-
tië, direct aan zee met algenvrij privéstrand, restaurant,
bar, pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, dansav.,
warme douches. De totale oppervlakte bedraagt 60.000
m2en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct aan
het strand). Camping Carnet 10% korting. Inl. fam.
Oeldrich-Alkmaar, tel. (072) 120485: IT6I-R

Ga eens naar QARGAZON bij Meran (Zuid-Tirol in Noord-
Italië) voor een echte voorjaars-, zomer- of najaarsvak. Uitst. v.
wandel-, fiets- en autotochten. Voordelige hotels, pensions, ka-
mer/ontbijt, vakantiewoningen. Gratis prosp. 038-659917.
i

GARDAMEER/ADRIA/TOSCANE: Villa/app. met
zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaatsen.
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-19492.

WK VOETBAL 1990
Naar de Oranje wedstrijden per

luxe cruiseschip 'Princess'

" "3Ó dr ■ ifr*^ *

SCHITTERENDE CRUISES VAN 5 OF 8 DGN. NAAR: I
MONTE CARLO, CORSICA, SARDINIË, SICILIË,

v.a. / 2395.- p.p.
inclusief: vliegreizen, toegangskaarten voor de
Oranjewedstrijden, volledige verzorging met

culinaire hoogstandjes van de gebroeders Fagel,
topamusement met 0.a.: Lee Towers, Hans Boskamp,

Gerard Joling, Jaap v. Zweden.
VRAAG DE FOLDER BIJ UW REISBURO OF BEL:

CHAMPION CRUISES
030-870628/887314

ook in het weekend!!
f

l NEDERLANDS GROOTSTE NOORD-EUROPA SPECIALIST. |

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR. .
12-DGSE REIS HONGARIJE / 1385.-. Incl. vervoer per
luxe touringcar, overn. op heen- en terugreis, ovem. 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

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

JONGEREN-VAKANTIES
Fietskampeertochten door Polen, Hongarije, Tjechoslo-
wakije en Italië. (Fiets-)busretours v.a. / 190,-. Bergva-
kanties (wandelen, klimmen, abseilen en mountain-
biking) v.a. f 599,-. Te gekke campingvakanties in Joe-
goslavië en Hongarije v.a. / 275,-. Jonger dan 35 jaar?
Vraag dan onze folder: (030) 333033, (020) 268636
ANVR. JO-61R

CORFU Vak. won., 2-8 p., alle vlak a. zee, v.a. f 125.-
-p.w. Evt. ook vlucht met 50% kinderk. Bel voor GRATIS
PROSPECTUS: Ross Holidays, 05908-17274.

GC-61R

Vraag nu naar onze uitgebreide INFORMATIE over bus-
pendels, campings en hotelreizen naar Joegoslavië. Ra-
pide Tours, Tynaarlo, 05921-43300. JS-61R

Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGR.

JS-61R

~^^_- - IM, I
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Wij maken
uw vakantiedroom

waar!
Wist u dateen landvol zon, schone stranden,
schitterende kuituur, gezellige stadjes en
vriendelijke mensen maar 1200 km. dichtbij
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aan-
trekkelijk door de lageprijzen. Knip de bon uit

u in 1990 ' Ë|P§jsi»j*sï Éta|j met vakan-
tie naar Vha?J&aPa. Ba. toe 9aat!

nflUj Zend mij uw informatiepakket <w
DUN Joegoslavië'9o.

Naam:
Adres: .—,
Postcode:
Woonplaats:

In gefrankeerde envelop zenden aan:
NationaalJoegoslavischVerkeersbureau
Jan Luykenstraat 12.1071CM Amsterdam, of bel 020-750496

10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN

ËPER
LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE

(Joegeslavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding

Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautzenbergstraat 44,
6411 LC Heerlen, tel 045-740999.

34099

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

Thailand rondreis v.a. ’2198
14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug.
Ned. beg., 1e klas. Alleen of groep. Vertr. elke mnd. 13-
-4, 20-5, enz. nog enk. pi. TEKKEL AIR, 070-3468700.

AZ6IR

Te huur 4-6 pers. compleet ingerichte CAMPERS.
Bel nu voor uw DROOMVAKANTIE op wielen: Camper
Rekreatie Vinke, tel. (055) 337609. CC-61R

Uw vakantie 1990 in
eafa-restaurant-pension Wasen

Kamers m do/wc, gezellig verblijf,
aanbevelenswaardige keuken. Inf.:
fam. Kirgis. 0-7291 Seewald-Gótfelfin-
gen Tel 09-497448266

Wedden, dat ... een vakantie bi| ons
de moeite waard is? Maakt u kennis met het
Luftkurort 0-8761 Monchberg, Spessart, en
brengt u uw vakantie door in het Gastenaus
Waldesrog. LO va. 17 OM, HP va 27 DM, VP
va. 35 DM Brochure aanvragen. Tel. 09-
-4993747117 01406.

Bad Kleinkirchheim (Karaten)
Kurort het hele jaar door, wandelen, ski,
golf en andere sporten. Vakhuis, ca.
120 m2. v. 2-10 pers. te huur. 4 slpkms.. woonkmr., keuken, bad. douche en 2
wc_s Tel. 09-4971488965

Munsterland
Vakantla op or, OotrOtni |DLG loken l. goeOt
keuken eigen slacht. slapelbeO en douche,
grote llgwot, heerlijke tiels- an «tanoelpa-
Oen. dicht bij dorp. VP va 32 DM. goan «an
dere kosten Afhalen mogelijk. Pension Ree-
ka, D4724 Wadaraloh Tal M-4825Z37H5.

Vakantie in de DDR!
300 vakantiehuizen, bungalows, woning
v. korte en langere vakanties in de gehele
DDR (Oostzee tot Thüringen) te huur.
Tel. 09-4953182228 of 505983 Sieg-
fned Wohlfahrl, Postlach 6111, D-3300
Btaunschweig.

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
7370 AA Loenen. WD6IR

IN DENEMARKEN KUNT U NOG EEN VAKANTIEHUISJE HUREN,
ZONDER DAT U ZICH IN EEN HOLLANDS WIJKJE WAANT.

OENEMARKEN, ALS UGRUWT VAN MASSATOERISME. Q | |
VRIENDELIJKE VAKANTIEHUISJES (SOMMERHUS) , imc/-* ClafAMmC & S~\ -C^T *""* DC^ te-^MAAR U BENTOOK VAN HARTE WELKOM IN HER- ' ' IMfTJ Oi\MTIUI^ J^Xi'ilV^"■>.,". ■« "4 1 V *^-C^rt-^ /\üa?\
BERGEN, HOTELS EN OP CAMPINGS M TO*VANiUBOPA VOOR VAKANTIiGiNItFTEBS ><^*>cC i
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I VLIEGENSVLUG VANAf
MAASTRICHT AIRPORI

O.A. NAAR:

COSTA DEL SOL KOS
Vertrek op 21 april Vertrek op 14juni
8 dagen App. La Baranda 15dagen app. Tasos, Kos Sflß
1 kamer app logies I kamer app. logies _Mj

TURKIJE TUNESIË
Vertrek op 25 september Vertrek op 3 juli
22 dagen hotel Sidelaya, Side 15 dagen app. Inesse, Soussfl
2 pers. kamer halfpension 1 kamer app. logies Hl

Prijzen opbasis van 2 personen per appartement.
Arke vliegt ook vanaf Maastricht Airportnaar: Kreta, RhodoÉ

Mallorca, Algarve en Gran Canaria.
Inlichtingen en boekingen bij

de ANVRReisadviesburo's en reizenverkopende banken. W

I /^jgRKEftilZJI
Zet uw zorgen aan de kant;

geniet van een Holliday Inn
weekendje-weg

Kom naar het meest spectaculaire kamavalsfeest
het gehele Rijnland. Geniet van een weekend pleziei|j
met het hele gezin. Dank zij het stormachtige weer in
februari kunt u op 19 mei as., met heerlijk lenteweer,

de „Rosenmontag"-optocht meemaken. *"—
Hiervoor en voor andere interessante gelegenheden, " ,

het Holiday Inn Düsseldorf-Ratingen het ideale t-i
vertrekpunt van uitstapjes en sight-seeing. Holiday Int

Ratingen ligt slechts op enkele minuten afstand van
het idylische, historische centrum van Ratingen.

Het stadscentrum van Düsseldorf en de belangrijkste
attracties van het Roergebied liggen als het ware om
de hoek. Gebouwdrond een atrium is dit een perfekl

familiehotel. Ontspannen in een luxe omgeving:
ervaar eens een Holiday Inn-weekend.

Relaxen in het binnen- en buitenzwembad en sauna;
genietenvan de fijne keuken en het uitstekende

ontbijtbuffet. Voor slechts DM 75- per persoon in
2-persoons kamer. Kinderen tot 18 jaar verblijven *»

gratis in de ouderslaapkamer. 1
Op vrijdagavond verwelkomen wij u met een "

candlelight-diner. Een foto zal u blijvend herinneren
aan een zeer speciaalweekend.

h
E
re(

DüsseldorfRatingen at;

Broichhofstraße 3 ■ 4030 Ratingen
Tel. (02102) 456-0

JU& SvucS
Ü^MMMMMMMmWMMm^MMh^MMMMM\ü^MMMMMmWMMMm^MMmW

M^gMMMMMMMMMMMM m^^^^^

■ Plezierig
vertoeven in

alle seizoenen.
Gelegen lnde historische,
eeuwenoude bossen van

hetRijk van Nijmegen, met
veel rekreaUemogeujkheden

I en bezlenswaardlgneden.
Diverse arrangementen.
Bel even: 08895-43614

enwij zenden u
uitvoerige Informatie.

Molenbosweg 17-BergenDal
(bt) NUmegen) 08896-43614

Jh^ell^ .
ElttCA 1^

<£ HOTEL-CAFË 3||R^j*
f RESTAURANT \(^jSm]Ml

10-DAAGSE EGYPTE
RONDREIS mcl. alle ver-
voer.alle overnachtingen,
alle maaltijden en excur-
siesvanaf / 1.599,-. Unie-, ke 10-daagse Nijlcruise
op prachtboot vanaf
/1.875. Folder? SRC:
(050) 145800, (030)
333033, (020) 209796,
ANVR. EG-61R

COSTA BRAVA - Bl anes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 CO&y

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R

i XSlimme mer&ï
die met deg

kinderen Üj 5}
vakantie ga^j
in Friesland

willen ALL^weten ovef>v(
dit vignet! *■

Dus die vra^
even de foldQ

aan. >n'
"

BON
Uitknippen en in open e*1
zonder postzegel zender1 j,

VW Friesland-Leeuwaitf'
Antwoordnummer 580 "8900 WC Leeuwarden (■

S
Afz.: ■ , f,
Adres: ;

Postcode: tPlaats: *r
|Baßi_ lm"*? r

ZEILEN IN HÉ !
ANWB bondsz_eil' |
Heegermeer ui's
voor volwassene^
midd. leeft. 29 jr.).^ ,
watersportherberg (
ken' voor jeugd (v-f^ ,
en gezinnen. Lid
CWO. Bel nu jS
2258/2363. J>
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door dick van den polder
'OTTERDAM - Het bestuur van de sectie betaald voetbal van
3 KNVB neemt vandaag een besluit over de positie van

Thijs Libregts, Het college is vanmorgen op een
>eheime plaats' bijeengekomenom over het lot van de Rotter-ammer te beslissen. De verwachting is dat het sectiebestuur
) Libregts zal breken en dat het Nederlands elftal met een

ftdere coach naar de eindronde van het wereldkampioen-
chap in Italië zal gaan. Een van de voornaamste kandidaten
irn Libregts op te volgen is Leo Beenhakker.

Nederland leverde drie winnaars.
De eerste in 1965 met Arie den Har-
tog en daarna Jan Raas in 1977. Als
laatste voegde HennieKuiper, 1985,
in de nadagen van zijn carrière de
Italiaanse klassieker aan zijn erelijst
toe. De Italianen wonnen eenen-
veertig keer de belangrijkste een-
dagswedstrijd in hun land. België
volgt met negentien zeges, Frank-
rijk had elf winnaars.
De 81e Milaan-Sanremo, is de eerste
wedstrijd die telt voor de wereldbe-
ker. De start is in Milaan om 09.20,
de aankomst in Sanremo (Corso Ca-
vallotti) vindt plaats om 16.15 uur;
de wedstrijd is 294 kilometer lang.
Belangrijkste hellingen: Turchino
(144 km), Capo Berta (256 km), Ci-
pressa (273 km), Capo Verde (286
km), (Poggio 290 km).

Te behalenpunten (individueel): 25,
22, 20, 18, 16, 15, 14, 13 .enz. tot en
met 1 voor nummer 20. Deelnemen-
de ploegen (25 x 8 renners): Panaso-
nic, Buckler, PDM, TVM, Ariostea,
Chateau d'Ax, Del Tongo, Carrera,
Malvor, Jolly, Gis, Diana, Italbonifi-
ca, Bella Italia, RMO, Castorama, Z,
Toshiba, Histor, Lotto, Weinmann,
Banesto, BH, Helvetia, 7 Eleven.
Het Sovjetteam van Alfa Lum met
Konyshev mag niet starten, omdat
het niet bij de top-20 staat en niet in
Italië, maar in San Marino is inge-

" Laurent Fignon haalde gisteren zijn rugnummer af.
Vandaag staat hij net als tweehonderd collega's voor een
krachtproef over bijna 300 km.

De Italiaan Giuseppe Saronni start
voor de veertiende keer. Alleen zijn
landgenoot Pierino Gavazzi heeft
dezelfde staat van dienst.De 32-jari-
ge Saronni won de Primavera één
keer, in 1983. Hij eindigde drie ach-
tereenvolgende keren als tweede:
1978, 1979 en 1980.

Vanaf 15.00 uur verzorgen Neder-
land-3 en België-2 een rechtstreeks
TV verslag van de wedstrijd.
Greg Lemonds voormalige werkge-
ver, de Belgische wielerformatie
ADR, kan in het huidige seizoen
toch aan wedstrijden deelnemen.
Met het aantrekken van twee spon-
sors, de Nederlandse computer-fir-
ma Tulip (waarvan het LD woens-
dag melding maakte) en het Belgi-
sche bedrijf lOC, beschikt het team
over genoeg sponsorgelden om
deelneming aan de koersen te ga-
randeren. Ploegleider José de Cau-
wer verklaar de vrijdag dat beide
sponsors het grootste gedeelte van
het budget van de ploeg, dat onge-
veer 1,4 miljoen gulden bedraagt,
voor hun rekening zullen nemen.
De naam van de ploeg wordt dan
ook lOC-Tulip. De formatie heeft
eenentwintig renners onder con-
tract, onder meer Fons de Wolf,
Ronny van Holen, René Martens, de
Britse wereldkampioen achtervol-
ging Sturgess en de Nederlanders
HenriDorgelo en Adri Kools. Moge-
lijk is er ook nog een plaatsje vrij
voor Alain Strouken. De ploeg be-
schikt over te weinig punten om in
de wereldbekerkoersen te kunnen
starten. Wel wordt deelgenomen
aan de Ronde van Zwitserland of
DauphinéLibéré. Het doorgaan van
de Spaanse ploeg rond Johan van
der Velde is nog altijd geen feit.

schreven. Tot de favorieten beho-
ren: Fignon, Fondriest, Maassen,
Argentin, Dhaenens, Kelly, Vander-
aerden, Rooks, De Wilde, Chiapuc-
ci, Roosen, Gölz, Baffi, Rolf Sören-
sen, Leclercq.Zaterdag 17 maart 1990 " 25

Bondscoach roept juridische bijstand in van VVON

Sectiebestuur beslist
vandaag over Libregts

" De West-
duitse dres-
suurruiter
Sven Rothen-
burger legde
met Andiamo
beslag op de
Grand Prix
in Indoor
Brabant. Het
evenement in
de Braban-
thallen duurt
nog tot en met
morgen.

Boris
de beste

VIIAMI - Boris Becker is in Mia-
mi door de ATP (Associatie van
rennis Professionals) tot beste
speler van 1989 gekozen. De
Westduitser, op de wereldrang-
lijst nummer twee achter Lendl,
ivon vorig jaar vijf Grand Prix-
toernooien, waaronder WimbJe-
don en de Open Amerikaanse
kampioenschappen,
[n het Amerikaanse Key Biscane
verloor onze landgenoot Scha-
pers in de eerste ronde van de
Zwitser Hlasek met 6-4, 6-7 (3-7),
5-4. Bij de dames moest Schultz
haar meerdere erkennen in
Grossman uit de VS: 6-4, 6-1.

Rustdag voor
Jan Timman

KOEALA LOEMPOER - Jan Tim-
man heeft vrijdag in Koeala Loem-
poer zijn eerste time-out opgeno-
men. Op zijn verzoek wordt de zes-
de partij in de schaaktweekamp te-
gen Anatoli Karpov verschoven
naar zondag. De Amsterdammer
staat na vijfvan de twaalfpartijen in
de finale van het kandidatentoer-
nooi twee punten achter: lVi-3 1/».
Beide grootmeesters hebben in de
Malaysische hoofdstad het recht op
twee time outs.

Topbezetting
in Brunssum

SCHAESBERG - De uitslagen van
de koersen, gisteravond verreden
op de draf- en renbaan Schaesberg
zijn als volgt:

Hereford-Prijs: 1. Ebony Space (R. van
Stam)km.tijd 1.21.0; 2. Exact Kievitshof; 3.
EllisEnzelens. Winn. 3,90; pi. 1.00,1,00.1 40'
koppel 2,80; trio 41,10.
Towcester-Prijs: 1. Dean Boszorg (A. Won-
ders) km.tijd 1.24.3; 2. Crackje van Nora; 3.
Bianca Petrosia. Winn. 6,60; pi. 1,70, 1,20;
koppel 8,60; trio 94,60.
Transportbedrijf v.d. Mortel-Prijs: 1.
Moonbat(Mw. L. Beekman) tot.tijd 1.54.8; 2.
king Sailor; 3. Traurn Teufel. Niet gestart:
Sartoya. Winn. 3,30; pi. 2,90, 2,60; koppel
5,10; trio 64.50.
Windsor-Prijs: 1. Chapel (P. Dijkstra)
km.tijd 1.22.5; 2. Erpedo B; 3. Balthazar BR.
Niet gestart: Caid du Lobart. Donal du
Lombart en Ninni Hanover. Winn. 2,40; pi.
1,30, 1,20, 1,90;koppel 4.50; trio 38.80.
Kelso-Prijs: 1. Upper State Road (H. Grift)
km.tijd 1.17.5; 2. Claudia's Dream; 3. Cobus
Zuydhoeve; 4. Chokey Treen. Niet gestart:
Arndon One. Bertje Dakota, Bep de Bloom-
erd en Cas Buitenzorg. Winn. 1,50; pi. 1,30,
1,50; koppel 2,90; trio 8.80; kwartet 14,50.
Opening Renseizoen-Prijs: 1. Ali the Great
(D. Klomp) tot.tijd 1.45.4; 2. Ninnes Star; 3.
Greenhills Boy. Niet gestart: Civic Daneer.
Winn. 3,50; pi. 1,30, 1.30, 1,50;koppel 15,10;
trio 249.60.
Lingfield-Prijs: 1. Queen of Crown (B.
Svensson) km.tijd 1.20.7;2. Broad Daylight;
3. Diederik. Niet gestart: Dirano M. Winn.
2,40; pi. 1,10, 1,20;koppel 6,30; trio 121,60.
Sandown-Prijs: 1. Claproos Velo (A. Diels-
VByblow Promise (Ph. van Dijk) -<deadheat)- km.tijd 1.20.1; 3. Belmondo O; 4. Vi-
vant PM. Winn. 4,40/4,30; koppel 262,20; trio
niet gespeeld; kwartet niet gespeeld.
Stratford-Prijs: 1. Amber Enzelens (F. Stal-
man)km.tijd 1.19.2; 2. Carlos Netten; 3. Les-
tage Egekaer. Winn. 34,20; pi. 2,40.1,20.2,10;
koppel 19,90; trio 676,30;W-5: niet gespeeld.
De totalisatoromzet: bedroeg f 136.425,-.

INZELL - Gerard Kemkers is de
wedstrijden om de Gouden schaats
in Inzell uitstekend begonnen. De
Drent won de 500 meter van de klas-
sementsrijders in 38.55 seconden en
was daarmee bijna een halve secon-
de sneller dan de Oostenrijker Mi-
chaël Hadschieff (38.98). Ben van
der Burg werd vieVde met 39,17, na
de Oostenrijker Huberrt Kreutz
(39,07).

Marianne Muis
mist record

BRUNSSUM - Behalve enkele Rus-
sische toppers, onder meer wereld-
kampioen Tzjizjov en Dybman, zul-
len nog diverse andere damcracks
in augustus deelnnemen aan het
toernooi van Brikke Oave. „Natuur-
lijk proberen we Sijbrands en
Wiersma ook te strikken. Van deze
deelname hadden we alleen maar
kunnen dromen", reageert een dol-
enthousiaste Bèr ten Haaf, voorzit-
ter van het organisatiecomité. Hon-
derdtwintig deelnemers worden
maximaal toegelaten. Deze week
hadden zich al meer dan honderd
dammers uit tien verschillende lan-
den aangemeld.

Eerste kwalificatie
goede indicatie

Bloemen in Indoor Brabant roor John Whitaker

bijgestaan die ontslagen waren of
die gedreigd werden met ontslag.
Daar waren schrijnende gevallen
bij. Als je toch ziet hoe sommige
trainers behandeld worden..."

De WON zal namens Libregts een
schadeloosstelling eisen als de
KNVB zijn verplichtingen niet na-
komt en hij niet naar het WK mag.
Vilé heeft dat enkele jaren geleden
ook gedaan voor Kees Rijvers, toen
die plaats moest maken voor Rinus
Michels.

De laatste verklaarde op 19 februari
nog, vlak voor de oefeninterland te-
gen Italië, dat Libregts de belang-
rijkste en centrale figuur bij Oranje
zou blijven. Begin maart echter al
kreeg de Rotterdammer van sectie-
voorzitter drs. Martin van Rooijen
en Rinus Michels de 'hint' om op te
stappen. Libregts ging daar niet op
in en wendde zich tot bondsvoorzit-
ter Jo van Marie omdat hij die als
zijn hoogste baas beschouwde.
Tegen het aanblijven van Libregts
als technisch-directeur van de
KNVB bestaan binnen de bond
geen al te grotebezwaren, maar van-
uit de spelersgroep kwamen voort-
durend signalen dat enkele vedet-
ten geen vertrouwen hadden in Li-
bregts. Geen enkele Oranje-speler
heeft ooit keihard gezegd, dat Li-
bregts weg moest. De Oranje-raad
met name voelde er niets voor om
later de Zwarte Piet toegespeeld te
krijgen. „Als Libregts ontslagen
moet worden, moet dat gebeuren
door de mensen die hem destijds
aangesteld hebben", was hun reac-
tie.

JsLibregts kreeg donderdag vanvB-directeur Harry Been te ho-
jj, dat hij 'stand-by' moest blijven.
u r^gts zou gisteren samen met Ri-s Michels en secretaris Jan Huij-. 6ts naar Lissabon vliegen om deJ-a vast te stellen voor de kwalifi-uewedstrijden, die Nederland in
voorronde van het EK tegenPor-

a«ai, Griekenland, Finland en Mal-
feM° et sPelen, maarvan hogerhand

"Ho hem meegedeeld dat hrj thuis
' lefl 1 blijven voor mogelijk overleg

!* net sectiebestuur. Ook Michels
ttVn naar Lissabon gegaan. De
on " werd.in Lissabon vertegen-
> °rdigd door assistent-coach Nol. «uiter en Jan Huijbregts.
j, °P alles voorbereid te zijn heeft
j êgts al enkele dagen geleden ju-
erp ,e.bijstand ingeroepenvan de

rlvVrvr! gmg van Oefenmeesters
'r/ilé Totvoor kort trad mr-Eric
'/ 'Vo^? als Juridiscn adviseurvan de

iek " maar deze zit nu in het sec-
j bestuur.
1 5rVj februari zei Vilé nog in een in-
'De met Voetbal International:
f ver ON was meer dan contentme. Ik heb tientallen trainers

Zatopek in
ere hersteld

Jan van Dijk
blijft bij

FCGroningen
INNINGEN- Jan van Dijk, de 33-
-ien. h^e verdediger van Gronin-
ll 0 ' neeft zijn contract met de
*We

,eüjke eredivisieclub met
Rin Jaar veriengd. Van Dijk is aan
PW* ?iende seizoen bij FC Gro-
J sen bezig.

Volleybalbeker
weer naar ZVH

DRACHTEN- Bij het begin van het
tweede weekeinde van de winter-
kampioenschappen zwemmen in
Drachten heeft Marianne Muis op
de 400 meter wisselslag net een re-
cord gemist. Na 300 meter kwam zij
door in een tijd, die zes-tiende se-
conde onder haar nationale record-
verrichting lag. Op de vrije slag ging
het echter niet hard genoeg. De
eindtijd van 4.43,54 was zeven-tien-
devan een seconde boven het natio-
nale record. Naast Marianne Muis
was er nog een vaste klant van het
ere-platform, die zijn titellijstje uit-
breidde. Ron Dekker won de 50 me-
ter vrije slag in 22,83 seconden. Mar-
cel Wouda, die in het eerste week-
einde op de400 meter wisselslag het
nationaal record verbeterde, ont-
fermde zich in 15.45,07 over de titel
op de 1500 meter vrije slag.

Dat kon moeilijk, omdat het sectie-
bestuur onder leiding van André
van derLouw ruim een halfjaar ge-
leden plaats heeft gemaakt voor het
kabinet-Van Rooijen. Na dékwalifi-
catie voor Italië half november zei
Van Rooijen nog: „Bij de presenta-
tie van het nieuwe sectiebestuur
heb ik gezegd dat we het volste ver-
trouwen hebben in onze technische
staf. Dat vertrouwen is alleen nog
maar toegenomen. Met tien punten
uit zes wedstrijden zijn we ongesla-
gen groepswinnaar geworden. Dat
is een schitterend resultaat. Dan
kunt u van ons toch niet verwachten
dat we' wat anders zeggen dan dat
we volledig achter de technische
staf staan". Dat leek duidelijke
taal...

Libregts is als het sectiebestuur
hem inderdaad aan de kant zet niet
de eerste .bondscoach van de ge-
plaatste landen, die in de aanloop
naar het WK sneuvelt. Eerder ge-
beurde dat met de coaches van Bel-
gië, Costa Rica en de Verenigde
Arabische Emiraten. Het laatste
land is zelfs al twee keer van coach
veranderd.

dar-is^i? ~ Emil Zat°Pck> de legen-
a.fst-£*}? Tsjechoslowaakse lange-
eer, £°loPer, is in ere hersteld. Bij
Sehu]rreenkomst in Praa8 veront-
feHsie -de minister Vacek van de-
JOor H ?lcn bij de voormalige ma-
tW ena het neerslaan van de
re derfSe Lente in 1969 om politieke
öe ,!, n uit het leger was gezet.
Sch0

°'"-lange Zatopek wordt be-
faar, v als de succesvolste sport-
jaar?1 Tsjechoslowakije. Zatopek
Ndaiii e Vler B°uden Olympische
*arnr>i ' was drie keer Europees
N JvrTu en heeft achttien keer
ra cht 7 ecord °P ztjn naam ge-

d' ~?.toPek is de enige atleet ter.
üJdens een Olympisch

gouden medailles op de
?aam Kge"ufstandsnummers op zijnHeisi °racnt. Hij deed dat in 1952 in

p
d°°r de 500°-' de 1000°en de marathon te winnen.

DEN BOSCH - De eerste kwalifica-
tie voor de wereldbekerwedstrijd
van Indoor Brabant heeft de bezoe-
kers een goede indicatie gegeven
van de krachtsverhoudingen in de
Brabanthallen en van de dingen die
nog komen gaan. De wedstrijd le-
verde een zege op voor de onge-
naakbare John Whitaker en zijn su-
perschimmel Milton, die hem vorig
jaar in Rotterdam naar de Europese
titel droeg.
De Brit bleef de Belg Ludo Philip-
paerts, vorig jaarwinnaarvan de be-
langrijkste prijs in Den Bosch, in de
barrage een paar tienden van een se-
conde de baas. Olympisch kam-
pioen Pierre Durand vergde niet al-
les van Jappeloup en nam genoegen
met de derde prijs.
Tussen dit rijtje vedetten had de
naam van Boris Boor misstaan.
Toch had de Oostenrijker, die zel-
den in de voorste linie te vinden is
en bepaald omzichtiger te werk gaat
dan zijn landgenoot .Thomas Früh-
mann, zich ertussen kunnen wrin-
gen. Zijn tijd voor de laatste hinder-
nis duidde op een ereplaats. Tot
hoorbare ontzetting van het publiek

sprong Boor, meer afstand afleg-
gend, over het verkeerde hek in de
arena en werd gedwiskalificeerd.

NIEUWEGEIN - ZVH Zevenhui-
zen heeft voor de tweede keer in
successie de nationale volleybalbe-
ker bij de mannen veroverd. De
ploeg van coach Torn van der Burgt
versloeg voor 1300 toeschouwers te
Nieuwegein Orion Doetinchem vrij
gemakkelijk in anderhalf uur. De
koploper uit de eredivisie won in
vier sets: 15-4, 14-16, 15-3, 15-10.

Kür
De kür op muziek, een steeds vaker
bejubeld en steeds minder verguisd
onderdeel van de dressuursport, is
vrijdag in Den Bosch volwassen ge-
worden. Het dressuurcomité van de
Internationale Hippische Federatie
(FEI) gaf bij monde van de Zwitser-
se voorzitter Wolfgang Niggli deze
discipline in de Brabanthallen defi-
nitief erkenning door aan toekom-
stige titeltoernooien medaillekan-
sen te koppelen.
Tegelijkertijd werd een rem op de
groei gezet door het aantal kwalifi-
catiewedstrijden voor de wereldbe-
ker dressuur - vijfjaar geleden uit-
gevonden voor de promotie van de
kür op muziek - volgend seizoen te
beperken tot bij voorkeur tien en
hooguit twaalf. Dit om te voorko-
men dat het beperkte groepje pu-
bliekstrekkers te snel gezelschap
krijgt van goedwillende, maar nog
ongeschikte combinaties ofvan lou-

ter geldbeluste en publicitair gezien
even ongeschikte deelnemers.
Uitslagen van Indoor Brabant (dat nog tot
morgen in deBrabanthallen duurt):

" Dressuur, Grand Prix (eerste onderdeel
finale wereldbeker): 1. Sven Rothenberger
(West-Dld) Andiamo 69,22 procent (1419
punten); 2. Michaël Klimke (W.Dld) Enter-
tainer 66,54(1364); 3. Menkova(Sov) Dikson
65,76 (1348); 4. Törnblad (Denemarken) Ra-
vel 63,61 (1304); 5. Nathorst (Zweden) Chi-
rac 63,46 (1301); 6. Münstermann (West-Dld)
Flair 63,07 (1293); 7. Loriston-Clarke (GB)
Dutch Gold 62,39 (1279); 8. Van Grunsven
(Ned) Prisco 62,00 (1271); 9. Bartels (Ned)
OlympicCourage 60,54 (1241); 10. Lunskens
(Belg) Abner 60,20 (1234). Intermediaire I:
1. Sanders (Ned) Olympic Vanitas 910 pun-
ten; 2. Lievens (Belg) Mercedes 903; 3.
Bontje (Ned) Lester Piggott 899; 4. Jeannet-
te Haazen (Ned) Windsor H 879; 5. Gordijn
(Ned) Olympic Ambush 879; 6. Bontje (Ned)
OlympicLarius 865.

" Springen, nationaal progressief spring-
concours met barrage: 1. Maarse met Olym-
pic Soufleur 31-30,7; 2. Van Tuyl met Acro-
baat 31-34,0; 3. Dufour met OO Seven 31-
-36,3. Internationaal springconcours 'Top
Score', 1,50 meter: 1. Van der Schans (Ned)
Amor 1230 punten - 63,80 sec; 2. Bost (Fr)
Qautobet du Rouet 1150-67,20; 3. Melliger
(Zwits) Feuerball 1140-69,80; 4. John Whita-
ker(Gß) San Salvador 1130-63,50;5. Harvey
Smith (GB) Digby 1090-62,30; 6. Frühmann
(Oostenrijk) San Carlos 1070-66,50; 7. Tops
(Ned) Ceasar 1030-63,60; 8. Wauters (Belg)
Prins Drum en Kerm (Lux) Maestosa 1030-
-64,00; 10. Gravemeier (West-Dld) Ahoi 960-
-64,20. Internationaal springconcours, eer-
ste kwalificatie wereldbekerwedstrijd, ta-
bel A, 1,50 m, na barrage: 1. John Whitaker
(GB) Milton 0-29,62; 2. Philippaerts (B) Dar-
co 0-29,99; 3. Durand (Fr) Jappeloup 0-31,33;
4. Carter Ware (VS) Tarzan 0-35,18; 5. Bec-
ker (W.Dld) Lucky Luck 0-41,74; 6. Früh-
mann (Oost) Grandeur 4-28,55; 7. Sloothaak
(W.Dld) Walzerkönig 4-33.66; 8. Blaton (B)
Liberal 4-35,81; 9. Dufour (Ned) Simply Ma-
gie 4-36,07; 10. Skelton (GB) Grand Siam
8-33,92.

Limburgs Dagbladsport MILAAN - Laurent Fignon kan vandaag de eerste wielrenner
worden met drie opeenvolgende overwinningen in Milaan -Sanremo. Dat is zelfs Eddy Merckx niet gelukt in zijn beste da-
gen. De Belg heeft nog steeds de meeste overwinningen in de
Primavera achter zijn naam staan. Merckx won zeven keer. De
Italiaan Constante Girardengo triomfeerde zes maal in de wed-
strijd.

Na twee achtereenvolgende overwinningen in Primavera

Record mogelijk voor Fignon

(ADVERTENTIE)

In onze nieuwe zaken te Sittard en
Heerlen

RACKETINRUILACTIE
f minimaal

f5O,- retour
bij aankoop van een
tennlsracket Prince, Wilson,
Snauwaert, Head, Cloud,
Donnay enz.

" NIEUWE SCHOENCOLLECTIE
o.a. Nike, Reebok, Lotto,
Diadora enz.

" NIEUWE TENNISCOLLECTIE
Australian, Fila, Tacchini,
Ellesse, Snauwaert enz.

TOPAANBIEDING
Snauwaert tennisracket * £»#»van 498,- nu voor 1DSIf ""(80% ceramic/graphite)

schaesberg in cijfers
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mEKE SL -JOEP AANBIEDING
«^gP* AUTOBEDRIJF JASPER B. V.

Bij aankoop van een gebruikte auto boven ’ 7500,- tijdens onze St. \^r & *^\
-Joepshow (van 19 t/m 23 mrt.) minimaal ’ 2000,- voor uw inruilauto. ..s^SUl^,-^ aWaWaal *. \ _
Bovendien speciale aanbieding op onze nieuwe Peugeot 205 mint, 309 _^_^S _^Mm. .^L&atttak
en 405 comfort modellen. Keuze uit ± 80 gebruikte en ± 50 nieuwe B^H wfak
automobielen, alle keurig voor u opgesteld in onze ruim 2000 m 2 wM BHaal fc«''j -J
verwarmde showroom. m^mm***mmMmm\\WMMmmmmmmmmJMW

Dit alles alleen bij uw Peugeot-dealer

Autobedrijf Jasper b.v.
Windraak 29 gem. Sittard, tel. 04490-21944

" Off. Peugeot-dealer voor Sittard, M'geleen, Brunssum, Bom e.o. 54]0t

GerKonings Autocenter
Rijksweg Zuid 4 (t.o. NMB)

tel. 044490-15967/23705

Officieel Bovag-bedrijf biedt de
volgende occasions aan:

BMW 525 aut. schuifdak -f div. extra's 4-'BO
BMW 3201eeig. n.st '86
Porsche 911 SC '82
Chevrolet Celebrity 6 cyl. 4-drs alle extra's '89
Alfa Romeo Spider2.0 mettarga kap '81

Binnenkort verwacht:
zéér aparte auto's:

Toyota Celica GTtwin cam automaat '86
MGB geheel gerestaureerd 74

Alle auto's met volledige garantie
en 10.000 km-beurt.

Inruil en financiering mogelijk. stoiS

Steenmarkt

VAN ERP BV
Lahrstraat 17 - 6137 LG Sittard

Telefoon 04490-12481

r ■ i l . l 11
In alle kleuren voor

binnen- en buitenwerk
Ligging:

nabij algemene begraafplaats,
500 mtr. achter Huize Kolleberg

——————————-■———-^^——^^_^_

■

e Wo me oet ein anger

iHÉ-^ VaetJe taP>
; éË&¥*j/ffltjj#>e\ "% Ouch m,t St. Joep,
'^[^_^rS_| vuer cm goud glaas

* De"er» frisje kaffe en
lekker hèpkes.

s<nb5 \*>'
Jvlert 25 54062

■(3.| Óók met St. Joepkunt u
opß-l niet om ons heen

0 I

'■ I' ■ II I

Sittardse St.-Joepmarkt,
de grootste in Nederland

Aanstaande maandag is het weer zover! Dan vindt de jaarlijkse St.-Joep- IIJÖLmarkt in het centrum van Sittard plaats, een evenement dat niet alleen de il|3flL fm}plaatselijke bevolking telkenmale aan zich weet te binden, maar ook veel \WL |L
mensen uit andere Limburgse plaatsen. PWliS^, Ir '4'
De laatste jaren mag het festijn zich zelfs op een steeds groeiende be- II _J 1«& { SL' * ' 'langstelling uit België en West-Duitsland verheugen. Dit jaar zullen niet BJ| 7i' s=s=*^asi?,Ss«ss!minder dan zon 500 kramen en meer dan 100 standwerkers klaarstaan j m~yl \om jong en oud een paar gezellige uurtjes te bezorgen. En degene die ■ ' J.lk»even wil uitrusten van het schuifelen en slenteren, kan alijd terecht bij één ' W>mm f '< \ * *
van de bijna 80 kramen waar een lekker hapje of drankje is te verkrijgen. j%y \aaUiteraard staan ook de Sittardse horeca en winkeliers klaar om u met | HhuP
open armen te ontvangen. Kortom, er is voor elck wat wils! Ml^^PÉfc» Bf~, * "fl
De St.-Joepmarkt mag langzamerhand de grootste jaarmarkt van Neder- ,»""llKj ' éJÊland worden genoemd nu ook in en om het nieuwe winkelgebiedrond het i^nt,^-*^ - ** " s* ■>

wm

ke parkeergelegenheid zijn in elk geval de twee parkeergarages van het W'^Mt■ÈamV^mmVt' ïY^Mll 'Mm*WÊwinkelcentrum, die heel wat auto'skunnen herbergen, bij uitstek geschikt. _^BC»^iMyOHÉB 'j- J/ÊkaWWÊgM- Wegens de te verwachten drukte is het overigens onvermijdelijk dat be- ifll yL\ \jk^mtëÊm"^m% mWÈ%paalde verkeersmaatregelen moeten worden genomen. Zo wordt de mèmimT^Ê' mW 4<BPra>ilimarkt morgenochtend al vanaf 8.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Voor JJÉaWkivkafc MÉLvde hand ligt ook dat in verband met het opbouwen van de kraampjes en I^Wjr^i. m

nen aan de Gats en Haspelsestraat zijn afgesloten. Ook is besloten dat W\ _b|_|| W i «men vanaf morgenmiddag 14.00 uur niet meer mag parkeren in de Paar- *""-C^ 5V' « '''^i '4È
kX \a%mLJ&ÈÉL*>^aH wWr.

De volgende straten zijn vanaf 14.00 uur morgenmiddag voor het verkeer HMH m\SiÉm\W^tbÊ^^BCafgesloten: Paardestraat, Rosmolenstraat, Haspelsestraat (tussen ÜS» '"*' J^^'JmBrandstraat en Deken Tijssenstraat), Deken Tijssenstraat (tussen Ha- igiwÊ TTmT'i rVspelsestraat en Kloosterplein) en de Deken Haenraetstraat. lirm^lZoals ook in het verleden, zal de Sittardse bevolking al deze tijdelijke on-
gemakken graag voor lief nemen. De St.-Joepmarkt is voor de echte Sit- ■*"'"- tardenaar doodgewoon een 'must.
Komt u ook? Het feest gaat 's avonds in de cafés door tot in de late
uurtjes.

——— 1 —— r— l

IE?I h 4mM -opleidingen bij Techn. School Pastoor Jacok.

Een- óf tweejarig!

1. Meubelmaken / Restaureren
2. Metselen / Tegelzetten
3. Huisschilderen / Sierspuiten
4. Autotechniek
5. Autoschade herstellen / Autospuiter
6. Metaalbewerken
7. Electrotechniek
8. Installatietechniek
9. Horeca Koken / Serveren

" Aanvang aug. '90 pcHN.scHE school^
Met het oog op de toekomst! " V^^T
04490-23000 J

SITTARD

TRUCK SERVICE CENTER B. V.
MITSUBISHI BEDRIJFSWAGEH-DEALER

Sittard: Truck Service Center B.V. Bergerweg 63 Tel. 04490-27000
Oirsbeek: Truck Service Cenler B.V. Provincialeweg Nrd. 9 Tel. 04492-1314
Maastricht: Truck Service Center B.V. Korvetweg 20 Tel. 043-632555
Roermond: Truck Service Center B.V. Mijnheerkens 16 Tel. 04750-17052
Weert: Truck Service Cenler B.V. De Noord 4 Tel. 04950-31650

DE GESTAALDE CFGTRUCK-PERFECTIE charles feuts groep —-

Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg)
6135 KG Sittard

Tel. 04490-14364. . j

10% korting op
Ma\\ gehele nieuwe
m I^. collectie

lXh^£f> togoto

Molenbeekstr. 5 Sittard

.—-"~~^~^ Wmm llk^V '<?

* at *%*■* /

aalï^r^^C. ■■'^ _^^_ HrQüa^^M^

Ba*' '_B
j^ (Afgebeeld: 5-drs. Sierra 2.0 i CLX)

aSierra 2.0 i CLX Sedan, 4X4 (vierwielaandrijving)

mcl. stuurbekrachtiging - \ T"tL ■UU U *"L/ z/ef /7e/4 voor een Ford voor
alle dag of een sportievere uitvoering

<^^p> Auto Konings b .v.
Al meer dan 40 jaar

Mgr. Vranckenstraat20, 6131 AB Sittard, 04490-16046.
Openingstijden: zaterdag 9.00 tot 17.00 uur, maandag 9.00 tot 18.00 uur.

(* Prijzen af fabriek) . ,

GOODpYEARf UÊjÊÊ
✓"N 'llli " $m?ÈÊÊ&&è _ft_B_B *^JJ!::4**^'***tv*fflWfcaP^^^^^a

ff \\wLWMv MMS -^^^^^^WJaa^éWßaHß

Bandenspecialist

KICKEN U.V.
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 tel.077-733433 teL04490-10707 j



Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Vanavond, 19.30 uur:
Fortuna Sittard-NEC
Haarlem-Willem II
PSV-FC Twente
Morgen, 14.30uur:
FC Utrecht-Ajax
Feyenoord-Roda JC
Groningen-BVV Den Bosch
Vitesse-MW
RKC-Sparta
Volendam-FC Den Haag

PSV 25 15 5 5 35 81-30
Ajax 24 13 7 4 33 48-19
RodaJC 25 12 8 5 32 3827
FC Twente 25 11 9 5 31 32-31
Vitesse 25 11 8 6 30 40-23
Fortuna S 25 9 12 4 30 26-19
Volendam 25 11 7 7 29 36-28
Groningen 25 9 10 6 28 38-30
RKC 25 10' 7 8 27 34-33
Den Haag 24 9 5 10 23 46-50
Sparta 25 9 5 11 23 36-43
MVV 25 7 9 9 23 32-47
Feyenoord 25 6 10 9 22 35-37
FC Utrecht 25 7 7 11 21 21-35
NEC 25 5 8 12 18 26-48
Den Bosch 25 3 11 11 17 18-35
Willem II 25 4 7 14 15 26-41
Haarlem 25 3 5 17 11 18-55

HEERLEN - De voetballiefhebber kan komende dagen aan het tv-
scherm weer volop van voetbal genieten. Zondagavond brengt RTL
Veroniqueeen uitgebreide samenvatting van AC Milan - Internazio-
nale. De uitzending duurt van 18.05 tot 18.40 uur. Komende dinsdag
geeft Duitsland-2van 20.10 tot 22.05uur een direct verslag van de ont-
moeting FC Antwerp - FC Köln voor de Uefacup.
De dag daarna, woensdag 21 maart, brengt Nederland-3 van 19.30 tot
21.15 uur een rechtstreekse reportage van de wedstrijd PSV - Bayern
München in het kader van het EC-toernooi voor landskampioenen.
De strijd in deEuropa Cup 1 tussen AC Milan en KV Mechelen wordt
o.a. opgenomen door RTL Veronique. De uitzending vindt in uitge-
steld relais die avond plaats tussen 22.25 en 23.15 uur (eerste helft) en
tussen 23.30 en 00.15 uur (tweede helft).

eerste divisie

'!ST- Jan Wouters moet zich alsnog verantwoorden voor de
Bboogstoot die hij afgelopen zondag uitdeelde aan Volen-
ftirner Alex Pastoor. Arbiter Egbertzen liet het vergrijp van
aanvoerder van Ajax aanvankelijk onbestraft. Aan de hand

_J* de waarnemingen van de rapporteur en de televisie-beel-
-1 besloot de tuchtcommissie van de KNVB de Ajacied in

_jat van beschuldiging te stellen.

PEC Zwolle-Telstar (1200) 3-0
Vanavond, 19.30 uur:
Cambuur Leeuw.-RBC
SVV-De Graafschap
AZ-FC Wageningen
NAC-Heerenveen
SC Heracles-VW
GA Eagles-Emmen
Helmond Sp-Eindhoven
Veendam-Excelsior

SVV 27 20 4 3 44 54-17
NAC 26 14 7 5 35 43-24
Heracles 27 13 5 9 31 31-34
VW 28 10 11 7 31 41-32
AZ 26 11 7 829 40-32
Eindhoven 28 10 8 10 28 48-48
RBC 25 9 9 7 27 31-30
Helmond Sp 26 10 7 9 27 41-41
Graafschap 27 9 8 10 26 39-36
PEC Zwolle 29 6 14 9 26 26-28
Cambuur 28 8 10 10 26 35-40
Veendam 26 9 7 10 25 32-38
GA Eagles 27 10 5 12 25 34-37
Emmen 27 7 10 10 24 39-41
Wageningen 27 6 11 10 23 32-37
Heerenveen 27 9 5 13 23 30-38
Telstar 28 8 7 13 23 41-54
Excelsior 27 5 12 10 22 28-38
DS'79 28 5 9 14 19 36-56

SW, Heerenveen, NAC en Wageningen pe-
riodekampioen

Vijfde periode

AZ 4 4 0 0 8 8-1
SW 4 3 10 7 6-1
GA Eagles 4 2 2 0 6 9-3
RBC 4 2 2 0 6 3-1
Eindhoven 5 2 2 16 9-8
PEC Zwolle 5 3 0 2 6 4-3
Graafschap 5 2 12 5 7-3
Cambuur 5 2 12 5 4-4
Heracles 5 2 12 5 7-9
NAC 4 2 0 2 4 5-4
Telstar 4 0 4 0 4 5-5
Helm Sport 4 2 0 2 4 4-8
Heerenveen 5 2 0 3 4 2-4
Veendam 4 0 3 13 4-6
VVV 5 113 3 5-7
DS'79 5 113 3 8-12
Wageningen 4 0 2 2 2 2-4
Excelsior 4 0 2 2 2 3-8
Emmen 4 0 13 11-5

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

Van onze sportredactie

fortuna sittard - nec
vanavond 19.30 uur
scheidsrechter Van Swieten

Fortuna Sittard (selectie): Hesp. Körver,
Barmentloo, Duut, Boessen. Mordang. Reij-
ners, Brusselers, Custers, Sneekes, Van
Helmond. Clayton. Liesdek. Maessen. Far-
rington geschorst, Frijns geblesseerd.
NEC (selectie): Brookhuis, Gemert, Aal-
bers, Paymans, Van der Gaag, Wijnhoven,
Roelofsen, Kooien. Van Wanrooy, Janssen,
Mitchel, Arts, Sanchez Torres.

feyenoord - roda jc

sport in cijfers

" ROTTERDAM - Jozef Kiprich
van Feyenoord komt dit seizoen
waarschijnlijkniet meer in actie. De
Hongaarse international werd vrij-
dag in het Dijkzicht-ziekenhuis in
Rotterdam aan zijn knie geope-
reerd. morgen, 14.30 uur

scheidsrechter Uilenberg

morgen, 14.30 uur
scheidsrechter Egbertzen

—k.Hennie Meyer van FC Gronin-
-1 is na het bestuderen van video-

_Jlden beschuldigd van slaannaar
I tegenstander. Dat gebeurde in
Wedstrijd FC Groningen-Vitesse

-^n spelers van beide partijen over
Weer rake klappen uitdeelden.

-^eidsrechter Overkleeft trad al-
!r> op tegen de reserve-doelman

—^ Vitesse Hans Willemsen, die in
kleedkamer een rode kaart

_J^g. De trainers Leo van Veen
XC) en Dick Advocaat (SVV)
teten eveneens voor de tuchtcom-
'ssie verschijnen. Zij werden afge-
Ni zondag door de scheidsrech-

-^| naar de tribune verwezen. De be-
ëdigden kunnen tot volgende

woensdag schriftelijk verweer
Wanneer de zaken wor-

II behandeld staat nog niet vast.
f tuchtcommissie legde de vol

gende spelers een schorsingvan een
wedstrijd op: Pruimboom (DS'79),
Van Corstanje (Eindhoven), Schaap
(Emmen), Farrington (Fortuna Sit-
tard), Scherming (Go Ahead
Eagles), Kruys (De Graafschap),
Slagboom (De Graafschap), Dams
(Heracles), Pattinama (Heracles),
Duim (PEC), Molenaar (RBC), Groe-
nendijk (Roda JC), Jerry Simons
(SW), Jimmy Simons (SVV), Söll-
ner (Veendam), Laamers (Vitesse),
Derix (VVV), Van de Laan (Wage-
ningen).

SELECTIE - Romario de Souza Fa-
ria is zeker van zijn plaats in de Bra-
ziliaanse selectie van 22 spelers, dié
uitkomt in de eindrondevan het we-
reldkampioenschap voetbal. Coach
Sebastiao Lazaroni noemde de
PSV-er als één van de negentien
spelers, die hij al definitief heeft ge-
selecteerd. In een interview in het
sportweekblad Placar vertelde La-
zaroni dat zijn groep compleet is op
twee verdedigers en een middenvel-
der na. Van de negentien die kun-
nen rekenen op de reis naar Italië
spelen slechts de drie doelverdedi-
gers en vier veldspelers in Brazilië.

De keuze van Lazaroni estaat uit:
doel: Taffarel (Internacional), Ze
Carios (Flamengo) en Acacio (Vasco
da Gama); verdediging: Mauro Gal-
vao (Botafogo), Ricardo en Aldair
(Benfica/Por), Branco (Porto/Por),
Jorginho (Leverkusen/BrD), Mazin-
ho (Vasco da Gama) en Mozer (Mar-
seille/Fra); middenveld: Alemao
(Napoli/Ita), Dunga (Fiorentina/Ita),
Silas (Sporting Lissabon/Por), Val-
do (Benfica) en Bismark (Vasco da
Gama); aanval: Bebeto (Vasco da
Gama), Careca (Napoli/Ita), Muller
(Torino/Ita) en Romario (PSV/Ned).

Hoofdklassers
itLimburg op

tweede plan

" Romario (rechts) voor PSV in actie tijdens de thuiswedstrijd
tegen MVV enkele maanden geleden, kan ondanks zijn huidige
blessure rekenen op WK-selectie.

- Het ziet er op dit mo-
j^tsomber uit wat betreft de Lim-

-"*rBse inbreng in de hoofdklasse
J$het amateurvoetbal. De titel zal
Wel zeker naar Noord-Brabant

"f"1 (TSC of Geldrop), maar de
J*l* om de degradatie daarentegen
Ten volkomen Limburgse aange-
|en-heid. Wilhelmina'oB, Limbur-
r.en Sittard stevenen wat dat be-
F'i regelrecht op de eerste klasse

Rentree Liesdek
bij Fortuna-NEC

Roda JCmei Van Loen naar Feyenoord

buitenland

dens de voetbalwedstrijd Ajax-
Feyenoord op 22 oktober vorig jaar.
Zijn medeverdachte, de 19-jarige J.
W. uit Rotterdam, werd veroordeeld
tot tien maanden celstraf waarvan
drie maanden voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar.W. heeft
meegeholpen de bom te maken.
Door de ontploffing van de bom
raakten vijftien toeschouwers ge-
wond, van wie er één blijvende ge-
hoorschade opliep. De twee werden
verder veroordeeld tot het betalen
van schadevergoeding aan tien ge-
wonden. De bedragen variëren van
305 gulden tot 1.446 gulden.

morgen in Rotterdam, weer de be-
schikking over John van Loen. De
spits moest het duel tegen Fortuna,
afgelopen weekeinde, na zijn derde
gele kaart missen. De selectie van
Reker is echter niet compleet. Al-
fons Groenendijk is naar aanleiding
van zijn derde gele kaart geschorst.
JanReker: „We gaan voor twee pun-
ten naar Rotterdam, maar met één
puntje ben ik ook al niet ontevre-
den".

OMKOOPSCHANDAAL - De FIFA
heeft de Griekse voetbalbond gelast
een onderzoek in te stellen naar de
bewering dat uitslagen van compe-
titieduels door omgekochte arbiters
zijn gemanipuleerd. Een afvaardi-
ging van de Griekse bond kreeg gis-
teren van de tuchtcommissie van de
FIFA te horen dat het onderzoek op
16 april afgerond moet zijn. Aanlei-
ding voor het onderzoek was een
brief van de voormalige FlFA-
scheidsrechter Costas Dimitriadis.
De Griekse arbiter beweert dat een
organisatie in zijn land scheidsrech-
ters omkoopt om de uitslagen van
wedstrijden te beïnvloeden.

SITTARD - Fortuna Sittard speelt
als enige Limburgse eredivisieclub
in dit weekeinde thuis. Voor het
dueltegen NEC, vanavond om 19.30
uur, kan trainer Han Berger over
een bijna complete selectie beschik-
ken. Na een schorsing van vijf we-
ken maakt ook Marcel Liesdek weer
zijn rentree op 's lands hoogste voet-
balniveau. Mare Farrington daaren-
tegen, die tegen Roda JC nog
matchwinner was, liep in de derby
tegen zijn derde gele kaart aan. Hij
ontbreekt nu wegens schorsing.
Ook Frijns ontbreekt, maar dat
heeft te maken met een blessure.
Over twee weken is hij weer be-
schikbaar.

Roda JC-trainer Jan Reker heeft
voor het duel tegen Feyenoord,

MVV: blessures
MVV-trainer JefVergoossen, die de
laatste weken diverse spelers we-
gens blessure node moest missen,
kan ook morgen in Arnhem tegen
het goed presterende Vitesse nog
niet op volle oorlogssterkte aantre-
den. Hij zal zeker geen beroep kun-
nen doen op aanvoerder Robby De-
lahaye. De blessures die de 'witte
terriër' aan de kant houden zijn van
dien aard dat het niet verantwoord
is hem in te zetten.

In hoeverre Erwin van Bergen-He-
negouwen, Hub Driessen en Frank
Verbeek fit zijn, zal de training van
hedenmorgen moeten uitwijzen.
„Drie spelers hebben deze week pas
een keer met de groep licht meege-
traind. Ik zal pas na de zaterdagtrai-
ning een oordeel kunnen vellen of
zij er zondag bij zullen zijn. Voorlo-
pig blijven het nog.grote vraagte-
kens", aldus Vergoossen.

DUITSLAND
Bundesliga
WerderBremen-FC Köln 4-0

Vandaag, 15.30 uur:
Leverkusen-HSV
Dortmund-Karlsruhe
Nürnberg-Homburg
Düsseldorf-M'gladbach
Uerdingen-Stuttgart
K'lautern-Bochum
Bayern-Frankfurt

Tweede Bundesliga
Alemannia Aken-Osnabrück 1-1

BELGIË
Vanavond, 20.00 uur:
RC Mechelen-KV Mechelen
FC Luik-Club Brugge
Beveren-Lierse
Anderlecht-Standard
StTruiden-Charleroi
Morgen, 15.00 uur:
Waregem-Germ.Ekeren
Cercle Brugge-Beerschot
Lokeren-Kortrijk

zoons niet met een gerust hart naar
die wedstrijd laten gaan. Eigenlijk
wil ik ze niet laten gaan, maar daar-
mee is het probleem niet opgelost,
omdat de echte moeilijkheden bui-
ten het stadion ontstaan. Voor en na
de wedstrijd. Ik durf niet de straat
op in dieperiode. Bang dat ik aange-
vallen word."

SOVJETCOMPETITIE - Zalgiris,
de sterkste voetbalclub uit Litou-
wen, heeft zich teruggetrokken uit
de eerste divisie van de competitie
van de Sovjetunie. Tass, het persbu-
reau van" de Sovjetunie, meldt dat
de wedstrijd van zaterdag tegen Di-
namo Moskou is afgelast. In plaats
daarvan zal Atlantas Klaipeda uit
Litouwen, dat in de tweede divisie
speelt, in Vilnius uitkomen tegen
Dinamo. Tass zei dat de club de be-
slissing had genomen nadat Litou-
wen zich onafhankelijk had ver-
klaard en het nationale Litouwse
comité voor Sport een beroep op
clubs en sportmensen had gedaan
niet langer deel te nemen aan com-
petities van en trainingen voor de
Sovjetunie.

RIVA BANG - De voormalige Ita-
liaanse internationalGigi Riva heeft
in een vraaggesprek met Corriere
Della Sera verklaard de Engelse en
Nederlandse voetbalfans tijdens de
eindronde om het wereldkampioen-
schap voetbal te vrezen. Riva die in
de jaren zeventig Veertig interlands
speelde woont in Cagliari, waar Ne-
derland en Engeland elkaar op 16
juni ontmoeten. „Ik ben zeer be-
zorgd", stelde Riva. „In het bijzon-
der voor de jeugd. Ik kan mijn twee

CELSTRAF - De Amsterdamse
rechtbank heeft de 18-jarige P. van
de M. uit Dordrecht veroordeeld tot
vijftien maanden gevangenisstraf
waarvan vijf maanden voorwaarde-
lijk voor het gooienvan een bom tij-

Volleyballers
pas laat op

temperatuur

' iper.Ssen is eigenlijk een van de
J 'nige hoofdklassers waar niet ge-

' jPperd wordt. De ploeg slaagt er
let eerste hoofdklassejaar name-

voortdurend in om punten te
Trainer Piet van Dijk

at Uit van twee simpele basisprin-
Jj*s- Hij: „Aanvallen als het kan en
e ecuien als het moet. Op die ma-r dwing je iets af. We zijn echter
6 niet veilig. Ook niet als we het

5^ tegen Vlissingen zouden win-
Jjï Er moeten dan nog zeven wed-
'Jden gespeeld worden!"

krijgt tegen EHC zo onge-r de laatste kans op klassebe-
,j üd. De ploeg moet zonder meer
iq £n< maar met een niet scorende

"1enr ede zal dat neel moeilijk wor-
h »Het zijn op dit moment echt

1 de leukste dagen, die je als trai-
er 2\eemaakt," vertelt Sittard-trai-
-5 Bèr Lejeune oprecht. „We mis-

°P beslissende momenten niet
I ' maar een aantal leiders, die de
fen^ °P ne*' rechte spoor kunnen

"-gen. We staan er heel slecht,e r' maar bij degradatie hebben;0
°ns nog lang niet neergelegd."

a }. en Heymen zijn niet van de■}r- li- EHC heeft het wat gemakke-
eie?r dan Sittard. Na de winst in de

urstellende derby tegen Lim-
'olfla- staat de ploeg van trainer
at «!■ ru^ vrÜwel veilig. Krul weet,
'et h 'ttard moet winnen en dan zal
"e h

s risico's moeten nemen. „Als
'veru^eerst sPelen en de zaken wel-

erje Wogen aanpakken, zie ik in
len» geval voldoende mogelijkhe-
>W ogenbleek is nog steeds ge-

beerd.

en at Limburgia in vier duels in-
ve„ 2es punten behaalde, leek de
'esl naar nerstel definitief te zijn in-
t\vaafen- De oogst uit het laatste

l wedstrijden (één punt) doet
tencff *?et ergste vermoeden. Vol-
let trainer Mick Vliegenontbreekt

V"ii e Sewoon aan zelfvertrouwen.
rjaarBeri heeft zichzelf en de selectie
Wij °«? de vraag gesteld wat men

n was unaniem van mening
de D]

r alles gedaan moet worden om
hoUd0eg voor de hoofdklasse te be-
gia e£. wat het beleid bij Limbur-
ttyep°* moge zijn. In de komende
&aro muisduels (Halsteren en De

red^ moeten drie punten
V°lürT Worden. Pas dan is er weer
ftlaa^ Perspectief," aldus de veel ge-
r'ks kimburgia-coach, die Hen-

eri
en Meens zal moeten missen.

J^na-nf duels: TOP-Venray, Wilhel-
TSC-DESK en

sa-Baronie.

SANTIAGO DE CUBA - De tropi-
sche temperatuur in Cuba- rond 32
eraden - dreigde heel even de disci-
pline binnen de Nederlandse volley-
balploeg te verstoren. Op de rustdag
werden in de optiek van bonds-
coach Harrie Brokking tijdens de
training de kantjes ervan afgelopen.
Daarna startte het team in het Copa
Piti-toernooi in Santiago de Cuba
tegen de B-formatie van het gast-
land zo apathisch, dat de technisch
leider verbaal moest ingrijpen om
iedereen weer 'scherp' te krijgen.
Mede door die interventie bleef het
verlies beperkt tot één set. Daarna
werd het duel in bijna anderhalfuur
moeiteloos gewonnen, 3-1 (4-15, 15-
-10, 15-8, 15-4).

sport kort
vitesse - mvv

Roda JC (selectie): Bolesta, Smits, Verha-
gen, Fraser, Hanssen, Broeders, Blattler,
Haan. Diliberto, Van Leenders. Boere, Van
Loen, Hofman, Van de Luer, Trost.

Feyenoord (selectie): Hiele, Lokhoff, Nor
tan. Plomp, Heus, Kiprich, Blinker. Met
god. Scholten. Brochard, Keur, Gnga.

" Monique Velzeboer wordt in het WK short track op de huid gezeten door de Chinese Jie
Zhang.

gen Manuela Ossendrijver en
Erik Duyvelshof hun goede posi-
tie verloren gaan.Japanners voorop

in WK short track MVV (selectie): De Haan, Van de Boogaard.
Linders, Thai. Benneker, Arts, C. Quaden
Van Bergen-Henegouwen (?), Driessen (?),
Francois, Lanckohr. Meijers. M. Quaden,
Smeets, Uitman, Verbeek (?), Vincent,Rou-
mans. Geblesseerd: Delahaye.

heracles - vvv

Vitesse (selectie): Van der Gouw, Sturing,
Thijssen. Bos, Straal. Van der Brom, Ver-
meulen. Masalitin, Visser, Koolhof, Van
Arum, Hilgers.

Op de tweede en derde dag vol-
gen echter herkansingen op de
500 en de 1000 meter. De beste
zes in het klassement na drie af-
standen treffen elkaar in de fina-
le op de drie kilometer, waarbij
deprestaties daarvoor meetellen.

de Canadese Nathalie Lambert
na het eerste onderdeel de rang-
lijst aan. De Nederlandse kam-
pioene Jöellevan Koetsveld van
Ankeren is tweede. . vanavond, 19.30 uur

scheidsrechter Kok

VOLLEYBAL
SANTIAGO DE CUBA (Cub) - Internatio-
naal toernooi, mannen: Nederland - Cuba
B 3-1 (4-15, 15-10, 15-8, 15-5); Cuba A - China
3-0(15-5, 15-3,15-4); Cuba A-Cuba B 3-0 (15-
-8, 15-8. 15-4); China - Verenigde Staten 0-3
(8-15, 9-15, 8-15).

SCHAKEN

" Londen - Toernooi landenteams, zesde-
en laatste ronde: Sovjetunie - Verenigde
Staten 5-5, Noordse landen - Groot-Brittan-
nië 5-5.
Eindstand: 1. Sovjetunie 31 Va p; 2. Groot-
Brittannië 31 p; 3. Verenigde Staten 30 p; 4.
Noordse landen 27V-z p.

SKI

" Are (Zweden) - Wereldbeker, Super-G,
vrouwen: 1.Merle (Frankrijk) 55.17; 2. Gerg
55,26; 3. Kronberger 55,61; 4. Chedal 55,87;
5. Wolf 55,61; 6. Mösenlechner 56,23; 7. Wal-
liser 56,24; 8. Hacher, Roffe, beiden 56.28;
10. Wachter 56,32. Eindstand: 1. Merle 99
punten; 2. Gerg 79 p; 3. Wolf 73 p; 4. Kron-
berger 69 p; 5. Walliser 56 p; 6. Mösenlech-
ner 52 p; 7. Chedal 45 p; 8. Wachter 43 p; 9.
Dedler 36 p; 10. Wallinger 33 p.

TENNIS

" Agadir (Marokko) - 145.000 guldentoer-
nooi, mannen, kwartfinales: Muster - Da-
vin 6-3, 6-3; Haarhuis - Azar 6-7, 6-2, 6-2;
Fromberg - Koevermans 6-3, 6-0; Perez-Rol-
dan - Miniussi 5-7, 6-2, 6-3. Programma hal-
ve finales: Muster - Fromberg, Perez-Rol-
dan - Haarhuis.

" ULESTRATEN - In de landelijke
biljartcompetitie le divisie Drie-
banden heeft Holland Casinos me-
dekoploper EHBV uit Herpen met
6-2 verslagen. De punten kwamen
op naam van Roland Lemmens,
Leon Keulen en Johan Ekkerink.
Door deze zege wordt Holland Casi-
nos medekoploper, samen met
Zuid-o-Matic uit Tilburg. Laatstge-
noemde club komt dinsdag 27
maart naar Ulestraten. Holland Ca-
sinos is thuis nog ongeslagen. Bo-
vendien moet Zuid-o-Matic nog te-
gen EHBV waardoor Holland Casi-
nos in theorie een gunstige uit-
gangspositie heeft om volgend sei-
zoen met twee teams in de ere-divi-
sie uit te komen.

AMSTERDAM - Japanse
schaatsers hebben de eerste dag
van de wereldtitelstrijd short
track in Amsterdam beheerst. De
kleine vertegenwoordigers van
het land van de Rijzende Zon
wrongen zich op de 1500 meter
sneller door de krappe bochten
dan de concurrentie.

Zondag
WVV2B-SC Biesland, 14.30 uur
SV Heerlen-RKBSV, 11 30 uur

Kerkraadse derby
tweeKRADE - Het treffen in de
er, c?e klasse A tussen Miranda
Om. . morgenmiddag
ccrst,? drie °P bet terrein van
rade Hen°emde> houdt in Kerk"
filoeg Bemoederen bezig. Beide
wedstSri,IVeroverden in vijftien
ytter. n veertien punten en
aatl Jj met dit aantal nog lang niet
Sernpntv?ilige kant van het klas-sei,„"1-Miranda won eerder dit°en met 1-0van Chèvremont.

oefenvoetbal

Tatsuyoshi Ishihara en Yuichi
Akasaka zetten de driedaagse
van Amsterdam in met een dub-
bele zege. Bij de vrouwen voert

Short track is, veel meer nog dan
andere vormen van schaatsen,
vallen en opstaan. Er gaat geen
serie voorbij ofer tuimelt weleen
schaatser. Twee kansrijke Ne-
derlandse deelnemers kwamen
in deeindstrijd in aanraking met
de boarding. Op die manier za-

Door een buiteling kon Monique
Velzeboer na de halve eindstrijd
de kleedkamer opzoeken. Twee
jaar geleden veroverde Velze-
boer nog Olympisch demonstra-
tiegoud op de 500 meter, nu staat
zij in de schaduw van de sterke
Van Koetsveld en de behendige
Ossendrijver.

Heracles (selectie): Vennema, Kolmschot,
Manders, Mossel, Waslander, Knippenberg,
Van Schijndel, Van Goozen, Elberse, Vel-
ten, Brilhuis. Bleuming.
VVV (opstelling): Roox, Van Mierlo, Ver-
berne, Rarjer, Korsten, Peters, Driessen,
Van Aerts, Bovee, Stewart, Van Straalen.
Wisselspelers: Hermkes, Wolter, Pas, Hui-
dekoper, Graef. Geblesseerden: Nijssen,
Rutten, Reijnierse, Polman, Wjeerts, Rij-
nink,Lenkens. Geschorst: Derix.

Zaterdag 17 maart 1990 "27

Voetbal op tv
Wouters en Meijer
toch beschuldigd

Romario zeker van plaats in Braziliaanse selectie
Limburgs dagblad sport
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/«/ Amsterdamse Diamantbeurs

de goedkoopste juwelierin Nederland
Sittard -Limbrichterstraat 32 -Tel. 04490-21965—■La—B—aa^-—■

a.B

Nog 5 Panda's Italia met ’ 1500,- voordeel
Nog 15 U nos met financiering tegen 2,9%
Nog 6 Tipo's met hoge inruilprijs
Nog 2 Croma's met tot ’ 10.000,-korting
Nog 28 Fiats met faam bij uw dealer met naam.

I FIAT SITTYCAR SITTARD I
Pres. Kennedysingel 8/12, tei. 04490-17544

ST.-JOEPAANBIEDING

ALLE RESTANTEN
25.00

Dit kan alléén bij

Ook uw adres voor jonge mode
in grote maten

Paardestraat 59 - Sittard - Tel. 04490-27868

Café Den Tref
Putstraat 8 Sittard

Met St. Joep open van 10.00 uur tot 03.00 uur.

Koffie met broodje / 3,-
-2ekop gratis

Beleefd uitnodigend

54056 Heidi

I SITTARD BEEK
I 04490-15777 04490-72882 I

I AKTIEMODELLEN I
Polo, Golf, Jetta

li?(2l}($>) llli

Café de Gats
Tijdens St. Joep geopend

vanaf 09.00 uur. Hoegaarden en
Grimbergen van het vat

Markt 20 Sittard
54064
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Op alle artikelen —^Z^* niet op aktiemodellen of bij inruil^ "^—_
ALLÉÉN MET ST. JOEP
lt il#l Wijnen

J Naaimachines
ftlWlS Rijksweg N. 3 Sittard

Tel. 04490-23336
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St. Joep aanbieding!

NBr jw* " ■ *V W* '''■ *B

/ *^ yfl léhéßk~' Eb MlbÉvAi /FokWÏÏierra Special met 0.a.-. I
/ #^* / e Centrale portiervergrendeling "In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
/ C§^ / " Warmtewerend, groen getint glas " 185/65 Rl4wielen en speciale fraaie
f / e Wis/was-installatie op de achter-ruit wielsierdeksels

V / (niet op Sedan) " Buitenspiegel in de kleur van de carrosserie
/ " Luxe instrumentenpaneel, met 0.a.: e Nieuwe 2.0 liter DOHC motor
/ toerenteller en regelbare verlichting ___^jy

C^lf^ffi l'B B/if 11
■«ffl 1'r, 1 1K I ■lil |l Inn 11 \H I W\*\ Hf* I IMI *T\ w%\ fc?A *WA

I Rijksweg-Zuid 90-100, Sittard, tel. 04490-15200 J|
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1
En waar kunt u terecht voor een leuke baan

tijdens de St. Joep-markt?

Maandag 19 maart is er St. Joep markt in Sittard. Bij Tempo-Team Uitzendbureau kunt u
het héle jaar terecht voor een leuke baan. Wij hebben vacatures voor technici op elk
niveau, full-time en part-time banen voor secretaressen, medewerkers voor de
automobielindustrie, horeca-personeel, medewerkers voor de drankenindustrie,
verzorgend personeel, chauffeurs en machinisten, typisten en tekstverwerkers en
laboratoriumpersoneel op elk niveau. Ongetwijfeld is er een leuke baan voor u bijl
Komt u tijdens deSt Joepmarkt bij ons langs. De koffie staat klaar!

tempo-team
uitzendbureau

Sittard,Rosmolenstraat 4, tel. 04490 - 1 73 60.

J ' , , '—J
———^——^^—^^—^—

VAN POOREN KANTOORMEUBELEN]

F DOor esebssi
blijven ónze prijzen betaalbaar

Bi}V. " '.: :.||||l|;l|

| TEKENTAFELS | TEKENKASTEN KASTENg6ladenA1-formaat675.- I
cqc A

i ■■■■ *
170X100 cm 180x80 275,— ft
Ao-formaat Pr} jzen exct BTW,franco 197 x92 295,-

I _ ' levering doorheef Nederland. I |

KSI Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
jklmT^M 613SXX Sittard. Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), tel. 04490-148*7 Let op het
Vat^al^F Donderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag open vao 10.00 " 16.00 uur juisteadres

aanbiedingen 1 01 I ,
Massief eiken Wm i

eethoeken en wM L jjür
bankstellen
tegen betaalbare prijzen fl^p^s^ =̂"

uit eigen fabriek

Wessels meubelen
" Salontafels - TV-kasten

" Toogkasten - secretaires

" Slaapkamers en kleine meubels

" Voor- en achterdeuren

3ÜBf?sk * Keukendeurtjes
g^*ff^Sjr*'% * Ook meubels op maat
4| fü Reparaties van meubelen,

feï zo mogelijk in ieder gewenste kleur

Haspelsestraat 18, Sittard
Tel. 04490-23029

MOM

1

ethiopie
VOV

GIRO 555 DEN HAAG
■

H
Salon de Coiffure

Aonnnx]
voor betere verzorging

van uw haar
Oude Broeksittarderweg 13

Sittard, tel. 04490-19015 $r
1

-(ürVTDC> * Steenweg 32 Sittard

iH^ilg. c^ra^^i&l " Agnes Printhagenstraat 1c Geleen

4

SHIRTS BV:
icanc nv- * Verte Vallec
JCHNd DI. mphj|jp Handsome
" Chevignon . i_e Garage

" Chipie " u Boat
" Liberto

" Classic nouveau FASHION BV:
" Cl 7

" Dobber " Part-two
" Gapstar , " U boat

" Aviatic " BonnevH^
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Van onze medewerker
LEO JASPERS

hoofdklasse C

j^imburgia-Halsteren
rOP-Venray
Meerssen-Vlissingen
Wilhelmina'oB-GeldropTSC-DESK
J-onga-Baronie

klasse E

«apert-SchijndelODC-De Valk
Wit

klasse F
Waubach-Almaniaüorn-Heer

klasse AHbbicht-RKVVLiVliranda-Chevremont

klasse Bflelden-Belfeldia
venlosche Boys-IVO
Alglieja-Moesel

fëde klasse AU«B/MC-RKVVM
£erde klasse Bneilust-Wit Groen

ï>erde klasse D
y^celsior'lB-Wittenhorst
SParta'lB-RKDEV
*CV-GFC'33
Se,«-de klasse B

feu* klaSSe CMrnburg-RKHBS

X^de klasse D

nKDFC-Mariarade
fede klasse E.aiburgia-Buchten
V/^"Roosterenioarop-Stevensweert

Soe,:deklasse F

KSvO-Nunhem
Schd 1 *lasse G

de nomade J

ploeg uit de tweede nationale
Belgische liga.

Roy Aarts: „Ik ben op 24-jarige
leeftijdvoor de poen naar FC Til-
leur gegaan. Dat is de grootste
fout in mijn leven geweest. Je
weet hoe dat gaat. Je vangt een
leuk handgeld, krijgt een nieuwe
auto en denkt 'dat is het. Het

VALKENBURG - „Ik speel in
één en anders in géén", al 25 jaar
het credo van Roy (;,Mummie")
Aarts. Hij bedoelt met 'één' het
eerste elftal. Het illustreert de be-
zetenheid waarmee de linksbeni-
ge, bijna 40-jarige Valkenburge-
naar steeds weer de groene gras-
mat opdraaft. En hij is toch al
met heel wat clubwol geverfd.
Zo voerde zijn voetbalnomaden-
bestaan hem na zijn debuut in
Walram 1 op 15-jarige leeftijd,
naar achtereenvolgens Heer,
Fortuna, Tilleur, Heer, Voeren-
daal, SVN, Limbricht en Sittard.
Vier jaar geleden keerde hij te-
rug bij Walram.

Roy kende via het behalen van
diverse kampioenstitels prachti-
ge voetbalmomenten, maar zag
zijn jeugdvoetbaldroom wreed
en definitief uiteen spatten bij
FC Tilleur, destijds een Luikse

waardoor het gouden bestaans-
feest van Walram toch nog extra
glans verkrijgt". Roy ten voeten
uit. Hij houdt niet van 'angstha-
zengedoe' en wil dat ook op zijn
medespelers overbrengen.

In zijn overtuiging is zulke in-
stelling al goed voor de helft van
de te veroveren buit. Roy voelt
zich ook niet te oud om met voet-
ballen door te gaan. Integendeel
zelfs. Het predikaat 'oudje' prik-
kelt hem juist extra. Roy: „Als ik
een jonge tegenstander opmer-
kingen over mijn vergevorderde
leeftijd hoor maken, weet ik dat
ik goed zit. Ik heb die knaap dan
al geestelijk in mijn macht. Een
koud kunstje om hem dan ture-
luurs te spelen. Ik hoop dat nog
heel lang te kunnen praktizeren.
Alle noodgedwongen gemiste
trainingsarbeid ten spijt. Ik houd
me anderszins, met zwemmen,
fietsen en lopen, wel in een puike
conditie!".

club nu nog dankbaar voor. Ik
ben echter nooit meer op het
oude niveau teruggekeerd.
Sindsdien speel ik ook steeds
met lies- en enkelbandages, waar
een mummie jaloers op zou wor-
den".

Die zwakke liezen blijven Roy's
voornaamste aartsvijand. Zij
weerhouden hem ervan veel trai-
ningsarbeid te verrichten en Roy
ligt danook meer op de massage-
tafel dan hij op het trainingsveld
vertoeft. Desalniettemin haalden
trainer en spelers hem, samen
met Ron Zijlstra en John van
Dorp, na de winterstop terug in
de hoofdmacht van het zielto-
gende Walram. En zie, uit de laat-
ste twee competitieduels werd
maximale puntenwinst behaald.
Redt Walram dan toch nog het
vege lijf? Roy Aarts op de bluf-
toer: „Wat degradatie! Wij pak-
ken de laatste periodetitel en sto-
men door naar de derde klasse,

werd echter een nachtmerrie
voor me. Er was daargeen enkele
vorm van begeleiding. Noch
voetbaltechnisch, noch medisch.
Bij blessures waren pil en spuit-
gebruik aan de orde van de dag.
Je moest maar verder. Liespijn
of niet. Na twee jaar kon ik niet
meer. Ik liep mank, moest diver-
se liesoperaties ondergaan en
heb zeker eenjaar gerevalideerd.
Heer heeft me daarna fantastisch
opgevangen en daar ben ik de

" Huub Deswijzen gaat nog
ef veel plezier naar de trai-nen van VV Waubach.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze medewerker HENK SPORKEN
LANDGRAAF- Het gezegde „Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst", is zeker ook van
toepassing op de voetbalsport. Immers, zijn
er geen aankomende talenten voorhanden,
dan wordt het moeilijk om op langere ter-
mijn te overleven. Toch is het bezit van een
of meerdereroutiniers zeker van even grote
waarde. Niet zelden gebeurt het dan ook,
dat de een of andere ervaren crack van stal
wordt gehaald om de zaak te organiseren.
Zo ook bij eersteklasser Waubach.

In november 1989 achtte trainer Wim Vrösch het
wenselijk dat op de liberopositie een ervaren speler
ging acteren en dus vroeg hij de 40-jarige Huub
Deswijzen, speler van het tweede, om hem uit de
brand te helpen. „En toen stond ik toch wel vreemd
te kijken", aldus Deswijzen. „Ik was er werkelijk
even beduusd van. Na lang wikken en wegen heb
ik besloten om de grote stap te wagen". Waarom

Huub Deswijzen: 'Ik had nog nooit in eerste klasse gespeeld'

Een debutant van veertig jaar

de revanchist J

'Versterkte degradatieeenramp voorhetvoetbal'

Leo Beckers wil Almania
in eerste klasse houden

spreekt Deswijzen van een grote stap? „Dat is snel
en eenvoudig te verklaren", legt hij uit. „Hoewel ik
de voor voetballers magische grensvan veertig jaar
had bereikt, had ik nog nooit op eersteklasniveau
gespeeld. Het was voor mij dan ook een moeilijke
beslissing, want per slot van rekening kon ik, ge-
zien mijn leeftijd, alleen maar afgaan".
Inmiddels heeft Deswijzen er acht competitieduels
op zitten. Hoe kijkt hij terug op die periode? „Ik
mag zonder meer stellen, dat ik nu blij ben de grote
gok te hebben gewaagd. Per slot van rekening heb-
ben we tien punten behaald en niet meer verloren;
dat is erg prettig."

Huub: „Bovendien - en dat moet mevan het hart -zie ik het als een persoonlijke revanche op Bert
Isenborghs, de trainer van Chèvremont. Toen hij in
1987 bij Chèvremont kwam, ik was inmiddels 37,
speelde ik nog steeds in het eerste. En met succes,
dat mag ik gerust zeggen. Hij vernam dat ik op za-
terdagavond een pilsje dronk, hetgeen ik overigens
nog doe. Hieruit trok hij de conclusie dat ik daarom
niet voldoende kon presteren en dat die gewoonte
bovendien niet bevorderlijk zou zijn voor de sfeer
in de groep. Dus werd ik uit de selectiegroep ver-
bannen en belandde ik in het derde elftal. Dat heeft
me veel pijn gedaan. Jekunt je dan ook voorstellen
dat ik er best trots op ben nu in Waubach 1 te spe-
len".

Wat verwacht Deswijzen van de toekomst? „Ik
hoop nog veel wedstrijden uit te komen voor het
vlaggeschip van de vereniging. Merk ik echter dat
de spitsen mij aan alle zijden beginnen voorbij te
hollen, dan schakel ik onmiddellijk terug naar een
lager plan. Zo reëel ben ik echt wel!".

Van onze medewerker
SITTARD - „Als je echt geschikt
bent voor het betaald voetbal, kom
jeer ook als het niet klikt tussen jou
en de trainer". Leo Beckers (30), te-
genwoordig spelend voor Almania,
blikt zonder rancune terug op zijn
tijd bij Fortuna Sittard. Als 15-jarige
maakte hij de overstap van de
Quick-jeugd in Geleen naar de

Roel Gubbels
op alle plaatsen

inzetbaar
Van onze medewerker

TJEU STEMKENS
MAASBRACHT - Tien jaar lang
speelde hij op hoog amateurniveau,
bij Maasbracht en RFC, waar hij uit-
groeide tot het manusje-van-alles in
zijn team. Het afgelopen jaar zette
hij er echter, met een kampioen-
schap, een punt achter. Hij verkaste
van het hogeKNVB-niveau naar de
eerste klasse Afdeling Limburg om
daar zijn kwaliteiten in dienst te
stellen van het. roemruchte
RIOS'3I, dat net de duikeling naar
de afdeling had gemaakt.'Na een
korte gewenningsperiodebegint hij
hier ook zijn draai te vinden. Door
allerlei blessures van medespelers
heeft hij ook bij deze club al weer
vele plaatsen in het team bekleed.

Dertiger Roel Gubbels maakte na
een periode Brachterbeek de over-
stap naar grote broer Maasbracht,
waar hij als spitsspeler snel naam
maakte. Met Maasbracht werd hij
eenmaal kampioen en werd ook nog
de promotie gerealiseerd naar de
eerste klasse. Zijnnaam als goaltjes-
dief drong dan ook snel door tot de
toenmalige hoofdklasser RFC, dat
hem inlijfde. Zeven jaren verbleef
hij bij deze club, waar hij vrijwel alle
plaatsen in het team bezette. Gub-
bels: „Ik was van origine spitspeler.
Op die stek heb ik bij RFC maar
korte tijd gestaan. Ik was ook niet
iemand die het van de techniek
moest hebben. Ik ben een harde
werker. Ik werd dan ook verdedi-
gende middenvelder, terwijl ik in de
laatste seizoenen een specifieke
mandekker werd. Ik mag wel zeg-
gen dat ik de reputatie had, de
meeste spitsen uit te schakelen."

Het afgelopen jaar werd Roermond
kampioen in de tweede klasse. Toch
vertrok Roel Gubbels uit Roer-

mond. Was de ambitie weg of warqn
er andere redenen om een hele-stalp
terug te doen? „Het is genoegzaapi
bekend dat ik niet al te best kon op-
schieten met trainer Walstock. D it
was één reden, maar daarnaastwend
ik vader; daar wilde ik ook de nodi-
ge tijd aan kunnen besteden. Ik
werd gevraagd voor RIOS, want die
club 'wilde met een mix van routine

de alleskunner \
en jeugd snel terugkeren naar de
KNVB. Van Maasbracht naar Echt
is geen afstand en het voetballen
was ik nog niet moe."

Na een aarzelend begin is RIOS tot
op een punt van leider RKSVW ge-
kropen. Morgen staat de topper te-
gen de concurrent op het program-
ma. Titelmogelijkheden zijn er dus,
maar is het plezier in het voetbal
ook even groot? „Voetbal blijft na-
tuurlijk voetbal, maar ik moet toe-
geven dat de overstap niet gems(k-
kelijk was. Er wordt veel van jever-
wacht, terwijl de tegenstander juist
mannetjes op de routiniers gaat zet-
ten. Aanvankelijk was ik weer ep
mijn oude stek, de spits, maar door
blessures zwierf ik al weer vrij snel
naar andere plaatsen. Momenteel
speel ik laatste man. Ik merk nu al,
dat, als ik deze positie blijf bekle-
den, ik nog jaren kan blijven voet-
ballen. Dat gaatmij nogzeer gemak-
kelijk af. Ik heb nu al weer aanbie-
dingen van andere verenigingen,
hetgeen aangeeft dat ik toch wel een
naam heb opgebouwd in dezeregio.
Ik" zal er dus voorlopig nog geen
punt achter zetten. Nu zullen we
eerst proberen met RIOS. weer een
titel te pakken. Twee jaarop rij fees-
ten is toch niet gek. En dan zien we
wel verder."

Op weg
naar het

doel

" Leo Beckers, rekoefeningen voor deAlmania-training. Foto: PETER ROOZEjy

" Roy Aarts weer eens op demassagetafél. Foto: WIDDERSHOVEN

'Als jonge speler opmerkingen maakt over mijn leejiijd, zit het goed'

Roy Aarts piekert niet over stoppen
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de doelgroep

vandaag: ervaring

Baandert. Vijfjaar zou hij daar blij-
ven. „Toen deperiode voor het grote
werk aanbrak, kreeg ik te maken
met Frans Körver. Het klikte inder-
daad niet, maar ik heb wel degelijk
mijn kans gekregen", zegt hij eer-
lijk. „Ik heb als Fortunees trouwens
een fijne tijd gehad".

Twee seizoenen was hij vervolgens
actief voor Limburgia. De loftrom-
pet hoeft in dit geval niet gestoken
te worden. „Ik had een geweldige
hekel aan die lange busreizen naar
Brabant". Het plezier kwam volop
terug, nadat hij door Martin Creu-
wels, die ook zijn jeugdtrainer, bij
Fortuna was, naar de Sweikhuizer
Boys werd gehaald. „Ik heb daar
drie schitterende jaren beleefd, met
ook veel gezelligheid."

In 1986 vertrok Leo bij de Boys. Sa-
men met Creuwels meldde hij zich
bij Almania. In hun gezelschap be-
vond zich ook Sittardenaar Peter
Damoiseaux. Leo: „Peter en ik zijn
door de voetballerij vrienden ge-
worden. We speelden samen bij For-
tuna, Limburgia, in Sweikhuizen en
nu voor Almania". De Broeksittar-

denarenknokken momenteel tegeïi
degradatie. „Dat geldt voor nog Jwrtl
acht andere clubs in onze afdeliuj
De versterkte degradatie vini*.
een ramp, vanaf het begin varf ije
competitie wordt overwegend "dt-
fensief gespeeld. Het voetballi
er niet plezieriger op gewon.

vindt Beckers, die in het dagel ij . *leven als chef-slager in een sup^-
markt werkt.

Zijn gezin en zijn baan hebbei
voetbal in een minder belangrffije
positie geplaatst. „Ik maak lange dj
gen voor mijn werk. Om half aj^H
's morgens vertrek ik thuis. DieJkkeer dat ik kan trainen, moet ik. J>-
gen om op tijd te zijn. Maar dat alMs
betekent niet dat ik er zondags mSt
depet naar gooi. Ik wil mijn steèntjV
bijdragen, om te voorkomen dat Al-
mania deklos wordt in de degraafiè-
loterij van dit jaar. Als we toch rje
tweede klas in moeten, zal ik djH rot
vinden voor de club, de traine
mij zelf. In die volgorde".

de ex-pror ]
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NIJMEGEN - Professor dr.
Jacq van Rossum is al gerui-
me tijd de centrale figuur in
een brandende kwestie met
betrekking % tot het in op-
spraak geraakte dopinglabo-
ratorium in Utrecht. De
hoogleraar in de pharmacolo-
gie werd vorig jaar november
door de Rijksuniversiteit
.Utrecht plots geschorst en de
toegang tot zijn door het In-
ternationaal Olympisch Co-
mité (IOC) erkende instituut
ontzegd, omdat hij inkom-
sten uit onderzoek op een af-
zonderlijkerekening liet stor-
ten. Dat geld wendde hij aan
voor research, omdat hij
daarvoor van de universiteit
geen financiële middelen
kreeg. De 59-jarige weten-
schapper met internationale
reputatie nam geen blad voor
de mond en verweet de uni-
versiteitsleiding onverant-
woorde investeringen en mis-
management. Hij weigerde te
boeten voor de fouten van de
hoge heren. Enkele weken la-
ter werd de schorsing van de
dopingexpert opgeheven.
Volgens de Utrechtse univer-
siteit had VanRossum wél in
strijd met de regels gehan-
deld, maar waren er geen aan-
wijzingen voor frauduleus
handelen. Hoewel de profes-
sor in ere is hersteld, wordt
het in Europa hoog aange-
schreven dopinglaborato-
rium van deRijksuniversiteit
Utrecht nog steeds met defi-
nitieve sluiting bedreigd. De
laatste dagen ervan lijken
zelfs geteld. We zochten pro-
fessor Van Rossum op en
vroegen hem wat er in deze
noodsituatie te gebeuren
staat met het Nederlandse
stimulantia-onderzoek.
Uiteraard gingen we met 's
lands grootste expert dieper
in op de onoplosbaar lijkende
dopingproblematiek. We te-
kenden interessante uitspra-
ken op uit de mond van de
gedreven wetenschapper. J«Professor dr. Jacq van Rossum op de praatstoel. ,Jrlet lOC heeft ons één maand de tijd gegeven om orde op zaken te stellen. Maastricht iseen van de

uitwijkmogelijkheden voor het dopinglaboratorium". Foto's: christahalbesma

'Je kunt Fignon niet kwalijk nemen dat hij in ’n onbelangrijke koers amfetaminen neemt'

N.aaV ijmegen, de woonplaatsvan professor Jacq van
Rossum, koestert zich in een vroeg voorjaarszonnetje.
Nederlands meest bekende dopingdeskundige woont pal
naast het universiteitscomplex. Niet verwonderlijk, want
hij werkt er al vele tientallen jaren als hoogleraar in de
pharmacologie. „Aan deze universiteit leerde ik ooit
Sjeng Kremers, de huidige gouverneur van Limburg,
goed kennen," legt hij meteen een link met onze Lim-
burgse krant. „Vorige week "ontmoette ik Sjeng Kremers
nog in Maastricht bij de opening van de European Fine
Art Fair. Mijn vroegere collega heeft veel voor Limburg
gedaan. Ik heb begrepen, dat het heel moeilijk is een op-
volger voor hem te vinden. Ik kan het begrijpen, want hij
is een bijzonder kundig man." In zijn knusse, met waar-
devolle antieke meubelstukken inge-

De ongelijke strijd van
professor Van Rossum

richte woonkamer, leren we profes
sor Van Rossum kennen als een ge
zellig en bijzonder innemend mens
De farmacoloog kan"urenlang me
veel liefde en toewijding over zijn bij
zonder vak vertellen.

Er is heel wat te doen geweest rond
Uw persoon en Uw werk in de
Rijksuniversiteit Utrecht?
Professor Van Rossum: „De hele at-
mosfeer is zodanig verslechterd dat
het dopingonderzoek ernstig in ge-
vaar komt. Door het wanbeleid en
de slechte visie van de universiteit.

Uw dopinglaboratorium werd on-
langs gesloten?
„Het instituut is niet dicht. Het be-
staat gewoon nog. Maar men heeft
dergelijke insinuaties in de pers ge-
bracht. Met dat soort Oosteuropese
methodes hebben ze het instituut
wel in een slecht daglicht gesteld.
De hele research is aan het wanke-
len gebracht. Ik zit er nog steeds, in
tegenstelling tot wat ze beweren.
Maar mijn werken wordt er natuur-
lijk niet beter op. Door al dat gedoe
begon het lOC bezwaren te krijgen,
want voor de accreditatie moet het
labo aan een viertal criteria voldoen.
Toen deze affaire begon te rollen,
werd de lOC-erkenning meteen iets
teruggedraaid. Later op een nog la-
gerpitje gezet, omdat men dacht dat
ik niet meer in het laboratorium
werkte, terwijl dat helemaal niet
waar was. Toen heeft het Internatio-
naal Olympisch Comité gezegd dat
de erkenning moest worden inge-
trokken. Nu wil het lOC weten hoe
het precies in elkaar zit. Hoe het met
het personeel en de leiding is en of
Van Rossum er nog werkt. Als aan
dieeisen niet wordt voldaan, gaat de
lOC-status eraan. Dan kun jeermee
ophouden. We proberen nog te red-
denwat er teredden valt. Op de uni-
versiteit heerst een Oosteuropese
bureaucratie. Typische Securitate-
methodes. Ze willen het hele insti-
tuut gewoonkapot maken. De echte
research die wij doen op geavan-
ceerd terrein, komt natuurlijk ook
in het gedrang en dat is nog veel er-
ger dan het dopingonderzoek, want
dat is eigenlijk een bijkomstigheid."

Zijn er alternatieven?
„Natuurlijk, maar die moeten we
heel goed overwegen. Kijk, als ik
geen research kan doen, heeft het
nog weinig zin om controles uit te
voeren. Alle aspekten moeten goed
uitgeplozen zijn voordat we beslis-
sen waarheen we verhuizen. Er zijn
mogelijkheden. In Maastricht bij-
voorbeeld. Daar zit een heel goede
groep met de dokteren Harm Kui-
pers en Hans Keizer. Zij doen veel
op sportgebied. Verder is in Leiden
een heel goed laboratorium. Er zijn
nog meer mogelijkheden. Grote zie-

" „Volgens mij wordt het dopingvraagstuk nooit opgelost".

kenhuizen bijvoorbeeld. België kan
ook."

Het instituut is dus niet ten dode
opgeschreven.
„Het is nog niet definitiefafgelopen.
Het lOC wil graag dat er een insti-
tuut in de Benelux blijft functione-
ren. Het lOC heeft ons een maand
de tijd gegeven om orde op zaken te
stellen. Daar zijn we nu mee bezig.
Eind deze maand moeten wij weten
wat we gaan doen. Als we een hoop
gezeur krijgen, heeft het natuurlijk
geen zin om door te gaan. Dat zou
geen positieve zaak zijnvoor de do-
pingproblematiek. We zijn doping-
bestrijders, maar moeten ook zorg-
dragen voor rechtvaardigheid, zo-
dat mensen niet ten onrechte wor-
den gestraft. En er zijn gevallen die
twijfelachtig zijn. Bepaalde geval-
len van efredine of sommige ver-
houdingen van testosteron. Er zijn
mensen bij die niet gestraft hadden
mogen worden."

De Noorse atlete Trine Solberg
werd vorig jaar door Uw laborato-
rium positief bevonden en gestraft.
Ten onrechte bleek later.
„Dat is inderdaad zon voorbeeld.
Maar ik had een interpretatie aan de
uitslag van het urinemonster toege-
voegd. Die interpretatie bleek later
door mijn mensen niet naar de
Noorse atletiekbond verstuurd te
zijn. Daarmee begon het gedonder.

MmmWÊamWMMMMMMMMMMMemMMMMMmWMMMMm

In het a-monster had ik een lage
concentratie testosteron aangetrof-
fen. In zon geval moet jevoorzich-
tig zijn of het wel ofniet een positief
geval is. Vooral omdat je bij het
a-monster nog niet weet of het een
man of een vrouw is. Bij het onder-
zoek van het B-monster kwam geen
Noorse expert opdagen. Toch werd
mij gevraagd de contra-expertise uit
te voeren. De Internationale atle-
tiekunie heeft Trine Solberg toen
positief verklaard. Dat zat er wel in
natuurlijk, maar het wil niet zeggen
dat het ook zo is. Kijk, bij vrouwen
kan het testosteron aangemaakt
worden, speciaal bij het begin van
de zwangerschap. Bij mannen niet,
althans dat heeft men nog niet ge-
vonden. Maar dat wil niet zeggen
dat het niet kan. Bij paarden is het
bijvoorbeeld gevonden, bij vrou-
wen ook. Je moet dus extra oppas-
sen en dat betekent dat ze deNoorse
atlete niet positief mochten verkla-
ren. Omdat het om een lage hoeveel-
heid testosteron ging en omdat het
een vrouw betrof. Vorig jaar is in
Frankrijk ook een affaire geweest
met de jonge juniorwielrenner Sa-
batier. Die jongen werd aan de
schandpaal genageld omdat in zijn
urine een te hoge concentratie tes-
tosteron werd aangetroffen. Later
wees laboratoriumonderzoek uit,
dat hij van nature een hoge hor-
moonverhouding in zijn lichaam
heeft. Die jongenhad dus niet posi-
tief verklaard mogen worden. Daar-

om mag men niet zondermeer straf-
fen. Vandaar dat je er een interpre-
tatie bij moet betrekken. Je moet
geweldig oppassen. Zeker bij jonge
mensen, waarbij de hormonen nog
niet helemaal stabiel zijn, zoals bij
Sabatier. In het gevalSolberg heb ik
de Noorse expert later alle midde-
len gegeven om de uitspraak van de
atletiekunie aan te vechten."

Wat kost een dopingonderzoek?
„Ongeveer vijfhonderd gulden per
urinemonster."

Kan doping van een atleet een
kampioen maken?
„Je moet jerealiseren dat de presta-
tie van zeer veel dingen afhankelijk
is en hoe ingewikkelderde sport des
te moeilijker is het aan te tonen of
doping iets kan doen. Bepaalde ver-
eisten voor de ene sport kunnen
voor een andere sport totaal ver-
keerd zijn. Van een krachtsporter
kun je jevoorstellen dat hij anabole
steroïden gebruikt; van een mara-
thonloper niet, want die wordt dan
veel te zwaar en zal nooitvan zijn le-
ven diemarathon uit kunnen lopen.

Voor hem is het zaak dat hij goed
getraind is, dat hij niet verzuurd
raakt en dat hij op het juiste mo-
ment deeindsprint inzet.Als jeweet
hoe je dat precies moet doen en je
training erop ingesteld hebt, kun je
gemakkelijker de eindstreep halen.

Dat kun je niet zondermeer met ge-
neesmiddelen of doping doen."

En iemand dieop en top getraind is
en daarbij anabolen of amfetami-
nes neemt?
„Amfetamines worden meestal in
onbelangrijke wedstrijden geno-
men. In de wielersport bijvoor-
beeld. Omdat de renners dan vaak
geen zin hebben om te rijden, ne-
men ze amfetaminen. Bij een be-
langrijke wedstrijd kan er later dan
wel nog een spoortje van dat amfe-
taminegebruik op te sporen zijn.

Zoals dat bij Laurent Fignon het ge-
val was in deGrote Bevrijdingsprijs
van Eindhoven. Bij de Fransman
trof ik een lage concentratie amfeta-
mine of metamfetamine, ik weet
niet meer precies wat, aan. Het leek
erop, dat Fignon twee, drie dagen
tevoren een dosis had genomen."

Volgens U had Laurent Fignon in
Eindhoven dus niet geslikt?
„Zeker niet. Daarvoor was de aange-
troffen concentratie te laag. Alles
wees erop dat er .een restantje van
enkele dagen voordien in zijn urine
achter was gebleven.Fignon was ze-
ker in de veronderstelling dat de
sporen van zijn amfetaminegebruik
in Eindhoven niet. meer gevonden
zouden worden. Of hij terecht ge-
straft werd weet ik niet. Ik bedoel, is
het wel redelijk? Jekunt wel stellen
dat een renner überhaupt geen am-
fetaminen mag nemen. Fignon is bij
die wedstrijd in Eindhoven zeker
niet onder invloed geweest. Ik vind,
dat in zijn geval verzachtende om-
standigheden in aanmerking geno-
men hadden kunnen worden. Fig-
non is een profwielrenner, die zijn
kost met fietsen moet verdienen.
Dus iets anders dan een amateur. Je
kunt hem dus niet kwalijk nemen,
dat hij bij een onbelangrijke wed-
strijd amfetaminen gebruikt. Ik kan
me dat voorstellen. Niet dat ik het
goedkeur, maar zulke mensen wer-
ken onder grote druk."

Amfetamines zijn toch schadelijk
voor het lichaam?
„Een enkele dosering zal wel mee-
vallen. Als je te veel slikt is het na-
tuurlijk niet goed. Van amfetamines
wordt men egocentrisch, de ver-
moeidheid wordt onderdrukt, maar
na langdurig gebruikkrijg je achter-
volgingswaanzin. Het werkt sterk
verslavend. Er zijn genoeg voor-
beelden, meer buiten de sport dan
erin."

Staan produkten op de dopinglijst
die er volgens U niet thuishoren?
„Jazeker. Een aantal stoffen zelfs.
De hele morfinegroep bijvoorbeeld.
En codeïne, dat gemakkelijk inge-
nomen kan worden als hoestdrank-

je. Efedrine moet ook van de lijst
verdwijnen. Cafeïne is een stof waar
al een grens aan gesteld is. Daarvan .
moetje erg veel innemenwil jeposi-
tief zijn."

Op welke dopingmiddelen worden .
sporters het vaakst betrapt?
„Anabole steroïden. Vroeger waren
het amfetaminen. Uit de cijfers van
1987 en 1988 blijkt dat bij meer dan
zestig procent van alle positieve ge-
vallen anabole steroïden werd aan-
getroffen. Bij twintig procent ging
het om efedrine. Van de laatste
groep werden er velen onterecht ge-
straft."

Werd niemand op het gebruik van
cortisonenbetrapt?
„Cortisonen mogen gebruikt wor-
den als zalven. Niet als injectie of ta-
bletten. Dat is voor ons moeilijk uit
elkaar te halen. Wij weten dat er cor-
tisonen genomen worden. Een scha-
delijk produkt. Als je teveel corti-
costeroïden gebruikt ben je niet
meer opgewassen tegen allerlei din-
gen. Je lichaam is dan niet honderd
procent meer in orde en derhalve
vatbaar voor allerlei ziektes. Het ge-
bruik van corticosteroïden kan al-
lerlei gevolgen hebben. Als je bij-
voorbeeld een infectie krijgt, zet die
zich door. Dat kan veel erger zijn
dan men denkt. In gevalvan een in-
fectie stop je niet, maar ga je door
met sporten omdat je er niets van
merkt. Je weet in zon situatie niet
wat er gebeuren gaat. Het kan ge-
vaarlijk zijn. Maar zoek dat maar
eens even uit. Ik denk wel dat er nu
werk van gemaakt gaat worden,
vooral omdat ér een aantal on-
verklaarbare gevallen van plotse
dood zijn."

Kan de recente dood van een aan-
tal topsporters te maken hebben
met het gebruik van corticostero-
ïden?
„Je moét erg voorzichtig zijn met
dat te beweren. Er wordt welaan ge-
dacht. Ik denk dat overtraining en
overmatig sporten ook niet goed is.

Het is moeilijk te achterhalen of be-
paalde sportmensen daarvan hart-
kwalen krijgen. Ik weet dat de me-
dische commissie van deKoninklij-
ke Nederlandse Wielrenunie, waar-
in ook cardiologen zitten, bezig is
met een onderzoek naar de plotse
doodvan een aantal wielrenners. Zij
zoeken naar de oorzaak. Meestal
spelen veel factoren tegelijk een rol.
Of het gebruik van cortisonen een
reden zou kunnen zijn, is moeilijk te
zeggen. Het kan wel een factor zijn
die meespeelt."

Hoe verklaart U het plotse overlij-
den van profwielrenner Johannes
Draaijer?

door

/ bennie ceulen*

„Het hart is een zeer gecomplice
orgaan, dat in staat moet zijn
zeer wisselende belastingen te k
nen opbrengen. Als je langdurig
zwaar traint, is de vraag of dat
gunstig is voor je hart. In plaats
een constante zware belasting,
het misschien een veel wisselene
belasting moeten zijn. Tengev<
van overtraining zou je je kun
voorstellen dat je het hart forc
om constant op hoog niveau te
ven. Dat is niet goed. Het kom
dan op neer, dat het verschil tuS
rust en inspannig te groot wordt
rustigere perioden gaat het hart
veel langzamer kloppen. Omdat
hart zich heeft aangepast aan
zware belasting en groter is gev
den, kan het dus veel meer bij
wegppmpen. Het gaat in rust <halve heel langzaam kloppen om
het al zo groot is. Een te langzJ
hartfrequentie is gevaarlijk. D
door kan er gemakkelijk iets I
gaan."

Dopingbestrijding wordt st*l
heviger. Toch lijkt het alsof
steeds meer geslikt wordt. Sctt
ken de controles niet af?
„Ja, in zekere zin lijkt het er in<
daad op dat steeds meer naar vel
den middelen gegrepen wordt.
de andere kant valt het mee, rt
ook tegen. Er worden nog veel 2
bole steroïden gevonden, terwijl
toch meer in de trainingsperio
gebruiktworden. Als een atleet s
is, kunnen wij niets vinden in 1
urinemonsters. Toch vindt men Jvrij veel anabole steroïden. Ik 'de indruk dat er meer aan de hj
is. Als iemand anabole steroij
heeft gebruikt, is zijn hormonenfl
fiel veranderd. Dat normalis«
zich niet zomaar. Daaraan kurf
zien dat er iets aan de hand is. m
je kunt niet precies aantonen W0
stof gebruikt werd. Daarom kulj
zoiemand niet straffen. Maar jek'
aan de hand van die gegevens
meer informatie krijgen over
mate van dopinggebruik. Met
aantonen van het hormoonpro
kunnen we heel lang teruggaaf
de tijd. Maar het is een aanwijzi
geen bewijs."

Wordt er nog veel doping gesliH
„Wij kunnen dat niet uit het aai
positieve gevallen zondermeer af
den. Het lijkt in ieder geval mee:
zijn dan wij opsporen, omdat
nog vele anabolen tegenkomen.'
betekent, dat er geruimetijd vooi
prestatie iets gebruikt werd. BoY
dien worden dopingcontr"
hoofdzakelijk bij de belangrijk
wedstrijden gehouden. Am/et*
nes worden in onbelangrijke tf
strijden geslikt. Dat wordt dus 'achterhaald."

Heeft de strijd tegen de doping I.holpen? ,
„Het heeft zeker iets opgeleverd,
kunt het vergelijken met een s'
heidscontrole. Als je niet conj
.leert, rijdt iedereen veel harder.'
Wordt het dopingvraagstuk *ooit opgelost?
„Ik denk het niet. Volgens 'wordt het nooit opgelost. Er W.
altijcTweerwat nieuws in de han'1
De mens wil dat. lemand die ho"
pijn heeft wil een tabletje slikK|
Een sportman wil zijn prestatie
hogen. Automatisch denkt men <J
aan doping. Men probeert het »
allerlei middelen. Maar of het f
keiijk helpt, weet ik niet. Het i»,
ieder geval moeilijk te bewijzen-

Zijn er dopingmiddelen die
opgespoord kunnen worden iï*
laboratoria?
„Ja en nee. Middelen die heelkof 1

het lichaam blijven, kunnen
moeilijk vinden. Dat geldt ook Vj
groeihormonen. Zon prepa^
werkt kort, maar de groei gaat *
door. Die groeihormonen kunj",
we welvinden, maar het leveren*,
het bewijs moet op een andere tf*
dan de gebruikelijke methodes'
schieden. Voor negentig Pr°c
kunnen we het gebruik van gr<>
hormomen aantonen. Maar op„
stelregel mag je niemand strai'

De cortisonengroep is ook zo n >
val. Omdat de cortisonen als zal»
gebruikt mogen worden, moet
een grens gesteld worden. "»hoe? Daaraan wordt hard gew^jj
Er zal ook een oplossing gevon
worden. Tot nog toe werd er
niemand voor het gebruik van c 9
sonen gestraft. Dat zal op korte
mijn wél gaan gebeuren."

Dan krijgen we weer een soort
mul-affaire, zoals halverwege j
jaren zeventig het geval was,'^
plots een aantal bekende prof1*renners werd betrapt?
„Dat zit er inderdaad wel aante'j
men. Het zal niet meer lang a^A
Corticosteroiden zijn gevaar .
Geruchten willen dat het vriji j
gebruikt wordt. Maar is het het (
je dat op de huid wordt gesmeer ,
is het het slikken van pillen of J",j
teren van dierommel? Dat zal
moeten blijken."
Voor professor Jacq van Ross^er derhalve nog heel veel werf
de winkel. De voortzetting var>
belangrijke dopingonderzoek j
echter in gevaar. Gelukkig vc>°J
sportwereldén de wetenschapjy
deNederlandse expert zich no&j(i
gewonnen in de ongelijke strU
gen bureaucratie én doping. .

sport
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DE SCHATKAMER VAN ALI BABA
wat deze kunstmarkt te bieden heeft, hebben de
organisatoren gewezen op de ideële kant van Fine
Art.

Handelaars en beleggers, verzamelaars en musea-
mensen mogen dan wel prediken dat de kunste-
naars hun werk hebben geschapen voor het pu-
bliek, en dat door hun toedoen het kunstpatrimo-
nium wordt veilig gesteld, in wezen is de grote
kunst ook handelswaar. De kunstmarkt bloeit als
nooit tevoren, staat zo mooi verwoord in een spe-
ciale uitgave van het kunsttijdschrift Tableau ge-
wijd aan TEFAF 1990. Kunstwerken blijven stij-
gen in prijs. Ze blijken tamelijk ongevoelig voor
monetaire crises en beurskrach. Beleggingsgroe-
pen volgen in toenemende mate de activiteiten
van het pensioenfonds van de Britse spoorwegen:
The British Rail Pension Fund, dat sinds 1974
voor miljoenen ponden in kunst en antiek heeft
geïnvesteerd. Veilinghuizen bieden daarbij hun
adviezen en diensten aan.

Beleggen in kunstwerken isenerzijds spreiden van
risico's en anderzijds een waardevaste sector. Tal
van banken en financiële instellingen in binnen-
en buitenland gingen al even vrolijk de kunst-
markt op. Enkele namen: Banque Bruxelles de
Lambert, Banque National de Paris, City bank of
New Vork. Er werden speciale kunstfondsen op-
gericht, waarbij in vele gevallen investeerders uit-
genodigd werden mede-eigenaar te worden van dé
vergaarde collectie. In ons land is onder andere de
AMRO-bank deze weg ingeslagen met een voor-
keur voor Nederlandse hedendaagse kunst. De
NMB schijnt een voorliefde te hebben voor kunst
uit de jaren '20.

Miljoenen zijn ermee gemoeid. Maar allesop een
hoop gegooid, aldus de deskundigen, blijft het
grote geld dat pensioenfondsen, verzekerings-
maatschappijen en banken in kunst beleggen
vooralsnog een bescheiden deel uitmaken van het
totale vermogen. En niemandweet welke kant het
verder op zal gaan. In elk geval, en daar zijn de
kunsthandelaars het over eens, de kunst wordt er

Ze zien bij voorkeur geldbeleggers naderen, die
een deel van het vermogen in kunst investeren.
Maar vrijwel iedere kunsthandelaar ziet niets lie-
ver dan dat wat hij verkoopt, een plaats zal krij-
gen waar zoveel mogelijk mensen ervan kunnen
genieten.

Dus is voor hen Fine Art niet alleen een verkoop-
expositie, maar tevens een museale presentatie
van roulerende grote kunst. Vanwege de door-
stroming in het circuit zijn dit soort presentaties
unieke evenementen te noemen. Is wat hier gebo-
den wordt de bezoeker dan geen 30 gulden
waard? Een dikke catalogus vol kleurenfoto's is
daarbij inbegrepen. Het boekwerk is zeer waarde-
vol. 375 pagina's met schitterende reproducties.
Een kostbaar souvenier van een kijkfeest. Dat
vergoedt de toegangsprijs ruimschoots, wordt ge-
zegd. Trouwens de hele entourage en ambiance,
de pretenties, de aankleding, de sfeer, het is alles
bij elkaar de belevenis van een heel bijzonder cul-
tureel evenement.

Eén van de handelaars zou echter de hoge toe-
gangsprijs willen verlagen om zo de drempel voor
het gewone publiek weg te nemen. Dan maar
geen dure catalogus en een entree van enkele gul-
dens. Dat zal met name de in Maastricht en Lon-
den opererende Rob Noortman aankaarten bij de
organisatie. Noortman vindt dat een doorsnee ge-
zin voor 25 guldeneen bezoek aan de Fine Art, in-
clusief een kopje koffie, moet kunnen brengen.

Anderen maken vergelijkingen met schouwburg
en concerten. Ga eens naar een opera van een
topgezelschap en jebetaalt vijftig gulden voor een
plaats. De entree voor een gewoon concert kost al
rond de twintig gulden. Inderdaad. Het haring-
bijt-concert in Maastricht op as-woensdag kostte
toch ook al "vijftien piek. Schouwburgdirecties
verklaren dat de echte liefhebbers zonder protest
de lappen bij de kassa deponeren. Toegangsprij-
zen moeten echter een evenement rendabel ma-
ken. Dat is een koud gegeven, waar je niet om-
heen kunt. Ook bij de presentatie aan de pers van

Dertig gulden entree. Per persoon. Een gezin met
enkele kinderen kost een bezoek aan de The
European Fine Art Fair al gauw een dikke hon-
derd gulden. Er staan dan ook voornamelijk dik-
ke klassewagens op de parkeerplaats bij het Mccc
in Maastricht. Er stappen chique mensen uit. Je
ziet er zelfs dames met robes tot op de schoenen
en glinsterende juwelen. De gewone burgers zijn
in de minderheid. Er wordt veel Duits, Frans en
Engels gesproken en 'hoog Hollands. Amper
Limburgs. Is deze kunstmarkt dan niks voor het
gewone volk? Is de Fine Art Fair een 'supermarkt
voor de rijken'?

„In genen dele," heeft de gouverneur al uitgeroe-
pen in zijn openingsrede. Hij zei letterlijk: „Deze
kunst- en antiekbeurs is in het recente verleden
door een Engelse krant wel eens een 'supermarkt
voor de rijken' genoemd. Deze typering doet ech-
ter tekort aan de belangrijke museale functie die
deze manifestatie hier in de Euregio vervult,
waarmee dus naast een commercieel ook een cul-
tureel doel gediend wordt. Ook vanwege deze
maatschappelijke functie heb ik graag dit ope-
ningswoord voor mijn rekening genomen. Al is
het dan niet in de laatste plaats een kijkbeurs, he-
ren handelaren, ik ben echt niet bezorgd dat u on-
verrichter zake naar huis zult keren."

Dat zal ook niet gebeuren. Naarmate de dagen
verstrijken, verschijnen steeds meer rode stippen
op de naamplaatjes bij de kunstwerken. De kunst-
handelaars zijn dik tevreden. Het grote geld heeft
toegeslagen. Maastricht heeft weer eens zijn in-
ternationale plaats in de kunsthandel bewezen.
Voor hen mogen zeker de laatste dagen, nu de
koophausse luwt, de gewone mensen zich komen
vergapen aan al dat moois. Want alles blijft op zn
plaats tot en met zondagavond.

Sprekend met een aantal handelaren kom je tot
de overtuiging, dat wel degelijk ideële overwegin-
gen meespelen. Zij willen natuurlijk goed geld
maken met hun handel die veel vakmanschap eist
en grote risico's met zich meebrengt. Ze verkopen
graag aan musea, maar liever aan particulieren.

veilig door gesteld. En dat is uiteindelijk weer in
het voordeel van de mensen voor wie de kunste-
naars hun penselen op het doek of panneel heb-
ben gebracht.

Ook bedrijven kopen steeds meer kunst. Daarbij
desgewenst terzijde gestaan ~door de stichting
Kunst en Bedrijf, rond 1950 van start gegaan. In-
dertijd geïnspireerd door Coca Cola Company,
begonnen met aankoop van kunst uit die dagen,
veelal Popart van Amerikaanse grootheden zoals
Warhol, - zijn Mao Tse Tung hangt op Fine Art! -Niet alleen adviseert de stichting bij aankoop
maar ook bij opdrachten die bedrijven geven aan
kunstenaars. Door de werken in bedrijfsruimten
en kantoren te plaatsen, kunnen werknemers en
bezoekers ervan genieten. En dus snijdt het mes
weer van twee kanten.

Ook de overheid profiteert van de diensten van
Kunst en Bedrijf. De overheid wordt geacht de
belangen van kunstenaars en kunstpubliek te be-
hartigen. Voor de laatste categorie is er de kunst-
aankoopregeling van het ministerievan WVC met
de mogelijkheid tot gespreid betalen en dat zon-
der enige rente verschuldigd te zijn; het ministerie
verrekent de rente met de financieringsmaat-
schappij. Die regeling hangt zelfs op in een stand
op Fine Art. Het zoveelste bewijs dat ook de ge-
wone burger een geziene gast is daar in het Mccc;
ook al kan hij niet zomaar een ton, laat staan mil-
joenen ophoesten voor een van de vijfduizend
kunstvoorwerpen die er uitgestald zijn cri die sa-
men goed zijn voor 750 miljoen.

Nogmaals, wat een weelde; je waant je er in de
onderaardse schatkamer van Ali Baba, zo om-
schreef Le Soir deze aflevering van TEFAF Maas-
tricht. Of, zoals handelaren en andere 'connais-
seurs' weten, in een van de vier belangrijkste
kunstcentra ter wereld. Maastricht in één adem
genoemd met Londen, Parijs en New Vork. Wie
had dat ooit durven dromen?

door pierre rcusseau
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bepaald voorwerp of een bepaalde
handeling aangeven en als zodanig
als 'woorden' zijn op te vatten. Die
geluiden, zegt Raijmakers, kunnen
samen met de door chimpansees
veel gebruikte gebaren worden be-
schouwd als symbolen waarmee
deze mensapen waarnemingen,
plannen, voorstellingen èn abstrac-
ties aan elkaar kunnen overbren-
gen. En daarmee vormt hun gekrijs
een taal.

Spraak en taal van de mens zijn
niet uniek. Ook chimpansees, de
mensapen die het meest aan ons
verwant zijn, 'spreken' een taal die
niet essentieel verschilt van de
onze. Tussen spraak en taal van de
mens en de chimpansee bestaan
slechts graduele verschillen.
Dat stelt de 72-jarige drs G.M.J.
Raijmakers, rustend neuroloog en
woonachtig in Frankrijk, in een op-
merkelijk proefschrift waaraan hij
aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam promoveerde. Als overtuigd
aanhanger van de evolutietheorie
van Charles Darwin verdedigt hij in
'Het ontstaan van spraak en taal bij
de primaten' de stelling dat spraak
en taal al aanwezig zijn bij (mensja-
pen, en met name bij chimpansees,
en dat de mens deze vermogens
door een andere natuurlijke selec-
tiedruk aanzienlijk heeft verfijnd.
Voor zijn stelling heeft Raijmakers
in de omvangrijke wetenschappelij-
ke literatuur over dit onderwerp, die
hij na het neerleggen van zijn prak-
tijk in deBrabantse Peel heeft door-
gespit, een groot aantal aanwijzin-
gen gevonden.

voorwerpen konden aanduiden die
niet aanwezig waren, dat zij deze
symbolen ook van elkaar konden
leren en dat zij in staat waren om
deze geometrische symbolen
spontaan te gebruiken.
Het feit dat chimpansees in staat
zijn nieuwe symbolen, nieuwe
'woorden' te leren geeft aan dat hun
spraak niet strikt in het erfelijke ma-
teriaal is 'voorgeprogrammeerd.
Volgens Raijmakers een duidelijke
aanwijzing dat deze mensapen zich
van een taal bedienen.
Net als kleine kinderen blijken ook
jonge chimpansees een bepaalde
periode te hebben, waarin zij zeer
gevoelig zijn voor het leren van taal.
Opmerkelijk is dat dwergchimpan-
sees dat veel beter kunnen dan hun
'gewone' soortgenoten. Zonder dat
de onderzoekers daar enige druk
op uitoefenen was de dwergchim-
pansee Kanzi in staat de (symboli-
sche) betekenis van Engelse woor-
den (uit gesprekken in Amerikaan-
se laboratoria) over te nemen.

Ook de hersenen van chimpansee
en mens blijken waar het de spraak
betreft sterke overeenkomsten te
vertonen. Dat geldt niet alleen voor
de structuur en de microscopische
bouw van bepaalde hersengebie-
den, maar ook voor het feit dat het
spraakcentrum net als bij de mens
niet over beide hersenhelften ver-
deeld is, maar voornamelijk in één
(en wel in de linker) hersenhelft is te
vinden. Dat is dezelfde hersenhelft
waarin de coördinatie plaatsvindt
van de hand waarmee wij de mees-
te handelingen uitvoeren.
Juist die gelijktijdige concentratie
van bepaalde met elkaar verband
houdende vaardigheden bij chim-
pansee en mens acht Raijmakers
een belangrijk gegeven in zijn ver-
onderstelling dat de ontwikkeling
van taal en spraak al bij een ge-
meenschappelijk voorouder zijn al-
lereerste stapjes heeft gezet.
De ontwikkeling van taal en spraak
hebben veel te maken, meent Raij-
makers, met de sociale en culturele
ontwikkeling van mensapen en
mens. De rechtopgaande gang, het
daardoorvrijkomen van de handen,

Hersenen

Een aanwijzing dat de taal zich vj),
uit een gemeenschappelijke vc^
ouder bij mens èn chimpan^,
heeft ontwikkeld, ziet RaijmakL
ook in het feit dat zowel chimp(rsees als de Hottentotten zot
noemde 'clicks' kennen, tongkllj
ken die ook weer in bepaalde v&
orde een bepaalde betekenis hl
ben. |¥Als wij aannemen dat de chimpk
sec en de mens zon acht tot £
miljoen jaar geleden uit elkaar g
gen, dan heeft ieder (de gemidJ.
de levensduur ruwweg op twit
jaarschattend) zon half miljoen t,
neraties kunnen voortbouwen g
de oertaal van een gemeensch^
pelijke voorouder. Hieruit zijn zot.
de overeenkomsten als de verscC
len in spraakgedrag tussen bef,.
primaten te begrijpen, zegt hij. l.
De neuroloog beseft heel goed t
zijn ideeën niet bij iedereen in gfc
de aarde vallen. Tegenstand^
van de geleidelijke ontwikkeling v
spraak en taal worden vooral 1i
taalkundigen gevonden. Volgdn
de bekende Amerikaanse taalkfc,
dige Noam Chomsky kent In
spraakvermogen van de mfc
geen evolutionair verleden, maatii
het uniek. Volgens Raijmakerst
die stelling dus niet meer houdb*

k
henk helledEJ

het ontstaan van een voorkeil
hand en de mogelijkheid tot het |
bruik van gereedschappen was e
ontwikkeling waarin spraak en f
zeer wel paste. Al deze element
zijn 'in beginsel' bij chimpansa
aanwezig.

Voortbouwen

staat zijn tot het produceren van
klinkers en medeklinkers, en tot
combinaties van beide. Daarnaast
bezit ook het gehoororgaan van
deze mensapen het vermogen
deze klankcombinaties adequaat te
analyseren.
Dat laatste is natuurlijk essentieel.
Het heeft immers weinig zin een
fraaie taal te 'spreken', wanneer de
klanken daarvan door soortgenoten
niet naar behoren kunnen worden
'gehoord.

Overeenkomsten
Beschikken chimpansees wel over
overeenkomstige anatomische
structuren die hen in staat stellen
tot een vorm van 'spreken' die ver-
gelijkbaar is met de onze? Uit de

Chimpansees kennen niet alleen
losse 'woorden', zij beschikken
eveneens over regels voor de orde-
ning van die klankenreeksen, waar-
bij een verschil in de volgorde een
verschil in betekenis kan geven.
Met andere woorden: zij gebruiken
ook een syntaxis.
Een groot aantal aanwijzingen dat
chimpansees inderdaad via symbo-
len kunnen communiceren, kunnen
'praten', komen uit experimenten
waarbij deze verre neven van de
mens niet via gebaren of geluiden,
maar via geo-metrische figuren als
driehoeken en cirkels (met onder-
zoekers) konden communiceren.
Uit die experimenten bleek onder
meer dat chimpansees via deze
symbolen (al of niet op druktoetsen)

Ordening

grote overeenkomsten bestaan.
Zo bezitten chimpansees (net als
de mens) dubbele stembanden,
hebben zij een nagenoeg overeen-
komend tongbeen, en vertoont het
strottenhoofd van chimpansees
grote overeenkomsten in spieren
en zenuwen waardoor de dieren in

grote stapel literatuur concludeert
Raijmakers dater zowel in de bouw
van de 'stemweg' waarlangs klan-
ken en klankcombinaties worden
geproduceerd als wat betreft de
structuur van de hersenen waar
spraak 'gemaakt' en 'beluisterd'
wordt, tussen mens en chimpansee

Natuurlijk kennen chimpansees
geen woorden zoals wij die kennen,
maar zij maken wel een gelijk ge-
bruik van vaste geluiden die een

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie

Alleen zó inzenden
gedeponeerd bij notaris
P.M.J.A. Muijters te Heerir
Deze oplossing alsmede de'na
van 20 letters is bindend. tv

RAADSEL nr. 16
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar

Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
.Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’ 5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

Puzzel nr. 14
Oplossing:
LOGEREN

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
giro tenminste twee gulden
vijftig (’ 2,50) zijn overge-
maakt.

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

1e prijs k|

Fam. Jansch-Aretz
Berghofstraat 112
6471 EL EYGELSHOVEN

2e prijs
Fa. J.v.d. AA-van AAr
Oranjestraat 9
5961 BM Horst

3e prijs
Fam. K.C. Herberigs-Sterck *Pancratiusstraat 8
6462 VX Kerkrade J
4e prijs il,
T.M.H. Oldenburger. i,
Karel Doormanstraat 41 k
6374 CD Landgraaf ki

aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van de opbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar.
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

Als u depuzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten. U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
de puzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen
bestaande puzzelronde.

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtif'
gen over deze puzzel ka1]
men telefonisch terec£onder nummer 045'
739351, uitsluitend tijden*
kantooruren: maandag t/ij
vrijdag van 8.30 tot 17.0"
uur.

PRIJZENPOT i
li

1e prijs ’ 1000,- ;
s
c
r

2e prijs ’ 500,- ;
!

3e prijs ’ 250,- j
i

4e prijs ’ 100,-
J
A.

De oplossing van deze puzzel isDuizendje voor
opa Hein Jansch (80)

KERKRADE - „Ach, Kate, die an-
dere mensen zullen het wel harder
nodig hebben dan wij ..." Met deze
woorden troostte Hein Jansch zijn
Kate als zij er zich weer eens over
verbaasde dat de prijzen in onze
puzzelactie altijd ergens anders te-
rechtkwamen. Deze week besliste
het lot (lees: de notaris) anders.

Het toeval wilde dat wij samen met
"de gelukkige winnaar in de lift ston-
denop weg naar nummer 112 in de
flat aan de Berghofstraat in Eygels-
hoven. De heer Jansch ging zijn flat
binnen en was hoogst verbaasd dat
enkele seconden later de deurbel
ging en dezelfde personen die hij in
de lift al had ontmoet voor de deur
stonden. De hoogbejaarde heer
Janschwas met stomheid geslagen
toen hij hoorde dat hij zomaar dui-
zend gulden rijker was. „Wat jam-
mer dat net nu mijn vrouw niet thuis
is ... maar ik bewaar dit geheim tot
zaterdag. Ik zal haar niets vertellen
van dit bezoek en haar uit de krant " Opa Jansch straalt, duizend gulden voor zijn 80e verjaardag.

laten vernemen wat zich hier don-
derdagmiddag heeft afgespeeld."
Dit was zijn voornemen. Of hij dit
heeft waargemaakt kunnen we na-
tuurlijk niet controleren. De heer
Jansch houdt van puzzelen, niet op
de laatste plaats omdat dit zon
beetje de enige hobby is die hij nog
kan uitoefenen. Bijna 38 jaren heeft
hij in de mijn gewerkt, en dat heeft
zijn sporen nagelaten. Stoflongen,
met alle gevolgen van dien. Hij be-
rust hierin en geniet van elke dag
die hij goed doorkomt. Realistisch
als hij is, stelt hij: „Het is toch wat,
vroeger werkte ik hard, we hadden
vijf kinderen, konden net rondko-
men, maar hadden natuurlijk geen
geld voor vakantie. Nu win ik zo
maar duizend gulden, maar kan
vanwege mijn gezondheid niet
meer op vakantie ..." Even later
lacht hij alweer en vertelt dat zijn 5
kinderen en 10 kleinkinderen zeker
zullen meedelen in de winst, en
daarbij wordt hij op 20 april tachtig
jaar. Als dat geen feest wordt!

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.
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'Chimpansees praten
in echte taal met elkaar'

Onderzoeker drs G.M.J. Raijmakers (72) in proefschrift:

" Chimpansees praten in echte taal met elkaar, aldus drRaijmakers.

Limburgs dagblad Puzzel



Het was dus weer geen
winter. Met een record
gemiddelde van
precies zes graden
boven nul in de
maanden december,
januari en februari
wekt de afgelopen
winter de schijn van
een klimatologische
ommezwaai. De schijn
wordt nog versterkt
door de gemiddelden
van de winters 1989 en
1988. Met 5,6 graden
en precies 5 graden
boven nul nemen ze de
tweede en achtste
plaats in op een bijna
300 jaar lang
bijgehouden lijst van
koude en warme
winters. Tegengas

Volgens Zwart kan het KNMI niet-
achterblijven. Er worden meer in-
formaties verstrekt, ook tussendoor
standen gegeven van winters en zo-j
mers: „Daarmee geven we wat te-<
gengas aan lieden, die al te gemak-i
keiijk conclusies trekken."

Nu is het niet zo erg om de mensen
heerlijk over het weer te laten keu-i
velen; een bezigheid die vermoede*
lijk al zo oud is als de mensheid.
Klimaatsveranderingen zijn al toe-
geschreven aan de zonnevlekken-
maxima en- minima (jaren veertig "
en vijftig), atoomproeven in de ja-
ren zestig, hevige vulkaanuitbar-
stingen (Mount St Helen in 1980en
El Chinon in 1982) en nu dan het
broeikaseffect.

Soms wordt het broeikaseffect han-
dig uitgespeeld door politici om
theorieën te verdedigen en maatre-
gelen af te kondigen. Te voorbarig
vindt Zwart, die zich aansluit bij de
oproep van prof C. Schuurmans,
voorzitter van de Klimaatcommissie
van de Konininklijke Nederlandse
Academie voor Wetenschappen.
Die heeft een wachttijd voorgesteld
van tien jaar voor het trekken van
conclusies en het op basis daarvan
nemen van milieu-maatregelen.

Metereoloog Baltus Zwart wordt
niet meer warm of koud van grote
weersveranderingen. Emotioneel is
hij niet bij het weer betrokken. Van
hem kan het vriezen of dooien.
Tenzij een dertigjarige statistiek
iets mooiers aangeeft.

wim breedvelfj

" Schaatsliefhebbers: niet wanhopen... Foto DRIES LINSSEN

T oor KNMI-meteoroloog drs
jaltusZwart hoeven onze rayon-

-1ytofden nog niet te emigreren naarvT)ordelijker, koudere streken.
"Roeven ook de schaatsliefhebbersa let te wanhopen. Hij ziet in de re--In-nte reeks van drie jaarwarme
zsjjinters met hoge temperatuurge-

' Middelden nog geen schijn van be-
Yjijs van een definitieve omme-

waai. Integendeel. Volgens Baltus
Iwart past het rijtje in de natuurlij-

?Pfe variabiliteit. De strenge winter is
Juwer terug dan ons lief is.

?an de hand van cijferreeksen vanvTt hoofd van de afdeling meteoro-
nreie, D. Heijboer, kan bovendien
Vastgesteld worden dat de uitschie-
' Jrs naar boven van de laatste drie

par dan wel uitzonderlijk zijn, ze
gorden weer vooraf gegaan door
■^ie jaar met gemiddelden onder, jormaal. Dat betekent een gemid-

lelde onder de 2,5 graden Celsius
nul, wat voor deze contreien

Jls normaal wordt aangehouden.
J' 'let is een waanidee dat winters in
g4s land gekenmerkt zouden moe-
"*fn zijn door dekkende lagen

«leeuw of centimeters dikke ijsla-
n^en op meren, vaarten, kanalen en
lafivieren. Het is eveneens een waani-
rsfee, dat er een verschuiving is opge-
reden naar warmere winters als ge-

'olg van het broeikaseffect.
4

lEigenlijkI
Eigenlijk is het tegendeel makkelij-
er te bewijzen. Uit het feit, dat de
ïengste winters van deze eeuw al-
'maal in de laatste vijftig jaarzijn
evallen, zou eerder gedacht kun-
en worden aan een koelkasteffect,

lenige geleerde weerman sprak in
e jaren zestig en zeventig van een
ptredende afkoeling van de aarde
n was overtuigd van de komst van
en nieuwe ijstijd,

egenover de 'Weermachinerie en
fje dreiging van het ijs' van Nigel

fjpalder uit 1974 staat de publikatie
fan Fred Pearce uit 1989 'Turning

!'p the heat', over het opwarmen
fer aarde.

>,Wie een oordeel wil geven over
*en klimaatsverandering moet een

van ten minste dertig jaar
-|(joverzien. En de laatste dertig jaar,pven niets anders te zien dan de

Natuurlijke variabiliteit," zegt Bal-
!t*is Zwart.

-^ij kan Heijboers statistieken aan-
halen om zijn stelling te onderbou-wen. De reeksen geven het gelijk
?an het zachtjes maar gedecideerd
J>een' schuddende hoofd van

Neem nu maar eens de tien koudste
Sinters in de lange reeks van de 284

winters. Drie van die
*oude winters vallen in deze eeuw:

1940 (gemiddelde min 1,9), 1947
(min 2,4) en 1963 (min 3,1). Drie
van die koude winters liggen in de
negentiende eeuw (1845, 1823 en
1830, dat met min 3,1 gemiddeld
het kouderecord deelt met het jaar
1963. En dan vallen de vier overige
koude winters in de achttiende
eeuw: 1799, 1789, 1795, en 1784.
Haal uit zon reeks maar eens een
conclusie anders dan dievan de gril-
ligheid der natuur.

scheidslijn, die meer getekend lijkt
door Anton Pieck dan door mete-
reologen die een hoger gemiddelde
aanhouden als scheidslijn, omdat
dat nu eenmaal een reëel gemiddel-
de is.

Anton Pieck-achtige winters met
veel ijs en sneeuw komen dus wei-
nigvoor. Om precieste zijn maar 34
keer in 284 jaaren ook dit gegeven
staaft al weer de stellingvan Zwart,
dat warmere winters tot het norma-
le patroon behoren.

Met het broeikaseffect, toegeno-
men als gevolg van de verhoging
van kooldioxide van 0,028 tot0,035,
valt weinig te verklaren. Bovendien
traden devarianten in de weersitua-
tie al op voor de toeneming van het
broeikaseffect.

Er bestaan volgens de cijfertjes
eigenlijk weinig loei-koude winters
in ons land. Hooguit kan gezegd
worden, dat de generatie van de
vijftigers en zestigers meer 'geluk'
of 'pech' heeft gehad. Zij hebben
de strenge winters van de jaren
veertig^ meegemaakt. Hun herinne-

ringen worden nog eens versterkt
door omstandigheden, die de dra-
jnatiek van die tijden verhoogden.
De mobilisatie van de winter
1939/1940, weinig eten, slechte kle-
ding, de daarop volgende oorlogs-
winters van '41 en '42 en de weer
zeer strenge winter van 1947, toen
mede op aandringen van koningin
Wilhelmina een bijna ondoenlijke
Elfstedentocht werd gehouden. Het
paste zo mooi bij Nederland her-
rijst.

Dat waren dan ook nog eens vier
Elfstedentochten binnen tien jaar,
gevolgd door twee van die tochten
in de jarenvijftig (1954 en 1956). In
die sterk geromantiseerde herinne-
ringen waren de winters geladen
met strenge vorst, sneeuw en folklo-
ristische heldendaden op de
schaats.

Dat waren winters, waarin het on-
doenlijk was de gigantischesneeuwr
wallen in de straten weg te halen.
De paarden droegen stiften en had-
den geen moeite met de sneeuw.
Het gemotoriseerde verkeer was
uiterst beperkt. Strooiwagens be-

stonden nog niet.

Ooit moet het in deze contreien
warmer zijn geweest, de vroege
middeleeuwenbij voorbeeld. Dat is
moeilijk af te leiden uit metingen,
maar wel uit andere historische ge-
gevens. Zoals de wijnbouw in het
zuiden der Nederlanden en uit an-
dere omstandigheden. Terugreke-
ning op basis van de groei van be-
paalde gewassen en beschrijvingen
hebben geleerden tot de conclusie
gebracht, dat het rond die tijd hier
gemiddeld 1,5 graad warmer ge-
weest moet zijn. Deze periode werd
gevolgd door een stabiele periode
en een afkoeling tussen 1650 en
1850, een periode die als de kleine
ijstijd te boek staat.

Sinds de laatste ijstijd heeft ons kli-
maat nogal wat schommelingen ge-
kend, zowel naar koudere als war-
mere tijden. Zesduizend jaar gele-
den moet het zon drie graden war-
mer geweest zijn. Ook al geen al te
opzienbarend verschil, al denken
metereologen, die gewend zijn te
rekenen met 0,2 graden verschil per
eeuw, daar anders over.

De warmste
Dezelfde proef met de tien warmste
winters levert bijna eenzelfde grilli-
ge rij op: vier warme winters in deze
eeuw, toevallig de laatste drie jaren
en 1975. Dan drie warme winters in
de negentiende eeuw: 1834,1846 en
1822 en dus ook drie warme winters
in de achttiende eeuw: 1737, 1796
en 1739.

Geregelde metingen werden ge-
daan vanaf de zeventiende eeuw.
De gevens van toen zijn door weer-
kundigen nog eens vergeleken met
gegevens van schippers op beurt-
vaart en trekschuiten, die betrouw-
bare notities achterlieten wat be-
treft ijsgang en vaarmogelijkheden
in de winter. Vanaf 1706 werd be-
trouwbaar gemeten met tempera-
tuurmeters, die in principe niet veel
veranderd zijn.

Het moet de KNMI-mensen van het
hart, dat tegenwoordig wel erg snel
gezocht wordt naar verklaringen
voor temperatuurschommelingen
die op zich tot het natuurlijke pa-
troon behoren: „De mensen kun-
nen niet meer wachten."

Als dan een serie van drie zachte
winters ook nog eens gepaard gaat
met uitzonderlijk zware stormen,
zoals dit jaar op 25 januarien 26 fe-
bruari dan isvoor menige doemden-
ker het einde der tijden al aange-
broken. Ook stormen hebben ech-
ter hun statistiek om te bewijzen dat
er echt niets nieuws is onder de win-
terzon. In november 1928 stormde
het bijna tien dagen lang met een
windkracht, die varieerde tussen de
tien en de elf. De zwaarste windsto-
ten dateren van november 1921,
toen 162km per uur werd gemeten.
Net ietsje meer dan de 159 km per
uur, die in januari van dit jaarwerd
genoteerd.

'' Heythuysen heeft zopas de ge-hiedenis van het Nederlandse
*kpaard vastgelegd. Hij hoopt

jja at het boek bijdraagt tot het be-
°ud van het Nederlands trekpaard

iat een eresaluut verdient voor de
j.nge periode dat het met zijnac ht de energie aan onze maat-
happij heeft geleverd."

In bijna drie eeuwen metingen
blijkt 1895 een mooi rond jaar ge-
weest te zijn met een gemiddelde
van precies 0 graden; het is de
scheidslijn tussen warme en koude
winters. Dat is overigens een

Gebiologeerd door het trekpaard Vandaag wordt in
Weert de 33ste
Fokpaardenmarkt
gehouden. Om 10 uur
begint de keuring van
de koudbloeds, om 11
uur die van de
warmbloeds. De
catalogus vermeldt 154
inschrijvingen. Het
aantal trekpaarden
neemt af. De fokkerij
taant.

g schoon Thijs Roumen zich op de
ue*ondheidsdienst voor Dieren in, .eVthuysen voornamelijk met

1êen(lvee 'sez'ë houdt, is hij gebiolo-
I (j.erd door trekpaarden. „Ik heb
l'" 'iefde van mijn grootvader,"

" sla toe' "Mijn grootvader was

' en veehandelaar in Haelen.

' fei! Pony's- Ook ik heb pony's
Ui ' Maar °P ce universiteit in
barecht raakte ik helemaal in dei ne

n van het trekpaard. Het impo-
j|.ert door zijn formaat en massa en
'n loch rustige temperament."

" De legendarische Nico van Melo, volgens drs Thijs Roumen 'de meest briljante aller stamvaders. Niet minderroemrijk was zijn indrukwek-
kend nageslacht.

Af
schafte drs Roumen

er^°°k een trekpaard aan. Hij ging
ten e cu't'vateren, ploegen en eg-
*ocn PU-Ur uit liefhebberij. Ook be-
inB n'J keuringen en tentoonstel-
de11, waar hij zich liet leiden door
uit ]j?Urnalist Johan Colenbrander
|e Ue Krim bij Enschede die zijn
rj ei/ s veT- likkebaarden van de ly-
Spj ' waartoe trekpaarden hem in-
djer erden. Gretig aanvaardde de
irie enarts na de dood van zijn leer-eer diens archief.

gesnauw van de Duitsers zat. Hij
schopte de wagen van zich af en
rende in wilde galop met wapperen-
de manen tussen kogels en granaten
naar bevrijd gebied.

Nico van Melo zorgde voor een in-
drukwekkend nageslacht. Verschei-
dene zonen en dochters, kleinzonen
en kleindochters werden nationaal
kampioen. In juni 1952 werd de le-
gendarische hengst tijdens een dek-
king getroffen door een hartinfarct.

Zijn opvolger werd Costaud de
Marche die in 1948 Belgisch kam-
pioen was geworden en voor veel
geld aan Ernst Schriever in Ratin-
gen was verkocht. De Venrayse
hengstenassociatie had reeds over-
eenstemming over de koop bereikt,
toen van Zeeuwse zijde een hoger
bod werd uitgebracht. De Duitser
hield zich echter aan zijn woord en
met klokkengelui werd Costaud de
Marche in Venray ingehaald.

Thijs Roumen heeft Costaud de
Marche nooit in levende lijve ge-
zien. „Maar afgaand op de foto's,
die ik van hem heb gezien, was het
de mooiste hengst die er ooit in
Limburg heeft rondgelopen. Wat
een adel! Wat een gangen! Fenome-
naal!"

ook reeds acht op de bloedvoering.

Eerst na de uitvinding van het bus-
kruit werd het accent in de fokkerij
van het strijdros naar het werk-
paard verlegd. In België onder-
scheidde men drie types: het lichte-
re Ardenner ras, deforsere Braban-
der en de nog volumineuzere
Vlaanderaar.

Via Zeeuws-Vlaanderen en Lim-
burg - gebieden die de Belgen na de
scheiding van de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden graag had-
den behouden - kwam het Belgi-
sche trekpaard naar Nederland. In

geldbuidel vóór Nico van Melo, vol-
gens Thijs Roumen 'de meest briL
jante aller stamvaders. De hengst
was in 1935 in Zeeland geboren.
Omdat hij blauwgrijs van kleur was,
lieten de Zeeuwen hem gaan. Zij
prefereerden vossen. Ze hadden
echter spijt als haar op hun hoofd,
toen zij de blauwschimmel in 1939
in Den Bosch landskampioen zagen
worden.

Ofschoon nooit getuigd, liet de ra-
bauw zich gewillig door terugtrek-
kende Duitsers voor een gestolen
wagen spannen. Goed en wel buiten
Castenray was Nico van Melo het

1904 werden er in Limburg en Zee-
land afzonderlijke stamboeken
voor aangelegd. Andere provincies
volgden. Eenstemmig spraken afge-
vaardigden van die stamboekvere-
nigingen zich uit voor een fusie.
Eind 1914 kwam er één nationaal
stamboek voor het Nederlandse
Trekpaard van het Belgische type.
De stamboekvereniging telde na de
eerste wereldoorlog 6.000 leden en
na de tweede wereldoorlog 16.000.

Voor goede dekhengsten werden
vorstelijke bedragen neergeteld. Zo
ook tastte Hengstenassociatie 'De
Vooruitgang' te Venray diep in de

het *e|fdertijd kreeg hij toegang tot
"lan ief van notaris TH- Huis"
Paar .u,t Grootegast, eveneens eenT|,jj'^"kenner par excellence.
Vo0r "°umen wilde beide bronnen
"ijlt cc" breder publiek toeganke-
tesck- en- Zo rijpte het idee om de
tr6L ledenis van de Nederlandse
Hij P^denfokkerij vast te leggen.
v«n QadP'eegde bijbel en werken
liet «,r,e'<se en Romeinse historici,
Ü^'jk r h'^ eerder °P het Bisschop-„ in Roermond kennisgemaakt.

Door motorisering en mechanise-
ring kwam de klad in de trekpaar-
denfokkerij. Hengstenassociaties
gingen ter ziele. Slechts een beperkt
aantal hengsten staat nog ter dek-
king.

„Dat is niet zonder gevaar," waar-
schuwt Thijs Roumen (38). „Inteelt
dreigt. Spreiding van bloedlijnen is
daarom gewenst. Ook vraag ik me
af, of er op massa en zwaarte moet
blijven worden gefokt. Vroeger was
dat functioneel; vandaag de dag niet
meer. Het trekpaard heeft nu ook
een recreatief gebruiksdoel gekre-
gen. Daarom ook zal de Koninklij-
ke Vereniging Het Nederlandsche
Trekpaard meer doe-activiteiten 'voor haar leden moeten organise-
ren. Ik denk daarbij aan gehoor- j
zaamheidswedstrijden en trekpaar-
denshows."

Kritische kanttekeningen plaatst de
dierenartsbij het toiletteren en cou-
peren van paardestaarten. „Of-
schoon in de nieuwe Gezondheids-
en Welzijnswet voor Dieren op aan-
vechtbare grondenruimte wordt ge-
laten om trekpaardveulens te blij-
ven couperen, dringt zich toch de
vraag op, of de fokker zelf geblok-
staarte paarden moet blijven wen»
sen. De paarden en hun staarten te
laten zoals ze zijn, past meer in die
ethische gedachte van deze tijd,"
vindt Thijs Roumen.

Hoe mooi een paard met een geros-
kamde staart kan zijn toont de foto
van de kampioen van de Rijnland-
Westfaalse koudbloeds van 1989.
Het boek bevat meer fraaie platen
van bekende paardenfotografen, ,
onder wie ir W.F. van Heemskerck
Duker uit Zeist, Oscar de Milliar»
uit Sluis en Cas Oorthuys uit Am-
sterdam. Vanwege de foto's en de
beperkte oplage komt het boek, dat
in eigen beheer is uitgegeven, inclu-
sief verzending aan ’ 55,-, over te
maken op gironummer 122236386
van de Rabobank te Heythuysen
ten name van Thijs Roumen onder
vermelding van Trekpaarden-
boek'.

jan van lieshout

te trekken. Zo commandeerde ko-
ning Ninus in de dertiende eeuw
vóór Christus in de strijd tegen de
Bactriërs 210.000 ruiters, had ko-
ning Salomo in de tiende eeuw vóór
Christus een ruiterij van 40.000
paarden en 1.400 strijdwagens en
hielden de koningen van Babyion er
volgens Herodótus in de vijfde
eeuw vóór Christus stoeterijen van
16.000 merries en 800 hengsten op
na. Xenophon ging in zijn geschied-
schrijving uitvoerig op het exte-
rieur, gebruik en verzorging van de
paarden in. De Romeinen namen
veel paardenkennis van de Grieken
over. Volgens Vergilius gaven zij

*3rrlV°°ral werden 'n de oudheid
gefokt om ermee ten strijde
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Koude winter komt zeker terug Het is ook niet zo, dat Nederland
vooral in de Herfst flink doorwaait.
Berucht zijn de januaristormenen
de Sint-Elisabethvloed van 1916,
toen nogal wat rivierdijken bezwe-,
ken. Dramatisch berucht is de
stormramp van januari/februari
1953, toen een groot deel van de
Zuidhollandse en Zeeuwse dijken
bezweek.

De uitwerking van storm op het
menselijk gevoel is groot, ook al
omdat een fikse storm het openbare
leven kan ontwrichten, zoals ook "
met hevige sneeuwval het geval kan
zijn. En als dan een Berlijnse Uni-
versiteit stormen een naam gaat ge-
ven (Vivian), als waren het tropi-
sche cyclonen, dan is al snel de in-
druk gewekt dat we aan het begin
staan van veranderende klimatolo-
gische tijden.

~Er zijn goede en professionele
weersconsulenten, die betrouwbare
gegevens verstrekken en verant-
woorde conclusies trekken. Daar- ;
naast bestaat er echter een legertje
aan goedwillende amateur-weer-
kundigen, dat de media nogal eens
voorziet van metereologische licht-
zinnigheden."

Limburgs dagblad vrijuit
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DE LIMBURGSE Wj PERSONEELS^

Rabobank Heerlen
JL\ is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank-

organisatie, ledereRabobank werkt voor de bedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigenvan
definanciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers diezich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

relatiebeheerder bedrijven (m/v)
De afdeling Bedrijven, waartoe Voor dezefunctie denken wij aan De Rabobank biedt een goede
deze functionaris behoort, kandidaten tot circa30 jaarmet honorering en uitstekende
verzorgt de uitvoering van het een opleiding op HBO-niveau, secundairevoorwaarden, waar-
relatiebeheer in debedrijven- aangevuld met relevante vak- onder een dertiende maandsalaris
markt van de bank. De afdeling technische studies, bijvoorbeeld en een premievrije pensioen-
Bedrijven bestaat naast het hoofd NIBE-Grondbeginselen Zakelijke regeling.
Bedrijven uit een groep Commer- Kredietverlening en NlBE-
ciële Ondersteuning, een groep ZakelijkeKredietverlening. Een Een psychologisch onderzoek
Verzekeringen en een relatie- actieve, flexibele enrepresenta- kan deel uitmakenvan de
beheerder. Onder verantwoorde- tieve persoonlijkheidalsmede sollicitatieprocedure,
lijkheidvan het hoofd Bedrijven analytisch vermogen en over-
heeft de gevraagderelatie- tuigingskracht zijnvoor een Wilt u meer weten over aard en
beheerder tot taak, met grote goede uitoefening van deze inhoudvan dezefunctie, dankunt
mate van zelfstandigheid, de functie onontbeerlijk. Goede u bellen met de heer F. Schelleman,
dienstverlening aan debedrijven- communicatieve vaardigheden, hoofd Bedrijven, telefoon
relaties in het Midden- en zowel schriftelijk als mondeling (045) 76 07 60.
Kleinbedrijf op planmatige wijze zijn een pré. bbb

te onderhouden. Daarnaast dient üw schriftelijke sollicitatiewordt
hij of zij een belangrijke bijdrage Praktische ervaring op het gebied met belangstelling verwacht door
te leverenaan de selectieve van zakelijke dienstverlening, de directeur van debank, Postbus
werving van nieuwe bedrijfs- met name kredietverlening strekt 286, 6400AG HEERLEN,
relaties. tot aanbeveling.

Rabobank S

AWrM^. II f a^^% E Terweyerweg 11, Heerlen
AW I^l 1/ \mJ \ f Tel. 045-221222'

MTmMMMMMMM MX IX Jlf Postbus 37p I I X. ■ ■ X. k/ W 6430 AA Hoensbroek

J^DAK-AFWERKING
Gevraagd:

- ervaren bitumineuze dakdekkers
- ervaren pannenwerkers
- all-rounders

* Goede beloning.
* Zonder ervaring onnodig te reflecteren.
* Gelieve te melden bij dhr. J. v. Oorschot, dagelijks tussen

16.00-17.00 uur. Tel.nr. 045-221222.
S4Oll

KONINKLIJK ERKENDE FANFARE
„LES AMIS REUNIS" RANSDAAL
uitkomend in de afdeling uitmuntendheid, wenst in con-
tact te komen met kandidaten voor de funktie van

dirigent m/v
Vaste repetitie op zondagmorgen.
Vereist zijn een volledig dirigentendiploma HAFA als-
mede een AMV-opleiding.
Enige ervaring is gewenst.

Belangstellendenkunnen schriftelijk solliciterenvoor 31
maart a.s. bij het sekretariaat, t.a.v. dhr. J. Koenen, Sta-
tionsstraat 14b, 6343 EH Klimmen.
Een uitgebreid profiel van onze vereniging kunt u tele-
fonisch opvragen bij dhr. Koenen, tel.nr. 04459-1735.

53924

" ■

Bent u de jongeplanoloog (m/v) die de basis
gaat leggen voor hetruimtelijk beleid van DSM?

Een grote, alsmaar groeiende onderneming als U bent een jongeacademicusmet een afgeronde

DSM Limburg bv wordt vanzelfsprekend voortdurend studie planologie of gelijkwaardig en heeft bij voorkeur
geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van enige ervaring in een soortgelijke functie. Aan goede

planologie, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Bij de contactuele eigenschappen ontbreekthetu niet. Aaneen
oplossing daarvan moet niet alleen rekening worden service-gerichte instelling en affiniteit met planologisch
gehouden met de eisen van de verschillende overheids- onderzoekevenmin.

instanties maarook metde ondernemingsdoelstellingen. DSM is zeer actiefop het gebied van management

Onze afdeling Planologie werkt aan een structuurplan op development. Bij uw selectiezal danook terdegerekening

het gebied van planologie, ruimtelijke ordeningen infra- worden gehouden met uw doorgroeipotentieel. U kunt
structuur dat centraal wordt opgesteld ten behoeve van danook rekenen op goede loopbaanperspectieven,
de verschillende bedrijfsonderdelen. Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur

U gaat zich binnen deze afdeling bezighouden met danuw sollicitatiebrief metcv. binnen 14 dagen na het
onderzoek. Daarbij volgt u nauwlettendde ontwikkelingen verschijnen van deze advertentienaar DSM, Management
op uw vakgebied. U inventariseertruimtelijk-economische Development Hoger Kader, Postbus 6500,6401JH
effecten op gebieden als werkgelegenheid,woning- Heerlen onder vermelding van nr. 9009.
markt, transport, verkeer, multipliers en dergelijke met Wilt u eerst nadere informatie, beltu dan de heer Heuts
name door middelvan literatuurstudiesen gegevens- van deafdelingPlanologie, telefoon 04490-66240, of de
analyses. Uw bevindingen toetst u aan het DSM belang. heer Geenen van de Personeelsdienst, telefoon
U stelt plannen op en draagt oplossingen aan voor op- 045-783202.
gespoorde knelpunten. Inverband met deze functie zult Volledigheidshalve melden wij u nog dat een psycholo-
u zitting hebben in verschillende werkgroepen en con- gisch onderzoeken een medischekeuring deeluitmaken
tacten onderhouden met een aantalbedrijfsonderdelen. van de selectieprocedure.

DSM 1$
We hébben een oplossingof we vinden er een.

ErrrfE BANDAG, de grootste bandenvernieuwerter wereld, vervaardigteen ekonomisch, energiebesparend en ekologischverantwoord produkt van
===== topkwaliteit. ES»,
r^EEïr; Bandag BV. in Bom (Nederlands Limburg) ishetEuropese distributiecentrumvan Bandag. Een 25-tal medewerkers zorgen ervoor deopslag en ==s >dedistributievan onze produkten en machines naar hetuitgebreide Bandag-dealernet in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. =^i
f =====i Door een internepromotie hebben wij een vakaturevoor een m/v ES^

Na een grondigeopleidingvan ongeveer6 maanden wordt U verantwoordelijkvoor hetdagelijks beheervan ditdistributiecentrum.
===== U koördineerten organiseertdegoederenstroom en beheert devoorraden. U geeft leidingen motiveerteen 25-tal medewerkers. =;===== U rapporteert aan deManagerOperations. Ej ;

EEEEE Uw profiel : * U beschiktover denodigesocialevaardigheden om met succes ES====== * U genooteen universitaireopleiding, bij voorkeur T.E.W. internationale kontaktenaan te gaan en te onderhouden
rrrrrfE * U heeft minimum 5 jaarrelevante ervaringin de distributieop *U bent vlot viertalig(N/E/F/D) ="',

internationaalvlak ==:'
====== * U heeft een grondigekennis van douane- en internationale Ons aanbod : =3 1(

transportaangelegenheden * Bandag BV. voorziet voor U een kompetitief remuneratiepakket __t,
* U beschikt over de nodigekapaciteiten om eenteam * Een doorgedreven interneopleidingvan ± 6 maanden ==",

resultaatgericht te leidenen te motiveren * In ons expansief bedrijf zijn depromotiekansen reëel =3 (

* U onderscheidtzich doorkreativiteit, flexibiliteit, doorzettings- ■ * Een boeiende grensoverschrijdendefunktie __j i====== vermogenen uw zinvoor kwal iteit ==> ,

fji A g^m va* j». Ude uitdagingom mee te groeien? _|,
[wM W^W *Mwmmwa^lk cv. Stuur dan voor 26 maart a.s. uw kandidatuur met uitvoerig cv. t.a.v. %\
m^^Ê^r^mfA Personeels-en Organisatie-advies Herman Severijns, Direkteur van nevensfaand bureau. =3 xI St.-Truidersteenweg 97 3500 Hasselt Hij kan U telefonisch meer informatie geven en garandeerteen 3ii

===== JmmmmmmmWmA I Tel. 011/274083 korrekte behandelingvan uwkandidatuur. =s*i
i,

■

Automobielmaatschappij
Canton-Reiss b.v.
„ waar u auto'smétservicekoopt"
heeft een vacature voor

TELEFONIST/RECEPTIONIST m/v
Kandidaten dienen te beschikken over een goede
spreekvaardigheid en duidelijke stem.
Verzorgd uiterlijk, grote mate van dienstbaarheid
en accuratesse.

Lichte administratievewerkzaamheden behoren tot
het takenpakket.
Leeftijd 18-25 jaar.
Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij

Automobielmaatschappij Canton-Reiss b.v.,
Valkenburgerweg 28-34,
6411 BN Heerlen,
t.a.v. de heer W. Renneberg. 53979

ïg babit bv jH3rioleringswerken:
Babit bv rioleringswerken is een hoog gekwalificeerd 6
bedrijf op het gebied van geavanceerde »
rioleringstechnologie. t
Een bloeiende „jonge generatie", een onderneming ,
welke gebruik maakt van hardwerkende en IIkwaliteitsgerichte aanpakkers:

kan direct plaatsen voor ons filiaal te Kerkrade:

EEN ERVAREN
INSTALLATEUR ;

die: ;

* in het bezit is van rijbewijs B-C-E;
* de leeftijd van 25 jaarheeft bereikt. :i

(
Onze nieuwe medewerker zal zich bezig gaan houden li
met rioolaanleg in de ruimste zin van het woord. r
Il'Schriftelijke sollicitaties dient u te richten aan

de directievan Babit bv rioleringswerken,
Weselseweg 19, 5916 RD VENLO. s*
! ■

m

a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*aa*a

[

Welke jonge juristm/v I
is klaar voor de start? i
i

Een toenemend aantal Ondernemingen, AZL Beheer Is een moderne, dienstverlenende onderneming met l
bedrijfstakken, beroepsbeoefenaars en circa 220 medewerkers, gevestigd in Heerlen. De collectieve pen-

partiCUlieren, doet een beroep Op AZL Beheer sioenvoorzlening is haar voornaamste werkterrein. Op grond van
VOOr een Specialistische en individuele begelei- jarenlange ervaring is een grote expertise opgebouwd in alle

ding Op pensioengebied. Een Onderdeel Van adviserende en uitvoerende disciplines van dit specifieke
deze begeleiding iS het geven Van juridische vakgebied. De onderneming verricht haar werzaamheden vanuit

adviezen. Teneinde deze adviesfunctie Verder vier sectoren: AZL Pensioenen, AZL Vermogensbeheer, AZL 1
Uit te breiden, Zijn Wij Op ZOek naar een Actuarieel Bureau b.v., AZL Assurantiën. De sectoren worden

recent afgestudeerde jurist die: ondersteund door een interne accountantsdienst, fiscale en H
- aantoonbare belangstelling heeft VOOr de juridische specialisten, een automatiseringsafdeling en een
juridische aspecten van vermogensbeheer financieel-administratieve aideimg.

(met name onroerend goed) en *pensioenvraagstukken; „
- het vermogen heeft om duidelijke en goed €

leesbare rapporten te schrijven;
- goede contactuele eigenschappen heeft;
- zowel zelfstandig als in teamverband kan

werken. J
n

Voor deze, in beginsel tijdelijke, functie dient U \.recentelijk notarieel of civielrechtelijk i
afgestudeerd te zijn. Bij voorkeur bent U niet

ouder dan 25 jaar.
ii

Een psychologisch en een medisch onderzoek ■^^.^■■■^zullen deel uitmaken van de selectieprocedure. L^^^" *<
Als U geïnteresseerd bent in deze functie, J \kunt U uw schriftelijke sollicitatie richten aan w*^^ \

AZL Beheer, t.a.v. Mr. H.H. Laeven, mmM
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. VJ

Voor nadere inlichtingen *—y ■ I—^ ■ 'o
is de heer Laeven, hoofd algemene zaken, 7\ / I—l »0 hOOK*

telefonisch bereikbaar op nummer 045-763272. /XZ^l— I—/^l Iwl



Stemmen

DE 'OVERLOPERS' IN DE
PLAATSELIJKE POLI TIEK

Zijds

„Hè?," vraagt menige stedeling
of dorpeling zich verbaasd af,
als hij in deze dagen de
verkiezingsaffiches langs de
weg ziet. „Zat die de vorige
keer niet bij een andere
partij?"

Naar schatting zijn dertig
Limburgse plaatselijke politici
'overgelopen. Van een lokale
groepering naar een landelijke
partij. Of andersom.

Waarom deden zij dat?

Sjeu Jehae in Vijlen, Berta
Wagemans in Einighausen,
Ton Beurskens in Swalmen en
Jacques de la Haye in
Hoensbroek proberen hun
switch aan den volke uit te
leggen.

" Sjeu Jehae, Vijlen. „Ik wil meer macht,
maar niet voor mezelf."

Foto: WIDDERSHOVEN

" Berta Wagemans, Einighausen. „Het CDA? Bah. Nieuw Sittard is tenminste
eerlijk!" Fot°: PETER ROOZEN

f jeu Jehae (51) uit Vijlen durft
jrisicobest aan. Nu is hij nog, na-
Jls de lokale partij 'Doe' uit Vij-
t wethouder in Vaals. Als hij bij
bartij zou zijn gebleven, had hij
'funktie de komende vier jaar
Irschijnlijk wederom kunnen
""uilen. Maar Jehae heeft 'Doe'
Jaten en koos voor het CDA.
Jar hij géén lijsttrekker is. „In-

Idaad, het is lang niet meer zeker
ik opnieuw wethouder word.
ir dat is 't me waard."

|is niet verbitterd of boos op
Jl' lokale groepering, integen--11. „Wij hebben fijn en goed ge-
ykt." Maar wat hij miste, was een
|te achterban. „Je moet, als loka-
«rtij, alles zélf oplossen. Je kunt
fit op iemand terugvallen. Niet
|GS, niet op Den Haag en niet op
I' ervaren Kamerlid. Nou, dat
jfckt je behoorlijk op."11

||hij naar het CDA is overgestapt,
11 hij tenminste ruggespraak hou-
II „Ik kom nu alles aan de weet.
jis geen probleem, of er zijn met-

11 gegevens en cijfers op je bv-
E Ik ben leergierig, maar een
*iis kan nu eenmaal niet alles we-

ris Voorhoeve. „Aanvankelijk
droop het enthousiasme als het
ware van de PPHH af. Maar we
kregen in '86 minder stemmen dan
we hadden verwacht en zodoende
slechts twee personen in de.raad. Je
proefde de teleurstelling bij een
aantal mensen en de partij verwa-
terde."

Wordt een plaatselijke partij se-
rieus genomen in een grote stad als
Heerlen?

De la Haye: „De vraag is het ant-
woord: je wordt inderdaad niet zo
serieus genomen in de raad. En het
heeft nog een ander nadeel. Als
maatschappelijke problemen aan
de orde komen, moet je als lokale
partij steeds opnieuw het wiel uit-
vinden. Je kunt niet terugvallen op
de kennis van het landelijke li-
chaam. Of op de ervaring van
Tweede Kamerleden."

terkere vuist
Re, produktiechef bij de ZOL-
Mrijven, gaat zijn vijfde periode
als plaatselijk politicus. „Ik heb
Zestien jaar op zitten. Wij heb-
W als lokale partij altijd één ofpc zetels in de raad bemachtigd,
pr met zn tweeën sta je natuur-
F niet echt sterk in zon grote raad
I »aals. Ik kom er eerlijk voor uit:
Nl meer macht. Niet voor me-
P. maar om mijn kiezers te geven
'ar ze recht op hebben. Met datNerkte blok - 'Doe' is gefuseerd
fc het CDA - kunnen wij voort-
v'een nog sterkere vuist maken."

Begrip
Is het geen verraad om eerst lokaal
te opereren, om vervolgens - als het
resultaat tegenvalt - over te stappen
naar een landelijke partij?

# Ton Beurskens, Swalmen. „Ze willen in sommigedorpen steeds va-
ker Tweede Kamertje spelen."

Foto: JANPAUL KUIT

Ver die overstap heeft hij lang na-
dacht. „Vier jaar geleden was ik
ar al mee bezig. Je moet je ook in

ikiezers verplaatsen. Want je
rkt niet alleen mét, maar ook
'r mensen. Ik had een leuke
°- Nu 'Doe' verdwenen is, vindt
1 aantal mensen het niet meer zo

pressant. Die zijn er niet echt
*er bij betrokken. Ik heb daar
f eigens begrip voor." Een ge-

JJrente besturen wordt in de toe-
->T,,st moeilijker. „Alleen daarom

."eb je de knowhow van een grote
n'j nodig."

I is geen drama als hij zijn wet-
''derspost na 21 maart kwijt zou
j.^n. „Ik zit er niet op te azen.
'*> ik heb een goede baan. Ik ben,s niet afhankelijk van dat extra
*°nien. Begrijpt U me overigens

Het zit 'm in de
*nee tussen de woorden azen enliëren..."

" Drs Jacques de la Haye, Hoensbroek. „De coalitie-variantmet
Hummel valt steeds vaker te beluisteren." Foto: WIDDERSHOVEN

over vier jaar nog wel lid van een
gemeenteraad zijn? Ik bedoel: ze
willen in sommige dorpen steeds va-
ker Tweede Kamertje spelen, 's
Middags al vergaderen, of heel
vroeg in de avond. Want tja, dat
doenze in Den Haag ook. Maar dat
isdus echt niet nodig. Je kunt de be-
langen van deburgers net zo goed in
de avonduren bespreken. Na je
werk eerst thuis eten, en daarna
vergaderen. Of is er soms iets ver-
anderd?"

„Ik heb vanaf 1982 gemerkt hoe het
is om oppositie te voeren. Dat is
óók keihard werken, maar mooi dat
anderen de beslissingen nemen. Ik
heb er nog even over gedacht om de
lokale partijen tot één grote te bun-
delen. Om op die manier tegen-
wicht te kunnen bieden aan de lan-
delijke. Maar ik heb 't al gezegd: we
kregen ruzie over iets onnozels.
Vanaf dat moment stond mijn be-
sluit vast."

„Verraad? Geen sprake van. Ik was
toen bereikbaar voor de PPHH, ik
heb me toen voor die partij ingezet
en dat blijft zo, alleen nu voor een
andere club. U moet niet vergeten
dat het gevecht Heerlen versus
Hoensbroek een beetje passé is.
Emoties spelen zeker nog een rol,
maar daadwerkelijke zaken kan
men niet opnoemen." Dat hij door
Hoensbroekse burgers wordt aan-
gesproken over zijn overstap, had
hij verwacht. „Maar velen begrij-
pen het en vinden het ook verstan-
dig."

Je kunt je afvragen waar een WD-
politicus in deze dagen beter mee
scoort: met een lokale partij of met
een zieke VVD, landelijk gezien.
„Het is niet makkelijk", weet deze
coming man van de VVD Heerlen
maar al te goed. „Ik betreur ten
zeerste hoe een en ander is gelopen
in Den Haag. De bom had niet hoe-
ven te barsten. Ik wil, wat Heerlen
betreft, het tij keren voor de VVD.
Er is een grote markt voor deze par-
tij, zeker ook in Heerlen. Wij zijn
natuurlijk niet doof voor signalen
uit de samenleving. Wij durven in
ieder geval hardop te zeggen wat
anderen denken." Vervolgens somt
hij het partijprogramma op, maar
daar is het in dit verhaal niet om te
doen.

waardig clubje zijn geworden. An-
deren hadden de kar al eerder ver-
laten." Nee, hij wilde met die over-
stap niet wachten tot 1994. „Dan
zou het voor het CDA te laat ge-
weest zijn."

J CDA in Sittard? Meneer,
ana?1 U mij asjeblieft niet bozer, * al ben. Bah!"

Ronselen

i,
..neb al die jaren het kerkdorp
'en in de raad Vaals vertegen-
l°rdigd. Stel dat héél Vijlen op
f *ou stemmen, dan nog zou
fjoe' maar twee zetels in de raad
'êen. Ik heb een jaar geleden,

i nt dat is wettelijk verplicht, mijn
a. ers reeds uitgelegd waaróm ik
6?r het CDA was overgestapt. Ik
c
, dat zo eerlijk mogelijk gedaan., Ku nt toch ook als CDAer opko-n voor Vijlen?"

„Het CDA Sittard is teveel een
plaatselijke partij geworden. De
partij pronkt met een landelijk ka-
rakter, maar zo gedragen die lui
zich niet. Lokale partijen, die zijn
tenminste eerlijk. Van de PvdA Sit-
tard kan ik overigens niets negatiefs
melden. Die handelt korrekt." Vergaderen

Is hij niet bang dat hij als een over-
loper wordt bestempeld?

de voormalige gemeente Limbricht.
Mij maken ze niks meer wijs. Ik heb
er meer zien gaan dan komen. Maar
Berta staat er nog steeds. Toen ik in
de raad kwam, had Einighausen
niet eens een riolering. Maar nu
mooi wel. En daar heb ik mijn
steentje aan bijgedragen. Als het
CDA de vrouwen passeert, mij
best. Maar ik ben niet voor een gat
te vangen. Inderdaad, de partij
Nieuw Sittard heeft daar knap op
ingespeeld."

Over vier dagen is het zover. We
mogen weer stemmen, dit keer voor
de gemeenteraad. Misschien niet de
politiek belangrijkste verkiezingen

in dit land, maar in elk geval in
iedere gemeente in Limburg wel de

meest spraakmakende.

Al maanden werpt de stembusstrijd
zijn schaduwen vooruit. Je kunt

geen café binnenkomen of er staat
wel een

kandidaat-gemeenteraadslid aan de
toog, omstuwd door fans, die gratis
kunnen drinken en het op slag met

alle politieke opvattingen van de
man (en af en toe een vrouw) eens

zijn.

Na zijn vertrek komt er natuurlijk
weer een andere politicus-in-spe het

café binnen, die mits kwistig
rondjes uitdelend, ook op alle steun

van de aanwezigen kan rekenen.
Als je het als prettige innemer een
beetje goed regelt, kun je vanaf 1
januari of daaromtrent iedere dag

dronken worden, dank zij èn op
kosten van de een of andere zichzelf

als kanshebber beschouwende
lijsttrekker, lijstduwer of

lijstenmaker.

Ook de lokale huis-aan-huis-bladeti
hebben naar hartelust geprofiteerd

van de naderende verkiezingen.
Dwarrelden ze tot voor enkele

maanden als het ware op de mat
wegens gebrek aan gewicht en

pagina's, de laatste weken was dat
anders. Dikke, bijna volwassen,
kranten vol met kandidaten die

zichzelf van hun beste kam dachten
te laten zien, vielen met een harde

klap door de brievenbus op de
gangvloer. Dat ze op die manier

meteen de hond alarmeerden, die
als eerste zijn tanden in de lijsten

met politici kon zetten, zal wel niet
de bedoeling zijn geweest.

Je kunt toch goed merken, dat de
plaatselijke politieke partijen —e»
dat geldt ook voor de adepten van

de landelijke politiek - niet de
beschikking hebben over

gewiekste, door de wol geverfde,
reclamejongens. Anders zou er

sowieso wel het een en ander zijn
gedaan aan de presentatie van de
diverse partijen in de campagne.

Neem zoiets simpels als het uiterlijk
van de kandidaten. Bekijk de foto's
eens goed, die de politici toch voor

het publiek herkenbaar — en
aantrekkelijk — moeten maken.
Het gaat hier, dat zult u met mij
eens zijn, meestal om een soort
pasfotootjes, waar een fotograaf

met enige beroepseer zich terdege
voor zou moeten schamen. Geen

lachje kan er af. Wat erger is, veel
portretten lijken rechtstreeks

ontleend aan het politiearchief, of
uit het patiëntenregister van een

psychiatrische instelling te zijn
ontvreemd.

Tsja, dames en heren kandidaten,
daar zou toch iets aan gedaan

moeten worden. Misschien een
goede les om te onthouden voor

over vier jaar, als er weer
verkiezingen zijn. Of bent u dan

inmiddels al hogerop, op weg naar
Provinciale Staten, of zelfs de

Staten-Generaal? Als u tegen die
tijd maar niet in alle staten bent...

peter stiekema

Riolering

Volgens De la Haye wordt „de
Heerlense coalitie in Hoensbroek
beslist." Twee redenen spelen daar-
bij een rol, zegt hij. „De affaire
Hummel enerzijds en het feit dat de
huidige coalitie elkaar vreselijk
naar het leven staat."

Dat hij dat 'halve miljard' voor
Heerlen waanzinnig veel vindt is tot
daar aan toe. „Zou er nog wat wat
geld overblijven om Hoensbroek
een beetje aan te kleden?", zegt hij
gepikeerd. „Alleen als je in de coa-
litie zit, kun je daadwerkelijk iets
ondernemen." Hij ziet een coalitie
CDA-VDD-Heerlen Noord (met
Hummel) dan ook wel zitten. „Die
variant valt steeds vaker te beluiste-
ren."

Dat hij van de PPHH overgestapt is
naar de VVD, heeft in Hoensbroek
overigens ook voor een aantal sche-
ve gezichten gezorgd. Dat beaamt
hij. „Toch valt dat mee. U moet niet
vergeten dat je ook veel stemmen
misloopt als je lid bent van een
plaatselijke groepering. Want een
lokale partij heeft enorm veel be-
perkingen. En ik praat uit erva-
ring."

let .
Ma* agemans> zestig jaar.
e^ar ik voel me nog twintig. Ik
cv Cen eigen bedrijf in de recrea-
)-^ sektor. Ik blaak van energie,
tl;, *ü)len ze nog wel merken, na 21

Van Berta Wagemans ben je niet
zomaar af. „Nieuw Sittard heeft mij
opeen achtste plaats gezet, een ver-
kiesbare plek dus. Ik hoop dat de
vrouwen eindelijk slimmer wor-
den."

Zij weet ook hoe dat kan. „Door op
mij te stemmen! Makkelijker kan
het niet. En ik zal zeven dagen per
weken opkomen voor Einighausen.
Ik zal ook verantwoording afleggen
aan mijn kiezers. Als die mij het
vertrouwen schenken, stel ik daar
iets tegenover."

„Ach, politiek... 't is overal hetzelf-
de liedje, meneer. Maar Nieuw Sit-
tard is eerlijk. In de stad roepen ze
dat ik het CDA hier kapot heb ge-
maakt. Leugens! Dat hebben ze zélf
gegaan. Maar iemand moest na-
tuurlijk de schuld krijgen en daar
kozen ze Berta voor uit. Het is maar
goed dat de waarheid eens in de
krant komt."

„Die CDA-types noemen zich ka-
tholiek. Hoe durven ze! Ik ben ka-
tholiek tot in mijn botten. Maar dat
kan niet meer via het CDA in Sit-
tard. Ik weet zo langzamerhand wel
waar ik over praat. Ik zit al vanaf
1962 in de gemeenteraad, eerst in

Verjonging
Ton Beurskens, 37 jaar. Nu nog
raadslid namens de fractie 'Swalmer
Signaal', straks operationeel voor
het CDA. Dat 'straks' moet letter-
lijk worden opgevat, want vanwege
de gemeentelijke herindeling zijn
de verkiezingen in Midden-Lim-
burg pas op 28 november. „Ik zit
sinds 1982 in de raad. Ik wilde ge-
woon eens kijken of ik het wel leuk
werk vond. Nou, 't is inderdaad
boeiend, ik kreeg er snel plezier
in."

/ jos van wersch J

door

Beurskens: „Ik heb me vooraf na-
tuurlijk afgevraagd hoe de kiezers
zouden reageren. Ik heb er ookvra
gen over gehad, allicht. Ik heb

Rein Hummel

„De verwachtingen van de PPHH
waren te hoog gespannen. Mijn be
sluit om naar de VVD over te stap
pen is weloverwogen genomen."
PPHH, dat staat voor 'Politieke
Partij Heerlen Hoensbroek'.

Teleurstelling

Xe dan moet zij wel voldoende
p v lllenkrijgen. „Daar durf ik niet

te lopen." Maar verder
i v Mevrouw Wagemans alles. Zij
<i e n het CDA overgestapt naar
löf * Sittard, namens het kerk-
üe, e 'nighausen. „Het CDA heeft
roi .andeld conform de statuten.
toy !>jk vindt die partij het hele-
Sinj net nodig dat er een vrouw uit
Ji^hausen in de raad komt. Daar-
na"1 '^ nu toegetreden tot Nieuw

v D 'e zien net belang daarvan i n."

steeds dat ene antwoord gegeven:
'Wat kan ik als man in de oppositie
voor jullie doen? Te weinig. \Maar
als ik in de coalitie zit, kan ik méér
bereiken.' Dat heeft veel lvi aan het
denken gezet. De tendens is trou-
wens toch dat steeds meer plaatse-
lijke groeperingen opgaan in lande-
lijke partijen."Vr,S h Sittard is weer stemmen

r 6Aronse'en > weet ZÜ nee' ze~V?>,>'^Urft U dat ook te schrij-
ve! geeft de interviewer geen
\-t e sPeelruimte om een tweede
Sp? te stellen. „Wacht U even!"
Sér

Ze voortdurend. „Ik heb nog
°P m'n lever."

„Over hoe dat nu verder moest wer-
den de twee lokale partijen het niet
eens. Nou, als je in zon geval niet
eens op een lijn kunt komen, waar
praten we dan nog over!" Dat was
voor deze timmerman hét moment
om naar een andere partij uit te kij-
ken. „Ik werd door het CDA ge-
polst. Dat deed me goed. En ik voel
veel voor die partij. Het CDA in
Swalmen was hard aan verjonging
toe. Nieuw bloed was nodig, anders
zou het warempel een ongeloof-

Op een zekere dag stapte een wet-
houder te Swalmen op. Beurskens:

vermeldt. Hij studeerde Politieke
Wetenschappen, woont en werkt in
Hoensbroek en isvan de lokale par-
tij overgestapt naar de club van Jo-

„Ik heb die partij mee opgericht,"
zegt Jacques de la Haye. „En ik ben
er mee in de raad gekomen. Maar ik
vond het nu welletjes." Drs De la
Haye, assurantiekantoor Makelaar-
dij 0.G., zoals zijn visitekaartje

werken. Maar kan een timmerman

relativeren, die dorpspolitiek waar
wethouders kunnen sneuvelen over
een hondentoilet. „Ik ben een am-
bachtsman. Ik moet de hele dag

Overigens kan Beurskens het goed
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AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOGMAN Kerkrade BV
vraagt voor spoedige indiensttreding

ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL
MEDEWERKER m/v

Zijn haar taak zal ondermeer bestaan uit:
Verzorgen administratie en correspondentie -

Maandelijkse resultatenberekening -
Systeembeheer computer -

Assistentie receptie -
Eisen die wij aan sollicitanten stellen:

Leeftijd 25-30 jaar -
Opleiding HEAO -

Organisatorisch inzicht -
Goede kennis automatisering -

Opgewekt karakter -
Flexibel-stressbestendig -

Ervaring in de automobielbranche strekt tot
aanbeveling -

Diploma S.P.D. of studerend hiervoor -
Sollicitaties:

Eigenhandig geschreven brief met pasfoto binnen
1 week te richten aan:

Automobielbedrijf Jos Bogman Kerkrade BV.
t.a.v. De Heer T. M. H. Eijwoudt

Postbus 7
6460 AA Kerkrade hÊamwÈÊÊÊÊÊÊmwMr

Telefonisch inlichtingen kunt U inwinnen tussen t?a'j"s,!?af/Jo
ct14.00 en 16.00 uur onder telefoonnummer 045-423030 rww^O

' OFFICIAL DEALER Fax 04W16868

' -a«aaaaaaaaaaaiaßa»a»a»a»a»a»a»a»B»a»a«a»

É
BEJAARDENCENTRUM
DE WOLFSKOELE VAALS
Het bejaardencentrum de Wolfskoele omvat een
verzorgingstehuis voor 122 ouderen en 32 wooneenheden
in een serviceflat.
Het personeelsbestand is 70 medewerkenden.

Per 1 mei 1990 komt er een vakature voor

COÖRDINATOR AKTIVITEITENBEGELEIDING
voor 30 uur per week

Taak/funktie: - Stimuleren, begeleiden, ontwikkelen en organiseren van
activiteiten t.b.v. 't verzorgingstehuis en wijkbewoners;- Zorgdragen voor de coördinatie en integratie van de
groepsverzorging, dagverzorging en activiteitenbegeleiding.

Selectie-eisen: Kandidaten dienen aan de volgende selectie-eisen te
voldoen:

Opleiding: Gezien de aard van deze functie gaat onze voorkeur uit
naar kandidaten met HBO-activiteitenbegeleiding.

" Ruime ervaring in de coördinatie van aktiviteiten

" en de zorg voor ouderen.
Ervaring: Ervaring met de psycho-geriatrische problematiek strekt tot

aanbeveling.
Persoon: Kandidaten dienen zelfstandig en in teamverband te kunnen

werken.
Salariëring: Geschiedt conform de CAO.
Inlichtingen: Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij dhr. J. van der

Beek (hoofd verzorging), telefoon 04454-1945.
Solliciteren: Belangstellenden worden uitgenodigd voor 23-3-1990

schriftelijk te solliciteren.
Gelieve de brieven te richten tot:
Bejaardencentrum De Wolfskoele t.a.v. dhr. J. Wolf (dir. a.i.)
Ceresstraat 70, 6291 KW Vaals „ „' 53970

g^l N.V. WATERLEIDING
MAATSCHAPPIJ LIMBURG

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L.) te Maastricht verzorgt de
drinkwatervoorziening in 68 gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 77
miljoen m3water geleverd aan 360.000 afnemers.
Bij de W.M.L. zijn momenteel ca. 440 medewerkers in dienst.
De afdeling produktie-planning en grondzaken verricht o.a. onderzoek op het
gebied van de winningsmogelijkheden en de kwaliteit van grondwater ten
behoeve van de drinkwatervoorziening.
De afdeling is tevens belast met aktiviteiten in het kader van de
grondwaterbescherming.
Voor deze afdeling zoeken wij voor het doen van zelfstandig onderzoek een

GEOHYDROLOGISCH MEDEWERKER (M/V)
Funktie-inhoud:- uitvoeren van geohydrologisch onderzoek ten behoeve van bestaande en

toekomstige winplaatsen en rapportering daarover;- beoordeling van de invloed van grondwaterwinning op de omgeving;- onderzoek naar wijzigingen van de grondwaterkwaliteit en verontreiniging van
bodem en grondwater;- beoordelen van situaties inzake bodem- en grondwaterbescherming en
bodemsanering, alsmede het adviseren dienaangaande.

Funktie-eisen:- academisch niveau, afstudeerrichting geohydrologie en kennis van de chemie
van bodem en grondwater, met enige jaren ervaring in bovengenoemde
werkzaamheden;- kennis van en inzicht in hydrologische modellering;- goede kontaktuele eigenschappen, alsmede goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.

Voor de ondersteuning van de onderzoekswerkzaamheden vragen wij voor
deze afdeling tevens een

ONDERZOEKSASSISTENT (M/V)
Funktie-inhoud:- verzamelen van relevante gegevens voor intern en extern onderzoek;- verwerken van gegevens o.a. met behulp van de computer;- inventarisatie van gegevens in het veld;- uitvoeren van experimenteel veldonderzoek.
Funktie-eisen:- Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische school, richting hydrologie of

vergelijkbare opleiding;- enige scheikundige kennis en wiskundig inzicht;- enkele jaren ervaring op bovengenoemd gebied;
- goede contactuele eigenschappen.
Salaris
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens de 1.Z.A.-regeling.
Rechtspositie volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de
Werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling
produktie-planning en grondzaken, de heer ing. L. Schrijnemaekers, telefoon
043-217841, toestel 650.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie te richten aan de afdeling personeelszaken, postbus 1060, 6201 BB
Maastricht. _„

«?,_DE LIMBURGSE
MmMiT PERSONEELSGIDS

$ m __

psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400klinische en ca. 600poliklinische patiënten.

Binnen ons Centrum bestaat momenteel een vakature voor een
Maatschappelijk Werkende die met name werkzaam is binnen het cluster

voor opvang van residentiële chronische patiënten.
Ten behoeve van de zorg over deze patiënten zoeken wij een

MAATSCHAPPELIJK WERKENDE .
(80%)

Taken: team en in de dagelijkse perspektieven samen met- Psychosociale hulpver- patiëntenzorg. hem/haar en zijn/haar
lening, in (onder)steunen- - Het verder ontwikkelen van familie.
dekontakten met de inspraak en betrokkenheid . - Een voltooide opleiding
kliëntsystemen. van bewoners en familiele- H.8.0. Maatschappelijk

- Individuele begeleiding den bij de leefsituatie van Werk met zo mogelijk erva-
van bewoners en familie- de bewoners. ring in de psychiatrie
leden ten aanzien van ma- vereisten- (gelijkwaardige oplei-
teriële, financiële, juridi- _ Affiniteit en ervarina met dingen zijn niet uitgeslo-
sche en sociale wetge- ianïduria zwaXnS ke ten' mits ze aan boven9e-
vingsproblematieken. mSnsen en hun amïï stelde eisen voldoen>-. - Opbouwen en onderhou- £den - Gezien de teamsamen-
den van maatschappelijk .Q d j vo|harding om stelling gaat de voorkeur
netwerk voor bewoners ~^r,'„„' w";?' „Jr" Ult naar een vrouw.
foiiriprnroeDen oartnpr- met lange termijn proces-
i,ouaergroepen, partner- sen Q wer^en Salariërinq-groepen, buitenvrienden, _ Het vanuj{ eep acceptatie volgens CAO-Zieken-
uft Anhani/iroior. ,„n Qon van de handikaps van een huiswezen en FWG 50,

" d!kÏÏÏDSe?stoneeTSro- chronische patiënt, kunnen maximaal ’ 4.318,- bij 100%
?~ 7rfi'n^m.Ht?H?e^ffi ontwikkelen van nieuwe aanstelling,fiel in een multi-disciplmair a

Informatie kan worden ingewonnen bij mevr. C. Peusens (043-685293)
of deheer J. Luchtman (043-685284)

Sollicitatieskunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van deze advertentie richten aan

hethoofd Personeelszaken & Organisatie, onder vermelding
van vakaturenummer 9010.

Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",
Postbus 88, 6200AB Maastricht. Tel. 043-685444.

Randstad heeft Sb
volop werk JÉLI)
Tplpfnni^t/rpfPntioni^t/ net 'aden en lossen van vrachtwagens.
ICICIUI "*" 'cv,cful" "■»" Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
SeCretareSSe m/V Heerlen, Akerstraat 26.
Voor diverse bedrijven in Kerkrade. U bent bekend met een _ _ . . . ~ . .
telefooncentrale, u heeft een typediploma en een cursus IvlaCnineDeCiienCie m/V
WordPerfect 4.2of 5.0gevolgd. U heeftervaring als typist/secreta- g kunt per direct full-time aan de slag bij een bedrijf in Heerlen. U
resse en u beheerst de Engelse taal goed.U heeft bijvoorkeur een gaat Zeer nauwkeurig te werk. U heeft een groot verantwoorde-
secretaresse-opleiding. Uw leeftijd is 20-30 jaar. Deze baan zal in lijkheidsgevoel voor de behandelingvan het produkt. Het bedrijf
eerste instantie part-time zijn en later overgaan in full-time. heeft een goede werksfeer.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.

Telefonist/receptionist/ Glaszetter m/v
tekstverwerker m/V Vooreen be<i "lf in Landgraaf. U heeft enige ervaringals glaszetter. ~.-«,„. en kunt zelfstandig werken. De werktijden kunnen in overleg
Voor een confectiebedrijf in Kerkrade. II beheerst alle moderne )d WQrden H* t wfirk h VQOr

,
talen goed. m.n. het Engels en Frans. U spreekt ABN en u bent |nfo7matje bij r^^ tel. 045-32 60 38,bekend met tekstverwerkende apparatuur. U heeft ervaring als af

_
streeperstraat 30a.

telefonist en bentfull-time beschikbaar. Deze baan is voor enkele

Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, Kantinemedewerker XX\IM
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. U wilt werken in de kantine van een groot winkelcentrum. Het

betreftwerken op oproepbasis. Ook studenten kunnen hiervoor
Administratief medewerker m/v ;n aanmerking komen .'--_■—-■■. . Informatie bij Monique Kusters, tel. 045-27 40 40,
Voor een woningbouwvereniging. U gaat zich bezighouden met Brunssum

_
Rumpenerstraat 79.dehuurdersadministratie,rekenwerk en u heeft contacten met de

huurders, ü heeft bij voorkeur soortgelijke werkervaring en u \A/ia-ilrolkorliona«lo m/w
beschiktover het MEAO-diploma. Deze full-time baan gaat in per vvma\.eiueuieiiue 111/ V
1 april en is tot ca. september '90. U wilt werken in een doe-het-zelf-zaak. Het betreft een 38-urige
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, werkweek. Indien u slechts 3 of 4 dagenbeschikbaar bent, is dit
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. ook mogelijk. Leeftijd tot 20 jaar.

Informatie bij MoniqueKusters, tel. 045-27 40 40,
Administrateur m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Vooreen bedrijf in Heerlen. U heeftdeopleiding MEAOA gevolgd IDre\wv\\4\^¥cn%e\r\^a.i ir m/waangevuld met PDB. U heeft ervaring in een boekhoudkundige IDrOmjlieomOnieUr 111/ V
functie. Uw leeftijd is 25-30 jaar. Opdracht is voor lange tijd. U gaat alle voorkomende werkzaamheden verrichten in een
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, rijwielhandel. Werktijden: 08.30-18.00 uur. Maandagochtend en
Heerlen, Akerstraat 26. zaterdag heeft u vrij.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
SsCretarGSSen m/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Regelmatig hebben wij vacatures voor secretaressen. Uheeft een ClariaariimaaHowa/orla'or m/vafgeronde secretaresse-opleiding en kennis van tekstverwerking JlaagerljmeUßWcriWSl 111/ V
WordPerfect. Bij voorkeur heeft uenige ervaring in dezerichting. U kunt meteen aan de slag bij de slagerij-afdeling van een grote
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, supermarkt. Het betreft vooral verkoop van kant en klaar vlees,
Heerlen, Akerstraat 26. snijden en inpakken van vleeswaren. Leeftijd tot 23 jaar. Hetwerk

is voor lange tijd.

Breier m/V Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
,_, .... ... . . Brunssum, Rumpenerstraat 79.Heeft u een LTS-opleiding gevolgd, bij voorkeur Mechanische

Techniek, dan kunt u aan de slag bij een bedrijf in de textiel- plolftrrtmrtntoiir m/vbranche. U komt in aanmerking voor een interne opleiding tot EieKirOlTlOnieUi m/V
breier. U woont in de omgevingvan Kerkrade en bent bereid te U heefteen LTS- enVEV-opleiding en enige jarenervaring in indus-
werken in een 2- of 3-ploegendienst. Leeftijd: 18-28 jaar. triële elektrotechniek. De opdracht is voor 6 maanden.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-46 00 52, Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers m/v Hulp-onderhoudsmonteur m/v
U kunt in 2-ploegendienst gaan werken bij een textielverwerkend U heeft een LTS E- of Metaal-opleiding. Ervaring is niet noodza-
bedrijf in Kerkrade. U bent ook bereid te werken in 3-ploegen- keiijk. U bentzeer gemotiveerd. Dewerkzaamheden vinden plaats
dienst en bent 18 jaar of ouder. in dagdienst. De opdracht is voor enkele maanden.
Informatie bij Marous Kuyer, tel. 045-46 00 52, Informatie bij Renè van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.

Oproepkrachten m/v Apothekersassistent m/v
Bent ulB jaarof ouder en geïnteresseerdom naast uwstudie lof Voor een apotheek in Heerlen. U bent niet ouder dan 23 jaar. U
meerdere dagen/avonden per week te werken, dan kunt u bij heefteen vriendelijk voorkomen,kunt klantgericht denken enwilt
diverse bedrijven in Heerten en omgeving aan de slag. De met groot enthousiasme aan de slag.
werkzaamheden bestaan uit laden/lossen, inpakwerk en het Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
bedienen van machines. Heerlen, Akerstraat 26.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26. Kok A m/V
■- jtjj„_- .. -|_...- „i.-" _- /., Ukunt zelfstandigwerken u bentfull-time beschikbaar. Ukunt perExpeditiemedewerker m/v djrect aan de slag bij «*„ bedrijf in Heenen.
Vooreen bedrijf in Heerlen. U bent 18-25 jaar,zeergemotiveerden Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
lange tijd beschikbaar. De werkzaamheden bestaan uit afvullen en Heerlen, Akerstraat 26.

~,r randstad uitzendbureau

Criminaliteitspreventie

HetRegionaal Bureau Criminaliteitspreventie werkt voor de
gemeentepolitiekorpsen en landgroepen van de rijkspolitie in de 23 gemeenten (
van de regio Limburg-zuid.
Het bureau maakt deel uit van een landelijk netwerk van regiobureaus van de
Directie Criminaliteitspreventie van het ministerie van justitie.
Zij ondersteunt en adviseert op het gebied van criminaliteitspreventie, verzorgt
opleiding en vorming, pleegt onderzoek en coördineert bij de opzet en
uitvoeringvan preventieprojekten in de regio.

POLITIEREGIO LIMBURG-ZUID
REGIONAAL BUREAU
CRIMINALITEITSPREVENTIE I
Gevraagd: Regionaal Algemeen Preventie Adviseur (M/V)

Standplaats: Maastricht
Taak: - coördineren, ondersteunen en afstemmen van

preventiewerkzaamheden in de regio;- mede-adviseren/stimuleren m.b.t. te voeren beleid;- geven van voorlichting, cursussen en assistentie aan
politiekorpsen/derden in de regio.

Eisen: - bij voorkeur afkomstig uit bovengenoemde regio;- inzicht hebben in criminaliteitspreventie als maatschappelijk
vraagstuk;

- beschikken over goede communicatieve, redactionele en
didactische vaardigheden;- beschikken over analytisch vermogen en organisatorische
kwaliteiten;- bereid zijn benodigde vakcursussen te volgen.

Salaris: max. schaal 9BBRA.

Solliciteren - zij, die een voor de functie relevante HBO-opleiding hebben
kunnen: gevolgd, dan wel blijk hebben gegeven te beschikken over e*

gelijkwaardig werk- en denkniveau.

Een psychologisch en medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Inlichtingen: de heer C. van Gestel, 043-293367

Sollicitaties, voorzien van cv. binnen 14 dagen zenden aan:
Hoofdcommissaris van gemeentepolitie
postbus 3, 6200 AA Maastricht
In linkerbovenhoek envelop vermelden: vacature RAPA.

——

MILA
BENELUX B.V.

MILA is een snel groeiende, dynamische, internationale groothandel
in hang- en sluitwerk. Wegens de groei van onze onderneming,
zoeken wij op korte termijn:

administratief medewerker (m/v)
(bij voorkeur MEAO-niveau)

magazijnmedewerker (m/v)
(bij voorkeur MTS bouwkunde)

Voor beide functies zoeken wij een jonge, energieke en zelfstandige
kracht. Enige ervaring strekt tot aanbeveling.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. M. Martinussen,
tel. 045-225020.
Sollicitaties met cv. gelieve u binnen 10 dagen te richten aan
MILA Benelux B.V.
t.a.v. dhr. M. Martinussen,
postbus 128,
6430 AC Hoensbroek. s*>

GEMEENTE ECHT
Bij de afdeling algemene zaken van de hoofdafdeling middelenbeheer
kan op korte termijn worden geplaatst een

SECRETARIEEL
MEDEWERKSTER M/V

Functie-informatie
De functie omvat hoofdzakelijk de navolgende taken:- vervanging van de kabinetsecretaresse;- agenderen van vergaderstukken van B & W;- afdoen van correspondentie van uiteenlopende aard;- notuleren van vergaderingen;- ondersteunen van representatieve taken;- assistentie op de afdeling algemene zaken en de receptie.

Functie-eisen
Voor het goed vervullen van genoemde werkzaamheden, dient de
functionaris te beschikken over:- een HAVO- of VWO-vooropleiding;- een secretaresse-opleiding;- goede contactuele eigenschappen;- goede uitdrukkingsvaardigheden.

Ervaring in genoemde werkzaamheden strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging bedraagt bij aanstelling maximaal ’ 2993- bruto per
maand en zal in nader overleg worden bepaald naar rato van gebleken
geschiktheid, kennis en ervaring.
De bij de overheid gebruikelijke rechtspositionele voorwaarden en
arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
gemeentesecretaris, dhr. J.A.M, de Jong (tel. 04754-81777, tst. 118).

Kandidaten wordt verzocht hun sollicitatiesbinnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad te zenden aan het college van burgemeester
en wethouders van Echt, postbus 450, 6100 AL Echt, onder
vermelding van soll. A.Z. op de enveloppe.

J
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Maar al deze bespiegelingen over
de vraag hoe we uit de auto gepest
moeten worden gaan nog voorbij
aan een veel lastiger probleem: Hoe
gaan we verder als velen van ons zo
verstandig worden om de auto te
verlaten?

*--*jen toekomstvisioen: onze
'■nderen en kleinkinderen zullen
turnverbaasd zijn als ze ooit horen
'°e er op het ogenblik wordt gedis-
;ussieerd over een tunneltje meer
"een stukje autoweg erbij. Zij we-
en dan al jarendat de echte proble-men van verkeer en vervoer veel
■'eper gingen dan zon debat. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer, wat u zegt.
Laten we dan eerst even terug ke-
ren naar de cijfers van onze progno-
se. Er kwamen dus 40 miljard reizi-
gerskilometers bij en de overgeble-
ven automobilisten gaan steeds va-
ker alleen rijden. Stel nu eens dat
die 40 miljard reizigerskilometers
moesten worden opgevangen door
het openbaarvervoer. Dat betekent
een verviervoudiging binnen de ko-
mende twintig jaar. En de Neder-
landse Spoorwegen zouden een ver-
dubbeling al een flinke klus vinden.
De oppermachinisten van de NS
zien nu al met angst en beven de
horden militairen en studenten aan-
komen, die met hun ongewilde gra-
tis jaarkaart de wagens zullen over-
stromen.

En dan nog, als er zo veel bussen,
treinen, taxi's en wellicht nog nieu-
we middelen van openbaar vervoer
moeten gaan rijden, zal dat ook niet
in alle opzichten feestelijk zijn voor
het leefmilieu in de steden. Nieuwe
doorbraken in de stedenvoor al die
voorzieningen, nieuwe spoorwegen
door kwetsbare natuurgebieden.
En om het voor de gebruikers een
beetje aantrekkelijk te maken ten
opzichte van de auto, zal het ook
nog goedkoopmoeten. Dus er moet
dik geld bij.

Thuis werken
Dat alles gaat er van uit dat we ons
allemaal min of meer op de huidige
manier moeten blijven verplaatsen.
Het is devraag of dat nodig is. Nu al
wordt de trend zichtbaar dat men-
sen proberen dichter bij hun werk
te gaan wonen, of zelfs dichter bij
hun woning een baan zoeken. Men-
sen gaan meer thuis werken, daar-
toe in staat gesteld door moderne
technieken. Het verhaal dat u nu
leest, is bij voorbeeld thuis geschre-
ven op een personal computer en
daarna via een telefoonlijn naar de
krant geseind.

En misschien moeten we ons afvra-
gen of de massale mobiliteit ons al-
leen maar zegen heeft gebracht.
Gezinsleden zwermen uit over de
hele wereld. Dat lijkt mooi en een
toppunt van vrijheid, maar op het
moment dat de inmiddels bejaarde
moeder ernstig ziek wordt, ga je
wat anders tegen die verworvenhe-
den aankijken.

Dit is geen pleidooi om terug te ke-
ren naar de dorpsheid van de ne-
gentiende eeuw. Dat wil (bijna) nie-
mand en dat kan ook niet. Maar het
is wel het opwerpen van de dringen-
de vraag of mobiliteit wel het hoog-
ste goed is.

Om even terug te keren naar de 19-
-jarige Haarlemse zwartrijdster uit
het begin van dit verhaal: De kan-
tonrechter maakte korte metten
met haar redenering. Mensen heb-
ben geen recht op kosteloos open-
baar vervoer, simpelwegomdat hun
inkomen te laag is, oordeelde hij.

Dat zal wel niet het laatste oordeel
zijn, want het ging om een principe.
Mobiliteit kost geld. De automobi-
list krijgt daarvoor de komende ja-
ren onherroepelijk de rekening ge-
presenteerd. De echte kosten en de
echte schade van autogebruik zullen
steeds meer verhaald worden op de
veroorzaker. En terecht, want er is
geen enkele reden voor een samen-
leving om deze vorm van verplaat-
sen ook maar voor het kleinste deel
te subsidiëren.

Maar ook andere vormen van ver-
plaatsen kosten geld. Natuurlijk is
het een grondrecht dat mensen mo-
gen gaan en staan waar ze willen.
Maar het is de vraag of hetreizen op
zich ook zon grondrecht is dat een
overheid daar naar hartelust belas-
tinggeld bij moet stoppen.

In een land waar sommigepatiënten
een gewenste medische behande-
ling niet krijgen, omdat de kosten te

hoog worden gevonden, is die vraag
een diepgaande discussie waard.

cees vellekoop

Het einde van de
'automobiliteit'

komt snel in zicht

Of we onze auto moeten opgeven, is al niet
eens meer de vraag. Laten we afspreken dat
we onze huidige auto nog afrijden, en ons
daarna zullen aanpassen aan de barre
werkelijkheid, het einde van onze
automobiliteit. En als u zich een beetje
verstandig toont en u aan onze juist
gemaakte afspraak houdt, blijft er voor mij
meer ruimte over om de dans voorlopig te
ontspringen en nog een paar jaar door te
rijden.
Dat lijkt een flauwe grap,,maar het raakt
wel de kern van het probleem. Als we alle
feiten zonder emoties op een rijtje zetten,
weten we allemaal dat we dicht bij de grens
van het toelaatbare zitten. Nog meer auto's
betekent kortweg nog meer ellende. Maar
tussen dat besef en het overstappen op een
autoloos bestaan gaapt nog een diepe kloof.
Op de bodem van die kloof stelt schrijver
dezes, als kind een enthousiast verzamelaar
geweest van de autoplaatjes bij sigaretten
en sindsdien niet echt genezen, een serie
onaangename vragen.
Onlangs verscheen in Haarlem een 19-jarige
vrouw voor de kantonrechter, nadat ze acht
keer in de trein was betrapt op reizen zonder
kaartje. Voor de verdachte was dat een
principiële zaak, vertelde ze. Ze kocht nooit
een kaartje, omdat ze vond dat de overheid
maar heeft te zorgen voor gratis of zeer
goedkoop openbaar vervoer voor mensen
met een laag inkomen. En aangezien zij een
uitkering op bijstandsniveau heeft, had ze
dat principe op zichzelf toegepast. Over
haar ongelijk gaat dit verhaal.

rize nazaten zullen nauwelijks wil-
en geloven dat serieuze politici

laarover anno 1990 nog onenigheid
'adden. Terwijl diezelfde mensen,
laar1aar ook hun kiezers, alle gegevens

il de hand hadden om uit te reke-
en dat een beetje asfalt meer of
'inder geen merkbaar verschil zou
fiaken. Het massale vervoer per
particuliere auto was een vastgelo-
*n systeem.

'ma iedere verkeersdeskundige
J'e nietwordt betaald om het tegen-
jeel te beweren, zal grif erkennen

er geen schijn van kans is om het
op te lossen als het

a ntal auto's onderweg blijft
Preien. Maar zelfs als er vanaf nu
'iet meer auto's bij zouden komen,, phet nog de vraag of de plaag is op

e^ 'ossen met stukken autoweg en
'°stbare oeververbindingen. Als
et al zou lukken om de knopen te

■"«warren op de plaatsen die nu da-
e''jks worden genoemd in de ver-

persinformatie, ontstaan er vrij ze-
er weer ergens anders in het sys-eem verstoppingen.

u,r> echt af te komen van de kilo-

meters voortsuklcelend blik zou het
Jiele wegennet waarschijnlijk moe-
_^en worden opgerekt, ook tot ver

u"en de snelwegen. Uitbreiding
ati de autowegen heeft alleen zin
s de automobilisten ook voorbij

e afrit voldoende ruimte krijgen.
en droom voor de wegenbouwers.

r^ar we mogen ook aannemen dat. e'fs de meeste geharnaste voor-
j. anders van het huidige automobi-

L maar zelden bereid zijn tot
f n reusachtige uitbreiding van de
i estfating in het lieve vaderland. Je

an nog zo veel voelen voor de, j!to. maar tussen het asfalt en de
'nkers moeten nog wel wat aardi-.. "Oelen overblijven om heen te

.Wen. Als we grote stukken van
'storische stadskernen, aantrekke-
)«e dorpsgezichten en waardevolle
atnurgebieden onder het asfalt
°Ppen, komt er ook steeds minder

om ze te bezoeken. Als mid-. tegen groeiende mobiliteit lijkt
erger dan de kwaal.. atüurlijk is uitbreiding van de

ev celheid asfalt niet de enige re-
v ed'e tegen de verstopping. De

rdedigers van de auto wijzen op
j. Uxve technische ontwikkelingen,

11 net in de toekomst mogelijk ma-. n om het verkeer efficiënter ge-. , .'k te laten maken van de be-
jl 'kbare ruimte. Met behulp van

Moderne elektronica moet het
*o z'Jn om verkeersstromen

gelijkmatig te laten verlopen dat
binder horten en stoten in optre-

ters in het jaar 2010 zijn toegeno-
men tot bijna 200 miljard. Die stij-
ging met een kwart lijkt nog over-
komelijk als alle soorten vervoer
even hard zouden groeien. Maar zo
mooi wil de werkelijkheid al niet
eens zijn. Als er niets verandert in
de trend van de afgelopen jaren,
gaat het aandeel van het autover-

keer nog stijgen en bovendien zal in
al die auto's steeds vaker alleen een
bestuurder zitten. Dat jaagt het
aantal autokilometers op tot 120
miljard, ofwel een stijging van ruim
zeventig procent in niet veel meer
dan 20 jaar.

een wat smoesachtige indruk. Om
te beginnen zou het schadelijk zijn
voor de economie. Degenen die dat
roepen hebben niet zelden een auto
van de zaak of tenminste een pretti-
ge kilometervergoeding. Dat zij op
dit moment de auto mede gebrui-
ken om er hun brood mee te verdie-
nen, beschouwen ze waarschijnlijk
als een afdoende excuus om niet
over alternatieven na te hoeven
denken. Het is voor de economie,
dus veiligheid, leefbaarheid en mi-
lieu zullen even moeten wijken.
Onzin,te meer omdat bedrijven
vaak nog beter dan particulieren in
staat zijn om oplossingen te verzin-
nen, als ze de files te erg of de kos-
ten te hoog vinden.

Bepaald grappig is de redenering
dat het niet eerlijk is om het autorij-
den onbetaalbaar te maken voor de
gewone man. Waarom moet auto-
rijden zijn voorbehouden aan de rij-
ken, is niet zelden de tendentieuze
toonzetting waarmee dit argument
wordt gebruikt.

Deze klagers hebben gelijk, in
zoverre dat een heleboel leuke din-
gen op deze wereld eerlijker ver-
deeld zouden moeten zijn. Maar het
is sterk de vraag of we autorijden op
deze manier moeten onderbrengen
bij de rechten van de moderne
mens, ongeveer tussen het grond-
recht op medischeverzorging en het
recht op een dak boven het hoofd.
Als dat zo is, moeten we dus snel
gaan werken aan het autobezit van
de miljoenen Nederlanders, die zich
op het ogenblik al geen auto kun-
nen veroorloven.

Van de enorme hoeveelheid kilo-
meters legden we ongeveer drie-
kwart af per auto. Maar bij die 120
miljard kilometers zaten ook de ki-
lometers van de passagiers en ge-
lukkig rijdt niet elke auto met uit-
sluitend debestuurder. Toch bleven
er een dikke70 miljard autokilome-
ters over. Het openbaar vervoer
zorgde voor zon tien procent, of-
wel een kleine 16 miljard gereisde
kilometers. De rest ging lopend of
per (brom)fiets.

Volgens een tamelijk kalme voor-
spellingzal het totale aantal kilome-

dagelijks in de file te zitten, nemen
op den duur automatisch het besluit
dat ze niet langer deel willen zijn
van een mobiel gekkenhuis.Een be-
dreiging voor deze oplossing is ove-
rigens de opkomst van een heel
nieuwe mensensoort, wellicht aan
te duiden als de filefiel. Deze va-
riant op de naakte aap neemt iedere
morgen zonder morren zijn plaats
in de rij in. Hij scheert zich op bat-
terijen en de vrouwelijke versie
brengt langzaam rijdend de oor-
logskleuren uit de kosmetische in-
dustrie op. Voortsukkelend lezen ze
hun krantje, luisteren met aandacht
naar het nieuws op de radio en ver-
maken zich met het herkennen van
soortgenoten. Autotelefoon, CD-
speler en zelfs kleine spelcomputers
schijnen het leven van de filefiel
draaglijk of zelfs aangenaam te ma-
ken.

Deze liefhebbers worden waar-
schijnlijk ook niet afgeschikt door
de andere oplossing, die politiek al
bij voorbaat populairder is: maak
het autorijden zo duur, dat een zin-
nig mens nog een keertje rekent
voor zij of hij achter het stuur
kruipt. Het grote voordeel van deze
oplossing is, dat die waarschijnlijk
niet werkt, maar wel de schatkist
spekt. Politici weten immers ook
wel, dat de meeste mensen met een
auto die sommetjes niet willen of
kunnen maken, en daarom gewoon
de rekening betalen.

Misschien zou een enorme schoks-
gewijze verhoging enig effect heb-
ben, maar dat vindt niemand aan-
vaardbaar in de maatschappij van
de geleidelijkheid. En dus zal het
wel net zo gaan als met de accijns op
tabak. Roken is maatschappelijk
minder gewenst. Het wordt niet
verboden en ook niet praktisch on-
mogelijk gemaakt. Het is wel duur,
maar dat is heel geleidelijk gegaan
en daarom is er bijna niemand om
die reden gestopt. En dat was ook
de bedoeling, want welke overheid
ontneemt zichzelf zon ruime en re-
latief eenvoudige inkomstenbron
als de tabaksaccijns?

Onnodig
fles ontstaan nu door onnodig

'telrb n' te 'larc' remmen en °P"
*en, onnozele ongelukken en

te
,r v3n dat soort oorzaken die

ve
, nisch te bestrijden zijn. Series

sn-iifers''cnten met ingebouwde
ker Le dsbeïnvloeding kunnen ze-
Opi epen. Maar wie in dit soort
ve(,? Ssingen gelooft, gaat toch te

ven ,Ult van een ongeveer gelijkblij-
d gebruik van de auto.

Wegennet

5e wlce *erkelijkheid volgens de nu be-
Ujt J; cijfers ziet er minder vrolijk
ven Oekomstvoorspellingen blij-
kee natte vingerwerk, maar de ver-
bid t Wetenschappers hebben in-

ach We' wat c'Jfers over de ver"

''ike C toename van onze gezamen-
dat

re,s' ust- Die gaan er van uit,
l6() en met zn allen zon
den llJard kilometer per jaarafleg-

'nrniddels is dat al weer een
"it v meer' maar dat maakt weinig
tren .°r bet herkennen van een

die nog steeds voortgaat.

'Filefiel'
Cenv Cr Praktisch nut zijn twee
s>iinD

°ud'ger suggesties. De eerste is
tunr,e "'^ doen' Vergeten die
H>aar s' Destaande wegen alleen
Wac(it°nderhouden en verder rustig
Ue men tot de wal het schip keert.ensen die het echt beu zijn om

Smoesachtig
De bezwaren tegen het onbetaal-
baar maken van autogebruik maken

heven, probeert onze lieve overheid
via voortdurende verhogingen van
de wegenbelasting te voorkomen
dat ik te goedkoop ga rijden. Ik rij
me rot om te zorgen dat ik die 'su-
perheffing' terugverdien aan de
goedkopere brandstof, maar dat
terzijde.

Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat
bijna niemand vrijwillig zijn vier-
wielige blikje laat staan. We moe-
ten gedwongen worden.

Een dergelijke vaststelling is koren

dp de molen van de regelneven en
-nichten, waarmee ambtelijk en po-
litiek Den Haag dicht bevolkt is. Ze
staan in de rij met de prachtigste
plannen. Spitsvignetten, meer-
mansvergunningen, carpoolpre-
mies, grote-auto-belasting, jekan
het zo gek niet bedenkenof het is al
een keer eerder in Den Haa^ be-
dacht. En het is allemaal geheid
goed voor de werkgelegenheid,
want er zullen legertjes politiemen-
sen en andere ambtenaren nodig
zijn om dit soort ingewikkelde vrij-
heidsbeperkingen te handhaven.

Dat op zon groei geen wegennet te
maken is, lijkt wel duidelijk. En er'
komt ook nog een kleinigheidje bij:
al die auto's gebruiken energie.
Voor die energie moeten bijna ze-
ker fossiele brandstoffen worden
verbrand. Zoals nu, onder de mo-
torkap, of bij voorbeeld in een elek-
triciteitscentrale als het ooit nog wat
wordt met de elektrische auto.
Kernenergie is op goede gronden
uit de politieke mode geraakt. Zon-
ne- en windenergie zullen waar-
schijnlijk niet binnen twintig jaar
alom bruikbaar zijn voor voortbe-
weging. Zelfs als de auto's van de
toekomst efficiënter met de energie
omspringen en minder hard rijden
dan nu, blijft die hoeveelheid ver-
branding een fikse bijdrage aan .het
broeikas-effect leveren.

Dat moet dus allemaal niet, maar
de dringende vraag blijft hoe het
anders kan. Terugdringen van het
autogebruik is een mooie kreet,
maar voorlopig slaat die onder poli-
tici beter aan dan onder automobi-
listen. De vraag is namelijk niet al-
leen hoe, maar ook wat er voor in
de plaats moet komen. En als we
het toch hebben over het hoe: het
gaat mij natuurlijk om het terug-
dringen van uw autogebruik. Want
ik heb verdraaid goederedenen om
mijn auto intensief te blijven ge-
bruiken voor werk, boodschapjes,
vakantie en familiebezoek.

Trouwens, ik heb er een lpg-instal-
latie in laten bouwen. En omdat op
die brandstof geen accijns wordt ge-

__
„ . , j... ~- _,_„ , ■ ,f. f-r Foto: DRIES LINSSEN" Samen in de file, ja gezellig, meent defilefiel.
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j KONINKLIJKE BRAND
BIERBROUWERIJ BV

De Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V te Wijlre neemt
een interessante, op kwaliteit gebaseerde, positie in op de
Nederlandse biermarkt.
Voor de zakelijke ondersteuning en advisering van onze
afnemers op velerlei gebied zoeken wij gegadigdenvoor de
functie van:

JUNIOR-
VERTEGENWOORDIGER m/v
voor de HORECA-SECTOR
Na een gedegen interne opleiding, onder supervisie van een
onzer regioleiders, krijgt u de gelegenheid uit te groeien tot
een zelfstandig opererend vertegenwoordiger. Deze advi-
seert onze bestaande en toekomstige afnemers in het opti-
maal exploiteren van hun bedrijven. Dit vereist naast een
gerichte beroepsopleiding op middelbaar nivo, een kreatieve
instelling, zakelijk inzicht en een groteportie doorzettings-
vermogen.

Wij zoeken iemand tot ca. 25 jaar, die in het bezit is van een
M.B.O. diploma meteencommercieel/administratief vakken-
pakket. Hij/zij heeft een uitgesproken commerciële instel-
ling en een grote feeling voor service, is enthousiast en
representatief.

Voor deze functie bieden wij naast een goede interne oplei-
ding een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onder-
getekende. Tel. 04450-8282 toestel 279.

Als u belang stelt in deze functie, nodigen wij u uit uw
schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv. en recente pasfoto
te zenden aan:

Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V
t.a.v. mevr. I. Creusen, Hoofd Personeelszaken
Postbus 1, 6320 AA Wijlre.

. (I*L...

Isrand
Frepa Decoratiesn

FREPA DECORATIES CV. is een produktiehandelsbedrijf op het
gebied van steenstrips.

Ter ondersteuning van onze technische dienst zoeken wij:

EEN MACHINE-BANKWERKER
Kandidaten dienen aan de volgende eisen te voldoen:

- opleiding M.T.S. werktuigbouw en pneumatiek;

- leeftijd 30-40 jaar;

- ervaring strekt tot aanbeveling.

Zij, die deze functie aanspreken, kunnen zich binnen 7 dagen
melden bij Frepa Decoraties CV., Landgraaf, (045-423641).

W^SÊ GEMEENTEPOLITIE
Ci^^gJ LANDGRAAF

In het kader van de generale taakstelling vraagt de Gemeentepolitie
Landgraaf ten behoeve van de executieve dienst met spoed:

full-time dienstverband

part-time dienstverband

Voor alle functies is het bezit van het politiediploma A vereist.
Salariëring volgens de geldenderechtspositieregeling in onderling overleg
vast te stellen.

Nadere informaties kunnen ingewonnen worden bij het hoofd
personeelszaken van de gemeentepolitie Landgraaf, de heer J. Klinkenberg,
tel. 045-328333.

Sollicitaties te richten aan de commissaris van politie Landgraaf,
Postbus 30031, 6370 KA Landgraaf.

rtp Stichting Ziekenzorg
t-jpp' Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)
„" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

I Voor de afdeling Haemodialyse op de lokatie Sittard zoeken wij kontakt
f"^ met belangstellenden voor de funktie van

—' verpleegkundige
Vakaturenr. JH S 6

funktie-informatie: is belast met de verzorging van aan de afdeling toevertrouwde patiënten
en verricht in dit kader een aantal verzorgende, verpleegtechnische,
instrumenteel agogische en administratievetaken.
Het betreft een full-time funktie voor onbepaalde tijd.

funktie-informatie: " in het bezit zijn van het diploma verpleegkundige-A;
" voltooide opleiding Haemodialyse;
" bereid te zijn bereikbaarheidsdiensten te verrichten (en derhalve

woonachtig zijn binnen het vastgestelde woongebied)
arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats overeenkomstig F.W.G. funktiegroep 45, met een

maximum van ’ 3801,- bruto per maand. Overige arbeidsvoorwaarden
conform CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. Oude-
Hengel, koördinerend hoofdverpleegkundige, tel. 04490-18666, sein 1346.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500. 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.

Voor ons nieuw te openen filiaal in Heerlen zoeken wij een

Officemanager m/v

1W...L, ■■■■■■i,,..1..„. . opstarten van het nieuwe filiaal- leidinggeven aan het filiaalteam- werving, selektie en uitzending van
tijdelijk medewerkers- acquireren van nieuwe opdrachtgevers- kontakten onderhouden met bestaande
opdrachtgevers, zowel telefonisch als
via bezoeken- de eindverantwoordelijkheid van het filiaal.

Functie-eisen: - HBO-opleiding
" leeftijd tussen de 25 en 30 jaar- aantal jaren commerciële buitendienst-

ervaring in het bedrijfsleven, liefst in
de dienstverlenende sektor- flexibele instelling en improvisatievermogen.- I . . i ~„„ i * rijbewijs BEMer meer dan 200mede- V- " " ui- woonachtig m de regio Heerlen.werkers ,n vaste diensten Wi j bieden: . veelzijdige, dynamische baan bij een

I
jaarlijks ca. 50.000 tijde- innovatief bedrijf
lijk medewerkers is Vedior - een goed salaris met prima arbeidsvoor-
Uitzend- en Personeel waarden, zoals 8% vakantiegeld, winst-
Adviesbureaux een mid- delingsregeling, pensioenregeling,
delgrote organisatie met representatiekosten- en telefoonkosten-
een stevige marktpositie. regeling en een bedrijfsauto- interne trainingen.
Specialisaties als Medica, Solliciteren: - binnen twee weken na verschijning van_ , . . , . . . c deze advertentie kunt uuw sollicitatiebriefTechnica, Administratief, r . " i_».„ . met recente pasfoto richten aan:HotelServices en Agranca Vedio

_
Uitzend. e

_
Personeel Adviesbureaux,

blijken m korte tijd tot de , a v afdeling P&O,
sterke merken te behoren. Marktgracht 48 - 62,
Door vooraan te lopen bij 1354 BE Almere-Haven.
de innovatievan dienst
verlening en een niet af-
latendstreven naar kwali-
teit, maakt de organisatie

""~—"

VEDIORft
UITZEND ENPERSONEEL ADVESBUREAUX

MIELE NEDERLAND B.V.
ZOEKTVOOR HAARTECHNISCHE BUITENDIENST

OPKORTETERMIJN EEN:
■

service
monteur m/v

Hij/Zij die geïnteresseerd is in de elektronika zal na een gedegen
opleiding geheel zelfstandig storingen moeten kunnen lokaliseren
en reparaties uitvoeren aan onze Miele-produkten.

Voor deze funktie zijn vereist:
" Gevoel voor service-verlening
" MTS. elektrotechnische opleiding
" Minimum leeftijd 23 jaar
"Rijbewijs B-E

Wij denken aan iemand die woonachtig is in Sittard, Echt of
tussenliggend gebied.

Naast een goede salariëring, bieden wij een uitgebreid pakket
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals winstuitkering, studie-
kostenvergoeding en een premievrij pensioen.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MIELE NEDERLAND B.V, tav. de heer J.M.van den Adel,
Postbus 166, 4130 ED VIANEN (Z.H.)

i [ w fT^jTjï ■■ I

=jjjj|fl landbouw, natuurbeheer en viss^-

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is werk;
op tal van beleidsterreinen. Het telt diverse directies en diensten, i

e^^eeee geografisch gespreid zijn.
De accountantsdienst controleert de financiële verantwoording va
Ministerie, van de afzonderlijke diensten en gesubsidieerde instellii
en houdt toezicht op het systeem van interne controle. Tevens advi
de accountantsdienst op het gebied van de administratieve organis"
en de automatisering van de informatievoorziening. De dienst heef

===== 100 medewerkers. t?
De accountantsdienst vraagt ten behoeve van de controle in de

===== zuidelijke provincies een

senior medewerker (v/n»
vacnr. E-16.0.1.1.1

Functie-informatie: Functie-eisen:
- voert onder verantwoordelijkheid van ■ HAVO/VWO met in het vakkenpaki

een controleleidercontrolewerkzaam- wiskunde en economie, aangevur-
heden van meer complexe aard uit; PD en MBA en enige onderdelen- is betrokken bij de beschrijving van de SPD, danwei vergevorderde studie
administratieve organisatie en de HEAO;

1 verbetering hiervan; ■ enige jaren controle-ervaring;
- werkt mee aan bijzondere onderzoeken; " goede contactuele eigenschappen

■ 9eeft ,unctioneel leidin9- Standplaats: Hoensbroek. Z
llli!— Salaris: maximaal ± / 63.000,- br*

- en een per jaar. r"
K 'ril

medewerker I (v/m) i
vacnr. E-16.0.2.4.59 la

_=__=__= " ep
Functie-informatie: Functie-eisen:- voert onder leiding van de controle- - HAVOA/WO met in het vakkenpakH;

leider c.g. senior medewerker controle- wiskunde en economie, aangev.li "werkzaamheden uit; PD en MBA, studerend voor SPDV
e

■ is betrokken bij de beschrijving van danweivoor HEAO;
===== onderdelenvan de administratieve " controleervaring; ,ls
======= organisatie. - goede contactueleeigenschappen,==ëë^=§ Standplaats: Tilburg. ia
===== Salaris: maximaal ± / 55.000,- brj°'

' en een per jaar. , .
medewerker,,,,
vacnr. E-16.0.2.4.35_ ierFunctie-informatie: Functie-eisen: .

====== - voert onder leiding van de controle- - HAVOA/WO met in het vakkenpak^
leidercq. senior medewerker controle- wiskunde en economie of MEAO, t
werkzaamheden van eenvoudige aard aangevuld met PD, studerend vooL

==Ë^§| uit; MBA of SPD;- overleg met gecontroleerde over ■ goede contactuele eigenschappen
bevindin9ea Standplaats: Tilburg. U

Salaris: maximaal ± 1 48.500,- brL
111=11; per jaar. l ai

Voor allefuncties geldt:

De genoemde salarissenzijn inclusief 8% vakantie-uitkering. <K
De bij de overheid gebruikelijkerechtspositieregeling, waaronder een adequate s/i^rfaciliteitenregeling is van toepassing. J
De Accountantsdienst wilmeer vrouwen in dienst nemen. Bij gelijke geschiktheid^,

: kandidaten genieten vrouwen de voorkeur. la,

Over de functies kunnen nadere informaties worden verkregen bijhet secretariaatfei
accountantsdienst mevrouw J. Weimar, telefoon 070-3792801. *<

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het bovengenoemde vacaturenum\^binnen 14 dagenna verschijning van ditbladrichten aan hetministerie van LandLrNatuurbeheer en Visserij, t.a.v. deDepartementale Personeelsdienst. Postbus 20% t
===== 2500EK 's-Gravenhage. le 2

ik
ler

BUCO WOONDORADO KERKRADE n 0
vraagt voor direkteen ijr

CHAUFFEUR/MEUBELBEZORGER M|
Een vakbekwame en ervaren kandidaat bieden wij

een vaste baan en een goed loon.
Sollicitaties terichten aan:

W%U |_^a^\ 'Wflt^ll-, Buco WoondoradoKerkrao^t
Kl 11 I 1 [ rT^ÏVtrWik I Postbus 390 ■DUW mi^MMr 6460 AJ KERKRADE fc

KERKRADE o n

. kr
l *il

«i

f Gemeente ;
Voerendaal ■

De gemeente Voerendaal - een landelijke .
gemeente gelegen in het centrum van
Zuid-Limburg - telt ruim 13.300 inwoners.

Voor het verrichten van de beleidsvoorbereidende werkzaamheden op het
gebied van de milieuhygiëne, landinrichting en erosie is bij de sektie ruimtelijke
ordening en milieubeheer de funktie vakant van \

BELEIDSMEDEWERKER,
MILIEU (M/V)

op de afdeling algemene en bestuurszaken
Algemene informatie
Het streven naar het behoud van de kwaliteiten van het buitengebied heeft l\y
ertoe geleid, dat er op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuhygiëne een p
gericht beleid wordt gevoerd. De gemeente Voerendaal is aktief op het gebied t.

van de bodem- en grondwaterbescherming en de bestrijding van erosie en SJ
wateroverlast. Daarnaast is ze betrokken bij diverse landinrichtingsprojekten.
Tevens wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van de gemeentelijke taken op Irj,
het gebied van de milieuhygiëne. De herstrukturering van de afvalverwerking is ,»
daarbij in de komende tijd een centraal thema.

Fnktie-eisen- een op de funktie afgestemde opleiding op academisch of HBO-niveau tr
alsmede applikatie op het gebied van milieuhygiëne;- inzicht in en gevoel voor beleidsmatige en bestuurlijke aspekten;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; ii- initiërend vermogen en goede kontaktuele eigenschappen; 5j0- bij voorkeur ervaring op het gebied van milieu en milieuhygiëne. \{

r»iSalaris [''
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inpassing plaatsvinden in u'
salarisschaal 8 of 9 (maximaal ’ 4.757,- p/m). .'i
Overige informatie 'jr
Nadere inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen bij het hoofd fei
van de afdeling, de heer van Bussel, telefoon 045-753399. \
Een psychologisch en medisch onderzoek zal deel uitmaken van de $ch
selektieprocedure.
Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad gericht te
worden aan burgemeester en wethouders, postbus 23000, 6367 ZG kW
Voerendaal.
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F. Springer, schrijver van boekenweekgeschenk:

# F. Springer.

BOEKENPAGINA

De boekenpagina van hetLimburgs Dagblad
verschijnt om de vier weken.

Coördinatie en eindredactie: jos frusch

Met bijdragenvan:
jos frusch,
andreas oosthoek,
emile hollman,
johannesvan der woude.

Misschien ten onrechte wordt aan
de naam van de Italiaanse schrijver
Primo Levi, dankzij de vertalingen
van zijn romans 'Is dit een mens' en
'Het respijt', het idee verbonden,
dat hij uitsluitend getuigt van de
door hem beleefde verschrikkingen
in het concentratiekamp Ausch-
witz. Verwonderlijk is dat niet,
want het zijn pregnante en gruwelij-
ke vertellingen, die je lang bijblij-
ven. Misschien dat hij zelf zich daar
ook van wilde distantiëren, toen hij
onder pseudoniem Damiano Mala-
baila een bundel korte verhalen pu-
bliceerde, 'Storie naturali'. In 1967
kreeg hij daarvoor de Premio Ba-
gutta. In 1971 verscheen zijn twee-
de bundenl, 'Vizio di forma. Uitge-
verij Meulenhoff heeft uit de verha-
len in deze twee bundels een selec-
tie laten maken, die onlangs ver-
scheen onder de titel 'De zesde
dag.

Zoals mogelijk bekend, was Primo
Levi chemicus, een wetenschapper
dus. Dat sprak het duidelijkst uit
zijn bundel 'Het periodieke sys-
teem', waarin de verhalen steeds
een in de chemie bekend element
de leidraad vormde. Ook in de
'Zesde dag' komt - hoewel Levi
toen zijn beroep vaarwel had ge-
zegd omdat hij van de opbrengst
van zijn schrijven kon leven - de
wetenschapper naar boven. De
meeste verhalen gaan uit van een
'stel dat'-idee, een propositie,
waarna de stelling als het ware
wordt 'bewezen' door deze in een
vertelling uit te werken. Vaak gaat
het hierbij om het uitvinden van be-
paalde apparaten. De andere ver-
halen richten zich meer op het 'stel-
len' van bepaalde situaties, maar de
uitwerking ervan is precies dezelf-
de.

Over het algemeen staan de verha-
len los van elkaar, hoewel er in een
aantal één hoofdfiguur als een cen-
trale figuur doorheen loopt: ene
Simpson, vertegenwoordiger van
NATCA, een firma die zich specia-
liseert in de fabricage van wónder-
apparaten. Hoewel deze aanvanke-
lijk zonder enige scrupule zijn wa-
ren aan de man brengt, verschuift
hij in de loop van de bundel naar

een eticus, die bijvoorbeeld de
'droommachine' niet graag in han-
denvan janen alleman ziet komen.

Dat Levi zich niet alleen met verha-
lend proza bezighield, maar ook on-
der andere hoorspelen en vernaai-
bewerkingen heeft geschreven,
blijkt uit de scenario-vorm, waarin
het titelverhaal van het boek, 'De
zesde dag' is gegoten. Hier staat het 'creëren van iets dat onder de naam
'Mens' door het leven zal moeten
gaan, centraal. Een commissie be-
kijkt, aan welke eigenschappen dit
diersoort moet voldoen' om te kun-
nen overleven. Een verrassend slot:
men ontvangt bericht dat dit soort
inmiddels al op de aarde is neerge-
zet. '... uit een rib, jazeker, volgens
een procédé dat mij niet duidelijk
is, waarvan ik niet zou aarzelen om
het onorthodox te noemen en waar-
van ik niet weet of men van zins is
dit in komende generaties in stand
te houden.'

Primo Levi lijkt in zijn verhalen een
profetische blik te hebben: hij
postuleert een bepaalde ontwikke-
ling in de techniek, die nu al lang
werkelijkheid is geworden. Hetzelf-
de geldt voor zijn bezorgdheid voor
de verwording van het milieu.
Daarnaast vertelt hij enkele mytho-
logische thema's opnieuw: dat van
de door liefdesverdriet geplaagde
centaur en van de golem, die door
rabbijn Arié uit Praag uit klei werd
geschapen alsdienaar, die tot razer-
nij raakt en ten slotte verwordt tot
wat hij is: 'en verboden, gehate af-
god.

Niet alle verhalen zijn even sterk,
ondanks het feit dat Levi later een
aantal heeft aangepast: de taal die
hij daarin gebruikt is wat stijf en
ambtelijk en in die gevallen is het
bijna absurde thema niet voldoende
om die tekortkomingen teniet te
doen. Maar over het algemeen ge-
tuigt hij van een beeldende vinding-
rijkheid en een ironische visie.

J. v/d W.

De zesde dag - Primo Levi, vert.
Reinier Speelman; Uitgeverij Meu-
lenhoff, Amsterdam, f 39,50.

Te veel boeken
vooréén
boekenweek

Speelruimte

nelijk versterkt. Maar, zo vraag ik
nogmaals, wat doet die jober toe?
Voor hetzelfde geld kan je dokter
zijn in Doorn, of niet? Mijn perso-
nages worden heel wat vreemder
gevonden dan de exemplaren die in
Den Haag in het wild rondlopen. Je
ziet hier toch ook de krankzinnigste
figuren?"

Ironie
Een aanvankelijk wat onderschat,
maar aantrekkelijk element in Uw
werk is de ironie. „Ik heb de kritiek
nooit geanalyseerd, maar er zit iets
in. Het is wel gesignaleerd en dat
vind ik al heel wat voor een man die
niet bewust humoristisch bezig is.
Ellende biedt vaak openingen voor
een geestige, ironische of sarcasti-
sche benadering. Je schept afstand
op een niet-zwaarwichtige manier.
Dat hoort een beetje bij me, de
aard van het beestje. Ik observeer
graag, een beroepswaarnemer, de
invloed van het vak. Dat wil niet
zeggen dat ik als waarnemer een
soort ooggetuige-verslag geef en
niet meer dan dat. Het beeld van de
werkelijkheid is niet naadloos over
mijn verzonnen beeld te leggen.
Het tegendeel wordt stug beweerd.
Ik zet er niet voor niets roman of
novelle op. En toch heb ik elkekeer
nog grote moeite om te zeggen: ho
jongens, stop, dat ben ik niet. Ze-
ker, ik help een handje in die ver-
warring door bestaande plaatsen en
personen in te voeren, maar de wer-
kelijkheid van het verhaal is een an-
dere dan mijn dagelijkse realiteit."

3idet de Boekenweek in volle gang
')n veler ogen gericht op F. Sprin-
er. over wie tot voor kort werd ge-

dreven als 'hooggeacht in kleine
:r>ng'. Hoe voelt dat? „Goed, in
rincipe. Hoe goed merk ik pas nu
e lawine over me komt. Ik zat al
'e jaren in het buitenland en daar
laak je helemaal niks mee van re-
ePties. Af en toe arriveert er een
ak opgespaarde recensies. Goed

k|Por de kleine kring? Mij best. Nu
ilf dat plotseling heel anders en dat
)°elt ook goed. Dat gewoel. Ik
'°rd gedreven door verbazing. Ik
pst niet eens dat zoiets bestond.i^e opdracht van CPNB staat voor

aantallen. Ik krijg te
met een produktieproces,

J°rd naar de drukkerij gesleept,
'at is even slikken. Ik schrok me te'etter bij die drukker. Wat daar
ebeurt. Pallets vol boeken die van

naar magazijn worden ge-
euld. Mooi gezicht, zeker. Het
*eft heel lang geduurd voor er

'e nduizend exemplaren van één
(l?n mijn boekjes werden gedrukt

V dan nu vijfhonderdduizend tege-
'Jk. Het is wennen. Of het ook een

i5...? Ach."
Ü| . . .; Was dertien, veertien jaar toen er

en eind kwam aan de Japanse be-
ding. Dat was een bewuste erva-

Jng. „Mijn Indische herinneringen,
atavia, Malang, Bandung, worden

een deel beheerst door de Jap-
Dat deel wordt steeds
niet alleen voor mij,

°or veel mensen die dat jongheb-
#n meegemaakt. Je kunt niet voor

Ê"es vluchten in je werk. Je kunt de
ken sublimeren en ik heb dat in. kere zin wel in mijn verhalen ge-

:aan. Maar met het ouder worden
ffaat zon zaak toch vaker voor me

!an vroeger. Ik zie twee jongetjes,
J?" uit de goede mooie Indischejjd,het andere uit het kamp. Er is
2^l tik uitgedeeld. Schrijven als
*erapie, dat is misschien wat zwaar

j?zegd. Ik heb zeker dingen van me
'.'geschreven: weg ermee! Geen
-fkke kampboeken, dat hebben an-

ren al gedaan. Misschien kom ik
nog wel eens aan toe, maar dan

,°et het allemaal wel soft gespeeld
'11. Ik heb Dachau niet meege-

ipakt... leder heeft zijn persoon-
lik kamp. Ik vind de discussies in
P 'and over de vraag, waar het nu,rBer of het ergst was, volkomen

~'o°t.0°t. Ik weiger in zon forum te
zitten, want daar deugt hele-

"aal niks van."

Staat de vreugde van het formule-
ren voor het genoegen van schrij-
ven?. „Ik ben naar alle waarschijn-
lijkheid een nuchter mens. Geen
woord teveel. Ik ben altijd bezig
met (Je zaken te formuleren. Je
vindt iets, maar het is de vraag of je
het ook kunt gebruiken. Helder,
kort, maar met vreugde. Je moet
een boek met plezier kunnen lezen.
Driehonderd bladzijden is een stuk
gemakkelijker dan honderd. Ik heb
geen boodschap, zeker niet van die
lengte. Schrijven is voor mij niet
meer dan een behoefte. Ik kan niet
zonder. Het grootste deel blijft ge-
lukkigvoor andere ogen verborgen.
Ik gooi wat weg en er blijft wat lig-
gen."
F. Springer, de invloeden en de ver-
gelijkingen. Een schrijvende diplo-
maat? Terborch wordt genoemd.
De Verre Oost? Alberts wordt ge-
noemd. Buitenlands? Scott Fitzge-
rald, Waugh worden genoemd.
„Een man begint daarmee en de
rest neemt het over. Is dat uit ge-
makzucht? Ik weet het niet. Die
volstrekt ridicule naspeuringen!
Romanfiguren, ja zelfs de initialen
zijn met elkaar in verband gebracht.
Wat denk je daarvan? F.S. zou zo-
wel voor Francis Scott Fitzgerald als
voor F. Springer staan. Daarover
krijgen ze een essay bij elkaar. Dan
denk ik: niet te diep zoeken, jon-
gens! Ik geef toe dater ook wel con-
clusies opduiken waarvan ik moet
zeggen: onbewust kan het zo wel
zijn."

„Ik ga altijd zeer serieus in op vra-
gen en scripties van scholieren. Dat
vind ik leuk, het hoort er bovendien
bij. Ja, ik sta op de lijsten. Ik schrijf
niet moeilijk, niet veel, althans
geen dikke boeken. Dat maakt je
een aantrekkelijk object voor de
leeslijst. Ook dat verbaast me wel.
Wie denkt er nu bij het schrijven
aan het bestaan van examenlijsten?
Het circus van de Boekenweek te-
gemoet. Deel van de Collectieve
Propagandamachinerie. Springer
als podiumkunstenaar? „Ik probeer
het zo relatief mogelijk te zien.
Springer gaat niet op de schouders.
Je stormt door het land, alsdeel van
de karavaan. Vandaag Hoogeveen,
morgen Vlissingen, overmorgen
Helmond, bij wijze van spreken.
Het is een heuse taak. De uitgeverij
heeft mij voor de uitvoering van
e'en en ander een Wirklicher Ge-
heimrat bezorgd en die regelt alles.
Ik lees liever op die avonden niet uit
eigen werk. Dat is saai en vooral
vervelend voor F. Springer. Ik houd
ook niet graag lezingen, dus is een
aantal mensen uit de schone lette-
ren vriendelijk verzocht mij te be-
vragen. Dat doen ze nog ook, dus ik
weet - de heren kennend - zo onge-
veer wat me te wachten staat. Sprin-
ger komt niet uit de strijd als De
Grote Schrijver. De man is niet be-
langrijk, het gaat om Het Feno-
meen. Voor de Boekenweek heet
dat ditmaal Springer, de dag daarna
alweer Jan Raas".

A.O.

Geëerd fantast
U schuift situaties in tijd en plaats in
elkaar om aan de werkelijkheid van
het verhaal toe te komen? „Precies
dat. Zaken, personen, hun anekdo-
tes, een velletje aantekeningen. Ik
laat bijvoorbeeld romanpersonages
zaken overkomen dieeen ander we-
zen in of buiten zijn omgeving,
overkomen zijn. Maar de mensheid
leest zon vernaai en zegt: verdomd
dat is Springer, die was daar toch
controleur of ambassadeur! Het is
heel moeilijk om dat tegen te spre-
ken. Ik ontken de autobiografische
elementen niet, maar ik moet er
niet aan denken mijn eigen biogra-
fie te schrijven. Het is heel eenvou-
dig. Zou ik hetzelfde schrijven en
op Rottum wonen in plaats van in
Bangladesh, dan was er geen vuiltje
aan de lucht. Dan zou ik een geëer-
de fantast zijn. Maar ja, wie woont
er nou ook in Bangladesjh? Soms
gaat het heel ver, dat zoeken. In een
verhaal komt een reunie voor van
oud-scholieren. Nu moet ik toch
meemaken dat een Neerlandicus
een serieus bedoeld onderzoek
heeft gedaan onder mijn ex-klasge-
noten! Hoe was die Schneider in de
klas, klopt dat wel allemaal wat-ie
nu schrijft, dat soort vragen! Heb-
ben jullie wel zon reunie gehad?
De brave borsten weten van niets;
die herinneren zich mij niet eens.
Hij heeft er wel een heel verhaal
van gemaakt..."

I* Woon- en werkplaatsen zijn
.''ak het decor van de verhalen en
fians genoemd. Zijn ze niet iets

Teer dan decorstellingen? „Ja, ik
j/.nk dat mijn speelruimte verder
,'kt dan het decor. Die heeft ook

■naken met de binnenkant. Mijn
fhalen spelen voor een groot deel
j/^rdaad in en rond de steden

jk werkte. Dat is exotisch, ver.eB, dus heeft het wel iets pittigs
r°r Nederland. Daar komt bij dat
F lv ak van diplomaat die sfeer ken-

" Leo Tolstoj
Citati als gids in het
universum van Tolstoj

Ter gelegenheid van de boeken-
week worden naast het traditionele
geschenk steeds vaker speciale uit-
gaven op de markt gebracht. Die
boeken en boekjeskrijgt men welis-
waar niet cadeau, maar zijn voor
een vriendenprijs verkrijgbaar. Zo-
als bekend is dit jaar de novelle
Sterremeer van F. Springer het offi-
ciële boekenweekgeschenk. Er zijn
echter verschillende alternatieven.

Vooral De Bijenkorf zorgt ieder
jaarvoor serieus tegenspel. Het wa-
renhuis gaf de afgelopen jaren no-
vellen uit van W. F. Hermans,
Adriaan van Dis, HugoBrandt Cor-
stius en Harry Mulisch. Deze keer
vroeg men Gerrit Komrij, die als
dichter en essayist een grote naam
heeft opgebouwd. Proza heeft men
nog niet dikwijls van hem kunnen
lezen. Daar komt nu verandering
in, want ongeveer gelijktijdig met
het in opdracht van De Bijenkorf
geschreven De pagode (56 pag./

’ 4,95) zal ook een roman Over de
bergen verschijnen. Hoofdpersoon
van De Pagode is Thomas, een
plichtsgetrouwe bediende in een
vervallen landhuis. Hij denkt dik-
wijls terug aan betere tijden, nu om
hem heen zulke gruwelijke dingen
lijken te gebeuren. Het sfeervolle
verhaal kent een verrassende ont-
knoping.

Bij de Hema viert men de boeken-
week met een novelle van Boude-
wijn Büch. De Hel (80 pag./ ’ 5,75)
heet het charmante boek over het
schoolleven van Winkler Brock-
haus. Alle vertrouwde bestandde-
len van Büchs proza zijn weer aan-
wezig. Dat wil zeggen dat autobio-
grafische gegevens tot een tragiko-
medie worden versmolten. De hel is
voor de hoofdpersoon het gymna-
sium waar een bar regime heerst.
Hij heeft het moeilijk tot zijn vader
ingrijpt, twee leraren worden we-
gens antisemitisme ontslagen. Op
een dag wordt Winkler toch van
school gestuurd. Desondanks wordt
hij een succesvol man. Jaren later
krijgt hij begrip voor de gehate lera-
ren.

Vroom & Dreesman verrast zijn
klanten met Pure Luxe (72 pag./

’ 5,90), een bundel met acht co-

lumns van Jan Kuitenbrouwer. Als
weinig anderen heeft hij oog voor
modieuze dwaasheden. Deze maal
bericht hij over gevallen van 'weel-
depijn', dat hij omschrijft als 'een
zeurend kloppen in de koopklier,
gecombineerd met een hinderlijk
trekken van de betaalspier'. In zijn
beschouwingen over o/ider meer
dieetbier, campeerartikelen, de te-
lefax, afstandsbediening toont hij
dat het ook voor koopkrachtigen
steeds moeilijker wordt om niet
achter te lopen.

Veel van de exclusieve uitgaven
voor de boekenweek zijn het gevolg
van een aardige inval. In het verle-
den had men bij De Bijenkorf soms
vruchtbare ideeën, dit jaarbleef het
bij enkele flauwe ideetjes. Zo heeft
de bloemlezing Het Literair Lees-
boek (192 pag./ ’ 12,50) een nogal
geforceerd thema. De opgenomen
literaire fragmenten hebben de lite-
ratuur tot onderwerp. Qok De
Ideale Bibliotheek (136 pag./

’ 9,90) is geen uitgave die enthou-
siasme kan wekken. Het werk heeft
als ondertitel '100 boeken die ieder-
een gelezen moet hebben. In wer-
kelijkheid worden dertig boeken sa-
mengevat die dikwijls op leeslijsten
van scholieren voorkomen.

Een gelukkiger greep deed men dit
jaarbij de Libris-boekhandels. In
hun exclusieve bundel Een Uitgele-
zen Hartstocht 220 pag./ ’ 19,90)
wordt de geschiedenis van vijftig
'cultboeken' uit deze eeuw op een
aantrekkelijke manier behandeld
door Jaap Goedegebuure en Ar-
nold Heumakers. Het gaat over
voordehandliggende werken als Le
grand Meaulnes van Alain-Four-
nier, Der Steppenwolf van Hesse,
De avonden van Reve. Behalve de
beschouwingen over deze boeken
zijn uitvoerige fragmenten, illustra-
ties van Siegfried Woldhek en
vraaggesprekken met literatoren
opgenomen.

Het heeft vele voordelen dat het of-
ficiële boekenweekgeschenk geen
alleenvertoningsrecht meer heeft.
Alleen is één boekenweek te kort
om alle boekenweekboeken te le-
zen.

dat Tolstoj na Oorlog en Vrede het
veelzijdige concept vergat en met
een 'schone lei' aan Anna Kareniha
begon, waarin hij louter voor de
grap een van de bijfiguren schetste
naar voorbeeld uit de 'pil.

De biografie, (nogmaals: beter
ware essay) sluit in ieder geval
moeiteloos aan op de intellectuele
omgeving waarin Leo Tolstoj des-
tijds verkeerde en waarin zelfs de
bekentenissen van zijn nicht rieken
naar inzicht.

Daar waar veel lezers zuchten in de
diepe krochten waar zij aan de hand
van de klassieke Russische schrij-
vers zijn beland op zoek naar de
bron van het bestaan, fungeert Cita-
ti als een betrouwbare gids. Maar
de befaamde biograaf spreekt wel in
de taal van de schrijvers.

E.H.

overledene. Tolstoj bleek een 'de-
monisch narcist'. Overtuigd van
zijn buitengewoonheid, betwistte
hij zelfs heimelijk de voorrechten
van de schepper. Trots was hij op de
letters die zijn naam vormden.

De kruistocht die Lev Tolstoj in
Oorlog en Vrede ondernam was
voornamelijk bedoeld tegen de on-
waarachtigheid. Al kun je de opzet
van een omvangrijk meesterwerk
als dit niet in enkele woorden van-
gen, zoals Citati ook begrepen moet
hebben. Voor wie van de hoed en
de rand wil weten kan de gedegen
studie van Citati naar de zieleroer-
selen van de schrijver uitkomst bie-
den.

Met de publicatie van Oorlog en
Vrede sloot Tolstoj een periode af.
In een brief aan zijn nicht schrijft hij
zelfs dat hij van het boek walgt: „Ik
kreeg hetzelfde gevoel als iemand
die de sporen van een orgie ziet
waaraan hij zelf heeft meegedaan".
Het is ook moeilijk voor te stellen

bed behalve onverstaanbare war-
taal, mompelde 'ik kan niet insla-
pen, ik schrijf nog steeds. Ik schrijf
en alles grijpt prachtig in elkaar.

iS'ri deze eeuw leefde er op
o..Kussische landgoed Jasjana

jf. Jana een meisje genaamd
iyJaria, dat na het lezen van
jJechov meende dat er nooit
Üo zo deP 'n naar ze was
Ve r̂êedrongen als deze schrij-

!^ ■ Deze anekdote wordt eerst„e interessant wanneer
6r dat dit meisje de doch-

van Lev Tolstoj.

Wie deze biografie ter hand neemt
om te weten in welke omstandig-
heid de schrijver ter wereld kwam,
hoeveel toneelstukken hij schreef,
waarom het bijna tot een duel met
Dostojewski kwam, hoeveel geld
hij verdiende of welke schrijvers
hem bekoorden, komt bedrogen
uit. De noemer biografie is daarom
ook misleidend, het woord 'essay' is
meer op zijn plaats. Heel summier
schildert Citati de jeugd en de laat-
ste levensjaren van Tolstoj. Het
zwaartepunt van het boek ligt in de
analyse van Tolstojs belangrijkste
twee werken.

De Italiaan legt de hoofdpersonen
uit Oorlog en Vrede (en dat zijn er

p 0
'n Italië bekroonde Tolstoj-

\jpfie van Pietro Citati wordt
u^'ijk hoe het mogelijk is dat
fornt tot zu"c een bekentenis
b||j, -De kinderen van de schrijver
Wk. 'n eerste instantie niet zijn
?ij n delingen van vlees en bloed te
Ks 'T,aar de door hem geschapen
% n°nages in Oorlog en Vrede en

arenina. Tolstoj was een'ver pur sang, die op zijn sterf-

nogalwat) en Anna Karenina op de
divan en onderwerpt ze aan een
psychologisch kruisverhoor, verge-
lijkt hun karakterstructuren, geeft
aan welke functie ze hebben in het
universum van Tolstoj en roept ge-
tuigen op uit de wereldliteratuur.
Zo krijgen zelfs Julien Sorel (Stend-
hal) en Homais (Flaubert) een
plaats. Dat vergt veel literatuurken-
nis van de lezer, daar bijvoorbeeld
Sorel niet geïntroduceerd wordt.

En daar blijft het niet bij. Citati
ontrafelt Oorlog en Vrede zo ver,
dat opperste concentratie geboden
is en een innige band met Tolstoj
vereist. Het karakter van de schrij-
ver zelf mag de lezer afleiden uit de
compositie van Oorlog en Vrede die
Citati afbreekt en weer opbouwt.
Allereerst wekt de biograaf de om-
geving van de jonge Tolstoj tot le-
ven, om vervolgens over te gaan tot
het oproepen van de geest van de

Tolstoj-biografie - Pietro Citati
uitgeverij de Prom, ’ 37,50.

Zaterdag 17 maart 1990 "39

De in 1932 in Batavia geboren schrijver F. Springer debuteerde in 1962 met de verhalenbundel
Bericht uit Hollandia. Daarna volgden Schimmen rond de Paruia (1966), de politieke legende De
gladde paal van de macht (1969), de romans Tabee, New Vork (1974), Zaken overzee (1977),
Bougainville (1981) en Quissama (1985). Springer schreef het deze week gepresenteerde ge-
schenk voor de Boekenweek, de novelle Sterremeer. In diezelfde Boekenweek brengt de Am-
sterdamse uitgeverij Querido al deze titels uit in een uniforme editie. Onder zijn eigen naam C.J.
Schneider publiceerde Springer gedichten in de tijdschriften Tirade en De tweede Ronde.

De zesde dag,
toekomstvisie
van Primo Levi

'Ik gooi wat weg en
laat wat liggen'

Limburgs dagblad boeken
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1 ~^~» *EEEESSF- I n__ian qwLï met het Al9emeen Ziekenfonds voor de_, te1.:04490-95656 Mijnstreek te Heerlen en bevindt zich momenteel
ï in de transformatie naar één nieuwe organisatie
' met in totaal circa 460.000 verzekerden.
w Vooralsnog zal vanuit twee lokaties worden

JTJ geopereerd. Op termijn wordt geopteerd voor één
centrale vestigingsplaats.

É
TT De afdeling Comptabiliteit is belast met de

■j^ crediteurenadministratie ten behoeve van
m jMJ ~^m^^ zorgverleners en instellingen en met de financiële
■ W administratie van de organisatie. De kerntaken

van de financiële administratie richten zich op de
.^^mr grootboek- en debiteurenadministratie, alsmede
WWr op het samenstellen van begrotingen en de

jaarrekening.

De administratie vindt plaats in een geavanceerde geautomatiseerde
omgeving.

Binnen de afdeling Comptabiliteit is de functie vacant van

_ financieel medewerker
op H.8.0.-nivo

funktie-inhoud
De accenten binnen het takenpakket zullen m.n. liggen op het terrein
van:
- de geautomatiseerde grootboekverwerking;- de verwerking van diverse debiteurenadministraties;

- de samenstelling van periodieke exploitatie-overzichten en de
jaarrekening.

funktie-eisen
van de kandidaat voor deze functie wordt verwacht:
- opleiding HEAO-BE of gelijkwaardig;- goed analytisch vermogen;
- goede contactuele vaardigheden;- grote mate van initiatief en zelfstandigheid;
- affiniteit met automatisering;
- leeftijd 20-25 jaar;
- ervaring in een geautomatiseerde financiële omgeving is een pré.

informatie
nadere informatie met betrekking tot de vacature kan worden verkregen
bij de heer H. Kusters, chef afdeling Comptabiliteit, tel. 04490-95620.

sollicitatie
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief vóór 29 maart
a.s. te richten aan de heer H. Wachelder, personeelsfunktionaris van het
Centraal Ziekenfonds, Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard.

STESKA INTERNATIONAL B.V.
Postbus 1100
Wenckebachstraat 14
6460BC KERKRADE-WEST

Wij zijn een textielbedrijf dat in 3-ploegendienst hoogwaardige en modische
dames- en herenbovenkledingstoffen vervaardigt.

Ter versterking van onze weverij-afdeling, zijn wij op zoek naar een

WEVER m/v
ot iemand die hiervoor opgeleid zou willen worden.
Gezien het toekomstbeeld dat wij van deze persoon voor ogen hebben,
zouden sollicitanten minimaal een LTS-C (elektro/metaal) of gelijkwaardige
opleiding gevolgd moeten hebben.
Deze functie wordt uitgeoefend in 3-ploegendienst.
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Vakopleiding voor deze functie geschiedt zowel binnen als buiten het bedrijf,
in het kader van de Betex-opleiding, binnen het leerlingenstelsel.
Salariëring volgens de CAO voor de textielindustrie.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties t.a.v. de heer G. Volmer.

Huize Op de Bies
Huize Op de Bies is een centrum voor ambulante dienstenverleend,

geestelijk gehandicapten inSchimmert, Ten behoevevan de zorgverlening aan
waarinuiteenlopendedienstenworden onze bewonerswerken in Huize Op de

aangeboden, zoals wonen,
_ Bies ca. 225 mensen uit diverse

dagaktiviteiten, rekreatie en "'CV^-^J^^v disciplines,
bewegingsaktivering, begeleiding, T*^S^2Sï*^ Hui"°° *** Biella"'"'cc" nieuw

verpleging enbehandeling ten > -ff^^O?* PfftöfV^. te bouwencentrum voorgeestelijk
behoevevan 230 geestelijk 'Yij;£'tM HHM%*9S» gehandicapten inde gemeente

gehandicapten. ~~*jrr*'-''>jy%l mafitS&r' Landgraaf betrekken met moderne-en
Een grootaantal van deze bewonen is '■.?*s£. HSL^rijtf eigentijdse accommodaties.Van

tevenslichamelijk gehandicapt. In de J4*ïySlH'fr3rïl "i» 1""» medewerkerswordt verwacht
vorm von dagverpleging, kort verblijf J_^J^ijE^j3»yi<?2l£jC dot"I bereidzijn l.z.t. hun
enandere voorzieningenworden voor "^~"~" ■^~~-~-~' werkzaamheden in Landgraaf uit te

de regio OostelijkZuid Limburg tevens t^—' oefenen.

Binnen de verplegingsdienst van Huize Op deBies is de functie vacant van:

plaatsvervangend
afdelingshoofd m/v

Taken:
het assisteren en zonodigvervangen vanhet afdelingshoofd; hetmede verrichten vanalle
werkzaamheden die betrekking hebben op het verzorgen, begeleiden en behandelen

van de bewoners.
De mogelijkheid isaanwezigom t.z.t. defunctie in deeltijdverband (minimaal 80%) uitte

oefenen.

Vereisten:
diplomaZ-verpleegkundige, -A-verpleegkundige of -HBO-V; leidinggevende

capaciteiten; enige jaren ervaring in de zwakzinnigenzorg strekt tot aanbeveling.

Werktijden:
wisselende werktijden (mcl. weekenden).

Arbeidsvoorwaarden:
conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Nadere informatie omtrent deze vacature kan telefonisch worden ingewonnen bij
mevrouw M. Schielen, hoofd verplegingsdienst, Huize Op deBies (tel. 04404-1751).

Schriftelijke sollicitatiesonder vermelding vanvakaturenummer 900028binnen 10dagen
na het verschijnen van dit blad te richten aan de dienst Personeel & Organisatie van

onderstaande Stichting, Postbus 5001, 6097ZG Heel.

Huize Op de Bies maaktdeel uit van de HuizeSt. Annate Heel met 476bewoners en
Stichting St. Anno dietol doelstelling heeft I HuizeMaaiveld te Maastricht met 300 bewoner»,

optimalezorg te verstrekken aanmensenmet (VeKfeH ln '°,aal "'(" ca IMO medewerkers
een geestelijke handicap. \kll^^B betrokkenbij de zorg voor deze mensen met

Tot de Stichting St. Annobehorenvoorts WJI I eengeestelijke handicap.

I Stichting St.Anna ■

£7\
a \

Groene Kruis Heuvelland
De Distriktsvereniging Het De Distriktsvereniging Het Groene Kruis Heuvelland is voor de verpleging
Groene Kruis Heuvelland wordt en verzorging verdeeld in acht basiseenheden
aevormd door de voormalige Deze basiseenheden bestaan uit teams van wi|kverpleegkundigen en wi|k-

i ii. " ziekenverzorgenden en staan onder leiding van een hoofdwijkverpleegkun-
erkende kruisverenigingen in ~ a 3

deze regio. Binnen een aantal basiseenheden bestaan devolgende vakatures:

De organisatie is aktief op het A BASISEENHEID GROOT-MEERSSEN, in het team Meerssen, met als werk-
gebied van pre- en postnatale gebied de plaatsen Rothem en Meerssen:
zorg, kraamzorg, jeugd-
gezondheidszorg en wijkzorg, WIJKZIEKENVERZORGENDE Iïl/Vvoedingsvoorlichting eridieet- y, dienstverbandtadvisenng, gezondheidsvoor-
lichting- en opvoeding GVO, -m]khï kunt y kontakt me, de heer p. Do|S/ hoofd-het verstrekken van verpleeg- wijkverpleegkundige, telefoon 04450-2027.
artikelen en deorganisatie van
zeer uiteenlopende cursussen B BASISEENHEID OOST, in het team Gulpen, metals werkgebied de plaatsen
en voorlichtingsaktiviteiten. Gulpen, Wijlre en Eys:

WIJKZIEKENVERZORGENDE m/v
in een full-time dienstverband

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met Mw. P. Smeets,
hoofdwijkverpleegkundige,telefoon 04450-2027.

FUNKTIE-EISEN: - kandidaten worden geacht bin-
- diploma ziekenverzorging of nen een straal van ± 20 km van

diploma MDGO-VP; het werkgebied te wonen.
-in het bezit zijn van de applica- - specifiek geldt voor funktie A dat

tiecursus of de bereidheid deze bij gelijke geschiktheid de voor
te volgen; keur uitgaat naar een man.

- in het bezit van rijbewijs en auto.
SALARIËRING ENARBEIDS-

VAN DE KANDIDATEN VOORWAARDEN
WORDT VERWACHT DAT Ten aanzien van de salariëring en
ZIJ. arbeidsvoorwaarden is de CAO
- bereid zijn tot samenwerking; voor het Kruiswerk van toepassing.
- affiniteit hebben met ouderen-

zorg/chronisch zieken; SOLLICITATIES
-in staat zijn methodisch en syste- Sollicitaties kunnen schriftelijk tot

matisch te werken; 31 maart 1990 gericht worden
- een eigen visie hebben op wer- aan de heer W. Feyt, Hoofd Per-

ken binnen het 2e deskundig- soneelszaken van de Distriktsvere-
heidsnivo. rtiging HetGroeneKruis Heuvelland,

Postbus 1307,6201 BH Maastricht,
ALGEMEEN onder vermelding om welke
- een medische keuring maakt deel vakature(s) het gaat.

uit van de selectie-procedure;

| KUNSTSTOFFEN GELEEN

Assistent-
KÜNSTSTOFBEWERKER

tn ons bedrijf verkopen wij kunststof platen op maat.
zoals bijv. plexiglas en PVC. Ook maken wi| van
deze platen alterlei produkten voor bedrijven, winkels
of particulieren.
Wij zijn een modem, goed georganiseerd klem
bedrijf, waar het prettig werken is..
Om aan devraag te kunnen blijven voldoen, zoeken
wij een enthousiaste medewerker, diebinnen ons

! bedrijf een vak met toekomst, hetkunslstofbewerken.
al werkende wil aanleren.
Speciale opleiding of ervaring is niet vereist.
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken
wij u om uw schriftelijke sollicitatie binnen 5 dagen
toe te zenden aan:
DAEMEN KUNSTSTOFFEN
t.a.v. Léon Daemen
Hofdwarsweg 7, 6t6t DE Geteen M3IS

i

EDAH Heerlen
vraagt met spoed

2 WINKELBEDIENDEN
32/40 uur
Werkzaamheden: - lossen/verwerken vracht;- zuivel/diepvries verzorgen;- winkel vullen.

Leeftijd plm. 18 jaar.
Opleiding LDS.
Info: mevr. Peulen, tel. 045-212319. M4O

,

Automobielbedrijf

Creusen B.V.
Fiat-dealer voor Heerlen en
omstreken,
vraagt met spoed voor zijn
nieuwe bedrijf

1e MONTEUR m, apk

Sollicitaties:
Autom.bedr. Creusen B.V.
Parallelweg 34
6411 MD Heerlen
tel. 045-742121

r* f f t
Open universiteit
De Open universiteit iseenzelfstandige rijksinstelling voorhoger
afstandsonderwijs. Zij ontwikkeltbinnen produktgroepen
schriftelijke cursussen overzeven leerstofgebieden. Deze cursussen
kunnen door destudenten worden gecombineerd totpersoonlijke
onderwijsprogramma's. Hiervoorkunnen WO-, HBO,Kort Hoger
Onderwijs en dossierdiploma'sgehaald worden.

Deafdeling Produktie en uitbestedingis ondermeer belast met de
grafischeproduktie van cursusmateriaal. In dezeafdeling wordt
nauw samengewerkt tussen de subafdelingen Interneproduktie,
Redactie, Bedrijfsbureau en de uitgevers van de Open universiteit.
De afdeling Interneproduktie is belast met de tekstverwerking,
inclusiefpagina-opmaakmetbehulp van de Appie Macintoshcomputer, ■van detoegeleverde manuscripten en de vormgeving van het
cursusmateriaal.
Bij deafdeling zijn Qfrca 14 medewerkers werkzaam. Voorts wordt
vulgewerkt metfreelancers.
ln verband met interne promotie wordt op korte termijn
gezocht naareen meewerkend

groepsleider
tekstverwerking m/v
vacaturenummer: LID 90015

Taken: leiding van 8 beeldschermmedewerklstters;
coördinatie van de werkzaamheden van deze
medewerklsUers; controle opkwaliteit enkwantiteit van
dewerkzaamheden; instructie; pagina-opmaaken
tekstverwerking.

Ou
Eisen en salaris: minimaal HAVO-opleiding met bij
voorkeur wiskunde; kennis vanen ervaring met

" tekstverwerkende en desk-top publishingapparatuur;bij
voorkeur leidinggevende ervaring; goede communicatieve
en uitdrukkingsvaardigheden;ervaring en/ofopleiding op
hetgebied van grafische technieken en informatica
strekken tot aanbeveling.
Het salaris wordtafhankelijk van ervaring en opleiding
nader vastgesteld en bedraagt vooralsnog maximaal

’2.755,- bruto per maand(schaal 4 BBRA).

De standplaats is Heerlen.

Arbeidsvoorwaarden en procedure: de rechtspositie is
overeenkomstig rijksrichtlijnen. Het personeelsbeleid van
de Open universiteit is gericht opgelijke kansen voor
mannen en vrouwen. Terbevordering van een
evenwichtige man-vrouw-verhouding in de organisatie
worden vrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het
vacaturenummer opbriefenenveloppe inzenden vóór
31 maart en richten aan hetCollege van bestuur van de
Open universiteit, tav de afdeling Personeelszaken,
Postbus 2960,6401DL Heerlen.

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen
bij de heer H.M. van Leeuwen, hoofd Interne produktie,
telefoon 045-762697.

4+ / /

ministerie van verkeeren waterstaat

vraagt voor Rijkswaterstaat, directieLimburg in Maastrichteen

Medewerker Administratieve
Organisatie (v/m)
(HBO-niveau)

De directieLimburg telt circa 600medewerkers enheeft als taak het
beherenvan de autosnelwegenen hoofdvaarwegenbinnen deprovincie
Limburg.
De afdeling Bedrijfseconomische Zaken ondersteunt het management op
bedrijfseconomisch gebied. Zij leverteen bijdrageaan een doelmatigeen
doeltreffendebedrijfsvoering, onder meer door het beschrijvenvan taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, etc in een adequate administratieve
organisatie.

Functie-informatie
- opbasis van richtlijnen onderhoudenen verder uitwerkenvan het

Handboek AO- analyserenvan processen, procedures, regelingen enz. met de daarbij
behorende informatie en het doenvan voorstellen ter verbetering

- ontwikkelen van methodiekenvoor het beheersen van formulieren-
stromen- aangeven van de noodzakelijkefunctiescheidingen

- deelnemenaan (landelijk) overleg.

Functie-eisen- HBO werk-en denkniveau
- kennis van bedrijfskundigetechnieken, AO- en informatiesystemen,

automatiseringen organisatorische verhoudingen
- goede contactueleen redactionele vaardigheden
- creativiteit.

Uwstandplaats is Maastricht.

Uw salaris bedraagt minimaal’3.152,- en maximaal’4.891,- brutoper
maand.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.L. Hoofs, ___
hoofdBedrijfseconomische Zaken, telefoon 043-294186.
Uw schriftelijkesollicitatie kunt u binnen 10 dagen zendenaan Rijkswater-
staat directieLimburg, ta.v. mevrouw A.J.A. Meijer, Postbus 25,
6200 MA Maastricht.

De Rijksoverheid wil meer vrouwen in dienstnemen. Bij gelijke geschikt-
had van kandidaten genieten vrouwen devoorkeur.
De mogelijkheid totkinderopvang is aanwezig.

Werk dat jehetgevoel geeft op vakantie te zi jr'
RECEPTIONISTE IN

RESORT HOOG VAALS (M/v)
Luxe chalets. Talloze culinaire en sportieve mogelijkheder

Een prachtig landschap. En mensen die heerlijk op vakantie zijn.
Kortom: Resort Hoog Vaals. Wellicht jouwwerkterrein als jevoldoe
aan de volgende profielschets:

* representatief en circa 25 jaar diensten? Stuur dan je schrift*

* goedekennis van de moderne lijke sollicitatie, voorzien va*
talen, met name Duits een pasfoto aan: Bohemen

* opleiding op HAVO-niveau en Resort Hoog Vaals, Randweg 1
Middelbare Hotelschool 6291 DC Vaals, t.a.v. de he 4

* ervaring met geautomatiseer- R. van Veen. \
dereserveringssystemen iQ\,

* enkele jaren ervaring in een <^Fw >£hote'

b .. BOHSMSNIHeb je interesse en geen RESORTSV Jbezwaar tegen onregelmatige \^ _^/
____>

-a'

Kans bij Kien!
Kien is een van degrote namen op het gebiedvan

kleding voor dames, heren en kinderen. In 50
vestigingen over het hele land presenteert Kien

haarkollekties die uitmunten door stijl en
opvallend redelijke prijzen. Werken bij Kien

betekent verrassend veelzijdigbezig zijn.
Ook in ons filiaal te Hoensbroek.

Daar bestaat opkorte termijn behoefte aan
een enthousiaste

Bedrijfsleider/ster
Het gaat hier om een bijzonderebaan met een grote

eigen verantwoordelijkheid voor zowel de uitstraling van
de winkel als voor de resultaten. U werkt zelfstandig
binnen een grote organisatie, geeft leiding aan een

klein en flexibel in te zetten team. Onze voorkeur gaat uit
naar een kandidaat met de opleiding M.D.S. of

M.D.G.0./M.K. Leeftijd tussen de 23 en 30 jaar.
Naast verkoopervaring beschikken over feeling voor

mode en bovendien taktvol met mensen om kunnen gaan.
Hebt ubelangstelling? Richt dan uw schriftelijke

sollicitatie aan: Confendex 8.V., Werkmaatschappij KIEN,
afd. Personeelszaken, Liebergerweg 28,1221JS Hilversum.

, marnes
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(Ml "LOUIS MARIE JAMIN"
STICHTING TOT HULP AAN LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN

Informatie In verband met het aanvaarden van een werkkring elders van de
hetAktiviteitencentrum Maastricht biedt huidi9e directeur, roept de stichting voor haar voorziening

2SSSS? AKTIVITEITENCENTRUM MAASTRICHT
doelstelling: integratie en bevordering van belangstellenden op te solliciteren naar de functie van
de socialeredzaamheid.

In het kader van doelgerichte ID Cl C I ED f IV/l /\/\aktiviteitenprogramma's, wordt gewerkt UI ita W tUI 1 l IVI/ V f
volgens een projectstructuur, waarbij » #
projectleiding en medewerkers 0.1.v. de Inhoud van de functie:
directeur gezamenlijk gestalte geven aan _ het voeren van een actief, stimulerend en innoverend beleid m.b.t.de inhoud van de programma's. het ontwikkelen en uitvoeren van aktiviteitenprogramma's ten

behoeve van deelnemers;
Het aktiviteitencentrum wordt - het mede richting geven van een toelatings- en begeleidingsbeleid in
gefinancierd in hetkader van de samenwerking met een team van externe deskundigen;, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - het dagelijks leiding geven aan een vijftiental medewerkers;
(AWBZ) en heeft een erkenning van 45 - het zorgdragen voor een adequaat personeelsbeleid;
deelnemers per dag. - het voeren van een verantwoord financieel beleid;- het onderhouden van externe contacten met instellingen enHet aktiviteitencentrum behoort tot de instanties op aanverwante terreinen.
stichting "Louis Marie Jamin", met de v ■ * ■volgende voorzieningen: vereisten:
- A.C. Maastricht - een HBO-opleiding (sociaal-culturele sector, inrichtingswerk,- A.C. Kerkrade onderwijs of gehandicaptenzorg);- A.C. Sittard - vijf jaar ervaring in de gehandicaptenzorg en/of de sociaal-culturele- Woonvorm Schaesberg sector;
-Woonvorm Geuloord - ervaring en/of opleiding ten aanzien van management en/of

personeelsbeleid;
De stichting "Louis Marie Jamin" werkt in - aantoonbare affiniteit met het werkveld;
een gedecentraliseerde structuur, waarbij - leeftijd minimaal 30 jaar.
instellingsdirecteureneen verregaande Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn geregeld volgens de CAO vooreigen verantwoordelijkheid en dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen.beslissingsbevoegdheid hebben. a
Ondersteunende diensten en De sollicitatieprocedure omvat een gesprek met een
coördinerende aktiviteiten worden medewerkersdelegatie van het aktiviteitencentrum. Een medisch en
verzorgd dooreen centraal bureau. psychologisch onderzoek maken bovendien deel uit van de procedure.

Schriftelijke sollicitatiesworden binnen veertien dagen ingewacht bij de
secretaris van het stichtingsbestuur, de heer Zonnenberg, p/a centraal
bureau stichting L.M.J., Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de directeur centraal
bureau, drs. F. Lambermon, telefoon 043-649088. 5«25

i.
Erkens BakkerijenB.V. gevestigd te Brunssum heeftreeds —..

r meer dan75 jaareen toonaangevendenaam in deLimburgse

OJpbakkerijwereld.Dagelijks wordener versbrood envlaaien ge-

Irtift'fiJiïW^' leverdaan levensmiddelenzaken. Voor deverdere distributievan
flCflJw^ r '-f haarkwaliteitsprodukten maakt Erkens BakkerijenB.V. o.a. gebruik X. /infóWL----vaneen eicjenfüiaalketen. Via dezewinkels wordenook de Bake-off \

>t^OKtöQfcZzZ-^^ produktenvanErkens Bakkerijen B.V. verkocht. In detoekomst wordt de %
GrKGriS *^^~^ expansie van ErkensBakkerijen B.V. onderandere gezocht in hetuitbrei- ■dlftefprjïpn hV denvan de filiaalwinkels. Om dezegroeizowelvoor filiaalhouder alsvoor ■p«\lVd IJd lUV ErkensBakkerijenB.V. succesvol te latenverlopen zijn wij opzoek naar ■

een m/v

Manager filialen I
I MOOx^i\^SfGoa(iteït meer is dan een produkt alleen I

Functie: ErkensBakkerijen B.V. vraagt: personeelkernwoorden zijn.
- U wordtverantwoordelijkvoor - Een commercieel-economische - Goede primaire en secundaire

de filiaalwinkels. Hierbepaalt u opleidingop HBO-niveau. arbeidsvoorwaarden.
! medemet defiliaalhouders de - Verkoop ofleidinggevende

commerciëlerichting middels ervaringbinnenboven- Voelt u ervoor om samenmet
periodiekoverleg. genoemdeofaanverwante ErkensBakkerijenB.V. de aller-

-TJbewaakt deformule- branches. beste te worden, schrijf danuw
uitgangspuntenvan defilialen, - Woonachtig te zijn inLimburg. sollicitatiebriefmetcv. onder
geeft aanwijzingen t.a.v. - Leeftijd 25-40 jaar. vermeldingvanref.nr. 44.7273 aan, produktpresentatie,-innovatie - Bereidheid veelvuldig tereizen. MercuriUrvalß.V., Vrijthof50-51, ■
en winkelverzorging. 6211LE Maastricht. M

1 - U bent de contactpersoon voor ErkensBakkerijen B.V. biedt: Voor informatie: 043-251291. m
\ deafnemersvia hetlevens- - Eenfunctie met grotezelf- De eerste kennismakingzal op m
\ middelenkanaal. standigheid,waarinuuw uitnodigingplaatsvinden op M
\ - Vanu wordt een creatiefen commerciële creativiteit 4 april 1990. f

inventiefmeedenken volledigkunt ontplooien. mm^MMMMmWÊk W^mmmW\\ S
>a^ verwacht binnen het - Werken in een sterkgroeiend if^V PP^rT^T^^l^^commerciële team. bedrijfwaar inbreng en inzet van |Jj tA^. [m^jLj^U

Als werken aan het milieu van
Limburg voor u een uitdaging is...

De afdeling Milieu van de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat U hebt uwacademische opleiding (milieukunde of chemi-
en Milieu van deprovincie Limburg heeft een coördine- schetechnologie) voltooid aan een Technische Universi-
rende rol bij de realisatievan een geïntegreerdprovinciaal teit. Daarnaast hebt u enige jaren ervaring op het gebied
milieubeleid.De afdeling omvat de bureaus Milieubeleid: van hetverlenen van milieuvergunningen, of praktische
Vergunningen, Lucht, Geluid en Externe Veiligheiden ervaring als procestechnoloog bij bv. een chemische in-
Handhaving. dustrie. U beschikt over goedecommunicatieve vaardig-

heden, zowel mondeling als schriftelijk. U kunt zowel zelf-
Bij het bureau Vergunningen is plaatsvoor standig als in groepsverband werken.

"a. Uw salaris is afhankelijk van leeftijd, opleidingen erva-rW©6 DrOIGCLÏnQPaTIÏPIJr^ rin9' Het bedraa9l voorshands maximaal ’ 6.190-per. Als u geïnteresseerd bent in dezefuncties zien wij uwIIPI IX/PrOI inninnOil .*»/w schriftelijke sollicitatie graag binnenl4 dagentegemoet."lllvilVClywillllliycil m/ V U kunt dezerichten aan het College van Gedeputeerde
Staten t.a.v. de directeurvan de Stafgroep Personeel en

vac.no. V.90.01/09 Organisatie, Postbus 5700,6202 MA Maastricht, onder
vermeldingvan hetvacaturenummer op briefen enveloppe.

U wordt onder meer betrokken bij devoorbereiding, ont- Voor informatieover de functies kunt u zich wendentot de
wikkeling en uitvoeringvan het vergunningenbeleidvoor heer drs. F.W.M. Span, hoofd bureau Vergunningen, tel.
industriëlebedrijven. 043-897708.
Daarbij krijgt u te maken metprocedures in hetkader van
de Hinderwet, deWetLuchtverontreiniging, deWet Ge- Vrouwen dieaan defunctie-eisen voldoen, worden na-
luidshinderen deAfvalstoffenwet. Mede op basis hiervan drukkelijk uitgenodigd te solliciteren,
ontwikkelt u nieuwe vergunningsvoorschriften en eva- De mogelijkheid totkinderopvang is aanwezig,
lueert u het huidige vergunningenbestand. Deze functies kunnen ook in deeltijdworden uitgeoefend.
U fungeert als projectleider bij complexe vergunning- In de laatstefase van de procedure zal een delegatie van
aanvragen. de afdeling worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
Hiervoor onderhoudt u intensieve contacten met functio- gisch onderzoek tot de procedure kan behoren,
narissen van industriële bedrijven.
In nauw overleg met hen behandelt u vergunning-
aanvragen. Tevens zorgt u daarbijvoor debenodigde «
technische begeleiding. U bent voor die bedrijven depro- Ssra
vinciale contactambtenaar. I—» /—. m B
Voorts levert u een technische inbreng bij de ontwikkeling *"ti VTWI IHf* I Ovan hetbeleid en de uitvoering van programma's. y£JL±*y L I wVII Iwlw
Uiteraard zorgt u ervoor door studie en onderzoek op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingenvan de stand van ■ ■ ■
de techniek ten aanzien van emissiebeperkende maat- ~ "v-y iimUi if/n
regelen U» LI 111011iQ

i~ J.C. Bamford n.v. is importeur voor de Benelux van graafmachines, wielladers en ver-reikers van
\ g ~ het bekende merk JCB. Naast het importeurschap vervult het bedrijf tevens de functie van dealer
\ Wm^ei%\ voor diverse rayons in België en Nederland. De firma heeft ruim 50 medewerkers in dienst en is
\ m^^l^tX gevestigd in Ulestraten. In verband met interne doorstroming zoeken wij kandidaten m/v voor de
\—» mM »m\ functie van

W^. CHEF WORKSHOP
De taken van de chef workshop omvatten o.a. het afleveren van nieuwe machines, de O-beurt
en de "sales-specials". Onderhoud van en reparatie aan machines en apparatuur uit rayon
Nederlands Limburg. Specialistische werkzaamheden voor de gehele Benelux.

Als chef van de afdeling bent u belast met de dagelijkse leiding o.a. omvattende: het inplannen
van werkzaamheden en monteurs t.b.v. aflevering van nieuwe machines, reparaties en onder-
houd. Het zoeken naar oplossingen voor reparaties en modificaties. Hierbij onderhoudt u regel-
matig contact met de moederfirma in Groot Brittannië. Bij aflevering, onderhoud en reparatie
staat u de afnemer met raad en daad te woord.

Om deze technisch-organisatorische functie naaf behoren te vervullen beschikt u over kennis op
het niveau Motorvoertuigentechniek, Scheepswerktuigkunde-A of MTS Wtb. Aangevuld met een
vijftal jaren ervaring in een vergelijkbare functie danwei werkomgeving. Kennis van (turbodiesel-
motoren, elektrische schema's en bedrading, hydrauliek, mechanische technieken. Een goede
beheersing van de Engelse taal en affiniteit met het Limburgs dialect zijn noodzakelijk.

Geboden wordt een zelfstandige functie met een aantrekkelijke salariëring en dito secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Telefonische inlichtingen desgewenst in te winnen bij de heer H. Schulze onder nummer
043-686613, na kantooruren 045-259461.

Geïnteresseerden wordt verzocht hun reactie te zenden aan:
mMUMmmmmmmmmM Schulze en Partners, Adviesgroep voor Personeel en Organisatie,
L^tm Kasteel Holtmeulenstraat 9, 6222 AV Maastricht onder vermelding van
mWÊMMMMMMMMMMm vac. nr. CFWS/0390. Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
| schulze en partners
adviesgroep voor personeel en organisatie

Er is bij ons plaats voor een

JUNIOR-KEUKENVERKOPER (m/v)
Gedacht wordt aan een representatief en
energiek persoon met interesse voor dit vak,
voorzien van een flinke dosis
doorzettingsvermogen en niet gespeend van
creativiteit, technisch inzicht en commerciële
capaciteiten.
Na opleiding in het bedrijf en gebleken
bekwaamheid, is doorgroei naar een
goedbetaalde functie mogelijk.
Leeftijd vanaf 22 jaar. Opleiding MTS,
detailhandelsschool o.d.
Sollicitaties schriftelijk aan:

£jP\ r7^ Lid A.N.V.K.

\_Y Keukens
Eikenderweg 77, 6411 VJ Heerlen
tel. 045-717555, of postbus 83, 6400 AB

Wij zijn een inter. tr. - en expeditiebedrijf.
Wij doen naast normale huif- en tanktransporten hoofdzakelijk
buiktransporten, met als specialiteit het vervoer van ADR/VLG poeder
en korrelprodukten.
Wij hebben op korte termijn plaats voor een

ALL-ROUND TRANSPORTPLANNER
met ervaring en passend in bovenomschreven activiteiten.
Leeftijd minimaal 30 jaar en wonend in het zuiden (omgeving Maastricht).
Hij of zij beheerst zowel in woord als geschrift de Franse, Duitse als de Engelse
taal.
Werkzaamheden: planning van internationale-transportopdrachten met eigen

materieel en van derden,
begeleiding en ondersteuning van rijdend personeel,
het op een fijne en zakelijke wijze onderhouden van
contacten met opdrachtgevers/ontvangers en personeel
daarvan,
zelfstandig calculeren en offrereren aan opdrachtgevers,
controleren van in- en uitgaande rekeningen.
Kortom, hij/zij beheerst het gehele transportgebeuren.
Voor de juiste persoon hebben wij de juiste honorering.
Uw uitgebreide sollicitatie zien wij graag tegemoet. 5441 e

ILUI 11AllO D.V. Kerkstraat 123, 6267 EC Cadier en Keer.

\fX gemeente

landgraaf
BIEDT

inwoners gelegen flk P> I ■ M M MWm tW Afk Wk I ■■— INIcUWt KANjcIN
Een jongegemeente, in alle opzichten. _ _

C\f\f\*t
Op volstrekt eigentijdse wijze werkend aan aJ U r_^^^ r̂^^^l^
een uitdagende toekomst. Dat betekent ook fk i EÏ^X^J L^TliT [T'VY
inspelen op nieuwe wensen en behoeften en
aanpassen waar dat vereist is. Beknopt. Funktie-inhoud:
Daar mede de schouders onder zetten is een - Advisering en uitvoering van het sociaal-economisch

9' - Verwerven van middelen en subsidies voor activiteiten, 0004projekten en bedrijven in de gemeente, in het bijzonder
de fondsen voor regionaal beleid zoals P.N.L.-, EFRO- I- Het pakket en ES F subsidies Bafc.^K'ÜJklïsiüiarbeidsvoorwaarden is ' Periodiek 'n kaar! brengen alsmede het odviseren over LtT^H

emancipatie-aericht' de ontwikl(el;n9van de werkgelegenheid in de mk^^MmmuUWÊÊÊtimmÊm
moaelilkheden tot ' gemeente. Beknopte Funktie-inhoud:
khÏÏTrLrZ~rZ? lZlMli;„M — " F,un «"^T,ol,s cen,raal "J"* en *%***!? bmnen ■ Beleidsmatige aspekten op he. gebied van dekinderopvang, bevallings- en de gemeentelijorganisatie voor het bedr,,fsleven. Gemeentelijke Belastingen..Zwangerschapsverlof, -Toezicht houden opwerkzaamheden van de
Ouderschapsverlof runtie-eisen: ... , ... externe taxateurs.
alsmede deeltijd-Vriendelijke '. b" . van de automatisering van de
t.AMA I.'MM«H /-> ■-"■ i . belastingadministratie.regelingen Gemeenlekke organisatie en regelgeving; - Behandelen bezwoorschriften inzoke
Zl/fl hier Onderdeel Van. Funktionerenvan hel bednifsleven; Gemeentelijke Belastingen.Diverse subsidie mogeli|kheden.

R n 900 1 SIM*"9' maX' y 1529,01brül,° P* maond Hoge^anciêel bestuursambtenaar me. een afgeronde.J y (D«^"°"'sexclus,efdesalansverhog,ngm,v opleiding op het gebiedvon Gemeentelijke Belastingen.
I*4 " Meerjarige ervaring, alsmede kennis en affiniteit metlil Jjffl Inlichtingen via: (telefoon: 045-328222) automatisering.

■■■■■■■■■■■^■■■i De Heer Pennings, Gemeente-secretaris. Salariëring: max ’ 5290,- bruto per maand
Beknopte Funktie-inhoud: r-\ «-i .... (De solarisnorm is exclusief de salarisverhoging m.i.v.- Initiëren van gemeentelijkebeleidsplannen n.a.v. / W 1 "vvQ I april as),

eigen onderzoek en analyserijks- en provinciaal ■ ITI ■ P^^P*^!
beleid. ■lift .J^a^UitX^^a^y Inlichtingen via: (telefoon: 045-328190)- Ontwerpen van gemeentelijke pionnen inzake !^S De Heef V°n de" Broek' Hoo,d S,a,ofd. Financiën.
verkeer, natuur en landschap, woningbouw e.d.- Opstellen van bestemmingsplannen met onderzoek, p . . - ~. . .
toelichting en gebruiksvoorschriften. Beknopte Funkhe-mhoud:- Adviseren inzake s.edebouwkundige en ' *or9 *°9env~'he «* $,and komen en ne

..—■ll■ I ■■Ma^i^
planologische aspecten en vraagstukken. b,,houden von hel informatica- en au.omatisenngsbele.d QMmgw.o. informatica- en automolisermgsplon. "^■^■^■^■^■^■^■^■^■"aMa^a^a^L^a^a^a^a^a^L^Bsssssss»

Funktie-eisen: ' Heefl een coördinerende taak t.a.v. het beheer van de . Dienen zich te onderwerpen aan een
■ Academisch niveau op d'*e"esys,eme,n psychologische test.

stedebouwkundig/planologische gebied. ! "*!£ °^*W.ng«n mdc markt op he. gebied . Dienen hun uitvoeri brief # vermelding yan- Ervaring m.b, vorengenoemde werkvelden. Z^rl^^e^^^^^nm ' «* ,„ de linkerbovenhoek
«_i_j«j . . . Gemeentelijke Funktionele ontwerpen (G.F O 's) zowel op de brief als op de envelop- voor 3 ISalariëring: nader over een te komen c , ,', : ii»iuii"OHtl|u..u.j, —„„.. _ , "_ , _/ D■ - Fungeert als I- en A- consulent voor de gehele maart os, in 1e zenden oon Burgemeester en
Inlichtingen via: (telefoon 045-328401) Gemeentelijke Organ.so.ie Wethouders, Postbus 3 1000, 6370AA
De Heer Wolff, Hoofd Sector Grondgebiedszaken. ,„,,, . landgraaf.

ü 0 !!e"e,*,n!
L j " He' gemeentelijk beleid is gericht op het in■ H.8.0.-niveau op het gebiedvan dlenj , nemen VQn een f Qon,a/ vrouwenIntormatievoorziening en automatisering „ / j . ■ l ■ j i. -j- Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke " ,ede" v0" e'n'sc,he minderheidsgroepen.

werkzaamheden "I morden don ook uitdrukkelijk verzocht le
solliciteren.

Salariëring: nader over een lekomen.

Inlichtingen via: (telefoon: 045-328228)
De Heer Janissen, Hoofd Siafafd Personeel
Organisatie en Informatica.
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Door het gestadig toenemen van onze werk-
zaamheden zouden wij gaarne in kontakt
komen met een

ERVAREN
ASSISTENT-ACCOUNTANT w/v>

tot max. 35 jaar.

Voor deze zelfstandige en dynamische functie
dient u te beschikken over:

■ middelbare opleiding,
■ diploma SPD-I en II (of studerend voor SPD-II),

■ affiniteit met automatisering,
■ meerjarige ervaring op een accountants-

kantoor.
■ goede kontaktuele eigenschappen,
■ rijbewijs BE.

Indien u meent over de gevraagde capaciteiten
te beschikken, kunnen wij u een afwisselende
functie bieden, waarbij doorgroeimogelijk-
heden niet worden uitgesloten.
Uw sollicitatie, eigenhandig geschreven en
voorzien van cuinculum vltae kunt urichten
aan:
Accountantskantoor NBC-Limburg,
t.a.v. de heer WA. van den Driessenen AA
Postbus 380. 6130AJ Sittard.

Accountantskantoor M^lj §W
NBC-Limburg .^ :is aangesloten _ S

bij NBC-Nederland, " s

een multidisciplinair 1 *ï
samenwerkingsverband

van registeraccountants, ' llliS||M|B||JM|
accountants- BwyylJtif^M

administratieconsulenten,
belastingadviseurs atf^'M^liPpTlM

en automatiserings- pUHaafaPlMafl |
deskundigen. I r^\ B^kSÉ ® *sss m *I I

UMm^m^lm^am
m

Accountants »
69, Postbus 380,

6130 AJ Sittard. Telefoon: (04490J-24644

HGOSINK TECHNIEK
Gosink Techniek is een zelfstandig middengroot
installatiebedrijf. Wij zijn sterk als totaalinstallateur in het
uitvoerenvan centrale verwarmings-, sanitaire- en
electro-installaties. Wij*installeren voor de utiliteitsbouw,
industrie en woningbouw en verzorgen het gehele onderhoud.

Gosink Techniek zoekt vakbekwame:

CV-MONTEURS
GAWALOMONTEURS
ELECTROMONTEURS
en
AANKOMENDE MONTEURS
Onze gedachten gaan hierbij uit naar kundige monteurs die gevoel hebben voor
efficiency en kwaliteit en naar jonge hulpmonteurs die bereid zijn een gerichte
vakopleiding te volgen.

Wij bieden u een baan met zekerheid en goede arbeidsvoorwaarden in een
gezond bedrijf.

In ons bedrijf is een aantrekkelijke winstdelingsregeling van toepassing.

Als u belangstelling heeft, kunt u zowel telefonisch als schriftelijk solliciteren.

Gosink Techniek B.V.
Industriestraat 29, 6433 JW Hoensbroek/Heerlen
Telefoon 045-218242 Fax 045-228180

centrale verwarming sanitair electro industriële leidingen

Open Leercentrum vraagt

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
De vacature betreft een functie van 32klokuren per week t.b.v.
secretariaatswerkzaamheden.. Vereisten:- diplomaMEAO-secretarieel;
- ervaring op gebied van geautomatiseerde systemen (tekstverwerking

Wordperfect 4.2);
- moetkunnen werken in teamverband;
- enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen over de vacature door de heer W. Canton, hoofd adroinistratie
(04490-90410).

'Schriftelijke sollicitaties vóór 1 april 1990 richten aan het bestuur van de
Stichting Open Leercentrum, postbus 381, 6130 AJ Sittard.

OPEN.LEERCENTRUM

; De Dienst Verkeersongevallenregistratie in Heerlen beheer en verantwoorden van de financiële middelen en
I ["TTt- verschaft systematische informatie, die dient als basis het adviseren en informeren van de budgethouders.

f-dU sULftjg; voor een doelmatige en doeltreffende bestrijding van de
V Js^^p»"\^#s verkeersonveiligheid. Basis hiervoor is de registratie van Wij verwachten van u boekhoudkundige kennis op

Wn> C verkeersongevallengegevens met behulp van geavanceerde MBO niveau, zoals MEAO of MBA. U heeft ruime
]*v*f aCT^C I\ sl^Z informatiesystemen. De dienst kent 3 hoofdafdelingen automatiseringskennis op gebruikersniveau en kunt

.4 \^^<^ en een stafafdeling. De stafafdeling Bedrijfs- en Beleids- zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bovendien
l^Kr^T^Q i^^^^^^i ondersteuning is belast met taken op financieel, perso- beschikt u over een goede mondelinge en schriftelijke

t>W <<§la/ neel en materieel terrein. Elk van deze onderdelen is uitdrukkingsvaardigheid.
j)\~sCJ I —~~~~? ondergebracht in een afzonderlijke afdeling. Op de

JJMMMmm afdelingbedrijfseconomischezaken werken 5 medewerkers. Naast een boeiende werkkring in een dynamische
organisatie bieden wij een salariëring en arbeidsvoor-

Hoofd Bedrijfseconomische Zaken (m/v) waarden volgens Rijksnormen. Afhankelijk van uw leef-
Uw taak zal zijn het invullen van de bedrijfsecono- tijd, ervaring en opleiding bedraagt het maandsalaris. ,_~ mische functie binnen de dienst. U ondersteunt en advi- maximaal ’ 4.757,- bruto (Hoofd Bedrijfseconomische

I—lR( J.pi" ÜII seert het management en geeft leiding aan de afdeling. afdeling) en / 3.641,- bruto (Medewerker Financieel
I I LJ\S wl Wil Als gevolg van ontwikkelingen in de organisatie zal deze Beheer).__

-^ functie in de nabije toekomst gewijzigd worden in een
IV #1Ril .OT \lf\r\lT controller-functie Daarom zal er te zijner tijd een Informatie en sollicitatie
|VIDvy~Ol V\JvJl herwaardering van de functie plaatsvinden. Voor meer informatie over beide functies kunt contact

opnemen met mevrouw T. Gybels, Hoofd Bedrijfs- en
-J -^ i^\r\r4r\\4O Voor deze Drede functie zoeken wij een HBO-er met Beleidsondersteuning, telefoon 045-735230.
üü UvsUl Iw" bedrijfseconomische kermis, bijvoorbeeld HEAO-BE, Uw schriftelijke sollicitatie kunt v, binnen 14 dagen,

* SPD I en/of SPD 11. U heeft goede leidinggevende richten aan de Dienst Verkeersongevallenregistratie,
/-v r>. rs. *-\ r\ w^\ \r\r\V\r\ capaciteiten en bezit naast een ruime automatiserings- t.a.v. de heer R.J. Muyrers, Personeelsconsulent,
HjfTfjnrjr ISCmS kennis goede contactuele en communicatieve vaardig- Postbus 2510, 6401 DA Heerlen.
VWWi ,WI ■ ■ ,v>*, ■v heden. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de

m ■ I ■ selectieprocedure
OTqOI IHQ Medewerker Financieel Beheer (m/v) Er zijn mogelijkheden voor kinderopvang.
WAI VdWl 11 *\$ Uw taak zal bestaan uit het opstellen van plannen, het

~~ Koninklijke Mosa BV. te Maastricht produceert met moderne tech-

Ïnieken
keramische produkten. Wandtegels, vloertegels en porselein. HPM

Mosa is internationaal expansief en marktgericht. Mosa heeft een Kjfclff^
uitstekende reputatie. Een mensgerichte onderneming, waarin de mjM
kwaliteit van mensen enproduktietechnieken zorgen voor uitstekende
produkten. Mosa is een onderdeel van Redland bouwprodukten BV

Eenbouwkundig medewerkerbij Mosa adviseert architektenen parti-
kulieren. Verricht studies en geeft leiding aanresearch-projecten. Heeft
kennis van de keramisch-fysische eigenschappen en van wand- en
vloertegels en hun toepassing. Kenmerkend voor uwfunktioneren zijn
bovendien doorzettingsvermogen, uitstekende contactuele eigen-

ring en een gezonde ambitie.

Mosa biedt een uitstekende baan, prima honorering en dito arbeids- M
voorwaarden. Ukuntkontakt opnemenmet deDr. R. deJonge, Hoofd

binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie.

I ,>aw I
Koninklijke Mosa BY., Personele en Sociale Zaken, ïïiLii^

* " "« *

SKNP maastricht
KNP is in Europa een van de grootsteproducentenvan papierenkarton en kartonnen verpakkingen.

KNP Maastricht, een produktiebedrijf van KNP Fine Paper Division, /'s gespecialiseerd in de fabricage van
hoogwaardig houtyrij gestrekenpapiervoor de grafische industrie. De produktie-omvang belooptjaarlijkszo'i
200.000 ton, gerealiseerd door ca. 1100medewerkers. KNP Maastricht is een moderneprocesindustrie, die
doorvoortdurendeaanpassingvan technologischeontwikkelingen op een geavanceerdpeilwordt gehouden g(

as
p;
bfKNP Maastricht zoekt een 6|

Mr^T^jf^\lW»^^Pr^^^^^^^^^^^^^^m^^^m\^Ê^mMi^^li^Ml■llmninlirllllMl-lr' '""-»»«■■»■»"
in 5-ploegendienst.

i
Een uitdagendefunctie: Arbeidsvoorwaarden: 'U gaat zich bezighouden met alleregel-, Wij bieden u een salaris in overeenstem- dj
bedienings- en controlewerkzaamheden ming met uw functie, ervaring en leeftijd. (\
van de aanwezige installaties om zo- Het maandsalaris zal 14 maal worden T
doende de noodzakelijke hoeveelheid uitbetaald. u
stoom, stroom en perslucht te kunnen v<
leveren, aangepast aan de veelal wisse- Naast de primaire, bieden wij u
lende produktie-omstandigheden. uitstekende secundaire arbeidsvoor-

waarden, waaronder een premievrije E
Onze verwachtingen: pensioenregeling en goede studiemoge-
Als u in het bezit bent van het diploma lijkheden. u
Werktuigbouwkundige in Centrales A, u
Scheepswerktuigkundige A of MTS voor Sollicitatie: V|

Scheepswerktuigkundige (richting Graag nodigen wij u uit te solliciteren,
Algemene Operationele Technieken), dan binnen3 weken na plaatsing van deze
nodigen wij u uit te solliciteren. U heeft advertentie, bij KNP Maastricht BV
ervaring in een soortgelijke functie en uw Postbus 1009, 6201 BA Maastricht, v,
leeftijd ligt dan ook rond de30 jaar. Verder t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie^
dient u bereid te zijn zich in de directe Wij verzoeken u eventuelevakantie-
omgeving van Maastricht te vestigen. plannen in uw brief te vermelden.

ministerievan verkeer en waterstaat

De Directie Limburg van Rijkswaterstaat, afdeling Informatieverwerking, vraagt een

Informatie-analist m/v; I
De Directie Limburg telt circa 600 medewer- de verdere realisatie van het systeem, waaron-
kers en heeft als taak het beheren van de der ook de uitbesteding. U past de verschil- 'autosnelwegen en hoofdvaarwegen binnen de lende methoden en technieken van informatie-
provincie Limburg. analyse toe en geeft advies aan de directie
De afdeling Informatieverwerking (bestaande met betrekking tot de informatievoorziening,
uit 6 medewerkers) coördineert het
informatie- en automatiseringsbeleid, reali- Functie-eisen
seert nieuwe of verbetert bestaande geauto- U heeft een opleiding op HBO-niveau, bij-
matiseerde systemen en draagt zorg voor het voorbeeld AMBI S-modules, kennis van
beheer van de in gebruik zijnde geautomati- informatie-analyse en ervaring in automatise-
seerde systemen. Momenteel wordt gebruik ring.
gemaakt van een 100-tal programmapakketten
en bestaat de technische infrastructuur uit Uw salaris bedraagt minimaal / 3.072,- en
een (decentraal opgestelde) mainframe, mini's, maximaal ’ 4.757,- bruto per maand,
een 140-tal PC's gekoppeld aan datacommu-
nicatie netwerken. In de komende periode zal Informatie en sollicitatie
het accent gelegd worden op de informatie- Telefonische inlichtingen over deze functie
analyse, teneinde integrale informatievoorzie- kunt u inwinnen bij de heer H.H.A. van der
ning te bevorderen. Wielen, hoofd van de afdeling Informatie-

verwerking, telefoon 043-294220.
Functie-informatie Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10
U werkt mee aan de-totstandkoming van het dagen richten aan Rijkswaterstaat Directie
directie-informatieplan en de voorbereiding Limburg, t.a.v. de heer J.P.M. Koppers,
van het automatiseringsbeleid. Door defini- hoofd van de stafafdeling Personeelszaken,
tiestudies uit te voeren of in teamverband een Postbus 25, 6200 MA Maastricht,
functioneel ontwerp op te stellen, werkt u De Rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst
mee aan de realisatie van het automatise- nemen. Bij gelijke geschiktheid van kandida-
ringsplan. Tevens begeleidt en ondersteunt u ten genieten vrouwen de voorkeur. *>

>

mMMMM _ffW^^ A i Wij zoeken op korte termijn kontakt metkandidatenvoor dea^T AT I funktie van

; CHEF BEDRIJFSBUREAU M/^
bedrijven heerlen i1 ten behoevevan het bedrijfsbureau Molenberg.
DeZOL-bedrijven vormen metruim 3.000 Hetbedrijf Molenberg is een van devijf bedrijfsunitsvan demedewerkers een van de drie werkeen- i 7(~.. uorir iiuonhedenvan het Werkvoorzieningschap l Z.UL-Dearijven.
Oostelijk Zuid-Limburg. i Hetbetreft hier een industrieelbedrijf metverschillende afae
1 lingen, zoals lasserij, lak/poeder-spuiterij, stanzerij,wasse-

De ZOL-bednjvenzijn een moderne op | rette en confectie atelier.commerciële leest geschoe.de onder- j Daarnaast zijn er in ditbedrijf diversemontage-afdelingen
i gevestigd. *Bij de bedrijfsvoering worden op sociaal i in genoemd bedrijfwerken ± 600 personen in hetkader van a

! Wet Sociale Werkvoorziening.Deze personen vallen onder9
meken en methoden toegepast. \ categorieverstandelijk gehandicapten.
DehooidaktiviteitenvandeZOL- , |n hetbedrijfsbureau zijn ondergebrachtwerkzaamheden
bedrijven omvatten een grote diversiteit \ ?oais-dieals volgt onderscheidenkan worden: | iUclla-

" het leveren van industriëleprodukten. " werkvoorbereiding,kalkulatie;
" hetuitvoerenvan cultuur-enciviel- " magazijn,planning, intern vervoer.

#q^j"i#i *c^’■!ö \jyQfk'7fifirY}ri&Cj&ri

l iï'!s^^tuina«*m De te benoemen funktionaris zal belast worden met de dag^'

" hefuivoeren van schoonmaak-en ! lijkse leiding van het bedrijfsbureau.
onderhoudswerkzaamheden,

" het leveren van grafischeen admini- Vereist zijn'. héldtïch^n^ersoneeibi, j " tenminste eeriH.B.O.-opleiding, bijvoorbeeldfiT.&mel^andereorganisaties. applicatie op hetbedrijfskundigevlak, dan wel M.T.S.-
werktuigbouw aangevuld met V0A1,2 en 3;

" leidinggevendeervaring;
i " ervaring van 3asjaar in genoemde werkzaamheden is
i gewenst;
i " goede sociale, schriftelijke en kommunikatieve
1 vaardigheden.

i Aan dezefunktie is, afhankelijk van opleiding, ervaring en ~i funktievervulling, een salarisverbonden tot maximaal f4.75 "1 bruto per maand.

! De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
1 vantoepassing. . y[ Een psychologisch en medisch onderzoek maken deel uït v

i deselektieprocedure.

i Sollicitaties- onder vermelding van vakaturenummerM/&\
[ in delinkerbovenhoek van de enveloppe - binnen 14 dage^

,i richten aan het Hoofd van deDienst Personeel en Organis3

i van deZOL-bedrijven, Postbus 330 te6400AH Heerlen.
J i. ;
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Boels
verhuurt bijna alles!aHHa^iflHHHa^aHaflHalaflHala^a^i^flla^a^a^aHifl

ZO'I
die Sittard-Heerlen-Roermond-Venlo-Utrecht
ïefl, dooels Verhuur is een groeiende onderneming die een uitgebreidassortiment artikelen verhuurt voor industrie, bouw, horeca en

Particulier in binnen- en buitenland. Een baan bij Boels Verhuur'betekent werken met inzet en enthousiasme binnen een goed op

1
elkaar ingespeeld team, dat met grote betrokkenheid de ondernemingverder uitbouwt. In verband met de uitbreiding van onze activiteiten,
zoeken wij voor onze hoofdvestiging te Sittard een

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER (M/V)
die na een inwerkperiode geheel zelfstandig kan werken.a (vacature nr. 01.03.)

Taak:u adviseert de klanten aan de receptie en maakt geautomatiseerde
verhuurcontracten;
ü verzorgt de afgifte en/of retourname van de verhuurde machines,rekent af en verwerkt administratieve gegevens.
Eisen:

e- ü heeft een beroepsopleiding op middelbaar niveau met eentechnische achtergrond;u spreekt redelijk Engels en Duits;u beschikt over goede contactuele eigenschappen en u wilt en kuntverantwoordelijkheid dragen;u bent dynamisch en werkt zeer zorgvuldig;uw leeftijd is 22 tot 30 jaar.
Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van het vacaturenr. op
Drief en enveloppe, wordt met belangstelling verwacht door de directievan Pierre Boels b.v., postbus 666, 6130 AR Sittard.

-| REISBURO

EUREGIO

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

ALL-ROUND
REISBURO-EMPLOYÉ M/V

».

in het bezit van het diploma vakbekwaamheid
voor het reisburobedrijf. (Reisburo-ervaring heeft
voorkeur.)

Duitse taal noodzakelijk.

Voor de juiste persoon ligt een zelfstandige job in
het verschiet bij een jong en snel groeiend "
reisburo.

Vanzelfsprekend belonen wij de juiste man of
vrouw goed naar leeftijd en ervaring.

Schriftelijke reakties (diskretie verzekerd!) aan:
REISBURO EUREGIO B.V.
t.a.v. direktie
Maastrichterlaan 68

s. 6291 ET Vaals

|3sa3!"J'aJir| J-I"*Baaa J jj»E:LU

T O B I A S

ï e stichting R.-K. Bejaardenzorg Tobias, welke heterzorgingstehuis Tobias, Piet Malherbestraat 2, enerzorgingstehuis St.-Anna, De Doom 9, te HeerlenexPloiteert, zoekt met spoed

]=EN AFDELINGSHOOFD M/V
mol een afdeling met 36 bewoners en een afdelingsteam van 7

a bewerkers.
Clf 'iefsf 9edacn,en 9aan uit naar een gediplomeerd verpleegkundige,
beja met ervaring als wijkverpleegkundige, of een gediplomeerdbarden- of ziekenverzorgende.
Fc

rn 6srin9 in het leiding geven en het werken met psychogeriatrischensen strekt tot aanbeveling.

in v
e,reffende dient woonachtig te zijn binnen de gemeente Heerlen,be^.^and met bereikbaarheid, tevens wordt er van uitgegaan dat men

berg-'^ 's een week per maand voor de beide huizen de'kbaarheidsdienst te verrichten.
D 6 . .
Gew duur bedraagt 40 uren per week.wenste leeftijd: 25 tot 35 jaar.

* * *
°0r rlQe centrale keuken zoekt de stichting op korte termijn een

[^STELLINGSKOK M/V
érvarf* 'S het diP'oma instellingskok c.g. dieetkok.
Uftf*-1^ in de sector horeca strekt tot aanbeveling.
He, ''d [°nd 25 jaar.

elana werkuren bedraagt voorlopig 32 per week.
gstellenden dienen bereid te zijn om in de weekenden te werken.

Oe be?s> 9eschiedt v°°r beide functies geheel conform de CAO voor
jaardentehuizen, met toepassing van de FUWA.

eerst Instantie wordt er een tijdelijke arbeidsovereenkomstMjejrjc " welke na gebleken geschiktheid wordt vervangen door een
usovereenkomst voor onbepaalde tijd.

06 dirp,e?d schr'fteltjke sollicitaties kunt u tot 24 maart as. richten aan
v^aihprK van de stichting R.-K. Bejaardenzorg Tobias, PietV^bestraat 2, 6417 ZA Heerlen.

—^- 54393
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| /
De Eerste Nederlandse Ik
Cement Industrie I I
(ENCI) N.V. is een | Êmf »■ IH^L I
toeleverancier van de I
Nederlandse i^^^^^ I \Wbouwmarkt. De I jmmt I
kernactiviteiten van de H____^_ I IENCI-groep zijn de
produktie en verkoop »^"
van respectievelijk _
betonmortel. \ / }T ’"*!
Daarnaast heeft de \i CZm. CZX. V A
ENCI-groep een aantal w^l ,T~J *"deelnemingen in
aanverwante
activiteiten. Bij de , ... ...
ENCi-groep zijn in Op de afdeling financiën en administratie
totaal circa 1500 (boekhouding) te Maastricht is eenpersonen werkzaam. v . , .vacature voor de functie van

, De Activiteit Cement,
waarvan de hoofdzetel —^

._ .—■ . . - -_^ -mm _^

Maaslrlcht^heeft in D \Jtl W. IIU \J \Jt ÏINederland
cementfabrieken in
Rozenburg, urnuiden Boekhouding
vesUgm^Maastricht, Deze aMeling is belast met het
die in internationaal verzamelen, registreren, verwerken en
toonaangevende verstrekken van financiële informatie t.b.v.
cementproducenten een juiste bedrijfsvoering.
kan worden gerekend,
staat een omvangrijk Talroninvesterings- iciimsii

-i programma op stapel. De werkzaamheden van de medewerker
zullen voornamelijk bestaan uit:
- grootboekadministratie;
- crediteurenadministratie;
- betaling leveranciers;
- beheren van de kas.

Functie-eisen:
- MBA of vergelijkbare opleiding;
- ervaring in een soortgelijke functie;
- beschikken over goede contactuele

eigenschappen;
- PC-ervaring;
- leeftijd bij voorkeur jonger dan 30 jaar.
Nadere informatie
Nadere informatie over deze vacature is te
verkrijgen bij de heer M. Kleynen, chef van
de afdeling boekhouding, tel. 043-297313.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie uiterlijk 2 weken na
verschijningsdatum te richten aan de heer
T. Lange, sector personeelschef, ENCI
Nederland 8.V., postbus 1, 6200 AA
Maastricht.

Tot de selectieprocedure kan een
psychologisch onderzoek en zal een
medisch onderzoek behoren.

WI ■■ k fl P ENCI NEDERLAND BV

Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht
11«ai..1. _i r»i# Postbus 1, 6200 AA MaastrichtNederland BV Tei o&zsrrn

/ \

® Verol Recycling
Limburg B.V.
Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht
VEROL RECYCLING
is een jonge, groeiende onderneming die activiteiten ontplooit op
het gebied van inzameling, opslag en verwerking van chemische
afvalstoffen en zuivering van olie/water/slib-mengsels.
Tevens geeft Verol Recycling adviezen betreffende opslag en
handling van chemisch afval.

In verband met de sterke groei binnen ons bedrijf, is op onze
verkoopafdeling plaats voor een all-round

commercieel medewerker (binnendienst)
Functie-omschrijving:
U beschikt over goede commerciële vaardigheden, waarbij u op
uiteenlopende niveaus in woord en geschrift zult communiceren.
Daarbij zult u verkoopondersteunend werken en beschikken over
een flexibele, enthousiaste en dienstverlenende instelling.
U rapporteert aan en assisteert onze verkoopleider en dient
zelfstandig zorg te dragen voor behandeling en afwerking van
offertes en de kwaliteitszorg ten behoeve van onze relaties.

Functie-eisen:- vereiste opleiding: MEAO
HAVO- affiniteit met en ervaring in het werken met een personal

computer;- chemische kennis en ervaring in deze functie is een pré;- goede contactuele eigenschappen;- leeftijd ca. 25 jaar.

Wij bieden een leuke en afwisselende job met een goede
honorering.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij onze verkoopleider,
dhr. Lambrichs, tel. 043-630640, tst. 240.

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie met cv.
schriftelijk te richten aan de directie van

Verol Recycling Limburg B.V.
k Ankerkade 10, 6222 NM Maastricht. W

Ïff WATERSCHAP
1 ZUIVERINGSCHAP

LIMBURG I
Het Waterschap Zuiveringschap Limburg draagtzorg voor het
kwaliteitsbeheer van de Limburgse oppervlaktewateren.
De bouwafdeling van de technische dienst is in belangrijke mate belast
met het toezicht op de voorbereiding en uitvoering van
zuiveringstechnische werken.

Binnen het bureau beheer en onderhoud van de bovengenoemde
afdeling, is de functie vacant van

OPZICHTER REPARATIE/ONDERHOUDSWERKEN
(vacaturenummer PZ BA-19)
De te benoemen functionaris krijgt tot taak voorbereidende,
uitvoerende en toezichthoudende werkzaamheden van bouw- en
waterbouwkundige aard, m.b.t. uitbreiding, verbouwing, aanpassing en
verbetering van kleine zuiveringstechnische werken, dienstwoningenen het kantoorgebouw.
Hierbij zijn tevens inbegrepen aspecten van elektromechanische en
werktuigbouwkundige aard.
Functie-eisen:- het diploma MTS bouwkunde of weg- en waterbouwkunde;- enige jaren ervaring op bovengenoemd terrein, en met name in de

onderhoudssfeer, strekt tot aanbeveling.
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal ’ 4144,00
(salarisschaal 8).
Als standplaats geldt de gemeente Roermond.
Sollicitaties dienen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad teworden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap
ZuiveringschapLimburg, postbus 314, 6040 AH Roermond, zulks
onder vermelding van het vacaturenummer in de linkerbovenhoek van
zowel brief als enveloppe.rr 54398

Restaurant kasteel Jf2ftqpA
Restaurant kasteel Hoensbroek vraagt wegens uitbrsiding van zijn
keukenbrigade

SOUS-CHEF
GEVORDERD LEERLING-KOK
Sollicitaties na telefonische afspraak.
Tel. 045-213976; vragen naar dhr. J. Moonen. Mm. , t

(mÈL&,) hoveniersbedrijf
'\Wr®/ paul austen

industrieterrein De Steeg, Schimmert
tel. 04404-2053, privé 045-242959

Hoveniersbedrijf Paul Austenis, werkzaam in de aanleg en het
onderhouden van groenvoorzieningen bij gemeenten,
woningverenigingen, bejaardencentra, kloosters en particulieren,
waarbij onze werkzaamheden vooral bestaan uit de planning en
uitvoering van het „fijne hovenierswerk".
Wij vragen voor directe indiensttreding;

a. 1 vakbekwaam hovenier
* opleiding MTUO;
* ervaring in aanleg van particuliere tuinen;
* gedegen vakkennis en flexibele instelling;

b. 1 vakbekwaam hovenier/stratenmaker
* opleiding MTUO;

* met ervaring of interesse in de aanleg van sierbestratingen etc;
* gedegen vakkennis en flexibele instelling;

c. 1 hovenier
* opleiding min. lagere tuinbouwschool;
* ervaring in het onderhouden van diverse groenprojecten;
* eventueel bereid om vakopleiding te volgen.

Sollicitaties, binnen 10 dagen na plaatsing vacature,
postbus 1230, 6333 ZJ Schimmert.

— ■

WIJ ZIJN:
een gerenommeerde keukenzaak met verkoop van
topkwaliteitskeukens in een exclusieve showroom, centraal
gelegen in Zuid-Limburg.

WIJ VRAGEN:
voor de afdeling verkoop:

- een adviseur/
keukenverkoper

voor de afdeling montage

- een keukenmonteur
Beide:

- met goede contactuele eigenschappen;
- kennis van de keukenbranche;
- in het bezit van rijbewijs BE.

Wij bieden:
- een aantrekkelijke job;
- een goed salaris.

Schriftelijke sollicitatieskunt u sturen naar-

KELLERHUIS
KEUKENS

Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, teL 04490-47905

Zaterdag 17 maart 1990 " 43"imburgs Dagblad



Ht«DE LIMBURGSE I
AkWff PERSONEELSGIDS

isö lHet Limburgs Symphonie Orkest
zoekt kandidaten voor de functies:. eerste concertmeester

" altviolist (3e stoel)
. altviolist tutti (50%). eerste (tevens derde) hoornist
Schriftelijke reacties aan de directie van het LSO, postbus 482, 6200 AL
Maastricht.

w i Gemeente Heerlen>
De formatie van de afdeling onderwijs van de
dienst Welzijn kent momenteel 17formatie-
plaatsen. Binnen de dienst is een organisatie-
ontwikkeling in gang gezet. Hierbij wordt o.a.
gestreefd naar sectorvorming binnen de afde-
ling. Gedachtwordt aan de volgende sectoren:

M^^^_ de sector voorzieningen, de sector openbaar
onderwijs en de sector voortgezet onderwijs,
volwasseneneducatie en ondersteuning.
Binnen laatstgenoemde te vormen sector
bestaat de hierna genoemde vacature.

beleidsmedewerker
volwasseneneducatie/
voortgezet onderwijs/
ondersteuning
voor 30 uur per week ten behoeve van de afdeling
onderwijs van de dienst Welzijn.

bh Functie-informatie
ontwikkelt beleidsvisie, werkt aan beleidsvoor-
bereiding en adviseert op een aantal terreinen
van de sector volwasseneneducatie/voortgezet
onderwijs/ondersteuning:
- stichting en vestiging van instellingen voor

voortgezet onderwijs;
- begeleiding van een goed verloop van de

SVM-operatie (sectorvorming en vernieuwing
van het middelbaar beroepsonderwijs);

- de instandhouding van een adequaat onder-
wijsvoorrangsbeleid;

- de structuur van de onderwijsbegeleiding en
de logopedische hulpverlening op scholen;

— neemt de nodige initiatieven en schept voor-
waarden op het beleidsterrein;

— onderhoudt veelvuldige interne en externe con-
tacten;— adviseert over subsidie-toekenning, alsmede
evaluatie en afrekening;— speelt in op nieuwe ontwikkelingen binnen het
beleidsterrein._ Selectie-eisen:
beschikt over een op de functie gerichte HBO-
opleiding of daarmee gelijk te stelten oplei-
dingsniveau;— heeft het vermogen om zelfstandig en in team-
verband te kunnen werken;— heeft affiniteit en aantoonbare ervaring met het
onderwerpelijke beleidsterrein;

— beschikt over goede contactuele eigenschap-

heeft sterk ontwikkelde redactionele vaardighe-

Een medisch onderzoek zal deel uitmaken van
de selectieprocedure.
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aans-
telling plaatsvinden tussen minimaal ’ 3.072,--
-en maximaal ’ 4.757,- (schaal 9) bruto per
maand op full-time basis.
In het kader van ftexibilisering van de arbeid
worden medewerkers benoemd in algemene
dienst bij de gemeente Heerlen. pP^
Het beleid van de gemeente Heerlen ts erop
gericht het relatieve aantal vrouwen in haar
functies te verruimen. Vrouwelijke kandidaten
worden derhalve nadrukkelijk opgeroepen te
solliciteren. Kinderopvang is aanwezig.
Nadere inlichtingen kyinhen worden ingewon-
nen bij de heer J. Dohmen (045-764536) hoofd
afdeling onderwijs.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10 dagen onder nummer 325, met ver-
melding zowel op brief als enveloppe, zenden
aan de directeur van de dienst Personeel en
Organisatie, gemeente Heerlen, Postbus 1,
6400 AA Heerlen.

S^ FRISSENB V.te Valkenburg(L) iseen onderneming met25 medewerkers, diezich bezighoudtmet de
f verkoop dereparatie, hetonderhoud en de serviceverleningaan delandbouw, tuinen parken deindustrie.mf InZUID-LIMBURGkrijgtFrissen B.V. naast dezeer goedepositiein de landbouwmarkt(met devertegenwoordiging

# van o a Fendt Cebeco, Rabewerken Amac) steedsmeerindustriëlerelaties.Aan de industriewordteen compleet %
# pakket "interntransport op wielen"aangebodenbestaandeuitKOMATSU vorkheftrucks, LAFIS enICEM pallettrucks, m
Ë FANTUZZI zijladers ZETTELMEYERwieUaadschoppenen eenaantal noodzakelijke toebehoren. FnssenB.V. dankt haar *Ë succes aaneen uiterst servicegerichtenklantvriendelijke opstelling.Omin contact teblijvenmetbestaande en in contact te B
■ komen met nieuwe industriëlerelaties ismen opzoeknaar eenadequate (m/v) ■

I verkoopadviseur vorkheftrucks I
die modernetechniekkoppelt aanklassieke service

De functie: en advieservaringin technische inzichtomte zettenin marktcontacten
- U onderhoudtintensieve contacten met produktenbinnende industriële en verkoopsuccessen.

hetbestaanderelatienet enbouwtdit markt. - Een solideondernemingmetkorte
verderuit - Interesse envaardigheidomopgrond communicatielijnen.

- Uadviseert ophet brede terreinvan het van servicegerichtheidenkwaliteits- - Goede primaireen secundaire arbeids-
' 'interntransport opwielenenbent produktenhet huidigerelatienet vast te voorwaardenalsmedeeenautovan de
gespreks-en onderhandelingspartner. houden en sterk uit te breiden. zaak. ■- U bent metgrote matevan zelfstandig- - Leeftijdsindicatie: 30-40 jaar. ■1 heidverantwoordelijkvoor hetrelatie- Bent uin staatditmarktsegmentnaar een M

\ contact en uw verkoopresultaten. Geboden wordt: hogerplante heffen, schrijfdanuw V
m -Urapporteert directaan de directeur. - Een functie binneneenervaren en sollicitatiebriefmet cv. ondervermei- Mf
% servicegeoriënteerdteam. dingvanref.nr. 3.7269 m
X Gevraagd wordt: -De mogelijkheidomeigenervaringen aan #
X -Eenrepresentatieve, commerciële ,a?a^L^L^L^.^.^.^.^.^L^ w

1BV" Sen servicegerichte instelling. A% Ik Vü]!,„ „ ' " . S>v - Gedegen verkoop- 't^^^^Z^TCTlTCj^l 6211 LE Maastricht.

Gerenommeerde groothandel in Zuid-Limburg zoekt een systeembeheerder

AUTOMATISERINGSVERANTWOORDELIJKE
Taakomschrijving:
- beheer van middelgroot computersysteem;- controle gegevensverwerking;- operating;- systeembeveiliging.
Profiel:
- goede opleiding of gerichte ervaring;
'- durft initiatief te nemen;
- kritisch, voorzichtig en stipt van aard;
- goede contactuele eigenschappen;- leeftijd 20-40 jaar.

Schriftelijke sollicitatie, met foto, onder nr. 007 Limburgs Dagblad,
Stationsstraat 27, 6221 BN Maastricht.

■^^■^— i a ■ I in^l^fa—il a^a^a^a^ i aia^a—^a^aa^a^a—

tempo-team
uitzendbureau
HORECA
Horeca-medewerkers m/v
die ervaring hebben in de horeca en graag aan de
slag willen. U kunt vrij snel ingezet worden in de
bediening bij een hotel/restaurant in Bom.
De salariëring is goed. Ook ontvangt u 8%
vakantietoeslag.
Vbor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

—
Gevraagd
voor spoedige indiensttreding

boekhoudkundig/financieel
medewerker (m/v)
* Functie-omschrijving:
- het uitvoeren en beheren van de

financieel/administratieve werkzaamheden;
- het voorbereiden van de jaarbalans + tussentijdse

rapporteringen. "
» Functie-eisen:- opleiding minimaal SPD of gelijkwaardig;- liefst enige jaren praktijkervaring;- enige ervaring en kennis van geautomatiseerde

gegevensverwerking gewenst;- salariëring geschiedt op basis van leeftijd en
ervaring.

Sollicitatiebrieven met een uitvoerig curriculum vitae,
zo spoedig mogelijk te richten aan

/^-—j-\ directie van

JM i\ Jan Opreij B.V.
Rijksweg 72
6269 AD Margraten
tel. 04458-1541

Gevraagd

ervaren
woningstoffeerder
■ Leeftijd 20 tot 35 jaar
■ Ervaring geniet de voorkeur
■ Goede kontaktuele eigenschappen
■ Voor volledige werkweek
■ Op korte termijn indiensttreding

Bent u geïntereseeerd?
Stuur dan uw sollicitatiebrief, vergezeld van
pasfoto en korte omschrijving van uw levensloop,
binnen 10 dagen aan dhr. P. van Kan.

Woninginrichting

DE ZON
Raadhuisstraat 9, 6161 GA Geleen,
tel. 04490-42311.

J__ {

I Techniek alleen is zelfs voor
de beste MTS'er niet genoeg

TEAMWORK WERKT BETER WË% ÈmÉ M % 1 f aJP JÈÈk ÊÊAl heb je nog zoveel geleerd, op school of door ervaring, wan- WmM JUË "neer jeerhelemaal in jeeentje voor staat, ishetrisico dat jevast R^^ m
komt te zitten wel erg groot. Samen, in een goed ingewerkt Mk
team, kun je er makkelijk harder aan trekken. Zeker als er in je
team mensen zitten dieal meer met hettechnisch bijltje gehakt | - jj. |
hebben. $9
DE INBRENG VAN MTS-TECHNICIANS j~^ JëS3B|
Bij Fuji in Tilburg weten we maar alte goed hoebelangrijk team- H||g| WlS*^ $rw\ Mmm
work is.De technicians die meewerken aan devolledig geauto- pppjj M&ÈP"*''matiseerde produktie van kleurenfilm en fotopapier kunnen B^TtSM |»Hè< Sdaarover meepraten. Ze leren van elkaar en ondersteunen **^3 1;%1
elkaar waar nodig. Hun ervaringen bij het preventief onder- |Pl«$Nll W^ IfW
houd en bij hetoplossen van storingenzetten ze ook op papier, f-TaMiW Kf**" * lHzodat toekomstige collega's niet opnieuw het wiel hoeven uit MtM $ÊÊ" '1 *Ète vinden. Hp* fUr ■ ***■
Maar ook de ingenieurs van Fuji weten hoe belangrijk de yf^WJ * «Li*^inbreng van de MTS-technicians is. Dus wanneer een techni- ■UÉ!! mfyfMÊm, *. W JÊ
cian, die dagelijksmet de machines omgaat, met een voorstel F^r^^MËl \Êkomt totverbetering van kwaliteit ofveiligheid, wordt daar altijd
naar geluisterd. ledereen, van werkvloer tot management, ttPT^ smmmwerkt bij Fuji duseven hard mee aan hetzelfde doel: fototechni- WÊËÊ -jk Efl
sche produkten van topkwaliteit. Hr J mMf^/mw V Ht^jß

4 fr^ Èwm
"**— Aantal medewerk(st)ers Fuji. / fff ïWi

— ZZZZZZ COATING T",
am I 1 I . f is het proces waarbij de emulsies in meerdere laagjestegelijk | BON

op het basismateriaalaangebrachtworden. Een procédéwaar- | |k bep geïnteresseerd in Fuji.s banenaanbod. Stuurt u mi
lEDEREEN BETROKKEN BIJ HET SUCCES VAN FUJI bij alweer alle processen zeer nauw luisteren. ( een sonjC jtatieformulier en een informatiepakket?
De betrokkenheid van alle 890 Fuji-medewerkers werkt! De
filmpjes en het fotopapierzijn beroemd om hunconstante top- FINISHING Naam
kwaliteit. Deze populariteit leidt tot sterke groei van de organi- is, je begreep het al, de laatste fase van het produktieproces. Adres
satie. In de eerste helft van 1990 hoopt Fuji nog eens 110 men- Bij Finishing worden papier en film op maat gesneden, verpakt

D^tr,nHaM,nnnn,^c
sen aan te kunnen nemen, zodat er in augustus in totaal ruim in lichtdicht materiaal en klaar gemaakt voor wereldwijde ver- Hostcoae/woonpiaais

1000 mensen werken in defabrieken voor kleurenfilm en foto- zending. Opleiding "...■"'
papier. Deze spectaculaire groei houdt al jaren aan, zoals te Werkervaring Ja/Nee
zien is in bovenstaand grafieke. MTS ERS VINDEN EEN TEAM BIJ FUJI M

Wanneer je een MTS-PT, -E, -Wtb of vergelijkbare opleiding stuur dezebon, zonder postzegel maar met vermeldiny

DE PRODUKTIE VAN FOTOMATERIAAL hebt (bijvoorbeeld Vapro-B) en je werkt graag en goed in een van codenummer LD/17/3 naar Fuji Photo Film 8.V.,
gebeurt in 4 fasen: laminating, emulsion making, coating en team van leeftijdgenoten aan procesbegeleidingen preventief Recruitment Section, Antwoordnummer 60630,
finishing. Laminating gebeurt alleen bij het fotopapier. Om het onderhoud, dan vind jebij Fuji in Tilburg het betere slag werk. 5000 WB Tilburg. y
aangeleverde basispapier geschikt te maken voor verdere Met de modernste techniek, met passende training en oplei- I ■bewerking, moet er eerst een dun laagje polyethyleen op aan- ding, met een goed salarisen met prima secundaire arbeids-

____.._^

gebracht worden. Dit laagjezorgt ervoor dat straks de lichtge- voorwaarden. Wat Fuji van jou vraagt, is dat je gemotiveerd m M—^
voelige emulsies beter en gelijkmatigerhechten aan het papier, bent, geen bezwaar hebt tegen ploegendienst. (Fuji biedt een ■■■HLw
En het polyethyleen zorgt voor 'glanzende of matte' foto's, goede verhuiskostenvergoeding.) Verder moet je, net als alle I
Vanaf laminatingzijn de processen voor papier en film gelijk. andere Fuji-medewerkers, goed kleuren kunnen onderschei-

den. | m MM
EMULSION MAKING W
gebeurt in een geheel apart gedeeltevan de fabrieken. In een MEER WETEN? BEL (013) 79 19 11
procestechnologische omgeving worden lichtgevoelige emul- Wanneer je meer informatie wenst, kun je bellen met de
sies aangemaakt. Onder zeer streng bewaakte omstandig- Recruitment Section, via bovenstaand nummer.
heden, want de kleinste afwijking van de samenstelling kan al Cl I II DHOTr. Pil M R \l
tot kwaliteitsverlies leiden. Jekunt ook dobon invullen! rUOI mWIWril-IVI D.V.

i
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Lips Heerlen B. V. is een modern geoutilleerde machinefabriek,
gespecialiseerd in de toelevering van machinaal bewerkte
machineonderdelen en het in licentie vervaardigen van een brede range van
kwaliteitsprodukten. Het bedrijf heeft daarnaast een eigen programma van
hoogwaardige technische produkten voor de scheepvaart en
offshore-activiteiten.
In de produktie-afdeling van Lips Heerlen B.V. kunnen op korte termijn
worden geplaatst:

kotteraars, draaiers en
carrouseldraaiers
Wij bieden voor deze functies: Wij vragen:
- salaris bij 2-ploegendienst ’ 2837, - gedegen vakkennis en enige

- tot ’ 3635- per maand; jaren praktische ervaring;- verantwoordelijk en gevarieerd - MTS-opleiding;
werk in een prettige werksfeer; - LTS-opleiding aangevuld met een- 23 dagen verlof; of meerdere SOM-cursussen of- reiskostenvergoeding; een opleiding die hieraan- de mogelijkheid deel te nemen gelijkwaardig is;
aan de bedrijfsspaarregeling; - kennis in het bewerken van- 13 ATV-dagen, gevarieerde produkten in

verschillende materiaalsoorten.

Belangstellenden kunnen verdere informatie inwinnen bij Lips Heerlen 8.V.,
De Koumen 1, 6433 KG Hoensbroek, tel. 045-217070, afdeling
personeelszaken, de heer Fredrix.

*- ■. 54326

I Produktie van luchtkanalen en
luchttechnische componenten.

üjfcpbrema-air
Brema-air is een vooraanstaand
bedrijf in het produceren en
bedrijfsklaar maken van
luchttechnische installaties in de
utiliteitsbouw en industrie alsmede
het fabriceren van luchttechnische
componenten.

Voor de produktie-afdeling
vragen wij:

constr.plaatwerkers
voor de vervaardiging van licht
constructiewerk en plaatwerk. De
omgang met CO2-lasapparatuur
dient bekend te zijn;

magazijnhulpen
voor de opslag en distributie van
goederen en gefabriceerde
produkten;

produktiemedewerkers
voor de fabricage van plaatwerk
en licht constructiewerk. Zij kunnen
op verschillende plaatsen binnen
het algemeen produktieproces
ingezet worden.
Voor alle voornoemde functies
verwachten wij van de kandidaten
dat zij met meer dan 100%
enthousiasme en inzet binnen
onze organisatie aan de slag
willen.

l8''dichtingen op werkdagen tussen 16.30 en
2 30 uur bij dhr. G. Schellingerhout, 043-631166; na■°0 uur 04498-52667.

Schriftelijke sollicitaties, met
vermelding van de vacature, te
richten aan de directie, t.a.v. dhr.
M.W.M. Beerens, postbus 3029,

s2j] 6202 NA MAASTRICHT.

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Tekstverwerkers m/v
voor 2 vacatures bij een relatie in de omgevingvan
Heerlen. Ervaring met WordPerfect 4.2 of 5.0 is
gewenst, bij voorkeur gecombineerd met een
administratieve of boekhoudkundige opleiding.
Deze full-time banen zijn voor enige maanden.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile Willems
Heerlen, Op deNobel 1

CURSUSSEN ""
Opleiding tekstverwerking
voor hen die een administratieve opleidinghebben,
maarkennis missen op het gebied van
tekstverwerking. Informeer naar de cursussen die
Tempo-Team ukan bieden. Ook verzorgen wij om-
en bijscholingscursussen op dediverse tekst-
verwerkingsprogramma's. Indien gewenst, kunt u op
zeer korte termijn met een cursus beginnen.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile Willems of
Monique Dohmen
Heerlen, Op deNobel 1

TECHNIEK ~
Chemisch technoloog m/v
voor een projectenbureau in Geleen. U bent in het
bezit van een diploma HTS-CT met procestechniek
en -besturing in het pakket. U gaat werkzaamheden
verrichten, zoals het maken en weergeven van
procesdiagrammen,ten behoeve van een chemische
"plant". Ervaring met automatisering, eventueel met
een GEM-/CAD-tekenpakket strekt tot aanbeveling.
De opdracht isvoor 2 tot 3 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Laborant m/v
voor een bedrijf in Maastricht. U hebt een
MLO-diploma afstudeerrichting chemisch/analytisch.
Enige werkervaring strekt tot aanbeveling.
De opdracht is in dagdienst en isvoor 3 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

De Ned. prov. congregatie Liefdezusters
van de H. Carolus Borromeus te Maastricht

voor haar dienst administratie
een full-time

MEDEWERK(ST)ER BOEKHOUDEN 2
Pinctie-informatie:

coderen en verwerken deelboekhoudingen;
mede zorgdragen voor de voortgang van de geautomatiseerde salarisadministratie;
uitvoering bydragebesluit Wet op de Bejaardenoorden;

v
ondersteuning leidinggevenden.

" diploma MEAO of vergelijkbaar diploma;
" Praktykdiploma boekhouden;

Kennis en/of ervaring tekstverwerking;
ken n js van ziekenfondszaken, belastingen en soe. verzekeringswetten;
DU voorkeur recente werkervaring;

* leeftyd 30-40 jaar.

salariëring en andere arbeidsvoorwaarden conform CAO bejaardentehuizen.

angstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van pasfoto,
afT l april M" te richten aan

aeling personeelszaken, postbus 206, 6200 AE Maastricht.
54361
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Werken waar het
om de mensen gaat

Albert Heijn zoekt mensen met
het diploma vakbekwaamheid slagers-
bedrijf en leidinggevende ervaring.
Voor een volledige werkweek.
Deze keer voor ons filiaal aan de
Hertogenlaan in Kerkrade:

afdelingchef slagerij
Bel voor nadere informatie de heer

W. Brouns, telefoon 045 -45 59 58 of
schrijf een kort briefje met uw
persoonlijke gegevens naar:
Albert Heijn, Hertogenlaan 29, J/6461 BT Kerkrade. #§Js>

albert heijn L_

I Mensen maken dewinkel

£7\
zz_ \

Groene Kruis Heuvelland
De Distriktsvereniging Het Binnen ons kraamcentrum hebben wij op korte termijn behoefte aan:
GroeneKruis Heuvelland
wordt gevormd door de A. KRAAMVERZORGENDENvoormalige erkende kruis- ■ i i . .
verenigingen in deze regio. «15 OproepKruCnT m/V

De organisatie is aktief op De, f*?*?8 T kraamverzor9ende deverzorgingsperiode, alsmede op
i-j richt zich op de verzorging van de de zorg voor andere gezinsledennetgebtedvanpreen kraamvrouw en baby tijdens de en huishoudingpostnatale zorg, kraamzorg, bevalling en de daarop aansluiten-

jeugdgezondneidszorgen
wijkzorg, voedingsvoorlich-
tingendieetadvisering, B. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/vgezondheidsvoorlichtingen jn 50%-dienstverband
opvoeding <jvO, net ver-
strekken van verpleeg-
ariikelen en de organisatie De funktie van administratief mede- -in staat zijn om akkuraat te wer-
van zeer uiteenlopende werker richt zich op: ken;
cursussen en voorlichtings- - bewaking van de voorraad - goede kontaktuele eigenschap-
aktiviteiten. materiaal; pen hebben;- inschrijving kraamzorg; - in staat zijn zelfstandig te wer-

- inschrijving en planning zwan- ken.
gerschapsgymnastiek;- verrichting van administratieve ALGEMEEN
werkzaamheden t.b.v. kraam- Een medische keuring maakt deel
zorgverpleegkundigen. uit van de sollicitatieprocedure;

FUNKTIE-EISEN INLICHTINGEN
Naar de funktie A kunnen sollicite- Inlichtingen over deze funkties
ren zij die: worden verstrekt door Mw. A v.d.- een specifieke opleiding voor de Meulen, Hoofd Kraamzorg, of Mw.

funktie van kraamverzorgende M. Duprez, assistent Hoofd Kraam-
hebben genoten bij een kruisor- zorg. Zij zijn telefonisch bereik-
ganisatie; baar onder nummer 043-215220.

- in het bezit zijn van het diploma
kraamverzorgende of MDGO-VZ; SALARIËRINGENARBEIDS-

-in het bezit zijn van het diploma VOORWAARDENverpleegkundigeA metkraamaan- Ten Qanzien van de sa|ariëring entekening of kraamspecialisatie arbeidsvoorwaarden is de CAOof ,n het bezit zi,n van het d.plo- voor het Kruiswerk van toepassing,
ma verpleegkundige A nieuwe
stii'; SOLLICITATIES- bij voorkeur in het bezit zijn van Sollicitaties kunnen schriftelijk totr.|bew,,s en auto. 3 , maart ]99Q gerichf wQrden, r. . . . .... aan de heer W. Feyt, Hoofd Per-Naar de tunktie B kunnen sollicite- i i j rv i_-i^... ~ soneelszaken van de Distnktsvere-. i' ■ " ... .. , ... niging Het Groene Kruis Heuvel-

"
MAVO/MEAO

VQ 'and' P°StbuS 13°7' 6201 BH
,iii ' i Maastricht, onder vermelding om- ervannq hebben met tekstverwer- n L .~ , A? i r i. f c ~ welke vacature het gaat.king Wordpertect, netst 5.0.;

// Gunco
/ A^W Gunco bv is een dynamisch bedrijf met vestigingen in/ AWW Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en

/ —MW gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van/ AWW vorkheftrucks en hoogwerkers.

A^LW Het bedrijf is een 100% deelneming van NMB-Lease

A^LW In verband met onze sterk groeiende activiteiten,
zoeken wij voor onze nieuwe vestiging in Geleen een
energieke binnendienstmedewerker in de functie van

PLANNER
Voor een goed functioneren achten wij noodzakelijk:
- goede contactuele eigenschappen;- min. HBO-opleiding;
- zo mogelijk enige bekendheid met intern transport;- affiniteit niet techniek strekt tot aanbeveling;- lefetijd 22 tot 30 jaar.

Wij bieden een plezierige baan in een groeiend bedrijf,
met daarbij een zeer redelijke honorering en prima
sociale voorzieningen.

Voor telefonische informatie kunt u bellen naar Gunco
bv, tel. 010-4299377 en vragen naar onze heer J.A.
Kalis de Groot.

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag gericht aan
Gunco bv, t.a.v. de directie, Van Maasdijkweg 55, 3088
ED Rotterdam. 54403

f Harry Vos, een groep snelgroeiendebedrijven met een bekende
naam in de internationale wereld van transport en expeditie.
Een naam dieper definitiestaat voor dynamiek enkwaliteit.
Wegens uitbreiding van onze internationale transportactiviteiten
zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding:

- INTERNATIONALE -
VOLUMECHAUFFEURS m/v

- INTERNATIONALE
BULKCHAUFFEURS m/v
Leeftijdsindicatie: 23-35 jaar.

Geïnteresseerden voor bovengenoemde vacatures worden
verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten t.a.v. de heer
A.M. van Son, postbus 50, 5340 AB Oss, tel. 04120-32944.

Hsiiry
»—^ wIP» Nuth B.V.

\UR '^)/ Jaap van Rennes Jaap van Rennes
IXö// Kerkrade B.V. Exploitatiemij. B.V.
l*J^>*r Heerlenersteenweg 113 Beekstraat 13v 6466 KS Kerkrade 6301HV Valkenburg

I Tetetoon 045-413387 Telefoon 04406-40642
Telei 58742

Horeca
groothandel vraagt voor direct:

Centrum vestiging Valkenburg:

laan van wegens uitbreiding van ons personeelsbestand

Rennes BV 1. CAISSIÈRES
part-time, 20-40 jaar
Netst HAVO-niveau

2. MAGAZIJNBEDIENDE/CHAUFFEUR
in bezit van grootrijbewijs en chauffeursdiploma

3. WERKSTER VERSAFDELING 20-40 jaar
voor afle voorkomende poetswerkzaamheden
Sollicitatie na tel. afspraak vanaf as. maandag met dhr. Bertholet.

Vestiging Kerkrade:
4. MAGAZIJNBEDIENDE vanaf 18 jaar

liefst in bezit van grootrijbewijs chaufteursdiploma
MAVO-diploma
Sollicitatie schriftelijk: Heerlenersteenweg, Kerkrade, t.a.v. dhr
Vermeulen. 54415

ISMA, Instituut voor Strategisch Management, is een organisatie
gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van autodealers.

Eén van onze cliënten is een landelijk gevestigde onderneming, waartoe een
7-tal autobedrijven behoort, waarin een aantal automerken wordt
vertegenwoordigd.

Wij zoeken voor één van de bedrijven, gevestigd te MAASTRICHT een

ALL-ROUND BEDRIJFSLEIDER-
dietot taak krijgt een nieuwe vertegenwoordiging, te weten die voor een
vooraanstaand en succesvol FRANS merk, tot een succes te maken.

De juistekandidaat:

* is tussen 27 en 36 jaar oud;
* is commercieel begaafd en heeft branchekennis;

* beschikt over redelijke autotechnische kennis;

* is bovenal een goede organisator die op zijn tijd kan improviseren;
* is enthousiast en bereikt de gewenste resultaten door een goede wijze van

leidinggeven;
* houdt ervan om mensgericht te werken en begrijpt wat klanten verlangen van

een autobedrijf.

Van de bedrijfsleider wordt voorts verwacht dat hij ook zelf daadwerkelijk deel
neemt aan de verkoopactiviteiten - er is één verkoper - en actief én inventief is
in deze.

Het bedrijf biedt:

* een zeer zelfstandige functie, echter met de nodige ondersteuning;
* een beloning die past bij de belangrijkheid van de functie;
* een prettige werkkring in een goede (concern)sfeer.

Belangstellenden wordt verzocht binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie hun schriftelijke sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer
9015 te richten aan:
Instituut voor Strategisch Management,
t.a.v. de heer A.J. Timmerman,
Sir Winston Churchilllaan 595, 2287 AK Rijswijk' ' 54017



Vuilverbrander aan het werk
Zestien Belgisch Limburgse gemeenten

exploiteren de Intercommunale voor Af-
valverwijdering en Verwerking van

Noord- en West-Limburg CV. De vuilver-
brander staat in Houthalen-Helchteren,

vlak over de Nederlands-Limburgse
grens. Samen beschermen we het milieu,

staat in een wervende folder. De as die
vrijkomt wordt gebruikt als vulmateriaal,
schroot wordt in de metaalproduktie aan-

gewend en de warmte levert elektriciteit.
Maar wat er uit de schoorsteen komt is
nog nooit onderzocht. Deze week rees het
vermoeden dat Belgische vuilverbranders
nogal wat schadelijke stoffen in de lucht,
en oa. de melk brengen. Of dat in Hout-
halen Helchteren ook het geval is staat
nog te bezien. Onze fotograaf maakte een
reportage over het normale werk in de
vuilverbrander.

# Goed inge-
pakte werklie-
den bikken in
de oven de as
weg die over-
blijft na het
verbranden
van duizenden
tonnen huis-
vuil.

Foto's: MARCEL VAN HOORN

# De schof
steen waar I
allemaal uit%
komt. ■li]

De geur van mest wordt nostalgie
De ouderwetse gierkar met gul dose-
rende sproeier kan binnenkort naar het
landbouwmuseum. De ton op wielen
die. tot voor kort in alle jaargetijden op
steeds grotere banden en voortgetrok-
ken met een groeiend aantal pk's over
binnenwegen stuiterde, heeft een korte
maar bewogen geschiedenis achter de
rug. "
Als opvolger van de immer piepende en
knarsende strooier van strorijke pot-
stalmest, groeide de sproeier uit tot het
symbool van milieuvervuilend agrarisch
Nederland. Geen tv-uitzending of kran-
teartikel over 'zure regen' kon het stel-
len zonder pakkende beelden of eeuwi-
ge foto van de boer met tankvormig
aanhangsel.

Gierwagens, opgesierd met stickers
'mest op land is voeding voor de plant'
konden weinig aan dit imago verande-
ren. Stringentere wetgeving en de toe-
passing van nieuwe technieken maken
echter een eind aan de besprenkeling
van weilanden en akkers. Omdat de
ammoniakdampen een aanzienlijke bij-
drage leveren aan een toekomstig Ne-
derland zonder bos, wordt naar ver-
wachting, volgend jaar vanaf 1 januari
het uitrijden zonder de omgeving in
ammoniakdampen te hullen verplicht.
Alleen de boeren in plaatsen zonder
mestoverschot mogen nog een jaartje
langer ouderwets gieren.

„Ik verwacht zeker dat de nieuwe wet-

geving dit jaar door het parlement
wordt aangenomen," zegt teamleider,
rundveehouderij ing. H.J. Bartels van
de Dienst Landbouw Voorlichting.
'Emissiearm uitrijden' luidt het motto
en daarop vooruitlopend organiseert de
voorlichtingsdienst vele demonstraties
waar de opvolgers van de giertank met
sproeier hun opwachting maken.

„le'j rockt ja helemoal niks meer,"
constateert een Needse veehouder die
op zn knieën met zon driehonderd
collega's kleine sleufjes in het demon-
stratie-weiland inspecteert. In de verte
ronkt met grote snelheid een futuris-
tisch driewielig voertuig dat met een
tankinhoud van 40 ton de mest simpel-
weg onder de graszoden spuit. Kleinere

soortgenoten staan al klaar om het hele
weiland van sleufjes en mest te voor-
zien.

Nog wat ongelovig wordt hier en daar in
de bodem gewroet. Toch is de tank na
enkele rondjes echt leeg en moet de
mest daadwerkelijk in de bodem zijn
verdwenen. „Met zodebemesting kan
het vrijkomen van ammoniak van zestig
tot zon twintig procent worden terug-
gebracht," verklaart bedrijfsdeskundi-
ge J. ten Barge vanaf een aanhanger,
„Misschien in de toekomst wel tot nul
procent." De milieuvriendelijke ma-
chine heeft een onbedoeld bijkomend
effect: De geur van mest, veroorzaakt
door ammoniak, wordt nostalgie op
platteland.

Over de kosten van de mest- en zodein-
jecteurs lopen de meningen uiteen.
„Onbetaalbaar," reageert een Marke-
lose boer wanneer hij hoort dat voor
een simpel uitgevoerde injecteur zon
slordige 30 tot 50 mille moet worden
neergeteld. Uitbesteden aan het loon-
bedrijf? „Als je ziet wat het kost, dan
kunnen we ons beter meteen verkopen
aan de loonbedrijven. Dit is de dood-
steek voor kleine bedrijven."

De discussies vertonen overeenkom-
sten met de tijd dat de melkbus van fa-
briekswege werd vervangen door de
melkkoeltank. Ook toen zagen vooral
kleine bedrijven door de bomen het bos
niet meer. Velen kozen voor de sane-
ringsregeling en verkochten de melkbus

als beschilderde paraplubak. Ook "1
waar een loonbedrijf voor een uur >
jecteren een slordige honderd gul<^
en zon anderhalve tot twee gulden 1lt
ton mest in rekening brengt, zien voj n
kleine bedrijven hoog op tegen een i
ke rekening per hectare.

„De technische ontwikkeling gaat |jl
derdaad ontzettend snel," erkent Bi
tels. „We raden daarom iedereen a *
om nog te wachten met het zelf aa 11. e?schaffen van injecteurs." Of de \oos £
drijven het werk volgend jaar aank/
nen? „Er wordt fors geïnvesteerd.
dit moment is de capaciteit onvold*
de. We hopen dat dit volgend jaar
ders zal zijn."

titnburgs dagblad vrijuit
Zaterdag 17 maart 1990 i 46
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'zoals in de jarenzeventig maatregelenzijn genomen op het
üed van volkshuisvesting en leefomgeving om de geboorte-
lf op te vangen, moeten er nu voorzieningen komen om de
tgrijzingsgolf in goede banen te leiden. Dat bepleitte de
3rzitter van het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden
1 Ouderen (COSBO), W. Revet, deze week in Den Haag bij
Presentatie van de nota 'Goed wonen voor Ouderen' aan
ötssecretaris Heerma (Volkshuisvesting). In de nota worden
'bevelingen gedaan om het voor ouderen mogelijk te maken

,jger zelfstandig te blijven wonen.

Het warme winterweer pakt gunstig
uit voor de gasrekening, zeker voor
degenen die deelnemen aan de actie
'Zuinig stoken/Zuinig aan' (zie ook
pagina 49). Dat leert de tussentijdse
balans, na 22 weken in het stooksei-
zoen 1989-1990. De gemiddelde tem-
peratuur was in die periode 19 pro-
cent hoger dan gebruikelijk. Dit be-
tekent dat het gasverbruik met het-
zelfde percentage verminderd kan
zijn.

Januari en februari waren dit jaar
aanhoudend veel warmer dan nor-
maal. Ondanks elkaar opvolgende
hevige stormen en soms zware re-
genbuien, liep de temperatuur hoog
op, met als hoogtepunt de prachtige
laatste week van februari. Toen was
het maar liefst 60 procent warmer
dan normaal. Illustratief is ook de
gemiddelde etmaal-temperatuur in'
februari. Die was 7,6°C, tegen nor-
maal 2,l°C.

voor ouderen met een handicap mo-
gelijk zijn.i/Bens CBS-cijfers zal de groep 75-

Bsers van 776.000 de komende
|jaar stijgen naar circa 969.000 en
'010 het miljoen fors overschrij-

Heerma een breed draagvlak
taën voor het'verbeteren van de
"^schappelijke positie van oude-

Irma noemt de nota een 'goede
'Wogen visie' op de problema-

' van ouderen. Hij vindt dat het
"d vooral door de gemeentenge-
""d moet worden met een stimu-
lride en voorwaardenscheppen-Nak voor de rijksoverheid. Sa-
P met het ministerie van WVC

In de nota wordt verder onder meer
aandacht gevraagd voor de proble-
matiek van ouderen met eigen huis
die naar een huurwoning willen
doorschuiven. Ruim veertig pro-
cent van de 65-plussers in ons land
woont in een eigen huis. „Veel van
die mensen willen verhuizen omdat
het huis te groot is of omdat het on-
derhoud teveel inspanning vergt",
aldus H. van Kuik van de Katholie-
ke Bond voor Ouderen. „Maar in
sommige gemeenten wordt bij ver-
koop van een koopwoning per de-
fintie inschrijving als woningzoe-
kende geweigerd."

Eigen huis

I van bejaarden op te vangen.
|? drempels, verbrede deuren enNning van apparaten op bereik-
'e plaatsen moeten met name

j^enkt hierbij aan meer en betereWichting voor ouderen omtrent
Nn en aan experimenten metSchillende woonvormen. In defgbouw moeten volgens de be-rgman liften komen en 'zelfstan-
f Woningen moeten aangepast
f^en om de verslechterde mobili-

De ministeries van VROM en WVC
komen in het najaar met een circu-
laire over 'ouderen en wonen. Daar-
in staan de resultaten van een on-
derzoek datvorig jaaris gestart door
de toenmalige minister Brinkman.
Uit het onderzoek moet blijken hoe
de zorg voor ouderen het best kan
worden afgestemd op de verande-
ringen in de samenleving.

dit jaarnaar 2,5 moet en
vervolgens naar 3. Na-
tuur en Milieu pleit er-
voor in het bouwbesluit
nu al een R-waarde van

In het nieuwe bouwbe-
sluit moeten scherpere
isolatie-eisen worden
gesteld aan nieuw-
bouwwoningen. Dat
schrijft de Stichting Na-
tuur en Milieu in een
briefaan de Tweede Ka-
mer. Die behandelt be-
gin april de herziening
woningwet, waarvan
het bouwbesluit deel
uitmaakt.

Het ontwerp-bouwbe-
sluit schrijft voor gevels
en daken een warmte-

Heerma neemt nota 'Goed wonen voor ouderen' in ontvangst 3 op te nemen.

De stichting wijst er op
dat dit jaarlijks 1.000
kubieke meter aardgas
per woning scheelt, ter-
wijl de extra bouwkos-
ten gemiddeld slechts
1.200 gulden bedragen.

Verder wil Natuur en
Milieu dat er vergelijk-
bare isolatie-eisen moe-
ten komen voor te reno-
veren woningen, kanto-
ren en andere bedrijfs-
gebouwen.

Isolatie-eisen
verscherpen

Natuur en Milieu:

weerstand (R-waarde)
van; 2 voor. In het Natio-
naal Milieubeleidsplan
(NMP) staat dat de
R-waarde zo mogelijk

Vergrijzing vergt
andere woningbouw

" Veel mensen willen op hun oude dag graag in de eigen buurt blijven wonen. Aangepaste woningen maken dat een stuk
eenvoudiger. Foto: christahalbesma

kunnen worden en kastjes met
priegelig kleine handgreepjes.Onderzoek TU Eindhoven signaleert knelpunten

Bestaande huizen niet
geschikt voor ouderen

In het meest ideale geval wordt
bij de bouw van een woning al re-
kening gehouden met het feit dat
mensen ouder worden en dan
vaak minder goed uit de voeten
kunnen. Het is bijvoorbeeld veel
voordeliger om deuropeningen
standaard op rolstoel-breedte te
maken, danom ze later te verbre-
den. Bij de bouw rekening hou-
den met mogelijke aanpassin-
gen, kan in de toekomst een
kostbare verbouwing schelen.getje te maken of boodschappen

te voet te doen.

Wie minder verbruikte dan dat
streefcijfer bespaarde echt. Dat is
niet alleen gunstig voor de porte-
monnee, maar ook goed voor het
milieu. Misschien heeft u de afgelo-
pen tijd wat moeite gehad oriuer het
streefverbruik te blijven. Als het erg
warm is voor de tijd van het jaar
wordt het aandeel gas wat voor de
verwarming gebruikt wordt name-
lijk minder. Dat voor warm tapwa-
ter en koken blijft nagenoeg gelijk.
Het laatste aandeel is nauwelijks te
beïnvloeden. Ook kan het zijn dat u
tijdens de zware stormen wat meer
hebt gestookt om meer behaaglijk-
heid in huis te scheppen.
Toch is het streefverbruik, zoals dat
in cijfers wekelijks wordt aangege-
ven, de beste manier om uw ver-
bruik in de gaten te houden. Een en-
kele uitschieter naar boven is niet
erg. Als u over het geheel genomen
maar op of - nog beter - onder het
streefverbruik zit. Want dat levert
geld op.

Hiermee werd alweer de derde ach-
tereenvolgende (te) warme winter
genoteerd, een winter die nog wel
eens meer records zou kunnen bre-
ken. Wie meedoet aan de actie 'Zui-
nig stoken/Zuinig aan' en wekelijks
niet meer verbruikt dan het aange-
geven streefverbruik heeft een 'be-
sparing' van ongeveer een vijfde
binnen.

nen de onderzoekers. Er is bij-voorbeeld geen . plaats vooriemand die de bewoner helpt bij
het wassen. Het advies is om al-
leen wanneer er echt voldoende
ruimte is, een bad te plaatsen.
Voor oudere mensen is een dou-
che, eventueel met zitbankje,
meestal handiger. Een andere
aanbeveling is het plaatsen van
steunen bij de douche en wc.

In huis zelf beginnen de onge-
makken vaak al bij het binnen-
komen. De entree biedt weinig
beschutting, er is geen plaats om
een zware boodschappentas
even weg te zetten en voor een
rolstoel is meestal al helemaal
geen ruimte.

In opdracht van een particulier
adviesbureau voor woningbouw
deed de Technische Universiteit
Eindhoven vorig jaar een onder-
zoek naar ouderen en wonen. De
conclusies Ijegen er niet om. Be-
staande huizen zijn niet geschikt
voor ouderen en minder-validen
en ook brj de bouw van nieuwe
woningen wordt geen rekening
gehouden met bewoners die
minder goed uit de voeten kun-
nen. Om te laten zien dat het an-
ders kan, hebben de onderzoe-
kers niet alleen praktische richt-
lijnen opgesteld, maar ook een
wèl geschikte woningwet-wo-
ning ontworpen.

Daardoor is de woning zowel ge-
schikt voor een gezin met twee
kinderen als voor een ouder
echtpaar of een bewoner in een
rolstoel. In het laatste geval ver-
vallen twee slaapkamers waar-
door de badkamer, keuken en
hal zo ruim worden, dat ook een
rolstoeler er uit de voeten kan.

Om te laten zien dat aanpasbaar
bouwen veel mogelijkheden
biedt en niet veel duurder hoeft
te zijn dan normaal, ontwierp de
faculteit Bouwkunde van de TU
een variabele woningwet-wo-
ning. Alleen de buitenmuren en
de dragende muren hebben een
vaste plaats, de verdere indeling
kan grotendeels door de bewo-
ner zelf bepaald worden.

(ADVERTENTIE)
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dernootste show inLimburg!
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Een luifel boven de deur en een
tassenplankje aan de muur kun-
nen een deel van de problemen
oplossen. Een andere handige tip
is om onder de luifel op goede
hoogte een brievenbus te beves-
tigen, zodat men niet dagelijks
krom hoeft om de post van de
deurmat te rapen. De hal ruim
genoeg maken voor een rolstoel
is minder eenvoudig, maar hier-
bij kan men overwegen om de
meterkast te verplaatsen.

Een aantal aanbevelingenvan de
onderzoekers lijken voor de
hand te liggen, maar worden
door bouwers vaak over het
hoofd gezien. Zelfs in bejaarden-
wonigen zijn kranen die alleen
met veel kracht opengedraaid

Om iets in de koelkast of oven te
zetten, moet men meestal diep
bukken. De afzuigkap zit vaak te
hoog, waardoor oudere mensen
hem niet gebruiken.

Ook de inrichting van de keuken
is niet echt afgestemd op oude-
ren. Een standaard aanrecht is
vrijwel altijd te hoog of te laag;
een in hoogte verstelbaar blad
zou veel mensen rugpijn bespa-
ren. Onder de aanrecht is geen
beenruimte vrijgelaten, waar-
door het niet mogelijk is keuken-
werk zittend te doen.

Het onderzoek is uitgevoerd
door medewerkers en studenten
van de afstudeerrichting omge-
vingstechnologie van de TU
Eindhoven. Dit gebeurde in op-
dracht van een particulier ad-
viesbureau voor woningbouw.
Inmiddels hebben ook andere in-
stanties, zoals gemeenten en de
Nationae Woningraad belang-
stelling getoond.

De onderzoekers hebben aller-
eerst de knelpunten van de hui-
dige (bejaarden)woningen op
een rijtje gezet. Dit resulteert in
een waslijst van aanbevelingen.
Die moeten niet alleen huizen
maar ook hele wijken vriendelij-
ker maken voor ouderen. Goede
straatverlichting, voetpaden en
zebra-paden vergroten bijvoor-
beeld de veiligheid in een buurt.
En rustbankjes om de zeventig
meter maken het voor ouderen
gemakkelijker om een wandelin-

Ongekukken
De meest ernstige ongelukken
binnenshuis gebeuren in de bad-
kamer. Logisch, want als je er
valt, val je hard. De badkamer is
bijna altijd te glad en te vol, me-

Behaaglijk wonen op tapijt
°'fen vloerbedekking blijft lang mooi

Trek uitstekende pluisjes nooit los,
bijknippen mag wel. Als het wat
langer ligt kunt u tegen devleug in-
zuigen waardoor het vuil het best
verdwijnt. Voor 'platgelopen' katoe-
nen vloerbedekking kan een zoge-
naamde 'klop-borstel' op de stofzui-
ger uitkomst bieden.

" Een katoenen tapijt past goed bij een moderne, eigenzinnige
inrichting. .

Vlekken
Losse vlekken kunnen het best be-
streden worden met lauw water. Als
u een schoonmaakmiddel gebruikt,
test dan eerst even of het tapijt wel
kleurbestendig is. Om grotere op-
pervlakken schoon te maken, zijn
vloeibare reinigingsmiddelen en
schoonmakers in' schuim- of poe-
dervorm verkrijgbaar. Welk middel
u neemt, maakt niet zoveel uit, als
het maar niet te vet is. Als er vet in
het tapijt blijft zitten, wordt het na-
melijk veel eerder vuil.

Als tapijt eenmaal ligt, kan goed on-
derhoud het langer mooi houden.
Zo mag u een wollen tapijt wel stof-
zuigen, maar doe het voorzichtig.

De derde tapijtsoort, katoen, past
goed bij moderne interieurs en in de
slaapkamer. Katoen heeft een
eigenzinnigkarakter en is vrij sterk.
Het wordt echter wel snel vuil en
veert in tegenstelling tot wol niet te-
rug, waardoor er vaak een soort
'loop' ontstaat.

Ondertapijt

Veel hedendaagse tapijten zijn uit-
gevoerd met een dikke foamrug.
Dat wil nog niet zeggen dat het ta-
pijt ook stevig is. De beste (maar
ook de duurste) manier om vloerbe-
dekking te leggen is met onderta-
pijt. De "verende laag tussen de
vloerbedekking en de betonnen
vloer biedt bescherming tegen be-
schadigingen door hakken, stoelpo-
ten, spelende kinderen enzovoorts.
Het is bovendien warmte-isolerend.

f) *» ie^ <\r °P devloer? Deze vraag
1 die een nuis Saat inrich-
i*1 PartWat no°fdbrekens kosten.
veeluccl 7?tvloer is momenteel erg
Nrin voor de kunststoffen

/êstej.JB erv£m bestaat veel be-ü^ijn !?g' Moderne lichte plavui--1 ïcii T^elijk en betaalbaar, ter-Noti yl' linoleum) door de, Sfen Yen ongekend veel moge-I S
k
s blij ft b

t
ledt. Maar ondanks dit

i Hw apijt Populair. Een van
i n " eredenen hiervoor is
l le van deze soort vloer-*lng uitgaat.

' t> ■■

ör tatiHt meestal geen reden om*m op de vloer te kiezen.

Vloerbedekking van goede kwali-
.teit is namelijk nauwelijks voordeli-
ger dan bijvoorbeeld kunststof par- 1
ketW een tegelvloer. Juist daarom
is h«t belangrijk om bij de aanschaf
van nieuwe vloerbedekking een
aantal zaken goed in de gaten te
houden.
Grofweg zijn er drie soorten tapijt:
woL,katoen en (halfsynthetisch. De
structuur bestaat uit lusjes of pool-
pluisjes (doorgesneden lusjes).
Wollen vloerbedekking heeft een
natuurlijke uitstraling en blijft heel
lang mooi. Dat komt omdat wol van
nature terugveert. Deze soort is dan
ook het duurst.

Synthetisch tapijt is beter betaal-
baar en sterk. Tegenwoordig zijn er
ook anti-statische kwaliteiten, die
minder snel vuil aantrekken. Dat
scheelt aanzienlijk in het onder-
houd.
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Gasrekening
lager door

warme winter



Onroerend goed te huur gevraagd

met spoed
gezocht per 1 april a.s.

v. echtp. zond. kind
huurhuis

met tuin in Midd.- of Zuid-
Limb. max. ’ 1.000,- pm.Bel
tus. 10 en 13u. 04499-4019.

Te huur gevraagd
Cafébedrijf
in Zuid -Limburg.

Inl. Tel. 070-3996205.
Met spoed te huur gevraagd
LANDHUIS, bungalow of
verb. boerderij, omgeving
Echt. Huurprijs tot ’ 3.000,-
-p.m. Tel. 04754-85682. Br.
o.nr. B-3871, LD. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. (oude) woning of
BOERDERIJ m. tuin max.
’750,- p.m. Goselingstr.
36, Heerlen
Man, vrouw ep 2 kinderen
zoeken m.i.v. plm 1 juni
WONING/HUIS (4 tot 6 ka-
mers), in het centrum van
Maastricht. Br.o.nr. B-3911
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
T.h. gevr. GARAGEBOX m.
stroom/water, omg. Heerlen/
Brunssum. Bel 045-272093,
na 18 u.

Gez. APPARTEMENT, 1
slpk., keuken, douche, wc.
Omg. Heerlen. 045-424974.
J. vrouw zkt. appartement of
zelfstandige WOONRUIM-
TE In Sittard of Geleen. Pr.
plm. ’700,-. 04406-14936.
DRINGEND te h. gevr. bun-
galow of herenhuis voor pri-
vé-doeleinden, verbouwing
geen bezwaar. Br.o.nr. B-
-3921, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ECHTPAAR 65plus vraagt
te huur ruim huis met garage
in Limburg. Tel. 08355-4084
3-4 k.-won. te h. gevr. voor
rustig pers. Tel. 02155-
-22677, na 16.00 uur.
Met spoed gevr. WOON-
HUIS met huursub. Heerlen
of omgev. eventr. opkn. g.
bezwaar. Oude Tunnelweg
49, Kerkrade.
Te huur gevr. WOONRUIM-
TE voor 2 personen in Ge-
leen. Tel. 04490-52093.
HEERLEN of Maastricht
Herenhuis met kantoor,

’ 1.750,-. Vaals-Simpel-
veld-Kerkrade riante bunga-
low, ’1.750,-. Het adres
voor al uw verzekeringen.
Bern. buro Silvertant kantoor
van 9.00-17.00 uur 045-
-311286._ ; : -r—

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur

bungalow
in Valkenburg.

Inl. na 18.00 uur
04406-12326.

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.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
daarom nu van onze tijdelij-
ke aanbieding. Voor picco-
lo's geldt 2 halen... 1 betalen
(plaatsing binnen 7 dagen)
en voor reuzepiccolo's 4 ha-
len..^ betalen (plaatsing
binnen 2 weken). Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te huur APPARTEMENT
(boven) woonk., keuken,
slaapk., wc. en douche, all-
in. 04490-22231 Sittard.
ZOLDERKAMER m. eigen
kookgel. en douche in stud.
huis te h. aangeb. C-Heer-
len. ’ 450,- inc1.045-713901
Verkoopruimte Slagerij te h.
omgev. MAASTRICHT, ver-
pi. overname/inventaris. Br.
O.nr. B-3982 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
HEERLEN, nabij station.
Studio, best. uit woon/slaap-
kamer, keuken, badkamer.
Huurpr. ’ 423,23 excl. p.m.
Huursub. mogelijk. Inl. Van
Gerwen & Van de Geer B.V.
043-252425.
HEERLEN, Sittarderweg te
huur woning: 4 kamers, keu-
ken, bad/wc, balkon, kelder,
huur ’ 500,-
HULSBERG te huur gestof.
bovenw. voor 1 a 2 pers.,
all-in ’625,-. Tel. 04405-
-3018.

Te h. appartement te KERK-
RADE, woonk. en slaapk., 'keuken, douche, wc. All-in

’ 400,-. 045-463688.
Te h. appartement te KERK-
RADE, woonk. en slaapk.,
keuken, douche, wc. All-in

’ 400,-. 045-463688.
ROOSTEREN Burg.
Schoolmeesterstr. 2 te huur
vrijst. woonhuis met cv-gas,
gar. en tuin, bwj. '72, woonh.
is bijna geh. voorzien van
kunststof koz., dubbele begl.
en ingeb. rolluiken huurpr.

’ 775,- p. mnd. Bez. uitsl.
na tel, afspr. 04498^51726.
SUSTEREN te huur 1 pers.
luxe appartement. Ind. keu-
ken, hal, toilet, badk. en
slaapk. Huurpr. ’ 700,- p.m.
all-in. Mobu, R. v. Gelderstr.
11, Susteren. 04499-1323.

SUSTEREN te h. luxe be-
nedenwoning, 3 slaapk. Tel.
04499-1919 na 18 uur 2181
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 ga-
rage ’ 1.250,-. gestoff.
Geleen: 3 slaapk.-woning,
rustig gel. en toch bij het
centrum met garage,

’ 875,-. Landgraaf: 3
slaapk.-woning met garage

’ 1.000,-. Landgraaf: 2
slaapk.-bovenwoning m.
aparte ingang, liefst oudere
mensen, ’ 625,-. Heerlen
praktijkruimte met grote bo-
yenwoning, gestoff.,
’1.750,- p.mnd. Inl. be-
midd. buro Silvertant 9.00
tot 17.00 u. 045-311286.
Het adres voor al uw
verzekeringen.
Te h. gestoff. etage te
SCHAESBERG, best. uit
woonk., 1 slpk., douche, w.c
en keuken. Tel. 04450-1435
b.g.g 3298.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM-VANDEPAS M \■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. —- m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

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!
Voor een van onze opdrachtgevers vragen wij TE KOOP in

Weiten een A of B woning- met tuin op het zuiden.

Makelaar-taxateur J. Smeets
Keerberg 90, Voerendaal. Tel. 045-753066.

. *'^~si—aJr!ni|a^EaWntmU'l 1
Te koop prachtig huis in steen, gelegen langs de

Ourthekaai te

Comblain-au-pont
(Belg. Ardennen) eventr. gesch. v. commerc. gebr. Voor-

zien van 9 kamers, 3 kelders, gevelterras en garage.
K.l. ca. 27.000 Bfr. verdere info 09-32-41691237.

Nieuwstadt, aan de Linde,
Slechts 2 woningen op mooie lokatie.

L-vorm. woonk. ca. 26 m2, keuken ca. 7 m2, gar., 3 slaapk.
badk. met ligbad. Via vlizotrap naar hobbyzolder. De

woningen zijn voor bewoning gereed. Prijs ’ 159.500,-
-v.o.n. (excl. een éénmalige bijdrage ad. ’ 5.000,-

-belastingvrij).
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045 - 71 22 55.

U kunt er nog wonen!
Waar? In Eygelshoven. In deze plaats nadert het villapark

Waubacherveld zijn voltooiing. Uit een project van 7
woningen is nog 1 huis te koop. De woning is nagenoeg
voor bewoning gereed. L-vorm. woonk. ca. 38 m2met

mogelijkh. voor open haard, openkeuken, 3 slaapk., badk.
met ligbad en mogelijkh. voor 2e toilet. Via vaste trap naar

zolder. Gar. Prijs ’ 197.623,- v.o.n.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045 - 71 22 55.

Hoensbroek-Centrum
te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
SLÏSffIQÖQ

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. i
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Verkoopplannen?
Maak dan eens verblijvend een afspraak metel

CROMty^G
de ideale partner bij de verkoop van Uw woning of bedrijfs-

pand met ruim 12 jaar ervaring in de regionale
woningmarkt.

Kennedylaan 7,Limbricht. Tel. 04490-80087.

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.

Geleen: Beekhoverstr. 42
Heden Open Huis.

van 15.00 - 16.00 uur.
Uitstekend gesitueerd nabij centrum, halfvrijst. Herenhuis
met mooi aagelegde tuin en garage. Ind.: hal, l-vormige

woonk. m. erker, open haard en halfopen geïnstall.keuken
(tot. ca. 64 m2), bijkeuken, cv.-ruimte, kelder. Verd.:

ruime overloop, 2 slp.k's, badk. m. ligbad, v.w. en toilet,
vaste trap naar zolder alwaar mansarde-kamers.

Ged. rolluiken, cv. Vraagprijs ’ 169.000,- k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19 Sittard. Tel. 04490-10855.

Hoensbroek-West
Te koop goed onderhouden woning met garage en tuin

(Percopp. 260 m2). Ind. Entree, toilet, woonkamer,
keuken met ontbijtbar, berging, garage. Verd.: 3 slpks.
ruime badkamer en bergkast. Aanvaarding mei 1990.

Vraagprijs ’ 139.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën VOF, Juliana-Bernhardln. 8,

Hoensbroek. Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Landgraaf
Hoefveld, halfvrijst. woonh. Percopp. 370 m2. Ind. L-

woonk., ruime keuken, 3 slpks, luxe badk., ruime zolder,
dubb. garage. Luxe afwerking, rolluiken, ged. termophane,
eiken parket, eiken keuken mcl. app., goed aangel. tuin op

op zuiden, vr.pr. ’ 189.000,-k.k. Tel. 045-310727.

Sittard
Industriepark Noord

Te koop nieuwbouw aan de Nieuwstadterweg 19
Woon/bedrijfspand, kantoren, kantine, bergruimte en werk-

plaats op 2000 m2terrein waarvan bebouwd 337 m2.
Vraagprijs ’ 439.000,-. Tel. 04490-27595.

Bouwterrein
Heerlerbaan,

Heerlen
Opp. 575m2

Verkooppr. ’ 89.440,- v.o.n.
Inl. 045-740900 -043-254565

Nog een aantal riante
Bouwterreinen

Te koop
Zandweg,
Heerlen.

Opp. 700 tot 1.400 m 2
Inl. V.o.c Tel. 045-740900
Grouwels Daelmans b.v.

043-254565.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

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.

Landgraaf
in Nieuwenhagen een leuk
ouder halfvrijstaand woon-
huis met behoorlijke tuin en
berging. Ind.: Beg.gr., gang,

woonkamer, eetkeuken,
douche, toilet. Kelder, verd.:
3 Slpks., vaste trap zolder,

pr. ’ 78.000,-k.k.

LIVAC bv
Brugstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-10855.

Zoetwaren
Speciaalzaak

Ter overname
Goede lokatie/omzet/resul-
taat. Tel. 04405-3238 na

18.30 uur.
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

Heeéen.

Heerlen
Kapelweg, goed onderh.
halfvrijst. woonh. met ber-

ging, ruime carport en kelder
(2,6 are). Ind. entree, woon-
k. keuken met moderne mr.

mcl. app. waskeuken; 1e
verd. 3 slaapk., douche-

ruimte, zolder, hardh. kozij-
nen, dubb. begl. Vr.pr.

’159.000,- k.k. Ass. Adv.
bureau E.G.H. Kleijkers. Tel.

045-319655.

Te koop OIRSBEEK

Landhuis
Schitterend gelegen; met

uniek uitzicht.
Beg. gr.: entree, garderobe,
w.c, bijkeuken, keuken, hal,
eetkamer, woonkamer, ter-
ras, 3 garages. 1e verd.: zit-
kamer, badkamer, logeer-
kamer, linnenkamer, 2 slp-
kmrs. en een grote zolder
met slpkmr. Koopprijs op

aanvraag.
V & H VASTGOED B.V.

04492-1620.

Hoensbroek
Slot Hillenradelaan

Mooi gelegen bungalow m.
grote tuin. Ind. 0.m.: ruime

gar.; waskelder; studeerkmr.
hal; woonkmr.m.open keuk.
plm. 48 m2; 4 slkmrs.; bad-

kmr. Aanv. direct. Koopprijs

’ 249.000,- k.k. Kramer
Makelaardij 04490-73601.

Landgraaf
Übach over Worms: Ree-
weg 97. Een uitst. gesit. vrij-
staand groot pand, voorma-
lig café met zaal, op 1055
m2percopp. Gehele reno-
vatie noodzakelijk. Evt.

bouwplaatsen.
Prijs 75.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855

Wijlre
Bwj. 1981, met gar.,3 slpkrs.

badk., 2 wc's, zolder, cv.
gas. ’ 135.000,-.

Wijlre
Bwj. 1962, vrijst., geheel on-
derkeld., 4 slpkrs., cv.gas.

Prijs n.o.t.k.
Wijlre

Bwj. 1928, vrijst., cv.gas,
kelders, 4 slpkrs., badk.,
zolder. Ruim 1000 m2gr.

’ 240.000,-.
Wijlre

Bwj. 1922, Horeca-pand
met boyenwoning, kelders,

zolder, douche, 5 krs.

’ 225.000,-.

■ Wijlre
Bwj. 1986, perfect huis,

gr.krs., gr.kelder, gr.zolder,
badk. compleet, cv.gas.

Prachtig vrij uitzicht.

’ 275.000,-.

Wijlre
Bwj. 1972, met gar., 3 slpkrs
badk., cv.gas. Vrij uitzicht.

’162.500,-.
Makko Gulpen

(W.Timmermans, NVM-ma-
kelaar). Rijksweg 67, Gul-

ipen. Te1.04450-2182 zaterd
10 tot 13 uur.

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.

Onroerend goed te koop aangeboden
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!!
Gratis advies bij de LIM-
BURGSE HYPOTHEEK
CENTRALE. Tel. 04498/
51900 en 04490-35840. Dé
specialisten met kennis van
zaken.
Te k. vrijst. WOONH. vrij uit-
zicht opp. perc. plm. 900m2,
met stallen en oprit, (naast
woonh. event. bouwplaats).
Perceel direkt te aanvaar-
den. Sportstraat, Kerkrade-
W. Tel. 045-422801.

HUIS met kelder, zolder en
garage, beneden en boyen-
woning (bovenw. dircet te
aanv.) met douche en w.c,
luxe keuken, woonkamer
Bx4, 5 slpks. met vloerbed.,
rolluiken, binnenpl. met witte
tegels alles 100% in orde, pr
driekwart van de waarde.
Tel. 045-452574.

SCHAESBERG bouwterrein
hoek Kampstr.-Kamperstr.,
tot. opp. ca. 495 m2, pr.
’59.000,- k.k., 045-310753

Sittard !
Ophoven 152 !

perfect inger. tussenw. met 'binnenpl., open trap naar .
verd., badk. met ligbad, geh.
pand recent gerenov. Moet l
beslist van binnen gezien

worden!
Vr.pr. ’ 77.500,- k.k.
Sweikhuizen

Hagenstraat 15
nabij markt gel. halfvr,
woonh. met garage en kel-
der, gr. woon-tuinkamer (50
m2!), keuken, badk. met lig-
bad, 4 slpks., fraaie aange-
legde tuin met vijver.

Kooppr. ’ 130.000,- k.k.
Nieuwstadt

Gelders Overkwartier 16
Mooi halfvr. woonh. in kin-
dervr. buurt, ruime garage, 3
slpks., vaste trap naar zol-
der. Direct aanvaardbaar.

Vr.pr. ’ 135.000,- k.k.
Bom

Mgr. Buckxstr. 7
Riant vrijst. woonh. nabij
centrum, bwj. '78, met gara-
ge en aparte achterom. Per-
fect onderhouden. Grote
tuin, moderne witte keuken
met app., 3 slpks., vaste trap
naar zolder, percopp. 508m2. Vr.pr. ’ 215.000,-k.k.

Stem
Hoppenkampstr. 28

Fraai eigentijds inger. land-
huis met carport, grote leef-
kamer met open haard, 4
slpks., aangel. tuin, terras
met opt. privacy.

Vr.pr. ’ 255.000,- k.k.
Verder nog diverse wonin-

gen in de regio
in elke prijsklasse.

Van der Venne
Vastgoed

Bergstraat 98, Bom.
Tel. 04498-58465.

Altijd telefonisch bereikbaar.

Dicteren
Roosterderweg 16. Vrij-

staand woonhuis met oprit,
carport, garage en ruime

tuin ca. 400 m2. Goed on-
derhouden pand, rustige lig-

ging. Ind.: woonkamer en
tuinkamer met parket, keu-
ken met aanbouwkeuken en
apparatuur, garage/bijkeu-
ken, 3 slaapkamers, bad-
kamer, zolder. Vraagprijs

’ 179.000,- k.k.
Limbricht

'ln zeer goede buurt gelegen
halfvrijstaand herenhuis met
oprit, carport, garage en tuin
Ind.: woonkamer en eetka-
mer (split-level) keuken met
moderne aanbouwkeuken
met apparatuur, 4 slaapka-
mers, badkamer, vaste trap

naar 2e verd. waarop 5e
slaapkamer. Vraagprijs

’215.000,- k.k.
Sittard

Ophoven 134
Vrijstaand (ouder) woonhuis

met grote tuin ca. 700 m2.
Het pand dient te worden

aangepast. Is geen badka-
mer aanwezig. Biedt vele
mogelijkheden. Vraagprijs

’ 140.000,- k.k.

Sittard
In de Camp 26

Geheel gerenoveerd half-
vrijstaand boerenwoonhuis
in zeer goede staat van on-
derhoud. Grote schuur, zon-
nige tuin. Zeer ruim woon-

huis met vele mogelijkheden
Vraagprijs ’ 179.000,- k.k.

Sittard
Industriestraat

(Handelscentrum "Berger-
weg"). Zeer goed gelegen t.
o. van invalswegen show-

room met kantoorruimte en
luxe afgewerkt woonhuis.

Showroom van 236 m2mcl.
kantoor, met krachtstroom
en alarminstallatie. Woon-
huis met L-vormige woon-
kamer, moderne keuken
met aanbouwkeuken met
apparatuur, bijkeuken, 3
slaapkamers, komplete
badkamer. Vraagprijs

’ 650.000,- k.k.
Bert Schreurs

makelaardy o.g. b.v. Post-
bus 432, 6130 AK Sittard,

tel. 04490-27888.
Zoek vrijst. of halfvrijst.
WOONH. vlakbij Duitse
grens (Bleyerheide-K'rade).
Verb. geen enkel bezwaar,
pr. ’ 100.000,-/’ 150.000,-.
09-49-24071 8280.
Te koop gevraagd vrijstaand
ouder woonhuis met be-
hoorlijk wat grond. Omg.
BORN-Sittard-Stein. Tel.
04498-53498.
Te k. antieke laat 17de
eeuwse notenhouten

i SLAAPKAMER met 2 pers.
ledikant, commode, laden-
kast, en spiegelkast (Idrs.
linnenkast). Unieke aanbie-
ding. Info tussen 18.00 en
21.00 uur. 04490-12892.
LANDGRAAF in rustige wijk,
ruime eengezinswoning.- Woonk. keuken met plavui-
zenvloer, 3 slpks., badk. met
douche en 2e toilet, vaste
trap naar zolder. Tuin met
berging, ’ 124.000,- k.k.

1 Evt. ook garage te koop.
; Tel. 045-323388.

MERKELBEEK riant halfvrij-
st. woonh.; eiken keuken,
parketvl., 4 slaapk., zolder,
gar., tuin. Tel. 04492-4086.
OIRSBEEK, de Leu 18 te
koop woning, twee onder
een kap, met gar., voor- en
achtertuin (op het zuiden).
Ind.: entree met toilet, eet/
woonk. 37 m2, half open
keuken met inb.app. 1e
Verd.: 3 slpks., badk. met
douche, ligbad, 2e toilet en
vaste wast. 2e Verd.: vaste
trap naar zolder te gebr. als
4e slpk. Gas-cv, uitst. isola-
tie, hardhouten koz., veel
extra's, parketvloeren. Bwj.
1988. Vr.pr. ’ 170.000,- k.k.
Inl. tel. 04492-5309.

Nagenoeg vrijst. HUIS met :
tuin, terras en parkeerpl.,
schitterend vrij uitzicht, 7 km
van Weert. Vr.pr.

’ 129.500,-, ieder bod is be- .
spreekbaar. Adres: Hoogstr.
30, Ell/Kelpen, tel. 04750-
-25653 Of 04749-5474.
Te koop SIMPELVELD half- :
vrijstaand woonhuis met ga- .
rage. Tel. 045-442782. _ ,
Te k. Centr. Heerlen, stijlvol \
HERENHUIS, event. als !
kantoor-praktijk-zakenpand
te huur. Inl. 04490-43535. :
ELSLOO: Perfect onderh. -huis met mooie tuin en
ruime garage. Ind.: woonk.,
half open keuken, 2 royale
slpkmrs. (10 en 19 mtr.),
vaste trap naar grote zolder
(event. 3e slpk.). Gehele
pand dubbel beglaasd en ,
grotendeels kunststof kozij-
nen. Pr. ’ 105.000,-. Inl.
Makelaar Kerkhofs. Tel.
04490-73427 of privé 36273
ARENSGENHOUT/Huls-
berg/P. Mullensweg 9.
Schitter, geleg. (bij Weth.
Döemenpl.) nagen. vrijst.
herenhuis met 530 m2perc,
dubb. garage. Ind.: ruime
eetkeuk.Jwitte aanbouwk.)
25m2 met tegelvl. Woonk.
35m2 met parketvl. in-
bouwk. 3 slpk. zolderfvaste
tr.) Prachtige tuin. Pand
moet bekeken worden.

’ 229.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
HEERLEN, in prima staat
verkerend, moderne woning
met subsidiemogelijkheid
van ’ 18.000,-! Ind.: woonk.
keuk., badk. met ligb. 2e toi-
let en v.w. 3 slpks., garage.
Op loopafstand van centrum
en station. Aanv. i.o.
Vraagpr. ’135.000,- k.k.
Tel. 04490-35840. (Make-
laarskantoor L. Janssen
8.V.) zat. van 11.00 tot
13.00 uur.
OUD-GELEEN/ Peschstr.
42. Ruime grijst, witte boe-
renwoning met leuke tuin,
garage, 4 slpk. grote woonk.
38m2, aparte eetk. 25m2. Inf"
oude dorpskern geleg.
’135.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
BLEIJERHEIDE/ Theresia-
str.lo. Keurig onderh. ruim
woonh. met grote tuin
(35m2) mogel. tot garage, 4
slpk. zolder, kelder, cv., ser-
re, grote woonk. Prima pand
’lOB.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
OUD-GELEEN, Pieterstr.
78, deg. woning met zijin-
gang, grote garage en tuin.
’160.000,- k.k. Tel. 04490-
-40102 (18-19 uur).
BOCHOLTZ/Daliastr. 1, he-
den open huis tussen 13 en
16 uur. Prima onderh. half-
vrijst. hoekp. met garage,
mooie tuin, ruime woonk. 38m2met tegelvl. badk. ligb.
2de toil. 4 slpk. pand moet
binnen gezien worden.
’149.000,- k.k. Kom van-
daag kijken! Tel. 04490-
-42550 Jos Storms O.G.
Geleen.
ELSLOO: St. Nicolaasstr. 8,
nabij het kanaal gel. ruim
halfvr. woonh. met cv., ga-
rage, middelgr. tuin met veel
privacy. Een en ander vrij
lux afgew. en uitst. onderh.
Ruime woonk. (open haard),
eetk. met app., 3 slpks., zeer
fraaie badk. met ligbad,
douche, v.w., hangend toilet
(wit). Grote bergzolder. Aan
voorz. vrij uitzicht over lan-
derijen. Vr.pr. ’169.000,-
-k'.k. Bezichtiging op afspr.
Makelaarskantoor Voorn,
tel. 04490-75815.
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.
HEERLEN. v.L.Stirumstr.
11. Halfvrijst. woning met
cv., gr. tuin, garage en ber-
ging. Ind.: kelder. Beg.gr.:
gr. l-vormige woonk. en
keuken. 1e verd.: 4 slp.k's
en doucheruimte, zolder via
vaste trap. Voor afspr. of na-
dere ml. Tel. 04405-2687.
HEERLEN. Limburgiastr.
22, 5 min. lopen v.h. Centr.
en div. scholen. Royaal
woonh. geh. onderkelderd,
voorz.v. rolluiken en cv.,
achtertuin betegeld m. dubb.
carport. Ind.: hal, toilet, gard.
kast, mod. eiken keuken,
woonk. m. open haard en
tegelvl. 1e Verd.: 3 slp.k's,
douche m. v.w. Geïsol. zol-
der via vl.trap. Vr.pr.

’ 105.000,- k.k 045-722221
KERKRADE, Marjolein 36,
op goede stand gelegen uit-
st, onderh. vrijst. landh. met
kantoor (45 m2), garage,
cv. en mooi aangel. tuin
(perc. opp. plm. 720 m2).
Ind. ruime living (70 m2) met
natuursteen vloer en open
aard, moderne witte voll. in-
ger. keuken, ruime hal, toilet
en studeer/hobbykamer. 1e
verd. 1 zeer grote ouder-
slaapk., 3 grote kinder-
slaapk., luxe badkamer
(bad, douche, toilet, bidet, 2
wastafels) en berging. Kel-
der: luxe kantoorruimte met
parketvloer en daglicht (45
m2) was- en cv. ruimte.
Pand is luxueus afgewerkt,
geh. voorzien van rolluiken,
goed geïsoleerd en in perf.
staat van onderh. Fraai aan-
gelegde tuin met terras en
kinderspeelhoek. Veel pri-
vacy, aanvaarding in over-
leg. Pr.n.o.t.k. bezichtiging
op afspraak. 045-422598.
Centr. KLIMMEN 3 bouwka-
vels 15 mtr. front vanaf 550m2. Pr. vanaf ’ 110.000,-
-k.k. Tel.: 04405-1213.

Bedrijfsruimte

Discotheek Clips
te Maasbree Midden-Limburg te koop of te huur., capaciteit

1.400 personen, vrijstaand pand met woning.
Te bezichtigen dinsdag 20 mrt. a.s. Info Makelaarskantoor

Van Craaikamp te Zeist 03404-18600
Te huur een BEDRIJFSHAL Te huur gevraagd
1320 m2, gel. aan de Kissel Oofohiarli-iif
te Heerlen, totaal geïsol. OdlfcJUtJUl IJI
voldoende park. gelegenh., in Zuid -Limburg.
5 jr. oud. Inl. Biallass BV. Inl. Tel. 070-3996205.
I?L2t5"412189 b-99 °45' Wat VERKOPEN? Adver--31°557- teer via: 045-719966.

Jciquincil
W HEERLEN

Aon groenvoorziening gelegen
BOUWKAVELS

VOOR
I VRIJSTAANDE

WOON-/LANDHUIZEN
Percelen von 400 tot 850 m 2

PRIJZEN vanaf ’. 39.900,- v.o.n
bel direkt voor dokumentatie.

laquinal
Makelaardij 0.G.. Taxaties (MW^Mt^
Hypotheek-adviescentrum l^^^a^^Ruys de Beerenbroucklaan 28 L [ J

Wk Heerlen
W^ óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WW

045-715566 [makelaar]

Vraagprijs

M\ MêmÈÈÜ^ Ult'. en 'n uitstekende
MBmMEgf^^mM-S staat verkerend half-

3j^f^ vrijstaand woonhuis

"|a|" I op een keurige en rus-
I tige lokatie, met oprit.

mfJj|P* I garage, tuin en alarm-
| installatie. Perceels-

oppervlakte 440 m?
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-c.v. Uitstekende buurt.

Hoensbroek.

provisiekelder en kruipruimte. Begane grond: royale en-
tree/hal, betegeld toilet, keuken, woonkamer, 1e verdie-
ping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste wasta-
fel. 2e verdieping: d.m.v een vliezotrap bereikbare berg-
zolder.
Algemeen: het huis verkeert in een goede staat, pannen-
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, gas-c.v. Een
huis met ambities.

HOENSBROEK. Vraagprijs ’ 139.000,-
Een tussenwoning in hartje centrum van Hoensbroek met
erf.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, ruime woonka-
mer, berging, keuken, erf. 1e verdieping: 4 slaapkamers,
badkamer met ligbad, 2e toilet, vaste wastafel en wasma-
chine-aansluiting 2e verdieping: bergzolder, cv.-ruimte
Algemeen: direct te aanvaarden.

Hoensbroek
.^ ■ . Koopprijs

ÉakÜ f Pi »jÉwi^ en ,vin

Hl Indeling: begane |
mWJj^MMÊmÈÊËÊM ■ grond: entree/hal. bc-

— a^a^a^a^aW mer me| open keuken
en een aanbouwunit. bergkast. ruime tuin met een buiten-
berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste.wastafel, wasmachine-aansluiting en een 2e |■ toilet. 2e verdieping: d.m.v. een vaste trap bereikbare zol-
derwelke ingericht is als studeer-, slaap- en/of hobbyruim- |
te.

Vraagprijs
JÜ9 H ’ 100.000,- k.k.

[ar* Een in uitstekende f

Indeling: souterrain: provisiekelder. Begane grond: en-
tree/hal, betegeld toilet, aanbouwkeuken, woonkamer, ter- £
ras, dubbele berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, bad-
kamer met douche, vaste wastafel en wasmachine-aan-
sluiting. 2e verdieping: d.m.v. een vliezotrap bereikbare
bergzolder.
Algemeen: gas-c.v.. Een huis wat gezien moet worden
Bouwjaar 1948. Gedeeltelijk geïsoleerd. Een huis wat be- i
sist van binnen gezien moet worden.

" Hoensbroek
i *.+m& Vraagprijs

’ 235.000,- k.k.
JL* '''mMè ' Een commercieel

woon-winkelpand,
Bhh welk uitermate ge-

■ schikt is voor diverse |
tmßÊSmmmS m Drancnes> goede be-

I reikbaarheid. Vloer-
■ opp.vlakte voor ver-

koop/magazijnruimte 220 m 2. Onderhoudstoestand is uit- j
stekend.
Indeling: begane grond: winkel/magazijnruimte/garages,

i% kantoor, toilet. 1e verdieping: overloop, woonkamer, grote ;
keuken, betegeld terras, magazijnruimte. 2e verdieping: 2 ':
slaapkamers en een badkamer.
Algemeen: uitstekende staat van onderhoud, commer-
cieel een goede lokatie.

DRS. DE W HfSYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 j*J
MAKELAAwJ. óók 's zaterdags: 10-12.30 uurj

/ nNsiMAK HENDRIK J

£ KERKSTRAAT
80l.2(

04498-550id
ge

Rondom rolluiken. ,
Vraagprijs: ’ 154.000-k.k. f'

Jfit
BUCHTEN Dr

Ê
Havenweg 12
Zeer mooi halfvrijst. wo* :
huis met aanbouw en <' iL-vorm. woonk. (38 m 2) ik ;
schoonm.werk, sierpl., F Sit;
vuizen en dubb. tuind
naar terras, keuken f e
bijk., 3 grote slpk., bi Cj
met ligbad en 2e toilet, v j(
te trap naar grote zol( e
Rondom witte rolluiken (
betegeld terras.

Vraagprijs ’ 168.000,-k.k.

NIEUWSTADT *J^ St.-Brigidawal 1 n<
JWÈÊm^ + Susterderpoort 3"ï

MsJÊh&MM. ll' 'n 2 woonhuizen gesplPr
Jak I pand met binnenplai'c

I^J schuur en div. stallen. <*kI aanwezig.
I Vraagprijs ’157.50 DrMwmmmwMmmmWMMMMM k.k.: -*k

GELEEN ly,
Jasmijnstraat 16 h
Halfvrijst. woonhuis '—■-"-* '-' m
garage, onderkelderd.

f^Ê/ÊÊL Wk\ prima staat van on' -88L houd, met o.a. alu. k< I
Lf» nen en rondom rolluil I

Ruime woonkamer en K I
ken, 3 slpk. met schrol I
plafond, badkamer, c.v. |H badgeiser.
Vraagprijs ’ 129.5* ?
k.k.

I HASTENRATH (BRD)1
'„üw Gangelterstr. 21

Landelijk gelegen, uitfl
!"€"T M .X: kend onderhouden t>M

DE ONROERENDGOEDSPECIALIST IN BORN!»

I fiKLIM MEN-RANSDAAL ’ 260.000,-**Leuk, vrijstaand landhuis met garage, cv. en tuin (Ij|
m 2). Blijvend vrij uitzicht. Bj. 1974.Royale indelingmefjC
2 si.kamers. h>
SIMPELVELD ’270.000,-l[
Mooi vrijstaand herenhuis met cv., grote garage en ",
(733 m 2). Bj. 1870. Pand met veel leefruimte.
BRUNSSUM-CENTRUM ’ 285.000,-' TKlassiek herenhuis op eerste stand. Bj. 1930. Metcv.,1
me tuin en garage. Blijvend vrij gelegen. I
STEIN-URMOND ’360.000,-]'
Zeer goedonderhoude, witte (semi)bungalow metc.v.,|
rage en tuin (± 1100 m 2) met zwembad. Royale inde'
met o.a. studeerkamer en 4 slaapkamers. J\
AMSTENRADE-SCHINNEN ’575.000,- 11
Representatief herenhuis met meerdere kantoor/bed'111
ruimtes. Voor vele doeleinden geschikt; gelegen aan' !ti
langrijke doorgaande weg. s,
ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000,-n<
Diverse woonhuizen waarmee niet geadverteerd Woj *l
Geef ons uw wensen te kennen; misschien kunnen w>n
van dienst zijn. *c

GEVRAAGD GEVRAAG î
Voor serieuze gegadigden zoeken wij
WOONHUIZEN EN BUNGALOWS n,

IN GEHEEL ZUID-LIMBURG.
Gaarne bespreken wij met eigenaren die nu of (

op langere termijn hun pand willen laten verkopt ,
GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

de verkoop- en prijsmogelijkheden.

t TROOST i
ONROEREND GOED,

■i^F HEERLEN. TEL 045-717^i| A

JI" : i
\ 1^

| = Heerlen-Welten, De Thun 89 jL'; = Geschakelde drive-in-woning met leuke tuin, via I*; = bykamer bereikbaar. Woonkamer met metsel^ *| = open haard, plavuizenvloer, eetkeuken met instak >I = Drie slaapkamers en badkamer met o.a. ligbad. .
| = ’ 123.000,-k.k. |J
: = Amstenrade,Kloosterberg 12

Ej Vrijstaand woonhuis met unieke vrijblijvende lig9'nii J*I = 925 m2grond. Ind. o.a. souterrain: div. kelders en9j ''[ ge. Woonk. met open haard, dichte keuken. Op e .
; = 4 slaapkamers en badkamer met ligbad.: = Prijs ’ 269.000- k.k.

I = Geleen, Borrekuilstraat 13 .(*
i=j Nabij station gelegen h.v. woonhuis op ca. 50"^ ir,
'i =j grond, met buitenberging, gelijkvloerse indeling |d t$

= o.a. woonkamer, keuken, bijkeuken, twee sla
j = mers en douche. Verdieping met slaapkamer en ° k
| =j zolder. 1
i = ’ 137.00,-k.k.

= Brunssum, K. Doormanstraat 39 yt: E Halfvrijst. woonhuis m. losstaande garage en ,uir}v/
= o.a. souterrain: provisiekelder. Beg.gr.:

\ = (5.50x3.50 m), eetkamer, keuken, overdekt terras
zij- en achtertuin grenzend aan wandelgebied. e m

I = slaapkamers, douchecel, bergzolder. Rolluiken I
I E ged. dubb. beglazing. Aanv. juni '90.
| Prijs ’ 123.000-k.k.

= Brunssum-Noord, Stadhouderstraat 76 JÊ
\ E Woonhuis met dubbele garage. Ind. o.a.

woonkamer met open haard en parket. Dichte K 1
i = met install. Vier slaapkamers en doucheruimte-

E Prijs ’ 139.000,-k.k.

| Makelaardij
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen

| Tel. 045-712040 a 'Zat. van 10.00-13.00: 045-35256*’,iiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""""

Zaterdag 17 maart 1990< 48'Limburas
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Decoratieve
plafondplint

Pen, scheuren en slecht aanslui-

'W behang in huis zijn veel doe-
tyzelvers een doorn in het oog.
jjjditsoort tekortkomingen te ver-
pen is er naar voorbeeld van deterkingsplint voor de overgang
Jsen vloer en muur een plafond-
"n ontwikkeld.

TJ de kooflijst, gemaakt van gips
.karton, kan de doe-het-zelver de

( jsluiting tussen wand en plafond
oJes afwerken.

' aanbrengen vereist enige han-I heid. De bevestiging vindt plaats
>r middel van een speciale lijm.

Wtse binnen- en buitenhoeken
oj met behulp van een speciale
# eenvoudig op maat te zagen.
Ijf zijn er bijpassende decoratieve
jukstukken verkrijgbaar.

leen voorbehandeling met een
'Tiaal voor dit materiaal ontwik-
te grondering, kan de plint in
nr gewenste kleur geverfd wor-

i richtprijs voor het complete ma-
- plafondplint, lijm en

'tdering - is rond de zeven gul-
-1 per strekkende meter. De exac-

pjprijs is onder meer afhankelijk
ï' de grootte en het aantal te ver-een meters.

"jr meer informatie over dit pro-
't kan met terecht bij bouw-

'fkten en dhz-zaken die Rigips-
in hun assortiment heb-

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 8 oktober 1989

800 m316 m3462 m 3
900 m318 m3520 m 3

1000 m320 m3576 m 3
1100 m322 m3636 m 3
1200 m324 m3698 m 3
1300 m326 m3752 m 3
1400 m328 m3809 m 3
1500 m330 m3867 m 3
1600 m332 m3926 m 3
1700 m334 m3984 m 3
1800 m336 m31040 m 3
1900 m338 m31100 m 3
2000 m340 m31160 m 3
2200 m344 m31272 m 3
2400 m348 m31386 m 3
2600 m352 m31501 m 3
2800 m356 m31620 m 3
3000 m360 m31736 m 3
3500 m370 m32023 m 3
4000 m380 m32311 m 3
4500 m390 m32601 m 3
5000 m3100 m32888 m 3
5500 m3109 m3 3179 m3

6000 m3119 m33471 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.sen in de seriematige woning-

bouw".

john benschop

Overzicht hypotheekrente

Binnen twee jaar verrijst irj de
Zuidhollandse gemeente Al-
phen aan den Rijn een milieu-
vriendelijke en energiezuinige
woonwijk van ongeveer hon-
derd woningen. De wijk wordt
Ecolonia genoemd, een ver-
binding van de woorden eco-
logie (natuurlijk evenwicht) en
colonia (Latijn voor nederzet-
ting). Het ambitieuze plan
moet als leerproject stimulan-
sen geven en de trend zetten
voor het wonen en bouwen in
de nabije toekomst.

Hypotheekrente 13 maart 1990
Er lijkt nog steeds geen einde te komen aan de stijgende tendens van
de rentetarieven voor hypotheken. Wederom zijn het de verzekeraars
die het initiatief hebben genomen. Zij verhoogden deze week hun ren-
tetarieven met 0,3%. , rentepercentages

vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-
Naam bank gedur. in pet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01

1 jaar" 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01
3 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

10 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
15 jaar" 1,5 9,7 10,34 9,9 10,56

ABP 5 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
10 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
15 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94

Amrobank var." 1,5 9,1 9,68 9,3 9,90
2 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 9,2 9,88 9,2 9,88
10 jaar" 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
15 jaar" 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
30 jaar" 1,5

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39
5 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83
7 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83

10 jaar" 1 9,4 9,99 9,7 10,27
ideaalrente 1 9,1 9,61 9,3 9,83

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16

Grens Wis.kant. CDX 1 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83
5 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
ljaar" 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.3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
2/3 jaar3l 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
4/5 jaar3l 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 9,3 933 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
5 jaar 3' 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 jaar 2' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 10 jaar 2' 1,5 9,7 10,31 9,9 10,54
standaard 15 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." 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" - 9,8

15/20 jaar" - 9,8
10,25 9,8 10,25

Westland-Utrecht 10,25 9,8 10.25
(lage lasten) 7 jaar" 1

14 jaar" 1

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
2' Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
© Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Ondanks het feit dat hetBouwfonds
veel geld in het project steekt en de
overheid een deel van de ontwikke-
lingskosten voor haar rekening
neemt, komt de gemiddelde prijs
van een woning boven de tweehon-
derduizend gulden te liggen. Het
Bouwfonds voegt daarom aan de
drie eerder genoemde peilers uit het
NMP een vierde toe: de acceptatie-
graad.
„Het effect van de maatregelen
wordt mede bepaald door de accep-
tatiegraad van de toekomstige be-
woners", stelt Hoen. „De vraag is of
men bereid is meer te gaan betalen
voor een milieuvriendelijke wo-
ning. Een ander punt hierbij is hoe
goed men met de aangegeven moge-
lijkheden van het huis om gaat. De
effecten op het milieu staan of val-
len met de bewoning".

Niet alleen de huizen worden vol-
gens milieuvriendelijke richtlijnen
gebouwd. Er wordt ook nadrukke-
lijk aandacht geschonken aan de di-
recte omgeving in en om de wijk, zo-
als aan groenvoorziening en open-
bare verlichting. Er komen auto-
luwe delen in de wijk en langzaam
verkeer heeft voorrang.

Ecolonia wordt een milieu- en ener-
gie-demonstratiepark. Er zal echter
normaal in de wijk geleefd kunnen
worden. De ontwikkelaars willen
namelijk aantonen dat het mogelijk
is om met de huidige kennis en
techniek energiezuinige en milieu-
vriendelijke woningen te bouwen
voor de reguliere markt. Het project
is het eerste in zijn soort. Ook in het
buitenland zijn geen voorbeelden
waar zoveel nieuwe aspecten opzon grote schaal worden toegepast.

Toekomstige bewoners krijgen
daarom een uitgebreide instructie
over de ideeën achter de huizen, wat
de aandachtspunten zijn en hoe ze
er mee om-moeten gaan. Tijdens de
bouw en de eerste twee jaarvan be-
woning zullen de resultaten nauw-
lettend in de gaten gehouden wor-
den.

Bouwfonds projectmanager P.
Hoen, die de dagelijkse gangvan za-
ken ten aanzien van Ecolonia bege-
leidt, noemt debouw van een geheel
milieuvriendelijk huis een illusie.
„Bouwen is altijd een aanslag op_het
milieu en dat geldt ookvoor het wo-
nen. Grondstoffen en energie wor-
den gebruikt om te bouwen, er ko-
men afvalstoffen vrij en er gaat na-
tuurlijk groen verloren".

Wanneer we gewoon door blijven
bouwen zoals we nu doen, dreigt het
goed mis te gaan. De rijksoverheid
stelt in het Nationaal Milieubeleids-
plan dat er snel wat moet gebeuren.
Ook de bouwwereld moet daarin
zijn aandeel leveren.

Blinde vlekken
Ecolonia stoelt op de drie peilers
van het Nationaal Milieubeleids-
plan, te weten energiebesparing, in-
tegraal ketenbeheer en kwaliteits-

bevordering. Hoen: „Energiebespa-
ring is duidelijk. Integraal ketenbe-
heer betekent beperken van de af-
valstroom van de wieg tot het graf.
Sleutelbegrippen zijn hergebruik
en afvalverwerking. Bij kwaliteits-
bevordering denken we aan het bin-
nenmilieu van een woning, maar
ook aan sociale veiligheid".

Voor alle woningen is er een basis-
programma van eisen met duidelijk
hogere en betere normen dan de
huidige. Steeds worden er drie ar-
chitecten op één van de drie peilers
gezet. Elke architect zal daarnaast
nog een apart subthema moeten uit-
werken zoals de bio-ecologische
woning, de geluidsarme, energie-
zuinige en gezonde woning gecom-
bineerd met speciale materiaal- of
installatietoepassingen. Op deze
wijze kan een scala aan ideeën voor
milieuvriendelijk bouwen en wo-
nen worden getoetst. „Maar kwali-
teit en bewoonbaarheid van de wo-
ning staan altijd voorop".

Alle experimenten hebben tot doel
kennis te vergaren over technische
aspecten en de kosten en baten van
milieuvriendelijke woningbouw.
„Het is een vertaling van ideeën
naar de bouwpraktijk. Via dit leer-
proces en deze kennisoverdracht
zullen we een aantal elementen uit-
eindelijk standaard kunnen toepas-

Opgeruimde
keukenladen

De plafondplint is functio-|el en decoratief.

Lb'Jna elke keuken is een een zo-
rommella met elastiek-

»" duwtjes, plastic zakjes, koffie-
jJP'ten en ander ongeregeld goed.

houden blijkbaar niet
de rommella houden, want ze

tanken voor de laden in hun keu-
[ s steeds weer nieuwe bergfunc-
U en stemmen het interieur daar-

af.

Het project in Alphen aan denRijn
wordt voor een zeer groot deel gefi-
nancierd en gestimuleerd door het
Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten. Verder werken mee de Neder-
landse Ontwikkelingsmaatschappij
Voor Energie en Milieu (NOVEM)
en als subsidieverstrekkers de mi-
nisteries van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM) en Economische Zaken.
Ook TNOen het RIVM hebben in de
voorbereiding bijdragen geleverd.

Subsidie

kamige laden kan men een snij-
ICr>ine bergen. Na openen van de
ij^ordt de machine uitgeklapt,
b*Dij hij soms in de ladebak blijft

Ij^Wsch is de pannenlade, vooraljtiie zich direct onder de kook-
£l bevindt. Een pannenlade is
«l^J" dan een standaard la en vaak

"reder dan de 60 cm van dersnee onderkast.

Zeventien gerenommeerde archi-
tectenbureaus kregen in eerste in-
stantie opdracht om ideeën te ont-
wikkelen voor Ecolonia. Gestelde
eisen waren onderandere een maxi-
male warmte- en geluidisolatie en
het passief gebruik van zonne-ener-
gie door de indeling van de woning
en raamgrootte. Open haarden en
houtkachels zijn taboe, evenals het
gebruik van pvc en asbest. Voor
schilderwerk moet milieuvriende-
lijke verven gebruikt worden.

vrij bekend is de plintlade,
\.®li de loze ruimte achter de
W a^s praktische berging wordt
UyT^- In zon la wordt soms een
iJ'Pbaar tweetreeds keukentrap-
j^Pgeborgen. Een variatie hieropi^.te zien op de Meubelbeurs in

cri: een lade onder het fornuis
in de plintruimte doorliep eni^oor diep genoeg was voor een, Pannen.

Vrijwel alle ontwerpers zijn uitge-
komen op het gebruik van grote
zonneserres en tochtportalen, mi-
lieuvriendelijke vegetatie-(gras)da-
ken, lattenroosters voor gevelbe-
groeiing en windbescherming,
nestelmogelijkheid voor vogels in
gevels en het gebruik van regenwa-
ter en warmtewisselaars.

Zonneserres

V Pannenlade kan ook worden
l^Past onder ovens op werk--I*ltjrlt jre> zodat u noch voor het ge-

6n van de oven, noch voor het
Wetï va,n een pan door de knieën, lle gaan.

In februari van dit jaarwerd bekend
dat de definitieve locatie voor Eco-
lonia Alphen aan den Rijn zou wor-
den. Van de grote groep architecten
bleven uiteindelijk negen bureaus
over die allemaal een aantal huizen
met specifieke kenmerken gaan
ontwikkelen.

I cae a'o^an een nieuwe keuken toe is,
k'iiltlT goed aan eens naar alle mo-

*kïu den °P net gebied van laden
Wlken. Ze kunnen het keuken-en een stukje comfortabeler ma-

I. — -*-————

ukerdaden krijgen steeds meer bergj'uncties.

(ADVERTENTIE)

Hypotheek?
Kom rechtstreeks naar

deRabobank

Nu geen afsluitprovisie!
Een Spaar-Optimaalhypotheek is al gauw tienduizenden
guldens voordeliger dan andere hypotheekvormen.
Wie een Spaar-Optimaalhypotheek nu rechtstreeks sluit
bij de Rabobank verdient ook nog eens de afsluitprovisie.
Een extra voordeel van 1% over het hypotheekbedrag!
Dus: hypotheek? Eerst naar de Rabobank.

Rabobank Q
Meerbank voor jegeld \

Alleen niet bouwen is
milieu-vriendelijker

Experimentele woonwijk Ecolonia
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Tabel voor de week van
maandag 5 maart
t/m zondag 11 maart 1990

ACTIE ZUINIG STOKEN

Limburgs dagblad woonblad

LICHT UIT, GEUR DICHT!

# Nogi even
volhouden! Ondanks
het zachte weer van
de afgelopen week en
het daarmee
samenhangende
energieverbruik kunt
u dit voorjaar toch
nog energie
besparen.



I EXCLUSIEVE HERENHUIZEN
IN HEERLEN

[.^^Èrffcfcrfb»»'^""^ Bel direkt voor uitgebreide informatie en dokumentatie.
— — ■ r— — . _ ■ ■ —

Aan derand van Heerlen onstaat de quaopzet schitterende wijk
Husken, met kwalitatief bijzonder hoogstaande bebouwing.
Een prima lokatie op geringe afstand van het centrum, uitstekende
openbaar vervoer en bijna direkteaansluiting op de autoweg.
De royale opzet van dit plan en de ligging tussen groen-
voorzieningen en sportterreinen stelt een nieuwe norm voor de
betere woonkultuur.

De wisselende architectuur aan de voorgevelsen het gebruik van
twee kleuren metselwerk geeft elke woning zijn eigen typische
uiterlijk en uitstraling en biedt u een zee van ruimte.
Vanuit de hal bereikt u deroyale woonkamer van bijna 9 meter en
de halfopen keuken. Op de le verdieping bevinden zich aan de
ruime overloop 3 grote slaapkamers en een fraaie badkamer met

ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Via een vaste trap bereikt u de
2e verdieping, die uitermategeschikt is te maken voor hobby- of
4e slaapkamer. Uiteraard beschikken deze herenhuizen over een
garage en een ca. 14 meter diepe tuin, gelegen op het zuiden.

ciquinci
Makelaardij 0.G., Taxaties, WJÊHypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 111
Tel.045-715566 NVMóók zaterdags: 10.00 -13.00uur [makLaa«J

I ' I

HEERLEN: „Aan plein gelegenruime woning met grote garage."
Ind.: hal, woonk. woon-eetkeuken (5x3), 3 slaapk., bdk., zolder met mogelijkeid
4e slaapk. Achtertuin op zuidoost. Bwj. '74. Prijs ’ 135.000,-k.k. Aanv. in over-
leg.

HEERLEN: „Rustig gelegen woonhuis met garage!"
Ind. hal, L-vormige woonk., keuken m. mooie moderne mr., berging, 3 slaapk.
waarvan één zeer ruime, badk. m. douche, v.w., 2e toilet. Aluminium ramen/ko-
zijnen. Vraagpr. ’ 125.000- k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Aan leuk pleintje gelegen, halfvrijstaand woonhuis!"
Ind. hal, woonk. m. open keuken (8.30x3.57/5.62), berging, 3 slaapk., badk. m.
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Geïsoleerd, bwj. 1980. Ach-
tertuin m. vijverpartij op zonkant. Vraagpr. ’ 136.500,-k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Zoekt u een huis met grote tuin, maar wel in 't centrum?"
Ind. hal, L-vormige woonk. m. open keuken, berging, 3 slaapk., badk. m. douche
en v.w., zolder. Bwj. 1977. Geïsoleerd. Percopp. 345 m 2.Achtertuin 45 m diep op
zonkant. Prijs ’ 109.000-k.k. Aanv. op korte termijn.

LANDGRAAF: „Sfeervolle woning in prima staat!"
Ind. grote kelder, entree, woonk. m. 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.

|Z7\ i
I NEDU MAKELAARDIJ !

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. zaterdag tussen 9.00 en 12.30 uur: 043-645352
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909

Te huur: BEDRIJFSRUIMTE
TE LANDGRAAF
Inlichtingen:

aFMBC—SS^I^I maandag tm vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
■m"^^^"—^ Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222.

MET ZÖNNERANDA
IS HET VOORTAAN
ELKE DAG THUIS

'OPEN HUIS'

Bij ons staat voor u de deur altijd open. Zeker op zaterdag 17
en zondag 18 maart a.s. Want dan kunt u kennismaken met
Zonneranda. Tijdens onze open dagen van 10.00 tot 17.00
uur. Zelf ziet u hoe het electrisch openschuivend dak u van
elke zonnestraal kan laten genieten, zonder dat het een
sauna wordt. En u de kou buitenhoudt, als u dat wenst.

ZONNERANDA Ct>^t
DE VERANDA MET HET ELEKTRISCH SCHUIFDAK _,---* üftfi "

yy /v I Ik kan helaas niet komen naar de open
/ \ I dagen maar ik wil graag meer weten over

I Zonneranda:
WIRATEC B.V. I Naam (m/v)

■ .AdresPannenweg 6c, 6031 RK Nederweert
Postbus 2701, 6030 AA Nederweert ■ Flaats

Tel. 04951-31038 Tel
Showroom geopend ma t/m za 10.00-16.00 uur. ■ Uitknippen en in een gefrankeerde

! envelop versturen. LJJ 17-3

Plan Akkerhof-Heerlen. Fase 1

23 Kwaliteits-premiewoningen
in Heerlen-Zuid.rus^^

\

p yt :Hl)tta^!^t: ÜH «.-.* JLaJlw - Jjjlßff^ 3"-:"'":;^^^^^*^^T^ "'" "" M ' ißa^a^aüÖ^■tt^F/ | '.fc:^ pJPSSS afiW&: ;■*»»»" %"«_■»* . S^ißS
a^aV^&v * * ift-L'o "^^ .^aaaaajaaßMMMMßtffSlttß^B^BSßvß °^i^HHbljj-mr^mg^' '; _Ll■' \gBjy jiin■m||;;iiimii'lj ?-mm IHHHhW&kmhjl _,„ '"""^v-ÏPsJB

JBjI^^H^BP -B^Bj sB - JE/K '^feaTg.:\^SJ*S: - ' ':3'^JHjHPB:KMaßatt» RM aVaVaW^:''^RflaV 'B^^^Tf at^HSSw' 'ff aVaVaS jaVawSBRI HRfcfea"Kaj| a^_us i-:^qßßag3Eß^Ej^B^i»Rp*'"fitiJßaWal

WW *

Akkerhof maakt deel uit van een nieuw woon- Indeling: De meeste tuinen liggen op het zuiden ot
plan aan de Zuidkant van Heerlen. Begane grond: hal, woonkamer, open keuken, westen. Er wordt gebruik gemaakt van
Een rustig gebied, grenzend aan een wandel- toilet. kwalitatief hoogwaardigebouwmaterialen en
park, met in de directe nabijheid een modern Verdieping: 3 slaapkamers en een badkamer. de prima warmte-isolatie staat borg voor lage
winkelcentrum (Heerlenbaan) voorzien van Via een vliezotrap bereikt u de zolder met de stookkosten
uitstekende parkeervoorzieningen. Zowel mogelijkheid van een extra werk- of hobby- Een uitgebreidekeuzelijst zorgt voor een
het centrum van Heerlen als van Kerkrade zijn kamer. persoonlijke inbreng.
snel bereikbaar. fmimt f 131.900,- JaSgSeT^ ' '

Vijftien premie A-woningen, waarvan Premie: maximaal f 41.000.-
Hmmeaachthoekwoningen. . Acht geschakelde premie C-woningen Anuina Makelaardij o a

=&JSS^de SSTirn^Toormidde,
Se«—E "*""£ï*

Te.e.00n045 715566.

garage worden geleverd. Koopsom: I lOD.ÜUU.- Een projektvan
De helft van de woningen zijn inmiddels Premie: f 5.000,-eenmalig, belastingvrij. wiima vastgoed b.v., XKËimwy+s*J|,. verkocht. Groep Wonen. WwlllTlO

Plr jmWMmw Br *«. \ <■-& §- iM

r'Ji|.^mffr MÊübjtf^^F* jbkm WÊOtÊÊÊÊÊMMMi ~. V

t^tV * i 't ** " *** flEos^Sa^a^B^BK^ t? $9MMaW" ■ -m

# y»2PW v : W*f^<J!pEßp|P^HakJa!atHl^Hf *" '"^Saüaß
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fManittir I heerlen f
SCHITTEREND!!

Wij hebben Villeroy & Boch en Sphinx
sanitair nu gecombineerd met de

laatste nieuwe wand- en vloertegels.
Het bekijken waard!

_^—^__

KÖMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN
'I^_ 1 "Ramen, deuren, schuifdeuren ( c==-

"Winkelpuien, voor nieuwbouw en 7^"" -.ifc^—spI renovatie <)^~^v~j || jlI «Ned. fabricage Komo-keur ||| II f&
"Alle soorten beglazingI "Isolatieglas 10 jaar garantie 5 JMl— ■* ©Eigen montage voor binnen-en H ■MSbuitenafwerking m J

«finffill rSiBel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven, ■tel. 045-253891 tot 21.00 uur pTIJ
Kunststof Brunssum [^.IM^
Jo Kuckelkorn, Vijverstraat 27a— 3Q618

EIJSDEN
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden

zal op dinsdag 3 april 1990 om 14.00 uur precies in café
den Awwen Toen te Cadier enKeer, Kerkstraat 63 op ver-
zoek van opdrachtgevers publiek verkopen iri éen zitting, bij
opbod en afslag

WOONHUIS
met ondergrond en tuin

te Cadier en Keer, Dorpsstraat 32, kad. gemeente Cadier
en Keer, sectie A, nummer 3703, groot 9.85 are.
Bezichtiging: zaterdag 24 en 31 maart 1990 van 9-12 uur.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten, uiterlijk op
15-5-1990. Het pand is vrij te aanvaarden.
Betaling: 10% der koopsom binnen 8 dagen na toewijzing,
restant en kosten uiterlijk 15-5-1990.
Van toepassing zijn de AVV 1987 met inachtneming van de
in de akte opgenomen afwijkingen.
Legitimatie en schriftelijk aantonen van financiële gegoed-
heid zijn bij het bieden verplicht.
Inlichtingen kantoor notaris Van Slijpe, tel. 04409-1477,
Kerkstraat 19, Eijsden.

koop gevraagd^S.
Ëf voor enkele
il buitenlandse,relaties:ff/ beleggingsobjecten in de \l

prijsklasse ’ 500.000,- tot
Il ’ 3.000.000,- I,

in Zuid-Limburg. i
Zadelhoff Makelaars IJ

043-256 633 /fSpecialisten in bedrijfshuisvesting
Makelaars—taxateurs o.g.
Van Hasseltkade 7 _.*_i^^^

STIENSTRA BOUWT AAN WONEN IN
ZUID-LIMBURG

Een team van deskundigen lLmumw Z___ IHll!]Z__________!^^ IBHBff-gßffgjrTßTT^^
gioudt zich, vaak met mede- mmamtmmKatmWÊmmmtÉm*ÊÊtm^mm**um^^

-Werking van buitenaf,
voortdurend bezig met het GE-LEEN. _»««, B mi^N^^T -■-*.

~ H

ontwikkelen van nieuwe #w «g- - ,«^J_:__. "— _ï__l _\

Of maak UW WPtICPn IU het Plan KlOOSterhof WOrdeil 9 riante m 2f mcl openkeuken) Garage ol berging met car- „. _. . . „au UI UW4IV UW WCHSCH
WonhiiiïAnoetVMitlrf " De verdiepingtelt 3 slaapkamersresp ca 14' EigenÜJOSe herenhuizen in een nieUW Heronhutaen

hn nnc l/ünKoai. Mie_l_»naeOOUWa. m 2. llm2 enB m2alsmede een badkamer"met QhilriP Hserlpn Er wotden een 9-tal typevnislaande en haltvrij-WtU OnS KenDaar. ügbaden 2e toüet. Hobbyzolder ca 40 m 2(via vaste M—je nwMiwn. staande huizen gebouwd
PerceelSOPp.variërenvan2oom2tOt34om2 trap bereikbaar) Inde wijk „lisbergkrijgt een nievtw bungalow- Prijzen vanaf’ 172.955,-v.o.n. tot/ 209.990-«on.

toaeung-
PriJ.envanaf/1M.800.-v.o.n.tot/1M.000.-v.0,, herenhuizen,bungalows "»*V-

Im. ïvomvlaè woonkamer variërend van 47 m 2 tot Si en moderne villa's gerealiseerd.Het plan sluit vrij- L-vormige woonkamer vanerendvan 34 m 2tot 44 m 2lvomuöe wooiiKumer.vanerena van 4/ m tot o 1 wel aan op de villawijk "De Erk" en de groene mcl °Penkeuken Garage De verdieping telt 3■ ; longbij de Caumerbeek. In dit projekt worden mime slaapkamers alsmede een luxe badkamer
bungalows, halrvrijstaande en vrijstaande heren- "et ügbad. douche en 2e toilet Via een vaste trap is
hulzen, vrijstaande villa's e.d gebouwdin deprijs- de zolder bereikbaar
klasse van’ 172.955,- tot ’ 245.440,-v.o.n

'^«m|-|wh|m^^ MEJUÊELBEEK, Windmolenweg

¥m h_l_li__l_l
~_

TTHHT; TTÏÏT T"»""—^___y »

Vchitektenprijs „,__ ~^S^«!^^S>^__Ï COMFORT EN VEEL WOONRUIMTE D(? verdieping telt 3 slaapkamers resp ca. 19m 2.9.5
..^r het ontwerp is destijds een architektenprijs ver- . ». «_, ~„ ....... r" , aa«.__^a_a.

AMTVDK »r m2en 7,5 m2en een badkamer met ligbad. 2e toiletn^kt. Er is een keuze uit maar liefst 12 woningtypen Aantrekkelijke ncdrvnjsta_.de Winningen dieping3 slaapkamersresp. ca. 14.5 m 2. ca. Bm2 en "^ __U_KAAT. en vaste wastafel Via een vaste trap is dehobbyzol-
ï6 onderverdeeld zijn in tussengelegen-, haltvrij- met ___t ruimte on fraaie nrrhitorlrniT ca , eneen badkamer voorzienvan doucheen de J_Übach over Woims. NamiddagSChe der(ca m2)<met mogelijkheidvoor 4e slaap-Nnde en hoekwoningen.poort- endrive-inwonin- mclCOWOU > n"" 6en name arcniteClUUl ruimte voor een ligbad en 2e toilet. Me woningen r>rie«m wnrden A riante hnlhrriSrrnrta kamer te bereiken
E6l eventueel met aaraae of beraina De huizen n_ "

_ , , zijnvoorzien van een garage met zadeldak die het Uuesen, WOlven ö name nCUIVnjSlaC__
Qoren tot de betere bebouwingsklasse met als mO^S^ÖiSSSStmS^^SS^ 1^ mogelijk maakt een bergzolder te realiseren herenhuizen gebOUWd. Isolatievoorzieningen :" Dakisolatie

!a.,eren ,UJ, ..„ °»woningen zijn inaanbouw Prijzenvanaf’ 155.000,-v.o.n. (excluslel eeneen- Indeling: " Spouw^larie«luxe van 2 badkamers (dit is in div malige bijdrage ad’ 5.000,-). U-vormigewoonkamer mcl ged openkeuken ca 48 " Dubbele beglazina
hiv ? m,oaellJk) ,_ Indeling: m2. Aansluitend aan de keuken ligt een berging. De
_?, keuken met inbouwapparatuur L-vormige living ca 39 m 2mcl. openkeuken. Aparte Medio 1990voor bewoning gereed garage(ca. 17.5 m 2) isvia deberging inpandig te Prijzenvanaf ’ 194 000 -von.yekleurd sanitair bijkeuken ca. 6 m 2. Overdekte entree. Op dever- bereiken Oppervlaktesvanaf ca. 290 m.

JgJttrekkeUjkeprijzen " —k^Qnkelijk van liggingen type variëren deprijzen
v^ 189.000.- tot ’ 115.000,-k.k.; een meer dan
{O^delige prijs/kwaliteitsverhouding Doordat meer WW^f9^t^ffIrVW9,W^9lniffWi9WW^&^WmWM^m^i9^MM^fMo9^B^2?0 huiseigenarenvoor een huis kozen is het [l]J j^l IJr^B_*] jj^^ IKML*] 'J-%? IJ EcMM 'J4? 'If*^_rl ii~\?\ UkX_7i_4? UsSl*^]
"^ wonen Baj^HMaaIBaIMBHBBÉBIÉaMfIBaBHÉÉÉBM^

ggS___i LANDGRAAF__i H MAASTRICHT,v,o._ S____.«_.____. H

BSfflMfl Modem wonen inLandgracri? Dat kan! Comfortabel wonen, ineen bijzonder ï^f^lSSo^!!.?11^^°P
3_ .fitiiUifl.M Aan de Dorpstraat in Nieuwenhagen appartement begint in het gebouw goeae woonsiana in binara

zijn 4 royale eengezinswoningenbin- Vroenhof te Maastricht.
nenkort VOOrbewoning gereed. bungalows in aanbouwwaaivan er nog 2te koop

"_ ff i In l^astricht zijn door CoppelmansBouw- AUe appartementen hebben een inpandige berging 2iin-
ilJTm*%* vi%* H NOG EEN TE KOOP bedrijven 67 appartementen gerealiseerd in en een aparte berging in dekelder.fIKpDT kl\l opdrachtvan Soudant Bouwprojectontwikkeling.

'■'"U.CvLj— il Indelina Comfort en velliaheld »„ ,-._, . „ j

VT Royale woonkamer ca. 35 m 2mcl. open keuken. 3 Het P10!^ "174 Maastricht-West nabij deAnna- Het gebouw is doorzienvan liltinstallaties en aparte "l"lll,öen oeUjkvloers is een met aUedaags

?^ _"?*_?!*?■Lwonlnoj/eheel gerenoveerd slaapkamers resp. 13.5 m2,ca 9m2 en ca. 6,5 m 2, Jf"?°S; de^^^f»»^^Volksplein. Op parkeerruimten onder het gebouw De veiligheid ZohP^tt riP woonkamer «=n onn von rn V) m 2CinrlK„"!BUIïS taJ,ïLtol _,öIS C_?rU__?*^ lei^ badkamer met mogelijkheidvoor 2e toilet. S,lte«^SlCind7^ het CB
i
nbum teJf» 11 e"w■**„ w°rdt gegarandeerddoor zellsluitende deu^nen c_r!teuton^r_v_r_rl vSn'.__rr____'l^?«>kea_r 40 ma.Geslotenkeuken. Twee slaap- Er is een keuze uit 2 hoekwoningenen twee tussen- Maastricht ontstaan met een modem stadsgezicht. inbraakwerendhang- en sluitwerk. "P 0",Keuken) en is voorzien van een terrasscnuirpui

Zolder alwaar 3e slaapkamer gelegenwoningen. Alle huizen zijn voomen van een ,___ Aansluitend zijn 3 slaapkamers geprojecteerd.alle
d9lkbaarvia vaste trap). Het pand is geheel tuinberaina

v_w»n Appartementen Voor bewoninggereed met zicht opdepatiotum De bungalows worden
«vS?'kelderden geheelgeïsoleerdHardhouten Er is een keuze uit 4 typen indelingen met 1 of 2 gecompleteerd door een badkamer, separaat toilet.
v£*»JQea Achtertuin met berging. Mogelijkheid Prijs’ 135.996,-v.o.n. cxci een max.rijksbijdrage slaapkamers en woonkamers tot ca. 40 m 2Bijzonder i^ 11 1 garage en inpandigeberging

C*008- Sp 1de4n^me:Sa^r TO^^<tordkaaWOrde,l \ Soudantßou^rojeaenon^kkel^ _ Ëggg, 1 Prijs, 183.774,-. IBinnenkort te betrekke^l
| "’ 99.000,- k.k. Netto maandlast ca/ 580,-. Wonen is almogelijkvoor ca. ’ 555,- netto per Afhankelijk van het type zijn de appartementen

maand voorzienvan een badkamer met douche of ligbad. Prijzen vanaf’ 121.000,-v.o.n.j^ ♦

fBOW""r:"i,"d" I _*Tl_"l___^Tl% AVJV^IM volledige ,nformat,e over 1111l% LII% Ufl H = Kantoor Heerlen. Tel. 045-712255.° Nieuwbouwprojekten Postcode/nl^tc; m 1 ■ 1^ m l_k__l Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen.
| fostcode/plaats m I~H ■ I M _^_ M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933.
" £| Mmw Ml ■ MMM M wMMW m ■ ■_' ■ Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht.

I HfeaS^it^"B^ Te' J Geopend:
VI tTiaaTT/ gave In ongefrankeerde gesloten enveloppe <| - —- Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.«art/april 1990. zenden aan Stienstra Makelaardij BV „. ZZZ! ___ I__Z MAKELAARDIJ B.V. Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.Jk, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. -"' -—■^
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[BomLuxe ééngezinswoningen
In het plan Hondsbroek.
Beg. grond: Z-vormige woonkamer met
open haard, luxe keuken met afzuigkap
en inbouw gas/e!ektrafornuis en toilet.
1 e verd.: 3 ruime slaapkamers, luxe uit-
gevoerde badkamer met ligbad, 2 wasta-
fels en 2e toilet.
2e verd.: zolderkamer en doucheruimte.
Eigen CV en warmwatervoorziening.
Huurprijs v.a. ’ 950,- per maand mcl.
servicekosten.

Vastgoedbeheer

lEinsteinstraat 22, 6227 BK Maastricht
Tel. 043-61 6666

Voor sommige mensen-■për^
f*2*B**' duurt gazonmaaien

niet lang genoeg.
Er zijn mensen die gewoonweg niet lang genoeg met hun
gazon bezig kunnen zijn. Dat zijn de gelukkige bezitters van 'n
AMF-tractormaaier. Comfortabel zittend maaien op 'n veilige,
krachtige machine is wel wat anders dan urenlang zwoegen.
Bovendien kan zon AMF-tractor meer. Daar staat een flink
assortiment accessoires voor klaar.

Importeur voor Nederland:

Ook 's zaterdags geopend. \^ L_ __ __ I

Afd. tuinbouwmachines, Wolfhagen 3, Schinnen, telefoon 04493-1995

Als Wiratec voor u
open huis houdt

dan staat ook werkelijk
alles voor u open.

! Df"\'\J.'k kan helaas nietkomen naarI JÖV-/1 i «de open dagen." maar ik wil

Imeer weten over D ramen O deuren
Naam: (m/v)

I Adres: :
I Postcode:

Plaats:
I Telefoon:
I Uitknippen en in een gefrankeerde
■ envelop versturen LD 17-3

Zowel deramen als de deuren!
U bent van harte welkom op zaterdag 17

en zondag 18 maart a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.

WIRATEC B.V. yy
Pannenweg 6c, Postbus 2701, 6030 AA Nederweert. Telefoon 04951-31038

Showroom geopend ma t/m za 10.00 - 16.00 uur.

I

Beterwonenbegint |
>">| KERKRADE H_ » W Spekholzerheide. Tussengelegen_ _ _ _ woonhuis met kleine hof. Ruime

W ~aV^ X'^k^F-' _"^'_ X^_*_^^_ _^ _"^"_^_^_ woonk. Eetkeuken. 2 slaapk.lt-*l v il r-*l lS |>1 __*■**"""'_ _ IVa/t V_/UL\aV_ IOUJL CX____ , g/fffe"- z
Terwinselen. Goed gel. woonhuis

Stienstra heeft een zeer
h

h «
..,.-,. i_ j " , „root zonnig oa■ M Slaapk. Badk. met ligb. en v.w.uitgebreid huizenaanbod in \ HEERlen &e

, 6^ 1 Turn ca'ls m d,ep' met^ergl
elke prijsklasse in heel \ Ke^^^«?^^- leverd 1 .C w:: >/
Zuid-Limburg. In deze aan- \ vanroU' 1 J^^^^bieding is slechts een beperkt \ >*_ii_^Éfc' ■ ____£&

vin een andere regio? Vraag \ 1 ■ pS^KSS^^tS
dan ons Huizenmagazine aan of I 1 kerkrade h

maak uw wensen aan ons kenbaar. I ■ m? l vofmigewowononuks
\ 'We _i en tu'n ca> '^ m' CP- slaapk.

RRIIN's'sIIIVI H \ 'öv/y- ij^MK^m^^ Bi Badk. met ligbad, zolder. Dak is
Op goede stand gel. luxe vrijst. bungalow op ca. 900 3 \ 4IM ■ g^Pand geh. metroll. Rustige
perceelsopp. met optimale privacy. Gar. met wasruimte. Royale l :VMffl ____— _i rvwn') <;nn i-1- 4*llhal. Grote woonk. met plav.vl. Tuink. Dichte keuken. 5 slaapk. I *■"" ' rjOO,-^- __—- ~~~ V rnjs/ i_dw,-k.k. 4011

Badk. met ligbad en douche. Aparte hobbyruimte ca. 22 m 2. I Prijs/4V "^J______ KERKRADE H
Pri^'fW) nnri 1.1. 4 ,71 I ________ Geschakelde drive-in-woning metfrijs ’ JUV.UUU,-K.K. 4WJ 1 tui[] [npand ga[. A te bc]._
urrn. rv 77 l *^^^^ gmg' ÜV'ng "" 32 m met SPe"nx,r,KJ_N m " Cla ]e houtafwerking en parketvl.Nabij centrum. Witte villa met tuin. Opp. ca. 1000 m 2.Kelder. y^^^-^m— MWMW*^^ hffdi pn h Gesl. keuken met eenv. install. 4Woonk. ca. 42 m 2. Aparte eetkeuken. Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. f* LLKLLN H sl k Badk ,- bd en ; .
met hgbad. Berging. """ Nab.^centrun^ Woonhu^met iet. Pand is voorzien van dubb.

_____ _: _H_ BOCHOLTZ H m 2.Aparte keuken met fraaie Dubb. balkon. WoonLmetdken Wnff^oo"'S" Va"r(£g 6P^^^^SSBÈrtffi^BMß _ £■ Tussengel. drive-inwoning, Hob- install. Ruime slaapk. Badk. met parketvloer. Keuken. 3 royale ' * 'WS fe rVJM byk. Berging. Gar. Woonk. ca. 27 ligbad. Pand is ged. voorz. van slaapk. Bet. badk. Nagenoeg geh. KERKRADE HWmt s«£ m 2.Keuken 14 m 2. 3 Slaapk. roll. woning voorzien van therm. begl. Spekholzerheide. Appartement.

(<** B **-*'^^aH Heerlerheide. Ruim woonh. met Heksenberg. Woonhuis met tuin, Lift aanwezie
mm ■« BRUNSSUM H tuin en berging. Royale woonk. berging, zolder en kelder. Ruime p- r7 g qqq .. 4755Op uitstekende lokatie gel. vrijst. met parketvl. en balkon. Aparte hal.Dichte eetkeukencompl. met iJ '~

MMMMMMMMMMMMMMMMmMmmMÊÈÊmmmmW woonh. met gar. en zeer grote eetkeuken. 4 slaapk. Badk. met app. Waskeuken. Ruime woonk.
Prijs/269.000,-k.k. 4399 tuin. opp. ca. 1.015 m 2.Kelder. douche. Goed geïsol. en met blij- Badk. met ligbad en 2e toilet. 4 PUTH/SCHINNEN H

Woon-/eetk. in L-vorm. ca. 40 m 2 vend vrij uitzicht over natuurge- slaapk. Op 2e verd. 3e toilet. Ruim halfvrijst. herenhuis (1977)
HEERLEN H met open haard. Gesi. keuken bied. Prijs’ 105.000,-k.k. 4371 met grote gar. en tuin. T-vorm.
Centrum-zuid. Woonhuis met inpand. gar. en tuin. Kelders. met app. Overdekt terras. 3 Prijs/87.500,-k.k. 4546 doorzonwoonk. met open haard
Ruime hal. L-vorm. living met parketvl. Eetkeuken met luxe slaapk. Badk. met ligb. Bergzol- HOENSBROEK H en open keuken, tot. opp. ca. 47 (
install. mcl. alle app. 3 slaapk. met v.w. Bet. badk. Duurz. der. Dubb. berging. Deels roll. HEERLEN H Halfvrijst. woonh. met gar. L- m 2. 4 slaapk. Badk. Bergzolder,
materialen toegepast. f Prijs/239.000,-k.k. 4768 Douve Weien Patiobungalow met vorm. woonk. met open keuken Prijs’ 157.000,-k.k. 4698

» Jfet H RRTINSmiM ïï" berging en carport, L-vormige 36,5 m 2met plav.vl. Tuin op zui-
ArgDPD - ==J____%s Treebeek Rusri e en Eoedßeleßen woo_ 42 m'met open haard en den 24 m diep. 3 slaapk. Comp . SCHAESBERG H

*-;4. _«___ B Byï>v ireeoeeK. Kustig en goedgelegen „arketvloer KeukenTmet install badk. Vaste trap naar ruime zol- Rustig gel. geschakeld woonhuis____9P_ IStl_ Zie vSiv"eXnellheilnoor ES 3_£ I_o« M der-Bwjr. 1986. Pand is uitste- (ankerloze spouw) met grote tuin

_■___■ __]_ Zr\2lrVJ^nï]
mn nZ m 2. Pand is voorzien van hardh. kend afgewerkt en voorz. van en optimaleprivacy. L.v.ng ca 40

jf^ff^ gar- "aer- Woonk. met open k ... ~ „ roll spouw. en dakisol., ged. m 2.Open keuken met install. In-Bi haard Keuten met app. 3 slaapk. toz.ra duw. Degl. ipouw en
dubb Mogdijkh vooro

6
ver. pand. gar. 3 slaapk. Badk. met

ShJ KiSi Douche. Geisol. zolder. Prijs’ 199.500,-k.k. 4095 dracht van rijkssubsidie is aanwe- ligb. Royale zolder.

WÊÊ^'^ÓsJê^ÉmmJ B Palemig. Nabij Brunssummer-
*^ffßPß*_ neide' R°yaal woonhuis met tuin HOENSBROEK H MmejJMmmm W en kelder. Woonk. met plav.vloer Mariarade. Halfvrijst. woonhuis

Prijs/249.000,-k.k. 4128 WÊMjm] en mog. voor openhaard. Aparte met gar. Prov. kelder. Woonk.— SÊêïm W keuken met luxe install. 2 grote met openhaard en open keuken
NIEUWENHAGEN . H slaapk. Mogelijkheid voor 3e ca. 30 m 2. 3 slaapk. Luxueuze
Op goede lokatie gel. vrijst. landhuis met inpand. gar. geschikt IS slaapk. Fraaie badk. met ligbad. badk. met ligb. en douche. Vaste
voor 2 auto's. Tuin met optimale privacy. Sout.: Waskeuken. Vaste trap naar zolder. Geh. Wo- trap naar zolder met 4e kinder-
Compl. uitgeruste sauna. Hobbyruimte met openhaard, plav.vl. HJÉ^^S^ ning voorzien van roll., hardh. slaapk. Rondom hardh. koz. met
en bar 52 m 2.Part.: Woonk. met openhaard 54 m 2.Woonkeuken HJnf WFmmmm^Êi kozijnen, nieuwe electr. install. dubb. begl.
met compl. install. 3 royale slaapk. Badk. met douche en ligbad. pr iic f iisnnn_ 1-1 4710 Nieuwe gas- en waterleidingen. Prijs/115.000,-k.k. 4766
Pand is gebouwd met uitst. mat. en optimaal geïsol.Bwjr. 1980. ' J 1 13U W" XX- "'J* Dak recentelijk vernieuwd. PrlJsf 162.500,- k.k. 4719
Opp. ca. 1500 m 2. fyS H Prijs’ 109.000,-k.k. 4669 HOENSBROEK H gruAirgpirp^ 5Prijs/ 440.000,- k.k. 4623 wittem. Geschakeld goed onde" mvnl FN 5 Groot appartement met woonk. SBERG H

hrmrlen wnr.nhnk met inmnH HEERLEN H Open keuken met moderne in- uoeogei. en onoern. woonn. mei

SCHAESBERG H „r WOOT _ oMnhiSrd cii Hartje Heerlen. Royaal apparte- stall. voorz. van div. app. Tot raime tuin met vijver en gunstige ,
Op uitstekende stand gel landhuis met parkachtig aangelegde gr. Woonk. met openhaard en op apk Bj ._ bezonmn^ Zeer mime^ mpand.
tuin. Tot op?. ca. 1630 m2met panoramisch u.tz.cht. Living op | ijkeu

P
ken Bergzolder. 3 slaapk. D/rn c<? mfort- W,oonk-, 34 f: keuken Goede matenaalafwer-

mvo ca. 40 m 2,met parket en grootbalkon. Keuken met install. 3 BV ■■ h= d dollche en
F2f> Aparte keuken met luxe install. 3 king. Lift aanwezig. 7m/ en KeuKen raeJ lns«»- )

slaapk. Royale badk. met douche en dubb. v.w. Inpand. gar. 2 gg; «^%ft f',§79 slaapk. Badk. Ruim en zonnig Prifs/ 79.000,-kl 4233 ,et 1;^zoidefS'd^ \kelders. Pand is zeer centraal gel. v" J balkon. Inpand. gar. Bwjr. 1979. luuci. ruhuc ranu 1»

Prijs’ 465.000,-k.k. 4741 , Prijs’ 154.000,-k.k. 4523 HOENSBROEK H grotendeels voorz. van roll. en, i. De Dem. Goed onderhouden Du-- 'f ,eln '{m , , ~.," j
ÜBACH O/WORMS H HEERLEN H woonhuis met inpand. gar. en Pnjs’ 139.500-k.k. 4745
Luxe landhuis met vrij uitzicht. Met duurzame mat. gebouwd. % „/ f J»^. Weiten. Hoekwoning met tuin en tuin. Aparte eetkeuken met app. TTRArH n/wnpiug ïïKelder. Barruimte. Royale tuin op zuid/westen. Royale living 55 \^ * \W gar.Berging. Hobby-c.q. slaapk. Woonk. met balkon. 3 Slaapk. n ,-t h iVf 1 a
m 2. Woonkeuken met zeer luxe install. Bijkeuken. Studeerk. 4 ■ _ le verd. woonk. ca. 33 m 2.Gesl. Badk. met ligb. Bergruimte. Ged. up uitsteKende loKatie gel. goed

grote slaapk. 2 luxeafgewerkte badk. met ligb.,douche en toilet. y4m\ Ht___ '"'«i keuken met instalL 2e verd- 3 rolluiken. onderhouden haltvnjst. woon- |
Zolder. Dubb. gar. Dit pand moet u beslist van binnen zien. Wk\ HÉ SI slaapk. Badk. met ligbad en 2e Prijs’ 109.000-k.k. 4333 miis met ruime tuin en grote gar. ,
Prijs/375.000,-k.k. 4446 | !_■ toilet. hofvcrdofk iï rT v J"C Par,ketvloeHWÊê^*^ Prijs f 124 500 -k k 4426 HOENaBROLK H Ged. open keuken met compl. immmWk Halfvrijst. woonhuis met vrij uit- install. Ged. overdekt terras. Ber- j

BÉjÉSte^^ HEERLEN ïï z'fnt' gel, a-d' gemeentegrens. ging 4 slaapk. Badk. met o.a. |
■jjfej^^ Prijs’ 165.000,-k.k. 4640 met'Ye^ging^tuin,' grote" haL lijkh. wor open haard. Keuken voorz. van roll.

ïfi 1I I 1 Skafe HEERLEN H meMiohaHU<srh'itterenH nïtyfrht' keuken. Gar. en oprit geschikt \H fË* Centrum. Modern app. met gar. AchtenÏÏbé^ikbaar voor meerdere aut^s- 4 slaaPk- ÜBACH O/WORMS H
IliÈ en zonnig terras, gel. op de par- priie f 109 000 k k 1041 Luxueuze nieuwe badk. Hoekwoning met gar., bergingen

|fck j 1 terre- Zeer r°yale woonk- ca- 38 '" Prijs/169.000,-k.k. 4466 tuin. Woonk. 30 m 2. Open keu-
ken. 3 slaapk. Badk. met ligbad

_f^a^,v .^a^a^a^ ..a^p^p^.
__ en 2e toilet. Royale zolder bereik- jI

"w«^| m 111 BJB pnjs/125.000,-

-'rijs/375.000,-k.k. "4446 Pil il KÊM ÜBACH O/WORMS H
I II « —AW I I■B ■ Geschakeld woonh. met gar. en I

VAALS H " — UmU m m m m*m m* tuin. Royale living met parket. |
Centraal gel. vooroorlogs uitst. onderhouden halfvrijst. heren- ■— *^^~

l^a^Z Open keuken met kunstst. install.
huis met 3 gar. en zeer veel inhoud. Zitk. Eetk. Keuken. 3 slaapk. Z__! __Z _Z_ en eetDa- Tot- °PP- ca- 43 m 23
Luxe badk. 3 mansardek. Vliering, cv. H.R. ketel ('B6). Pand is «^^^— MAKFI AARnil R V slaapk. Badk. met ligb., 2e toilet !geh. onderkelderd, bezit 4 toiletten, div. bergingen en hobby- ___" "-vrxc_A/-vi\i_/ij d.v. envw. Zolder op 2e verd. Pandis
ruimtes. Grote tuin. Opp. 1350 m 2. _———-_^^— _^^^— ged. voorz. van roll. en thermo-
Prijs/255.000,-k.k. 4488 ~^~' . "—^"" ___i^___________-_______ pane begl.

h__im__h__h_imhi__ih_i__i_i_im Prijs’ 135.000,- k.k. 4747
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Pkkee.Van Huis Urt Aktief!
m. BRUNSSUM-Centrum: Vrij-, " | staand woonhuis mei c v -gas.

dubbele garage, tuin. Gedeelle-
| lijk dubbele beglazing. Bouwjaar

1968. Ind. 0.a.: royale hal, woon-
P frajajav^ kamer, eetkeuken met een com-§3 C plete keukeninstallatie met ap-

■ paratuur. 1e verd.: 3 slaapka-MP mers, badkamer met o.a. ligbadHam 3»V en douche. 2e verd.: bereikbaar
via een vaste trap. Grote slaap-

kamer, zolderruimte, Vraagprijs / 193.000- k.k.
HEERLEN: Gelegen aan de buitenrand van de stad (loopafstand
winkelcentrum). Woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. Ged. dub-
bele beglazing. Goed onderhouden. Ind. 0.a.: woonkamer met
open haard, keukeninstallatie met apparatuur, 4 slaapkamers,doucheruimte,zolder. Prijs ’ 85.000- k.k.

-jfflEl' ' HEERLEN-Centrum (hoek
rfémfjm, Promenade-Geerstraat): Ap-
JM&I&Ê < fV--. parlement (totale oppervlakte

Hft*Si V ■ï*' ca 12° m2). voorzien van cv,
i £* J1! J* , lift. Vanuit de woonkamer een

WÊ- i_ **» "ï V prachtig uitzicht op t Schouw-
M|f'| " ' ïï lS burgplein). Ind. 0.a.: woonka-

-11 Jtl f"J mer (ca. 32 m 2) met balkon,VBaH i r*»l!!'''T-^r'-ui aparte keuken, drie slaapka-
mers, badkamer, berging.

Vraagprijs: ’ 149.000- k.k. Reservering nabijgelegen parkeer-
plaats mogelijk.

S*HV4! , jni4^4»*m~— HhbbKv*TL"**& - lft V

HEERLEN: Vrijstaand woonhuis met cv -gas, grote garageen
goed aangelegde tuin met veel privacy. Gedeeltelijk geïso-
leerd; goed onderhouden. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder,
royale hal, ruime L-vormige woonkamer (ca. 50 m 2) met open
haard, keuken met keukeninstallatie, bijkeuken, ruime tv-ka-
mer - werkruimte (ca 40 m 2) met zitkuil en openhaard, serre
Drie slaapkamers, twee badkamers. Vraagprijs ’ 379.000-
-k.k.

MML H f "\ " Bï^fltoa.

HEEo"EN: Vr'ls,aande semi-bungalow met c.v.-gas en mooie
tuin Ook geschikt als wonen met kantoor- en/of praktijkruimtegedeeltei|k geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele beglazing en rol-luiken. Ind. 0.a.: royale hal. living (ca. 64 m 2) met leistenenvloer, openhaardpartij en groot terras; keuken met inrichting; 6kamers; 2 badkamers. Prijs ’ 385.000-k.k.

HEERLEN: Nabij centrum: Nog slechts 3 van de 12 premie-
A-woningen tekoop. Ruime halrvrijstaande woningen metcv -gas, berging (mogelijk uit te bouwen tot garage) en tuin. Ind.
0.a.: L-vormige woonkamer, keuken, drieslaapkamers, badka-
mer en zolder. De premie-A-regeling 1988 is op deze wonin-
gen van toepassing Netto-maandlast ca. ’ 636,-.

HEERLEN: Goed gelegen vrijstaande bungalow met ruime
tuin met privacy, garage en cv. Ind. 0.a.: woonkamer met
schuifpui naar terras, keuken met moderne inrichting, 3 slaap-
kamers, badkamer met 2e toilet. Goed geïsoleerd. Goede
staat van onderhoud. Vraagprijs ’ 218.000,-k.k

HOENSBROEK: Rustig en goed gelegen woonhuis met c.v.-gas
en achtergelegen garage. Prima materiaalgebruik. Ind. 0.a.: ruime
woonkamer met parketvloer, eetkeuken met L-vormige aanrecht-
comb., 3 slaapkamers, bet. badkamer met doucheen v.w., zolder.
Aanv n.o.t.k. Koopprijs ’ 120.000,- k.k..., HOENSBROEK: Zeer goed onder-
js^ JËL houden vrijstaand Oostenrijks

woonhuis mei royale tuin, garage

'■".ï> li^^^Tfek"é^ en cv' '^ oa : provisiekelder, rui-
JW^^^jÊmi' | me woonkamer, dichte keuken,■ '4Jm\ mMT\ kantoor studeerkamer 1e verd.: 3

HJ slaapkamers, badkamer met dou-
I che, vaste wastafel en 2e toilet. Be-

mWmmkWMMSMMimmm^m schoten zolderruimte bereikbaar
via luik. Prima isolatie rondom. Nieuwe garage en cv -gas Aan-
vaarding in overleg Vraagprijs ’ 159.500- k.k.

KERKRADE-West: Goed onderhoudencentraal gelegen apparte-
ment (1e verd.) met eigen c.v.-gasinstallatie, parkeerplaats en ber-
ging Ind 0.a.: gang, bet. badkamer, met douche, toilet en vaste
wastafel, L-vormige woonkamer in open verbinding met keuken,
slaapkamer met vaste kastenwand en balkon (rolluiken mcl) Aan-
vaarding direct. Vraagprijs ’ 75.000- k.k.

!_ KERKRADE: Goed verbouwd, na-
-1 £j bij recreatiegebied gelegen vrij-

staand woonhuis met gas-c.v. en
diepe achtertuin. Ind. o.a. gang,

H-—j^^^rtgS woonkamer ensuite, bet. eetkeuken
metaanrechtcombinatie (wit) en ap-

\Mmf- Para,uur' bei. bijkeuken, 3 slaapka-
ifniMj ? mers, toilet, luxe badkamer met lig-

■jJH bad, douche enz , zolder (via vaste
I trap) Vraagprijs ’ 149.000- k.k.

a_J iSmmi mm MÊÈMMÊiéaim H^^~*mmmm

KLIMMEN-TERMAAR: Prachtig gelegen vrijstaand landhuis-
type met c.v.-gas, garage en rondom onder architectuur aan-
gelegde tuin met blijvend vergezicht. Ind.: 0.a.: royale hal, rui-
me living (ca 60 m 2) met open haard, luxe modernekeukenin-
richting met apparatuur, 5 slaapkamers, 2 badkamers, kan-
toor-werkruimte, provisie- en bergruimten. Uitstekend onder-
houden, goed geïsoleerd. Prijs ’478.000- k.k.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.

NIEUWENHAGEN: Uitstekend gelegen vrijstaand woonhuis
met garage, mooie tuin en cv. Goed geïsoleerd. Ind. o.a. rui-
me woonkamer ca. 42 m 2, luxe keuken met keukeninstallatie,
drie slaapkamers, goed uitgevoerde badkamer. Vaste trap
naar geïsoleerde zolder, mogelijkheid voor 4e slaapkamer. Pri-ma onderhouden Een pand dat u beslist van binnen moetzien. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 199.000- k.k.

NIEUWENHAGEN-Hoefveld: Geschakeld woonhuis met c.v.-gas,
garage en tuin (op 't zuiden gelegen). Uitstekend onderhouden.
Ind. 0.a.: woonkamer, eetkeuken, keukeninstallatie met appara-
tuur, 3 slaapkamers, luxe badkamer, zolder. Vraagprijs

’ 147.000- k.k.
NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis met
c.v.-gas, bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind 0.a.: 2 kel-
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde eetkeu-
ken, betegelde badkamer. 1e verd.: overloop en 3 ruime slaapka-
mers. 2e verd.: vaste trap, 2 zolderkamers, zolderberging. Pand is
geheel voorzien van dubbele beglazing Aanvaarding n.ot.k.
Vraagprijs ’ 124000-k.k.

NIEUWENHAGEN - Oude Hei-
de: Hallvrijstaand woonhuis met

tÊÊÊË*W^^ c.v.-gas, garage en tuin. Rustig
_!p^J| en blijvend goed gelegen Ge-- 1 j^ deeltelijk dubbele beglazing.

H)MB| Ind. 0.a.: provisiekelder. keuken,I 3"slaapkamers, badkamer, vlie-B9hm I nr>9 Vraa 9Pr'ls f 125.000- k.k.

NUTH: Uitstekend en rustig
ÊUMM^Mm^i^mK^ gelegen hallvrijstaand land-
IM Wm4 ■ huistype, met c.v.-gas, ruime

garage en mooie tuin (totaal
ffij^i^^ ca 627 m 2). Ind o.a: woon-I kamer (ca. 44 m 2) met open

I haard en parketvloer, keu-I ken met complete keukenin-I stallatie, bijkeuken. 1e ver-
dieping: 3 slaapkamers, bad-

kamer met o.a ligbad en douche, apart 2e toilet. 2e verdie-
ping: zolder, bereikbaar via vaste trap, 4e slaapkamer, berg-
zolder. Goede staat van onderhoud. Vraagprijs f 208.000,-
-k.k.

SCHAESBERG: Tussenwoning met cv en kleine tuin Prima staat
van onderhoud. Ruime woonkamer met plavuizenvloer, ruime eet-
keuken met luxe inrichting, 2 badkamers, 3 slaapkamers met par-
ketvloer. Rondom hardhout en rolluiken. Dubbele beglazing. Prijs

’ 119.000- k.k.
Dit pand moet u beslist van binnen zien.
SCHAESBERG: Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v -gas, garage en tuin (op 't zuiden gelegen). Gedeeltelijk hardhouten
kozijnen met dubbele beglazing. Ind. 0.a.: woonkamer, ruime eet-
kamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer, zolder. Vraagprijs

’ 134000- k.k.
SCHAESBERG: Halfvrijstaand landhuistype met c.v.-gas, inpan-
dige garage en tuin Rustig en blijvend goed gesitueerd nabij draf-en renbaan. Muren en dak geïsoleerd. Ged. dubbele beglazing,
goed onderhouden Ind. 0.a.: ruime woonkamer, keuken met een
luxe uitgevoerde keukeninstallatie met apparatuur, twee slaapka-
mers (mogelijkheid 3e slaapkamer), badkamer. Kooppriis

’ 149.000- k.k.„ SCHAESBERG-Centrum: Haltvrij-. , j^ml staand woonhuis met c.v.-gas, ber-
mé—Pgl'* "P~ M -: ging-hobbyruimte, tuin, dubbele ga-I age, rolluiken. Ind. 0.a.: provisie-

j» kelder, L-vormige woonkamer, goed. r^S^^^^MMMMÊ^ÊM u"9evoerde eetkeuken, keukenin-E9j stallatie met apparatuur. 3 slaapka-
j mers, badkamer 2e verd.: bereik-

g-ÊÊfk^jï I baar via een vaste trap, grote slaap-

ÜBACH OVER WORMS: Aantrekkelijk gelegen hoekwoonhuis
met c.v.-gas en garage. Ind. 0.a.: bet. gang, ruimewoonkamer met
parketvloer en open haard, eetkeuken metaanbouwkeuken en ap-
paratuur, grote betegelde badkamer, 3 slaapkamers. Kooppriis

’ 129.000-k.k
ÜBACH OVER WORMS: Zeer goed onderhouden tussenwoning
met o.a. provisiekelder, verwarmde hobbyruimte, royale L-vormige
woonkamer, grote aparte keuken met moderne aanbouwkeuken,
bijkeuken. 1e verd.: 3 mooie slaapkamers, badkamer Trap naar
beschoten en beplankte zolder Het pand is voorzien van prima
isolatie, rondom rolluiken met een achteromingang. De binnenhof
is geheel bestraat, c.v.-gasKoopprijs ’ 105000-k.k. Huurgarage
ter overname.

"fB-jj^^^ ÜBACH OVER WORMS: Ge-il Ik JHaiaaL schakeld landhuistype (hoekwo-
■l B~^^l^B PI ning) met c.v.-gas, garage met■ ,£{ extra bergzolder, goed aange-

~T,aË (' legde tuin Muren en dak zijn
I H^a^r^^af~lï Geïsoleerd, dubbele beglazing,

11-viXflj l 4 1 P rolluiken Uitstekend onderhou-■■|jSH|l*> | den. Ind. 0.a.: woonkamer, keu-
ken met een luxe keukeninstal-'

latie met apparatuur, 3 slaapkamers, badkamer, grote zolder-hob-
byruimte (vaste trap) Vraagprijs ’ 195.000-k.k
ÜBACH OVER WORMS: Tussenwoonhuis met c.v.-gas, berging,
tuin en achterom Ind 0.a.: provisiekelder, gang, toilet, woonka-
mer, keuken, 3 slaapkamers, doucheruimte, zolder via vaste trap
Aanvaarding direct. Vraagprijs ’ 79.000- k.k.

ULESTRATEN: Rustig en blijvend goed gelegen vrijstaande
semi-bungalow met c.v.-gas, grote garage (2 auto's) en rond-om tuin met veel privacy. Goed onderhouden. Dak geïsoleerd;
gedeeltelijk dubbele beglazing en rolluiken. Ind. o.a: royale
hal, L-vormige living (ca. 47 m 2) met openhaardpartij; eetkeu-
ken, 4 slaapkamers, badkamer, provisieruimte, bergruimten.
Een bungalow die u beslist van binnen moet zien. Prijs

’ 379.000-k.k.

1 \ \^m\
1 * ,_ 'xl
lj«^_________- __J
VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijstaand landhuis met c.v.-gas,
prachtige tuin met terrassen, fruitbomen Uitstekend gelegen,maximum aan privacy. Muren en daV zijn geïsoleerd Dubbele
beglazing. Ind. 0.a.: parterre: royale hal, studeer-werkkamer,
bijkeuken, waskeuken, dubbele garage Ie verd: ruime living
met open haard, keuken met complete keukeninstallatie (tota-
le opp. ca. 75 m 2), 3 slaapkamers, badkamermet o.a. ligbad en
douche. Vraagprijs ’ 480.000- k.k.

Winkel-bedrijfspanden
met woonruimten

EYGELSHOVEN (Veldhofstraat): Winkelpand met boyenwoning.
Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca 35 m 2), keuken, kamer. 1e
verd.: woonkamer, keuken, douche 2e verd.: 2 mansardekamers
Aanvaarding na 1-1-1990. Vraagprijs ’ 79.000- k.k
HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met c.v.-gas en mogelijkheid
voor inpandige garage. Ind. 0.a.: kelder, winkel (ca. 35m 2), werk-
ruimte (ca. 60 m 2). 1everd.: vijf kamers, keuken, douche en toilet
2e verd.: vier kamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. Aanvaar-
ding direct Prijs ’ 129.000- k.k.

KERKRADE: Ruim halfvnj-
staand woonhuis met cv -gas
en magazijn-/bedrijfsruimte.

j mogelijkheid voor aparte bo-
«■««ajMjj^^^^^ venwoning. Ind. 0.a.: diverse

■L_ .^—-T m"ÊTfI kelders, hal. woonkamer (voor-
■BMtfl malige winkel), woonkamer,
t\m Aa I ■ i ;■, keuken, serre, drie slaapka-
BBjtijMjl ■ ji i W mers. badkamer. Bovenwo-
" ._ tros». njng beStaar)(je U it woonka-
mer, slaapkamer, keuken. Magazijn-bedrijfsruimte totaal ca. 100
m 2.Kelderruimte. Aanvaarding not k Vraagprijs ’ 179.000- k.k
SCHAESBERG-Centrum (Streeperstraat): Groot winkelpand
(ca. 168 m 2) met magazijnruimten (ca. 180 m 2)en kantoorruimten
(ca. 51 m 2). Boyenwoning Vraagprijs ’ 225.000- k.k.

BOUWTERREINEN I
HOENSBROEK: Heerlerweg Geschikt voor vrijstaande wo-
ningen of bungalows. Perceelsoppervlakte vanaf 500 m 2.Prijs
per m 2’ 102- k.k.
KERKRADE-West: Bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2tot 650
m2.Koopprijs vanaf ’ 75.000- k.k. tot ’ 85.000- k.k.

Taxaties, .
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur I

Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur f^^^MÊ Mm.IFWI _k.Heerlenseweg 22 I LI J ■ IJK
6371 HS. Postbus 31193 I """ ■6370 AD Landgraaf I ■

PJCkéC rnakeiaardij bv

Jaquinal
Heerlen, landvoogdstraat 5

HÉ ■Hp_*ipi

I met cv. en dakterras, gelegen op le
n "erd. Ind.: 6eg.gr. berging, le VercT: woonkamer m
e Parket en keuken. 2e Verd: 2 slpks., badk., berging:. 'n dakterras. Voorzien van isolatie. Bwjr. 1983.
p [Waarding direkt.!*rjs. ’. 73.000,- k.k.
5
ï Heerlen, rennemigstraat 19 a
s

'i ,
1.

3 Ë$---J ~.' '■7*-'-''■'-■":*'--'■' ' ■"'-:-.--" -'-- ■ ■-;<<-.-■-'v-^'"-" ■'"".'■-0

) Nst. woonhuis met cv., garage en tuin. Ind.:
P kelders, hal, woonkamer, keuken, bijkeuken en

j 1e Verd.: 3 slpks., badk. en dakterras.
5 r 6 Verd.: grote zolder via vaste trap.N'r. 1955/57. Aanvaarding spoedig.
j fo:/. 149.000,-k.k. a a

; Hoensbroek, kouvenderstraat 42 a

i

. >
Op le verd. gelegen maisonnette mei> '9en garage en kelderbergina Ind.: le verd. hal,. '°onk., keuken en bijkeuken. 2e Verd.: 4 slpks.,

" .n douche. Geen cv. Aanv. direkt.j r, |s: ’. 89.000,- k.k.
j FRISOSTRAAT 58

1., ■■■ -■'■"" "■■ '■%-■ ■■'■'
f SÉÉt nnnfflffiUffffitj

a^!> rffiai^Bßal

f' 'imm

Tj^^^^SmmmWWÊmmmÊMMMMMMMMMMMm
°onhuis met cv., eigen parkeerpl. en tuin. Ind.:

.^/kelder, L-vorm. woonk. ruime keuken m eikeni |J\, ln9 en apparatuur. 1 e Verd.: 3 slpks. douche.L "ercT: bergzolder via vlizolrap. Kunstst. ramen en
ranen deels dubb. beglaz. en rolluiken.

119.000,-k.k.

j^DGRAAF, HOOGSTRAAT 143

'int 7'n^e'"woon'1' met cv' en ,vin' 'nc'': kelders
6 V j ' m? m 2 kantoren, luxe keuken en toilet,
slet wonin9 51 m2' keuken, toilet. 2e Verd.:

0 ps., luxe badk., bergkasl. Geschikt voor div.ih..einden. Aanvaarding in overleg.3!!/. 159.000,-E.k. _
'^BURG, GREMELSBRUGGE 19

'y***.j*fj^P ' fi w^r* :«

'cij. p°Pnn- met cv. gar. en tuin. Ind.: souterrain:
ï^nT hobbykelder. Beg.gr.: hal, woonk., half-
-6 Ve '5u en me' wit-eiken keukeninr. en apparaluur.
■W i\ s'pks., en badkamer m douche, toilet en
tïis. ider via vlizolrap.

129.000,-k.k.

'"%. :4.-.-'■:/■

|ciquina|
Makelaardij 0.G., Taxaties CgW>+m\\Hypotheek-adviescentrum

Kuys dc Bccrenbroucklaan 28
I Heerlen ■■fl°°k zaterdags: 10.00-13.00 uur WWW3

fo 045-715566 ö

■ Haal voordat u gaat bouwen de onderste I1 steen boven en ontdek Livingstone I
Als u plannen heeft om een huis te bou- I #7^j_S=^- —- i voordat u een beslissing neemt de

woonwensen binnen uw budget? Moge- tTXT T 001 O* droom te blijven.

p Aann.bedrijf Bouwbedrijf Bouwbedrijf Aann.- en 1 immerbedr. Bouw- en Aann. i^HIG.en V. Winkens Peeters BV Van Gerven BV Gebr. Wagemans bedr. flofmeijer BV 1 _■!1 BRUNSSUM HEERLEN MMEER BORN BEEK J_HEI 045-252446 045-750257 04457-2184 04498-51327 04490-72797 _,’£■
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Luxe stadsappartementen

Naast het chique Grand Hotel heeft het Abp
onlangs het Putgraaf complex voltooid.
Het winkelgebied en de uitgebreide
stedelijke voorzieningen van Heerlen
bevinden zich naast de deur. Maar als u die
achter u dichttrekt, bevindt u zich in een
oase van luxe, comfort en privacy.
De afgesloten entreehal met marmeren
vloer, de eigen parkeergarage, het tapijt op
de etagegangen, alles weerspiegelt het
konsept van stedelijk wonen op hoog nivo.

In Putgraaf zijn 66 ruime woningen in
verschillende typen, met 1 of 2 slaap-
kamers.
Alle woningen hebben ondermeer een grote
living met halfrond balkon, een luxe
badkamer met ligbad en aparte douche en
een fraaie witte keuken in hoekopstelling.
In Putgraaf is parttime een conciërge
aanwezig.
De huurprijzen lopen uiteen van ’ 915-
-tot ’ 950- p/m inkl. parkeerplaats,
exkl. servicekosten.

/ /\ Valkenburgerweg 25A
fr^L., 6411 BM Heerlen.IMcDU Telefoon 045-710909.

/«huur]
ff)/) I Lr o

Publikatie £__ Algemeen burgerlijk pensioenfonds

BEDRIJFSRUIMTEN
- Kerkrade, Locht, te koop, ca. 6.000 m 2

industrieterrein, vraagprijs ’ 85,-/m2.
- Maastricht, Bloemenweg 65, wegens verhui-

zing naar elders, tekoop, modern geoutilleerd
bedrijfspand metroyale eigenparkeervoorzie-
ning. Bruto vloeropp.ca. 1.080m2verdeeld
over begane grond en verdieping.
Vraagprijs op aanvraag.

- Maastricht,Dorpsstraat, tekoop monumen-
taalwoonhuis met aangebouwdebedrijfs-
ruimten, alsmedeeenhalfvrijstaand woonhuis
met aanbouw. Bedrijfsgedeelte is verhuurd.
Vraagprijs voor het geheel ’ 525,000-K.K.

- Maastricht, Kasteel Daelenbroeckstraat,
tekoop bedrijfsloods opp. ca. 150m2 op
begane grond en 50 m2op verdieping, met
woonhuis. Vraagprijs ’ 295.000-K.K.

- Margraten, nog 1 nieuwbouwbedrijfshal te
huur, grootte 12,35 x 20 m. met inpandige
kantoorunit, volledig geïsoleerd.Huurprijs

’ 30.000- excl. B.T.W. per jaar.

- Schinnen, tehuur, bedrijfshal opp. 420 m 2,
hoogteonder het spant 5 m.Aanvaarding
direct. Huurprijs ’ 24.000,- per jaar.

KANTOREN

- Maastricht, Annalaan, te koop monumentale
kantoorvilla, totale opp. ca. 650 m2. Vraagprijs
f 725.000-K.K.

- Maastricht, Van Hasseltkade, te huur, monu-
mentaal kantoorpand met eigenparkeervoor-
ziening, bruto vloeropp. ca. 530 m 2. Huurprijs
op aanvraag.

- Maastricht, Zwanenstraat (Boschstraatkwar-
tier), te huur, representatieve kantoorruimte,
opp. totaalca. 200 m 2,inclusief keuken en
toiletten. Huurprijs ’ 30.000,-per jaar.

WINKELS

- Geleen, Rijksweg-Centrum 13-15, te koop,
winkel/woonhuis, bestaande uit een winkel
met magazijnop debegane grond van ca. 55
m2en een boyenwoning met aparte opgang.
Koopprijs ’ 140.000-K.K.

HORECAPANDEN

- Valkenburg a/d Geul, Cauberg 12-14, te koop,
horecapand met 2 boyenwoningen. Totale
opp. bedrijfsgedeelte 114 m 2.Koopprijs op
aanvraag.

— — '

TUINBERGINGEN
Êt^mW' '"^'^^Bi ____ i^^— ' ia. i. ■ .ii ,1M_^MM

ié\W=mr-r----'~ mm^m M |p ■ uniek bouwsysteem
WÊÊmWmmwÊ.WM ' onderhoudsvrij

■jfmi ■ uitvoering in hout

■ j_ ff r ■ 'PF ■ afmeting en uitvoering

■^"^^^"^^^BlH^H"MÏ^"" OFPRO PRODUKTEN,
Wissengrachtweg 38,
Postbus 29, 6336 ZG Hulsberg,
Telefoon: 04405-3850 of 2923.

Limburgs
■__aixiDssii__ui-



Limburgs
"OTOLX]D^III_4II-

HEERLEN-NRD. =s, ’ 119.500,- k.k. =

'**♦_ 38 meteen optimale privacy =

9 xen. terras, 1 slaapkamer + badkamer 2e verd.: zolderruim-
§ te Aanvaarding in overleg.

I HEERLEN
m-mwmmmm_—^m^K' f 109.000,-k.k.
Ë^M ■ Stadswoning aan de =finfl Brand van Heerlen. Ind: =3u^_ 1 Më ha woonkamer met =—■^S'^kV^ lopen keuken 8.17 x =

■> V H457 3 20. 2 slaapka- =V*wM ■ mers * badkamer met =—■ douche en vaste wasta- =mmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmfe| Dakterras 30 m 2 op =het zuiden. Aanvaarding in overleg.

—'■'"■' *-" mi ' jj Halfvrijst herenhuis met
■ garage Ind. sout.: kei- =cj^L a4_ m derruimte 50 m- Beg.

4^*.mm^^^mmJhjfmÊgi gr.: gr. hal, woonkamerLa> NEiü 40 m - 9oecl 9eou' dich- =Kfi^B te keuken, terras " tuin.

Dadkamer 2e verd : hobbyruimte te bereiken via vaste trap =
Aanvaarding in overleg.

LANDGRAAF

, =S derruimte met cv.-ketel Aanvaarding direkt. =
= a«-fXj_______Ll MERKELBEEKI ’ 97.500,- k.k.

ilTussenwoning met cv.
BIÉH I en Der9'n9 lnd sout.: =I kelder Beg. gr: hal.I woonkamer 8.50 x =■ji^H I 420 3 10. keuken, bad- =

'yum^MMm I kamer, bijkeuken, toilet.
V " <fc-««J I terras + tuinhuisje (ber- =_
mWm^mmMMMMMmmmmmmum ging) 1e verd.: 2 slaap-
kamers. 2e verd.: 1 slaapkamer. Aanvaarding in overleg. ==

»== RANSDAAL ’ 65.000.- v.o.n. =js= Bouwterrein met goedgekeurd plan voor een vrijstaande se-
Sc mibungalow Grondopp. 310 m 2, front: 13.20 m, inhoud wo-
i^= nmg: 650 m 3.

atnjm.De Klomp" winkel-
kantoor woonhuis be- ==

I li_ staande uit: kelder: ±65 =
**== .» m «i*i UHL^_— mi'beg.gr: ±85 m 2mcl. =UMI kitchenette: 1e verd: =■ ±50 m 2:2e verd.: ±50 =

= mmmmmmMmi.m^m^m m 2. verd. ±40 m, =. s= Zeer geschikt als praktijkpand luxe boetiek.

" J== NUTH, prijs op aanvraag =■
!y== Uniek gelegen bouwterrein t.o de Makro, groot 3200 m2, ca ==

S 1600 m 2 te bebouwen, reeds verhard en van afrastering =
If—— voorzien. Aanvaarding direkt.

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen ■ " Verzekeringen

I makelaardij^ _|

1(58
lil Hoolstraat 42, Voerendaal

; 1111111111111111111111111 l
l "

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

! t%W\ WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
| Vjy INTERIEURS Tel. 045-711864

"""""""""""""""""""""""""""
0 Geleen, Pastoor Vonckenstraat "0 Winkelruimte 80 m 2. Huurprijs ’ 858- per maand. "
0 Heerlen, Akerstraat "0 Winkelruimte 300 m2begane grond -t 200 m2verdieping. "0 Huurprijs’ 110.000,-per jaar.Eventueel te koop. Koop- "" prijs op aanvraag. "
" Heerlen, Willemstraat "" Winkelruimte ca. 100 m2+ boyenwoning, best. uit 2 ka- "" mers, keuken, 3 slaapkamers en badkamer. Vraagprijs J" ’ 155.000,-k.k.

" Heerlen Heerlerheide, Bokstraat

" Winkelruimte 80 m2+ kelder en ruime garage. Huurprijs JJ ’ 1250,- per maand. J
" Hoensbroek, Kouvenderstraat (voetgangersdomein) J' * Winkelruimte, 240 m 2 (in 2 verdiepingen). Huurprijs

’ 2500,- per maand. m

' * Winkelruimte 125 m2+ 40 m 2berging (nieuwbouw - g
compleet afgewerkt). Huurprijs ’ 3250- per maand. 9

9 Bom, Sittarderweg

" Kantoorpand 120 m 2 (geheel ingedeeld). Huurprijs "" ’ 1500- per maand.

" Heerlen, Burg. de Hesselleplein

" Kantoorpand 175 m 2, mcl. 12 parkeerplaatsen op J" eigen terrein. Koopprijs ’ 350.000,-k.k.

J Hoensbroek, De Koumen

" 4 kantoorunits elk 35 m 2(ook als geheel te huur). Huur-
f prijs ’ 140-per m 2. 0
f Landgraaf, op uitstekende lokatie 0
I Kantoren 600 nr' showroom 300 rrr' en luxe woning. 0

0 Huurprijs ’ 7000- per maand. 0

" Brunssum, Dorpsstraat" 150 m 2 bedrijfsruimte + boyenwoning. Koopprijs !
" ’ 155.000-k.k. "
" Hoensbroek, De Koumen (nieuwbouw)J Ca. ,4500 m 2bedrijfsruimten, vrij indeelbaar. Huurprijs \" / 60,- per m 2. T
■ Hoensbroek, De Koumen

" Bedrijfshal 500 m 2. Hoogte 8,4 m. Huurprijs ’ 2300-per 0J maand, excl. BTW. 0
5 Hoensbroek, De Koumen 0J Bedrijfshal 740 m2. Hoogte 5,6 m. ’ 490.000,- k.k. 0

0 Hoensbroek, Stationsstraat 0
0 Bedrijfspand 1000 m2met inpandig kantoor/showroom. 0
0 Koopprijs op aanvraag. 0

0 Kerkrade, industrieterrein Dentgenbach "0 Representatief bedrijfsgebouw, bestaande uit show- "0 room 110 m 2, kantoren 190 m2, bedrijfsruimte beg. grond "0 1450 m2, verd. 450 m 2mcl. lift. Koopprijs op aanvraag. "0
0 Oirsbeek, Provinciale Weg-Zuid "0 Bedrijfsruimte. Begane grond 240 m 2,verdieping 240 m 2,"" kelder 180 m 2.Koopprijs ’ 265.000,-k.k. "
" Sittard, Nusterweg (industriepark Noord) "" 400 m 2 bedrijfshal, volledig geïsoleerd. Huurprijs *" ’ 1850,-per maand.

Z Sittard, industriepark Noord 0j5200 m 2.Koopprijs ’ 300.000,- k.k. 0

0 Heerlen, Adenauerlaan "f Bouwgrond ± 1000 m2.Geschikt voor 2 woningen, even- 0_
tueel met bedrijfsruimte. Koopprijs ’ 135.000,-. . "

0 Wij zoeken: "0 "*« winkelruimten (te koop of te huur) *** "0 van 50 tot 1500m2, in geheel Limburg, ten behoeve "0 van landelijke winkelketens. "0 - 100 tot 750 m 2kantoorruimte met parkeervoorzienin- "0 gen te Heerlen. "

_L______^^^______i

Dief van uw eigen
portemonnaie!

Dit stellen wij zonder meer als u zich niet informeert
naar de door ons aan te bieden hypotheken, want:- onze rentepercentages zijn de laagste

(spaarhypotheek 9,1 %)- bijkomende kosten zeer concurrerend- tijdrovend zoeken naar de j' te hypotheek (vorm)
nemen wij van u over- alle banken en hypotheekinstellingen onder één dak

- administratieve rompslomp nemen wij van u over- onze adviezen zijn GRATIS

HC Hypotheek
____■■ Centrale

Tel. 04498/51900 Aan de Greune Paol 24a
6127 BJ Grevenbicht

Tel. 04490/35840 Wilhelminaplein 29
6171 EN Stem

Repareer zelf uw dak!
Wij helpen u daarbij door doelgericht,
vakkundig advies en vervaardiging van
koper, zink en aluminium dakranden op
maat (bijv. goten,
schoorsteenbekledingen,
muurverbindingen enz., bijv. zink 0,7 mm,
geknipt en afgekant, formaat = 0,20 m,
lopende meter DM 8,90.

/____
BEDACHUNCEN
GmbH
Bedachungsartikel
Geilenkirchener Strafte 29
5133 Gangelt-Birgden
Telefon: 02454/8221

77 vmmwu^m
// m. ii taajjelt-liiidtn

Te huur of te koop,
na 15 succesvolle jaren.
CAFÉ DE KASTANJE-BOOM
TE BUNDE
A-locatie met diverse verenigingen.
Oppervlakte ±160 m2. Ruime parkeerplaats ±400 m2.
Smaakvolle inrichting met werkkeuken, vergaderruimte
met alle toebehoren.
Eventueel ook te huur zonder woning. Zonder eigen
middelen onnodig te reflecteren.
Alleen schriftelijk via dit adres: Julianastraat 1,6241 EX
Bunde. Telefonisch wordt geen informatie verstrekt.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

VANDAAG
OPEN HUIS

van 12.00-13.30 uur
WIJNANDSRADE,

MASCHERELSTRAAT 20
Fraaie, '/2-vrijst. semi-bunga-
low m. gar. en cv. Sout.: hal,
gar., kantoor, prov keld. 8.g.:
woonk. m. open haard, keu-
ken m. compl. mr.; 3 slpkms.,
luxe badkmr. m. ligb. en v.w.
Aanv. i.o.

Vraagprijs ’ 185.000- k.k.

Kramer ~vm

fA\m¥\ Makelaardij ag._^_ Verzekeringen
Elsstraat 1, 6191 JW
Beek, 04490-73601

Nederlandse Stichting
voorLeprabestrijding

Wibautstraat 135,
10^7 DN Amsterdam,

tel. 020-9 in 1)? 3.

KUNSTSfóTenHARDHOUT
iS<hmtfi]I GmbH jOSB^.

v.Siemens-Str. 6 ILIILj
Geilenkircheri IPTIpi| Gewerbegebiet II W {

[jef 0245118069][_ |UIU _
H I Rolluiken

Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

111111111111111111111111111111111111111111111111111 l

Hi^^^T^r^^^^__ Cl ____ï ____BI ■P!lP^^I3V*iCHl ~W,CH^w'CHq^?CHI

mW^^S^^X gevübëklêding 'UT Panelen *^gss^o^ sPa"-den, in elkaar passend
MLW raneien "&^it&^^ L̂^yga^ tweezijdig te gebruiken,
#&r echt eiken NW %^^&^°- '"^^%l^ geribd of ruw gezaagd
°ïïf 205,260x13,5 en 20 cm SïëJtW' l-$-\ 19,5x146 mm5# 90x28 cm S%°*r '"& 25,94

% TwT $? Spaanplaat % «p.^ J

SëSfr- '"■Sfe-.sïsifg? Doppelsteg
|§F vakwerkplaten
?£?"" TllinDalen «rSoï_Sêï^SK 120 cm breed, in lengtes vanL„oV' lUllipuiwii 200-700 cm,
7 ?K> onder hoge druk 'WJS*^£s*",?ï? 'n50 cm lengteraster
'£.' geïmpregneerd dennehout t_ *R5»5S bijv. 6, 8 10, 12, 14 en 16 cm £ïS£*So«_S^ 64,58
g!S om lengtes van 30, 40, 50 £»SSfBS#SE^ DM per m 2 J|m, -"-^cm,l^006"250 J^gÉ^ '^l
Ü ■_£_< .^i^iß^^^i.-

-«z tii "-,w4^ffeê^^®_irai (P
>- —-^Ta^^kSßMMnii^v'l—_^_^^^^^_^^_^_^_^^<

'tf (—T~êW—^ Tt (—W /~T~t ■Il Wwm ww M"^r^^*i r^lr
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" I HULSBERG
Jhr. v.d. Maessenstraat

Ruime tussenwoning met
m tuin, berging, tuinhuis, kel-
k der en 2 volières. Ind.:

woonk. m. open keuken
I m. eiken aanbouwkeuken,
I ruime eetkamer grenzend
■) aan tuin, berging, badk., 3
■) slpkms. en vaste trap naar
I zolder.
| Bel voor bezichtiging
| 045-241534 of» 04405-2368. 5433 e
| Inlichtingen:; steens\ *_TASSURANTIËN BV**. 0

Ntilnholatraat70. Nuth| 045-241534

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
i ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

jCflKflp^ R] pi ii ITFRQ #<____
~ \ ■ _n_nll IV/IV t-ll _P makelaardij onroerend goed " sittard maastricrrt heerten CMW f ' -wwm,

T„ L-rk^r» KERKRADE, Undenlaan H SITTARD, Wolfrathstraat
IC JHUU|I Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: Goed gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuir

kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor, maga- Percopp.: ± 300 nr. Ind. 0.a.: woonkr., keuken rn«
AMSTENRADE, St. Gertrudisstraat S zijn. leVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging,toilet, app., 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., toilet, v.tf
In een rustige omgeving, op goede stand gel., halfvr. dakterras (± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met vastetrap naarzolder. Aanv.: spoedig,
woonh. met cv„ garageen mooie tuinmetveelprivacy, douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Het geheel is Kooppr.: ’ 189.000.- k.k.
Ind. 0.a.: living met parketvloer, keuken, 3 slaapkrs., voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. .
bet. badkr. met ligbad, v.w., 2etoilet. Het pand is uitst. Prijs: ’ 235.000,-k.k. ÜBACH OVER WORMS 'onderhouden. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 139.000,-k.k. Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging »

KERKRADE, Vinkerstraat H tuin. Ind.: ruime hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., parkê*
BRUNSSUM, Brunssummerweg H Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage(percopp.: vloer, ±50 m 2,3 slaapkrs., keuken metkookplaat «
Rustig gelegen, halfvr. woonhuis met cv., garage en 810 m 2). Ind.: 2 kelders. Beg. grond: woonkr. ±40mz, afzuigkap. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 178.000,- k.k.
tuin. Percopp.: 289 m 2.Ind.: ruime entree, toilet, L- keuken, doucheruimte,bergruimten. 1eVerd.: 4 slaap-
woonkr. met 0.h., grote keuken met app., 3 slaapkrs., krs., hobbyruimte. 2eVerd.: vaste trap naar 2 kamers, URMOND, Staakijzerstraat
badkr. met ligbad, v.w. en 2etoilet zolder. Het gehele zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 160.000,-k.k. L,
pand is voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. <S I

Goed gelegen woonh. met cv., garage en grote tuin. %ÊÊ!ÊÊÊËÊÊÊÊÊ^^iè^',^sz&'>v-?-~t«<dii
BRUNSSUM,Kerkstraat 178 H Ind.: 2 kelders, hal,toilet, badkr. met ligb., v.w.,woonkr. j'S if"
In winkelcentrum (boven Yen D) gel. app.metcv., ber- (± 38 ny), keuken. 1eVerd.: 2 slaapkrs. Aanv. i.o. jvJ
ging en lift. Ind.: entree, keuken, badkr. met douche, Prijs: ’ 100.000,-k.k. 'i. , Wsi
toilet, woonkr., 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. i tWÊÊ

Op goede stand gel., uitst. onderti., vrijst. herenh. met 'm >.';.' 1 >Jj|| »*.
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H cv., garage en mooi aangel. tuin. Percopp.: ± 700 m 2. :f ; f -:ilOïS
Goed gelegen appartement met cv., berging. Ind.: Ind.0.a.:L-vorm. living metopen hrd., luxekeuken met
ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- app., bijkeuken, 4 slaapkrs., w.v. 1 met study, badkr. IllfÉaJ
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- met ligb., 2e toilet, v.w., zolder.Aanv: i.o. mwümmoA
kende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 279.000,-k.k.

BRUNSSUM, Wagenmaker H In bosrijke omgeving gei. vrijst. landh. metcv., souter-
Rustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en ram, inp. garage, gesch. v. 2 auto's, en zeer grote tuin. pp
tuin. Ind.:o.a. hal, toilet, woonkr. en keuken met plavui- Percopp. ± 4.500 m 2. Ind. 0.a.: living met 0.h., (± 52
zenvloer, berging, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met m 2), eetkr. (± 27 m 2), roy. woon-eetkeuken, bijkeuken,
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het kantoor, 4 slaapkrs., 2 compl. inger. badkrs. Aanv.:
pand is gedeeltelijk voorzien van"rolluiken en dubbel spoedig Prijs: op aanvraag Bezichting uitsl. op af- »*—f*«««»"»^^»^«»^" "glas. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 130.000,-k.k. spraak. Goed onderh., geïsol, halfvr. woonh. met cv gara9
M ' en tuin metopt. privacy. Percopp.: ± 270 m. Ind. o■»
EIJGELSHOVEN, Laurastraat H SCHINVELD, Kom S L-vorm. living (± 40 m 2) met o.h en parketvloer W
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., carport en tuin Op goede stand gel. vrijst. bungalow met cv., kelders, ken, 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w en 2e ton'
(perc. opp.: 580 m 2). Ind.: sout.: 2 kelders, wasruimte, royale garage en grote tuin. Percopp. 1.260 m2. Ind. zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs ’ 159.000,- k.k.
Beg. grond: entree, luxekeuken met app., woonkr. met 0.a.: L-vorm. living met open haard (ca. 52 m 2), mod. „_„„._,,, I
o.h. 1e Verd.: 2 slaapkrs., moderne badkr. met ligb., keuken, 4 slaapkrs., grote badkr. met ligbad, douche, VOERENDAAL, Lindeweg
douche, v.w., 2e toilet en bidet. 2e Verd.: vaste trap v.w.en toilet. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 325.000,-k.k. Rustig gel. vrijst. woonh. met cv garage en tuin "*!
naarhobbyruim«e.Aanv,i.o.Prijs:/ 149.000,-k.k. ï£?^i^i^?^£&
GELEEN, Spoorstraa. S f^P^^ _ï^r_?i_ÏÏs -:___£_#Ouder, vri st. woonh., degelijk gebouwd, met cv., aan- c v kelders grote mp garage gesch. v. 2 au- vastetrap naar4e slaapkr., c.v.-ruimte/Derg. Derg;

bw., kelder en Ui Percopp: 342 m 2.Ind hal, toilet. ca. 2.400
doorzonkr., serre, keuken, 4 slaapkrs.. badkr. met ligb. m 2 |nd.: 0 a L .vorm. living met open hrd, luxekeuken enr°"ulken- Aanv., i.o. Prijs ’ ,278.000, K.k.
en v.w., zolder. Aanv.: direct. met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het
Koopprijs: ’ 137.000,-k.k. pand biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. opafspraak. _

T. ,
HEERLEN. Emmastraat H

Aanv, i.o. Koopprijs: ’ 695.000,-k.k. NieU\Vl><>UW
Goed gel. winkel/woonhuis metcv. Ind.: sout.: kelder. ~, ~ „ . . - nonuccnu
Beg. gr: winkel ca. 50 m 2, toilet, berging. 1e verd.: win- SITTARD (Kolleberg) S BRUNSSUM
kei cl. 50 m 2.2e verd.: woonkr., keuken met app., Op e standgel., vrijst bungalow met cv., inp. garage, fsflm~ . -3
badkr. met ligb., douche, toilet, bidet, dubb. v.w. 3e souterrain met compl. inger. barinnchting roy over- W&-\ fe
verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Aanv.: i.o. Huurprijs: dekt terras o.h. zuiden en tuin

hpe/c°PP^ ca J2O m L^,_.,.J, _ u 1
(ORftnn nlr ir Ind. 0.a.: royale living m. open haard, luxe keuken met Wig. .%■"■■■. 4Jt >■ il. TS f h/ app., 4 slaapkrs., mod. badkr. met ligbad, dubb. v.w., r&BL|sl # *~THh_* -' - "il
HEERLEN,Gravenstraat H bidet, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: opaanvraag. jgjjjgE |. *"**_, 1 I **f£J
Winkel-woonhuis met c.v.-gas en tuin. Ind.o.a. div. kei- Uw' i ~^Ê'wÊ'% t__l.{'_!
ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 SITTARD, Hodgesstraat S twff^ 1 m w "»>""'^slaapkrs., badkr. met ligb., douche,v.w., 2etoilet, zol- Rustig gel., goed onderti., halfvr. woonh. metcv., ga- ZR .j:-*~i*.JsL. .. . 011" . .__^ï~jM
derkr., div. bergruimtes. Het pand is geh. voorzien van rage en tuin met overdekt terras. Percopp.: 230 nr. JtttfcT \>~ UUri Ft'ljl''7 "*
rolluiken en voor div. doeleinden geschikt. Ind. 0.a.: doorzonkr., keuken met app., 3 slaapkrs., aßMftfe I * raif» : '"^w*l P rLï l-»» " '
Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 100.000,- k.k. badkr., toilet, zolder. Aanv.: spoedig. JJK-PmU.. $^.?%■ jF**-' l^

Vraagprijs/135.000,-k.k. *.£ v; «£ ■"

HEERLEN, Heerenweg H -^Jf '-'Bouwperceel tekoop. Het terrein is geschikt voor di- SITTARD Leyenbroekerweg S K
*BcSe

fvv?b?liWin9Bn' P6rC' 9rootte: 1335 m' PrijS: Centraal gel. goed onderh.woonh. metaparte toegang '-CXv- Mf 90.000,-k.k. praktijkruimte, kelder, garageen tuin. Ind. praktijkruim- drive-in-wonin^ is een aantrekkelijke vartf
HEERLEN, Raadhuisstraat » £J£' *££*"^efol? ê^tkr met^vert^n te^ei: waartjii * 9rote 9ara9° inpa?,di9 5In centrum gelegen appartement met cv. en berging, ke^en 4 s^lÓkrs b^kr metligbvw enSe beggr- 0p be9'9^ ev,eneens d« entree/hal. Nivea^Ind. o.a. ruimeintree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., £°! '%£??{£Vraaanr f 325 CoT- kf'' v?rd' ")!? woon-/eetkr. en keuken ligt aan deacj>,
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- to"et-Aanv'lo- vraa9Pr- / «**»■««, K-K- zijde gelijk met deop hetzuiden gelegen tuin. Op&a
stekende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. . ITT. Dn ,„ .. . , . o ..„„ «. verd. 3 slaapkrs. enbadkr. met ligb., v.w en plaats^
PriisM 30000-kk SITTARD (Kolleberg), Russellaan S mog voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. y*j
'■''''' " Opuitst. locatie.gel.vrijst. landh.metcv., grote inpand. ’ 147632,-v.o.n.Rijksbijdr. max. ’ 44.000,-volf

HOENSBROEK,Hoogstraat H 9arage, div. kelders, kantoor en mooi aangel. tuin met pr-A-regeling.
Goed g"egen halfvr. woonhuis met cv., garage en veel privacy. Percopp. ±1.800 m2Jn<l c,.a.: L^omi.tuin Ind-oa-entree woonkr keuken 3 slaapkrs., living metopen haard (± 50m 2), aparteeetkr., zeer luxe SlTTARD,'Wilhelmina-Staete' 1
badkamer met'ligbaTv.w^n 2e' toNet Zolder.

P Keuken met app^, 2 badkrs., 4 slaapkrs. Het pand is uniek in Sittard: luxeappartementen in hetcentrum^
Aanv ■i o Prik- M?7500 - k k zeer 906" onderh. Aanv.: i.o. de stad met luxueuze woon- en leefomstandigr"^ i«anv.. i.o. rrijs. j i^.ouu, n.n. Koopprijs: ’ 575.000,- k.k. 8n hoge mate van privacy. Ind. 0.a.: L-vorm. roya'°
HOENSBROEK, Past. Schoenmakerstraat H ving, luxe keuken, luxe badkr. met ligb. en doucj
Rustig gel., halfvr. woonh. met cv., garage,berging en SITTARD,Dr. Schaepmanstraat S slaapkrs., balkon, royale woningentree met gara*vtf
tuin Ind ■ kelder, entree, toilet, woonkr. met park. vl., Op goede stand gel., vrijst. herenhuis met cv., aan- berging, individuele gasgestookte cv, uitste*
ruimekeuken.leVerd.:3slaapkrs.,badkr.metdouche bouw. kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.:L-vorm. living warmte- en geluidsisolatie, lift, represenw^
en vw 2e Verd.: zolder. Het pand is v.v. spouwmuur- met open haard, luxe keuken met app., 5 slaapkrs., 2 hoofdentree. Eigen parkeerplaats op gesloten te^ji
isolatie ged dubb. begl. en verkeert ingoede staatvan compl. inger. badkrs., zolderruimte. Aanv.: i.o. Voortreffelijke ligging en uitstekende bereikbaar
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 128.000,-k.k. Prijsf 277.500,-k.k. Prijzen vanaf’ 273.000,-v.o.n.

S - Inlichtingen kantoor Sittard
H - Inlichtingenkantoor Heerlen 1 .0g

Taxaties-Verzekeringen I^Ll L-__ ■■■ li^l
Hypotheken-Financieringen ■■^■h k__l_ .... makelaardij onroerend goed - sittard maastricht he^
werkdagen?(!o:-17.30uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 11611 A
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen -van grunsvenplein 12 - tel 045 -71-H

H H W^_

WERKAAN DE WINKEL
■i ——"* ___——— ' ___—-—— e Hypotheker in uw buurt ondergaat

ï- een face-lift. Net als de ruim zestig andere winkels
r i W } van De Hypotheker in Nederland krijgt de zaakeen

l_«* ►■ -r~mmm\ l nieuwe lichtbak, nieuw winkelmateriaalen bovenal:
_.— '—"~"—"■ een nieuw symbool. Daarmee is m m——■ ■ j
a^ .—; "H De Hypotheker nu nog duidelij- P_»_fl,

Hf —J—— . .fl I J^lß ker herkenbaar.
_ _

* ——-—^fl/_**fl ■"— Ziet u dus straks dit
" _ i -fl Wr~■—7 beeldmerk, dan weet u het

\ I ■_-- zeker: alleen hier kunt u reke- DeHypotheker

VL~ _ W Jndjra fl-* nen op een echt onafhankelijk hypotheekadvies.
B^^__ M M^ .___&’ fl Hier ziin objectieve voorlichtingen per-

* mfÊ^WWMJ/m -W Bi _. _ soonlijke service gewaarborgd.
A^ v___ M>^ Hier garandeert men de beste hypocheek

_1 |r J met de gunstigste voorwaarden. En de dienstver-
~"^J Wm eP_tf_i lening is gratis. Kwaliteit mag gezien worden!

~ — _■ Edl DE HYPOTHEKER HERKEN JE NU ZO.
| - w.- nr _le______________

"" De Hypotheker Heerlen Akerstraat 21
F.H. Olfen 045-715354
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AANBIEDINGEN IN KLASSIEK— ' — B"^^^^^^^\| _ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bielefelder Werkstatten 2-zits- Van Maanen 2-zitsbank Ulster T"O "C TtW I \TATr\T X f-nT TTirr -n-m. tbank model 284Astof Sandro breedte 165 cm van^^S;- Tj 1 I\^ JJjIV *■ ■ l\U 1 Ei J\ JVIEUDELENbreedte 198 cm van&é6Br- voor 1 930 _ V-^ ■*" _^ ■ , _

/./_ __
v00r5.890,- 21 /2-zitsbank Ulster breedte 20o'" I ,r T^Tl T* Ak ,\ lx 1 met KORTINGEN

bijzetfauteuil model 643 stof cm van 2^98;- v00r1995- B TTJ V T iVD**- ■ — m■ m
SandiovanASSfr voor 1.850/- 2 1/2-zitsbank Antoinettebreedte 1 LE* V

QOXTAXT7 r ATCüTr TT ATDCromwell eetkamer bestaande uit 178 cm leder supervan i->Ul\l /\ 1 _ _ALgI\.IL\^LAIK
tafel maat 185 xB5 cm, 4 stoelen en voor 4 fcOO,- ■flfl_s n_l Zalmkleurige eetkamer met Salontafel G 2913 Art-deco

armstoe en van v^ Ludwig Finkeldei zitgroep be- J^B^^T-l^^^—. I^^^_^_ rechthoekige tafel en 6 van 1.395,-voor 795,_5.6U0,- staande uit21/2-zitsbank, heren- ____l \ _^ stoelen Dressoir kleur zalm w rCharm Classic 3-deurs dressoir nr. fauteuil van 6r774T- voord 7Cf) - F T9 mml ~.'.,„ ' ' Kast G 2902 Art-deco
1093 breedte 170 cm van-5^6- <*"/ 3U, ||mUJmH^JULJ breedte 230 cm. van 3.295,- voor 1.995 -voor -a gen Riva Castoro salontafel messing- I bTjjb! -| ■] ijfi Tlll kl _■ Ronde eethoek met 4 stoelen. 'glas maat 110 x 110 cm van AéSS;- Ll^^i^L^l_. ,^,^„,^^^l. ZAM 2-zits bank Chesterfield leder
Grange eetkamer bestaandeuit voor i oon EI T , , van 2.780,-voor IQQc
ronde tafel 0 115 cm uittrekbaar i.yov,- 111111flflfljl Ladenkastjes, eethoeken, 1,77J'en 4 stoelen van bijzettafel messing-glas maat 60 x flfli fc „ZS dressoirs, vitrinekasten, Diverse kasten, dressoirs,

voor 5 200- 60 cm van 1,755-,- voor 1.270,- lêSlÊr^^ biizetstoelen salontafels, zitmeubelen en lampen
' '. , , PlPl I"Iflllnl tegen s,erk verlaagde pnjzen

Maasnielderweg 33, Roermond Telefoon: 04750 -16141 "T^AV" 8 sPeciaalzaken onder één dak;
Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00 -18.00 uur y^jrTTW? C**_-Vl"' f**'' " InternationaalDesign " Eigentijds Klassiek " Modern» SlaaplandL za. 9.30 -17.00 uur, do. koopavond. yffV *" " Eiken" SieMatic Keukenstudio» OptimaWoontextiel " Projekten.

S — . :
r —i-«^NS. DICKROSBACH

TX ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

Hoensbroek
i uitstekend geïsoleerd, geschakeld woonhuis met carport.
ijhd.: woonkamer, keuken, badkamer, 4 sip.kamers, zol-

' fer, berging en tuin.Vraagprijs: 135.000-k.k.

(OWsÜËK"-■oed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garageen c.v. Ind.: woonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, 3%kamers, badkamer, zolder, tuin en terras.Vraagprijs: ’ 135.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMShalfvrijstaand woonhuis met berging en c.v. Ind.: woonka-mer, keuken, 4 slp.kamers, badkamer, zolder, kelder en
'vin.
Vraagprijs ’ 112.000,-k.k.

BfIUNSSUM«Oed gelegen perceel bouwgrond. Totale oppervlakte
i6Bo mz.
rijs: tegen elk aannemelijk bod.

HEERLEN-NOORDperceel bouwgrond, totale oppervlakte 230 m 2of 360 m 2.riis: op aanvraag.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen gelieve u
J*°ntact op te nemen met ons kantoor, maandag t/m zater-aa9 van 9.00 - 18.00 uur.

'''''''11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

TE HUUR IN GELEEN:
WINKELPAND
'Centraal gelegen in winkelstraat
(Bi stand).

' Rijksweg C.
■ karkeren in direkte omgeving.
1 Pand wordt volledig gerenoveerd.
1 Oppervlakte B.G. 285 mtr2.
1 Uitbreidingsmogelijkheid tot 550 mtr2

' 0 mtr front met nieuwe pui.
1 Oplevering: juni 1990.

BARTELS O.G. B.V.
Grote Beekstraat 1 5911 HW Venlo

Tel.: 077-519935

" \
HOENSBROEK

Op een uitstekende lokatie worden 3 ruime halfvrij-
staande woonhuizen gerealiseerd. De woningen zijn
gelegen op loopafstand van de markt. Kavelgrootte va-
riërend tussen de 280 m2en 300 m2.
Indeling:
Begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer, eetka-
mer, open keuken", inpandige garage, terras, tuin.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met douche, vaste wastafel**.
2e verdieping: d.m.v. een vaste trap bereikbare zol-
der
Algemeen: De woning is volgens de laatste normen
geheel geïsoleerd. Bestektekening ligt ter inzage op
ons kantoor.
"Individuele aanpassingen na overleg met de aanne-
mer mogelijk (gesloten keuken, ligbad e.d). Aanvaar-
ding nov./dec. 1990.

—'—i—'—i

IPllrP»
MDrs. de la Haye

Hoofdstraat 88, Hoensbroek
Ü--J 045-223434. \ /

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Tweruf"ramen + deuren

" advies in onze A\ % *m^showroom W{f^ ~ -■■ r¥*'?

Gangelt (Selfkant)
Tel. 09-4924546016 Ht_._-__ttÉÉl

KRÈNGS

Nuth

HULSBERG, bp. Dorekoel
Nieuw te bouwen
vrijstaande en halfvrijstaande
vrijesectorwoningen met garages.
■*Sta»"""y *^¥w^_C _^*#»

Prijzen vanaf ’ 159.000,-v.o.n. (excl. renteverlies).
Perceeloppervlakte vanaf 190 m2t/m 335 m2.

Inlichtingen/verkoop:

_**«fl^ van maandag t/m vrijdag
_fl^^ van 9.00-17.00 uur en
mw^mm —m^—m— volgens afspraak;

RIKSEEN asf Szotaka9S vol9ens. *^»»»»»***^'**********»
_ aispraaK. 34546

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ

TE KOOP
BRUNSSUM: Hertogstr. 29, geheel onderkeld. ruim
■woonh. m. garage + tuin, keuk. m. compl. aanbouw, 3
iruime slpk., badk. m. ligbad + v.w., zolder. Prijs-
\f 129.000,- k.k.
Heggerank 24, halfvr. woonh. m. dubb. garage, 4
slpk., badk. m. ligb., gr. zold. Vr.pr. ’ 149.000,-k.kIBRUNSSUM: Wilhelminastr. 15, zeer ruim halfr.
.woonhuis, 3 gr. slpk., 4 kelders, gr. zolder met vaste
trap. Vr.pr. ’ 128.000-k.k.
SCHINVELD: Bouwbergstr. 118, keuken met compl.
aanb., 2 slpk., woonk. met parket, badk. met ligbad.
Vr.pr. ’ 95.000- k.k.
DOENRADE: Kerkstr. 56, halfvrijst. boerenwoonhuis
met gr. tuin, 2 aparte woonunits, 3 gr. slpk., opp. 1810m2. Vr.pr. ’ 215.000-k.k.
Assurantie, financierings- en adviesburo

j__\AKClü van oppen^

'**"* Te|. 045-254543
Maandag Pm vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.30 'uur.

donderdagavond 18.30-20.30 uurenzaterdag 9.00-12.00 uur.

■■■TflVflVflflflVfllMflflflflfll

■HHHn____HHHHZondag 1990flflfljflflflfljfljflflfljflflflflj

I BOEDELVEILING I
Boedelveiling in opdracht van notaris mr. C.H.M. Schenk te Maastricht, alsmede diverse deelboe-dels, liquidatiepartijen en particuliere inbreng in opdracht van diverse principalen.
Veilingbedrijf Lamber c.v. zal openbaar verkopen de complete inboedels als boven, alsmede diversedeelboedels, liquidatiepartijen, o.a. tapijten en klokken, en particuliere inbreng in opdracht van diverse prin-cipalen. De veiling zal worden gehouden t.o.v. de weledelgestrenge heer mr. H.C.H.M. van Slijpe notaris teEijsden.

Openbaar verkocht worden:
meubilair en kleinmeubel:
antiek meubilair: eiken slaapkamer, Hollands breistoeltje, Mechelse kast, ridderstoel, grenen kast, 4 Henr;
U-stoelen, nachtkastje, dekenkist, eiken vitrinekast, keukenbuffet, bidstoel, commodes, kasten etc;
modern meubilair: lederen bankstel, manou eethoek, schommelstoel, eiken secretaire, dressoir, eikenI " eethoek, bureau, mimiset, eiken slaapkamer, wandmeubel, salontafels etc; '
juwelen: Omega, Anker en Marti, gouden horloges, gouden ringen, chokers, armbanden, oorstekers, col-liers, bezet met diamant, briljant, saffier, parel etc, collectie zakhorloges, w.o. Felsenburg, Smiths etc;
klokken: ant. Luikse wekkerklok, ant. kolompendule, ant. Henri 11-wandklok, ant. comtoise (spillegang), ant.
pubklok, ant. Henri 11-regulateur, ant. régulateurs, bimbammers, schouwpendule, Engelse pendule, comtoi-se, régulateurs (liquidatie) etc;
schilderijen: diverse olieverfschilderijen en prenten etc;
Perzische en Oosterse tapijten: Kaschmir zijde, Agra Keshan, Nam, Sarouck Mir, Birdjan, Herati, Kars,
Heralchi, Moud, Bidjar, Nepla, Berber, Arad, Hammadan, Bochara, Beloutsch etc;
kleingoed en varia: ant. Scandalli knopaccordeon, Chinees porselein, schaakspel, elek. orgel, ant. kande-laars, poppenwagen, lampetstel, seinlamp, trompet, KTV, sierkachel, crossfiets, pied, hobbeltrein, ski's,
naaimachine, lampen, bronzen leeuw, wasmachine, kleingoed en alles wat verder ter tafel komt;
vouwcaravan: Paradiso 4/5-pers., met voortent.

Kijkdag: zondag 18 maart 1990, aanvang 12.30 uur.
Veiling: zondag 18 maart 1990, aanvang 13.45 uur.

De kijkdag en de veiling worden gehouden in:
zaal 't Voske, Grotestraat 8, Berg en Terblijt.

Gevraagd voor inbreng in komende veilingen: inboedels, horeca-inventarissen, antiek, collecties etc,
alsmede lokaties voor huisveilingen.

I Veilingbedrijf *m%\&ott&€/l roerende goederen e.v I
postbus 4137, 6202 PA Maastricht, tel. 043-620649.

HOENSBROEK: „Zoekt u ruimte en luxe afwerking?"
Halfvrijst. woonh. m. grote, verwarmde gar. (8.00x3.00). Ind. hal,
woonk. m. open haard en keuken (45 m2) m. compl. mr., 5 slaapk.,
ruime badk. m. ligb., douche en v.w., apart toilet Hobby/studeerk.
(8 40x2.80), zolder. Geïsoleerd en dubb. beglaasd. Percopp.

v 337 m2. Bwj. 1979A\ Vraagpr. ’ 179.000-k.k./ Aanv in overleg.

NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoon zaterdag tussen 9.00 en 1230 uur 043-645352
Telefoon maandag tm vrijdag 045-710909

Je huis in de krantbrengt mensen over de vloer.
En de makelaarweet van wanten en kranten.

in—„ftpuMii

________=
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 devloer.

En de makelaar weef van wanten en kranten' ——————
fg*i§i^ Onze Spaarhypotheekscheeltu I
i**®^^ gauwzonf 1.000,-netto per jaar I
—■ -ï Onze Spaarhypotheek -door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit jSk tatawL.. .

Rentepercentages thans geldendehypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek die val gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. .-« s>*S fmW" \
~^~ I Voeg daarbij: * de uiterst stabiele maandlasten; '^è&^^Ê^^Êmfr\/AMAP Gemeente Zonder *de gegarandeerdeeindwaarde; '^gp| fjQ

VaTml Ijt^l Garantie Gemeente * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; V =*T

1( en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesproken kan worden. \ »; 3 jaarvast 920/ 94°/ Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we < \ \ \Ba_^_k j--v 5 jaarvast 92% 94% ervan overtuigd zijn dat we ook u een passende hypotheek met de laagsterente kunnen bieden. \ \ \M (l / 7 iaar 9^3% 9^5% _pj___^__07f| spaarhypotheek spaarbank limburg s pancratiusbank 5 \I I\J 5 jaarvast 9,4% 9,6% ■ ■ - ■ ■**-»L-—? l 7|aa,vas' 95% __J SpaarbankLimburg-Pancratiusbank 1
Kantoren Spaarbank Limburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18, Maastricht, tel. 043-296666.Distriktskantoor: Spoorstraat 38,Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,
Sutard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden,Venlo (4) en Venray.Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-710441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

_Limburgs
lOTqros3ii__uil
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' NL-POMS is een Defensie-onderdeel,
belast met de opslag en het onder-
houd van Amerikaans legermaterieel.

1 De organisatie bestaat uit circa 1.400
medewerkers, verspreid over 5 De-

j pots (Sites) door het land en een
overkoepelend managementteam in

I Coevorden. Bij de afdeling Supply
I Management van de POMS-Site

Brunssum, bestaande uit de secties
I Property Control en Storage and

Movement, is plaats voor een

SUPPIY MANAGER
ftf/MÏ—Als supply manager geeft u lei-

' ding aan de afdeling, bestaande uit
totaal 75 medewerkers. Als zodanig
bent u verantwoordelijk voor het zo
efficiënt en economisch mogelijk
ontvangen, opslag-ge/eed maken,

I opleggen, opleg-gereed houden, be-
I heren en uitgeven van US-legermate-

rieel en goederen, alsook voor het
verwerven van ge- en verbruiksgoe-
deren. Hierbij wordt gewerkt met

I stringente voorschriften en richtlijnen.
I Daarnaast heeft u een adviserende
f en informerende taak naar de Site

Manager toe inzake het algehele
materieelproces en maakt u deel uit
van deSite Staf.I

f GEVRAAGD

Allereerst heeft u als opleidings-
,, achtergrond HBO-Bedrijfskunde of
I VWO aangevuld met een opleiding

magazijnmanagement (NIVE). U heeft
ruime werkervaring, bij voorkeur op

I het gebied van logistiek. Verder
beschikt u over een grote mate van

I zelfstandigheid, inzicht in onderhavige
I materie en toont u initiatief. Uitste-

kende kennis van de Engelse taal in
woord en geschrift alsmede aantoon-
bare leidinggevende kwaliteiten spre-
ken voor zich.

GEBODEN
Uw bruto jaarsalaris bedraagt

I maximaal circa f 61.500,-, mcl. 8%
vakantietoeslag. Het aantal vakantie-

| dagen is gesteld op minimaal 23 per
' jaar, plus 12 ADV-dagen. Daarnaast

worden u uitstekende studiefaciliteiten
geboden.

REACTIES
Meer informatie over de functie

kunt u inwinnen bij de heer M.H.A.
Janssen, Site Manager, (045) 270408,
tst. 22. De heer J.J.M. Joosten, per-
soneelsconsulent, (045) 270408, tst- 72,
kan u informeren over de sollicitatie-
procedure. Een psychologisch onder-
zoek kan onderdeel vormen van deze

I procedure. Bij gelijke geschiktheid
I genieten leden van etnische minder-

heden en gehandicapten de voorkeur.
Uw sollicitatie kunt u binnen 14

I dagen na verschijning van deze ad-
vertentie richten aan de Site Manager

I POMS-Site Brunssum, t.a.v. de afde-
ling Personeelszaken, postbus 280,
6440 AG Brunssum.

» V"7/\%% burgerpersoneeldefensie

FUn*A Mij
uitzend m w bureau jflf/

■f

-zoekt voor groot bedrijf in Heerlen
.Kantoor: medewerkers bodedienst m/v

De werkzaamheden bestaan v.n. uit
hef intern verzorgen van post e.d.
Representatief en leeftijd 18-30 jr.

-Horeca: horecamedewerkers m/v
b.v.k. horecamedewerkersopleiding, consumptieve technieken
kassa-ervaring
denkniveau MAVO
representatief en leeftijd 18-30 jr.

Bij gebleken geschiktheid zijn beide
vacatures voor langere tijd.

" Voor informatie of flfl
afspraak: 04499-2996 flfl

Stationsstraat 19 flfl
„^ 6114 GA Susteren ■■

Autoschade Hub van Well b.v.
.■en groeiende onderneming met een gevestigde naam in Hoensbroek en

omstreken.

' Wij zoeken ter versterking van ons team een

ALLROUND AUTOSPUITER
zonder ervaring onnodig te solliciteren,

een

LEERLINGPLAATWERKER
' teeftijd tm 20 jaar.

Sollicitaties binnen 10 dagen gericht aan
.".' Autoschade Hub van Weit b.v..

Wijngaardsweg 6, 6412 PJ Heerlen.. Voor informatie tel. 045-212675, b.g.g. 04492-5365. M921

o_ÉhY*t ___f ____

■ Mw^gmj flflflfljflflflJË_i^!___l huhhh^mj
_____

11 iSyÜ l____fi IM

i I _9hp *■*
y wf wM-mmmw-

;K^^K H WÊË' fl__BPP__
«Pt» * ' ______! __MI I "_«___

lyit is een uitnodiging. Aan
mensen die kreatief metwonen bezig zijn. Zetuw persoonlijke
wensen op een rijtje. Sluit geen enkel compromis. En kom dan de
meest verbazingwekkende ideeënwereld bekijken die wij ooit in
onze showroom hebben gehad: ArtMade.
Een nieuw interieursysteem van Parador waarinwerkelijk alles
kan. Van de vloer tot en met hetplafond. In zwart, wit, grijs of
naturel en elke verrassende kombinatie van dezekleuren.
Kom 't ons gerust moeilijk maken met uw hoogst persoonlijke
woonwensen. Met ArtMadevervullen wij ze precies op maat.

U bent van harte welkom in
onze showroom. Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur.
Hoekerweg 70 - Beatrixhaven - Maastricht - telefoon 043-634646__ SEVERIJNS
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OPROEPING
De griffier van de pachtka-
mer van het kantongerecht
te Sittard, gelet op de be-
schikking van de voorzitter
van de prachtkamer voor-
noemd d.d. 15 maart 1990,
genomen naar aanleiding
van een verzoekschrift van
de gemeente Susteren,
daarbij verzoekende de
met A.H. Jennen, laatste-
lijk gewoond hebbende te
Roosteren, gemeente Sus-
teren, Passtraat 55, en
overleden op 21 juli 1989,
op 17 januari 1980 gesloten
pachtovereenkomst be-
treffende een weiland ge-
legen te Roosteren, kadas-
traal bekend gemeente
Roosteren, sectieF no. 222,
te willen ontbinden, roep
ik hierbij de. erfgenamen
en rechtverkrijgenden
van A.H. Jennen voor-
noemd, alsmede andere
belanghebbenden op om
te verschijnen ter terecht-
zitting van voornoemde
pachtkamer op donderdag
5 april 1990 om 10.00 uur,

fehouden wordende in het
antongerechtsgebouw te

Sittard aan deParklaan 17.
Sittard, 15 maart 1990.
De griffier voornoemd,
M. Leinarts wnd.
In het faillissement van
J.Th. van Tuyl, gewoond
hebbende Koolmees 18 en
Jachtvalk 12 te Nieuwe-
gein, thans wonende
Hoofdstraat 176 te Hoens-
broek, gem. Heerlen, heeft
de rechter-commissaris
bepaald dat:
1. de indiening van de

schuldvorderingen
moet plaatshebben
uiterlijk op 18 april
1990;

2. de verificatievergade-
ring en de raadpleging
en stemming over het
aan te beiden aceoord
zal worden gehouden
op donderdag 3 mei
1990 te 10.00 uur in het
gerechtsgebouw aan de
[a'mburgerstraat 28 te

Utrecht.
Mr. A.A.M. Sturkenboom,
Bult en Sturkenboom,
advocaten,
postbus 132(Kortestede 1),
3430 AC Nieuwegein,
curator.

ITALIAANS
RESTAURANT

ter overname
aang. in Echt.

Inl. 04755-2280
vanaf 19.00 uur.

Klinkend
aanbod

Jaarrset 's Rijksmunt F.D.C. 1990
Prijs ’ 24,-

Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank voor al uw
Koninkrijksmunten periode' 1815 tot heden. Speciaal
voordelige prijzen Gouden tientjes i.v.m. lage goudprijs.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van Spaarbank Limburg
en de Pancratiusbank.

spaarbank limburg s

pancratiusbank

DE NEUWEKOLU|nfc
Voor moderne mensen met een opvallende &wm l *°smaak voor moderne meubelen heeft Marres nu K u «ieen uitgelezen kollektie bijeengebracht. Deze 2E. Ira
kollektie omvat o.a. zitmeubelen in stof en leder, .0
bankstellen, kasten in vele uitvoeringen en »-lP— i.igTwr'ilß f"materiaal-toepassingen en eethoeken. Dit alles j|__-*_«_____l ' \
deze unieke, moderne kollektie heeft Marres een ||$U** - | é Wijl Êllfj "
/A/ mef a/ de meesf toonaangevende kollektie van I B^_^ 1 L^»-^^€^}M^l\^j/M %
de hele Benelux, gepresenteerd op ruim 5000 Ik^^T^ * muil tfill *2
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B___3fl IE '%m t i "■-■'■■»■#■"'' ' ' —''5_ _fPT[___W"_ flfl ffffiw Door het grote koersverschii
fl __JwSi Cj 1 koopt U bij ons steeds voor- j':
fl fi W deiiger dan elders. Kom kijken 4

W Mf en overtuig U. Bij ons bespaart^
m |^~ pü ü vele honderden guldens.

!-*!\l .-. ZT^-^n-^^GIE Izo komt U simpel bij k *(iTr Il _Jn 1 _il_A Il __.fl-, l Marres Meubelen.______
—~__ __^_.__,—. .*»-—v >^~*>v Antwerpen, na de grens-, y

~*^~^ /^ f- overgang de eerste afslag Iti K II A h mW\ mM\ Vv^f Lanaken. dan nog ±10 km.UuU^Uu IT ww »——■
X^ Tongersesteenweg 37, Lanaken (België). Tel. 09-32.11.714120 _JJ

___:
stichting welzijnszorg voor
geestelijk gehandicapten in
oostelijk zuid-limburg
De stichting beheert o.a. een aantal
gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven voor
geestelijk gehandicapte volwassenen. Voor enkele
van deze voorzieningen zoekt de stichting
kandidaten voor de functie van:

a. niet-gediplomeerd groepsleid(st)er m/v
in volledig dienstverband met affiniteit voor
activiteiten op het gebied van muziek

b. niet-gediplomeerd groepsleid(st)ers m/v
ter vervanging wegens ziekte en/of vakantie

c. huishoudelijk medewerk(st)er m/v
ter vervanging wegens ziekte en/of vakantie

Voor benoeming in de functie van niet-gediplomeerd
groepsleid(st)er, al dan niet ter vervanging, komen in
aanmerking kandidaten die beschikken over een van
de diploma's MAVO, MHNO of die beschikken over
een bewijs dat zij tenminste de eerste 3 jarenvan
een HAVO- of VWO-opleiding doorlopen hebben.
Met name voor de functies a en b worden ook
mannelijke kandidaten uitdrukkelijk uitgenodigd om te
solliciteren.

■ Voor alle functies is de CAO Dagverblijven en
Tehuizen voor Gehandicapten van toepassing.

Verdere informatie over de functies kan worden
ingewonnen bij de heer Thuis, tel. 045-714944.
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 30 maart as.
in het bezit te zijn van de sollicitantencommissie, p/a
Ruys de Beerenbroucklaan 9, 6417 CC Heerlen.

\Jl\ q . . I I2fps2 ■ rOVInCI© Bureau Bibliotheek
Waru I ".^^L Postbus 5700

LanSal LIITIDUrCJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Commissie Beroepszaken Woonwagenwet.
M6Blll-90 Maandag 19 maart 1990om 9.30 uurwordt in

hetGouvernement een openbarevergade-
ring gehoudenvan de Commissievoor be-
handeling van Beroepszaken inzake beroep-
schriften ingevolge deWoonwagenwet.

„,
STICHTING ZVBM
ST. JOZEFZIEKENHUIS ~^ m P m m "An
VERPLEEGTEHUIZEN 1 t 1 Wa m flfQ
BEJAARDENZORG EN AW J W- _k m W
MOEDERSCHAPSZORG .^^^^^AWmW *__ V
KERKRADE _. W _ T __

ie
Inde StichtingZ.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis(280 bedden), de i
R.K. Stichting Moederschapszorgen de StichtingVerpleegtehuizenen Bejaarden- 0
zorg Kerkrade samen. Onder dezelaatstgenoemde Stichting ressorteren twee
verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen.
Hettotale personeelsbestand omvat ca. 1500personeelsleden.

il
Binnen de personeelsafdeling van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaarden- j,
zorg ontstaat een vacature van i|(

a

personeelsconsulent m/v !
Taak/funktie:
de personeelsconsulentressorteert rechtstreeks onder het hoofd personeels-
dienstvan de Stichting Z.V.8.M.. Het werkterrein is de Hamboskliniek.De taken y
bestaan uit een veelheid van uitvoerende personeelswerkactiviteiten. Ondersteu- f)
ningvan alle leidinggevendenbij deuitvoeringvan het personeelsbeleid staateen- 4i
traal. Eveneens dient aandacht besteed te worden aan problemen bij individuele re
en groepenvan medewerkers. *Met opleidingscoördinatoren en collega personeelsconsulent dient aandacht be- '0
steed te worden aan de personeelsvoorziening van leerlingenvoor de in-service
opleidingtot ziekenverzorgende.

Selectie-eisen: c
belangstellenden dienen aan de volgende selectie-eisente voldoen: 'Jopleiding: - diplomaH.8.0. opleiding, richting personeelswerk.
ervaring: - tenminste 5 jaarervaring als personeelsfunctionaris; \
persoon: - goedecontactuele eigenschappen; .g- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; ji

- leeftijd,rond 30 jaar. iat
SiSalariëring: g

salariëring is, in afwachting van de definitieve indeling, volgens het F.W.G. sys-
teem.
De overige voorwaarden zijn conform de C.A.O. Ziekenhuiswezen.

s
Inlichtingen:
inlichtingenkunnen ingewonnenworden bij de heerA. Vos, hoofd personeels-
dienstvan de Stichting Z.V.8.M., tel.: 045-450591. .
Solliciteren: k..
belangstellenden, dieaan de selectie-eisen voldoen, worden uitgenodigd,voor V(

31 maart a.s. schriftelijk te solliciterenbij de heerA. Vos, hoofd personeelsdienst, |
p/a Markt 52,6461 ED Kerkrade. *aSelectie-procedure: -p
in de selectieprocedurezullen worden betrokken de instellingsdirecteur van de
Hamboskliniek, het hoofd personeelsdienst en medewerkers personeelsdienst. >
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

■X
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UW EXKLUSIEVE EETKAMER
NU BIJ WOONDORADO!)

S Rl Ifft fT^^n
_*^ÉL Openingstijden: KERKRADE, Holzstraat 134, Straterweg 47 KERTOAD€HVEERT va

maandag 13.00-18.00 uur Telefoon 045-455151' "^«_yjr»
_. l_SJ^__*^^ dinsdag t/m vrijdag 9.30-18.00 uur WEERT, Hoogveldstraat 16,
JmmfÊ-WP^ zaterdag 10.00-17.00 uur nabij ringbaan Noord/Boshoven ||mjot%^ donderdag koopavond tot 21.00 uur Telefoon 04950-34819
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" Suzanna Leigh in 'Die Tödlichen Bienen'. (Duitsland 2
23.25 uur)

België/TV 2

Belglë/Télé 21

KIJK ELKE
DAG

ZJ)rv
LIMBUR^DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
Sandrich. Nick Gardena is een schrij-
ver die peinzend over zijn nieuwe ro-
man in zijn buitenhuisje aan zee
wordt ontvoerd door twee bandieten.
Ze dwingen hem een bank te bero-
ven. Diep in de problemen heeft hij
niemand anders om naar toe te vluch-
ten dan zijn ex-vrouw Glenda.

23.45 Murphy Brown. Comedyserie
rond de televisiejournaliste Murphy
Brown.

23.35 Journaal.
00.15 The Masqué of the Red Death.

Engelse speelfilm van Roger Cor-
man. Prince Prospero regeert zijn
land met ijzeren hand. Wanneer hij de
dorpsbewoners uitnodigt om de kliek-
jes, die de edelen na een bachanaal
oogstfeest laten liggen, op te komen
eten ontstaat er rebellie.

01.40 Rete Mia.
03.40 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

VOO
16.00 My little pony. Tekenfilmserie.

Afl.: het spook in het paradijs.
16.10 Transformers. Tekenfilmserie.
16.30 ««Jan achter de schermen

van... Waarin Jan Lenferink bepaalde
kanten van een vak laat zien.

17.25 Veronica travel club. Toeris-
tisch magazine. Vandaag: Italië.

17.50 Mijn eerste keer. Informatieve
jeugdserie over de emoties en erva-
ringen van kinderen. Vandaag: Geld
verdienen.

18.15 »»Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.00 Family ties. Amerikaanse serie.
Afl.: Nick's beste vriend. Nick's hond,
Scrapper, wordt geraakt door een
auto en het ergste wordt gevreesd.

19.25 Hart voor dieren. Dierenpro-
gramma gepresenteerd door Will Lui-
kinga.

20.00 (TT-t-»«)Journaal.
20.27 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Harry's nachtmerrie.
21.00 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Geen uitweg meer. BRAVO
moet, nadat ze in een hinderlaag zijn
gelopen, een brug bewaken.

21.50 Nieuwslijn extra. Verkiezingen
in de DDR. Presentatie: Hans Emans.

22.00 Veronica Sport. Presentatie:

over de gemeenteraadsverkiezingen
en allochtone kiezers. Presentatie:
Najib Taoujni en Harmen Siezen.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.10 Hollander voor de eeuwig-heid. Serie van zes uitzendingen

over geëmigreerde Nederlanders.
Deel 1:130 Jaar Hollandse eenzaam-heid, over Zeeuwse emigranten in het
binnenland van Brazilië.

19.54 Trekking. Van de lottogetallen
20.00 ""Journaal.
20.20 ""Avondvoorstelling. Méér

Moessorgsky. Een BBC-documentai-
re over het leven en werk van Moes-
sorgsky t.g.v. zijn 150egeboortejaar;
B. Vladimir Ashkenazy speelt de oor-
spronkelijke pianoversie van de Schil-
derijententoonstelling.

22.17 Gedachtenland. Canadese ani-
matiefilm.

22.30 Studio Sport.
23.00 ""Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Goldie Hawn in 'Seems like old times'. (RTL Veronique
21.30 uur)

■00-13.05 Nieuws voor doven en'iechthorenden.
rRV
■25 Drieluik. 4-delige serie over de

-Nederlandse film. Afl. 3: Filmscena-
'o's. (herh.).
"10 James Herriot. Engelse serie.
"I 11. Een deense dog maakt nogal
"at problemen.
"00 Passage. Licht-informatief pro-
Ifamma gepresenteerd door Ati
-"'ickmeester en Klaas Drupsteen.
"30 ""Journaal,

e "''O Passage. Vervolg.
#"26 (TT)Weg van de snelweg Ne-
' 'erland. Toeristische bezienswaar-

*9heden langs de snelweg. Afl.: Delf-and. (herh.).
"00 "«Journaal.
■20 De Cosbyshow. Amerikaanse
terie. Cliff droomt dat alle mannen in
'uize Huxtable zwanger zijn en op
letzelfde moment moeten bevallen.
"50 Holiday show. Spelshow ge-
tenteerd door Frank Masmeyer.
■26 Different world. Amerikaanse
krnedyserie. Afl.: Wedding bells. Ja-

-*esa is erg zenuwachtig om te trou-
Ijjen, de liefde tussen Dwayne en1 '"ïitley lijkt niet meer te stuiten.
|J57 Rondom tien. Praatprogramma
|d-v. Hans Sleeuwenhoek. Afl.:'"faatroof: altijd angst en achter-
licht.■43 Solo. Serie over Bijbelse figu-
jjjPn.Vandaag: De Moeder.
||00 ""Journaal.
IMI Ursul de Geer. Praatprogram-ma 0.1.v. Ursul de Geer.

57-23.59 Huizen van Oranje. Kas-
Bel van Breda.

22.35 The rainbow warrior conspira-
cy. Amerikaanse miniserie van Chris
Thomson. Op 10 juli 1985 werd het
Greenpeace-schip de Rainbow War-
rior door explosies tot zinken ge-
bracht. De aanslag was het werk van
de Franse geheime dienst die blijk-
baar meer bevreesd was voor de
slechte publiciteit, die een succesvol
Greenpeace-protest bij het atol van
Mururoa zou veroorzaken, dan voor
het verraad van een zogenaamd be-
vriende natie.

00.15 ""Journaal.
00.20-01.55 The rainbow warrior

conspiricy. Vervolg.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
15.00 Studio sport. Wielrennen: Mi-

laan - San Remo. Commentaar: Jean
Nelissen. Schaatsen: WK shorttrack.
Commentaar: Heinze Bakker.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 21 maart 1990. De Marokkaan-
se kiezer, rechtstreeks programma

Maud Coppes en Gerard Wielenga.

10.00 Children's SSVC. Afl.: The real
Ghostbusters.

10.25 Bananaman.
10.35 Lost in space. Afl.: The crash.
11.20 Jim'll fix it. Jim is in staat om

dromen werkelijkheid te doen wor-
den.

11.55 A question of sport. Gepre-
senteerd door David Coleman en als
teamcaptains Bill Beaumont en lan
Botham.

12.25 The Waltons. Afl.: The Rebel-
lion.

13.15 Grandstand. Sport. Met versla-
gen van de rugby-league, ijshockey
en badminton-toernooi.

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.: Ey
of Newt.

19.10 The Paul Daniels show. Serie
met meestergoochelaar Paul Daniels.

19.55 Bergerac. Vandaag: The dig.
20.45 The two of us. Nieuwe serie.

Vandaag: Strictly Business.
21.10 Yellowthread Street. Afl.: Key

witness.
22.00 Aspel and Company. Nieuwe

serie.
22.40 Rapido.
23.00 Holiday outings. Vandaag:

Vork.
23.10 News and weather.
23.25 Midnight Caller.
00.15-00.45 Dave Allen. Humoristi-

sche uitzending.

Duitsland 1

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 Nature.
12.10 Volgens aankondiging.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Badminton.
19.05 Jimm'll fix it.
19.40 Roy's raiders.
20.10 Network East.
20.50 Nieuwsoverzicht.
21.35 Missionaries: Taking sides.
22.25 News and sport.
22.45 MacGregors Scotland Papa

Westray.
23.15 Saturday Night Clive.
00.10 Rory Bremmer.
00.40 The sky at night.

Duitsland 3 SWF

Duitsland 2

07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 Trans
World Sport. 11.00 Ski Report. 12.00
Zaalvoetbal: internationaal toernooi
vanuit Bercy (1). 13.00Atletiek: I.A.A.F.
Indoor Grand Prix vanuit Madrid. 14.00
Skiën: Wereld Cup. 14.30 Skiën: We-
reld Cup. 15.30 Rugby Union: Schot-
land - Engeland. 17.00 Surfer magazi-
ne. 17.30 Trax: sportmix. 18.00
Wheels: hoogtepunten uit de wieier- en
motorsport. 19.00 Wielrennen: Wereld
Cup, Milaan - San Remo. 20.00 Bok-
sen. 22.00 Skiën: Wereld Cup. 23.00
Skiën: Wereld Cup. 00.00-01.30 Rugby
Union: Schotland - Engeland.

Super Channel

*s ""Wir spielen wieder Polka.
Siekprogramma rond James LastBand.
'Il Erstens.
e* Hier und Heute unterwegs.
Dn Tagesschau.n2Sportschau.

"°° Markt.
as Duck Tales. Neues aus Enten-
J"sen, tekenfilmserie.
g* Programma-overzicht.
!|: °oTagesschau.
r

& Los Angeles. Mord auf deme*ay. Amerikaanse speelfilm uit

"00 Programma-weekoverzicht.
■»0 Nachbarn in Europa.
fOO Tagesschau.|03 Wunder de Erde. Papagei zu
lljss, natuurdocumentaire over pa-
gaaien in Nieuw-Zeeland die het'e9en verleerd zijn. (herh.).*5 Gymnastik im Alltag. Afl. 2.°0 Tagesschau.
03 Auslandsjournal.
J52DF-info Gesundheit.
9° Tagesschau.
03 Schmunzelgeschichten. Korte

(herh.).*0 ARD-Sport extra. Skiën: we-'acup afdaling voor heren vanuit*[e (Zweden).
*0 Tagesschau.
05 Europamagazin. Presentatie:
'ojfgang Klein.?° 'HM '90. Reportage over en"nuit de internationale ambacht-*[rs te München.
ft

5 Hallo Spencer. Kinderserie,
"j Spencer will nicht mehr.*5 ""Formel Eins. Hitparade ge-tenteerd door Kai Boeking.. ° Agatha Christie. Miss Marple,,e|ige Engelse serie detectivever- 08.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
11.03 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
12.35 ooDiese Woche. Weekjournaal

met ondertiteling.
13.05 Faszination Musik. Lago della

Musica, muzikale groet uit Lugano en
omstreken. (Herh.).

13.50 Das Heilige Reich. Afl. 4: Ritter
unter dem Kreuz, over de dom te
Worms.

14.20 (OO+ooJMarathon der Hof-
fnung. The Terry Fox-story. Canade-
se speelfilm uit 1983 van Ralph L.
Thomas gebaseerd op het leven van

1987 van William Graham. Agent op
zoek naar een moordenaar.

22.05 ""Trekking van de lottogetal-
len.

22.10 Tagesschau.
22.20 ooDas Wort zum Sonntag.

Meditatie door pastor Heiko Rohr-
bach uit Kassei.

22.25 Satire-Fest. Amusementspro-
gramma gepresenteerd door Harald
Schmidt.

23.25 Hügel der Stiefel. Italiaanse
speelfilm uit 1969 van Giuseppe Co-
lizzi. Een goudzoekersstadje wordt
door een bende misdadigers geterro-
riseerd.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

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 Torn, Dick
and Harry. 22.45 Twilight Zone. 23.35 I
Walked with a Zombie.

Duitsland 3 West MTV Europe
09.45 Gymnastik im Alltag (2). Afl.

10.
10.00 News of the week. Nieuws in

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 23.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

3. Herh.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*oo en CA|-aDonnees:

' kanalen zie schema exploitant
F * zwart/wit programma
0 = stereo geluidsweergave
"j- * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
HenrjZerland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
BelgiëTele 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

België/TV 1
Toeristisch magazine. 19.15 Paarden-
koersen. Aansl.: Trekking van joker en
lotto. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Variétés a la une. 20.10 Le jardin
extraordinaire, Natuurmagazine. 20.45
Sahara. Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Andrew V. Mc Laglen. 22.30
Match 1. Sportmagazine. Aansl.: Uit-
slagtrekking lotto en joker. 23.30-23.55
Weerbericht en laatste nieuws.

Radio 1
| leder heel uur nieuws. Nieuws
I Show. (7.30 Nws). 12.05Aktua ka-
; merbreed (12.30 Nws). 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land en tuinbouw.
13.10 Aktua. 14.05 Aktua sport.
(17.30 Nw5).19.03 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.03 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

radio

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. 17.30 XPO. 18.00The Big
Picture. 18.30 MTV's Party Zone. 20.30
VJ Kristiane Backer. 23.30 Club MTV.
00.00 120 Minutes. 02.00 Night Videos

11 .30 FernsehUniversitat im Driften.
Sociologie I.

12.15 Unser kleiner Planet. Serie re-
portages. Afl. 2. (herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-
gie. Les 13. (herh.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 10.

14.00 In Zukunft... (Herh).
15.00 Sport 3 extra.
17.00 ooLindenstrasse. Serie. Afl.

223: Die Abrechnung.
17.30 ARD-Ratgeber Esen und Trin-

ken. Culinair magazine.
18.00 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.30 Gutdrauf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Der tollwütige Mund. Theater-

project over Heinrich von Kleist.
22.10 Deutsches Theater. Serie. Afl.

3: Immer unterwegs.
22.40 Kultur im gesprach. Kuli über

Deutschland und anderes. Hans Joa-
chim Kulemkampff in gesprek met
Hans Jurgen Rosenbauer.

23.25 Jazz vor Mittemacht. 10. Le-
verkusener Jazztage '89 (4).

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: AZ-
Kurznachrichten.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 13. (herh.).
17.30 ....Wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 1:
Wider die Herrschaft der Marmer.
(herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Die
Abrechnung.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Politisch Lied - garstig Lied.

Hüben und drüben.
20.30 Cannibal Tours. Australische

documentaire over de reis van toeris-
ten langs de rivier de Sepik in Nieuw-
Guinea en hun ontmoeting met de in-
heemse bevolking (met Duitse onder-
titeling).

21.40 Südwest aktuell.
21.45 ■Lilliam Gish. Portret van de

actrice Lillian Gish gemaakt door
Jeanne Moreau.

22.45 ■Gebrochene Blüten. Ameri-
kaanse stomme film uit 1919 van Da-
vid Wark Griffith.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afi. Ein Engel als Me-
dium. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-
zicht. 10.00 SAT.I Teleshop. 10.25
Programma-overzicht. 10.30 The real
ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm.
Afl.: Die Geister gehenzum Film. 10.50
Teletip Garten. 11.00 Kampf urn den
Piratenschatz. Amerikaanse avontu-
renfilm uit 1952 van Raoul Walsh.
12.40 Teletip Fashion. 12.45 Familie
Feuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
rie. Afl.: Boss für einen Tag. 13.20
■Mister Ed. Amerikaanse komediese-
rie. Afl.: Neue Nachbarn. 13.45 Unsere
kleine Farm. Afl.: Spates Gestandnis.
14.35 Teletip Koenen. Aansl. Horos-
kop. 14.45 Man nannte ihn Kelly. Amer-
kaanse Western uit 1959 van Gordon
Douglas. 16.30 Teletip Wissen. 16.40
Kmo News. 17.05 Auf und davon. Ötz-
tal. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50 Das Imperium, die
Colby's. Amerikaanse familieserie van
Robert Scheerer. Afl.: Die grosse Fra-
ge. 18.45 SAT.I BLICK. Aansl. SAT.I
Wetter. 19.05 Batman. Amerikaanse
comedyserie van Robert Butler. Afl.:
Minnesanger - Börsensprenger. 20.00
MacGyver. Amerikaanse serie van Mi-
chaël Caffey. Afl.: Schuldgefühle. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 MacGruder & Loud
Amerikaanse Krimiserie van Bill Duke.
Afl.: Der Fassadenkletterer. 21.55
SAT.I Bliek. 22.05 The Big Red One.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1978 van
Samuel Fuller. 00.00 Tag der Abrech-
nung. Amerikaanse komedie uit 1975
van J. Lee Thompson. 01.30-01.40
Programma-overzicht.

E 08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
i Nicole Bierhoff.
= 08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
= filmserie.
= 08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-

rie. Afl.: In der Luft Schweben.
■= 08.55 Noozles. Amerikaanse teken-
= filmserie. Afl.: Pinky's Hilfsbereit-
sss schaft.
= 09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-= kenfilmserie. Afl.: Dentato mortale.E 09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-

cole Bierhoff.
= 10.15 Gewusst wie. Magazine voor
i doe het zelvers. Presentatie: Claudia

Hessel en Hans-Gerd Fischer.
= 10.30 Tele-Boutique. (Herh.).
= 11.00 Tekenfilm.
= 11.10 «Der Senator war indiskret.
= Amerikaanse speelfilm uit 1947 van= George Kaufman.= 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-= te RTL orkest.= 13.00 Tele-Boutique.
= 13.30 Raqazzi.
= 14.15 Zwei Trottel gegen Django.= Italiaanse speelfilm uit 1970 van Ma-= riano Girolami.= 16.00 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl. 2: Wer kassiert die
EE Pramie?
E 16.55 Auto-Auto Spezial. Automaga-

i= zine met Willy Knupp.I= 17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
= kaanse serie. Afl. 3: Die Spinnen, die
= Hippies.= 18.15 Anpfiff. Der Fussball-Show,= met _ lli Potofski.= 19.45 RTL aktuell.= 20.15 Das Teufelsweib von Texas.

Amerikaanse western uit 1967 van
Andrew V. McLaglen.= 22.00 Alles Nichts Oder!? Spelpro-
gramma met Hella von Sinnen en
Hugo Egon Balder.

= 23.00 Ein Kaktus ist kein Lutsch-
= bonbon. Westduitse sekskomedie uit= 1980 van Rolf Olsen.
= 00.25 Sexy Clips.
= 00.35 Ein Kaktus is kein Lutschbon-== bon. (Herh.).= 01.50-01.55 RTL plus-Aerobics.

de sportman Terry Fox. Aansl.:
Ratschlag für Kinoganger, filmtip.

16.00 Lieber André. Afl. uit de serie
Wenn du mich fragst...De twaalfjarige
Katrin heeft een bedacht vriendje aan
wie ze elke dag liefdesbrieven schrijft
totdat ze haar overbuurjongen ont-
moet.

16.25 ""Zauberwelt Origami. Wert-
lauf zwischen Hase und Schildkröte.

16.30 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
11: Der Stuntman.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Der Ring. Paul Forrester
ontvangt een brief van zijn moeder
Stella of hij met Kerstmis naar haar
toekomt. Aansl.: So lauft'srichtig, ver-
keersquiz: J-Tag. Presentatie: Dieter
Thomas Heek.

17.35 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Live vanuit de
verkiezingsstudio van het ZDF in het
Palast der Republik in Oost-Berlijn.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooDas Erbe der Guldenburgs.

Duitse serie. Afl.: Die wahre Liebe.
Christine en Baron von Meerungen
verklaren elkaar de liefde wat nog een
geheim moet blijven.

20.15 *«Nase Vorn. Amusements-
programma met Frank Elstner. Gas-
ten: David Hasselhoff, Walter Scholz
en Chris Rea.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Dieter Kürten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.25 Der phantastische Film. Die
tödlichen Bienen. Engelse speelfilm
uit 1967 van Freddie Frances. De
zangeres Vicky Robbins komt op een
eiland de rivaliserende imkers Har-
grove en Manfred tegen. Als de bijen
mensen aanvallen vertelt Manfred
haar over vreemde experimenten.

00.45-00.50 Heute.

Radio 2

België/RTBF 1

15.30-16.40 Wielrennen. Milaan -San Remo. Rechtstreekse reportage
van de laatste kilometers en de aan-
komst.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Spiegel-ei. Toeristisch magazi-

ne van eigen bodem en eigen streek.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Lava. Serie van zes humorpro-

gramma rond Kamagurka en Herr
Seele. Afl. 2.

21.25-22.00 Mijn moederspraek.

" Joe Don Baker in 'The ab-
duction. of Gary Svenson'.
(België/TV 1 - 20.25 uur)

TV5
hall. Gebaseerd op het leven van de
biathlon kampioene Kari Swenson.

22.00 Ongelooflijk, maar Bardi.
Reeks rond debekende mentalist Jan
Bardi en gastvrouw Betty Mellaerts.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Thriller in de nacht. De man

met de rode anjer. Britse tv-film van
Robert Trenson.

00.20-00.25 Coda. Polonaise, van Of-
fenbach, uitgevoerd door het celloduo
Monique Laperre en Carlo Schmitz.

08.30-09.30 Noubaventure. Kinderpro-
gramma met tekenfilms De Smurfen,
Opération Mozart en Naturimages.
11 .20 Interwallonie. Para vosotros, ma-
gazine voor Spanjaarden. 12.00
Spreek met ons mee. 12.30 Espanol
con Victor, Cursus Spaans. Les 17 en
18. 13.30 Le coeur et l'esprit. Katholiek
magazine, (herh.). 14.00 Emission dia-
lectale. Radjou. 16.05 C'est a voir. Ac-
tualiteitenmagazine, (herh.). 17.00 Be-
ary le dindon. Tekenfilm. 17.20 Ljvres
propos. Literair programma. 17.55 Gé-
nies en herbe. Spelprogramma voor
scholieren. 18.25 Gourmandises. Culi-
nair magazine. 18.40 Télétourisme.

06.35 Radiofruhstück. 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-
tungskalender. 08.30 Besinnliche
Worte. 0905 LP-Markt. 10.00 Hit
oder Niete 12.00 Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender

Belg. Rundfunk

04.05Radiowecker. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgenandacht
08.05 Zum Tage. 08.07 In unserem
Alter. 09.05 Musikpavillon mit Mi-
chaël von Loeien 1205 Pop-Re-
port mit Gunther Krenz. 14.05Wirt-
schaft Aansl Orchester der Welt
15.00 Café Cariton mit Wolf-Rudi-
ger Brown 17 00 5 Uhr The 19 00Auf ein Wort. 20.05 Das Sonntags-konzert. 22.05 Musik zum Trau-rnen. 22.30 Nachtexpress

WDR4

6.30-6 49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber 9.00 Nws.
9.02 Sportief. 925 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 Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 The Troubleshooter.
16.00 Mmjon. 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

Radio 5
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
RVA.-berichten. 8.00 Nieuws.
08 10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30De Vlaamse Top Tien. 12.00 Top
30. 13.00 Nieuws. 14.00 Radio
Rijswijck 17.00Nieuws. 1705 Frisvan Lefever. 20.00 Hartelijk 23.30Nachtradio.(tot 06.00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.

BRT 2

04.00 Musik Non-Stop. 5.30 Gutan
Morgen. 09.00 Ein Tag wie kein an-
derer am Wochenende mit Gunther
Meyer. 11 00 Trefl nach elf mit
Kristina Hertell. 12.00RTL Themen
am Wochenende. 12.15 Ist ja 'n
Ding! mit Christian Spanik. 14.00
Viva mit Helga Guitton. 15.00
Sportshop mit Benno Weber en Ul-
nke Elfes. 18.00 Unglaubliche Ge-
schichten mit Rainer Holbe 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Mus-k
Non Stop. Mit Jörg Ebner und Ho-
ney Bee Benson. 00.00 - 01.00
Traumtanzer.

Luxemburg/RTL
Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17.03 Limbug actueel: nieuws en
actualiteiten 17.15-17.58 Vrij spel:
pop in Limburg

hoop). 18.40 Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden
21.14 Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21 35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

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. CSP'CSC. 18.45
Philosophie und Ethik. 1900 Satur-
day Night Rock Show. 21.05 Lotto-
zahlen.

Caroline. 11.00 Kurhausconcert:
Muziek voor altviool en piano.
12.00 Muziek voor miljoenen.
13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas-
siek: Werken voor orkest, viool,
harp en fluit. 14.38 Veronica Ka-
mermuziekserie 89/90: Cellomuz.
met sopraan. 15.10 Nieuwe gram-
mofoon- en compactplaten. 15.52
Lang leve de opera! Maria Stuarda,
opera van Donizetti. 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02 Klas-
siek op Zaterdagavond, met om
20.02 Mijn leven, een martelgang
(5): Schuben en de opera: 21.00
Het Delta Ensemble: 22 00 Orgel-
rubriek; 22.20 Laudate. 23.00-
-24.00 Literair: Camera obscura

°o IO'-Os w°;, .°P zaterdag.
kh Q.,eil,9 overal. Afl. 2: Veilig op
'"30 t (2e 9raad B.O.).
Jr*»ad b

am"Tam* AfL 6: Mode <3e
9g 2

E c°nomie. Ven/oer. Afl. 3:
,j0 'en-dan? (V.0.).
E fv^hnologie. Autotechniek. Afl.
*annt. dieselmotor met roterende
"4s io,pomP(v.o.).
'eiejrt e.?chiedenis. Armoede. Afl. 2:
"10 Q,h|storisch) (V.0.).
3q Jj!rondslagen van de fysica.
"■ür a neer Belvedère doet een
ar, speelfilm uit 1951"Ss^ry Koster.
■Oo ï.'e"ws.
Os P!K Tak. Animatieserie. Afl. 201.
6n. I0r>s- Afl. Plons en de sierdui-
'lO s|6r?roolsla9- Spelprogramma
So K j

)ln9en en leraren.
Nr ir,r?n,aniaro- Nieuwsmagazine».->0 |°hgeren.
h deiir?Q

ker" en lotto-trekking. Me-
PawB 9en' Programma-overzicht enNo a!.nk°ersen.*-0o s,euws5,euws-N- Ir?"wennarten- mannendro-E 6b6u^del|ge komische serie over
»Ve|öerrr,:nissen van de twee familiesMs W,ans- Afl. 3.

n Kahecend,ilm* De ontvoering
P Uit go enson- Arr|erikaanse tv-i»B7 van Stephen R. Gylle-

lii...
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Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

Nederland 1 SSVC

BBC Europe

Nederland 2

Eurosport

RTL Plus

RTL Veronique
06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
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
die in de meest beruchte school van
de stad de misdaad proberen te be-
strijden.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

Henny Huisman.
21.15 Jaap Aap.
21.30 Seems Like Old Times. Ameri-

kaanse comedy uit 1980 van Jav
'00-13.05 Nieuws voor doven en""^hthorenden.
lillllllllll■■■■■■■■■■■■■■■"""■■■■■"■■■■■■■■■>■■

SAT 1

15.00-16.30 Wielrennen. Milaan - San
Remo, rechtstreekse uitzending. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Arts
21. Palettes: Le gram de la lumière, cul-
turele serie over schilderijen. Vandaag:
L'astronome, van Vermeer. 20.30 Les
reporters. Raoul Goulard, documentair
portret. 21.30 Nieuws en weerbericht.
22.00 Art 21. Luis Brunuel, filmportret.
(herh.). 23.00-23.15 Coup de film.

leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
Vrije zaterdag: 7.04 De opening.
9.04 De ronde van Hilversum.
11.04 Bal op 't dak. 12.04 Spijkers
metkoppen. 14.04Wie in 't Neder-
lands wil zingen. 15.04 Typisch
Hollands. 16.04 Echo. 16.10Zin in
muziek. 17.04 Glas in lood. 18.04
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.03 Country time. 19.53Uit
de schaduw geroepen. 20.03 Jazz-
plattorm. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Orie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
16.04 Zaterdag-sport. 18.04 Dries-
poor. 19.03 Paperclip-radio. 21.03
Crossroads. 23.03-24.00 Late
date.

16.05 Infos. 16.15 Sports Loisirs. 17.15
Carabine FM. 17.45 Gourmandises.
18.00 Les animaux du monde. 18.30
Génies en Herbe. 19.00 L'Afrique des
Femmes. 19.30 Infos et Météo. 19.40
Fruits de la Passion. 20.30 Avis de Re-
cherche. 22.00 Journal télévisé met
Météo. 22.30 Club TVS. 22.40 Fausse-
sortie. 00.00 Arts Magazine.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws). 8.02Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00



De Industriële Dienstverlening
van ADB is niet meer

wat het geweest is.

De ADB-Groep is een inLimburg gevestigd Logisch want, industrieel dienstverlenen is een vak van specialisten
W^Srml^meT^ «eworden- Te lang werd industriële dienstverleningbeschouwd als bijzaak.
moderne middelen een achttal specialismen Niet door ADB, want ADB maakt van Industrieel dienstverlenen een hoofdzaak.
uitvoeren. De jarentachtig liggen achter ons. Een tijd van grote economische
Sgfêïï^^^* problemen, van hevige concurrentie, van sociale vernieuwing. Van belangrijke
dewereld van deindustriële enzakelijke dienst- ontwikkelingen in de dienstverlening. Veel ondernemingen meenden hun
verlening, die niet meer is weg tedenkea kernactiviteiten te moeten stimuleren met zelf opgezette diensten, waarop ze

De peilers van dit sukses zijn betrouw- , . . , ... , .. , , ... , ~ ~ . , , L ' r

baarheid, een hoogwaardigprodukt ofdienst en misschien niet altijd de juistekijk hadden. Dat is hun goedrecht.
een passende prijs. Nu blijkt aan het begin van de jarennegentig, dat dienstverlenen een vak
ADB-Gr>h d?°kacht speciaüsmen van de apart is dat jebeter kunt overlaten aan specialisten. Dat is niet alleen efficiënter,
- industriëleBedrijfeservice maar ook goedkoper. Want waarom zou je,ten koste van jekernactiviteiten,
- industriëleBrand- en veüigheidswacht zon duur dienstverleningsapparaat zelf blijven onderhouden?
iSdSëleÏÏltSabricage kten We het noemen 'het Van de Fen Het Bat>8at> ** d°or de I- industriële Paiietfabricage ADB-Groep op een bekwame wijze is gedicht. Wij hebben van industrieel en

§-
industrieel staaktraien en Conserveren zakelijk dienstverlenen een vak gemaakt, waarvan al vele ondernemers de
:iïiïÏÏB£r afgelopen jarenhebben geprofiteerd,

voor meer informatie over industriële Dienstverlenen op maat: dat is ons credo. Zorgen weghalen bij
Dienstverlening hebben wij een uitvoerige , ondernemers, die alles op alles moeten zetten om hun positie ten opzichte vanbrochure klaar liggen die wij U gaarne toesturen. i .il j r* \t i " j "88 ' s sterke concurrenten te behouden or te verstevigen. Vooral in de jarennegentig.

Deze jaren.
j De ADB-Groep heeft daarmee succes geboekt. Door die diensten te

Stuur mij uw j verlenen, waaraan behoefte bestaat. Snel, kwalitatief op topniveau, tegen de
uitgebreide brochure j passende prijzen en met een goede nazorg. Dat is onze visie op dienstverlening.
ADB Dienstverlening i ADB rekent dienstverlenen tot haar professie en is op de allerhoogste

j Naam j eisen van de jarennegentig voorbereid.
j p rï V Geen wonder, dat het onze opdrachtgevers ook steeds beter gaat!

j Bedrijf j
I StrM _nt j 5BAPB j
I EöstcQde Etc j Svnerpie van Menseni Deze bon in een gefrankeerde enveloppe opsturen naar: j ; or';*7 < \ A

j ADB-Postbus62-6160 AB Geleen j Ên MlQCielen '
Mauritslaan 111 - Geleen - Postbus 62 - 6160 AB Geleen - Telefoon 04490-87777 -Fax 04490-50196



11.45 Children's SSVC. Bananaman.
11.55 Dizzy heights.
12.20 The lone ranger. Afl.: Matter of

courage.
12.45 The Chart Show. Nonstop vi-

deos van de top tien.
13.35 Sports'masters. Quiz gepre-

senteerd door Dickie Daves.
14.00 News and weather. >
14.10 The bill doublé bill. Afl.: Cons-

cience.
14.55 Cartoon time.
15.00 Under sail. Afl.: Lord Nelson.
16.25 Match of the day live.
18.30 Bullseye.
18.55 Cartoon time. Yogi Bear.
19.05 InternationalAthletics.
20.00 Eastenders.
20.55 The travel show Traveller.

John Tirwell op bezoek in Estoril in
Portugal.

21.05 East German election results.
21.35 Agatha Christies Poirit. The

lost mine.
22.25 The Craig Ferguson show.
22.55 News and weather.
23.10 That's life. Nieuwe serie. Esther

en het team komen weer terug op het
scherm, met nog meer humor, mis-
kleunen, speciale opdrachten en ver-
halen voor de consument.

23.44 Screenplay Firsts. Looking af-
ter numer one.

00.25-00.55 East German election
results.

zo? Film van SIMAVI/Vereniging voor
directe steun aan medische projecten
in ontwikkelingslanden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Studio Sport. Schaatsen: WK
shorttrack in Amsterdam. Commen-
taar: Heinze Bakker.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Computers in de klas. Les 2.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 ""Journaal.
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met DDR-jongeren over de om-
wenteling en wat die voor hen bete-
kent.

20.40 Werelden van Pieter Kooistra.
Een gedachtenbeeld, portret van de
geestelijke vader van de kunstuitleen
in Nederland en ontwikkelaar van een
aanvullende wereldeconomie.

21.15 Een roze strop. De positie van
homosexuelen in het buitenland.

21.35 Ischa. Praatprogramma vanuit
Studio Plantage.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.27 NOS-Laat Extra. Verkiezingen

in de DDR.
22.57 Muziek in de Nederlanden.

Concert no 3.: Muziek in de kerk.
23.25 ""Journaal.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

BBC EuropeNederland 3

22.13 La Pat. Concert van de zang-
sensatie La Pat.

23.49-23.54 ""Journaal.

" Mario Adorfen Michel Pla-
cido in 'De Octopus. (Neder-
land 1 -21.54 uur)

Nederland 2

f Hmburgs dagblad televisie en radio zondag
21.18 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek. Presentatie: Paul Witte-
man.

21.54 De Octopus. 6-delige Italiaanse
misdaadserie. Afl. 1. Corado Cattani
heeft zijn strijd tegen de maffia opge-
geven totdat de eigenaar van een ca-
sino wordt neergeschoten.

23.38 De schreeuw van de Leeuw.
Show met Paul de Leeuw.

00.18 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Afl.: Pieter Saenre-
dam, meester van het perspectief.

00.28-00.33 ""Journaal.

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays compilation.
10.15 Morning workship for lent.
11.00 Bazaar.
11.25 Buongiomo 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 Qult 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.

Duitsland 3 SWF

" Macdonald Carey en Ray Milland in 'Flammendes Tal'(Duitsland 2 - 23.05 uur)

07.00 The Hour of Power. 08.00 Funfactory. 10.00 Skiën: Wereld Cup.
11.00 Wielrennen: Wereld Cup, Milaan- San Remo. 12.00 Basketbal: Europa
Cup. 14.00 Schansspringen: Wereld
Cup. 16.30 Surfer magazine. 17.00
Handbal: Capital Toernooi. 18.00
Skiën: Wereld Cup. 19.00Paardeshow.
20.00 Spaans voetbal. 21.00 Paarde-
sport: De Volvo Cup vanuit 's Hertogen-
bosch. 22.00 Trans World sport. 23.00
Handbal: Capital Toernooi. 00.00
Schansspringen: Wereld Cup. 01.00-
-02.00 Skiën: Wereld Cup.

Super Channel

"30 Programma-weekoverzicht.
hrh.).
■Oo Wir toten, was wir lieben. Se-

' 6 documentaires over bedreigde
■iersoorten. Afl.: Teure Haut.i3o Leipziger Buchmesse. Repor-
Bge.
"OO Kopfball. Quiz voor de hele fa-Wie.
"30 (TT)Die Sendung mit der*aus. Kinderprogramma.
"00 ""Presseclub.
"■l5 Tagesschau mit Wochenspie-lei.
■10 Diese Woche im Ersten. Pro-ramma-weekoverzicht.fIS ""Musikstreifzüge. Lieder von

und Verdi.
J^s Janoschs Traumstunde. Kin-krserie. Afl.: Lukas Kümmel.
"15 ""Doek 11. Live jongerenma-
gazine uit Hamburg.
"Oo Tagesschau.
|;05 ARD-Sport extra. IJshockey en'andbal.

Weltspiegel.Reportages van

<5 (TT)Lindenstrasse.Serie. Afl.\p: Das Horoskop.M Die Goldene 1. Winnaars van
f^ARD-tv-loterij.!5S Wahl in der DDR.
■IS Tagesschau. Aansl.: Wahl in

DDR (vervolg).
/"O Berliner Runde. Vragen aan
Wici uit de DDR.
J5Bundestag Runde. Vragen aan
Wici uit Bonn.k*S Tagesschau. Met Wahl in der
:SS Eine Welt für alle. Kunst van In-
leen uit Canada.Js Bullit. Amerikaanse speelfilm
2 1968 van Peter Yates. Een detecti-

moet een hoofdgetuige bescher-

l'^s Tagesschau.:U°-01.05 Nachtgedanken. Be-bouwing door Hans Joachim Ku-pkampf.

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
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

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 52. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 26. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 6. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Harro
Heuser over Newton.

13.15 Begleitprogramm zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Gropius &
Co., documentaire over de Bauhaus-
periode.

14.00 Landschaften der Erde. Docu-
mentaire over de woestijnen.

15.00 Die Göttliche. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Sudney Lumet.
De strijdbare Estelle Rolfe uit New
Vork heeft door een hersentumor nog
maar kort te leven. Haar grootste
wens is om haar idool Greta Garbo
eenmaal in levende lijve te ontmoe-
ten.

16.40 Musikinstrumente und ihre
Geschichte. Die Mundharmonika.

17.00 Musik in West 3. Glenn Gould-
cyclus. Afl. &: Der schöpferische In-
terpret. Sonate opus 109, Beethoven.

17.30 Da ist der Wurm drin. Politiek
cabaret uit Dresden..

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 10:
Das Lager der roten Ameisen.

18.30 Gort und die Welt.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Die Viererbande. Franse speel-
film uit 1988 van Jacques Rivette.
Vier vriendinnen wonen samen in het-
zelfde huis en bezoeken ook samen
de theaterschool van Constance Du-
mas.

22.36 West 3 aktuell. Wahlen in der
DDR. *

23.00 Variete-Zauber. Amusements-
programma.

23.45 Politisches Feature. Der Bliek
in die Röhre, reportage over de tunnel
die Engeland met het vasteland gaat
verbinden.

SSVC

08.10 «Mister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Neue Nachbarn. 08.35
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: BoS für einen Tag.
09.00 Batman. Amerikaanse comedie-
serie. Afl.: Minnesanger - Börsen-
sprenger. 09.50 Teletip Koehen. Aansl.
Teletip Backen. Aansl. Ihr Horoskop.
Ihr Horoskop. 10.00 SAT. 1 Sport.
10.30Auf und davon. (Herh.) 10.55 So
gesehen. 11.00 Der Schandfleck. Oos-
tenrijks-Duitse heimatfilm uit 1956 van
H.B.Fredersdorf. 12.35 Hauptsache wir
verstehen uns! Afl.: Die Geschichte der
Kommunikation. Telefon heute - der
gröfJte Automat der Welt. 12.45 Zeitrei-
se. Quiz. Presentatie: Helmut Mar-
kwart. 13.10 Teletip Erziehung. 13.40
Unsere kleine Farm. Amerikaanse
avonturenfilm. Afl. Licht und Schatten.
14.30 Köpfchen, Köpfchen. 14.55 Un-
ternehmen Capricorn. Britse actiefilm
uit 1978 van Peter Hyans. 17.05Robin
Hood, der Freiheitsheld, Britse avontu-
renfilm uit 1967. 18.45 SAT.I Bliek.
19.05 Die Schone und das Biest. Ame-
rikaanse serie. Afl. Der Rest ist Schwei-
gen. 20.00 Ruf der Walder. Oostenrijk-
se heimatfilm uit 1965 van Franz Antel.
21.35 SAT.I Bliek und Sport. 22.00
Talk im Turm. 23.30 Auf der Flucht.
Amerikaanse serie. Afl.: Letzter Aus-
weg aus Mexico. 00.20-00.30 Pro-
grammaoverzicht.

SAT 1

08.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 23. (herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 3. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 52. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Informatie
over de cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 26. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 6. (herh.).

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heinmat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.30 Tele-Akademie. Engelse na-
tuur- en wiskundige Isaac Newton.

13.15 TV-begeleidingsprogramma.
Vandaag: Gropius & Co, herinnerin-
gen aan de tijd van de Bauhaus.

14.00 Kongressbericht. Alter, pro-
gramma over de mythe van het euwi-
ge leven.

15.15 BFracasse, der freche Kava-
lier. Franse speelfilm uit 1942 van
Abel Gance. Een berooide baron sluit
zich uit liefde voor een actrice bij een
rondtrekkend toneelgezelschap aan.

16.50 Steckenpferd mit Zahnen.
Briefmarken.

17.05 Das Beste aus Prominenz im
Renitenz.

17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.
Serie over de bereiding van volwaar-
dig voedsel. Afl. 3.

17.30 IN. Südwest 3 informiert.
18.00 Urteil des Monats. Een aktuele

zaak met Karl Dieter Möller.
18.15 Reden is Gold. Talkshow.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Ich trage einen grossen Na-

men. Quiz rond bekende personen
met Hans Gmür.

20.15 Europas Metropolen. Buda-
pest.

21.15 lm Auftrag des Königs. Docu-
mentaire over twee beeldhowuers in
Berlijn.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Komm Du bloss hoim. Parodie

op de Schwabische Volksart. Afl. 2.
23.30-23.35 Laatste nieuws.

08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.50 Die Gansehirtin am Brunnen.
Oostduitse speelfilm uit 1979 van Ur-
sula Schmenger.

11.00 Dennis. Tekenfilm.
11.15 Das Teufelsweib von Texas.
Amerikaanse western uit 1967.
(herh.).

13.00 Spiel mit. Sterntaler.
13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Das
Spiel mit der Macht.

13.35 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.05 Dr. Who. Engelse sciencefic-
tion serie. Afl.: Die Todesmanege auf
Segonax (2).

*14.30 Totenkopf auf weissen Se-
geln. Spaanse speelfilm uit 1978 van
José Luis Merino. Met: Charles Qui-
ney, Stan Cooper, Maria Pia Conté
e.a.

16.00 Heidemarie. Zwitserse kinder-
film uit 1978 van Hermann Kugel-
stadt. Met: Gustav Knuth, Eveline
Grüneisen , Alfred Rasser e.a.

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Versuchung (1936-37), van
Max Beckmann.

17.45 Wahltreff '90. Köpfe, Kunst und
Kommentare (1), verslag van dé ver-
kiezingen in de DDR, live vanuit Oost-
Berlijn.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Wahltreff '90. Köpfe, Kunst und
" Kommentare (2).
20.45 RTL Aktuell.
20.50 Wahltreff '90. Köpfe, Kunst und
Kommentare (3).

22.20 Prime Time. Spatausgabe, Flo-
rian Hopf in gesprek met Volker
Schlöndorff.

22.40 Tuttu Frutti. Erotische spel-
show.

23.40 RTL Aktuell.
23.50 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Herz gegen Geld.
00.40 Sexy Folies.
01.15 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Horst Franck.
01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

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.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Viering.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Skriuwers yn byld, in rige program-
ma's oer de Fryske literatuer. Ofl. 4:
Obe Postma.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 Moeder- en kindzorg, z0.... of

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmente-

levisie.
09.10 Baby. Animatieserie. Afl.: Baby

op het vliegveld.
09.15 Mimi. 6-delige Zweedse serie.

Afl. 5: Apen, tijgers en pinguins.
09.45 Plankenkoorts. Cursus acteren

voor beginners. Afl. 2.
10.00 Terug van weggeweest. Serie

toneelstukjes over beroemde mensen
uit de wereldgeschiedenis. Vandaag:
Wilhelmina.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 3: De schut-
ting.

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 Bij Lobith. Gevarieerde talk-
show.

20.00 (TT+«»)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Diogenes. Maandelijks magazi-

ne over belangwekkende gebeurte-
nissen of persoonlijkheden.

21.32 Paul Haenen & het Betty As-
falt complex. Cultureel humoristisch
programma met Paul Haenen.
M.m.v.: Margreet Dolman en ds.
Gremdaat.

"00 (TT)Eucharistieviering. Vanuit
luize Ursula te Nieuwveen, leefge-
meenschap voor verstandelijk gehan-
icapten.
"00-13.05 Nieuws voor doven en
Üechthorenden.
IRA
'45 Mag ik even vangen. Belas-hgshow i.s.m. Zeg 'ns Aaa. Presen-
tie: Paula Patricio en Paul Witte-
ten. (herh.).
"16 ""Matinee. 1. Eerste cellocon-
fert van Sjostakovitsj. Yo-Yo Ma, cel-
S. 2. Bolero van Ravel. Uitgevoerd
bor het Symfonie Orkest van Mon-
'éal 0.1.v. Charles Dutoit. Presenta-re: Lieuwe Visser.
|16 Howards' way. Engelse serie.bm maakt vijanden als hij besluit zijn
terf zelf te financieren. Abby trekt bij
(aar ouders in.
"06 Een klas apart. Amerikaanse
bmedyserie. Afl.: een reusachtig
"fobleem. Arvid probeert zijn vriend
1 de klas te krijgen maar er mogen
Haar 10 leerlingen in de klas zitten.
"30 ""Journaal.
■36 Kassa. Consumentenmagazi-
te. Presentatie: Felix Meurders.
■10 De grote meneer Kaktus
Ihow. Kinderprogramma met Peter
wi Rens, Annemiek Hoogendijk en
lans van der Laarse.
45 Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl.
'4.
"Oo ""Journaal.
"07 ""Flying doctors. Australischejoktersserie. Afl.: Het mijnongeluk.
:en mijnwerker is gewond geraakt
"aar wint een bokswedstrijd wat zijn
jerwonding onder normale omstan-
"gheden niet aan zou kunnen, er
Hopt iets niet...
"53 Per sekonde wijzer. Spelpro-
Ifamma. Presentatie: Kees Driehuis.
£8 Sonja op zondag. Praatpro-
famma van Sonja Barend recht-
Rfeeks vanuit de Brakke Grond in
«nsterdam.

KIJK ELKE 1
DAG |

LIMBURC^OAGBLAD j|

Met muziek van
SKY RADIO m

045-739300 |
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Kat en muis.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Jake and the Fatman. Ameri-

kaanse serie. Afl.: De man die ont-
snapte.

20.45 Le gendarme a New Vork.
Franse speelfilm uit 1966 van Jean
Girault. Met: Louis de Funes, Michel
Galabru, Jean Lefèvre. Een gendar-
me wordt met zijn mannen uitverko-
ren om Frankrijk te representeren op
een internationaal politie-congres in
New Vork.

22.15 Journaal.
22.25 Match. Sportprogramma.
23.05 Live.
00.05 Rete Mia.
02.05 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

17.05 Die Sport-Reportage. Bundes-
liga-voetbal en Europacup-handbal,
kwartfinale..

17.55 Wahl in der DDR. ZDF-Wahl-
studio vanuit.

19.00 Heute;
19.25 Bonn direkt. Actualiteiten. Pre-

sentatie: Wolfgang Herles:
19.45 ZDF-Wahlstudio.
21.00 Heute;
21.05 ZDF-Wahlstudio.
21.30 Berliner Runde. DDR-politici

beantwoorden vragen van Klaus
Bressner (ZDF), Martin Schulze
(ARD) en een vertegenwoordiger van
de Oostduitse televisie;

22.00 Heute.
22.05 ZDF-Wahlstudio.
22.15 Bundestagsrunde. BRD-politi-

ci beantwoorden vragen.
22.45 ZDF-Wahlstudio.
23.00 Heute.
23.05 Flammendes Tal. Amerikaanse

speelfilm uit 1950 van John Farrow.
Een ex-officier wordt gevraagd zijn
oude vrienden te helpen met hun
strijd tegen een misdadiger, die pro-
beert hun kopermijn in handen te krij-
gen.

00.25-00.30 Heute.

St. Matthias Basiliek te Trier.
10.15 Heute.
10.17 Mosaik. Vandaag: Sopron oder

Ödenburg, portret van deze Hongaar-
se grensstad.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Na-
tuurfilm over het Masai Mara-reser-
vaat in Kenia

12.00 ««Das Sonntagskonzert. Ben-
jaminoGigli t.g.v. zijn 100egeboorte-
dag.

12.45 Heute.
12.47 DDR vor der Wahl. Live vanuit

Oost-Berlijn.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-

rie oude weekjournaals.
13.30 Guckloch. Blik achter de scher-

men bij de opnames van kinder- en
jeugdprogramma's.

13.50 ' Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Ein bunter Vogel.

14.15 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:
Peter baut sich grüne Wande.

14.45 Trimmys Geburtstag. 20-jarig
jubileum van de actie Trimm Dich!
van de Duitse sportbond.

15.15 Danke schön. Aansl: Der gros-
se Preis.

15.25 Heute.
15.30 " "Stadteturnier. Vandaag:

Cultuur uit Frankfurt am Mam.
17.00 Heute.

'"On
Pch *,Pro9rarnma-week°ver-

Eucharistieviering. Vanuit de

00.00 MTV's Erotika. 00.30 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night Videos. 07.00 VJ
Ray Cokes. 11.30 The Big Picture.
12.00 MTV's Braun European Top 20
13.30 Club MTV. 14.00 VJ Paul King.
18.00 MTV's Greatest Hits. 19.00 XPO.
19.30 VJ Kristine Backer. 22.00 MTV
Spotlight. 22.30 New Visions. 23.00
Week in Rock. 23.30 Club MTV.

België/TV 1
L

A
vakari. Belgische tekenfilmse-tó' 22-

-rW °m en Tina- Belgische teken-
Afl. 8: Het waterpistool.L Ovide. Belgische tekenfilmse-W;32-Be °ommel. Tekenfilmserie rond

flo-^jjjknamige stripfiguur gecreëerd
MIO gupa. Afl. 3.
Qe F> r°testantse eredienst. Vanuit
I.qqr°'estantse kerk te Gent-centrum
*n6t. °e zevende dag. Praatcaféen jDe week in beeld, Confrontatie
i°oZ?2rtoverzicht-'onj 3-30 Sunday Proms. 8e sym-
l-Oo vn 9' °Pus 88, van Dvorak.
Drogr Muizen kijken. Veertiendaags
SrU, artlrna over bouwen, verbouwen
1.3oW°nen.
Sda e uur Jessie- Gevarieerd
"3rj 9rniddagprogramma.
yVe|ref"^ven...en laten leven. Twee-
?a9Q 'm mi|ieuprogramma. Van-
,SSy- Natuurparken van Rwanda (2).
'"Orj ï?.le"ws
'"Os .'k tak. Animatieserie. Afl. 202.
6rsvra6Ven"- en ,aten leven* K'J"?n Z\>., 9' wagenspel, dierennieuwsLArte Woud.1.->S jJPortweekend 1.

j>v6r? jjff.dedelingen en Pr°gramma-

?0-F>ln!euws- Aansl.: Verkeerstip.
'-4S *!Sers- Afl. 3: Op twee wielen.

2.Illn

20.15 Alfa-Papa-Tango. Vlaamse se-
rie over de belevenissen van een
brandweerpeloton. Afl. 4.

20.55 Het ei van Christoffels. Repor-
tage over mensen.

21.40 Blikvanger - extra. Lente- en
zomermode 1990.

22.00 1.Q.. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. Afl.

1: Benedictijnen: Doetinchem-Oos-
terhout.

23.20-23.30 Coda. Plastische kun-
sten: Bergen en zee, van Helen Fran-
kenthaler.

België/TV 2
Geen uitzending.

België/RTBF 1
10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. Presentatie: Albert Moulin. 10.30
Les chrétiens dans la vie sociale, poli-
tieke uitzending, (herh.). 11.00 Eucha-
ristieviering. 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20 Variétés a la une.
(herh.). 13.25 Jeunes solistes, pro-
gramma met klassieke muziek. 14.35
Visa pour le monde, toeristische quiz
voor scholieren. 15.45 Cinéma a la
une. 15.55L'espace d'une vie, 3-delige
Engelse serie naar het werk van Barba-

Jessie de Caluwé in 'Drie
uur Jessie. (België/TV 1 -14.30 uur)

ra Taylor Bradford. Afl. 1. Emma Harte
staat aan het hoofd van een groot con-
cern dat ze zelf opgebouwd heeft. Op
haar tachtigste verjaardag ontdekt ze
een complot om haar te vermoorden.
17.30 Tekenfilms: OBeary; Gustav en
MGM. 17.50 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Cubitus en
Bouli. 18.20 Actualités è la une. 18.30
Week-end sportif, Osportmagazine.
Presentatie: Frank Baudoncq. 19.30
Journaalen weerbericht. 20.05 Cinéma
a la une. (herh.). 20.10 Billets doux,
spelprogramma. Presentatie: Thierry
Luthers. 21.25 Pouvez-vous me prêter
votre mari, Engelse tv-film uit 1987 van
Bob Mahoney. William Harris trekt zich
terug in een hotelkamer aan de Rivièra
in de hoop daar rustig te kunnen schrij-
ven. Helaas heeft hij nogal luidruchtige
buren, twee binnenhuisarchitecten op~

zakenreis en een pasgetrouwd stel op
huwelijksreis. 23.10-23.35 Weerberichl
en laatste nieuws.

België/Téle 21
18.45 Cargo de nuit, muziekprogram-
ma. 19.30 Journaal met simultaanver-
taling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Jean Gabin-cyclus: «Crime et
chatiment, Franse speelfilm uit 1956
van Georges Lampin. René Brunei is
verbitterd omdat hij wegens geldgebrek
zijn studie op heeft moeten geven. Hij
woont in een vervallen buurt en beleent
zijn spullen bij de gierige Mme. Horvais.
Om te voorkomen dat zijn zusje een
oude man trouwt om zijn geld ver-
moordt hij Mme. Horvais. Hij wil vluch-
ten, maar zijn vriendin Lili haalt hem
over naar de politie te gaan. 21.45
Nieuws en weerbericht. 22.15 Weck-
end-end sportif. 23.10-23.25 Coup de
film.

TV5
16.05 TVS 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 cöté de chez Fred. 20.40
Champs Elysées. 22.00 Journal télévi-
sé et météo. 22.30 Sept sur Sept
23.30-00.20 Mon oeil.

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 KRO's
ontbijtshow 7.30 Nws. 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws. De
Verbeelding. 9.30 Overloop. 10.02
Wegwezen. 11.03Ophef en vertier.
12.30Nws. 13.08Hier en Nu. 14.03
Langs de lijn, sport en muziek.
(1730 Nws.). 18.08 Meer over min-
der op zondag 19.02 Vekiezingen
in de DDR. 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel (2). 10.30 Mu-
ziekmozaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02Radiojournaal. 14.02 I Is te
Hoopen. 16.02 Hollands welvaren.
17.30 Kom 'ns langs in Des Indes.
19.02 Dat zoeken we op. 20.02
Showtime. 21.00-7 00 Zie radio 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 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02KRO's
hitweek. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 Tijd voor loen. 19.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3, met om
20.02 Studio 3 aktueel; 21 02 Stu-
dio 3 special; 22 02 Studio 3 Live;
23.02-24.00 Studio 3 Hubert on Ihe
air.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de

Kamermuziek: Muz. voor altviool
en piano. 9.00 Musica Religiosa et
Profana. 9.55 Programma-over-
zicht. KRO: 10.00 Eucharistievie-
ring. 11.00 Für Elise. 13.00 Nws.
13.02Opera matinee. 14.00Onder
de groene linde. 14.15 Concert op
de zondagmiddag: Rotterdams Fil.
Órk. met piano. (In de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.00 De Neder-
landen: Werk voor fluit en harp.
16.30 Diskotabel. 18.00 Nws.
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten è la carte. 22.00 Ka-
merconcert: het Britten Kwartet.
23.00-24.00 Finale.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10 00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.50
Het verhaal. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12 00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten ZvdK: 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18 00
Nws. 18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30 Zorg en Hoop
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12 02-13.00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00Sport

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
812 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 Hittentij. 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 en5.30
Nieuws).

Belg. Rundfunk
6.36 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung Uver
Ameröllcheren an Vertellchere. Do-
refjeschwatz. 10.00 Volkslieden
11.05 Schlagersouvenirs. 12.35
Rückblick. 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 Domino.
Die Spielshow des BRF. 17.05
Sportmagasin 18.40 Senioren-
funk. 19.00-21 00 Wunschkonzert.

21.05 Sportresultate vom Woche-
nende.

Luxemburg/RTL
4 00 Musik Non-Stop 7.00 Heimat-
melodie met Edy Hildebrandt. 9.00
Sonntagsfrühstück metRianer Hol-
be. 11.00 Rückblick 12.15 Musik-
parade metStephan Offierowski.
14.00 Wunsch Dir was met Gun-
ther Meyer. 17.00 Sportshop met
Benno Weber. 18.00 Nachgefragt
met Geert Müller-Gerbes 19.00
Volkstümliche Hitparade. 21.00
Country Coach met Achim Graul.
22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traümtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8 05 Volkstümlicht Mati-
nee met Banda di Musicaen het In-
terregional Operachor uit Neede
.10.05 Operette nach Wunsch.
12 05 Musik ist Trumpf. 13.00 Hei-
matmelodie. Folklore rund urn die
Welt. Presentatie: Avia Semadar.
14.05 Was darf es sein? Verzoek-

platenprogramma met Richard
Schippers. 17 00 Der Tag urn fünf
met Ellen Gödde. 18 05 Schellack-
Schatzchen. Das Fernweh im
Schlager met Fried Poestges
19.00 Auf ein Wort. Abendmelodie
met Sabine Meienreis 20.05 Erin-
nerung. 22 05 Musik zum traurnen.
22.30 ARD Nachtexpress.
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Nederland 1

RTL Plus

RTL Veronique

Duitsland 3 West.Duitsland 1

Eurosport

Duitsland 2

radio

11.30 Programm for primary tea-
chers.

00.30-00.35 Laatste nieuws. Aansl.:
AK-Nachrichten.



'Een mens moet met zijn tijd meegaan, nietwaar?'

Eddy Wally droomt van
een eigen showmuseum

" SittardenaarRob Hof (links op deze foto) tijdens de opnamen van 'Hollander voor de
eeuwigheid.

NOS start vanavond nieuwe zesdelige reeks

Sittardenaar voor tv-serie
op zoek naar emigranten
Van onze rtv-redactiï land overgenomen door bijvoor

beeld de WDR in Keulen.

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Het marktaan
deel van de omroepen o{j
Nederland 1, 2 en 3 is sinds!
de komst van 'sterrennet
Veronique met 7 proceni
gedaald van 73 procent tol
66 procent. De Hilversums*
tv-netten streven in de con
currentieslag met Veroni
que naar een marktaandee
van tusen de 60 en 70 pro
cent. Nederland 2 heeft hei
meest te lijden onder dt\
komst van Veronique-nieu
we-stijl. Met name de TROSI
heeft relatief veel kijkers
moeten inleveren. Op d«|
avonden waarop deze omf
roep uitzendt (dinsdag en j
vrijdag) heeft Veroniqu*
twee publiekstrekkers ge'programmeerd: Spijker
hock en 'Wedden Dat'.

Opvallend is dat Nederland 1 da
afgelopen weken de meeste kij-
kers heeft getrokken. Dat is niel
meer gebeurd sinds de start var
Nederland 3 twee jaar geleden
toen de netindeling gewijzigd
werd. Dat blijkt uit gegevens var
de afdeling Kijk en Luisteron
derzoek van de NOS. Het onder'
zoek werd in opdracht van NOS;
en STER uitgevoerd door Intoi
mart over de periode 19 februari i
tot en met 11 maart. Het markM
aandeel van Veronique was voo?
de transformatie in 'sterrennet?
tien procent. Nu is het marktaanfdeel 17 procent. De commerciële
zender heeft zich ten doel gestelcj
een marktaandeel van 30 procenT
te verwerven. Naar Nederland lfkeken in de onderzochte periode!
gemiddeld 1,2 miljoen mensen'
naar Nederland 2 één miljoen efl'
naar Nederland 3 350.000 men|
sen. Veronique trok 650.000 kijf
kers.

Onderzoeker René van Dammenf
van Kijk en Luisteronderzoek
verwacht de komende wekeff
geen drastische wijzigingerf
meer in het kijkgedrag. „De prol
grammering van Veronique ligt
vast. Publiekstrekkers als Spij-
kerhoek, " Soundmix Show en
Wedden dat staan voorlopig nog
geprogrammeerd. Na 1 oktobeï
wordt het weer spannend. Daf
zal Veronique komen met Rofi
Brandsteder en André vafli
Duin."
Van Dammen heeft ook uitgere-
kend op welke manier een adver-1
teerder een hoog bereik, tenmin-
ste 1 miljoen kijkers, kan scorefl;
met tv-reclame. De afgelopen-
twee weken was het aantal recla-'
meblokken met ditbereik op Ne1
derland 1, 2 en 3 samen 65, op!
Veronique 14. „Wanneer een ad-i

verteerder zich wil richten op i
een miljoenenpubliek is zijiT
kans daarop bij de publieke orol
roep bijna vijfmaal groter danbil
RTL-Veronique." I

van gebaren leren.
Nu leven de derde en vierde ge-
neratie nakomelingen in Holan-
da. En, verrassenderwijs, spre-
ken de oudere dorpsbewoners
nog Nederlands met een onver-
valst Zeeuws accent. „Mijn
grootvader schreef nog wel brie-
ven naar Holland, maar wij kon-
den niet schrijven. Op die manier
verwaterde het contact", aldus
de kleinzoon van de uit Oostburg
stammende Jacob Schijve. In-
middels hebben de Braziliaanse
Hollanders geen enkel contact
meer met Nederland.

Limburger
'Hollander voor de eeuwigheid'
laat de successen, maar ook de
mislukkingen zien van emigran-
ten. Wat hebben ze nog met Ne-
derland te maken en hoe levenze
in hun nieuwe vaderland. In de
vijfde aflevering (op zaterdag 14
april om 19.10 uur op Nederland
3) en met als titel 'Post Addis
Abeba' komen ontwikkelings-
werkers in Ethiopië aan het
woord. „Eén van hen is Jack Er-
mers, afkomstig uit een katho-
liekLimburgs gezin. Hij zit nu al
27 jaar als vertegenwoordiger
van de ontwikkelingswerkers
oude garde in Ethiopië", zo laat
Rob Hof alvast weten.
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SITTARD - Met als motto 'Hol-
lander voor de eeuwigheid' start
de NOS op deze zaterdag om
19.10 uur op Nederland 3 met een
serie van zes uitzendingen over
geëmigreerde Nederlanders. De
in Sittard geboren en thans in
Amsterdam woonachtige pro-
grammamaker, cineast en regis-
seur Rob Hof (36) is de bedenker
van deze tv-documentaires.
Daarin gaat hij niet op zoek naar
emigranten, maar naar hun na-
komelingen in Brazilië, Zuid-
Afrika, de Verenigde Staten, Ar-
gentinië, Ethiopië en Sri Lanka.
In een eerste reactie zegt Rob
Hof: „Het is opvallend dat je
kunt constateren dat Hollanders
in den vreemde heel goed weten
hoe ze hun boterham moeten
verdienen, maar ze blijven tege-
lijkertijd toch heel erg aan elkaar
hangen. Die emigranten zijn
vaak vreselijk conservatief ge-
worden en houdenvaak nog vast
aan de kerk." Rob Hof maakte in
het verleden ook tal van tv-docu-
mentaires over 'derde wereldlan-
den' en over politiek onderdruk-
te burgers in o.a. Havanna, Po-

Cuba en Chili. Die program-
ma's werden in ons land uitge-
zonden door IKON, KRO, VARA
en NOS en vanwege hun opmer-
kelijke kwaliteit in het buiten-

De eerste aflevering van van-
avond '130 Jaar Hollandse een-
zaamheid' gaat terug naar de tijd
van rond 1860, toen Zeeuwse
emigranten naar het binnenland
van Brazilië trokken op zoek
naar land en welvaart. Rob Hof
zorgt voor beelden uit het dorpje
Holanda, dat zon vierhonderd
kilometer ten noorden van Rio
de Janeiro ligt, langs een onge-
plaveideweg in de wildernis. De
bewoners van de schamele huis-
jes hebben on-Braziliaanse ach-
ternamen als Jansen, Laurett,
Schijve, Kruger, Reijnhoudts en
Smoor.
„Zij hadden nooit moeten gaan,
dan hadden we het nu veel beter
gehad." Dat zegt één van de in-
woners van Holanda over de
tocht die zijn grootouders van
Zeeland naar Brazilië maakten
om 'het gelukte zoeken. In 1860
scheepten 504 Zeeuwen, afkom-
stig uit plaatsen als Cadzand,
Breskens en Oostburg, zich in
om tien weken later na een barre
tocht in Brazilië aan te komen.
Ze spraken geen woord Portu-
gees en moesten het bebouwen
van koffie en ananas door middel

Eenzaamheid

Jos Krul en Maykel van der Meer met demonstratie taekwondo

Limburgers op
tv bij Tineke

Van onze rtv-redactie
HOENSBROEK - JosKrul (32) en Maykel van der Meer (8), beide uit Hoensbroek, zullen zondagmiddag
op tv bij 'Tineke' een demonstratie taekwondo ten beste geven. In ditRTL Veronique-programma, dat om
16.00 uur begint, laten beide sportlieden zien welke mogelijkheden men heeft om zichzelf te verdedigen.
JosKrul beoefent de taekwondo-sport in zijnvrije tijd al meer dan 25 jaar. Hy is leraar van zijn eigen ver-
eniging in Hoensbroek en in het dagelijks leven werkt hij als orthopedisch instrumentmaker in het zie-
kenhuis St. Annadal in Maastricht. Maykel van der Meer is van kindsbeen af aleen 'fanatieke' leerling en
gezien zijn jeugdige leetijd gaat hij uiteraard nog naar school.

De zogeheten 'screentest' om in beeld te kunnen komen hebben beideLimburgers zojuist. JosKrul: „We
doen mee aan het zogeheten 'Kinderfestival), dat een onderdeel vormt van het programma van Tineke.
Een tijdje geleden heeft ze daarvoor een oproep gedaan.Er waren nogal wat kandidaten. Dus vinden we
het natuurlijk prettig dat we de eindselectie hebben gehaald."
JosKrul noemt taekwondo een sport voor iedereen. „Je bent vooral bezig met voet-, vuist- en denkwerk.
Op latere leeftijd ontdek je daarvan de positieve uitstraling." Jos Krul is meervoudig Nederlands kam-
pioen taekwondo en als leraar leidt hij zowel kinder-, junioren en seniorengroepen op voor deze sport.

" Maykel van der Meer (links) en JosKrul, zoals we ze zondagmiddag in het programma
'Tineke'bijRTL Veronique in actie kunnen zien. Foto: DRIEPOOT.
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Van onze rtv-redactie
GENT - Door zijn medewerking aan 'Lava' (steeds op dinsdagavond op het eerste net van
deBRT-televisie) is de populariteit van de Vlaamse charme-zangerEddy Wally weer aan-
zienlijk gestegen. Kamagurka, uitvinder van grappen en scenarist van 'Lava', heeft de be-
kende zanger gevraagd om 'Eddy Wally in Space' te spelen. „Sinds kort heb ik nu ontekt
dat ik kan acteren. Dat is een nieuwe ontwikkeling in mijn carrière. Is dat niet fantas-
tisch?", fleemt de zanger die beweert ook in Holland zeer geliefd te zijn.

Hij heeft leuke herinneringen be-
waard aan zijn samenwerking
met Kees van Kooten in 'Eddy
Wally in Space'. „Kees is een
vakman. Weet je dat de Neder-
landse televisie alle afleveringen
van 'Lava' heeft gekocht? Met de
VPRO zijn inmiddels al afspra-
ken gemaakt voor een tweede
reeks. De eis van de Hollanders
was dat ik weer zou meedoen.
Het moet zijn dat ze in Nederland
iets in me zien. Een andere ver-
klaring heb ik daar niet voor. Ze
kennen me goed in Nederland.
Ik was ooit te gast bij Willem
Ruis, zelfs Willem Duys heeft me
in zijn programma ontvangen.
Ook Ivo Niche had belangstel-
ling voor mijn werk en ik herin-
ner me nog helder mijn optreden
in de nachtshow van de Vara.
Trouwens, Johnny Hoes zegt dat
myn platen goed verkopen in
Nederland".

" Hij beschouwt zichzelf
als een zeer gelukkig ar-
tiest.

„Ik ben zeer tevreden. Ik heb
geen tijd om veel na te denken,
want ik ben voortdurend met al-
les en nog wat bezig. Is er iets
heerlijker als je weet dat Mariet-
te, mijn lieve vrouw, al die jaren
trouw achter mij is blijven staan.
Ze is een geweldige steun in
moeilijke dagen."

" Als artiest word je ge-
boren?

„Ik denk het, want ik ben alles-
zins een natuurtalent. Ik denk
dat ik mijn talenten van God heb
gekregen".

" Je bent een gelovig
mens?

„Ja. Mijn fans weten dat. Als ze
naar de Franse bedevaartplaats
Lourdes gaan brengen ze altijd
een beeldje van de heilige Maria
voor me mee. Ik ben ze daar zeer
dankbaar voor".

" Waar blijf je de energie
vandaan halen om jena al
die jaren in het vak over-
eind te houden?

' „Ik heb nog nooit pillen geslikt.
Ik weet niet wat stimulerende; middelen zijn. Je moet me daar

i niets over vragen. Ik ken dat ge-
■ vaarlijk spul niet eens".

" Moet een artiest op een
bepaald moment in zijn
carrière kunnen stoppen?

„Nee. Als je stopt krijg je als ar-
tiest waarschijnlijk een depres-
sie. Ik denk voorlopig niet aan
ophouden. Ik ben nog altijd blij
als een kind als ik naar de studio
ga".

" Waarom heb jeeen new-
beatversie van 'Chérie', je
bekendste hit, gemaakt?

„Een mens moet met zijn tijd
meegaan, nietwaar? Ik word zeer
veel in discotheken gevraagd.
Dat is een enorm publiek, ik

moet altijd maar handen schud-
den".

" Hoe belangrijk is geld in
je leven?

„Zonder geld kun je niet leven.
Het gebeurt dat ik met mijn
vrouw soms naar een fijn restau-
rant ga. Helaas, ik heb zon druk-
ke zaak in het Oostvlaamse Ert-
velde, dat ik daar voortdurend
aanwezig moet zijn".

" Zijn de meeste zangers
en zangeressen voortdu-
rend met zichzelf bezig?

„Ik weet dat niet goed, omdat ik
min of meer buiten het circuit
sta. Van dat egoisme heb ik ge-
lukkig geen last".

" Je droomt al jaren van
een Eddy Wally-museum.
Wordt die droom ooit wer-
kelijkheid?

„Dat zou prachtig zijn: mijn eer-
ste showpak, mijn eerste gouden
plaat in een museum. In Ameri-
ka bouwen ze voor alles en nog
wat een museum. In België ligt
dat veel moeilijker. Ze zijn hier
niet zo fier op hun eigen arties-
ten".

" Je bent altijd jezelf ge-
bleven. Is dat het gevolg
van je opvoeding?

„Mijn vader was een streng
iemand. Ze hebben thuis altijd I

hard gewerkt. Van vader moest
ik privélessen notenleer volgen.
Het gevolg daarvan is dat ik alle
instrumenten kan bespelen: ac-
cordeon, gitaar, drums, orgel,
enz. Er zijn nog weinig zangers
die zonder microfoon kunnen
zingen. Ik kan dat nog altijd. En
zeg nu eerlijk: hoeveel artiesten
kunnen muziek lezen?"

" Hoe kun je al die tek-
sten van je liedjes blijven
onthouden?

„Er zit een soort computer in
mijn hoofd. Geef me de beginre-
gel van om het even welk liedje
en ik zal meteen verder zingen.
Dat is het vak, hè. Ik heb in de
Sovjetunie zelfs in het Russisch
gezongen. Je moet je als artiest
aanpassen in het land waar je op
toernee bent. Ik heb in de Sovjet-
unie in de duurste hotels gelo-
geerd, ik kreeg er alle dagen ka-
viaar".

" De mensen hebben te-
genwoordig nog weinig
tijd voor elkaar?

„Ik heb altijd tijd voor de men-
sen. Wie me na een optreden
wenst te spreken is altijd wel-
kom. Er zijnzeer veel mensen die
met hun problemen naar me toe
komen. Ik luister altijd naar hen,
ze weten dat ik een groot hart
heb. Mag ik besluiten met te zeg-
gen dat dit een gesprek van hart
tot hart was?".

Limburgs dagblad m

Nederland 1
trekt meeste

kijkers

show

"Eddy
Wally: Jk ben
alleszins een
natuurtalent
en ik luister
altijd naar de
mensen. Ze
weten dat ik
een groot hart
heb."
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