
Hospi-taalLimburgs Dagblad
Losse nummers ’ 1,45Telefoon 045-739911 Hoofdredacteur Ron BrownPostbus 3100,6401 DP Heerlen

72e jaargang nr. 71.(rdag 24 maart 1990.

.versmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.
"— i ■ —

opinie

Steekspel rond
gijzelingen
in Libanon

PAGINA 5

hekelt houding
(gemeenteraden
a PAGINA 7

i MW'er Raymond Smeets

sport

De nieuwe start van
José de Cauwer

PAGINA 31

Worstelaars raken
hootd nooit kwijt

PAGINA 32
Raymond Smeets,

het lieverdje van MW
PAGINA 33

vrijuit
Mergelgroeve ENCI

gaat terug naar
Moeder Natuur

PAGINA 33
De infiltrant is een boef

PAGINA 35
'Dokter F. noemde me

hondje'
PAGINA 37

"Vincent van Gogh in
beeld

PAGINA 48 " Waar nu nog de machines ronken
heerst ooit weer MoederNatuur.

ZOMERTIJD

If)EN HAAG - De zomertijd
[zal vannacht om 02.00 uur
[ingaan. De klok wordt dan
[één uur vooruit gezet naar

3.00 uur. Op zondag 30
fcptember gaan dewijzers om
P-00 uur weer een uur terug.

w bijna alle Europese landen
[ zal de zomertijd op deze[ tijdstippen beginnen en
I eindigen. Het Verenigd
' Koningkrijk en lerland

de zomertijd op 28
Oktober en IJsland __> hel

e«ige land in Europa dat niet
meedoet.

ZONDAG
25

maart

het weer

j^SELVALLIGEN KOELER
Ifih aaS is er vrÜ vee' bewol-
Ithf Waaruit af en toe wat re-
L^ kan vallen. De middag-
}«^Peratuur is ongeveer 13, iK"en en er staat een vrij
ji|*chtige zuidwestenwind.
,(("".en draait de wind naar;ijjr^dwest, vallen er enkele
I\ 'ei», maar er is ook af en toe
l| ," Het wordt 9 graden. Voor-

* nachts wordt het kouder.
O^agnacht lipt de mini-
Vu bij hetV^sPunt.
I|w actuele informatie be-
k!lende het weer in Limburg
V, l u bellen 06-91122346S>AAG:C°P: 06.35 onder: 18.59
j^op: 05.33 onder: 16.09
CftGEN
C°P: 07.32 onder: 20.01
/^«op: 06.47 onder: 18.35

Gericht
De Limburgse verpleegkundigen
en verzorgenden hebben zich in
meerderheid uitgesproken voor 'ge-
richte actie. Er bestaat weinig be-
hoefte aan 'ludieke toestanden' om
kracht bij te zetten aan hun eis om
meer loon. Dat blijkt uit een enquê-
te van de VVIO (Verpleegkundigen
en Verzorgenden in Opstand) in de
Limburgse instellingen.

De woorden harde actie durft Hans
van Ewijk van VVIO Limburg nog
niet in de mond te nemen. De acties
zullen zich vooral op Den Haag
moeten richten, alhoewel de ver-
pleegkundigen en verzorgenden
ook niet wars zijn van acties in de
instellingen, aldus de VVIO-er.

Sovjetfunctionaris:
'Duitsland in
NAVO onder

voorwaarden'
MAINZ - De Sovjetunie is onder ze-
kere voorwaarden bereid in te stem-
men met het NAVO-lidmaatschap
van een verenigd Duitsland. Het
hoofd van de afdeling internationa-
le betrekkingen van het centraal co-
mité van de Sovjetunie, Valentin
Falin, heeft dit gisteren gezegd op
de Westduitse televisie.

Volgens Falin moet eerst duidelijk
zijn wat 'het eindstation' zal zijn, en
moet de vraag worden beantwoord
wat de beste oplossing is voor het
Europese veiligheidsvraagstuk. Die
oplossing moet dan vervolgens ge-
zamenlijk nagestreefd worden, al-
dus Falin, die ook ambassadeur in
de Bondsrepubliek is geweest.

HEERLEN - Alle boeren - en
niet alleen de akkerbouwers -zijn door de bonden opgeroepen
aanstaande maandag bij slecht
weer hun tractoren aan de wegte
zetten met de zwaailichten aan.
Met deze stille actie willen de
boeren laten zien dat zij nog
steeds paraat zijn om te demon-
streren. Maandag en dinsdag ko-
men de EG-landbouwministers
in Luxemburg bijeen waar ook
de graanprijzen en graanproduc-

"Leden van de vaste Kamer-
commissie Verkeer en Water-
staat hebben gisteren per heli-
kopter de storm-aanslagen op
de Nederlandse kitst met eigen
ogen aanschouwd. Minister
Maij-Weggen (Verkeer en Wa-
terstaat) heeft voorlopig dertig
miljoen voor herstel uitgetrok-
ken, maar een meerderheid in
de Tweede Kamer acht dit 'vol-
strekt onvoldoende. Foto: leden
van de vaste Kamercommissie
bekijken de duinafslag bij Zou-
telande in Zeeland.

Limburgse verpleegkundigen in meerderheid vóór

Acties in ziekenhuizen
Van onze redactie

HEERLEN - De Vereniging
Verplegenden en Verzorgen-
den In Opstand (VVIO) begint
volgende week met acties in
de ziekenhuizen. Deze organi-
satie met 4.500 leden is niet ge-
bonden aan de onderhandelin-
gen, voert haar eigen strijd
voor meer salaris en minder
werkdruk. Wat de vakbonden
vragen (6 procent) is haar on-
voldoende.
De VVIO heeft een totale salarisver-
betering gevraagd van 8 procent. De
met haar samenwerkende Neder-
landse Maatsch-ippij Verpleegkun-
de(NMV) het Maal-
ais onderhani . mag de
NMV nu nog oproe-
pen. Donderdag stelden de werkne-
mers de werkgevers bij de start van
de CAO-onderhandelingen voor het
ziekenhuiswezen een ultimatum; op
11 april moet de Nationale Zieken-
huisraad (N7.i) duidelijkheid ge-
ven.

De bonden hebben een looneis van
6 procent gesteld. De NZR kwam bij
dit begin van de onderhandelingen
niet verder dan 2,75 procent. Inmid-
dels zijn de werkgevers met 'Den
Haag' in kontakt over verhoging
van de loonruimte. De NZR mikt op
een totaal van vier procent en hoopt
daarover vóór of op 11 april meer te
kunnen zeggen.

Het is voor de VVIO duidelijk dat er
in ieder geval te weinig verhoging in
het vat zit. Vandaar dat zij tot tus-
sentijdse acties heeft besloten.
Maandag komen de VVIO-kaderle-
den bijeen om over het draaiboek
voor de komende weken te praten.

Boerenprotest
met zwaailicht
tieprobleinatiek aan de orde ko-
men. De Duitse boeren zijn van
plan op die dagen enkele grens-
overgangen te blokkeren.
Het mooie 'landweer' dat voor
maandag wordt verwacht is er
oorzaak van dat een geplande

grote protestmanifestatie in
Utrecht niet doorgaat. Westbra-
bantse boeren wilden maandag
massaal naar de Domstad gaan
voor een bijeenkomst waarop de
Amerikaanse boerenleider Merle
Hansen, Sicco Mansholt en prof.
De Hoog zouden spreken.

Het was overigens de bedoeling
dat de boeren met 'gewoon' ver-
voer naar Utrecht zouden reizen
en niet per tractor.

woonblad

Huiseigenaar
betaalt vaak
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Drie doden bij
schietpartij

in Heythuysen
HEYTHUYSEN - Bij een schietpar
tij in de nieuwbouwwijk Tilshoek
in Heythuysen zijn gisteravond kor
voor middernacht drie doden geval
len. De juiste toedracht van dez<
schietpartij was bij het ter pers<
gaan van de krant nog onduidelijk
Ook over de identiteit van de sla
offers kon de politie nog geen mede-
delingen doen.

St.-Pietersberg
na mergelwinning
stil moerasgebied

Van onze verslaggevers
MAASTRICHT- De St.-Pietersl
wordt na het beëindigen van dg
mergelwinning omstreeks 2025 een
voor toeristen verboden natuurge-
bied. Er is een dikke streep gehaald
door het oude plan om de berg na da
exploitatie te bestemmen voor rel
creatiedoeleinden. De St.-Piei
berg wordt straks het domein
moerassen, reptielen en zeldzam^
planten.

# Zie ook pagina 33

Ed Nijpels
burgemeester

van Breda
DEN HAAG - Het VVD-Tweede
Kamerlid Ed Nijpels wordt burge.
meester van Breda. Het kabinet
heeft gisteren besloten Nijpels voor
deze functie voor te dragen. Wan-
neer de benoeming ingaat is nog
niet bekend.

Nijpels (39) was na zijn doctoraal-
studie rechten lid van de gemeente:
raad in Bergen op Zoom. In 1977
werd hij lid van de Tweede Kamer
voor de VVD. In 1982 werd hij geko-
zen tot fractievoorzitter, na het ver-
trek van Hans Wiegel naar Fries-
land. Van 1986 tot 1989 was hij mi-
nister van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu.

(ADVERTENTIE)
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zit v loge.
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ItGL
Reken Centrum Limburg

Computerservice en Automatisering

* CONSULTANCY
* SOFTWARE
* HARDWARE
* MAATWERK
* OPLEIDINGEN

Reken Centrum Limburg
Steenberj;straat 5 en 42
6465 AB Kerkrade
045-424040/413741

j Belangstelling is^S Vsvoor techniek? W^*

HCG Sittard houdt Open Dag
vandaag, zaterdag 24 maart
van 11.00-16.00 uur
ledereen is van harte welkom.

JSSF
Mgr. Buckstraat 6 Sittard Apparatenbouw

Industriële montage
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PROMENADE 55 HEERLEN
HEERLENSEWEG 36 SCHAESBERG
GROTE STAAT 47 MAASTRICHT
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T.W.V. / 995.- OP DE
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Nieuw
Ze heeft een nieuwe tentoonstelling
bij Galerie Dis, geopend door Wil-
lem K.Coumans, die ook de tekst
schreef voor een boek dat eerlang
over haar en haar oeuvre zal ver-
schijnen. Andermaal een teken van
leven. „Het is heel anders", veron-
derstelt ze. „Je moet maar denken"
- dit gekscherend - „ik begin elke
twee jaareen nieuw leven". Wat an-
ders is, is dat de nieuwe prenten,
van niet geringe formaten, schitte-
rend, poëtisch en warm van kleur,
geheel ontdaan zijnvan dat beweeg-
lijke, verhalende of expressionisti-
sche dat de vorige kenmerkte.
Wie nu de witte galerie Dis binnen-
komt komt binnen als in een kerk,
dat zou een te krasse transformatie
zijn voor wat ooit een brouwerij
was, maar toch op zijn minst: als in
een oord van meditatie. Zij ver-
klaart de ontwikkeling uit een in-
dringender kennismaking met het
medium papier, dat toch haar kun-
stenaarsleven al van voor haar stu-
die met de andere Amsterdamse
Limburgers bij H. Campendonck
aan de Rijksacademie moet hebben
begeleid, ten tijde van de Maas-
trichtse papiermanifestatie. Haar
bladen zijn unica geworden, colla-
ges van verschillende handgemaak-

te en voorbewerkte papiersoorten,
die zij hanteert met een verbluffen-
de, schijnbaar tot haar talent beho-
rende handvaardigheid, zoals wij
die ook aantreffen bij Marijke Stul-
tiens, die ooit van een reis naar
Egypte terugkwam met een reeks
luisterrijke unica van papier.

exposities

Hommage aan
Van Gogh

VENLO- In het kader van het her-
denkingsjaar Vincent van Gogh
wordt in het Museum Van Bommel-
Van Dam, Deken van Oppensingel 8
te Venlo, van 25 maart tot en met 6
mei de tentoonstelling 'Hommage
aan Vincent van Gogh' gehouden.
Twintig internationaal bekende
beeldende kunstenaars eren Vin-
cent van Gogh ter gelegenheid van
zijn honderdste sterfdag met door
hen ontworpen affiches getiteld

Vincent.
Kunstenaars voor wie Vincent van
het grootste belang is geweest voor
de ontwikkeling van hun kunste-
naarschap werken geheel belange-
loos mee aan deze tentoonstelling.
Daartoe behoren onder andere Pe-
ter Blake, Alan Charlton, Enzo Cuc-
chi, Luciano Fabro en de Tsjechi-
sche dichter en beeldend kunste-
naar Jiri Kolar. Kolar maakt colla-
ges, hij gebruikt hierbij reproduc-
ties van kunstwerken van door hem
bewonderende kunstenaars en tek-
sten die dan samen door hem tot
een nieuw beeld worden getransfor-
meerd. Met deze hommages belicht
Kolar op zijn manier de kunstge-
schiedenis. Voor Kolar behoort ook
Vincent van Gogh tot een van de
Stamvaders van de kunst.
De officiële opening vindt morgen
om 11.30 uur plaats. De tentoonstel-
ling duurt tot en met 6 mei en is ge-
opend dinsdag tot en met vrijdag
van 10-16.30, zaterdag, zondag en
eerste paasdag gesloten.

Erie Toebosch
onderweg

ROERMOND - Het Roermondse

Gemeentemuseum, Andersonweg
4, laatvan 24 maart tot en met 27 mei
schilderijen en zeefdrukken zien
"van de Limburgse kunstenaar Erie
Toebosch. Het werk van Toebosch
wordt gekenmerkt door een gelei-
delijke ontwikkeling. Zijn onder-
werpen zijn vaak een meditatie over

de tijd. Het kleurrijke, maar toch in-
getogen en afgewogen palet én de
voorliefde om zich soms uit te druk-
ken in symbolen en tekens zijn ka-
rakteristiek voor hem. De expositie
is te bezichtigen dinsdag tot en met
vrijdag van 11-17 uur en zaterdag en

zondag van 14-17 uur, 13 en 15 april
gesloten.

" Hommage aan Van Gogh van JiriKolar, te zien in Venlo

kunst

Expositie van nieuw werk in galerie Dis

Transcendente abstracties
Marianne van der Heijden

MAASTRICHT - Het zal min-
der dan drie jaar geleden zijn
dat Marianne van der Heijden
een opmerkelijke tentoonstel-
linghad in de zalen van galerie
Dis in de Maastrichtse Tafel-
straat. Of de tentoonstelling zo
heette, of dat wij zelf die naam
eraan hebben gegeven staat
ons niet meer bij, maar ze leeft
in de herinnering voort als 'Te-
ken van Leven. Misschien
omdat ze een come-back bete-
kende na een periode van peri-
kelen, waarin zich thema's
hebben aangediend die gestal-
te zouden krijgen in acryl-
schilderijen als 'angstaanja-
gende angst' en droge-naalden
als 'Waarschuwing' en 'Eros en
Thanatos' en waarin zij zelf de
uitspraak opschreef: zolang je
niet morsdood bent moetje te-
ken van leven geven.

Het is intussen niet zo dat het ooit
lang aan levenstekens van Marianne
van der Heijden heeft ontbroken:
tekens uit een leven van ingrijpende
ontwikkelingen, waarin zij uit een
veelvoud van creatieve mogelijkhe-
den, waartoe een aantal niet geringe
vaardigheden behoorde in de mo-
numentale kunst, tenslotte koos
voor de grafiek. Waarmee zij waar-
schijnlijk de meeste publieke be-
kendheid heeft gekregen. Haar
houtsneden, kleuretsen en inge-
kleurde etsen hebben een grote ver-
spreiding gevonden, niet alleen via
de collecties van de kunst-uitleen-
diensten waarin zij ruim vertegen-
woordigd zijn. Het moet een in-
drukwekkende collectie zijn die
haar eigen exemplaren en tekenin-
gen bij elkaar vormen, opgeslagen
buitenshuis, omdat het huis op de
Papenweg ze niet meer bergen kon.
'Een teken van leven' mocht het eer-
dere werk ook heten, bedenken we
achteraf, omdat de meeste bladen
sinds de jaren zeventigvan een hele
vrije en beweeglijke figuratie zijn
geweest, waarin het wemelt van le-
vensvormen, van primair tot heel
gecompliceerd en antropomorf- uit
een wereld vol bizarre fantasie, on-
der zee en in de lucht, zelfs buiten-
aards. Het heeft Marianne van der

Heijden aan denkbeelden over het
groteen het kleine leven en aan ge-
voel voor het dramatische, poëti-
sche en een enkele maal lichtjes ko^
mische zelden ontbroken. Het wa-
ren schaarse momenten waarin haar
handen waren 'als staken, haar voe-
ten als vastgeraakte zuignappen' -
ze geen tranen meer had, maar
'keien achter je ogen, een hoofd vol
stenen.

"Marianne van der Heijden

Oosters
De unica van Marianne van der
Heijden hebben een meditatieve
verstilling, waarvan men geneigd is
de oorsprong te zoeken in tantrisme
en in vormen van oosterse wijsbe-
geerte waarmee ook in onze cul-

tuurgebieden in toenemende mate
wordt geadverteerd. Het gebruik
van papiersoorten uit het verre oos-
ten leidt misschien tot het denk-
beeld, dat onjuist is.
Ze liggen in haar atelier opgesta-
peld in fl:nterdunne vellen, in tere
kleuren gedoopt, of hangen op als
geknipte en gescheurde fragmen-
ten. Of ze zijn er in rollen, zoals ze
zijn verbonden uit Japan, voorzien
van onleesbare lettertekens. Het
kan goed zijn dat het materiaal zelf
voert tot een resultaat dat in alle cul-
turen trekken heeft van overeen-
komst. De ongewone stilte van
iederblad - ze zijn tesamen fraai en
kundig opgehangen - snoert ieder-
een de mond die geneigd is de nieu-
we expressie puur esthetisch te noe-
men: puur in de zin van uitsluitend.
Dat ze puur zijn in de zin van op-
recht van intentie lijkt onbetwist-
baar. Ze scheppen een wereld waar-
in het mensdom en het levend ge-
dierte verdwenen is om plaats te
maken voor abstracties, waarin een
transcendent soort leven niettemin
gebleven is, dat warmte kent en
klank, als een soort muziek. Wat het
ontstaan van de nieuwe reeks mis-
schien meer verklaart dan de ont-
moeting met de papiermanifestatie
zou - inderdaad - een nieuw leven
kunnen zijn in het kunstenaarschap
van Marianne van der Heijden. Zij
kan uit de beginfase van dat kunste-
naarschap en derhalve van het le-
ven de oude iconografie en de bij-
belse beelden niet afzweren en wil
dat mischien ook niet: zij spreekt
over een scheppingsproces van zes
arbeidzame dagen. Dit is de zeven-
de dag die vrede gaf en rust. Een
zondag.

pieter defesche

Twee Poolse
kunstenaars
hij Ipomal

LANDGRAAF - In de Landgraafse
galerie 'Ipomal' opent zondag 25
maart om 15.00 uur de heer JanLa-
recki, cultureel attaché van de Pool-
se ambassade in Den Haag, een ten-
toonstelling van twee Poolse kun-
stenaars. Schilderijen van Waclaw
Kuczma en beelden van Leszek
Kuchniak zullen van 25 maart tot en
met 22 april in galerie Ipomal, Kerk-
weg 2, te bezichtigen zijn.
De werken van Kuczma (33) zijn
niets anders dan een proces om het
ware leven om hem heen te presen-
teren. Hij schildert wat hij ziet, heeft
gezien en wat in zijn geheugen is
blijven hangen. De wereld van zijn
schilderijen is vrij van illusies en
opgebouwd uit gebeurtenissen die
overal en elke dag voorkomen.
Kuchniak (38) is zowel beeldhouwer
als schilder en tekenaar. Hij won
een aantal prijzen en eervolle ver-

meldingen voor zijn werken. De ex-
positie is geopend, donderdag tot en
met zondag van 13-17 uur.

Ger Stalienberg
in Arüsart

MAASTRICHT - De in Maastricht
geboren kunstenaar Ger Stalien-
berg exposeert vanaf vandaagtot en
met 28 april in GalerieArtisart, Gro-
te Gracht 43.
De schilderijen van Stalienberg ge-
tuigen van realisme, maar zijn al-
lang niet meer een bekend plaatje
van 'de werkelijkheid. Ze zijn gela-
den met de magie van het pure
waarnemen. Een waarnemen van
een interactie tussen licht, kontrast,
kleur en sfeer. Afgebeelde voorwer-
pen zijn vaak waardeloze materia-
len zoals; puin, afval, vodden en
stukken hout. Op de schilderijen
stralen deze materialen alsof ze met
liefde bekeken zijn. Stallenbergs
realisme kenmerkt zich door veel-
zijdigheid en diepgang, door ab-
stracte kwaliteiten en kracht. Dins-
dag tot en met zaterdag kan men de
werken van deze kunstenaar aan-
schouwen van 13.30-17.30 uur.

recept
Macaroni met romige
tomatenvleessaus
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g kalfsgehakt, 1 middelgrote ui,
2 elolie, 1 teentjeknoflook, 250 g ge-
sneden soepgroenten, 1 literblik ge-
pelde tomaten op sap, zout en pe-
per, 1 tl Italiaanse kruiden, 400 g
macaroni, ■'/_ 1 slagroom, geraspte
kaas.

Pel en snipper de ui. Verhit de olie
en pers er de knoflook boven uit.
Bak de ui ca. 2 minuten mee, voeg
het gehakt toe en bak het rul. Voeg
de soepgroenten en de gepelde to-
maten met vocht toe. Breng dit alles
al roerend aan de kook en laat op
zacht vuur zonder deksel op de pan
ca. 10 minuten pruttelen en eventu-
eel iets binden. Voeg naar smaak
zout, peper en kruiden toe. Kook in-
tussen de macaroni volgens de ge-
bruiksaanwijzing in ruim water met

een klontje boter en een snutje zout.
Giet af en laat de macaroni goed uit-
lekken en blus af met koud water.
Neem de pan met het gehakt van
het vuur en roer er de slagroom
door. Serveer hierbij een komkom-
mersalade en natuurlijk de geraspte
kaas er apart bij.
TIP: Dit gerecht is ook te gebruiken
bij andere pasta's, lasagne en pizza-
vulingen.

hub meijer

verder...
...is er vanaf morgen tot en met 25
april een expositievan JefWishaupt
te bezichtigen in galerie Wolfs,
Hoogbrugstraat 69 in Maastricht.
De tentoonstelling laat edelsmeed-
werken en beelden zien. Open wo
en vr 14-18 uur, do 18-20 uur, za 10-
-17 uur en zo 13-17 uur.... vindt vandaag om 17 uur in de ex-
positieruimten van het nieuwe Ho-
tel Kasteel Vaalsbroek de opening
plaats van de tentoonstelling van de
kunstschilder Math Schrouff uit
Vaals.
...zijn er in galerie Drie 05, Over-
toom 305 in Amsterdam tot en met
21 april nieuwe werken te zien van
de Limburgse kunstenaar Frans
Tummers.

Expositie De
in Arnhen

ARNHEM - In het conci
bouw Musis Sacrum in An
is vanaf 19 mei acht wekenir
een grote tentoonstelling*-
-300 werken van de Spaansi,
realist Salvador Dali te zief
werken zijn afkomstig var
Strappon Foundation, dieP|
groot aantal kunstwerken^
Dali beheert.
Onder de werken die w(T
geëxposeerd bevinden r
plastieken, juwelen, grafiet
schierijen. Ze worden in |rj
grote zaal getoond, die vo<L
expositie wordt voorzien L
een electronische beveiligr
installatie. *■
De toegangsprijs voor der
toonstelling gaat 15 guldertr
dragen.

Een onlangs in Rome gehoi
expositie van dezelfde wa
van Dali trok 160.000 bezoel
De directie van Musis Sal
verwacht in Arnhem ookn
grote toeloop.

Oplossing van gistel

GUER R I L 1
R-V lOOL
IN-BON-B
EIK-S-Bj
PELS - 0 0 i
-MOORKOf
LANS - T R i
ENT-N-Dfi
ED--B 0 A - «
U-T0 0 R N -
WATE R M E i

Limburgers in
Jeugdorkest

HEERLEN - Hoornist René Pagen
van fanfare St. Caecilia Jabeek en
slagwerker Bert Flas van de Phil-
harmonie van Bocholtz zijn geselec-
teerd voor het Europees Jeugdor-
kest, dat deze zomer een tournee
naar Oost-Europa gaat maken. Bei-
de musici studeren momenteel aan
het conservatorium van Maastricht.
In totaal zijn tien jongeNederlandse
vakstudenten in het orkest opgeno-
men.

cryptogram

Horizontaal: 1. Krijgt u schoon in 't handje
(12); 10. Wentelt ook achterstevoren (5);
11. Schijn-vertoning? (9); 12. Is en blijft
voor Engelsen altijd een wild. dier (4); 13.
Hoofddeksel waarmee rrien anderen pijnlijk
kan treffen (5); 14. Is in wild west-rodeo's
bestemd om cowboys het vallen te veraan-
genamen (4); 17. Brondrank (8); 19.Kwel-
geest die met 'n tas terug om een tafel
loopt? (6); 21. Runderen die vlug zijn? (6);
22. Gul met loten? (8); 24. Zou zij ook niet
hebben geweten waar Abraham de mosterd
haalde? (4); 25. Rillend dier? (5); 26. Zit-
meubel in een sociëteit? (4); 30. Man van
wetenschap wiens salaris onvoorstelbaar
grote cijfers weergeeft? (9); 31. Als u nu
als eerste eens naar deze stad in Italië gaat?
(5); 32. Kok ten behoeve van naaisters?
(12).

Verticaal: 2. Gemakkelijk te ver.Ü
voedsel? (5); 3. 't Voormalige eilaf
een buitenlander (4); 4. Individuele
wedstrijd? (8); 5. Gezonde bezighe J6. Sluiting van een Brits concern? :
Vliegtuig met een grote overvloe^waardevolle voorwerpen? (9); 8. I
zonder originaliteit? (14); 9. Zo te h< j
dit 75% lasterlijke taal (14); 15. Zwar
insekten? (5); 16. Handwerk waarna'i
vrouwen heftig verlangen (5); 18. V<
kaar krijgen door onsamenhangel.
spreken? (9); 20. Sport die yelen gra*
woorden doen! (8); 23. Blijft v ke'.
niet fietsend, wel varend! (6); 27. Dü;
ders zo te horen even naar! (5); 26-\voor rustzoekenden? (4); 29. Woonlll
waar het ijselijk koud kan zijn (4).
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Tempo 100
Volgens de minister-president bestaat er in de mi-
nisterraad wel overeenstemming over de hoofdlij-
nen van de scherpere aanpak van hardrijders en
het plan om de maximumsnelheid in de Randstad
weer te verlagen naar 100 kilometer per uur. Lub-
bers verwacht dat het kabinet volgende week vrij-
dag een definitief besluit zal nemen over de plan-
nen in de nota rijsnelheden van minister Maij.

Volgens de bewindsvrouw kunnen de extra kosten
van de intensievere politiecontrole op te hard rij-
denworden betaald uit de hogere opbrengst van de
bekeuringen.

Dok vertrek westelijke ambassade-medewerkers verzoekt

Moskou: journalisten
moeten Litouwen uit
|KOU - Moskou heeft gisteren buitenlandse correspon-
'"en tegengehouden aan de grens van Litouwen en zal dege,-
[Jdie er al zijn verzoeken het land te verlaten. Geen corres-jlent krijgt nog toestemming voor een bezoek aan Litou-
i zo is gisteren vernomen van een functionaris van het mi-
frie van Buitenlandse Zaken in. Moskou. Daarnaast heeft
"bureau protocol' van hetministerie westelijke ambassades
wcht hun medewerkers die op het ogenblik in Litouwen
Jbinnen een tijdsbestek van 12 uur terug te roepen, zo werd
'omen uit westelijke diplomatieke bron inMoskou. Woord-eer Marlin Fitzwater van het Witte Huis heeft gisteravond
Igedeeld dat de VS inmiddels een protest hebben inge-
Id tegen de uitwijzing van twee Amerikaanse diplomatentotouwen.
■

&ovjetpersbureau TASS meld-
Jt Sovjetambassades en -consu-popdracht hebben gekregen om
lagen van visa voor Litouwen

j>u af aan gevalvoor geval te be-
Jelen. Verder heeft het ministe-
&n Binnenlandse Zaken in Mos-sen aantal nadere uitvoerings-
"'egelen genomen ingevolge
Jfcrder presidentiële besluit van
*tleider Michail Gorbatsjov tot

Jrborging van de rechten en
eUjke belangen' van Sovjetbur-_. in Litouwen.

- ms kunnen desnoods in beslag
en genomen, de beveiliging

-installaties en federale onderne-
Jen is verscherpt, er wordt ge-
uilleerd op autowegen, er zijn

sposten ingesteld en treinen en-htauto's worden doorzocht op
pns, aldus TASS.

Het parlement van Litouwen heeft
gisteren een oproep gedaan tot de
'landen in de wereld, aan de regerin-
gen en alle mensen van goede wil'
om te protesteren tegen 'het even-
tuele gebruik van kracht en geweld'
jegens de Oostzee-republiek. Litou-
wen heeft Moskou er van beschul-
digd voorbereidingen te treffen om
met militaire middelen een eind te.
maken aan de poging zich af te'
scheiden van de Sovjetunie. De Li-
touwse president Vytautas Lands-
bergis verklaarde zich opnieuw be-
reid direct onderhandelingen te be-
ginnen met Moskou.

„Moskou zal geen geweld gebrui-ken om ile onafhankelijkheid van
Litouwen te onderdrukken en zal
uiteindelijk met Vilnius gaan onder-
handelen." Aldus de algemeen-se-
cretaris van de Litouwse nationalis-
tische volksfrontbeweging Sajudis,
Virgilijus Cepaitis, die gisteren een
persconferentie gaf.Politietop

in Brussel
geschorst

'O - De Belgische minister
Jl Justitie heeft gisteren de top
i .e gerechtelijke politie in Brus-
e een maand geschorst. De
"■"egel staat in verband met 'dis-

-9 jj.aire onderzoeken die de goede
King van de dienst op ernstige
il hebben verstoord', aldus een
(Indeling van minister Wathelet.

-0 jdcommissaris Frans Reyniers
jl/^e commissarissen worden
'jfr de maatregel getroffen. Rey-. kwam twee weken geleden in.*raak, omdat hij te nauwe rela-
j 2ou onderhouden met diverse
s.Vers en andere figuren uit de

' Het dagblad 'De Mor-, Publiceerde gisteren opnieuw
artikel, waaruit blijkt dat Rey-

vs in 1984 met een Westduitse
l^detective voor eigen rekening
Hl, probeerde te doen met de
[^ikaanse FBI. De krant zegt de
v^ met documenten te kunnen
?n: Donderdagavond liet justi-

[^üiszoeking verrichten bij het
i ' televisiejournaal en in de wo-
jSVan een televisiejournalist, om-

daar processen-verbaal zou-r°ndslingeren.

Rubbers: verlies
PvdA niet door Kok

L'ERSUM - De verkiezingsne-
L„ aë van de Partij van de Arbeid
l^ fiiet aan Wim Kok worden toe-
iPta even-Premier Lubbers heeft
ÏKravond op de televisie gezegd
ri! e lokalepolitieke situatie in
JU u°te steden is die de PvdA par-
Oeeft gespeeld. „Het is niet lo-Fw en niet juist om te zeggen dat
[ojj lm Kok van nu niet meer devan vroeger is," aldus Lubbers

Brand in SU-ambassade

!VjePET- In de ambassadevan de
\l ie in Beiroet heeft gisteren
*s 0 gewoed. Daarbij is zeker een
'1 v n °rn het leven gekomen en
!^j;rscheidene mensen gewondNsk "zo *s vernomen in veilig-
*<J. glngen in de Libanese hoofd-
Vn-f ambassade ligt in het over-
Noh lslamitische West-Beiroet.otna z9u een Sovjetrussische di-
,l|.j2'jn. Over de oorzaak van

is niets bekend.

Bush
In Washington zei VS-president
George Bush op een persconferen-
tie dat elk gebruik van geweld of
dwang door de Sovjetunie in Litou-
wen 'een tegengestelde yitwerking'
zal hebben. Hij drong er opnieuw op
aan dat partijen onderhandelingen
beginnen om een vreedzame oplos-
sing te vinden voor de crisis.

binnen/buitenland 1

Ministers nog oneens
over financiering

aanpak hardrijders
ji'N HAAG - De ministerraad heeft gisteren nog

a m besluit kunnen nemen over een hernieuwde
e ïpak van automobilisten die de maximumsnel-
1d op rijkswegen overtreden. Premier Lubbers
na afloopvan het wekelijksekabinetsberaad dat

f log geen overeenstemming is over de financiële
t van de zaak.

i;
grootste kostenpost van de intensievere contro-

C"e het kabinet voorstaat is de administratieve
erking van bekeuringen voor te snel rijden, al-

Js Lubbers gisteren. De ministers Hirsch Ballin

(Justitie) en Maij-Weggen (Verkeer) willen dat de
politie het aantal bekeuringen minimaal verdub-
belt. Aan de orde is de vraag wie dat zal betalen en
waar dat geld vandaan moet komen.

'Stasi-verleden opnieuw ontkend
De Maizière beschikbaar
voor DDR-premierschap

Van onze correspondent
OOST-BERLIJN De 50-jarige
voorzitter van de Oostduitse CDU
en grote winnaar van de eerste vrije
verkiezingen in de DDR, Lothar de
Maizière, wil minister-president
worden. Dat deelde hij gisteren
mee. De Maizière ontkende op-

nieuw meer met de staatsveilig-
heidsdienst te hebben gewerkt dan
voor het behartigen van de belan-
gen van zijn cliënten noodzakelijk
was.
„Ik heb nooit een samenwerkings-
versverdrag ondertekend en nooit
geld ontvangen. Een verdere verkla-
ring over deze zaak zal ik niet meer
afgeven," aldus de christen-demo-
cratische politicus, wiens naam de
laatste dagen veelvuldig in verband
was gebracht met 'Stasi-activiteit-
en. De Maizière zou zelfs in 'Stasid-
ossiers voorkomen onder de code-
naam 'Scerny', aldus de Keulse
krant Express.

Akkoord
In de Oostduitse hoofdstad hebben
gisteren de liberalen en de in de 'Al-
liantie voor Duitsland' vertegen-
woordigde CDU, DSU en Democra-
tische Doorbraak, de onderhande-
lingen over een kleine coalitie
voortgezet. In principe is er een ak-
koord bereikt. De drie partijen wil-
len ook de sociaal-democratische

SPD bij de regeringsgvorming be-
trekken, omdat alleen zo in het par-
lement een tweederde meerderheid
kan worden bereikt om de voor de
fusie met West-Duitsland noodza-
kelijke grondwetswijzigingen te
realiseren.

De waarnemend SPD-voorzitter
Markus Meckel kondigde aan dat
zijn partij dinsdag met de CDÜ zal
praten over regeringsdeelname. Hij
herhaalde het sociaal-democrati-
sche veto voor samenwerking met
de communisten en de rechtse
DSU.

Verder wil de SPD dat het nieuwe
parlement een onderzoekscommis-
sie instelt, die het eventuele 'Stasiv-
erledenvan de nieuw gekozen par-
lementariërs onderzoekt. De CDU
is, in tegenstelling tot de liberalen,
tegen een algemeen onderzoek.
Naar schattingen van de door de
'ronde tafel' met de ontmanteling
van de staatsveiligheidsdienst be-
laste Werner Fischer hebben min-
stens 40 parlementsleden samen ge-
werkt met onderdrukkingsapparaat
van Erich Honecker.

Ministerie: geen vergiftiging

Politie grijpt in
bij rellen Kosovo

BELGRADO - De regering van de
Joegoslavische provincie Kosovo
heeft de politie gisteren bevel gege-
ven in te grijpen nadat gevechten
zijn uitgebroken wegens een ver-
meende vergiftigingsaffaire. Vol-
gens Radio Belgrado zijn gisteren
zeker tien mensen gewond geraakt.

Volksgezondheid heeft inmiddels
in een verklaring gezegd dat 'er
geen enkel teken is dat wijst op een
vergiftiging. Het ministerie baseert
zich op de conclusies van een groep
artsen diezich momenteel in de on-
rustige provincie van de toestand
op de hoogte stelt.

Het aantal gewonden na twee dagen De ongeregeldheden begonnen
van strijd is opgelopen tot zeker 40. donderdag toen meer dan 400 Alba-
Honderden etnische Albanezen nese jongerenen kinderen moesten
melddenzich gisteren opnieuw ziek worden opgenomen met klachten
met een mysterieuze kwaal. over misselijkheid, maagproblemen
Het Joegoslavische ministerie van en ademhalingsmoeilijkheden.

Overleg lussen rivaliserende partijen

Spanning Roemenen
en Hongaren geluwd

Van onze correspondent
BOEDAPEST - Hoewel de berich-
ten over demonstraties van Honga-
ren in Roemenië doorgaan, lijkt een
oplossing in het verschiet. De offi-
ciële regeringscommissie die de
problemen in de Roemeense stad
Tirgu Mures onderzoekt, is erin ge-
slaagd een comité te vormen, waar-
in zowel leden van de Hongaarse
minderheid als van de anti-Hon-
gaarse organisatie Vatra Romaneas-
ca zitten.

Volgens het Roemeense persbureau
Rompress hebben de Hongaren
daar laten weten loyaal te zijn aan
de Roemeense staat en niet naar af-
scheiding te streven. Daarop heeft
Vatra toegezegd haar aanhang van
die loyaliteitsverklaring op de hoog-
te stellen.

Het comité heeft verder afspraken
gemaakt over de positie van de
Hongaren in Tirgu Mures. De sta-

kingen in de provincies Mures,
Harghita en Covasna worden ge-
stopt. Verder is het recht op onder-
wijs in het Hongaars erkend, zullen
er Hongaarse boeken en krantengaan verschijnen en komen er twee-
talige opschriften op naamborden,
winkels en officiële gebouwen.

De overtuiging dat de Hongaren op
afscheiding van Transsylvanië aan-
sturen, blijkt in Roemenië overi-gens zeer sterk te leven. De Hon-
gaarse ambassadeur in Boekarest
heeft donderdag een groep anti-
Hongaarse demonstranten ontvan-
gen, die volgens zijn zeggen volko-
men verbaasd waren toen ze hoor-
den dat Hongarije op geen enkele
manier streeft naar een grenscorrec-
tie met Roemenië. Ze vonden het
zelfs zo belangwekkend dat ze on-
middellijk een televisieploeg heb-
ben georganiseerd die de ambassa-
deur een half uur lang is komen in-
terviewen.

Dossiers
De hoogste Oostduitse openbare
aanklager Joseph weigerde gisteren
een onderzoek van dossiers waarin
parlementariërs worden belast. Vol-
gens hem is elke inzage voor de eer-
ste vergadering van het nieuwe par-
lement in strijd met de grondwet,
omdat daardoor de parlementaire
onschendbaarheid van de nieuwe
parlementariërs wordt opgeheven.

Kabinet voor
meer rechten
huurders in
corporatie

DEN HAAG - Huurders moeten
meer recht van spreken krijgen in
woningcorporaties en woningbe-
drijven. Dat is de kern van een serie
voorstellen die staatssecretaris
Heerma van Volkshuisvesting voor
advies naar de Raad van State heeft
gestuurd. Het kabinet vindt dat wo-
ningcorporaties en woningbedrij-
ven democratischer moeten gaan
opereren.

Sociale verhuurders moeten voort-
aan vaker met hun huurders-overleg
voeren. In de voorstellen legt Heer-
ma een minimale vergader-frequen-
tie vast. Bovendien moet er over een
groter aantal onderwerpen overleg
gevoerd worden. Het initiatief voor
de vergaderingen moeten wel van
de huurders uitgaan.

De invloed van dehuurder op de be-
stuurssamenstelling is al redelijk
groot, maar wordt nu wettelijk vast-
gelegd. Om vermenging van belan-
gen te vermijden worden burge-
meesters en wethouders uitgesloten
van deelneming in een bestuur van
een corporatie. Tot slot worden so-
ciale verhuurders verplicht een
klachtenprocedure in het leven te
roepen. De klachtencommissie
moet onafhankelijk van het bestuur
kunnen functioneren.

De precieze vormgeving van een de-
mocratischer omgang van huurders
en sociale verhuurders laat Heerma
aan de partijen zelf over.

punt.
uit

Twee doden
Een schietpartij aan de Bottes-
kerksingel in Amsterdam in de
nacht van donderdag op vrij-
dag heeft een 16-jarige meisje
en een 20-jarige jongeman het
leven gekost. De vermoedelijke
dader, een 22-jarige broer van
het meisje, is voorvluchtig. Het
Turkse tweetal zou gisteren in
het huwelijk treden. De broer
van de bruid zou het echter niet
eens zijn met de huwelijksvol-
trekking. Hij schoot de slacht-
offers van dichtbij neer.

Bom in kluis
In een bagagekluis van het NS-
station in Enschede is een bom
aangetroffen met een grotere
kracht dan een handgranaat.
Het projectiel is waarschijnlijk
afgelopen zaterdag door een
aanhangervan FC Twente in de
kluis gedeponeerd, toen bleek
dat de Spoorwegpolitie suppor-
ters van de Enschedese club
fouilleerde, alvorens ze in trein
naar Eindhoven stapten om de
wedstrijd van FC Twente tegen
PSV bij te wonen. De Explosie-
ven Opruimings Dienst (EOD)
heeft de bom inmiddels on-
schadelijk gemaakt.

Korter dienen
Vanaf augustus behoeven jon-
ge Hongaren nog maar één jaar
in militaire dienst in plaats van
de huidige 18 maanden. De
Hongaarse pers meldde giste-*
ren dat de voor februari 1991
beoogde bekorting van de
diensttijd is vervroegd. Een of-
ficieel besluit van de Hongaar-
se regering en bekrachtiging,
door het parlement worden
binnenkort verwacht.

Onderzoek
De Rijksrecherche stelt een on__.
derzoek in naar aanleiding van-
de klacht die burgemeester H.JKleemans van Kampen heeft?
ingediend tegen lijsttrekker C.
Kranenburg van de Kamper
politiekepartij Alert. Kleemans
beschuldigt Kranenburg van
laster, smaad en belediging.
Kranenburg zou hebben be-
weerd dat de burgemeester,
gaat scheiden en een relatie. ]
heeft aangeknoopt met een me- *dewerkster van de gemeente.
„Dit wordt te gek," luidt de re- 'actie van de burgemeester.
Kranenburg was in Kampen tot
twee jaar geleden PvdA-wet-
houder. Hij moest die functie',
neerleggen nadat hij wegens.''
ontucht met drie medewerk-.'
sters van de gemeente tot een
voorwaardelijke gevangenis-.';
straf was veroordeeld.

Infarcten
Het aantal sterfgevallen na een
acuut hartinfarct is de afgelo-
pen 15 jaarmet 33 procent ver-
minderd. De daling van de'
sterfte is het grootst bij de lage-
re leeftijdsgroepen. Onder pa-
tiënten die in het ziekenhuis
zijn behandeld, daalt de sterfte
regelmatig. Dat becijfert D.
Hoogendoorn van de Landelij-
ke Medische Registratie in het
Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde. Er is gegronde
hoop dat de sterfte steeds ver-
der zal afnemen.

Forum
De Waarheid gaatForum heten.
De krant heeft dit gisteren ge-
meld. Zoals eerder bekend
werd wordt de uitgave van het
dagblad gestopt om te worden
voortgezet als weekblad onder
een nieuwe naam. De Waarheid
zal als dagblad voor het laatst
verschijnen op 28 april. Dat
nummer zal geheelaan het blad
zelf worden gewijd. Op 1 mei
verschijnt het nieuwe week-
blad Forum.

Varkenspest
Het ministerie van Landbouw*
heeft het vervoerverbod voor*
varkens uitgebreid tot geheel
Zeeuwsch-Vlaanderen. .. Daar-^naast gaat deAlgemene Inspec-*.
tiedienst van het ministerie in- ]
het grensgebied van Noord-.'
Brabant met België intensiever s
controleren op de naleving van*'
regels voor het houden en ver-^svoeren van varkens. Het minis- 'terie heeft dit gisteren besloten *
wegens uitbreiding van het \
aantal gevallen van varkens-,
pest in de Belgische provincies/
West- en Oost-Vlaanderen. »l

Erkenning
Het ministerie van WVC heeftj
de verpleeghuisgeneeskunde^
erkend als officieel specialis-
me. Vorig jaar is aan de Vrije_
Universiteit in Amsterdam de"'
eerste tweejarige beroepsoplei-i;
ding tot verpleeghuisarts al bc-"1
gonnen. Voor het praktijkdeel»;
ervan komen nu plaatsen be-';
schikbaar in verpleeghuizen.^
Daar werken ruim 600 artsen.*
Ze richten zich specifiek op dej*
zorg voor langdurig zieken
wie de overgrote meerderheid-J
ouder is dan 65 jaar. Om d
patiënten 'zorg op maat' te k
nen bieden hebben de org,
satie van verpleeghuisartse>
de artsenorganisatie KNMGJ
zich al meer dan vijftien jaar in-Bl
gezet voor officiële erkenningl,
van de verpleeghuisgenees-"
kunde en de daarbij horende af-
zonderlijke beroepsopleiding.

Deze heren, leden van
het nationale parle-
ment van Taiwan,
doen gezellig een tukje
tijdens de zitting giste-
ren van de assemblee in
de Chungshan Hal in
de hoofdstad Taipei.

Van de zijde van de be-
volking is er hevige kri-
tiek op het parlement.

Bijna negen van de
tien van de 752 afge-
vaardigden werden alzon 43 jaargeleden ge-
kozen en de Taiwane-
zen vinden dat al die
stokoude volksverte-
genwoordigers niet
meer herkozen dienen
te worden.
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ontvoerd en
gegijzeld
Iveel gegijzelden is sinds hun
Voering niets meer gehoord.

t anderen wordt soms via een
laring, foto of video-opname
I levensteken vernomen. Er
Men in Libanon 17 mensen
westerse landen vermist. Infonologische volgorde en met
lontvoerders - voor zover be-
M - tussen haakjes:

f 5| maart: Terry Anderson,
pnerikaan, geboren op 27 ok-
pber 1947, hoofd van het Mid-
fen-Oosten-bureau van het
tersbureau Associated Press
islamitische Jihad).

' juni: Thomas Sutherland,
Amerikaan, 3-5-1931, hoofd
'an de landbouwfaculteit van
Ie Amerikaanse Universiteit
(an Beiroet (AUB) (Islamiti-
che Jihad).
I september: Alberto Molina-
i, Italiaan, 11-9-1919, zaken-
lan.

'l april: Brian Keenan, lerse
*n Britse nationaliteit, 20-
-«1950, hoogleraar AUB.
117 april: John McCarthy, Brit,
■7-11-1956, journalist werk-zaam voor Worldwide Televi-
sion News (Revolutionaire
Commando Cellen).
9 september: Frank Herbert"Reed, Amerikaan, 3-12-1932,

van de Libanese in-
ternationale school.
12 september: Joseph James

..Cicippio, Amerikaan, 13-

-19-1930, plaatsvervangend
hoofd boekhouding AUB (Re-
volutionaire Gerechtigheids-
organisatie).
*1 oktober: Edward Austin
Tr-acy, Amerikaan, 20-11-1930,
boekverkoper (Revolutionaire
Gerechtigheidsorganisatie).

*0 januari: Terry Waite, Brit,
Jl-5-1939, afgezant van aarts-bisschop van Canterbury dieverdween tijdens een bemid-
delingspoging om gijzelaars
grtj te krijgen.
*4 januari: De Amerikanen Ro-bert Polhill, 3-6-1934, JesseTurner, 30-7-1947, en Alarm
Steen, 22-4-1939, allen weten-
schappers verbonden aanJUB (Islamitische Jihad voor

bevrijding van Palestina).

1989
f j,2 mei: Jack Mann, Brit, 11-

-' gepensioneerd piloot
*n nachtclub-eigenaar, ver-dween in West-Beiroet (Gewa-

I Pende Strijdende Cellen). Vol-gens onbevestigde berichten is
|h. dood.

*6 mei: Heinrich Strübig, ge-
boren in 1941, en Thomas
f^ernpner, geboren in 1960,
Westduitsers, medewerkers

de hulporganisatie AHRA
zich inzet voor Palestijnse

vlüchtelingen. Zij werden ont-eerd in Zuid-Libanon. Het
J^as de tweede keer dat Strü-

% j?ig werd ontvoerd., oktober: Emmanuel Chris-ten, 30-1-1957, en Elio Erri-
15-4-1966, Zwitserseï^chnici van het Internationale

fjode Kruis. Zij verdwenen in
fyrus. Hun ontvoering is doorbemand opgeëist.

H* deze lijst ontbreken de na-
K ft van Florence Raad envek Wareh, omdat hun rege-
besen nen niet als ontvoerd heb-
n-J. opgegeven. Raad is een jour-
re 'ste met de Libanees-Franse
atonaliteit die in mei 1985 werd
£ tvoerd. Wareh is een Ameri-
ve ?J} van Syrische origine. Hij
t„ yween in juni 1985.
(J f: Libanon worden voorts nog
ljt

e 'raniërs, drie Israëlische mi-ge'ren. en een Egyptische
i^J*liike vermist. De Iraniërs
He den in 1982 samen hun Liba-
)je e chauffeur bij een christelij-
t.es°ntr°lepost gevangen geno-
1^- In Libanese veiligheids-
rij^Sen wordt gezegd dat de Ira-
f,ër^ 'nmiddels dood zijn. De Is-
._h

yerdwenen in 1986. Vol-
tij1 ïsraël zijn zij gevangen ge-
-cj. en- De Egyptische islamiti-
Ji'e geestelijke Mahmoud cl-
i»! > Vei"dween op 17 maart 1988

Hoop op een spoedige vrijlating van
de 17 westerse gegijzelden wordt
sinds een paar weken door een
reeks berichten opnieuw gevoed.
Uitlatingen over een kans op een
oplossing van de gijzelaarskwestie
klinken nu bijna dagelijks. Deze
week zei een hoge functionaris van
de pro-Iraanse sji'itische Hezbollah
(Partij van God) dat een oplossing in
zicht komt en dat die alle gegijzel-
den van sji'itische groepen zou om-
vatten. Sjeik Hoessein Moessavi
waarschuwde dat de ontvoerders
hun gegijzelden niet zomaar zouden
laten gaan.

„Wat zouden degenen die gegijzel-
den twee, drie of vier jaar hebben
vastgehouden, ermee opschieten als
zij hen vrijlaten zonder daarvoor
iets in ruil te krijgen. Zij willen dat
hun eisen vervuld worden", aldus
de Hezbollah-functionaris. De ont-
voerders eisten eerder de vrijlating
van Arabieren die in Europa, Koe-
weit en Israël gevangen zitten.

In een recent gepubliceerd inter-
view met de Iraanse regeringsgezin-
de krant 'The Teheran Times' zei de
Iraanse onderminister van buiten-
landse zaken, Ali Mohammed Bes-
harati, dat er een goede kans bestaat
dat de 17 westerse gegijzelden voor
januari volgend jaarvrijkomen.

Invloed
De jongste geruchtenstroom in de
gijzelaarszaak .kwam eind februari
op gang. De Teheran Times bepleit-
te toen in een commentaar de on-
voorwaardelijke vrijlating van de
westerlingen,-die door verschillen-
de groepen in Libanon worden vast-
gehouden.

Aangenomen wordt dat de gegijzel-
den in handen zijn van pro-Iraanse
sji'itische groepen dieonder de hoe-
de van de Hezbollah opereren. Te-
heran heeft zelf steeds ontkend dat
het bij de gijzelingen betrokken is,
maar heeft wel toegegeven dat het
enige invloed op de ontvoerders
heeft.

Begin maart zei de Iraanse presi-
dent, Ali Akbar Hashemi Rafsanja-
ni, dat er snel een einde zal komen
aan de gijzelaarskwestie. Ook de
geestelijke leider van de Hezbollah,
sjeik Mohammed Hoessein Fadlal-
lah, liet zich in die zin uit. Ook wa-
ren er onbevestigde berichten over
onderhandelingentussen Iran en de
VS over vrijlating van de gegijzel-
den. Washington ontkende zulke
geheime contacten, maar zei wel di-
rect met Iran over de gijzelaars te
willen praten.

Domper
Verklaringen van groepen die gegij-
zelden in hun macht hebben zetten
echter meteen een domper op de
hoop op een mogelijke doorbraak in
de gijzelaarskwestie. Rafsanjani
was nog niet uitgesproken of de pro-
Iraanse Revolutionaire Gerechtig-
heidsorganisatie noetnde vrijlating
uitgesloten. De groep die de Ameri-
kanen Joseph James Cicippio en
Edward Austin Tracy gevangen
houdt, schreef in een brief aan de
Libanese krant an-Nahar dat daar-
toe geen enkele neiging bestaat.
Volgens de groep die tot de Hezbol-
lah zou behoren, zijn de Amerika-
nen spionnen die straf en geen belo-
ning verdienen.

Volgens Washington duidden de
Iraanse uitlatingen over een spoe-
dig einde aan de gijzelaarskwestie
op een verlangen van Teheran om
de relaties met het westen te verbe-
teren. Die geluiden worden ook in
Beiroet vernomen. Waarnemers in
de Libanese hoofdstad zeggen dat
Iran dringend behoefte heeft aan
hulp van westerse landen om het
land na de oorlog met Irak weer op
te bouwen en dat Rafsanjani daar-
om beweging wenst in de gijzelaars-
affaire.

De hoopvolle signalen gaan echter
steeds vergezeld van voorwaarden.
Rafsanjani zei begin maart dat Iran
zijn invloed om de gegijzelden vrij
te krijgen, zal gebruiken als de VS
en Groot-Brittannië helpen bij de
vrijlating van Iraanse gevangenen
in Libanon.

Hezbollah-leider sjeik Mohammed
Khatoun legde het lot van de gegij-
zelden in handen van de westerse
landen en Israël. „Het begin van het
einde van de gijzelaarskwestie ligt
niet in onze handen, maar in die van
Amerika, Israël en Frankrijk."

Eerder deze week vroeg de Islamiti-
sche Jihad (Heilige Oorlog), een met
de Hezbollah verbonden groep, op-
nieuw de vrijlating van alle Libane-
se gevangenen in Israël en Koeweit.
In ruil daarvoor zouden zij hun ge-
gijzelden laten gaan. De Islamiti-
sche Jihad houdt de Amerikaanse
journalist Terry Anderson vast. An-

derson werd op 15 maart 1985 ont-
voerd. Enkele weken voor het in-
gaan van het zesde jaar van zijn ge-
vangenschap waren er geruchten
dat hij zou worden vrijgelaten. Maar
er gebeurde niets. De noodkreet van
zijn 4-jarige dochtertje dat hij nooit
heeft gezien, om naar huis te ko-
men, was tevergeefs.

Akkoord

Hoewel Iran en Libanese sji'ieten
voor een oplossing naar westerse
landen wijzen, lijkt de situatie in Li-
banon ook van invloed op het lot
van de gegijzelden. Naar verluidt
maakt de Hezbollah zich zorgen
over de gevolgen van het vredesak-
koord van Taïf voor zijn positie. In-
dien de overeenkomst die vorig jaar
oktober in Saoedi-Arabië tot stand
kwam, wordt uitgevoerd, is dat na-
deligvoor deLibanese sji'ieten. Het
akkoord voorziet in een herverde-
ling van de macht van christenen
tussen islamieten, maar daarvan
profiteren de sji'ieten slechts in ge-
ringe mate.

Garanties voor de Hezbollah kun-
nen echter alleen van Syrië komen.
Maar dat brengt Damascus in een
lastige positie. Syrië steunt het vre-
desakkoord van Taïf, maar die
steun valt moeilijk te rijmen met
aanwezigheid van de Hezbollah die
deradicale invloedvan Iran in Liba-
non belichaamt.

Spannend
De grote verrassing zal morgen zijn
wie van de nieuwe democratische
partijen zal winnen. De pro-wester-
se Alliantie van Vrije Democraten
of het centrum-rechtse Hongaarse
Democratisch Forum. Volgens het
opinie-onderzoek wordt het een
nek-aan-nekrace tussen deze partij-
en die oprespectievelijk 21,4 en 20,9
procent van de stemmen zullen uit-
komen. Gisteren was de laatste dag
dat er campagne gevoerd mocht
worden.

De Hongaarse Socialistische (voor-
heen communistische) Partij komt
op de vijfde plaats, nog na deradica-
le Federatie van Jonge Democraten
(FIDESZ). Waar de radicale demo-
caten voor staan, laat zich makke-
lijk raden.

Op een affiche van hen staan de
vroegere communistische leiders
Leonid Brezjnjev en Erich Honec-
ker in een 'broederlijke' omhelzing
met daarnaast een jong kussend
paartje. „Kiest u maar," luidt de bij-
gaande uitnodigende tekst.

binnen/buitenland

weeds nieuwe voorwaarden verbonden aan vrijlating

Gegijzelden Libanon
inzet politiek spel

Van onze redactie buitenland

ROET - De westerse gegijzelden in Libanon zijn het mid-
4int van een al jaren durend luguber spel. Zij zijn een
Ibal in de handen van hun ontvoerders en binnen- en bui-
indse machthebbers die hen voor hun eigen doeleinden
fuiken. Steeds wordt hun vrijlating afhankelijk gesteld van
(essies van anderen. Daardoor sleept hun gevangenschap
voort en volgen op hoopvolle signalen telkens weer tegen-
flige berichten.

Kaler Tom symboliseert lattende communisme

Winnaar verkiezingen
Hongarije heet Jerry

Van de redactie buitenland

BOEDAPEST - Bij de eerste
vrije verkiezingen in Honga-
rije na veertig jaar lijkt deklei-
ne held uit de Amerikaanse te-
kenfilmserie 'Torn en Jerry'
definitief te winnen van zijn
grote plaaggeest. De muis en
de kater zijn in de Hongaarse
hoofdstad Boedapest overal te
zien op affiches. Kater Torn is
duidelijk gekrompen en sym-
boliseert het tanende commu-
nisme dat na veertig jaarverre
van populair is. Het muisje
Jerry staat voor de ontluiken-
de democratie. Op de aanplak-
biljetten staat hij dan ook afge-
beeld als een flink uit de klui-
ten gewassen muis. De bood-
schap is niet mis te verstaan:
De democratie gaat winnen in
Hongarije.
Ook derolverdeling is anders dan in
de film. Nu is het de muis die dekat
achterna zit die niet weet waar hij
zich moet verstoppen. De affiches
hebben als onderschrift: „Wij kun-
nen het, wij wagen het, wij doen
het!"

Overal in Hongarije hangen verkie-
zingsaffiches van in totaal 50 partij-
en die meedoen aan de stemmen-
slag van morgen. Op sommige mu-
ren zijn de biljetten bijna centime-

ters dik op de muren over elkaar
heen aangebracht. Sinds enkele da-
gen kent nu ook Hongarije het beeld
van een lachende politicus die met
een brede glimlach gouden bergen
belooft. Een voorheen onbekend
verschijnsel in de Hongaarse stra-
ten.

Dat de communisten zullen verlie-
zen, voorspelt ook een opiniepeiling
die werd gehouden in opdracht van
het onafhankelijke Median. De ver-
wachting is dat de Hongaarse Socia-
listische Partij, die bestaat uit ex-
communisten tien procent van de
stemmen zullen bemachtigen.

Conservatieven verliezen
fors in deelverkiezingen

Van onze correspondent

LONDEN - Bij tussentijdse
verkiezingen in Midden-Staf-
fordshire heeft de Britse La-
bour Partij gisteren de groot-
ste overwinning geboekt sinds

de jaren'30. Labour-kandidate
Sylvia Heal bleek, nadat de
stemmen waren geteld, 9449
stemmen meer te hebben ver-
gaard dan haar Conservatieve
tegenstrever Charles Prior.

De overwinning van Labour is dei
te opmerkelijker, omdat Midden}
Staffordshire, bij Birmingham, eert
van die kiesdistricten was waar d*
Conservatieven altijd zeker warei
van een zetel. Sylvia Heal sprak gis
ternacht van een „historische bood
schap die het eindevan het donker
tijdperk van het Thatcherisme na
derbij brengt."

Labour behaalde in Midden-Staf
fordshire 24,3 procent meer steml
men dan bij de laatste algemene
verkiezingen in 1987. Als de uitslag
van de tussentijdse verkiezingen
maatgevend is voor de stemming ii>
het hele land, zouden algemene verj-
kiezingen tot een verpletterende ne»-
derlaag voor de Conservatiever
den. Labour zou in het Lagerhui
een absolute meerderheid van 51
zetels behalen, terwijl de Conserva
tieven van 373 op 108 zetels zoudei
terugvallen.

Volgens de politicoloog Tony Kinj
is een ommezwaai van een dergelij
ke omvang niet te verwachten, om
dat er genoeg kiesdistricten zij:
waar de Conservatieve Partij zeke
kan zijn van een zetel. Toch spral
King van een 'sensationele uitslag
omdat de Labour Partij de enig
partij was die wist te profiteren vai
de impopulariteit van de regering
Thatcher. Behalve veel conservatie»-
ve kiezers wendden zich ook veel li-
beralen en sociaaldemocraten toi
Labour. King: „Dat is een unieke
ontwikkeling. Niet alleen zijn de
Conservatieven weggestemd, ook ifhet politieke centrum ingestort."

Protest
Van de kiezers die zich tot Labour
bekeerden, zei 52 procent dit ge-
daan te hebben uit protest tegen de
'poll tax' en 13 procent wegens d.
hoge hypotheekrente. De 'poll ta_ 'is de door de regering ingevoerde,
nieuwe gemeentelijke belasting dife
de armen armer maakt en de rijketi
rijker.

Professor King wees er echter on
dat de afkeer van het regeringsbe»
leid dieper zit dan de 'poll tax'r„Acht maanden geleden had La*
bour in de opiniepeilingen al cci
grote voorsprong op de Conserva[
tieven. En toen sprak nog niemand
over de poll tax. Er is een algemeei^
gevoel dat deze regering de econov
mie niet goed beheert en de lasteifr
van de economische malaise oneer-
lijk verdeelt."

De uitslag van de verkiezingen ia
Midden-Staffordshire komt groll-
weg overeen met de voorspellingen
die opiniepeilers hadden gedaan
De presentatie van de begroting
voor het komend jaar, afgelopes
dinsdag, werd door hen gezien alfc
een laatste mogelijkheid voor de
Conservatieven om het tij te keren!
Maar de begroting lijkt meerkwaas
dan goed te hebben gedaan. Hoewöl
minister van Financiën Major een
kleine tegemoetkoming voor de poll
tax-betalers uit zijn mouw toverde,
was het algehele beeld negatief. D£begroting werd weggehoond in de
City, het financiële hart van Lon-
den, en leidde tot een opmerkelijke
val van het pond.

De meeste financiële deskundigen
meenden dat de regering te weinig
doet om de inflatie, die deze zomer
rond de tien procent zal liggen, in te
tomen. Minister Major had, zo ma-
nen zij, een forse belastingverho-
ging moeten aankondigen en eeh
datum moeten noemen voor de toe-
treding van het pond tot het wisse -
mechanisme van het Europees Mo-
netair Fonds.
De tussentijdse verkiezingen ih
Midden-Staffordshire waren nood-
zakelijk geworden door het overlij-
den van de Conservatieve afgevaar-
digde.

cees van zweecLeA,

Transtr) Iranië vandaag

Labour na winst: 'Einde tijdperk Thatcherisme nabij'

Einde, kameraad!
Een veelzeggende

prognose
op een

verkiezingsaffiche
van het

centrum-rechtse
Hongaarse

Democratisch
Forum
in een

straat te
Boedapest.
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emocratischer
1kiezen van de burgemeester, zo-
de onbetwist winnaar van deze
«lezingen, D66, nastreeft, lijkt
.ens Keijzer alleen maar demo-
|uscher, maar is het niet. „De ge-
en burgemeester kan geen echte"gervader zijn, want die staat nietven de partijen, omdat hij eigen

«tieke belangen heeft."

ronde bewoordingen schetst
Mjzer waarom de kiezer geen be-
'gstelling meer heeft voor het ge-

„Je bent tegen-
'ordig spekkoper als je binnen

" half jaar toestemming krijgt
Jr de bouw van een dakkapel.
Sereen kan daar bezwaar tegen
'ken, waardoor mensen veel indi-
'ualistischer gaan leven. Het ge-enschapsleven krijgt zo een
°rme opdonder."

*1 onrechte, zo heeft de VBBB-

voorzitter ervaren. Hij is ronduit
'trots' op de bewoners van een wijk
die in een paar vrije zaterdagen een
nieuwe speeltuin opbouwden. „Een
sieraadvoor de wijk dat de gemeen-
te bovendien weinig kostte omdat
diealleen maar het benodigde mate-
riaal hoefde te leveren."

Praktisch
Het gemeenschapsgevoel is er nog
wel, doceert Keijzer, maar het ver-
drinkt in abstracties. Gemeentebe-
stuurders moeten veel meer oog
krijgen voor praktische zaken, want
daarin is de burger wel degelijk
geïnteresseerd. „De mensen willen
gewoon in hun tuintje werken, zon-
der dat ze zich druk hoeven maken
over het gemeentelijke milieube-
leidsplan."

"Het moet de VVD-bestuurder van
het hart dat de plaatselijke partijtjes
dat goed aanvoelen. „Het is niet
voor niets dat diehet zo goed doen."
In zijn eigen gemeente worden vier
van de 21 raadszetels bezet door
plaatselijke groeperingen.

Alleen duidelijkheidkan de relatie
tussen burger en bestuur verbete-
ren. Slecht nieuws hoeft wat burge-
meester Keijzer betreft niet mooi
verpakt te worden, zachte heel-
meesters maken nu eenmaal stin-
kende wonden en daar is niemand
mee gediend. „Je kunt beter gelijk
'nee' zeggen, dan van de ene proce-
dure in de volgende rollen, zonder
dat dat zoden aan de dijk zet."

Stokpaard
Keijzer ondervindt dagelijks aan
den lijve dat mensen willen weten
waar ze aan toe zijn. „Wie bot vangt
bij een wethouder, wil maar al te
vaak nog even niet 'den burger' pra-
ten om zekerheid te krijgen."

Nu bestijgt Keijzer zijn stokpaard:
de benoemde burgemeester moet
blijven en mag geen plaats maken
voor de gekozen burgemeester. De
VBBB-voorzitter kan niet genoeg
benadrukken dat zon ingreep vér-

strekkende gevolgen heeft voor het
hele lokale bestuur.

„De gekozen burgemeester verdrijft
de wethouder als politiek verant-
woordelijk functionaris van zijn eer-
ste plaats", voorspelt hij. „En daar is
niemand mee gebaat, de burge-
meester staat garant voor een zeke-
re continuïteit in het plaatselijk be-
stuur. En als dat vervalt, kan een
nieuw gemeentebestuur kostbare
en vrijwel voltooide plannen, zo
weggooien. Dat is jereinste verspil-
ling."

Onvermijdelijk
In grote lijnen schetst Keijzer de

veranderingen die volgens hem on-
vermijdelijk zijn als de burgemees-
ter niet meer wordt benoemd, maar
gekozen. Opmerkelijk is zijn con-
clusie dat de part time-wethouder,
zoals gemeenten met minder dan
20.000 inwoners die kennen, dan
verdwijnt. Nog opmerkelijker is,
dat hij dat toejuicht, omdat de hob-
by-wethouder het nu al vaak aflegt
tegen de professionals uit grotere
buurgemeenten.
Alleen als kleine gemeenten samen-
gaan, kunnen zij zich full-time wet-
houders permitteren. Keijzer toont
zich ook daarvan voorstander, wat
in Brabant niet minder erg is als
luid vloeken tijdens de zondagse
hoogmis. Op vaderlijke toon legt
Keijzer uit dat dat er toch echt van

moet komen. De bestuurders in
deeltijd moeten hun aandacht ver-
delen over de gemeente, hun eigen-
lijke werk en de zorg voor vrouw en
kinderen. „En dan valt de vergade-
ring van het intergemeentelijk over-
legorgaan nog wel eens af."
De sentimenten die plaatselijke be-
stuurders in piepkleine gemeenten
weten op te roepen als ze met herin-
deling worden bedreigd, krijgen
„inhoud en diepte die geen eeuwig-
heidswaarde heeft. Maar de plaats
waar het gemeentehuis staat is echt
niet zo belangrijk, want hoe vaak
moet een mens daar nou heen?
„Een praktisch en klantvriendelijk
bestuur, daar gaat het om".

Theo haerkens

" Burgemeester I. Keijzer van Veghel: „De burger speelt resultaatvoetbal."

Partij vooral in sleek gelalen door arbeiders in oude wijken

PvdA luistert niet meer
naar taal van aanhang

Van onze correspondenten

j)£NHAAG - Zwaar aange-
hangt de PvdA in de

°Uwen. Amechtig happen
Qe socialisten naar lucht.
erzorgers en trainers vra-

?en zich intussen af wat er
d°ch is misgegaan. Een ne-erlaag op punten, daar wasp gerekend, maar niet een
gallendeK.O. in de tweeder°ride.

,jp dagen na de verkiezingen, als
ot_ r °°k van het strijdgewoel is

bieden meestal
i se>Tr duidelijkheid. Dan immers
l «et stemgedrag per wijk be-jjj.?d. De Partij van de Arbeid
ste«u woensdag massaal in" de
div te zi-in Selaten door zijn tra-jJJ *°nele aanhang, de arbeiders
ne oude wijken. Die herken-n zich niet meer in hun partij.

drp
c gewone man uit Katen-

het of de Schilderswijk heeft
H 0 gevoel niet meer serieus ge-
h.r 6" te worden door de hoge
de e/1", zegt Wies Lembke van
dre bewonersorganisatie Katen-

in RoWerdam. „Geen
ders r ' vindt ze' "De hestuur-
-I.J.QJ ElJn immers bezig met grote
teniecten als het miljoenen kos-

HaaSse stadhuis of het

*<Jn tan aan de Maas- Waarom
w_k°Ude pandJe in de renovatie-
s-r..!?1,?31' niet wordt opgeknapt,

'at hem niet uitgelegd".

dbrodschaP is kraakhelder. De
t.aa/\ moet weer de straat op,
de '?f mensen toe. „We moeten
..h

J en ln- De mensen uitleg-waarom er wel een duur

voetbalstadion komt, maar de
binnenstad nog steeds niet is ge-
renoveerd", vertelt de 'éminence
grise' van de Arnhemse PvdA,
voorzitter E. Dormits. „We moe-
ten luisteren naar de problemen
van die mensen, want die spre-
ken onze taal".

" JAAP VAN DE SCHEUR.
...'stil geworden...

Arnhem
In Arnhem verloren de socialis-
ten procentueel de meeste stem-
men van de grote steden. Liefst
acht zetels werden ingeleverd
aan vooral D66. „De mensen in
de arbeiderswijken, traditioneej
PvdA-stemmers, zijn massaal
weggebleven van de stembus.
Zij hebben het vertrouwen in
hun partij verloren en zagen

geen alternatief behalve niet te
stemmen".
In Den Haag was er weleen alter-
natief. Daar won extreem-rechts
drie zetels. En dat viel de socia-
listische wethouder van Onder-
wijs, Jan Heemskerk, achtera!
nog mee. „Ik had mijn hart vast-
gehouden bij een verplichte op-
komst. Veel mensen hebben niet
gestemd, omdat zij niet zover
wilden gaan om centrum-demo-
craten te kiezen. Hun
sternon.houding is overduidelijk
een uiting van onvrede over het
gevoerde beleid".
De nummer 18 op de Rotterdam-
se kieslijst, Jaap van de Scheur,
is zo nu en dan 'stil geworden'
toen hij bij de mensen langs ging.
„Ze zeggen open en bloot: Eerst
die gelen, bruinen en zwarten er-
uit en dan gaan we pas weer op
julliestemmen".

Blufpoker
Zijn voorman Vermeulen kan er
niet van onder de indruk raken.
Hij volhardt in een soort blufpo-
ker. „Niet-stemmers zijn instem-
mers met het gevoerde beleid.
Want, zo voegt hij er aan toe „wie
zwijgt, stemt toe".
De Rotterdamse PvdA-wethou-
der Linthorst vertaalt de bood-
schap van het publiek geheel an-
ders. „We zijn de aansluiting met
de jonge kiezers kwijtgeraakt. Ik
denk dat we maar eens moeten
ophouden met dat gekoketteer
met nostalgische zaken als strijd-
liederen en rode vlaggen als je
ziet hoe bruusk ze dat soort din-
gen in Oost-Europa terzijde
schuiven - en wij ze maar hand-
haven. We moeten maar eens
gaan nadenken over een nieuwe
naam bij voorbeeld de Sociaal

Democratische Partij Neder-
land".

Ook zijn Haagse collega-wethou-
der J. Heemskerk mist het idea-
lisme uit de jaren zestig en ze-
ventig, maar wil daar geen con-
clusies uit trekken. Hij zoekt om
de pijn te verzachten. „Eigenlijk
zijn de verkiezingen te vroeg ge-
komen. Het nieuwekabinet, met- de PvdA, heeft nog te weinig
kunnen laten zien. We hebben
ook te veel geleund op de wer-
vingskracht van de grote kanon-
nen in Den Haag". Hij wil daar-
mee niet wegpoetsen dat ook in
Den Haag de PvdA de weg naar
de Schilderswijk nog maar moei-
lijk kan vinden. „Maar de kiezers
laten zich toch vooral leiden door
de landelijke politiek, zeker in de
grote steden".

Verandering
Daarin zal met de sociale ver-
nieuwing verandering komen,
meent Heemskerk. Immers, de
gemeenten krijgen dan meer be-
voegdheden inzake armoede- en
werkloosheidsbestrijding. Zij
krijgen een pot geld, die zij in
vergaande mate naar eigen in-
zicht mogen besteden. „Dan
kunnen we op eigen kracht en
gezag ingrijpende maatregelen
nemen en wordt de gemeentepo-
litiek tastbaar voor de mensen".
De Internationale werd woens-
dagnacht tijdens de verkiezings-
bijeenkomsten nog wel gezon-
gen, al was het plichtsgetrouw.
Maar het is niet genoeg te zorgen
dat de 'verworpenen der aarde'
worden wakker geschud. Wie
dan vervolgens niet naar ze luis-
tert wordt genadeloos afgestraft.
Dat heeft de PvdA woensdag tot
haar schande moeten ervaren.

binnen/buitenland

urgemeestersclub niet verbaasd over wegblijven kiezer

'Raad biedt burger
geen duidelijkheid'

Van onze correspondent
iGHEL - „De burger heeft behoefte aan duide-theid, degelijkheid en rust. Hij zit echt niet te
chten op sensatie in de gemeenteraad". Het kost
Voorzitter van de Vereniging tot behartiging derlangen van Burgemeesters (VBBB), burgemees-I. Keijzer van Veghel, weinig moeite aan te geven
«r de gemeentelijke democratie de afgelopen ja-
ftekort schoot, met als gevolg dat veel kiezers
♦ensdag de gang naar de stembus achterwege lic-

wil de eerste burger
Veghel, een gemeente in Bra-

f met 26.000 inwoners, de boot'uden. Het past een benoemdefeemeester niet zich uit te spre-
lover de geringe opkomstvan de
prs en de teloorgang van deK vindt hij. Maar na enig aan-
.en moet hem van het hart dat

'Urger eenvoudig 'resultaatvoet-
sPeelt'.

burger wil weten wat het bete-I als hij zijn stem uitbrengt op
*■ of gene partij. Maar in de huidi-
bestuurlijke cultuur is zelfs op
laagste niveau veelal onduide-

[Wat politici willen en waar zefr staan.

' overheid is te technisch en te
6Wikkeld geworden",vat Keijzer

„Erwordt niet meer gezegd:
'lemen een besluit. Nee, de par-
II verschuilen zich achter proce-
*s en duiken onder in commis-
'en werkgroepen. En als dat uit-kijk niets oplevert, worden er'kundigen bijgehaald en onder-en gebeurt er niets".

Geen klacht bij
tuchtcollege in
zaak-Stiiiissen

ALMELO - De geneeskun-
dig inspecteur voor Overijs-
sel en Flevoland zal geen
klacht indienen bij het Me-
disch Tuchtcollege inzake
het overlijden van Ineke
Stinissen. Het betrokken
verpleegtehuis Het Wieden-
broek heeft zorgvuldig ge-
handeld bij het sterfproces
van de comapatiënte, wier
overlijden de inzet van een
jarenlang juridisch steek-
spel is geweest.

„De huidige jurisprudentieheeft
thans tot de conclusie geleid dat
binnen de ruimte van eerdere ge-
rechtelijke uitspraken de betrok-
ken verpleeghuisarts op zorgvul-
dige wijze heeft gehandeld", zo
constateert inspecteur W. Spiers.

De correcte behandeling geldt
zowel de directe medische be-
handeling, de ingewonnen ad-
viezen bij deskundigen als de
wijze waarop contact is onder-
houden met de echtgenoot en de
familie van de vrouw.
Het strafrechtelijk onderzoek
door het Openbaar Ministerie in-
zake het overlijden van mevrouw
Stinissen is nog niet afgerond.
„Er is proces-verbaal opgemaakt
dat moet worden besproken in
de vergadering van procureurs-
generaal", aldus een woordvoer-
ster van het OM in Almelo.

Werkloosheid
onder leraren
blijft bestaan

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De. werkloos-
heid onder leraren voor het
voortgezet onderwijs zal zeker
nog tien jaar bestaan. Volgens
de laatste - nog niet gepubli-
ceerde - cijfers van het Neder-
lands Economisch Instituut
(NEI) schommelt in het jaar
2000 het werkloosheidsper-
centage rond de acht procent.
Daarmee wordt de verwach-
ting van het ministerie van on-
derwijs weerlegd. Dit departe-
ment ging ervan uit dat er over
drie jaar al een tekort van dui-
zend leraren bestaat.

Volgens het NEI is in veel sectoren
een fors overschot van mensen met
een lesbevoegdheid. Slechts in een
beperkt aantal vakken zullen moei-
lijk vervulbare vacatures ontstaan,
omdat daar de werkdruk te hoog
wordt gevonden en het salaris te
laag. Het NEI noemt daarbij de
technische, economische, agrari-
sche en nautische richtingen.

De NEI heeft berekend dat het aan-
bod van leraren de komende tien
jaar met twintig procent daalt. Dat
is even snel als het aantal leerlingen
in het voortgezet onderwijs. Daar-
door neemt deVerkloosheid welis-
waar in absolute cijfers af, maar
blijft zeker tot 1997 procentueel ge-
lijk.

Als in 2000 het percentage negen
procent is, staat dat voor achtdui-
zend werkloze leerkrachten.

Onderzoek omtrent opvang bejaarden

Ouderen moeten zo
lang mogelijk in

eigen huis blijven
Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Het opnemen
van ouderen in een bejaarden-
tehuis heeft net zoveel te ma-
ken met de vraag of ze al dan
niet alleen wonen en met de
omvang van hun 'informele
netwerk' (familie, vrienden)
als met hun lichamelijke con-
ditie. Dit blijkt uit onderzoek
dat in opdracht van het minis-
terie van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur wordt uit-
gevoerd onder mensen van 75
jaar en ouder.

Doel van het onderzoek is na te gaan
of met het substitutiebeleid van de
overheid de door de vergrijzing
groeiende vraag naar zorg voor
ouderen kan worden opgevangen.
Dit beleid heeft tot doel, zware zorg-
vormen als opnamen in verpleeg- en
bejaardenhuizen te vervangen door
zorg thuis door de wijkverplegingof
de gezinsverzorging. Ouderen zelf
willen ook liever zo lang mogelijk in
hun eigen huis blijven.

In zes regio's waar substitutie-expe-
rimenten lopen, wordt onderzocht
van welke voorzieningen ouderen
gebruik maken, mede in relatie met
de mate waarin ze in hun dagelijks
leven last hebben van lichamelijke
handicaps. Ter vergelijking wordt
ook een landelijk onderzoek uitge-
voerd om te kunnen nagaan of de
substitutiemaatregelen in de proef-
regio's tot een afwijkend gebruik
van voorzieningen leiden.

'Overgebruik'
Vervanging van dure zorg door
goedkopere is vooral mogelijk als
sprake is van 'overgebruik' van
voorzieningen. Bijvoorbeeld als
ouderen die geen duidelijke licha-
melijke handicaps hebben toch in
een bejaardenhuis zitten. Landelijk
gezien blijkt dit bij 7 procent van de
75-plussers het geval.

Het onderzoek in de zes regio's,
waarvan de beginfase nu is afge-
rond, wordt uitgevoerd door zes
universitaire instituten. Het Insti
tuut voor Toegepaste Sociale We
tenschappen in Nijmegen zorg
voor de coördinatie.

(ADVERTENTIE)
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De entreeprijs is inclusief het - Restaurant Voor sportmassages,
gebruik van alle met een * - Sportmassages kuurbaden en schoonheids-
aangeduide voorzieningen: - Kruiden- en behandelingen dient men
2 uur ’ 25,- modderbaden ruim van te voren te
3,5 uur ’ 32,- - Schoonheidssalon reserveren.
en een hele dag’ 48,-. - Badshop

* Thermale binnen- en Het hele jaar door geopend - In Thermae 2000 vindt
buitenbaden dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur. u een bron van weldaad en

' Whirlpools het gezondheidsprogramma
* Saunalandschap >*. y dat u zoekt.
* Gymnasion *
* Solarium " .-j^fe
* Auditorium -ri____-'r»_ui tt^ t.

* Yoga / Meditatie THERIVl/Ejpr _fc^
* Hydrogymnastiek 2QOOr= r "*s_

Thermae 2QOO, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Telefoon (04406) - 16060
BRON VAN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST

Zaterdag 24 maart 1990 "7Limburgs dagblad
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Tot ziens in Aken!
— 1Uw vermogensbelegging kent bij de

Deutsche Bank geen grenzen!
Bijzonder aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
garanderen U een hoge rente, b.v.:

fl Obligaties in DM en andere valuta - nu met een
rente van 7,7% -14,3% per jaar.

Een bezoek aan ons is lonend!

Natuurlijk adviseren wij U graag over andere
; kapitaalbeleggingsmogelijkheden.

vaste m£t°7% per Jaartot &r\jr^eijjojy .—

: Komt U even bij ons langs of belt ons op.
" Wij spreken natuurlijk Nederlands. mm^^^^m

Deutsche Bank \S\
! Met meer dan 1.200filialen in de Bondesrepubliek. _■_■_■___■

; Bij de grens vindt U ons in de volgende steden:

Filiaal:

" Aachen, Friedrich-Wilhelmplatz Aiedorf, Aite Lubenstr., Tel. 09-.9-2404/21005
,^„ [-.;.__,,_,, __, t_i no in o_l /lee . Eechweiler, Englerthstr. 12. Tel. 09-49-2403.4061-63(am Ehsenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 He.zoger.rih,Kieikstr. 1. Tel. 09-49-2406/3067

Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/4031
Bijkantoor: Jülich,Kölnstr. 3. Tel. 09-49-2461/53065
Brand, Freunder Landstr. 6. Tel. 09-49-241/522081 Merkatein, Kirchralher Str. 150.Tel. 09-49-2406/6091
'Burtacheid,Kapellenstr. 5. TeL 09-49-241/66054 Stolberg, Rathausslr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091
OppenhoffaHee,Oppenhoflallee 2, Tel. 09-49-241/504041 Übach-Palenberg, Talstr. 2. Tel. 09-49-2451/4051
"Schönforat, Trierer Str. 323-329. Tel. 09-49-241/520021 Würaelen. Kaiserstr. 97. Tel. 09-49-2405/21058
Techn. Ho.h_.h_le, Pontwall 2. Tel. 09-49-241/22736 Heinaberg. Hochstr. 129. Tel. o_-49-24_2/21777
1

_^ l'-^'fc^fck Be' Herren-Moden

lIPi/I^GOETZENICH
m. i\)K M I Blondelstraße 10' Aachen
■ *j flwfl I finden Sic zum festlichen Anlaß
mk M die richtige
■ fl B

ï^r^^"n fl Gesellschaftskleidung

Speziell für den Hochzeitstag des Brautigams führen wir die
eleganten- Spencer-Jacken mit den passenden Accessoires
wie Stehkragenhemden, Schleifen, Manschettenknöpfen,
Ziertücher.

I Für die festiiche Kleidung: Goetzenich

Sichertieitsanlage

n%Rendite
bankgarantiert
Pro Tourist AG
CH-8001 Zürich. Usteristr. 23,
T 09411 -219 83 23

i^RniNflN. Jöhndel & Hürtgen
I UnnUjjjtt^-^|k Inh HeinzLock

BfDIE T«_pDplMl,_lï>-'" Komphausbadstr. 27, geg. Horten
ful^t\f\ \j^^"^ D-5100 Aachen, tel.: 09.49.241/36867

9

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren 246986

lirkt für Hobbymaleri
Profis JR

Malkasten und Farben aller Art -Aquarelk fl
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush-Farben, flMalstifte, Pastell- und Ölkreiden, Seiden-, 1
Glas-, Stoff-, Farbe- und Bauernmalfarben -, IRahmen und Passepartouts,

Staffeleien, Malgründe, Malblöcke, «Ei
Papiere, Pinsel.Bücher, Anleitungshefte, Hg*
Air-brush-Pistolen und Kompressoren,

Materialien für Drucken, Formen, Gießen.
Verleihservice: Fixiergerate,
Pressen, Kompressoren usw.

Riesenauswahl
Fachberatung -Kundenparkplatze

Gardinen " Tapeten " Teppichboden
Farben Künstlerbedarf flfl g

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleton 09.49.241 84027
An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

Thermalbaden|jnn|
inAken: IJHSfiIhet gezondebadplezier! f^Spfl-

■ _

Dus, op naar Aken:
Römerbad Kurbad B^^^HAachen Quellenhofy^
Bad Aken " Buchkremerstraße 1 Bad Aken ■ Monheimsallee 52 B^F flTeleton: 0949/241/1802923 Teleton 0949/241/1802922 B ---^flParkhuis: Büchel' gratis parkeren B
■ het grootste thermal- ■ modern thermal-binnenbad fl

binnenbad In Bad Aken ■ watertemperatur 36 C fl
■ watertemperatur 32 C ■ massage, tango, thermalbad Bw fl■ rustkamers, zonnebanken ■ rustkamers, zonnebanken
openingsuren: openingsuren: f^s__^^|
ma-vr 7-19 uur ■ za 7-14 uur ma-vr 7-19 uur " za 7-18 uur B____________________fl
zo 7-13 uur zo 7-13 uur B<ff Tfiffllfffßlßfiliiß

behandelingen: mo-vr 7-18 uur BlftTrw_niH___s___S__m
voor afspraak bel: KriEÉl__o____l______________É| 0949/241/18029 20+21 Wlfli-MliMiMtll^M

w/k_ a fl»ï \fl .^^JJH^^Tfl ___________Ulf"T^^«i ■* i Ww^^^^^

wKS^S^gwW W^ __■ zêggtf^
_____^^ ■_■___►flHfl^ *^ mmmtm^ WAm 'iteV-^^l

W^^^^A 1 Pi Ü

SjUml p^-T*fcw'f>><^S_?Jr^l^i ___L^__>_)trW-___!L' 'A-' J_l
_________*ffSutU fr MtS&r» BU-~JfICvT7

Haarprobleme?

( \ i^%
w^t^^mW' miffit X ZtwWA
Für Damen undHerren
üchtes Haar oder Glatzenbildung sind passé
Senose Experten zeigen Ihnen wie es gefit
Auch besonders interessant für unzufnedene
Toupettrager.

m

I itnt% GOETZENICH
■L/wNifl Blondelstr. 10, Aachen

!.____■ Ir' _■_____

I°l Voor elke feestelijke gelegenheid de

p| flf party- en feestkleding

Speciaal voor de trouwdag van de bruidegom hebben wij elegante
spencer-colberts in ons programma, met passende accessoires: o.a.
hemden met staande kraag, vlinderstrikken, manchetknopen en pochets

Voor uw feestelijke kleding: Goetzenich

ig^NEU BAHI^C
a hochglanzend, Lauflange 50g - A

t^ fertig gestickt, viele Dessins j

Brr!ffi!J!^TnrTW^TffiTfl^^

■_>

l^^fl rzüi '^o.,2lai_sca# Postwagen
ln«»taurantmilder Imltimrlen Kuch»J UrymuUct» Walmt**»BHOr^J
lialienisdie Minestróne
Sclmeineschnitzel 'Lugano'
Frische Erdbeeren mil Schlagsalme Menu DM 21)'
lialienische Minestróne
Rumpsteak Cibolel
nut Tomatensauce und Küsc gratiniert _ J
Frische Erdbeeren mil Sdihgsalme Menu DM 23i'^. -^

Restaurant Ratskeller w
im historischen Rathaus

5100 Aachen (Parkhaus Markt/MostardstrasS^ '
WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVtV

r
I I I

o|ll Provincie Bureaußi biiotheek <
;i^_i*n? I "m U» Postbus 5700

LimDUrg 6202 MA Maastrich1<r~=^ tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg,
m 74/12-90 maken bekend, dat van 26 maarttot 26 apr' *1990voor belanghebbenden in het Gouve' 'nement(Limburglaan 10te Maastricht) tef'

zage ligt, hetStatenvoorstel inzake de "veil"
stelling van PNL^arbeidsplaatsen; oud vo"
nieuw beleid in 1991 en volgende jaren"-
Belanghebbendenkunnen tot 27 april 199"^reacties op dit voorstelschriftelijk indienen
Provinciale Staten van Limburg (Postadre5'
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

CV >j
\\ \\ <JF

M+^rn. - Ausstellungsküche

-- Fichte gebürstet, mit Eckkamin
- und Philips-Elektrogeraten,
-mcl. Microwelle
■statt DM 12.100,- QOAA

-jetztnur DM O*TÜU/"

Dennewartstr. 1 " 5100 Aachen
Telefon (0241) 16086
Telefax (0241) 165118

Kampeerauto's, caravans en *£
voortenten, kampeerartikelen, "? /*\

_____________ ** l WB JM^^;_______MtTSgs£ Hk«

II? _T\KT _f~* TT 'M 5102 Würselen

" _l\.V-/I>l VJCj l/N Gewerbegebiet
Telefoon 0949/2405/9081 Aachener Kreuz

Darauf faltren die
Weltmeister ab.

tDie erfolgreichsteReifentechnik im
Motorsport: MICHELIN radial. Für alle
Motorradtans!

MICHELIN
Allein 1989 neun Weltmeistertitel!

Damenmoden Peters
Blondelstr. 7, 5100 Aachen

Tel. 09-49-241/27677

Sportlich legere Eleganz
Grötie 36-52

Do. bis 1 8.30 Uhr geöffnet.
Langer Sa. bis 18.00 Uhr geöffnet.57774 -*

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

r"fï LimburgsDagblad O .

<3piccolo s
MWWÊmVSSBSS^SmWSSIWSmwmmmmmm O

■^^^
,LJ^^j'

HUB. DOLS & CO
Staat titeUt905(faiAHt u&n"KuxdCUitf

m __^ffl^ffißlllTn!vi!^ ■

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LL
I Deze eenvoudige vraag weinig loodvrije brandstof

kunnen wij snel voor u op- genoegen nemen. Pro'
lossen als u onze serie bleemloos starten en wei;
Honda generatoren komt nig onderhoud vragen. Vv'l
bekijken. Ideaal voor alle '< demonstreren u graag oe
plaatsen waar geen stroom mogelijkhedenvan onze se-
is. U kunt kiezen tussen ver- rie Honda generatoren.
mogens van 350 VA tot en
met 5500 VA. Uitgerust met ÏONDA
fluistermotoren. die met _______E________l_S_ZZZD_BM

,■..—.—■_—.6 *S
■vandooren

,In de Cramer 17. 6411 RS Heerlen. Tel. 045-711778bv ___-^1
_i



Onderdrukking
Van de centrale banken verwacht
Korteweg voortzetting van het be-

leid om de inflatie te onderdrukken.
Bij de huidige hoge rentetarieven
en lage inflatie in Europa en Japan
is er volgens hem sprakevan een ge-
weldig potentieel voor rentedalin-
gen. „Erzit een hoge risicopremie in
de huidige rentes, die samenhangt
met de onzekerheid op de financiële
markten over het unieke gebeuren
van de eenwording van de beide
Duitslanden. Hoewel de weg naar
eenwording vele risico's kent, en
deels een weg is in het onbekende,
zal wanneer er meer beleidsmatige
en politieke duidelijkheid is ont-
staan, de huidige hoge risicopremie
in de rente kunnen verminderen.
Rente-ontspanning zal dan moeten
optreden", aldusKorteweg.

De Robeco Groep heeft een nieuw,
fiscaal vriendelijk obligatiefonds
voor de particuliere markt geïntro-
duceerd: het Florente Fund. Het is
vooral bestemd voor mensen met
hogere inkomens (al gauw meer dan
fBO.OOO per jaar).

Robeco-topman
voorspelt weer

rentedaling
AMSTERDAM - De vooruitzich-
ten voor een rentedaling lijken
op dit moment aanzienlijk gun-
stiger dan in voorgaande perio-
des met een hogerente als gevolg
van de angst voor inflatie. Duide-
lijkheid over de Duitse eenwor-
ding en het wegnemen van die
inflatie-angst zijn de belangrijk-
ste ingrediënten daarvoor. Dit
zei directievoorzitter prof. dr. P.
Korteweg van de beleggings-
groep Robeco gisteren in Am-
sterdam bij de presentatie van
het jaarverslag over 1989.
Korteweg wees erop dat men
zich nu zorgen maakt over een
inflatie van 2 tot 3 procent, ter-
wijl in de jaren zeventig die per-
centages aanzienlijk hoger lagen.
In tegenstelling tot het verleden
hebben de monetaire autoritei-
ten recentelijk niet geaarzeld het
rentewapen krachtig in te zetten
in de strijd tegen de inflatie. Bo-
vendien is het gevaar van een
zichzelf versterkende inflatie nu
veel minder groot door de dere-
gulering en liberaliseringvan de
afgelopen jaren.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
beurs

overzicht

Omhoog
it[ qÏ?,RdAM - De aandelenkoer-
c|jt p Beursplein 5 gingen vrijdag

t 'Ss ürnnoog. De obligatiemarkt
I.(} Vrien-delijk gestemd, vooral

ÏH P invloed van de opmerking
*sba l.

Van deWestduitse Bun-

'' 6ri h raad' die zei te verwach-
'oigp

at de rente en inflatie ten ge-
" ">g r,Van de Duits-Duitse toenade-
?°n..t

6t sterk zullen stiJgen- De

''föc e staatslening van negen
ip f .'Jt kreeg er drie dubbeltjesbij
jRek « '°5- °ok in de Bondsrepu-. stegen de obligatiekoersen.
la
JioejjS^S-stemmingsindex alge-

rle °ch.egon na emëe aarzeling in
einri uren allenSs te stijgen.

% IJ4 7
X opende op 114,0 ên sloot

"Hig ?>?" Daarmee staat de index
Hotniv één punt lager dan net
18-D au van voriëe week vrij-e CBS-koersindex steeg met
St'g nt tQI 195,5. De omzet be-
e-hts J 1-6 miljard,' waarvan1 415 miljoen aan aandelen.% cl

r°e acl hoofdmarkt maakte Gist-
ü.rs„,-s de relatief grootste

1 eldc. ]Mlng door. Vrijdagmiddag
%6r e Gist dat de winst over 1989
V am- maar dat er een on"
ro°r_.f.!r,rd, dividend zal worden
p',2o ld- Het fonds kreeg er
d27.90°n ' 45 Procent b 'J °P%k ' De koers van de vrijdag
J'S Fokker-certifi-%r u feS eveneens, in dit geval
Si M formeel afgesloten order
rt ',60 , cDonnell Douglas, met
X? f 41,20. Hoogovens, dieï'jfsre f meldde dat het be-J'g om taat zich vorig jaar gun-
rl^hun lkkelde maar dat de ver-hJ'ldet ë,fn voor het lopende jaarn<H f , hooggestemd zijn, steeg. tot f 79,50.
sr^er r>r 'JgiriE, ,cd Ahold het met een
f '26 .n anderhalve gulden tot

1,10 K goed en pakte DSM er
r, D'Jopf 118,50.. dNg^'^'e markt ging de stem-
q "in opwaartse richting.
H' dr.
ftal mParal.?lmarkt klom Pie Me-'2.2o. biJna elf procent naar 1

S ot,!]^s u^. optiebeurs ging het er£„s blov aan toe- Vee' bcleg-
r^rhßij n aan de zijlijn door on-S^'-'d over Tokio.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 108,00 107,70
Ahold 125,00 126,50
Akzo 129,00 129,00
A.B.N. 40,10 40,10
Alreata 152,50 152,50
Amev 56.90 56.70
Amru A. 111 I. 87,80 87,90
Amru-Bank 78.70 79,10
Bursumij W. 73,50 73,70
Buhrm.Tet. 59,40 60,00
C.S.M..i.t, 81.00 80,00
DAF 33,80 33,90
Dordt.Petr. 130,00 131,00
DSM 117,40 118.50
Blsevier 81,00 81,50
Fokker eert. 39.60 41,20
Gist-Broc. e. 26,70 27,90
HCS Techn. 13,00 12,90
Heineken 112,80 113,10
Hoogovens 76,60 79.50
Hunter Duugl. 96,80 97,30
Int Muller 93.00 93,00
KLM 38.50 38,50
Kon.Ned.Pap. 41.60 42,10
Kon. Ohe 143,80 144.70
Nat Nederl. 70,90 70,70
NMB Postbank 47,70 48,30
Nedlluyd 98,40 98,00
Oce-v.d.Gi. 295,00 297,00
Pakhoed Hold. 167,80 167.80
Philips 42.50 e 42.60
Robeco 97,70 97,60
RodaiiKo 79,40 79,50
Rolinco 94.60 94,70
Rorento 57,30 57,40
Stork VMF 49,10 49.20
Unilever 146.90 147,50
Ver.Bezit VNU 105,00 105.00
Yolmae Softw. 46,00 46,50
YOC 39,90 40,10
Wessanen 65,80 65,50
Wolterj-Kluwer 48,80 49,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12 ..NL 86-96 112,60 113,00
12% NL 81-91 103,40 103,40
12/2 NL 81-91 102,70 102,70
12 NL 81-91 101.35 101,40
18.NL 81-91 101.95 102,00
11.2 NL 80-90 100.10 100,10
11.2 NL 81-91 101.20 101,40
lIV2NL 81-92 102,45 102.45
11.2NL 82-92 102,60 102,60
ll'.. NL 81-96 105,20 105,20
11/4 NL 82-92 102,45 102,45
11 NL 82-92 101,80 101,80
10.4 NL 80-95 103,40 103,40
lOV4 NL 81-91 101.15. 101,15
10'_NL 80-00 105,30 105,45
lOV2 NL 82-92 101,05 101,05
10/4 NL 80-90 100.40 100.50
ÏO'A NL 86-96 103,30 103.70
10.4 NL 82-92 101.90 101,97
lOV4 NL 87-97 103,80 104.20
10 NL 80-90 100.15 100,20
10 NL 82-92 100.70 100,70
9/2 NL 80-95 101,20 101,20
9. NL 83-90 100,05 100,05
9.2 NL 86-93 100,20 f 100,27
9 NL 79-94 99,65 99,85
9 NL 83-93 99.30 99,40
9NL 90-00 100,75 100,80
83/4 NL 79-94 98,90 98,90
8.4 NL 84-94 98.65 98.75
B/2 NL 83-94 98.35 98,50
B'/2NLB4-94-l 98.25 98,45
8.2 NLB4-94-2 98,40 98.40
BV2 NLB4-91-1 99.30 99,30
BV2 NLB4-91-2 99,40 99,50
8.2 NLB4-91-3 99,30 99,35
BV2 NLB7-95 97,89 98,25
B'/2NL 89-99 96,90 97,30
8.4 NL 77-92 98,85 98,95
8.4 NL 77-93 98.30 98,60

BV. NL 83-93 98.30 98,40
B'/. NL 84-94 98,00 98,10
B'/. NL 85-95 97.50 97,70
BV. NL 90-00 96.16 96,35
BNL 83-93 98,00 98,15
BNL 85-95 96,95 97.30
73/_ NL 77-97 94,90 94.90
7.. NL 77-92 97.70 97,70
73/4 NL 82-93 97,40 97,50
73/. NL 85-00 93.85 94.60
73. NL 90-00 92,86 93.10
7'/_ NL 78-93 97,80 97,80
7'"_ NLB3-90-2 99.90 99.90
7/2 NL 84-00 93.40 94.00
V/2 NL 85-95 95,85 96,15
7'/_ NL 85-2 95 95.40 95.70
7' 2NL 86-93 97,55 97.50
71/. NL 8911 91,20 91,20
VA NL 89-99 89.85 90,00
7NL 66-91 97,90 98,00
7NL 66-92 97.00 b 97.30 b
7NL69-94 95.90 96,50
7NL .5-92/96 93,25 93,60
7NL87p93 93.85 94.15
7NL 89-99 88,70 88,80
7NL 89-99-3 88,50 88,75
7 NL 89-99-4 88,30 . 88,40
6.4 NLI-2 85-95 92,95 93,25
6.4 NL 86-96 92,35 92.70
63/4 NL 88-98 87,40 87,50
63/4 NL 89-99 87,10 87,20
6V2NL6B-93-1 95,70 95.70
6V2 NL6B-93-2 95.70 95,70
6/2 NL 68-94 94,40 94,40
6.2 NL 86-96 88,70 89,30
6. NL 87-94 90.70 91.35
6.2 NL 88-96 88.15 88,80
6. NL 88-98 86,25 86.40
6.. NL 89-99 85,60 85,85
6NL 87 86,15 86.40
6.4 NL 66-91 98,70 e 98,70 b
6V4 NL 67-92 96,10 96,10
6'/4NLB6-92'6 90,15 90,45
6.4 NL 86,96 87.00 87,60
8.4 NLB6p95 89.45 89,90
6.4 NLB7-3p95 89,40 89,95
61/4NLB7-1/95 88.90 89,40
61/4NLB7-2/95 88.80 89,35
6.4NL88-94 91.10 91,60
6.. NL 78-98 93,10 93,30
6..NL88-98 87,50 88,15
6NL 67-92 96.70 96,90
6NL 87-94 89;64 90,20
6NL 88-94 89,60 90,15
6NL 88-95 88,00 88,50
6 NLBB-96 86,50 87,05
53/4 NL6S-90-1 98,70 98.70
5% NL6S-90-2 98,60 98,60
SNL 64-94 94.00 e 94,00 b
4. NL 60-90 99,00- 99,00
4'_ NL 63-93 93.50 b 93,50b
4/4 NL 60-90 97,80 97,80
4.4 NL 61-91 97,00 97,00
4.4 NL63-93-1 94.10 b 94.10 b
4.4 NL63-93-2 94,50 94.50
4NL 62-92 95,10 b 95,10 b
3.4 NL 53-93 95,20 95,20
3/4 NL 848-98 90,00 b 90,00 b
3/4 NL 54-94 91.80 91,80_ V. NL 55-95 92,70 92,70

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 91,30 91,20
B/4 A.1.R.85 106.00 106.00
6'/4Bührm.73 280,00
61/4 Cham 86 67,30 68.00
5 Enraf-N.86 92,50 92.00
7 HCS Techn. 99,50 100,00
6Hougov. 85 116,00 118,70
sHoopEff'B7 83.90 83.90
B;,m KNSM 75 242,00 242,00
6V2 Nijv.Bs 140,00 140,00
6.2R01.67 84,50 84.50
14SHV 81 146.30 146.30

B:i'48:i'4 Stevm76 101,00b 101,00b
8». Volker7B 99.60 99,60

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 69.70 d 70,00
ACF-Holding 35,00 34,10
Ahrend Gr. e 234,00 247,00
Air Holland 27,10 27,10
Alg.Bank.Ned 40,80 40,80
ABN (div'9o) 38,70 38,60
Asd Opt. Tr. 19,80 19,80
Asd Rubber 5,40 5.35
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 97,00
Aut.lnd.R'dam 88,00 b 90.00
BAM Groep 93.00 93.00
Batenburg 89.50 89,20
Beers 135,50 135,00
Begemann 136,50 136,50
Belindo 318,00 318,00
Berkei's P. 5,15 e 5,20
Blydenst.-Will. 31,00 31.20
Boer De, Kon. 324,06" 324,00
de Boer Winkelbedr. 63,20 63,20
Bols 167.00 166,50
Boskalis W. 15.90 15,50
Boskalis pr 19,85 19,40
Braat Beheer 45.30 45.30
Breevast 16.90 16.90
Burgman-H. 3300,00 3300.00
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Dellt c 966,00 963,00
Center Parcs 50,90 50,90
Centr.Suiker 79.80 79.00
Chamotte Unie 6,70 6,70
Cindu-Key 198,00 198,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 22,70 22.50
Cred.LßN 49,00 49,00
Crown v.G.c 89.00 87,50
Delft Instrum. 49.40 49,50
Desseaux 242,00 242,00
Dorp-Groep 34,70 34,90
DSM(div'9o) 115,30 115.00
Econosto 338,00 337,00
EMBA 125,00 125.00
Erik'shold. 118,00 117.00
Flexovit Int. 95,50 96.00
Frans Maas c. 100,90 101,70
Furness 130,00 132,50
Gamma Holding ' 84.00 83,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 30,90 30,80
Geveke 46,60 46,60
Giessen-deN. 235,00 a 264,00
Goudsmit Ed. 402,00 395.00
Grasso's Kon. 136,00 136.00
Grolsch 150.00 151.00
GTI-Holding '201,00 199,50
Hagemeyer 108.50 108,50
Ideml2div.'B9 105.80 105,50
HAL Trust B 14,90 14,90
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 196.00e 190,00
Hein Hold 95,70 95,70
Hoeks Mach. 173,00 173,50
Heineken Hld 95,70 95.70
Holl.SeaS. 1.13 1,14
Holl. Kloos 425.00 425,00
HoopEff.bk. 11.10 11.10
Hunter D.pr. 4,55 4,45
ICA Holding 16,90 16,80
IHC Caland 43.50 42,80
Industr. My 213.00 213,00
Infotheek 23,90 24,20
Ing.Bur.Kondor 565,00 565,00
Kas-Ass. 46,80 47,20
Kempen Holding 15,00 15,10
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 69,00 69,00
KBB c. 68,70 69,00
Kon.Sphinx 131,00 131,00
Koppelpoort H. 294.00 294,00
Krasnapolsky 195,00 195.00
Landré & Gl. 62,00 64,50b
Macintosh 40,20 40.30
Maxwell Petr. 685,00 690.00
Medicopharnia 61,50 61,50
Idem (div9o) 59,00

Meha Int. 5,70 5,80
MHV Amsterdam 18,90 22.00b
Moeara Enim 1215,00 1210,00
M.Emm 08-cert 15700,00 15800,00
MoolenenCo 26,80 26,80
Mulder Bosk. 77,00 77,00
Multihouse 7.90 7,90
Mynbouwk. W. 416,00 416,50
Naeff 300,00
NAGRON 49,00 49.00
NIB 615.00 615.00
NBM-Amstelland 18,80 18,80
NEDAP 368,50 368.50
NKF Hold.cert. 339.50 339,20
Ned.Part.Mij 41,40 41,40
Ned.Springst. 10000.00
Norit 1045,00 1035.00
Nutncia gb 70,50 70.50
Nutncia vb 80.50 80,50
Nijv.t.Cate 92,50 91,00
NiJv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 14.50 14.20
Orco Bank e 69,00 69,20
OTRA 213,00 216,00
Palthe 85,00 95,00b
Philips di».'9o 41.00 40.60
Pirelli Tyre 32,90 32,60
Polygram 35.50 35.70
Polynorm 111,00 112.00
Porcel. Fles 184,00 184.00
Ravast 45,30 45.40
Reesink 73,40 74,50
Riva 50,00 50.00
Riva (eert.) 49,50 49,00
Samas Groep 63.50 63,00
Sarakreek 29,90 29,80
Sehuitema 1330,00 1333,00
Schuttersveld 42.50 42.00
Smit Intern. 71,00 70,80
Stßankiersc, 21,60 22,00
Stad Rotterdam c 46,50 46.60
Telegraaf De 89,70 89.90
Text.Twenthe 350,00 a 348,00
Tulip Comp. 34,00 34.30
Tw.Kabel Hold 156,00 155,00
Übbink 83,00 82,60
Union Fiets. 30,90 32,00
Ver.Glasfabr. 335.00 340,00
Verto 57,00 57.00
Volker Stev. 69,50 70,30
Vredestein 20,90 20.90
VRG-Groep 61.20 61,80
WegenerTyl 178,00 178,00
West Invest 26,00 24.50
West Inv. wb. 105,00 105.00
Wolters Kluwer 194,00 194.00
Idem div.'9o 48.50 48.50
Wyers 43.10 45,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 71,50 71.10
ABN Beleg.f. 55.70 55.70
ALBEFO 50,80 50.80
AldollarßFs 21.60 21,60
Alg.Fondsenb. 224,00 224,00
Alliance Fd 10,20 10.20
Amba 46,10 45,70
America Fund 296.00 296,00
Amro Eur.F. 72.40 71,50
Amro Far E.F. 59,10 59.40
AmroNeth.F. 74,30 74,10
Amro N.Am.F. 60.10 60,40
Ami-oObl.Gr. 153.10 153.50
Amvabel 77.00 77.00
AsianTigersFd 63,20 63,30
AsianSelFund 47,70 47,70
Bemco Austr. 53,00 53,00
Bever Belegg. 6,00 ' 6.00
BOGAMIJ 105,00 105,00
Buizerdlaan 42.00
CLN Obl.Waardef 100.00 100.00
Delta Lloyd 42.50 42.20
DP Am. Gr.F. 25.20 24,70
Dp Energy.Res. 48,00

Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,30 59,20
Eur.Ass.Tr. 10,50 b 11.00
EOE DuStlnF. 295.00 293.00
EurCrFund 60,70 60.20
Euro Spain Fd 8.40 8.40
Gim Global 49.80 49.60
Hend.Eur.Gr.F. 221.70 222.00
Henderson Spint 64.10 64.70
Holland Fund 73.00 73.00
Holl.Obl.Fonds 115.00 115.50
HollPacF. 98.50 99,70
Interbonds 495.00 495.00
Interefl.soo 45,10 45,20
Intereff.Warr. 260,00 265.00
Jade Fonds 167,00 168.00
JapanFund 24,40 25.00
Jap.lnd.Alpha Fd 10000,00
JapanRot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. S 8.50 8.20
Mees Obl.Div.Fonds 96.90 97,20
MX Int.Vent. 53,00 53.00
Nat.Res.Fund 1430.00 1420.00
NedufoA 132.00 132.00
Nedul'o B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,30 39,90
NMB Global F. ■ 47,00 47,10
NMB Obhg.F. 34,60 34.70
NMBRente F. 98.60 99.00
NMB Vast Goed 38.10 38,30
Obam, Belegg 215.50 215.50
OAMF Rentef. 12.65 12.70
Oreur.Ned.p. 47.20 47.30
Pac.Prop.Secf 45.10 45.20
Pierson Rente 100,10 100,40
Postb.Beiegg.f. 51,50 51,50
Prosp.lnt.High.lne. 7,00 b 7,00b
Rabo Obünv.f. 73.10 73,20
Rabo Obl.div.f 47.90 48.00
Rabo Onr.g.f. 84,20 84.30
Rentalent Bel. 133,50 133.70
Rentotaal NV 30.70 30,70
RG groen 50,20 50,30
RG blauw 49.30 49.40
RG geel 48.00 48,00
Rodm Prop.s 107.00 107,00
Rolinco cum.p 91,70 92,00
Sc.Tech 17.00 17,00
Technology F. 17.50 17 50
Tokyo Pac. H. 215,00 224,00
Trans Eur.F. 83.00 83,40
Transpac.F. 402,00 400,00
Uni-Invest 116.00 117,00
Unico Inv.F. 79,68 78,50
Unifonds 39.30 39.50
VWN 60.40 60,40
Vast Ned 129.70 129.80
Venture F.N. 43.00 42,00
VIB NV 87.60 87,60
VSB Mix Fund 50,90 50,90
WBO Int. 70.40 70,50
Wereldhave NV 204.50 204,50
Yen Value Fund 82,80 82,70

Buitenlandse obligaties
B.4EEGB4HI 98.00 98,20
3'_EngWarL 31.00 31,00 b
5.4 EIB 65 99.50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35,50
Amer. Brands 64,70 64.20
Amer. Expres 27.90 26,60
Am.Tel.&Tel. 41,50 41,75
Amentech 60.10 60,00
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 29.20 28.60
Atl. Richf. 114.20 113.60
BAT Industr. 8,20 8,10
Bell Atlantic 90,60 90.40
BellCanEnterpr 42,10 42.20
Bell Res.Adlr 0.20
Bell South 53.80 53.20
BET Public 2.60

Bethl. Steel 20.40 20,00
Boeing Comp. 71.00 71,10
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 70.25
Chrysler 18,25 18,20
Citicorp, 24.20 23.60
Colgate-Palm. 60.00 58.50
Comm. Edison 35.40 35.00
Comp.Gen.El 570,00
Control Data 18.50 18.30
Dai-IchiYen 2350.00 2350,00
Dow Chemical 68,00 66,70
Du Pont 39.20
EastmanKodak 38,80 38,50
Elders IXL 2,90
Euroaet.Zw.fr. 154,00
ExxonCorp. 46,25 46.20

,First Pac.HKs 1.30
'Fluor Corp. 42.50
Ford Motor 48.00 48,25
Gen. Electric 64.10 63,40
Gen. Motors 46.80 , 46.50
Gillette 50.75' 51.00
Goodyear 38,25 37,00
Grace& Co. 29,00
Honeywell 89.00 87,50
lnt.Bus.Mach. 107.00 106,00
Intern.Flavor 59.00 d
Intern. Paper 52.40
ITT Corp. 52.30 52,10
K.Bensondi 5171,00
Litton Ind. 73.40 71.50
Lockheed 35,30 35,60
Minnesota Mining 84,00 83.00
Mitsub.Elect. 1030.00
MobilOil 61.80 61.50
Morgan $ 34.80
News Corp Auss 10.60 10,60
Nynex 80,80 80.50
Occ.Petr.Corp 27,60 27,40
Pac. Telesis 45,50 45.00
P.& 0. ® 7.00 7.00
Pepsico 61,50 60.50
Philip Morris C. 38.75 38,90
Phül. Petr. 25.50 24.70
Polaroid 46,10 46.00
Pnvatb Dkr 260,00 264,00
Quaker Oats 47.00
St.Gobin Ffr 570.00 560,00
Saralee 29,50
Schlumberger 50,25 49.50
Sears Roebuck 39,80 38;80
Sony (yenl 43,50 42.80
Southw. Bell 54,80 54.60
Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 35.70 34.70
Texaco 59,40 58,80
Texas Instr. 36,70 36.00
TheCoastalC. 31.50 31,00
T.I.P Eur. 2.00 a 1,92a
Toshiba Corp. 970,00 1000.00
Union Carbide 22,40
Union Pacific 69,00 69,00
Unisys 15,50 15.20
USX Corp 35,60 35.20
US West 72.60 72.50
Warner Lamb. 104.80
Westinghouse 75.20 73,80
Woolworth f 63.60 63.00
Xerox Corp. ' 56.00 55,20

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 49,50 48,00
Am, Home Prod. 192.00
ATT Nedam 78.50 77,00
ASARCO Ine. 44.50
Atl.Richf. 218.50 217,00
Boeing Corp. 134.50 134.00
Can. Pacific 37.00 36,50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 31,00 30,50
Citicorp. 44.00 43.50
Colgate-Palm. 115.00 112,00
Control Data 32.00 31,00
Dow Chemical 128.00- 125.00
EastmanKodak 72.00 71,50

Exxon Corp, 88.00 86.50
Fluor Corp. 82.00
Gen. Electric 122.00 121.00
Gen. Motors 89,00 87,00
Gillette 98,00 97,00
Goodyear 73,00 71,00
taco 53.00 48,00
1.8.M. 203.00 198,00
Int. Flavors 118.00
ITTCorp. 119.00
Kroger 24.50 24.50
Lockheed 65.00 64.00(1
Merck & Co. 132,00 130.50
Minn. Mm. 161,00 159,00
PepsiCo. 116.00 114,00
Philip Morris C. 72.50 72,00
Phill. Petr. 48.00 47,00
Polaroid 80,50 80,50
Procter & G. 128.00
Quaker Oats 86,00
Schlumberger 95,50 94,00
Sears Roebuck 76.00 75.00

' Shell Canada 62.50 62.50
Tandv Corp. 68,00 65,00
Texas Instr. 69.50 69,00
Union Pacific 133,50 133.50
Unisys Corp 30,00 29.50
USX Corp 66,50 66.50
Vanty Corp 3.60
Westinghouse 145.00 142.00
Woolworth 119.80 118,50
Xerox Corp. 97,00 96.00

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,40 12,30
10'_ ABN 87 93.25 93.25
13Amev 85 97.10 97,10
10 AmevBs 101.50 101.50
HAmevB6 91.00 91.00
10'_Amro 86 95,75 95.75
10Amro 87 93.25 93.25.

5 J4 Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 12,20 12,20
Amro zw 86 72,00 72,00
9 BMH ecu 85-92 94.20 94.20
7 BMH 87 93.50 93.50
10'«EEG-ecu 84 98.60 98,60
9.4E18-ecu 85 95.00 95.50
12'_ HLAirI.F 94.90 94,90
11.4NGU83 100,00 100,00
10 NGU 83 100.00 100.00
2:4NM8Pb.86 82.90 82.20
NMB Postb.war. 73,50 73.50
B*4 Phil. 86 97.50 97,75
6% Phil.B3 98.00 98.00
11 Rabo 83 101.80 101.80
9Rabo 85 93.10 93,00
7Rabo 84 94.75 94,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.30 5,40
Bredero aand. 22.50 22.50
Bredero eert. 21.50 21,50
11 Bredero 21,00 21,50b
LTV Corp. 1.50 1,50
5 Nederh. 68-78 23.50 23,50
RSV. eert 0,86 0,86
VA RSV 69 87.00 87,00

Parallelmarkt
Alanheri 26.80 26.00
Berghuizer 34.70 34.70
Besouw Van c, 54.50 54.00
CBI Barin Oc.yen 1860.00 1860.00
Comm.Obl.F.l 94.00 94,20
Comm.Obl.F.2 93.20 93.50
Comm.Obl.F.3 94.10 94,30
De Drie Electr. 30,60 30,50 e
Dico Intern. 98.00 97,00
DOCdata 22.10 23.50
Ehco-KLM Kl. 38.40 38.40
E&L Belegg.l 73.70 73,00
E&LBelegg.2 73,60 73,30
E&LBelegg.3 75,60 75.50 I

Free Rec.Sh. 31.70 31.50
Geld.Pap.c. 62.70 62.00
Gouda Vuur\' e 98.70 100.00
Groenendijk 35.30 35.50
Grontmij c. 194,00 193.70
HCA Holding 51.00 52.00
Hes Beheer 249.50 245.00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.25 3.30
Interview Eur. 8.80 8.60
Inv. Mij Ned. 50.00 50,00
Kuehne.Heitz 48.30 48.30
LCI Comp.Gr. 77.20 79,00
Melle 275.00 277.00
Nedschroef 124.00 124.50
Newavs Elec. 9.60 9,80
HOGBel.fonds 31,50 31,50
■>an pacific 10.60 10,60

Mcd 11,00 12.20
I drant 9.00 9.00

Sinvac Tech. 16.80 17,00
SUgro Beh. 51.20 51.70

ie Kon. 275,00 274,00
VHS Onr. Goed 14,60 14,60
Wewcler 79.30 79,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k.

Abn e jul 42.50 250 0.60 0.60
akzo c apr 130,00 169 3.00 3.00
amro' c jul 85,00 408 0,90 1.00
buhr c jul 60.00 123 3.10 3.90
buhr p jul 55.00 248 2.70
buhr p jul 60.00 127 4.50 3.50
dal' p apr 35.00 140 2.10
coc c apr 280.00 369 7.00 8,50
coc c apr 285.00 599 4.90 5.70
coc p apr 265.00 154 1.90
coc p apr 270.00 250 2.90
coc p apr 275.00 161 4.00
coc p apr 280.00 435 5.70
coc p apr 285.00 197 8.30
coc p jul 270,00 126 8.50
goud c mei 420,00 253 2.80 2.5 u
gist p apr 27.50 299 1.80 0.80
gist p apr 30.00 269 3.50 2.40 2
hoog c apr 75.00 483 5.00 6.00
hoog c apr 80.00 856 2.50
hoog c apr 85.00 266 1.40
hoog c jul 75.00 150 6.30
hoog c jul 80.00 524 4.00
hoog c jul 85.00 349 2.80
hoog c jul 90.00 319 1.80
hoog p apr 75.00 598 3.50 a
hoog p apr BU.OO 302 5.50
hoog p jul 70.00 249 4.80
hoog p jul 75,00 152 7.50
hoog p jul 85.00 160 14.50 a
kim c jul 45.00 415 o.Boa
kim p apr 40.00 163 2.00
nedl c jul 90,00 235 14.00
nedl c jul 95,00 150 11,00 10.00
nedl p apr 94.00 162 2.30
natn c apr 70.00 206 2.50
natn c j93 70.00 133 13.50 13.00
phil c apr 40.00 191 3.00 2.90
phil c apr 50.00 414 o,loa
phil c okt 45.00 127 2.90 2.80
phil p jul 45.00 314 4.70 a 4.30
phil p okt 45.00 253 4.70 b
ohe c apr 145,00 422 2.90 3.00
ulie e apr 150.00 143 1.00 1.10
ohe e jul 150.00 535 3.30 3.20
ohe c 091 105.00 213 42.00 41.30
ohe p apr 140.00 117 1.10 1.00
ohe p jul 145.00 160 6.50 b 6.50
voc c' jul 37.50 305 4.50 4.70

a=laten gebieden .e_-di».
b bieden h= laten. ex-div.
c=ex-claim k gedaan .h
d e.-dividend l = gedaan . g
e=gedaan . bieden vk slotkoers vorige dag
t=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Vooruitzichten voor 1990 worden gunstig genoemd

Flinke klappen voor
peleggers bij Robeco

Van onze redactie economie
VERDAM - De drie belangrijkste beleggingsfondsen van
°beco Groep hebben in de eerste maanden van dit jaare klappen opgelopen. De beleggingsresultaten van de
elenfondsen Robeco en Rolinco liepen in de eerste twee
'den als gevolg van het wereldwijd onder druk staan van
tersen met respectievelijk 8,3 en 9,1 procent terug.

Tee gingen de goede resulta-
J*heel 1989 met een winstvanJuevelijk 13,7 en 16,8 procent
?et grootste deel weer verlo-Jet vastrentende fonds Roren--1Vorig jaarook al een moeilijk

jaar had (min 1,8 procent), liep in de
eerste twee maanden met nog eens
3,2 procent terug door de dalende
obligatiekoersen als gevolg van de
rentestijgingen.
Toch is voorzitter prof. dr. P. Korte-

weg van het beleidscomite van de
Robeco Groep „beheerst optimis-
tisch" voor de beleggers in deze
fondsen. „Wij denken dat we ons
bevinden in een tijdelijke correctie
van een verder opgaande aandelen-
markt", zei hij bij de presentatie van
de jaarverslagenvan de fondsen. De
vooruitzichten op de lange termijn
voor aandelen noemde hij „zonder
meer gunstig".

Volgens Korteweg kunnen de jaren
negentig een periode worden van
hoge economische groei bij een lage
inflatie. De herontwikkeling van
Oost-Europa zal volgens hem een
positieve invloed hebben op de
groei. Daarnaast zullen hoge bespa-
ringen en investeringen in milieu,
infrastructuur en technologie voor
een aantrekkelijk beleggingskli-
maat zorgen.

Helft grote bedrijven
gebruikt invalkrachten

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Bijna de helft van
de bedrijven en instellingen met
honderd of meer personeelsleden
maakt gebruik van oproep-, afroep-
of invalkrachten. Dat blijkt uit een
vertrouwelijk rapport van onder-
zoeksbureau Intomart dat deze
week in de federatieraad van de fe-
deratie van bedrijfsverenigingen is
besproken.
Bij kleine werkgevers (minder dan
tien mensen) is dat 18 procent, bij
middelgrote bedrijven (10-99 werk-
nemers) 36 procent. Twee van de
tien grote werkgevers in Nederland
moet zijn personeelsbestand in de
loopvan eenjaar tijdelijk sterk laten
toenemen. Bij middelgrote werkge-
vers is dat vijftien procent en bij de
kleinere 11 procent. Bij die grote
werkgevers gaat het op jaarbasisom
drie procent van het personeelsbe-
stand, bij de middelgrote om zeven
procent en bij de kleine om vier pro-
cent. De onregelmatige, kleine ba-
nen zijn in kaart gebracht wegens
problemen met de uitvoering van
de werkloosheidswet. De registratie

die de wet voorschrijft om het ar-
beidsverleden te kunnen vaststellen
waarop de duur van de verlengde
werkloosheidsuitkering wordt ge-
baseerd blijkt onwerkbaar, juist
omdat zovele werknemers niet op
vaste werktijden zijn aangenomen.
De staatssecretaris van sociale za-
ken en werkgelegenheid heeft daar-
om eind vorig jaar gedoogd dat de
werkgever niet hoeft op te geven
wie meer dan acht uur per week
werkt - een voorwaarde voor aan-
spraken op de uitkering.

Zij stelde wel als eis dat uiterlijk 1
januari 1991 een hanteerbare ar-
beidsverledenregistratie op basis
van een nieuwe norm van kracht
zou worden. In een notitie voor het
bestuur van de federatie van be-
drijfsverenigingen wordt nu al ge-
signaleerd dat die datum niet haal-
baar is. De wet moet worden aange-
past evenals de administratie bij
werkgevers en bedrijfsverenigin-
gen. De Sociale verzekeringsraad
moet zich nog voor de zomer over
deze materie buigen.

" Delft Instruments, met een vesti-
ging in Brunssum, heeft van
ministerie van WVC opdracht ge-
kregen voor het leveren en plaat-
sen van apparatuur voor rorïtgen-
diagnostiek in 38 consultatiebu-
reaus voor tuberculosebestrijding.
De order heeft een waarde van
ruim f 4 miljoen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 23-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 24.070-/ 24 570'
vorige f 24.000-/ 24.500; bewerkt ver-
koop ’ 26.170; vorige ’ 26.100 laten.
Zilver: onbewerkt f 275-/ 345 vorige

’ 275/ 345; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,860 1,980
austr.dollar 1.37 1,49
belg.frank (100) 5,25 5^55
eanad.dollar 1,57 ],68
deense kroon (100) 27,85 30.35duitse mark (100) 110.00 114,00
engelse pond 2,94 3,19
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,87 307
ital.lire (10.000) 14.15 15,85
jap.yen (10.000) 120,00 126.00joeg.dm. (100 nieuw) 13,25 18,00
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schil). (100) 15.64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1^37spaanse pes. (100) 1,66 I^B2
zweedse kr. (100) 29,50 32.00
zwits.fr. (100) 124.10 128.60

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91875-1,92125
antill.gulden 1,0570-1,0870
austr.dollar 1.4275-1.4375
belg.frank (100) 5,4235-5,4285
canad.dollar 1.63275-1.63525
deensekroon (100) 29,430-29,480
duitse mark (100) 112,515-112,565
engelse pond 3.0780-3.0830
franse frank (100) 33,365-33.415
griekse dr. (100) 1,1225-1,2225
hongk.dollar (100) 24.3750-24,6250
ierse pond 2,9980-3.0080
ital.lire (10.000) 15,250-15,300
jap.yen (10.000) 124,05-124,15
nwzeel.dollar 1.1075-1,1175
noorse kroon (100) 29.030-29,080
oostenr.sch. (100) 15,9930-16.0030
saudi ar.ryal (100) 51,0250-51.2750
spaanse pes. (100) 1.7520-1,7620
surin.gulden 1,0550-1.0950
zweedse kr. (100) 31,135-31,185
zwits.frank (100) 127,015-127.065
ecu. 2.2930-2.2980

NDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194.60 195.50
id excl.kon.ülie 186.70 187.30
internationals 197.50 198.60
lokale ondernem. 192.80 193.50
id financieel 144.80 144.90
id niet-financ. 240,60 241.70
CBS-Herbelegeingsindex (1983= 100)

algemeen 253.70 254.80
id excl.kon.olie 232.10 233.00
internationals 266.70 268.20
lokale ondernem. 238.60 239.40
id financieel 188.60 188.80
id niet-financ. 287.70 289.10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 114.00 114.70
internation 113.00 114.30
lokaal 114.20 114.80
fin.instell 106.20 106.40
alg. banken 105.00 105.60
verzekering 108.10 107.711
niet-financ 116.00 117.40
industrie 116.111 117.20
transp/opsl 134.30 134.30

Het ABP heeft een tweederde belang verworven in dit
kantoorgebouw in Londen. Samen met het pensioenfonds
Ameritech uit de Verenigde Staten, dat het resterende be-
lang voor zijn rekening neemt, is het zeven verdiepingen
tellende gebouw overgenomen van een Britse belegger. Het
gebouw is al voor de komende 25 jaarverhuurd.

| (ADVERTENTIE)

I ONTSPANNEN I
ZAKEN DOEN IN VAALS
Op een steenworp afstand van het 3-landenpunt hebben 3 horeca-ondememingen met

allure de krachten gebundeld om u een unieke combinatie van
zaken doen en recreëren te bieden:

\RRANGEMENTEN OP MAAT --—-"1
ARKA^e. u k b.eden hee[t.

'« een keuze uit dee^^jfj,"
HnklAlTl/ILÜM I -spotftciliK'lW' zuera .,aiJ. sauna, beauty/arm.

Kasteel Vaalsbroek: ..,„,,.
emfUm voor uw. /,., ideale conferentie- en partven run dmngcn

'.^IMCr», Hotel Vaalsbroek: ~ .makken voorzien; I

VAALSBROEK . «*££

Wij maken samen met u de gewenste combinatie en besteden veel zorg aan de
c°ördinatic ervan. Gedrieën staan wij garant voor een zorgeloos vertoeven in het

Limburgse heuvelland dankzij onze 3 speerpunten:

service, kwaliteit en gastvrijheid.
Voor uitgebreide informatie neemt u contactop met dereceptie van

Hotel Vaalsbroek, Vaalsbroek 1,6291 NH VAALS.
Telefoon 0445449.55, telefax 04454-53.53.

(ADVERTENTIE)

I&GL
Reken Centrum Limburg

Voor betrouwbare en optimale
begeleiding gedurende het
gehele automatiseringstraject:

* consultancy

* software
« hardware

* maatwerk

* opleidingen

* service-bureau

Omdat wij ook aan details,
uitgebreide aandacht besteden.

Reken Centrum Limburg
Steenbergstraat 5 en 42
6465 AB Kerkrade
045-424040/413741

Zaterdag 24 maart 1990 "9Limburgs dagblad



Uw adres voor: f'^iÊ
* WIELERMODE M^*sBp
* wTelerschoenen
* VCKDINg'InVERZORGING

Extran - Isostar - Sixtus «SIIIIQÖOO©I
MTB-WANDELSCHOEN RlOO W?T jk WL

tt/ Exclusieve
Vr/Xyf wieier- & vrijetijdskleding
QL VI Markt 40-6161 GJ Geleen
&PORT Jei 04490-40909

Kijk op uw gemak: Gouden Gids op kabel TV Geleen kanaal 45,
57926 teletekstknop en kies pag. 453.

LET OP TE KOOP
Wegens brand hebben wij nog een partij
waterschadetextiel op te ruimen! Geen brand- of
schroeivlekken, alleen iets nat geworden en moet even
worden gewassen. Doordat de schade gedekt is, kan het
voor deze kleine prijsl

" 2pers. katoenen lakensen slopen voor 4,00

" 2pers. flanellen lakensvoor 2,00

" hand-en theedoeken per stuk 1,00

" Alle soorten washandjesen zakdoeken. 20st. voor 2,00

" Overalls, alle maten 7,50
" Dekbedden vanal 50,00
Nogenkele oostersetapijten vanaf 40,00
enz. enz. enz.
U stuurt even een briefje met naam, adres en event.
telefoonnummer in wat voor goederen u interesse heeft en
wij komen het persoonlijk bi| u brengen, zodat u eerst
kunt kijken voor u betaalt. Al deze goederen zijn voor u en
ons vrijblijvend, .."ilang de voorraad strekt.
Wegens verbouwing geen verkoop aan de zaak.
Wegens tijdelijke sluiting van ons bedrijf, moeten
brieven met adres en eventuele naamsvermelding van
de buurt naar:

Firma Kwarten
Kaldenkerkerweg 184.M, 5915 AH Venlo. 57722

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

FORMULE I
OP DE GRASMAT,

Technologische
voorsprong opFormule I
circuits. Basis voor alle
Honda gazonmaaiers.

Voor elk gazon is er wel
een Honda.

HONDA

HMÊCHANISATIECENTRUM 'frissen
TEL.04406-4 02 53'

VALKENBURG A/D GEUL

llllllllllllliiillllllliiiiillllllliiiiillllllll

1 MISTER MINPIH,
zoekt

SERVICEVERKOPERS/
SCHOENHERSTELLERS m/v

OF MENSEN DIE DAARVOOR WILLEN WORDEN OPGELEID-.
Ons vak, serviceverkoper houdt onder meer in, het op moderne wijze repareren

van schoeisel en het vervaardigen van sleutels. Kwaliteit en een goede
klantenbehandeling staan bij ons hoog aangeschreven. Een moderne compacte

unit staat tot uw beschikking.

Voor een gedegen, erkende opleiding wordt gezorgd.

MISTER MINIT, UTRECHTHAVEN 4,
3433 BE NIEUWEGEIN, TEL.NUMMER 03402-61361

57789

lEDER ZIJN VAK: I
U ONDERNEEMT,VAN HAAIgn^GTVOORVERVOEj

Natuurlijk zijn wij ook ondernemers. n. V ff Hl ''''"'"'üb'UUyJffiafljpr^ -- Kom en maakkennis met onze mog
Onze specialisatie is vervoer, üw nI \\ |SJg| Ij S I 1/ "^\s

lijkheden. Onze adviseurs leiden
vervoer. Er zijn al bedrijfsautodealers, J^^ \l NV pnnfgj§||| Ijfil"!^^ H -:^-% graag rond in het nieuwe Bedrij!
ook in Limburg, maar niet voor niets -iRW >*

JjJWfc —RSpyPJI li»_«_lÉr flQ^ wagencentrum waar een PermaneJ
komt Van Haaren Heerlen BV daarbij! "wfe^ ;x' (m. ' '%êT mfMm'^MmMi ow u m staat ste" 00^ met
Wij wagen te betwijfelen of er één is 53^1^6_H^ >Mff _- llllllliilll^fMlllllllll ' Bedrijfswagens kennis te maken.
die in snelheid, flexibiliteit, doelmatig- -^^^pllll n _=__»____] _= |j||l||l|| |H|llililL En als u ons niet op ons wo°'
heid én service kan tippen aan M__fc___— lllliiillliilllif gelooft mag u kennismaken met iVan Haaren Heerlen BV. Ir^w^^^fc^JPlfe^j^ggë L_^__M>irnV ondernemers die u al voor gingen.

heden. Kopen, huren voor kortere A^RB^ir "*^^ï*^~ Bedrijfswagen Centrurf

knrtnm 11 kunt met nn. en daarna fciJr hoofddealer en occasionspeciaUl
Kortom u Kunt met ons en aaarna TjmL-f VOOR heerlen en omstreken.
dankzij ons alle kanten uit! schandelerboord 25,045-721152/4101

IN EEN OFFERTE VAN VAN HAAREN HEERLEN BV _J—t(m^^èimmm BEPALEN DE DETAILS DEKWALITEIT ? pf^l)g
MNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIim

J

*g [ mLimburgsDaabiaj Als u ons voor 12 uur
ÊÉUÊk ftl^^ftl^| O 's ochtencls belt ' staat uw
§■ MI^VWIW9 PICCOLO de volgende dag al

wmmmmKSßkuMk^BsmkwmmW in het Limburgs Dagblad. J
'lillllltltllllllllllll-1111-111111111.1.1111i111.11111M1111l -IMlllllllllllllllttllllllllÉllllJl llllllltllllllllllllltllllllllllllllfllllllit_llllltltlllllllllliltlltlttllltlJllllllll.lllJillllllllllltl.MlllllltJllllll.llflllJiillftJlllltllllllfJlll_Jlltll.il JIIIIIMIII-Jlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1

Pech in dewoning ?
En niemand
bereikbaar?

\
_^_f\\ ~T~ I'

~~'

\i v- - * * Sim\ \ \\ ii ■

F * '/ ,/ % : <x-
-5 ' -^

Een verstopte riolering, een lekkend JieËOt Cll-TCM^t !dak, een uitgevallen verwarming. Zoiets komt -*^vaak heel erg ongelegen: 's avonds, in het weekend of op feestdagen.
Vervelende situaties op momenten dat u geen onderhoudsdienst Kunt
bereiken. Even het alarmnummer bellen en Servicas in Beek biedt dan
wel de gewenste hulp. Op elk moment, 24 uur per dag. Zowel voor de
particulier als voor grotere organisaties.

\ 'mYXi'i ~A~ 'een".iid"bVeilb"or"e": Vraag meer inlichtingen over de ca-
" OriKl serv.cevoorziening voor tech- i |am jfeitenservice van Servicas. Dat is een ver-
i ■%■ l\l nisene en bouwkundige i . , . .iI ■ ___ _f 1 1| problemen spreekt mij zeker i standiqe stap naar een probleemloze toekomst!
i wuw I T aan. Ik wil daarom graag meer i ** ■ '
i inlichtingen.Stuurt u mij geheelvrijblijvend degratis i
■ documentatie. l '
l ' I I I 1 I I I I I, Naam ■ flnS J.

' plaats ' ! Ii .1 :| Telefoon i i rTrTTTTJ
i. .. , , : SERVICAS
i In gesloten envelop zenden aan: ■
" Servicas B.V. Antwoordnummer 2015, \ SERVICE EN ORGANISATIE BURO
! 6160 VK Beek (Postzegel niet nodig). Vi Prins Mauritslaan 98, 6191 EH BEEK
1 LQ 2403 °_| |

I A.
I

1920 70 jaarservice, kwaliteiten... unieke aanbiedingen 199(n
ie

_______■ ?«._»_*_» * *Jmt*'-~ .___ W ______ ____k. _____ i ______ H^._______ *^mf ___H ______Er^____ _______ ______ _____ __■____P^ «Ks. ■ _________ __b_^____ ________ ______
p *WËf*'^é^ ______!^B___l^9 ___k^__L^l

____________ 'InEk «ffflsH J____H '' -^i ii ■ H^^ .HUIL. _________k_________________ ' v 'SS* ' Mk_ _____________________^_H

.^^/%"»__. ■ J#*^___________________ H^.oa^^l___________________ JB

Royal Albert Promotie WMF edelstaai bestek Solo
Old Country Roses 9-persoons, 99-delige complete samenstelling j

tijdelijk 20% KORTING~| 1129,50 NU: 799,- \
VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966

—^

lEen te zacht of le hard bed MJ I\Ê—.Umi An Ur-Mll W-i \lkan rugklachten verergeren M%^J^J|M% M i/l^| jL__fJ__^l "Mogen wij eens met v over een oplossing praten? jp~ *"«— —^JAREN VAN ERVARING £ \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat /
een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan f i — r-___»__.
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar ».-. L_.. £ _,—.—ipersoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. " ojr,

WAT IS ONZE OPLOSSING? Lr AT ~ -■■~*--^l~~-*~~-ir -,g8»
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- I
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, P"BM A
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van i , __bß___ __._—..».—___«^^!
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. mm ___■ __■■_■ __■_____ ■■ ___■ ___■ _n ___■ _n

__
■ __«

Wat is OBAS? OBAS B V '°Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. t^hakarooii EK Kerkrade-
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben leletOOn 045-462211
onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed-geeft de juiste
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses Steun aan ieder van beidevan artsen eveneens opgenomen. partners; het zorgt voor

ontspanning en Voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN van pijn.
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van »,*»«. Aan nna.- il __« ._,____. „,«_h _~,.,.___.. _.!,„__., an
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonderl Toch berekenen BON *?" °_?*SM'k "1weer goed kunnen slapen f
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed | faarom w" lk meer weten over OBAS bedden,
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- ,k 9a 9een enkele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode ""j- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. |n open envelop zenden aan:

a- A± OBAS, Antwoordnummer 21 tO
mmmUmmmm% 646<^ WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig

[ OBAS j

Zaterdag 24 maart 1990 " 10Limburgs Dagblad
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wkV?) limburgs DagbladIpiccolos
16 Cramer 37, Heerlen
''bus 3100, 6401 DP Heerlen
"9iro: 1035100
*: ABN 57.75.35.935
| 045-739364
oio's

1 kolom, in kleine letters met een woord in
ketters. Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
jeierhoogte: ’ 1.20.kende tarieven voor rubrieken: Proficiat' en

*J'st Gevonden / 1.00 per mm: Onroerend"en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Jepiccolo's

r 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met

JJa al een woord in grotere letter (14 pnts.).
"urnhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en

'alies zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
<0|om: ’ 1.60.
■."enties onder nummer: ’ 7.50.wummers op aanvraag: ’ 4.75.
!eri exclusief 6% BTW. Betaling contant off*e acceptgirokaart die u wordt toegezonden.e|e rubrieken UITSLUITEND a contant en met
"natie.
'Onisch opgeven

*5-719966
JJKiag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de

r 'ot 12.00 uur daags voor plaatsing.
gelijk opgeven"ve via de 1e post daags voor plaatsing.

J°onlijk opgeven
r- balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
J^-00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
"^ag geldt donderdag 17.00 uur.

"JWnen geen enkele aansprakelijkheidaarden voor schade van welke aard dan ook.',aan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen vanptenties.
'Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
"dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
[ Summo Scanner]

Mededelingen

Zijn ze er nog?,J°ngeren die 'het' niet doen voor hun huwelijk.
UMBURGS DAGBLAD wil graag met hen in kontakt

voor een serieus verhaal over dit onderwerp.
r bereid hierover te praten? Stuur dan een briefje met
b je naam, adres en telefoonummer naar:
rdaktie Limburgs Dagblad, t.a.v. Mariëtte Stuijts,
L Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
[IcCOLOTEAM van het
Cr9s Dagblad bestaat 1
En viert feest! Profiteer
r°rrneer naar onze tij—
EAanbiedingen. Bel nu'9966. Het Piccolo-re 9elt't wel.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
jjEfVIER kan nog werk?*ien in nieuwbouw,
Jjwingen en renovatie.

b.g.g. 316383
f jongen 23 j., zoekt
'■ _ ADMINISTRATIEF. Salaris n.o.t.k. Dipl.J en Ecabo. Beschik te-
°yer ruime werkerva--LgL04459-1308.

w al uw OPRITTEN,
250?n timmerwerk- TeL

* vrouw 22 jr., biedt(?.an als AFWASHULP.215^316375.
j*, Manueel THERA->(°PI- Eindh.) in 't bezitBS- contract zkt. z.s.m.

' e baan binnen 'tt?" AZM gebied. Br.o.
0 c4?26 L.D., Postbus<i*(M DP, Heerlen.

U zoekt opvang voor uw
kind? GASTOUDERCEN-
TRALE Humanitas kan U
daarbij helpen. De centrale
bemiddeld in Landgraaf,
Kerkrade, Brunssum en
Heerlen. tussen ouders
(vraagouders), die opvang
zoeken voor hun kind en
gastouders die bij hen thuis,
tegen vergoeding opvang
aanbieden. Vraag- en gast-
ouders kunnen zich telef.
aanm. op ma.wo.do., tussen
9.00 en 11.00 u. Tel 045-
-715088.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen, 045-
-323928.
Jongeman zoekt werk als
CHAUFFEUR, met eigen
auto BMW, voor al uw rij-
werkzaamheden bel: 045-
-421306.

k^^^^ Personeel gevraagd

Beveiligingsbeambte ?
binnenkort starten wij in uw omgpving met de

Mondelinge
opleiding tot

Ssi Beveilingingsbeambte
' en vakdiploma). Bel of schrijf voor informatie naar

, 0.P.8.
><2_bus 609, 1630 AP, Sittard, tel. 04490-80578.

1 'hgenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende
werken omg. Aken, Keulen

betontimmerlieden
metselaars

ijzervlechters
Ifa ioo^ kolonnes. Wekelijks geld en hoog loon.

045-229409 Trichterwg 125, BrsTreebeek
Wij zijn op zoek naar:
medewerker

brood- en banketbakker
p dag- of nachtwerk in overleg.

Tel. 04408-1381 St. Geertruid.

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

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

v motivatie, certificaten en diploma's.
°or langdurige projekten in drielandenhoek.

.B" Lassers alle richtingen met certificaten.
°ankwerkers (machine), monteurs (machine)- Montage bankwerkers- |s ". Wektriciens alle richtingen met diploma'so|eerders dun/dikwandig, isoleerders (makers)

" Steigerbouwers, konstructieschilders
s - Loodsenbouwers (voormannen)

acti P " Kortverbandwerkers.«s: ma Vm vr t jj<jens kantooruren 010-4625755,
zijn wij te bereiken tot 13.00 uur.

Fysiotherapeut M/V
9evraagd voor praktijk in Bergheim BRD.

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

Raadgever Kunst B.V.
vraagt free-lance

V| Consulenten V/M
r^_n be

d
t
35 'aar'r' 'bv aul° en ,ele,oon- De werkzaam-

vVjncie i aan ut het bezoeken van onze cliënten in de
Inl. tijdens kant.uren tel. 010-4191850.

gevr^akbekwame schilders
lnrjjeaa9d- (moeten zelfstandig kunnen werken).L^ niet vakbwkwaam onnodig te solliciteren.

(\^~_JjJ|ksweg 58, Gulpen 04450-3070.

S / huishoudster
B

r °nr R?i?arde darrie, inwonend. Vergoeding n.o.t.k.

' q-0718, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Internationaal transportbedrijf

W.G. Salari b.v.
vraagt

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

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.

Schilder gevraagd
voor onderhoudssector.

Schildersbedrijf W.J. Derks, Leenkampsweg 1, Heerlen.
Tel. 045-724131 na 18.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

gemotiveerde kandidaten M/V
die opgeleid willen worden tot heftruck-chauffeur. Wij bie-
den een erkend vorkheftruck-rijbewijs, een goede kans op
plaatsing, een passende salariëring en goede secundaire

arbeidsvoorwaarden.
Voor informatie :

045-719940, Nino Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490-56156, Harry Hollanders
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A

04490-14222, Ramona Dorscheidt
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

043-210551,Adriane Keulen
MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3

04750-33649, Claudia Nuyens
ROERMOND, WILHELMINAPLEIN 10

Scholieren opgelet:
Ben je nog op zoek naar een leuke weekend- en/of
vakantiebaan, schrijf dan nu een solliciatatiebrief.

Wij zoeken vlotte enthousiaste mensen voor het restaurant
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Motel Heerlen

Terworm 10, 6411 RV Heerlen.
Motel Heerlen zoekt enthousiaste

Restaurant-medewerkers m/v
Full-time (36 uur) en/of part-time (min. 20 uur).

In diensttreding per direct.
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Schriftelijke sollicitaties:
Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen.

Gezocht

Medewerkers
Voor montage, produktie en magazijnwerkzaamheden op
diverse afdelingen van een automobielfabriek in Bom.
U gaat werken in dag-, 2- of 3-ploegendienst. Deze baar
biedt een goed salaris (volgens CAO) en prima toekomst-
mogelijkheden. Voor vervoer wordt gezorgd.

Heeft u, M/V, interesse in een zeer langdurige baan, of will
u weten wat uw mogelijkheden bij dit bedrijf zijn, neem dan
direkt kontakt op met

Keser Uitzendburo
Sittard, Rosmolenstraat 13, 04490-22279.

Geleen, Rijksweg Centrum 12, 04490-53000.
Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120.

Maastricht, Stationsstraat 35, 043-218151.
Kerkrade, Hooldstraat 39, 045-463700.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerijmedewerkers M/V
die een of meerdere dag-, middag- of avonddiensten per
week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij
bieden een goede salariëring, alsmede 22,67% vakantie-
rechten. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.

Voor informatie :
045-718366, Wilma Smaling

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Beckers Sittard is een van de grootste KIP dealers van het
land en hanteert hoge normen als het gaat om kwaliteit en
service. Als onderdeel van een ambitieus uitbreidings- en
moderniseringsplan opent Beckers binnenkort een nieuw
technocenter waar caravans en campers van alle merken

kunnen worden onderhouden en gerepareerd.
Wij zoeken daarom een vakbekwame

EERSTEMONTEUR (m/v)
die naast een groot technisch inzicht, beschikt over een
servicegerichte mentaliteit en graag met "zijn" klanten om-
gaat; een aktief en daadkrachtig persoon, die zn zaken
goed op een rij weet te zetten en een soepele instelling

heeft ten opzichte van werktijden.

Wij bieden de geschikte kandidaat een goed betaalde baan
in een dynamische werkomgeving. Bovendien bieden wij
de gelegenheidom deel te nemen aan vakgerichte cursus-

sen en praktijktrainingen.
Sollicitatie kunt u richten aan:

Rekreatie Specialisten Beckers Sittard B.V.
t.a.v. de heer J.A.M.O Beckers

Handelsstraat 24, 6135 KL, Sittard.

Groei mee met Multicopy
Maastricht

heeft Multicopy (de grootste grafische franchise-organisa-
tie met al 42 vestigingen in Nederland) zéér goed ont-

vangen. Daar zijn wij blij om!
Eerder dan verwacht zijn we dan ook op zoek naar een

2-tal enthousiaste medewerkers
* Een allround grafisch medewerker m/v

met:
- grafische ervaring, zowel in devoorbereiding als in de uit-

voering (drukken)
- ervaring met kopieerapparatuur- goede contactuele eigenschappen- stressbestendig

" een (part-time) baliemedewerker m/v
die na een korte opleiding, hét bestaande team op de
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zowel in de VERKOOP als bij

AFWERKING komt versterken
Interesse om mee te groeien met MULTICOPY? Bel of

schrijf naar: MultiCopy International B.V.
T.a.v. mevr. S. Kolmus

Weesperstraat 65, 1018 VN Amsterdam.
Tel. : 020-243424

Minit 1 Foto
is een keten van 25 filialen voor foto ontwikkeling in 1 uur.Onze klant geeft zijn film af en 1 uur later komt hij zijn foto's
ophalen. Service, kwaliteit en snelheid zijn voor ons bedrijfvan groot belang.

Op korte termijn zoeken wij voor ons filiaal in Heerlen een
medewerker (M/V)

(part-time, 16 uur per week) met interesse in fotografie.

Funktie-inhoud
Een operator/verkoper is bij ons verantwoordelijk voor hetaannemen van films, nabestellingen etc. en het bedienen
van ontwikkel- en afdrukmachines (opleiding door Minit 1
Foto). Verder moet hij/zij de klant bij het afhalen van de fo-
to's kunnen adviseren.

Funktie-eisen
* Mavo-niveau

* goede kontaktuele eigenschappen

Mini 1 Foto biedt een goed salaris, opleidings- en door-
groeimogelijkheden en een prettige werksfeer.

Interesse? Bel 045-713647.
Pride automation BV

zoekt voor in vaste dienst of op free-lance basis
Deskundige docenten

voor PC en/of Mini. en/of Mainframe. Div. werkgebieden,
een goede en snelle honorering.

Bel Esther de Groot 020-910131 voor meer info.

Gevraagd:
Allround timmerman

B.E.M. BV. Vijlen. Tel. 04455-1871.
Vleespaleis Juch te Landgraaf zoekt enkele part-time

verkoopmedewerkers m/v
voor ongeveer 20 uur per week elk. Betaling geschiedt op
basis van de CA.O. voor het slagersbedrijf, waarbij reke-
ning gehouden zal worden met ervaring en genoten oplei-

ding. Voor informaties of sollicitaties kunt u bellen
met de chef slager Dhr. S. Wolters 045-320006.

U kunt natuurlijk ook even in de winkel langskomen.
Ons adres is Rossinipassage 7 te Landgraaf.

m
DAIHATSU
DEALER

zoekt op korte termijn:

Receptionist (m/v)
Sollicitatie na tel. afspraak met Dhr. Merckelbach

Benzenraderweg 295, 6417 SR, Heerlen. Tel. 045-424444
Wegens uitbreidingvan ons "a la Carte" restaurant zoeken
1 wij:

Zelfstandig werkende koks en
Leerling koks.

WIJ BIEDEN:
- vaste full-time baan.- 38-urige werkweek.- 25 vakantiedagen.- honorering volgens C.A.O.

Interesse? Bel even naar: Gustaaf Scandinavian
Restaurants, Rijksweg E39 no. 3 te Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

hovenier m/v
bij een relatie in Sittard. Voor de maanden april en mei zijn
wij op zoek naar een hovenier, die part-time wil werken. De
juiste kandidaat weet van aanpakken, heeft enig technisch
inzicht en bij voorkeur ervaring in een boerenbedrijf. Bent u
deze kandidaat? Aarzel dan niet en neem contact met ons
op!

Voor informatie:
04490-14222 Ramona Dorscheidt

Sittard, Rosmolenstraat 4

Kantoor schoonmaken
Een keer per week 's-avonds 4 uur te Landgraaf. Brieven

met uurloon en tel.nr. naar Br.o.nr. B-4050, LD,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Het Limburgs Dagblad in de Landgraaf vraagt serieuze
Kandidaat bezorgers(sters)

voor Landgraaf, Heerlen en Simpelveld, melden v.a.
ma. t/m vrijd. bij het Limburgs-Dagblad, Fr. Erenslaan 4,

6371 GV Landgraaf. Tel. 045-311782.

Cegem Mobiel
een schoolfotografiebedrijf

zoekt op heel korte termijn een jonge handige
medewerkster vd foto-afdeling
de werkzaamheden bestaan uit de afwerking en het

inpakken van foto s, ook licht administratief zal tot haar
taak behoren. Leeftijd pim. 18 jr.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Mobiel -o- Foto BV

t.a.v. personeelszaken, Postbus 1, 6190 AA Beek.

Chauffeur gevraagd
Schwarz Transporten

Tel. 04492-2247.
Er is bij ons op korte termijn plaats voor een aankomend

Keuken-monteur
Opl. L.T.S. meubelmaker. Leeftijd v.a. 21 j.

Soll. liefst schr. of na tel. afspr. bij:

£3\\ /7^> Ld A.N.V.K.

\_y Keukens

Vossen - Keukens
Eikenderweg 77, Heerlen. Tel. 045-712158.

Bejaardenverzorgings-centrum "De Regenboog" te
Heerlen vraagt:

Gediplomeerde
Bejaardenverzorgenden m/v

Salariëring conform de CA.O-bejaardentehuizen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie,

Postbus 4451, 6401 CZ Heerlen.
Tevens worden invalkrachten gevraagd voor de huishou-

ding en een invalkracht t.b.v. de Receptie.
Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

Chauffeur
Voor trekker met kleine oplegger voorzien van laadlos-
kraan. Moet in het bezit zijn van een chauffeursdiploma.

Sollicitatie aan: Jan Opreij b.v. Bouwmaterialen-
natuursteen Margraten. Tel. 04458-1541.

Spoed
Chef monteur

zeer goedeverdiensten. Soll. na tel. afspr. met Dhr. Brouns
Schelsberg 175, 6413 AE, Heerlen. Tel. 045-725507

Hacu Confectie
vraagt

LEERLING-STRIJKSTERS
LEERLING-NAAISTERS

leeftijd tot 18 jaar.
Tel. aanmelden tussen

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

Tel. 045-212258.

Timmerbedrijf
M.Marks

Haefland 34 Brunssum.
Gevraagd met spoed
Timmerman

met ervaring in het afhangen
van deuren en ramen.

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

Schoonmaakbedrijf Fortron
BV in Hoensbroek
vraagt met spoed

2 dames
met ervaring voor een

school in Sittard voor de
middaguren. Betaling vol-
gens schoonmaak CAO.

Bellen tijdens kantooruren
maandag t/'m vrijdag.

Tel. 045-223800.
Gevraagd

Vloerenleggers
stucadoorbedr. Rennenberg

Tel. 04498-53636.

Automonteur
gevr. Otermans autotech.

045-211096 (Hoensbroek)

Park restauant Tuddern
vraagt

kok m/v
leerling kok m/v

serveersters
leerling-

serveersters
Inl. 09-49-2456-1550.

Rest. de Munt, Muntstr. 7,
Valkenburg, tel. 04406-

-12018. Vraagt voor het a.s.
seizoenrestaurant-
Serveerster

en leerling kok (jaarbetrekk.)

Verkoper
voor direkt.

Rijwielzaak Rekers
Hoensbroek. leeftijd pim. 18
jaar enige technische kennis
gewenst. Sollicitatie na tel.

afspraak 045-212537.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
MEISJE gevr. voor part-time
op zondag en feestdagen in
Chin.rest. te Voerendaal.
Lft. v.a. 16 jr. 045-753042
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 HG., Kerkstr. 358, 6441
BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende Escortservice,
tel. 045-320343
Gevraagd HULP (kok) voor
restaurant camping Haciën-
da te Remersdaal. Tel.
04740-1633.
BARDAMES gezocht St.
Tropez Bar te Sittard 04490-
-15828 (na 21.00 u 17402).
Gevraagd KLUSJESMAN
voor binnen- en buitenwerk,
’lO,- per uur. Tel. 045-
-230514.
Bar-dancing zoekt MEIS-
JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
SCHOONMAAKHULP gevr.
voor min. 8 uur per week, bij
Leen Bakker Heerlen, tel.
045-723030. '
Ervaren MACHINIST mob.
graafmachine. Tel. 043-
-622338.
AFWASHULP voor koffie-
shop, 32 uur p.wk., leeftijd
17 a 18 jr. Tel. 045-271177.
Gevr. part-time CHAUF-
FEUR voor meubelzaak in
Hoensbroek. Liefst met
spoed. Br.o.nr B-4003 Limb.
Dagbl. Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER, leerl. brood- en
banketbakker en banket-
bakker. Bakkerij Smeets,
Rumpenerstr. 58 Brunssum.
Tel. 045-251022.
Nette HULP voor in fnture
gevr. Leeft. 18-23 jr. Tel.
045-412188.
Welke nette MAN v. mid-
delb. lft. zkt. bijverdienste v.
ca. 10 u. werk p.wk. Op een
benzine-station omgev. Hrl.
045-425390, 18-20 u.
Gevr. nette jonge MAN 18-
-19 jr. voor de zat.middag v.
14-21 u. om zelfst. te werken
op een benzine-stat. omg.
Hrl., 045-425390 18-20 u.
Gez. serieus stel voor het
runnen van een FRITURE te
Valkenburg Br.o.nr.
B-4007, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd voor het a.s. sei-
zoen, actieve MEDEWER-
KER/STER voor bediening
Café en terras. Hotel Jans-
sen-Bastings, Schin op
Geul. 04459-2502.
DIERENARTS-ASSISTEN-
TE gevr. Schrift, soll. met
pasfoto. Br.o.nr. B-4008, LD
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
VERKOOPSTER gevr. voor
onze v. Melik slagerij te Sit-
tard, leeftijd 17-20 jr. voor
24 uur. per week, liefst met
enige verkoopervaring. Bent
u geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak naar Slagerij v.
Melik, Molenbeekstr. 2, Sit-
tard. Tel. 04490-17186.
Meisje gevr. voor alle voor-
komende werkzaamh. Hulp
in bediening voor de avond
en afwashulp voor de avond
Hotel AMSTERDAM Val-
kenburg. 04406-12238.
Voor direkt zelfst. werkend
KAMERMEISJE, leeft, vanaf
30 jr. Hotel Tummers, Sta-
tionstr. 21, Valkenburg. Tel.
04406-13741.
Gevr. part-time POMP-
BEDIENDE voor avonduren
en weekend. Leeft. pim. 20
jr. Fina Heerlen, Beersdal-
weg 2, tel. 045-221403.
Gevr. Vrouwelijke part-time
krachten voor BAKKERIJ-
VERKOOP. Tel. 09-49-
-2406-62218.
Wereldberoemde cosmeti-
cafabrikant AVON zkt. con-
sulentes. Voor ml. 045-
-310300.

Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafondbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
Hulpen gevr. voor kamers
etc, KEUKENHULP en kel-
ner. Tel. 04406-12095, bel-
len liefst na 18.00 uur.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor werk in Aken.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236 b.g.g. 045-310348.
SERVEERSTER gevr. met
enige ervaring, 3 dagen per
week (overdag), 't Euveke
Brunssum 045-271718, na
18 uur 272091.
Modern levensmiddelenbe-
drijf zoekt ervaren CASSIE-
RE voor goede samenwer-
king in klein team. Tel. 045-
-21P75?
MAGAZIJNMEDEWERKER
gevraagd 16 tot 18 jr., voor
40 uur per week. Tel. 045-
-230290.
VERKOOPSTER gevr. voor
slagerij Van Melik te Geleen.
Leeft. 17-20 jaar. Liefst mt
enige verkoopervaring. Bent
u geïnteresseerd, kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij van Melik,
Zuidhof 12-13, Geleen. Tel.
04490-42044.
BV Sperwer Zuid, groot-
handel in levensmiddelen
vraagt voor de maanden juli
en augustus, CHAUF-
FEURS i.b.v. groot rijbewijs
en chauffeursdiploma. Ge-
gadigden kunnen kontakt
opnemen met onze Hr.
Bertrand. Tel. 045-211541.
Steakhouse Eldorado in
Heerlen zoekt met spoed
jonge KELNER met horeca-
diploma. Tel. reakties; Eldo-
rado, 045-741360.
AU-PAIR gevr. voor 1 jaar
bij Amerikaans gezin in At-
lanta. Tel. 045-410518.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
Gevraagd TANDARTS-
ASSISTENTE voor tand-
artspraktijk in Maastricht
voorlopig fulltime basis, kan
parttime worden. Functie-
eisen: Diploma Mavo en
tandartsassistente. Enige
ervaring strekt tot aanbeve-
ling. Br.o.nr. B-4037 LD,
Postbus 3100 6401 DP Hrl.
Hago Nederland B.V. vraagt
voor een van haar objecten
in Brunssum CORVEEËR
voor schoonmaakwerk-
zaamheden van 14.300 uur
tot 20.00 uur. Interesse? Bel
045-710561.
Gevraagd KEUKENHULP
voor in friture. Tel. 045-
-312092 tus. 12.00-17.00 u.
Dames leuke bijverdienste
aangeb., wordt AVON con-
sulente. Tel. 045-312789.
Jonge vrouw als HULP in de
huishouding voor enkele
ochtenden per week. Mevr.
Alfenaar, Puth. 04493-1855.
TAXICHAUFFEURS en
groepsvervoerchauffeurs
gevr. part-time (kl.bus) en
full-time. Melden, Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Schoonmaakorg. Reiter b.v.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraagt parttime
SCHOONMAAKSTERS
voor ochtend-, en avond-
uren, voor projecten in cen-
trum Heerlen en Kerkrade.
Sollicitaties buiten de regio
Heerlen en Kerkrade wor-
den niet beantwoord. Schrif-
telijk aanmelden op boven-
staand adres, t.a.v. Dhr.
Goedmakers
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
Gevraagd representatieve
VERKOPER(STER) v.a. 30
jr. voor halve dagen. Goede
verdiensten. Vereiste: moet
zelfstandig kunnen werken.
Tel. 04490-14942, na 21 uur
Bar MONOPOL Herzogen-
rath Merkstein (D) vraagt
nette bardame, garantie.
Telef. v.a. 19.00 uur 09.49.
2406.62928.
HUISHOUDHULP gevr. die
zelfst. kan werken. Tev. tuin
klusjesman gevr. va. 9.00
uur. 09-49-241-171822.
Gevr. v. Duitsland grensge-
bied erv. BETONTIMMER-
LIEDEN en metselaars hoog
loon (aceoord), 080-541217
HULP gevraagd M V voor
hotelwerkzaamheden o.a.
koken en terras, omg. Wit-
ten.. Brieven o. nr. B-4046
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Met spoed gevr. jongeman
om mee te reizen op KER-
MIS. Inl. 04498-53284.
DIETSMANN (Nederland)
B.V. vraagt: G6elek./Argon
lassers en Mig lassers (min.
5 jr. erv. met keurwerk),
scheepsijzerwerkers voor
projecten in binnen- en bui-
tenland. Hoog uurloon! Bel.
020-6041086.
Voor de Greenshop-vesti-
ging te Landgraaf zijn wij op
zoek naar een enthousiaste
VERKOOPMEDEWERKER
(STER) va. 17 jaar. Tel. info
04750-11800.
Dynamisch Bureau zoekt
met spoed: Energieke
BUITENDIENSTMEDE-
WERKER. Min. leeftijd 30
jaar; midd. niveau; regio
Heerlen-Sittard. Schrift, soll.
te richten aan: Postbus 254,
6400 AG Heerlen.
Gevraagd FRITURENHULP
met ervaring, tevens poets-
hulp. Tel. 045-323171.

Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding.
RESTAURANT-KELNER of
serveerster v.a. 18 jaar met
ervaring. Soll. na tel. afspr.
04490-16815. Restaurant
Rachel, Markt 4, Sittard.
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Hartelijk Gefeliciteerd

Met jullie 25-jarig huwelijksfeest

Hugo, Daniël en Björn

65 jaar!! Gefeliciteerd
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Hartelijk
gefeliciteerd

van je man, Nathalie
en Kandra

Morgen ook op LD-TV.

Bart

rl ifek

-

Jém'
Proficiat met je 10e
verjaardag, oma PIA

Vandaag ook op LD-TV!

Goedemorgen

Harrie proficiat
(biê*.

met je 53ste verjaardag
Adrie, Renate en Jos

Kom gerust feliciteren.
de borrel staat klaar.

Proficiat
Hans en Eef

12 V_ jr. een paar
van Wim en Stef.

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.
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.

Goedtop. CLUB zoekt nog
een vlotte medewerkster,
garantie en intern mogelijk.
Tel. 04499-3828.
Vrachtwagen-CHAUFFEUR
gevr. voor Bx4 kraanwagen,
lft. 30-35 jr. Transportbedrijf
Gelissen, Molenweg 41,
Eygelshoven. 045-351365
of 353143 of 353329.
Supermarkt - Kerkrade
vraagt VERKOOPSTER-
Kassiere, leeft. pim. 18-21 jr
32 u. per week, opleid.
MAVO-LDS. Tev. winkelbe-
diende, leeft. pim. 18-21 ir.
32 u. p. week, opl. MAVO-
LDS. Br.o.nr. B- , LD.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevraagd: Brood of brood
en BANKETBAKKER, kan
ook part-time. Echte Bakker
Jos Driessen, Ridd. Hoenstr
59, Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Wegens uitbreiding activi-
teiten gevr.: CHAUFFEUR
voor Kiepauto 6x6 en/of
huifwagen. Rompen Trans-
port. Kaalheidersteenweg
184 Kerkrade. 045-420644.
Jongerenkoor Cosi Cantare
(Spaubeek Genhout) is op
zoek naar een enthousiaste
PIANIST(E) en gitarist(e).
Voor meer info 04490-
-46840 of 04490-74380 na
18.00 uur.
Gevr. door part. voor direct
in Heerlen-centrum TUIN-
MAN voor 6 uur per week.
Br.o.nr. B-4064, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. ervaren en leerling-
BLOEMBINDSTERS voor
Maastricht, Kerkrade en
Roermond. Tel. 040-836695
Wij vragen voor onze bak-
kerij een BANKETBAKKER
of een brood- en banket-
bakker. Het IJsbeertje, Wil-
helminalaan 72-74, 6301 GJ
Valkenburg. 04406-12263.
MEISJES gevr. v. club in
Maastricht. Tel. 043-211620

Schoonmaakbedrijf EURO-
CLEAN vraagt met spoed
ervaren schoonmaaksters
schoonmakers. Inlichtingen
tijdens kantooruren: 043-
-257677.
MODELLENBURO Kempi-
sche Mannequins kan i.v.m.
uitbreiding werkzaamheden
nog een beperkt aantal da-
mes heren inschrijven. Vpl-
gende maten komen in aan-
merking: 3 dames 36; 7 d£-mes 38; 2 dames 40; 2 he-
ren 51/52; 3 fotomodellen
36 38; 3 kinderen 164. Erva-
ring niet erg belangrijk, Wel
perfecte houding en show-
feelmg. Lopen op proef
wordt vereist. Bel voor info:
04907-1369, na 19.00 uur'
Leuk MEISJE gevr. voor
goedlopend Privé te Kerk-
rade. Tel. 045-425100
04490-23203 I
Met SPOED gevraagd zelf-standige poetsvrouw voor
kantoorruimte. Te bevjr.
04490-15040. [

Woningruil
Wonmgburo DE GOEQE
HOOP, Wagenstraat 1791 .
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 onfewoningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland. ;
3-slaapkamerflat plan Zuid
Geleen tegen dito FLAT pf
portiekwoning, 1e of 2e etfc-ge. Na 18 uur. 04490-55649
Te ruil eengezinswoning
met overname tegen andefeEENGEZINSWONING om-
geving Heerlen-Brunssum
Br.o.nr. B-4024, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heeriep.

Eengezinswoning met <A
slpk. en tuin te HOENS-BROEK (de Dem), teg.
woning of flat omgev. Aar"
Bekkerveld. 045-231377

Kamers aangeboden/gevraagd
,

Te h. GEVRAAGD in Centr.
Heerlen 2 kamers in 1 wo-
ning. 077-822932/732781.
C-HRL. stud.kamer, douche
keuken, dir. te aanv. Tel.
045-714151, na 18.00 uur.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04743-1579.
Kamers te huur in 't Centrum
van VALKENBURG. Tel.
04406-14111/15323.
Kamer th. HOENSBROEK-
C. Tel. 04490-10012 (afm.
4x m.).
Kamer te h. met gebr. van
keuk. en douche in net stu-
dentenhuis, centr. van
HEERLEN, tel 045-216734

Centrum SCHAESBERG
gem. kamers v. meisjes t m
30 jr. gebr. gez. keuken/bad-
kamer, eig. ingang. Tej.
045-324880 tot 18 uur.
Kleine KAMER te Hoeni-
broek, met gez. gebr. van
keuken en bad. 045-21729D— r-
Gemeub. WOONK. métslaapk. te huur. Holtskuilen-
str. 1 Eygelshoven (
BRUNSSUM gemeub. zjt
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustjg
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen. 'NIEUWENHAGEN gemeulj).
zit-slaa^kamer, gemeen-
sch. keuken, wasmachine,
douche etc. 04492-2871.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:
WOCOM. Tel. 045-711864.

. Vrijblijvende prijsopgave.

VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! 8e1:,045-719966.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
045-719966. [

Voor Piccolo's
zie verder pagipa 12
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Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,-per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2
Btni___<___i____[a_

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544. -

Terras- en oprittegels
Cobbelstones, sierkeien en

bloembakken
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
'23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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-
wea 1. Wijlre. 04450-2981.

BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

Te k. rollen DAKLEER met
of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,-
-per rol. Te k. watervaste pla-
ten 2.44x1.22. 04490-15338

Grenen BALKEN b.v. sx7em
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
VLOERTEGELS ’ 15.-
-’19,50 ’24,50 p/m2. De
Hut 7, Gulpen. Tel. 04450-
-1970.

Hobby/D.h.z.
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Te k. AQUARIUM compl. en
vissen en planten en toe-
ben. 160x50x55 ’700,-;
aquarium compl. 200x75x65
en toebeh. ’ 1.150,-, 04490
-79323.
Te k. CO2 LASAPP. merk
Eder, 19/60/90,150amp. mcl
lasdraad 0,9 mm en redu-
ceerventiel, pr. ’ 450,-. Tel.
045-462672.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

Stalen dossierkasten 2-deurs v.a. ’ 150,-; Stalen mate-
riaalkasten 70x50x180 ’ 50,-; hangmappen ladenbloks
2-3 en 4 laden v.a. ’ 150,-; stalen bureaus 20 verschil-

lende soorten en modellen div. afm. ’ 75,-; Kantoortafels,
alle afm. en modellen v.a. ’ 60,-;Kantinestoelen gestof-

feerd v.a. ’ 15,-; magazijnstelling 5 verschillende soorten
en breedtes v.a. ’ 50,- per meter; Toonbanken v.a. ’ 65,-;
Tekentafels A0geb. v.a. ’ 395,-; Burostoelen v.a. ’ 40,-;
Tekening-hangkasten ’ 295,-; Luchtcompressor 400 liter

220.380 ’ 1.250,-; Papiersnijmachine ’ 200,-.
Nieuw kantoormeubilair tegen speciale lage prijzen.

Houten directie-bureaus 100x200 v.a. ’ 1.395,-; Tekening
-ladenkasten v.a. ’ 595,-; 2-deurs dossierkasten v.a.

’ 255,-;Tekentafels A1en A0v.a. ’ 625,-; Atlanta hang-
mappen 25 stuks folio ’15,-; Altrex bordestrappen 12 tre-
den ’ 295,-; Colomboormachines 16 mm industrie’ 425,-;
Bureaustoelen adv.pr. ’ 395,- nu ’ 175,-; Bureaustoelen

adv.pr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Directie-fauteuils adv.pr.
’875,- nu ’ 595,-; Leren directie-fauteuils adv.pr.

’1.200,- nu ’725,-.
Verder nog 1001 artikelen teveel om op te noemen.

ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.
Maandag t/m vrijdag geopend.

's zaterdags geopend van 9.30 tot 16 uur.
BUREAU en bureaustoel,
typemachines, telex met
ponsband, comp. met prin-
ter, bureaulamp, verpak-
kingsapparatuur met rollen
folie, weegschaal, huisbar,
drumstel merk King, witte
kast met mb. bed met 2 pers
matras, 1 pers. Aupingbed
met matras, tafeltennistafel.
Na 19.00 uur 045-710952.
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.

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

Geldzaken
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.
Bel voor vakkundig invullen
van uw BELASTING-
FORMULIER. 045-312949

Bedrijven/Transacties
Klein zelfst. ass.kantoor v.a.
1975 werkzaam met B-in-
schr. zoekt COMPAGNON
voor opr. B.V. Br.o.nr. B-
-3999 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
T.k. horecaslagerij-invent.
o.a. SOFT-SNIJ-GEHAKT-
MACHINE enz. 04492-5149

Aanhangw. 2.50 X 1.25mtr.,
750 kg., gegalv., 6 mnd. oud
en auto-ambulance 2000 kg
gegalv., i.st.v.nw. 2/2 jr. oud
div. hogedrukr. compresso-
ren, zetbankje nieuw, tafel-
zaagm., elec. lasapp., tim-
merm. werkbank enz. Techn
H.O. Hargo. 045-422891.
Te k. MARKTVERKOOP-
WAGEN Ford D-0910, in
nw.st., Kissel 42, Heerlen.

Verkoopruimte Slagerij te h.
omgev. MAASTRICHT, ver-
pi. overname/inventaris. Br.
o.nr. B-3982 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
Te huur of te koop, na 15
succesvolle jaren café de
KASTANJE-BOOM te
Bunde. A-locatie met diver-
se verenigingen. Oppervlak-
te plusm. 160 m2. Ruime
parkeerplaats plusm. 400m2. Smaakvolle inrichting
met werkkeuken, vergader-
ruimte met alle toebehoren.
Eventueel ook te huur zon-
der woning. Zondere eigen
middelen onnodig te reflec-
teren. Alleen schriftelijk via
dit adres; Julianastraat 1,
6241 EX Bunde. Telefonisch
wordt geen informatie
verstrekt.

Ter overname aangeboden
Goedlopende boutique centrum Heerlen.
Verkoopopp. 70 m2. Kan in gedeeltelijke
franchise-formule worden overgenomen.

Uw reacties gaarne o.nr. HK 114, Limburgs
Dagblad. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

" —Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te huur gevr. LANDBOUW-
GROND op |aarbasis. Br.o.
nr. B-3644, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Gebr. precisie ZAAIMACHI-
NES: Hassia 4 en 6 rijen,
Fahse 6 en 12 rijen, Becker
4 rijen. Tevens Saxonia
zaaimachine, werkbr. 3 mtr.
Collé Sittard. 04490-19980.

Te koop zware
Aspergeplanten
ras Boonlim en Geynlim.

Maatschap Duyf, K. Heide 2,
Maasbree.

Tel. 04765-1512 of 2342.

Te koop
Weiland met melkquotum
162.524 kg / 4.07% vet. In-
lichtingen: J.E. van Oppen
b.v. Rentmeesterskantoor

St. Rochusstraat 8, 6241 CD
Bunde. Tel. 043-641271

Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003A; Guldner G25; John
Deere 1120, 1630, 1640
SG2, 2020; Leyland 262;
MF 65, MF 285; Renault
R7O smalspoor, Ursus 362;
Zetor 6911, Zetro 7211.
Nieuwe Deutz DX 431 4WD
speciale prijs! Collé Sittard.
Tel. 04490-19980.
Te k. perfect WEILAND-
BLOTER met transport-
schade voor een speciale
prijs. Collé Sittard. Tel.
04490-19980.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.

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.
In- en verkoop van PAAR-
DEN en ponies. Tel. 04454-
-4276.
Te k. drachtige schapen en
AANHANGWAGEN 90 x
1.20 m., ruilen mogel. Tel.
04454-4716
Te koop B-PONY merrie, 3
jaar en D-Pony merrie, 8jaar; Haflinger jaarling mer-
rie. Tel. 04492-1038.
Te k. zwartbles SCHAPEN
met lammeren. En drachtige
schapen. 04754-81549.
Te k. HAFLINGER M. 5 j.
W.P.N. M. 4 j. betuigd en
bereden. Mogelijk inscharen
jongvee. Lenoir, Overgeul
2a, Mechelen.
Te k. dragende Belg. W.
ZOOGKOEIEN en Belg. 81.
stieren, leeft. 6 mnd. Tel.
04450-1532.

Auto's

Alfa

* 1 SANDERS
Vanwege de succesvolle verkoop van de Alfa 164 bieden

wij enkele exclusieve occasions aan:
Alfa 75 Twin Spark 2.0 1987
PeugeotsosSX 1987
BMW 520 I grijs 1987
Renault 25 TX Monaco 1988
Mercedes 190 E 2.3 1987
Renault 25 V6metallic 1986
Peugeot 505 GTI 1986

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

Zo goed als nieuw: Alfa 33 1.3 Junior, 1.3 S, 1.5 Tl en
1.7 QV. Diverse kleuren en bouwjaren.

-Alfa 75 1.6, 1.8 en 2.0 Twin Spark 1987/1988
Alsmede Alfa Giulietta's 1983 1984/1985

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.
ALFA Sprint bwj.'79, i.z.g.st.
APK '91, l.m. velg., stereo,
sunr., pr. ’2.200,-. 04490-
-49545
Te k. Alfa GIULIETTA 1.6,
kl. blauwmet., APK, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-635034,
na 9.00 uur.
ALFA Romeo GTV 6, 2500 i,
bwj. '81, nw.st., vr.pr.

’ 11.250,-. Tel. 045-225339

Voor de liefhebber ALFA 75
turbo, zwaft, bwj. 01 -'87,
75.000 km. Een bod doen
kost U slechts een telefoon-
tje! 04490-24121, ma. t/m
vrij. na 19.30 uur, zat. en
zond, na 14.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Audi
AUDI 80 GLS type 80, APK,
4-drs., i.z.g.st., ’2.450,-.
045-720951.
Audi 100 beigemet., 1e ei-
genaar, km.stand 45.000,
airco., getint glas, stuurbe-
krachtiging, etc. Bouwjaar
1988, ’35.900,-. Autobe-
drijf VAN LEEUWEN, Strijt-
hagenweg 129, Kerkrade,
045-453355.
AUDI 80 1600 CC, bwj. '85,
vr.pr. ’11.800,-. Tel. 043-
-618025.
Te koop AUDI 100 GLE '80,
pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-721093.
Audi QUATTRO 200 Pk I-
'BB, tornadorood, zwart leer,
airco, ABS, schuifd., audi-
stereo enz. 119.00 km, nw.
prijs ca. ’ 175.000,- vr.pr.
’85.000,-. Van de Akker
B.V. Specialist in VW/Audi
040-541488.
Audi QUATTRO 200 PK, 6-
86, briljantzwartmet. airco,
ABS, 65.000 km, nw.prijs
ca. ’165.000,- vr.pr.
’65.000,-. V.d. Akker B.V.
specialist in VW/Audi 040-
-541488.
AUDI 100 Avant Diesel Van
(grijsmet.) 2-'B6, 126.00 km,
d.blauw, ’17.500,- mcl.
BTW. V.d. Akker B.V. Spe-
cialist in VW/Audi. 040-
-541488.
AUDI 90 2.3E'87, lagomet.
V.d. Akker B.V. 040-541488

Audi COUPE '89 (nieuwste
model) 2.3 E tornadorood,
div. opties, ’ 20.000,- be-
neden nieuwprijs. V.d. Akker
B.V. Specialist in VW/Audi.
040-541488. __
AUDI 100 autom. 2.3E9-'BB
(mod. '89), briljantzwartmet.
36.000 km. V.d. Akker B.V.
Specialist in VWAudi. 040-
-541488.
AUDI 100 Turbo Diesel B-
'B7, lago-met., schuifd.
126.000km. V.d. Akker B.V.
Specialist in VW/Audi. 040-
-541488.
AUDI -100 Avant Diesel B-
'Bs, saffierblauwmet. dakrai-
ling. V.d. Akker VB.V. 040-
-541488.
Audi 80 1.9 E '87 (3x) torna-
dorood, steengrijsmet., don-
kerblauwmet., V.d. AkKer
B.V. Specialist in VW/Audi.
040-541488. ,__
Audi 80 Diesel 1-'BB, zwart-
met. schuifd., cv., alarm.
V.D. AKKER B.V. Specialist
in VW/Audi. 040-541488.
Te k. AUDI 100 cc, 5-cyl, m.
aircond. bwj.'B2, nieuw mod.
kl. zilvergrijsmetall., APK
gek. Vr.pr. ’ 8.750,-. Wilhel-
minastr. 56, N'hagen.

Austin
Te k. AUSTIN Allegro, bwj.
'78, APK febr. '91, 72.500
km, groenmet., in pr.st., pr.
’795,-. Tel. 04492-2152.

BMW
GEZOCHT 5-bak, voor
BMW 2-serie, tel. 04404-
-1317
Te koop 4 I-metalen honing-
raat VELGEN, met banden,
13". orgin. BMW. 045-
-211083.
Te k. BMW 316, 1984, LPG
en acces. St. Rosastr.l4,
Sibbe (Valkenburg).
BMW 315 bwj. '81, APK 3-
91, wit uitgeb. sportvln, nw.
banden, vr.pr. ’6.100,-.
045-461082 b.g.g. 460438.
BMW 520 iaut. nw. model
'83, APK 10-'9O, LPG, kl.
groen, schuif/kant. dak,
stuurbekr., centr. vergr.,
alarm, trekh.. el. spiegels,
get.glas, br. banden enz.
Vaste prijs ’6.800,-. Tel.
04498-54096
Te koop 6 BMW sportvelgen
p.b.s met banden, voor 5-of
7-serie, pr. ’ 650,-; radio
BMW ’175,-. Agaatstr. 43,
Heerlen.

BMW 518 bwj. '82, kl. rood,
schuif/kanteldak, stuurbekr.,
radio enz. pr. ’ 6.250,-. Tel.
045-441583.
BMW 1602 bwj. 1-73, type
'72, geh. gerest., techn. mot.
100% en car. 100%, kl. zw.,
APK2-91, 043-616022.
BMW 320 i, bwj. '86, dia-
mantzw., shadowl. Recaro,
schuif/kanteldak, verlaagd,
alarm, Im-wielen, LPG. tel.
04406-14821.
BMW 316 1-'B5, grijsmet.,
LPG. Smeets Mercedes-
Benz. Tel. 04490-46333.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
km.st. 74.000, orig. schuif./
kanteld., i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
04406-12577.
Tek. 8MW316, bwj.'B3, 15"
alu. velg., div. extra's, kl.
goudmetal., pr.n.o.t.k., 045-
-272803 na 17.00 uur.
Te k. BMW 320, APK gek.,

’ 2.900,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Te k. BMW 633 CSI, bwj. 77
pr. ’9.500,-. Tel. 045-
-458128 b.g.g. 463655.
Te k. BMW 528 i, bwj. 10-
-'B5, type '86, blauwmet., div.
extra's, o.a. ABS, schuif/
kanteld. Tel. 04490-51138.
Te k. BMW 320 autom., m.
trekhaak, i.z.g.st., zeer mooi
Wiener Harmonica GCFB.
3.K. Bouwbergstr.l3 Bruns-
sum. m
BMW 316, '84, 59.000 km.,
Imv., i.st.v.nw., iedere keur.
toegest. 045-320357.
Tek. 8MW316, bwj.'Bl, 15"
Alpina velgen, verlaagd,
zeer mooi. Tel. 045-228658.
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. weg. aanschaf nieuwe,
auto BMW 316, bwj. '84,
LPG. Tel. 045-219609.
Tek. BMW 316, bwj. '81, nw
banden ’ 4.500,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Buick
Te koop BUICK Regal Limi-
ted Coupé V6, bwj. '80, APK
'91, pr. ’5.500,-. Lotharius-
str. 39, Sittard.

Chevrolet
Chevrolet BLAZER 8 cyl.
aut. 2 w.dr. ’6.750,-. Inr.
mog. 045-211071.

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

Te k. Fiat PANDA 750 CL,
juli '88, km.st. 14.500. Tel.
045-255677.
Fiat PANDA 45, bwj. '81,
APK 12-'9O, ’1.600,- nw.
banden. 04404-1317.
FIAT 127, bwj. eind '80 i.z.
g.st. plus APK, vr.pr.

’ 1.350,-. Heerenweg 83,
Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. Fiat RITMO 65 L i.z.g.
st., bwj. 8-'Bl, APK 9-'9O vr.
pr. ’ 1.400,-. 04754-86345.
Te k. Fiat PANDA, bwj.'Bs,
75.000 km, met radio en
trekhaak, ’ 4.500,-. Tel.
045-720874.
FIAT Uno XS 75 I.E, 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
FIAT 133, bwj.'79, APK 04-
-'9l, 100% in orde, vr.pr.
’750,-. Tel. 045-327013.

Ford
Te k. Ford FIËSTA I.IL, t-
'B3, i.g.st. ’4.500,-. 045-
-252731.
SCORPIO 20 GLI, bwj.'Bs,
alle extra's, i.z.g.st. gunst.pr.
045-325468 na 12.00 u.

Te koop Ford TAUNUS, bwj.
'78, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-728494.
FIËSTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,:. Fos-
sielenerf 544 Hrl.-Rennemig

HOE START
VOORU

DE VAKANTIE?

Begint uw reis met eindeloos gesleutel aan uw auto uitbent dankzij verbluffende financieringsmogelijk-
en het uitroepen van: "Op hoop van zegen"?. heden*: 6 maanden uitgesteldebetaling (v.a. bouw-

Als dat het geval is dankunt u'm beter inruilen jaar 1985). Of 12 maanden financiering tegen
voor een Top Occasion bij deRenault-dealer. 0% rente. Ga duseven langs deRenault-dealer. Dan

Waarom? Kijk alleen al kunnen we u persoonlijk een
naar de garantie: twaalf RF'rVTAI ïT* TP-T^Tl prettige vakantie wensen.
maanden op alle merken in m—m—jm—m——*-—*—^ J[ " ,1 1 »Dezeaktie looptt/m 31maart 1990.
heel Europa**. Oflet'ns even aT-*. AT* aT-W ____ __T 1__r __n_>-___ T Financiering opbasis van huurkoop, _■■_■■ #m *- ■ _ff ■ l___ I via Renault Financiering BV Vraagop de goede prijzen, waarmee 111 jl ■ /~% I I I J^ devoorwaardenbij deRenault-dealer.
u nog eens extra voordelig I^"^^*^^"^ ■___HM jr____L^_y___.^J „Mv v oost Europa

12 MAANDEN GARANTIE IN HEEL EUROPA.

Citroen

Eurocasion
Nu kopen, betalen 1991

Informeer naar onze
spelregels

Citroen
AX I.OEBBG

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-'B7 M/G
BK 19'85-'B6 M/G
CX 22 TRS!! '87 M
2 CV 6 '83- '85 M/G

Diversen
Austin Metro 11-'BB 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-'B7 M
Fiat Uno 75 IE '88 G

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

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 '86 G

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.

CITROEN BK 1900 diesel
'84, APK 391, extra's. Vr.pr.

’ 6250,-045-318521

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

Te koop 2 CV 6 Special, '84,
km.st. 48.000, pr. ’ 3.500,-.
Tel. 045-752165.
CITROEN BK 14 RE 5-bak
nw. model '87 in perf. nw.st.
zeldz. mooi 1e eig.

’ 10.500,- pas gekeurd.
043-254462.
Te k. CITROEN BK bwj. '86,
nwe banden en uitlaat. Vr.
pr. ’10.500,-. 04404-2356.
Te k. CITROEN BK 19 TRD
kl. wit, bwj. '84, 145.000 km,
i.g.st. Tel. 04455-1203.
Te koop CITROEN CX 2400
Pallas, zeer mooi, ’ 1.750,-.
Pastorijstr. 12, Nuth.
EEND 2CV-6, bwj. '81, km.
st. 43.000, APK 3-'9l, i.z.g.
St. ’ 2.350,-. 045-230346.
Te k. 2 CV-6 EEND, '84,
APK '91, 1e eig. km.st.
45.000, wit. 045-225336-
-251641.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CUORE 850
TX, bwj. '88, kl. wit, km.st.
20.000, i.z.g.st. vr.pr.

’ 10.750,-. Tel. 04752-3900
DAIHATSU mini bus, m.
banken, geel kent., APK'9I
hondenkooi ’ 2750,-, Klein-
graverstr. 154, K'rade West.
Te k. DAIHATSU Cuore bwj
'84, km.st. 51.000, pr.

’ 4.950,-. Tel. 04490-22689
Te k. Daihatsu CHARADE
TS diesel, aug. '87, 35.000
km, wit, Iste eig., onderh.
door dealer, i.z.g.st., pr.
’13.400,-. Tel. 045-425433
na 18.00 uur.
DAIHATSU Rocky 2.8 D,
bwj.'B6, 4 WD, ’ 18.750,-.
Inr.mog. Tel. 045-457145.

Fiat
Te koop Fiat SPORTVEL-
GEN en banden, maat 185-
-60-13 prijs ’600,-. Tel.
045-721325.
Te k. Fiat PANDA 34 '84,
prima auto, ’ 4.250,-. Tel.
045-453572.
Te k. Fiat PANDA, '85, i.z.-
g.st. van 1e eig. Tel. 04490-
-16585.
Fiat UNO Rialto, bwj. '85, s-
versn., km.st. 60.000, pr.

’ 6.900,-. Tel. 045-722078.
Fiat PANDA 45, m. '84,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
Te k. FIAT 127, bwj. '75,
’600,-. Tel. 04490-74401.

Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
'86, vr.pr. ’ 7.650,-, mr. mog
Tel. 045-222415.
Te koop Fiat PANDA 1000 S
bwj. '88, get.glas, 5-gang
bak, enz. 045-316419.

Te k. FIAT 128, bwj. '78,
APK '91, vr.pr. ’850,-. Kas-
teelstr. 38, Brunssum. Tel.
045-273786.
Te k. Fiat RITMO 85 S
blauwmet. get. glas, '85, s-
bak. nw. bnd., uitlaat APK i.
z.g.st. pr.n.o.t.k 045-728802
Van dame fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuwe vr.pr. ’ 5.500,-.
04490-39127.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o.

Ford Fiësta XR2i
1989, zwart

6.800 km, prijs ’ 28.800,-.
Hamstraat 70, Kerkrade

Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem, Vaals e o

Ford Escort XR3i
1988, zwart

21.729 km, prijs ’ 27.600,-
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030.

Ford Siërra 2.0 GL, 1987
wit, 5-deurs, 36.000 km., 1e eig.

wÉÊMMthw\^SS3M:
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000.

Ford Escort
1.6 D, bwj. '88, grijsmet.,

veel access. vr.pr.

’ 19.900,-. Tel. 04454-2478

Sierra 2.3 D
5-drs. 8-'B6, 5-bak, trekh.,

radio, 79.000 km, geen les
of leasauto, ’ 14.950,-.
Inruil en fin. mogelijk.

/ OPELO

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700

Te k. Ford ESCORT 1.3, s-
bak, 5-drs., bwj.'Bl, APK tot
06-90, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-231375
Te koop Ford CAPRI 2.0 S
bwj. '80, APK 9-'9O,
’2.900,-. Tel. 045-423519.
Te k. rode Ford ESCORT
XR3i, bwj. '83, APK '91, pr.

’ 8.250,-. 045-273340.

Ford ESCORT 1100 Bestel
'82 APK i.z.g.st. ’2.750,-.
Tel. 04499-3398.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '81
i.z.g.st. pr. ’4.000,- met
autoradio en sportvelgen
Tel. 045-424208.
Ford FIËSTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.750,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.
Ford ESCORT Styling 1.6
nw. mod. '85, geheel uitge-
bouwd. Geen 2e zo mooi,

’ 9.750,-. Tel. 045-455778.
Ford ESCORT 1.3 CL nw.
mod. '87, in abs. nw.st.
34.000 km, vr.pr. ’12.750,-.
Te bevr. 045-455778.
Ford TAUNUS Bravo nw.
model, bwj. '80, LPG, op-
knapper, pr. ’ 675,-. J. Pe-
terstraat 2, Roosteren.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'Bs, i.z.g.st., met veel
extra's. Tel. 04454-2791
Te k. Ford CAPRI 1 1600
GT, bwj.'73, blok '79, APK,
div. extra's, i.z.g.st., t.e.a.b.
Tel. 04454-5698

Ford ESCORT 1.3 Bravo, m.
'84, 5-drs., z. mooi,

’ 6.750,-. Tel. 045-454087.
Ford ESCORT 16Q0, 5 drs.,
bwj.'B2, vr.pr. ’ 4.950,-.
Burg. Slangenstr. 54,
Hoensbroek.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, in nw.st., vaste
pr. ’12.900,-. 045-211284
Ford ESCORT XR3, kl.
blauw, '81, pr. ’6.250,-,
APK gek. 4 nwe. banden.
Tel. 04490-15159.
Ford SIËRRA 2.3 D GL,
1984, kantel/schuifdak, trek-
haak, nw. band., vr.pr,

’ 9.500,-. Zond. bellen 045-
-351750
Ford ESCORT diesel, 4-drs.
5-speed, APK, super mooi,
200%, bwj. 1986, ’11.500,-
-045-740915.
Te k. Ford GRANADA 6 cil.
LPG, trekh., nw. cil.koppen,
gasinstall., lichte schade, vr.
pr. ’1.500,-, tel. 045-
-458301 na 15.00 uur.
Te koop weg. bedr. auto
Ford SIERRA sedan 2.01 4-
drs., m. kat., bwj. '88, km.st.
32.300, pr. ’22.500,-. Tel.
045-254785.
Ford SIERRA 2.0 GL sta-
tioncar, bwj. '84, 5-bak, nwe
auto ’ 9.750,- 04406-13137
Unieke Ford ESCORT, bwj.
'88, met kat., uitgeb., kl. wit,
pr.n.o.t.k. Inr. mog. Tel. 045-
-210587.
Te k. Ford FIËSTA KR 2,
bwj. '82, mr. event. mog.
Broekstr. 62, Schinveld.
Te k. FORD Escort auto-
maat, koopje! Dr. Cortenstr.
14, Kerkrade.
Te k. Ford MUSTANG 6 cyl.
i.z.g.st., APK, bwj. '80, vr.pr.

’ 3.250,-. 04754-86345.
Ford ESCORT XR3I, bwj.
10-'B4, kl. zwart, schuif/kan-
teldak, nw. model bumpers,
vr.pr. ’11.750,-. Tel.
04450-2150.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
type '81, APK, kl. groen, 4-
drs, Demstr.26,Hoensbroek
Ford ESCORT 13 CL nw. m.
'87, brons met., nw.st.

’ 11.950,-, 04490-80867.

Te koop Ford
1300 bwj. '85,
60.000 km, div. e
pr. ’9.500,-. Will
7, Gulpen.
Ford SIERRA 16f3Ó
'87, 66.000 km, m<
L & L Autoservi
04498-54656.
Te koop Ford ESC
APK 2-'9l, pr.
Tel. 045-726457.
Te koop Ford M
'79, 6 cyl. aut. i.z.g
’4.250,-. Tel. 04
tussen 18.00-19.00
Te k. Ford SCORP
bwj. 11-'B6, een
vergr., vr.pr. ’ 15.
043-616375.
Ford SCORPIO 2.1
zilvergrjs, schuifd"
Smeets Mercei
Geleen. Tel. 04490
Ford SCORPIO 2.8
automatic, schuifd
Mercedes-Benz
Tel. 04490-46333.^
Ford CAPRI 11, 16
'75, schuifd., Al
’1.750,-; Capri 2

’ 3.900,-; Capri %
’2.500,-; garantie.
tomotor mog. 0440 J
Te koop Ford I
1600 GL i.g.st. bw)
045-211263.
FORD Scorpio 2.0 i
LPG, 82.000 km

’ 18.000,-. 04498-5
Ford ESCORT I.IT
kl. zwart. Heeren*
Heerlen.
Te k. FORD Escort
tomaat, bwj. nov.
tot '91, ’BOO,-, SU
46 Brunssum. 045-j
Te k. Ford FIESTA'i
'79, APK, vr.pr. ’ 1
de Rykestr. 11, La
Kakert. 'Te k. Ford ESCORI
ser, stationcar, 5-drS
bwj. dcc. 84, ’ 9.75
tobedr. Dortangs, I
2, Schinnen. 04493;
Te k. Ford CAPRI.
bwj. 79, pr. ’ 1.951
045-726008.
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966J

Honda <
Te koop HONDA Accord
bwj. '80. Inl. 045-725160.
Honda PRELUDE automa-
tiek als nw. bwj. 6-'B2 APK
'91 ’5.250,-. 045-316940.
Honda CIVIC 1.3, aut., wit,
bwj. '87, pr. ’ 14.750,-. Tel.
04406-12577.
Honda PRELUDE bjw. '83 t.
'84, apart mooi, uitgeb. LM-
vlg. APK, vr.pr. ’ 13.500,-.
J.v. Oldenbarneveldstr. 3,
Schaesberg-Kakert.
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'79, ’ 2.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen, 04493-2211.

Te k. Honda CIVIC ij
'83, ’ 5.750,-. m
Dortangs, Altaars!
Schinnen. 04493-22"

s

Hyundai
Te k. HYUNDAI Pol]
GLS, m. '84, ’2.71
absolute nieuw sta'
045-721660. -Jaguar
Te k. JAGUAR 4.2 6'
serie, i.z.g.st., pr. f'
Inl. na 14 uur 045-7^

Jeep i—— iToyota Landcruiser [
2.4 HTD bwj. '86, alle extra's, pr. ’ 25.000,-. 045J
tussen 9.00-18.00 uur. Holtskuilenstr. 29, Eygelsl*.

1Lada ___i

Te koop: LADA 2105 i.z.g.st.
bwj. 09-'B2, t.e.a.b. Tel.
045-227803.
Te koop LADA 2107 bwj.
11-'B5, beige, 1e eig. km.st.
46.000, nw. bnd. In nw.st.

’ 3.650,-. Tel. 04490-47737

LADA 2105 GL, bwj.\trekh. en nieuwe ban
’1.500,-. Tel. 077-s],

LADA stationcar 4 m<*
5-versn., ’10.300,-
-04406-14574.

Lancia ]
LANCIA Bèta 1600 HPE,
bwj. '77, grijs, gave auto, |
’4.000,-. fel. 045-219134. |
Te k. LANCIA Delta, 1600 ,
GT, bwj. '83, ’4.950,-. '■Autobedr. Dortangs Altaar- <str 2, Schinnen, 04493-2211 1

Te koop Lancia BET'
pé 135 Pk, 2-zits \%pr. ’ 5.000,-; Volvo 2*
'76, t.e.a.b. Tel-
-252301. J
Wat VERKOPEN? 'teer via: 045-719966,

Mazda

Mazda Auto Leymborgh B.^
9Mazda 626 1.8LX sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX!

'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84-'B_s; MaZ"
1.6 GLX sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX '82; MaZ»

1.3 GLX sedan '87; Mazda 323 1.5GLX sedan '86: j
1.3LX sedan 2x '86; Mazda 323 1.3LX HB 2x '86; 1
323 1.6iLX HB veel ace. '87; Mazda 323 1.3 W:

'85-'B2; Maxda 323 1.7 GLX D station '87; Mazda-^
HB DX '83; Opel Kadett 1.2 SC HB veel ace. '87; üfj
dett 1.3S HB aut. 24.000 km. nw.st. '87; Opel Kade
stationcar '86; Opel Rekord 2.0 S LPG sedan 4-ö".
Opel Kadett 1.2 city puntgaaf ’ 1.250,-; Ford Es^Laser veel extra's '86; Nissan sunny 1.6 SLX aut. rWj

Mitsubishi Galant 1.6 GL LPG nw.st. '82; Mitsubishi^
4-drs. ’ 2.500,-; BMW 318i32.000 km. 1987; Fiat*
34 40.000 km. '86; Fiat Un0,45 silver uitv. '87; MaZ"

2.2iaut. PS schuifdak etc. 0 km.
Te leveren met zéér hoge korting. Occasions met^Kroon garantie. Bornerweg 2-8, limbricht. 0449g>'

Loven Mazda
verbouwingsuitverkoop

Bij aankoop van een Mazda v.a. ’ 12.500,'

gratis
1 jaar onderhoud .

1 jaar garantie (arbeidsloon en onderdelen
maximaal 20.000 km $

Palemigerboord 401, Heerlen (aan de rotonde Scf%S
Als U de beste occasions z°e

staan die bij:

Mazda A. Caubö
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach^^^^^-^J

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.
Te koop MAZDA 323 sedan
'86, 50.000 km. Tel. 04754-
-81130.
Te k. MAZDA 323 1.3 sedan
bwj. '83, ’ 5.750,-. Tel. 045-
-463501.
Te k. MAZDA 626 Sedan,
bwj.'79, i.g.st., Dorpsstr. 25,
Brunssum, tel. 045-252815.
Te koop MAZDA 626 2.0 HB
GLX, LPG, bwj. '88, km.st.
58.000. Tel. 04490-31275.

MAZDA 323 1300 s
'89, ca. 12.000 W*|flt
met., sportbumpers r, i
sportvelgen met ba' ji .185, sportstripmg. A
Tel. 04492-4057__^jX'1
Te k. MAZDA 626L*' f 4
42.000, bwj. 03-o^ofA,
sen, Koestr. 42,
bosch, tel. 04743^^1
Te k. MAZDA 626, bWI ft
z.g.st., pr.n.o.t> A
04459-1884. _^-^M
MAZDA 626 GLA/ 7»"T
bwj. eind '83, P<- ' y\
Tel. 045-425072^-^^

Voor PiccoJüJ 1'
zie verder paö"

v i



Auto's

Mazda
5* 626 HB 2.0 LX '83,%■ LPG, APK '91,
Jjjiülgl. 04490-52869.

P MAZDA RX7, i.g.st.
p;. 91. goede uitl., vr.pr.Hv. Hugo de Grootstr.
ÏDüsunr-jJMAZDA 929 S, bwj.
TC

K 4-'9l, pr. ’950,-.ggg72684

Te koop i.v.m. auto v.d. zaak
MAZDA 2.0 GLX coupé,
d.blauw met., 5-pook, bwj.
6-'B6, zeer luxieuze uitv.,
perf. staat, elke gewenst
keur. toegest. Pr. n.o.t.k.
Tel. 045-412643, na 19 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mercedesit
Jks 280 SE nw. type,
jp- 81, extra's: autom."e|en, Pullman bekl.,

■£ radio/cass., tekto-
*cpntr. vergr., niveau
*&ectr. ruiten en stoe-
'Tf- glas, ruitenwissers

kl. zilvermet.,
St' 1. ’14.500,-. Tel.1.-3178.
"ERCEDES Benz 300~?7 mod. 123, vr.pr.
jlü^Jel. 045-213019.
,;.EDES 190 D bwj.'Bs,
■■/ 28.000,-. Inruil Sier-

" Combi mogelijk../406-14603. Zaterdag4-3453.
*;EDES 200, bwj.3l-7-
-' nw.st., alle extra's,

.ijj'at.car of bus be-iSLlgl. 04492-5149.
:.MERCEDES 230 E
!jy met veel ace. mr.
Igg[onstr. 6, Landgraaf
':^ES2OOD, bwj.'79,
\\r. 2e eig., ANWB-'°egest., gar. voll., mr.~/6.500,-. Autobedr.

04404-1317.

? s in het Limburgs
V zijn groot in RE-S^Bel: 045-719966.

,Te koop MERCEDES 608
Diesel bwj. '79, (ideaal als, camper) dubb. cab. en verl.
Vr.pr. ’4.000,-. Tel. 043-

-i 252777, 045-272067.
; 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.

' Te k. van part. MERCEDES
300 D, aut. 1982, in prima- staat, vr.pr. ’ 10.000,-. 045--, 253222.
MERCEDES 200 D, bwj.: '87, schadevrij, 20.000 km,

'W124, alle extra's, nw.pr.. ’ 82.000,-. vr.pr. ’ 45.500,-.
Tel. 045-460725.
MERCEDES 280 E, aut., kl.
model, bwj. '84, alle extra's,: pr. ’ 14.750,-. 04490-26923
MERCEDES 200 Benzine,
bwj. nov. '79, i.z.g.st. Kissel
42, Heerlen.

MG
Te k. MG B Cabr., bwj. '71,
voor rest., vaste pr.
’5.000,-. Geen kijkers
maar kopers aub. Dr.
Schaepmanstraat 8, Bruns-[
sum.

1^"A MitsubishiO^rr- —VB|SHI Galant 2.3f'bo diesel, '81, APK=lgjso,- 045-318521
J^TSUBISHI autotran-
~bwj. '80, diesel, gr.

' *!" rijbew., laadbak
’4.500,-. Tel.

b^hi COLT Eterna als
JnD*i- eind '84. Tel.

tot 15.00 uur.
lb'shi GALANT 2.3 GLX

Gesel m. '85 APK 2-l'g-Pr. ’5.750,-. 045-

Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. '80, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-52015.
Mitsubishi COLT GL, absol.
nw.st., 34.000 km, weg.
aank. nw. Colt, d.grijs, M'B7.
’11500,-. Tel. 045-451773.
MITSUBISHI Colt '84,
50.000 km., 1è eig., iedere
keuring toegestaan,

’ 4.800,-. Tel. 045-454975.
Mitsubishi GALANT 2.0 GLX
stationcar, 1981, LPG on-
derbouw, pr. ’2.950,-. Tel.
077-516493

Morris
SP 1.3 Surf wit, 8-'BB,
iv km- Smeets Merce-
£?z Geleen. Tel.
Q6333__P 1.3 Magie, wit, S-o^SOO km. Smeetsi^fs-Benz. Tel.■5^46333.
jStel Estate, APK 12-Tbanden en sportvlgnP, vr.pr. ’1.750,-.
■VÏJO6-12690.
,^'CCOLO in het Lim-> Dagblad helpt u op

?19966nel SUCCeS- Be':

MINI 1100 kl. zwart, bwj.'Bo,
APK 10-'9O, zeer mooi, alle
ace. ’ 1.750,-. Tel. 04406-
-14202.
MINICOOPER special 1100,
bwj. '80, APK-gek., vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04405-1733.
Te k. MINI 1000, bwj. '80, i.
z.g.st. ’ 2.250,-. Schild-
straat 9 BrunssumTreebeek
Te koop MINI Spec. Vr.pr.

’ 700,-. Tel. 045-253522
(na 18.00 uur).
Tek. MINI 1100autom. APK
'91, bwj.'79, pr. ’1.500,-,
tel. 045-270988.

f Nissan Datsun
| aangeb. DATSUN 260
'iOnUs 2. bwj. '75, vr.pr.'8-k' TeL 043-647663\ <2J_ u.

n. CHERRY 1.3 DXL,
i / 1e lak, beslist nw.
r<2jgo,-, 043-432388

1600, bwj|a {3.950,-. Autobedr.
ir, 9S. Altaarstraat 2,«v^104493-2211

Te k. Nissan LAUREL 2.8 D,
5-'B5, elec. ram. en schuifd.,
niveaureg. stuurbekr., ijzer-
sterke trekker, ’ 11.500,-.
Tel. 04492-4854.
Nissan SUNNY 1300 LX 3-
drs. bwj. '88 km.st. 23.000.
Inr.- mog. pr.n.o.t.k. 043-
-436920.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

K_ Opel
t _-

; Opel-voordeel
4r?, od"met. 4-drs. 12STR, GL 1986 ’ 12.750,-

-/ U fjord blauwmet 1985 ’ 12.500,-
-le„^ationcar 1.6 diesel d.blauw 1988 ’ 27.500,-

-/ Jet, -^S zilvermet 1986 ’ 14.500,-
-f .r, '.3 SLS wit 1985 ’ 10.750,--a4-drs. roodmet 1985 ’ 9.950,-

Jjfrjd_HHd:_...f...]=l
> O.L. Vrouwestraat 89

__
\[y Tel. 045-453030 Hf

NU NIEUW IN ONZE SHOWROOM
Kadett 1.6 iGT Irmscher

Limburgs mooiste.

*mummm*mmmmmmalmm**m********mnmmmummm

/"^aefland 2, Brunssum. Tel. 045-25770?"^

n^ens Sittard
L %'Srf,str- 20 Sittard.

0^490-16565nJx 19 TRS Break
'85 r; Citroën Visa 11"N P. lat Un° 60 S '86;

iVftl.l '85; Fordft 1 Vr. CL '87; Ford Es-
4Ci V - '87; Ford Escort

■|6 0rt 1 R=rs- '86; Ford Es-
a ° 5-drs. '86; Ford

88;Mazda323
£S-Ca, 7; Nissan Sunny
$sxfen

D
B3; Peugeotir» 8? Dö6; Peugeot 309

iaP|ugeot 505 GLD
,ab 9r_n.eat lblzaGL '86;

,T?"a i 2 86; T°y°ta Co-

'>°Votar' 16 Valve '89;
>tac?rolla 4-drs.'B7;f0Dl |,ar|et '87; Volvo
Clvo 3^s'B4en'B7;

%N vL, met LPG '88;CNard hrL5-drs- '89-VJTin 6bben w'l 'n rui-ln ons eigen merk.p^-ü:

Kadett 1.8 S
3-drs. 9-'BB, 1e eig.

schadevrij, 26.000 km,
5-bak, sportvelgen, get.

glas, stereo-install. etc.etc.
’21.950,- mr. en fin. mog.

T CDF^EEL-^

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700

Kadett 4-d. 1.6 i
1e eig. 8-'BB, metaliclak,

get.glas, sportvelgen, ste-
reo-install. alarm, etc. etc.

’ 23.950,- mr. en fin. mog.
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Haefland 2, Brunssum. Tel.
045-257700

OPEL Kadett stationcar, bwj
'80, APK 3-'9l, i.z.g.st., pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-258434.

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

kl. beige, 5 drs., km.st.
57.000, nwe. nokkenas, div.
ace, ’ 8.250,-. 045-753693

Opel KADETT '80, 5-drs.
HB Berlina APK 391

’ 2950,-045-322619.
Te k. van 1e eig. OPEL Ka-
dett 1.6 diesel, bwj. '85, s-
versn., div. extra's, km.st.
120.000, vr.pr ’ 12.950,-, tel
04490-23649
OPEL Rekord bwj. '79, 2 Ltr.'
E, Berlina uitv., in st. van nw.
5-versn. motor bwj. '84, na
16.00 uur, Laanderstr. 85,
Heerlen.
Tek. OPEL Corsa 12 STR,
bwj. april '87, 4-drs., km.st.
37.000, kl. wit, vr.pr.

’ 13.500,-. Mgr. Nolenstr.
86, Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 2.0
schuifd. 4-drs., trekh., sport-
wln., APK '91, kl. wit, bwj.
'81. Deze is als nieuw zo
mooi ’ 3.450,-. 045-323178
Te k. Opel KADETT 12 S
i.z.g.st., groenmet. eind '83,

’ 6.750,-. 045-750372.
KADETT Caravan 12S '82;
Kadett Caravan 16D Luxe
'82. APK. 04499-3398.

Te k. Opel ASCONA 1.9 N
i.z.g.st., bwj. '80, autom.
APK '91, div. extra's, pr.

’ 3.850,-, 045-273032.
Tek. Opel KADETT bwj. '86.
Tel. 045-272321, Woen-
dershof 42, Brunssum.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
5-drs., wit, bwj. '86, km.st.
45.000, i.z.g.st. vr.pr.

’ 12.500,-. 045-726104.
Opel COMMANDORE 2.55,
bwj.'77, APK'9I, trekh., i.pr.
st., ’975,-. 04404-1317.
Opel CORSA Swing 1.5 D,
blauwmet. 2-drs. mod.'BB,
5-bak, pr.n.o.t.k. Rennemig-
str. 22 Heerlen. 045-215425
Te k. KADETT 13 LS Hatch-
back grijsmet. m. '86, i.z.g.
st. ’ 10.500,-. 04490-14427
Te koop Opel ASCONA
1900 bwj. '79, i.z.g.st. Tel.
04492-1886.
Opel KADETT bwj. '80,
groen/bl.met. i.z.g.st. Tel.
045-270125.
Opel MANTA, bwj.'Bo, i.z.g.
st., vr.pr. ’ 2.950,-. Zand-
kuilenstr. 11, Mariarade /
Hoensbroek
Te k. Opel RECORD 1900,
bwj.'7B, pr. ’1.200,-. Tel.
045-243435

Peugeot 205 XRD, dcc. 1987
grijs kenteken, wit, 89.000 km., 1e eig.

wtwM'Mtkwmsnm
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000

Te k. PEUGEOT 305 Break,
i.z.g.st., APK en radio, pr.n.
o.t.k. 045-461078.
Te koop PEUGEOT 505 GL,
'86, nw. type, km.st. 63.000,
trekh., stereo en div. ace,
abs. gave auto. Vr.pr.
’13.250,-. Tel. 045-721519
na 14.00 uur.
Te koop PEUGEOT 309 GTI
bwj. 31-5-'BB, km.st. 30.000
pr. ’ 29.000,-. 045-464535.
Te k. PEUGEOT 205, ac-
cent 1.1, bwj. '86, rood,
35.000 km, vr.pr. ’ 10.750,-,
tel. 045-452369/719926.
Te k. PEUGEOT 505 i, bwj.
'80, APK 6-'9O, i.z.g.st.', vr.
pr. ’ 2.250,-. 04490-48922.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'80, APK 3-'9l, i.z.g.st. vr.
pr. ’ 1.100,-. 04490-10646.

Te k. Opel KADETT 12 N,
4-drs. bwj. '80, i.z.g.st., APK
3-'91, pr. ’2.600,-. Tel.
045-727574.
Opel ASCONA 1800 E LPG
4-drs. kl. zwart bwj. '84 pr.n.
o.t.k. Inr. mog. 043-436920.
Te k. Opel Kadett CABRIO
v.a. ’ 11.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
Te k. zeer mooie Opel
KADETT 1200 S, bwj. '84,
zilvermetal. pr. ’6.500,-.
Tel. 045-220328.
Te k. Opel KADETT 1600
diesel HB, bwj.'B2, ’ 3.950,-
-inr. mog. Tel. 045-726008.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'87, i.z.g.st. 04498-5237j1_
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Opel KADETT 2.0 GSI 16V
bwj. 4-1-'B9 wit alarm ABS.
Autobedrijf Servaas Bruns,
Bleyerheiderstr. 123, Kerk-
rade^
Te koop Opel KADETT '76,
2e eig., met APK, puntgaaf,
vr.pr. ’1.000,-. Zandkuilen-
str. 11, Hoensbroek.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'79 , sportvlg., APK '91; Opel
Manta bwj. '77, APK '91.
Tel. 045-215361.
Opel KADETT '85 aut.
40.000 km. L & L Autoservi-
ce, Bom. 04498-54656.
Te koop Opel KADETT 1200
S bwj. '79, APK '91, vr.pr.

’ 1.475,-. Tel. 04490-27595

m KOMPIER ,*>;,
I HEERLEN: Akerstraat 150 MAASTRICHT: Galjoenweg 45

tel. 043-632547
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Saab 9000 CD turbo '89; Saab 900 turbo 5-drs. 10-'B6; Lancia Prisma i.e. '87; Lancia The-
ma i.e. 10-'B6; Ford Sierra 1.6 Laser '86; Nissan Sunny 10-'B4; Saab 90 7-'B6; Saab 900
'86; Peugeot 205 GR 4-drs. 5-'B7; Saab 900C 5-drs. '88; Lancia Prisma 1.6 '86; Citroen 2
CV 6 1-88; Saab 90 '87; Saab 900 turbo 4-'B5; Fiat Panda 34 '84; Lancia Thema i.e. '87;
Lancia Prisma Symbol '88; Lancia Prisma TO 10-86; Saab 9000 turbo '86; Saab 900 GLi
4-drs. '81; Lancia Prisma TD Monte Carlo '88; Fiat Croma 2 Itr 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.

Pontiac
PONTIAC Grand Prix, bwj.
'80, LPG, APK '91, ’ 2.500,-
Tel. 045-726393

Porsche
Te k. PORSCHE 928, kl.
rood, als nw., vr.pr.
’34.500,- mcl BTW, mr.
mog. Broekstr. 8, Obbicht.
Tel. 04498-55824.
Te koop PORSCHE 924 m.
'83, i.p.st., v. extra's, 2e auto
pr. ’20.500,-. 045-716109
na 18.00 u.09:3211722298.
PORSCHE 911 SC Coupé
3.0 '82, zinn met., d.blauw
leer, 16" Fuchs, electr. ra-
men spiegels, schuifd. enz.
139.000 km, onderh.rek. ter
inzage, ’ 58.000,-. V.d. Ak-
ker B.V. 040-541488.

Renault
RENAULT 18 TS Stationcar,
bwj. '80, APK april '91, s-
drs., ’ 1.450,-. 045-720951.
Te k. Renault 5 EXPRESS
1.1, bwj. '87, wit, 1e eig., gr.
kent., 27.000 km., in nw. st.,
vr.pr. ’ 8.500,-. 045-326492
RENAULT 18 TL Stationcar,
aug. '83, APK gek.,
pr.n.o.t.k., i.z.g.st. Tel.
04492-5391.
R 5 GT Turbo, parelmoer,
1986, watergek. turbo, zeer
mooi, tel. 04746-1223.
RENAULT 25 TS, '85, met
LPG, ’9.250,-. Tel. 045-
-219729.

Te k. weg. auto v.d. zaak,
i.z.g.st. PEUGEOT 305 GL
stationcar, bwj. okt.'B6, met
sunroof en trekh., 1e eig., kl.
met. grijs. Pronsebroekweg
21, Heerlerheide. Tel.
045-216734
PEUGEOT 205 1.1 Accent,
bwj. okt. '87, nw. model, km.
st. 34.000, als nw., ANWB-
keuring toeg. 045-228469.
Te k. PEUGEOT 205 1.9
GTI (130pk), 1988. Tel.
04493-1440.
Te k. PEUGEOT 205 GE
Sedan 1100, bwj.'Bs, i.z.g.st
Tel. 045-422089

Saab
SAAB 900 EMS bwj. '79,
’5.000,-. Tel. 045-719794.
Voor liefh. te k. groen (jade)
SAAB '79, 134.000 km, pr.

’ 900,-. Benzenrade 45,
Heerlen. Tel. 045-425574.

Simca
Te k. SIMCA Talbot 1507
GLS, 5-drs., dcc. '79, vr.pr.

’ 950,-. Tel. 045-423454.

Skodé
SKODA 105 S, '87, deze
auto verk. in nw. st. met wei-
nig km. voor slechts

’ 5.450,-, met garantie en
betaling in overleg bij uw
Skoda-dealer, Gar. Centraal
Geleen, Rijksweg centr 97.
Te koop SKODA 120 L, 16
mnd. oud, km.st. 17.000, vr.
pr. ’9.500,-. 045-415354.
Te koop SKODA 105 S nw.
model '86, kl. rood, zeld-
zaam mooi, auto verk. in
abs. nw.st., vr.pr. ’ 3.650,-.
Info 045-225201.
SKODA 130 GLS, op LPG,
bwj. 08-'B6. Kissel 42, Heer-
len.

Suzuki
Te k. Suzuki ALTO GL 3-
drs. wit '89 ’ 3.000,- onder
nw.pr. 04743-1575 na 17 u.
Suzuki SWIFT GTi, bwj.'B9,
nieuwpr. ’ 27.000,-, vr.pr.
’21.000,-. 045-312936.
Te k. Suzuki ALTO GL bwj.
'85, 1e eig., in nw.st.; In-
bouwoven en onb. 4-pits
gasconf. te bevr. vrijd. na
17.00 uur, 045-319814.
SUZUKI Jeep SJQ 410, geel
kent., 1983, cabrio plus
hardtop, en extra's, tel.
04455-1489.
Te k. SUZUKI Swift GTI, kl.
rood, bwj. 4- '88, alu. velgen

’ 17.500,-. 043-437981.

Talbot
Talbot SAMBA, bwj.'B4, Iste
eig., i.z.g.st.. Autobedrijf P.
.Smits, Hoofdstraat 214,
Hoensbroek.
TALBOT 1.5 GLS, bwj. '81,
pr. ’750,-, APK juli '90,
technisch goed. Tel. 045-
-453690.

Opel KADETT Caravan 1.3
N, 5-deurs, bwj. eind '80, 4
nw. banden, APK 11-'9O
Tel. 04490-53526.
Opel SENATOR 2,5 E, LPG,
antracietmet. schuifkantel-
dak, radio, etc. model '84,
zeer fraai, pr. ’ 12.500,-
-event. mr. 04750-17148.
Te k. of te ruil voor kleinere
auto; Opel Ascona bwj '81
APK ’1.800,-. Abdissen-
laan 36 Landgraaf.
Opel OMEGA 2.3 GL Diesel
'87, beigemet., schuifd.,
trekh. Smeets Mercedes-
Benz Geleen. Tel 04490-
-46333.
Te k. Opel KADETT 1200 S,
bwj. sept. '80, APK tot '91,
100% in orde, 3 deurs,
045-419749
Opel OMEGA 2.3 LS Diesel
'88, sedan, 5-bak, wit.
Smeets Mercedes-Benz
Geleen. Tel. 04490-46333.
Opel KADETT 1.6 Diesel
'88, sedan, 5-bak, wit.
Smeets Mercedes-Benz
Geleen. Tel. 04490-46333.
Opel SENATOR 2.5 i auto-
matic '86, wit, centr. vergr.,
getint glas. Smeets Merce-
des-Benz Geleen. 04490-
-46333.'
Te k. Opel COMMODORE
Berlina m. LPG bwj. laat '81,
kl. bordeaux-roodmetall. m.
sportwiel. trekh. enz APK
gek. vr.pr. ’ 3.850,-. Ariens-
str. 2 Kakert-Sch'berg.
Opel KADETT 16.S stationc.
5-drs LPG bwj.'B2 1e lak z.
mooi ’ 4.150,- 043-219801
Opel KADETT 1200 LS, bwj.
'87, ’14.250,-. Brugstr.l4
Stem, tel. 04490-32160.
Te k. KADETT Hatchback
1.2 LS, bwj. sept.'Bs, kl. wit.
Tel. 045-321528.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '87, als. nw. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
eind '80 model '81, APK, nw.
schokbr., nw. uitlaat, vr.pr.

’ 1.550,-. Boven Devoonstr.
18, Heerlen.
Te koop Opel KADETT 12S,
bwj. '84. Peter Schunckstr.
304, Heerlen.

Opel KADETT 12N '81, vr.
pr. ’2.650,-, tevens Kadett
12 S, vr.pr. ’ 1.800,-, Ridder
str.9 Landgraaf (Schaesb.).
OMEGA 2 L i bwj. '87; Asco-
na 2 L i GT '88; Kadett 1.6 i
3-drs. '87; Kadett 13 N 3-d
'88; Kadett 13 N 3-drs. '88;
Kadett Caravan 5-drs. '85;
Corsa GSI 89; Corsa Diesel
3-drs. '88; Corsa 13 3-drs.
'88. 1 jr. garantie, mr. en fi-
nanc. mog. Garage J. Buis-
man, Stenen Brug 6,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Te k. Opel KADETT 1300
GT, 5-gang, bwj. '87, kl.
blauwmet. Tel. 045-455612.
Te k. Opel CORSA 5-drs.
mei '88, 28.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-422253.
REKORD 20 N, 10-79, LPG
APK 11-'9O, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-314267 na 17 uur.
Te koop Opel REKORD 20
GLS '86 trekh., 1e eig. Inr.
mog. Tel. 04498-54664.
Te koop Opel MANTA 18 S
op LPG, orig. Berlinetta uit-
gev. Bronsmet. Bwj. nov.'B4.
Tel. 04493-2036.
Te k. Opel RECORD 2.0
station, bwj. '84, APK febr.
'91, ’ 9.500,-,045-463915.
Opel KADETT LS, bwj.'B6,

’ 11.500,-. Tel. 04704-3392
Te k. Opel ASCONA 1.9,
bwj. '79, APK tot 11-'9O, pr.

’ 1.600,-, tel. 045-463915.
Opel KADETT 1.2 LS HB,
nw. mod. '85, beslist hagel-
nw. ’ 9.500,-. 04406-14186
Opel KADETT Stationcar
1.6 Diesel 5-drs., '87, gr.
met., trekh., 84.000 km, 1e
eig., i.z.g.st. ’13.750,-.
045-423265.
Opel KADETT 1.8 S kl. wit,
10-'B7, LPG, br. velgen,
66.000 km, verk. in abs. nw.
St. ’ 14.750,-. 045-423265.
Te k. Opel KADETT D, in
nieuw staat, pr. ’ 3.250,-.
Broekstr. 62, Schinveld.
Uniek mooie Opel REKORD
2.0 S Luxe, w.w.-glas, LPG,
bwj. '85, ’ 10.250,-. 04490-
-23318.

Peugeot
PEUGEOT 505 GR, bwj.'B3
met LPG, i.z.g.st. Autobedr.
P. Smits, Hoofdstraat 214,
Hoensbroek.

Te k. PEUGEOT 205, GTI
Van, 130 PK, bwj. 10-'B7, kl.
rood, mr. mog., vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-221808.

Te koop PEUGEOT 604 SL
automaat, bwj. '80, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 04490-15464
b.g.g. 045-241435.
Te k. PEUGEOT 305 sta-
tioncar, met trekh., bwj. '82,
APK-gek. I.z.g.st., vr.pr.

’ 3.200,-. Tel. 04490-76000

Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, met APK, in prima toest.
pr. ’ 1.750,-. Tev. crossmo-
tor Suzuki 250 cc, bwj.'Bs,
geen wedstr. gereden, tel.
045-417775.
Rode RENAULT 4 GTL bwj.
'82, APK 3-'9l, vr.pr.
’3.750,-. Inl. 045-711397,
na 18.30 uur 04493-4602.
PENAULT 5 Alpine, bwj.'77,
bijna fabrieksnw., motor 0
km, V_ jr. garantie, taxatie,

’ 7.500,-. Autobedr. W.
Schoffelen, 04404-1317.
RENAULT 5 TL bwj. '86
rood, sunroot, stereo, iedere
keuring toegestaan.

’ 9.500,-. Garantie, inruil
mogelijk. Autobedrijf W.
Schoffelen, 04404-1317.
Te koop RENAULT 5 TL
bwj. '81, APK tot 26-4-91
vr.pr. ’2300,-, tel. 04454-
-2092.
Te koop RENAULT 5 autom.
met trekh. APK 3-'9l, i.z.g.
St. ’1.000,-. 045-321629
RENAULT 18 stationcar,
bwj. '80, pr. ’2.200,-. Tel.
045-351276.
Van part. RENAULT GTS
'89, kl. blauwgrijsmet., getint
glas, radio Renault, autom.
deurvergr., electr. ramen,
alle keur. toegest. vr.pr.

’ 27.900,-. 045-752202.

/ AUTO
SERVICE

Alle service-beurten
in vakkundige handen?

O
045-724200
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Beersdalweg 97
Te koop 2x RENAULT R 4
GTL, bwj. '79 en '82, i.g.st.,
kl. groen en rood, vr.pr.
’5OO,- en ’2.000,-. Tel.
04451-1812.
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'84, veel extra's, ’ 3.750,-.
Tel. 045-415004.

Rover
Te k. ROVER 2300 S, bwj.
'82, km.st. 70.000, nw. ban-
den, ’ 3.500,-. 045-254657.
Te k. ROVER 2600 S, bwj.
'82, APK, alle extra's, aut.,mr. mog. 04490-10207.
Te k. ROVER 2300 S, bwj.
'81, vr.pr. ’2.000,-, Grous-
str. 1, Stem, 04490-34336.

Te koop Talbot HORIZON i.
g.st., bwj. '79, APK2-'9l, vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-716333.

Toyota
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 k. Toyota CAMRY Diesel
Turbo bwj. '85, 1e eig.,
95.000 km. Vr.pr. ’ 14.000,-
Tel na 19.00 uur 04493-
-1282, zaterd. v.a. 9.00 uur.
Te k. TOYOTA Starlet '81,
zeer mooi, APK febr. '91,
’2.350,-. Tel. 045-218925.
Te k. Toyota CELICA 1.6
Coupé ST, kl. wit, bwj.'B4,
km.st. 100.000 km, tel. 045-
-451365.
Toyota COROLLA DX lift-
back bwj.'Bo, wit, sportvel-
gen, div. extra's, APK 10-9-
-'9O, ’2.750,-. 045-212037
In nw.st. TOYOTA Starlet
DX '86. Alle keur. toegest.
’8.750,-. 04490-15431.
Toyota COROLLA 13 DX s-
bak Sedan, bwj. '85, nw.
model '86, kl. grijsmet., in st.
van splinternw. Pas gekeurd
’8.750,-. Inl. 045-225201.
Toyota LANDCRUISER
F.R.P. Top 2.4 TD, mrt. '86,
grijskent., 79.000km., zwart'
chroomuitv., RVS bullbar,
chroomwielen met brede
banden, breed en verstraler,
prachtige wagen, ’ 27.500,-
Tel. 045-412035.
Toyota STARLET SXL, bwj.
88, ’12.750,-. Tel.
04704-5301.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.

Triumph
TRIUMPH 2500 TC, donk.
bruin, bwj.'76, i.g.st., pr.n.o.
t.k. 045-728369

Volkswagen
Te koop VW Speedster CA-
BRIOLET, bwj. '71, vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-419061
Te k. VW-GOLF 1100, bwj.
'78, APK3-'9l, verk. i.z.g.st.
Vr.pr. ’ 1 500,-.045-228398
VW-kever 1303, SPEED-
STER, geh. gerestaur. Prijs
’13.750,-. Tel. 04490-
-37543 na 15.00 uur.
Te koop VOLKSWAGEN-
BUS type LT 35, LPG, gr.
kent., i.z.g.st. 045-273803.
Te k. VW JETTA, bwj. '80,
vr.pr. ’ 2.750,- zeer mooi.
G. van Prinstererstr. 4A,
Heerlen.

Te k. VW GOLF GTi, 5-bak,
bwj.'Bl, kl. zwart, div. extra's
sportv., electr. ramen, enz.,
APK '91, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-259809.
Te koop VW PASSAT Die-
Isel bej. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-726008.
Te k. GOLF diesel Stayer,
bwj. '82, 5-bak, div. extra's.
Tel. 045-443973.
Te k. VOLKSWAGEN-per-
sonenbusjes, bwj.'Bo en '81
na 18.00 uur. Hompertsweg
12, Landgraaf.
USA JETTA GL, '84, Turbo
Diesel, div. extra's. Tel. 043-
-644657.
VW POLO 1300 Pointer '86
62.000 km serv.boek aanw.
vr.pr. ’ 8.900,-. 045-455966
Te koop VW GOLF 1.3 I
Manhatten, vele extra's, mci
'89, km.st. 11.000, vr.pr.
’20.900,-. Tel. 045-751296
Te k. VW GOLF Diesel,
1980, APK tot 29-06-90,

’ 2.000,-. Huisbergerstr.
200, Heerlen.
GOLF 13 S GTi Look als nw.
72.000 km. ’4.750,-. Til-
burgstr. 43, Heerlen.
VW POLO '86, i.z.g.st.,

’ 10.700,-. Tel. 045-
-320765.
Te koop VW GOLF GTI 16V
1986, zwart, sportvelgen,mr. mog. Tel. 045-453265.
Te k. VW PASSAT Rimini
1600, bwj. 9-'B3, 5-drs., wit,
als nw., ’4.750,-. Tel. 045-
-225377.
Te k. VW TRANSPORTER,
bwj. '82. Schoolstraat 15,
Hulsberg.
Te koop VW PASSAT C
Diesel bwj. '82, pr. ’ 4.700,-
Heiveldplein 45, Kerkrade.
Te koop GOLF Miljonair,
bwj. '89, km. 13.000. Tel.
045-417081.
VW KEVER APK (ca.

’ 5.000,- aan ace.) o.a. ver-
br., parelmoer, etc. Inr. mog.
vr.pr. ’ .5850,- 045-351987
Te k. VW GOLF-C 1.3, bwj.
1985, km. 75.000. LM-vel-
gen, brede banden, blauw-
met. I.z.g.st. Schadevrij,

’ 12.000,-. 04490-31238.
Tek. GOLF 1600CC bwj. 5-
86, 5 gang, 1e eig., i.z.g.st.
Heigank 13, Landgraaf.
Te k. VW GOLF 1.8 bwj.'B6,
i.z.g.st. k. antraciet, div.
access. 045-440466.
VW TRANSPORTER, geel
kent., nieuw model, veel ex-
tra's, vr.pr. ’4.500,-. Prof.
vd Waalsstr. 8, Hoensbroek
Te k. VW GOLF diesel 1.6
LX, kl. wit, APK gek. i.z.g.st.
nw. bnd. radiocass. alles
100%, vr.pr. ’6.900,-. E.
Casimirstr. 2, Landgraaf.
Te k. GOLF GTI, kl. wit, bwj.
'80, APK tot 7-3-91, ATS
velg 15" plus radiocass. i.z.
g.st. Tel. 04454-5836.
GOLF GTI bwj. '81, 1600i,
5-bak, veel extra's, t.e.a.b.,
Tel. 045-753187.
GOLF L Diesel m. '82, veel
extra's, i.z.g.st. 100% motor,

’ 4.650,-. 04490-24782.
VW GOLF Rabbit '78, APK
en i.g.st. ’750,-. Tev. aan-
hangwagen 04490-10423.

Te k. GOLF diesel 3-deurs,
kleur geel, 2 jaar oud,
42.000 km met trekhaak,
z.g.a.n. ’ 17.250,- van part.
Apollolaan 14, Nieuwen-
hagen, tel. 045-310009.
Te k. GOLF GTi, bwj.'Bo,
l.m. velg., 5-bak, ’ 5.500,-.
G.v. Prinstererstr. 3 D,
(Pleintje Meezenbroek)
Te k. als nieuw GOLF S aut.
bwj.'Bl, kl. bordeaux-rood,
APK gek. vr.pr. ’4.850,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
Te k. GOLF diesel, m. '80,
APK, zilvermetal., prijs

’ 2.300,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
VW JETTA Diesel 5-gang,
met access. 83. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304.
Tek. VW GOLF GTi 1,8 bwj.
dec.'Bs, kl. wit, Amerik. uitv.,
veel extra's, verlaagd, sport-
velgen enz., zeer mooi, tel.
045-453118 na 14 uur.
VW GOLF 1600 CL '86,
schadevrij, ond.boekje, i.z.g.
st., ’ 14.500,-, 045-211284,
za. en zond.
Te k. VW SCIROCCO GLi,
bwj.'7B, 1.8 motor, 5-bak,
veel ace, verlaagd, Pirelli
velgen, enz. en tev. Golf GTi
bwj.'Bl. Erensteinerstr. 5,
Kerkrade.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.'B3
1800i, nwe. banden, sport-
velgen, spec. uitlaat, ver-
laagd, APK, ’ 8.750,-, 045-
-427289 b.g.g. 420586.
T.k. VW GOLF GTI'BI, uit-
bouw, sportvlg. sbak, enz.
bijz. mooi ’7950,- 045-
-316940.
Te koop VW POLO ’ 950,-.
Tel. 045-740854.
Tek. VW-GOLF 1.6, bwj'79,
t.e.a.b., APK 3-'9l. 045-
-250472 of 045-427278.
VW GOLF 1.6 C kl. rood,
12-'B7, 1e eig., verk. splin-
ternw., km. 61.000,

’ 15.750,-. 045-423265.
Te k. VW POLO coupé, bwj.
'82, vr.pr. ’6.500,-. Broek-
str. 62, Schinveld.
VW DERBY GLS, 1981, i.z.
g.st. vr.pr. ’3.500,-. 045-
-412276 b.g.g. 229993.
Te koop PASSAT Variant,
bwj. '83, div. extra's,

’ 9.800,-. Tel. 045-462843.
VWGOLF 1300 C, bwj. '85,
grijsmet., i.pr.st. Pr.
’10.750,-. 04490-23830.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
66.000, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-3293.
Te koop oranjeKEVER, bwj.
'83, km.st. 58.000, pr.

’ 5.000,-. Tevens te k. gevr.
set oude type bumpers. Tel.
045-750169.
Te k. Golf CABRIO v.a.

’ 10.600,- geh. in nw. st.
Speedstar 04490-43941.
Tek. VW Kever CABRIO v.a

’ 10.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
GOLF Manhattan 1800 lnj„
bwj. '89, kl. blauw, aut., sp.
velgen, stuurbekr., katal.,
km.st. 2.600, pr.n.o.t.k. Inr.
mog. Tel. 043-436920.

Volvo

Volvo 440 Jubilee
Nu in onze showroom

met een zeer aantrekkelijke
aanschafprijs van ’ 27.950,-

Êmmm
Ryksweg Zuid 320 in Geleen. Tel. 04490-42719

Volvo 360 GLT Sedan, 1987
rood, 50.000 km., div. extra's

Volvo 360 Special, 3 drs., 1985
blauwmetallic, 1e eig., div. extra's.

Volvo 340 DL 1.7, 5 drs., 1987
wit, 58.000 km., getint glas

Volvo 440 GL injection, 1989
Lavendel metallic, 20.000 km., div. extra's

Volvo 740 GLE automaat, 1985
zilvermetallic, schuifdak, 120.000 km.

mwwÉ'Mtkwmsnm
Strijthagenweg 123, Kekrade. Tel. 045-458000.

Particulier VRAAGT: Volvo
240 VAN, tel. 045-454103.
Te k. VOLVO 440 GLT kl.
piko-blauw, mrt '89, 15.000
km, ’ 10.000,- onder nw.pr.
Tel. 04498-52136.
VOLVO 66 GL aut. 1.3 bwj.
'79, APK-gek., kl. grijsmett.,
zeer snel, vebr. 1:11, vaste
pr. ’1.200,-. Tel. 04498-
-54096.
VOLVO 360 GLT, bwj. 9-'B6
z.g.a.nw. sportst. lederen
bekl. mcl. div. extra's,
pr.n.o.t.k. 04499-4195.
Volvo 360 GL, 2 Itr. Inj. SE-
DAN, bwj. '87, 41.000 km.,
div, extra's, vr.pr. ’ 16.800,-
Tel. 04406-12588.
Te k. VOLVO 440 GL wit, 4-
89, km.st. 14.000, pr.n.o.t.k.
04490-50492.
Te k. VOLVO 66 DL, bwj.77
km.st. 79.000, APK tot 15-
-02-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-241144.
Te k. VOLVO 340 DL 1700,
bwj. '88, km. 23.000, kl. rood
veel extra's 04490-18362.
VOLVO 440 DL 1.7 met
spoiler, kl. rood, bwj. '89, pr.
n.o.t.k. Na 18.00 uur 04755-
-2010.
VOLVO 740 GL bwj. '86,
82.250 km, met schuifd. en
electr. ramen. L & L Auto-
service, Bom 04498-54656.

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.
Te koop VOLVO 440 GL 5-
89, aubergine-metallic, km.
st. ca. 16.500. 04498-52695
Te koop VOLVO 240 DL
Combi, wit, bwj. '83, i.z.g.st.,
’12.500,-. 045-317153.
Te k. VOLVO 440 GL bwj.
2-5-'B9, kl. zilvermet., st. v.
nw., met access. Gerardstr.
6 Schaesberg (Landgraaf).
Te k. VOLVO 340 autom.
bwj. '79 i.z.g.st. 59.000 km,
onderh.boekje aanw. 045-
-228076 (na 19.00 uur).
VOLVO 244 DL 1978, vr.pr.
’1.250,- evt. LPG. Tel.
045-218186.
Te k. VOLVO 245, bwj. '75,
mech. goede auto; plus Vol-
vomotor 340. 045-422089.
Te koop begin mei van Vol-
vo-medew. VOLVO 440 GL,
d.grijs, bwj. mei '89, pr.

’ 24.500,-. Tel. 045-414742
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O. Tel. 045-271835.
Te k.. VOLVO 343 DL, vele
nw. onderd., pr. ’1.500,-.
Tel. 045-272452.

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.

VOLVO 740 GL 6-'B5, d.
blauwmet. LPG, in nw.st.
’17.500,-. V.d. Akker B.V
040-541488.

Diversen

«■«■IMIMWIM
BEREGOED IN OCCASIONS

Cmiii) 14 Siii o r d lal. 04490-12814 I^IJIH-MJI .
Geerweg 14, Sittard. Tel. 04490-12814.

Audi 80L, 4-drs., blauwmet 1976
8MW3162-drs., lichtblauw 1983
Citroen Visa 2 RE 5-drs. rood 1985
Citroen Visa Spirit GT, wit. rood 1984
Fiat Panda 45, beige 1984
Fiat Uno 60 S 3-drs, blauwmet 1986
Lada2los, beige 1981
Mazda 626LX 2.0, 5-drs., blauwmet 1986
Mazda 929 S Estate, blauwmet 1978
Mitsubishi Colt 1.5GL, 3-drs., wit 1986
Mitsubishi Colt 1200GL, 3-drs., beigemet 1987
Nissan Maximo 5.0 V6dir.auto, d.grijsmet 1989
Nissan Bluebird 2.0LX, 4-drs., wit 1989
Nissan Sunny 1.7Diesel, 3-drs..d.grijsmet 1989
Nissan Bluebird 2.0 aut. groenmet 1986,
Nissan Cherry 1.3 DX, groenmet 1984
Nissan Cherry 1.3L, 3-drs., I.blauw 1984
Nissan Cherry 1.5 GL, 3-drs.,roodmet 1982
Nissan Florida 1.7 D, wit 1986
Nissan King Cab 2.3 D, 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 1.7 SLX Diesel, grijsmet 1987
Nissan Vanette Camper, rood 1984
Opel Kadett 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
VW Polo 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. I

mazoa
Driessen-Beek

Maastrichterlaan 26, 04490-71920.
1 Jaar garantie op alle occasions

boven ’ 10.000,---Dnessen-Beekt

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, weinig km, nw.st 1988
Volvo 340DL 1700 witgoed onderhouden auto 1986
Volvo 340DL Dschuif.k.dak, extra's, weinig km 1986
Volvo 340 Special donkergrijs, nette auot 1987
Volvo 340rood, div. extra's, weinig km 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. 27.000km, 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.

Kwaliteitsartikelen:
* BATA werkschoenen, hoog.of laag, met of zonder stalen

neuzen
* MAKITA boormachines, cirkelzagen, haakse slijpers,

vlakschuurapparaten, decoupeerzagen etc.
' HELLA verlichtingsartikelen, zwaailampen, werklampen.

|<^EP_.
In de Cramer 31, Heerlen.

Telefoon 045-716951.
■ , - ~,- , „v

All Round Garagebedrijf
biedt aan:

Uitlaten
(tegen zeer scherpe prijzen)

Trekhaken
Gratis montage of 35% korting

Banden
MATEN:

* 145 Xl 3 ’ 78,-; * 155Xl3’ 81,60;" 175 70Xl 3 ’ 99,50
Deze prijzen zijn inclusief BTW, balanceren en montage.

Spekhouwerstraat 10A, Voerendaal. Tel. 045-750168. »

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

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

Voor Piccolo's zie verder pagina 14
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Auto's

Diversen
■

Autobedrijf Ruyl B.V.
biedt aan:

VW Scirocco 1.8 Tropic uitgeb. sportv. 1986; VW Golf 1.8
_GLi Cabrio sportv. 1985; VW Golf 1.6 CL 5-bak spoilers 15"_ 1986; VW Golf 1.6 D 15" sportv. en extra's 1987; VW Goll

" 1.6 C diesel, 5-bak, sportv. 1985; VW Golf 13C 15" sportv.
- spoilers 1987; VW Jetta 1.6 inj. 15" sportv. z.w. glas, cv.

5-bak 1987; VW Jetta 1.8 GL Elan 4-drs 1986; VW Passat
diesel stationcar Van 1986; Mercedes 190 E 15" sportv.

z.w.glas, verlaagd, cv. 1986; Mercedes 190 D 15" sportv.. schuifd. verlaagd cv. 1985; Mercedes 190 D sportv. 1984;
Audi 100 CD, sportv. autom., schuifd. 1984;Alfa 33 1.6 Ti

114" sportv. geheel Aflfa rood 1987;BMW 316 2-drs metallic
.1984; BMW 324 D 15" sportv., verl., 1986;BMW 520 i z.w.
glas 5-bak stuurbekr., 1983; Toyota Camry 1.8 XL turbo D
1987; Toyota Corolla 1.8 GL, diesel Sedan, 1987; Toyota

Corolla 1800 DX HB 1985; Ford Escort KR 3i sch./kanteld.\
1985; Ford Escort 1.4 RS uitgeb., sportv., 5-bak 1987;

Ford Escort 1.3 CL, 5-drs., nw. model 1986; Ford Escort
1.3 Laser 1984 2X; Ford Escort 1.3 Laser 5-drs. 1985;
Ford Siërra 2.3 CL Diesel 1987; Ford Siërra 1.8 Laser
5-drs 1986; Ford Siërra 1.6 CL schuif/kanteldak 1989;

Ford Granada 2.0, i.g.st., 1981; Opel Omega 2.0 iLS 1987;
Opel Kadett 1.6 D stationcar 2x 1986; Opel Kadett 1.6 D

Sedan, sportv. 1986; Opel 1.3 S oud model 1985;
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. GSi-uitv. 1986;

Opel Kadett 1.25, sdrs, 5-bak, zw. glas, 15" sportv. 1987;
Peugeot 309 GL profil en GR 2x 1986; Mazda 323 1.5LX
sedan 1986; Mazda 626 1.6 LX sedan 1987; Madza 626
1.6 LX HB 1986; Honda Prelude 1981; Mitsubishi Galant
GL 1986; Mitsubishi Galant GL Turbo D 1987; Mitsubishi

-Galant GLX turbo diesel 1985; Mitsubishi Colt 5-drs. 1983;
Nissan Micra 1.0 DX 1987; Nissan Bluebird 2.0SGL 1984;
Nissan Bluebird 1.6 st.bekr. 1987; Suzuki Carry geel kent.

1983; Citroen Visa II 1984; Citroen CX Break 2.5 TRi
1984; Fiat Ritmo 60L 1984; Lada Samara 1987; VW Kever
1300 sportv. gerestaureerd 1973; VW Kever 1302 speed-

ster cabrio 1970; VW'4l2 LE in abs. nw.st. 1974;
Opel Olympia Rekord LS model B 1967.

Autobedrijf Ruyl B.V. Stationsstr, 85, Elsloo, 04490-71766.

Bastiaans Autobedrijf
Uitstekende jonge Occasions

Fiat Panda 750L1987’ 8.950,-
Fiat Uno 60 S, 5-drs, 1986 ’ 11.250,-
Fiat Ritmo 60 L 1987 ’ 10.950,-
Fiat Ritmo 60 CL 1987 ’ 11.450,-

Fiat Tipo 1.6 i.e. DGT, donk. blauw met veel extra's
21.000 km! aug. '88,

Fiat Croma 2.0 i.e., grijs metal., direktieauto.
Nissan Bluebird 2.0 automaat, kl. donk. blauw, nov. '85

3 maanden Bovag-garantie.
Heerlen, Spoorsingel 50. Tel . 045-724141.

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
r/flGebruikte Wagens
UUPIusSysteem

Te koop Hyundai Pony 1200 I
L bwj. '83; Talbot Horizon I
1.3 LS bwj. '84; Zastava I f/)/
1100 bwj. '83; Fiat 128 Rally I WjL "Gfsn
bwj. '76; Talbot Solara bwj. I °°kA* ,
'82; Audi 100 GL 5/E aut. I Crflof°G^tG^ §
bwj. '81. Div. goedkope mr. I mkAlle auto's zijn APK gek. Au- m x4\jm m§.
tomobielbedri|t HJ. van OP- l _X' Ö_r» lidHOVEN, Peyerstr. 128 C, fj ËMM.
Echt. Tel. 04754-81757. i W^U flik
Échte koopjes: Ford TAU- j^_S lIIkW
NUS 1600 '78; Citroen GSA
'81, beiden APK. Tel. 045-
724260. | fc^ZÜÜ__"T_B

Leeuwekeur gebruikte auto's
Peugeot 205KR aut. metallic 1986
Peugeot 505 SX 2.0 grijsmet. december 1986
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 205GT, 80 PK, rood, get.glas, velours
bekL.GT stripingen wieldeksels 1988
Fiat Panda 1000 CL, sierstriping 1987
Subaru Justy II 1.2SL, grijsmet., lichtmet.vlg 1988
Daihatsu Charade TS 5, wit, 5-bak, wis was
achter, wieldeksels 1988
Peugeot2os 1.1 Junior, witblauw, wieldeksels
sierlijsten, jeansbekledmg 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, gordelsachter, wieldeksels 1986.1987
Ford Escort 1.4Bravo, wit, 5-bak, wis-was
achter, get. glas, wieldeksels, sierstriping 1987
Ford Siërra 1.8CL, grijsmet, centr.port. vergr 1987
Opel Kadett Caravan, 1.2S wit, wis-was achter 1983

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

JL.AUTOBEDRIJF JANSSEN
Peugeot Talbot

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

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen
met 1 jaar
garantie!

O»
045-724200
Kt S.U 11 AW Al 15\\ \K LANGi%Arno%^Fheerlen
Hef atciitr van ptnaonlijke iërvkt!

Beersdalweg 97
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.

_______________
(bij Makado)

Ford Escort '82 t/m '87; Ford
Fiësta 1.1 '86; Ford Orion
1.6 '85; Ford Siërra 1.6 '85;
Daihatsu Charade '88; Mit-
sub. Colt '84; Mitsub. Tredia
I.6'B4;Mitsub. Colt GLX'B6
Toyota Corr. '86; Peugeot
309 '86; VW Jetta 1.3 '83;

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

Opeis
Corsa 2-3-4 drs. '84 t/m '88;
Kadett 1.2-1.3-1.6-1.8 '84
t/m '89; Ascona '83 t/m '87;
Rekord 4-drs. '86; Manta
1.8 cc '83-'B4; Omega 2.0 i

'87-'B9.

Mazda 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0
'82, '83, '84; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda 626
HB GLX 1.8 '84, '88; Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86,
'87; Mazda 323 sedan GLX 1.5 '87; Mazda 323 sedan LX
1.3 '86; Mazda 323 HB LX 1.6 inj. 87; Mazda 323 HB LX

1.3 '82, '86, '87, '88; Mazda 323 Station GLX 1.7 Diesel '87;
VW JettaCL 1.3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat Ritmo
60 1.3 '83; Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i '87; Mitsubi-

shi Galant GL 1.6 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG '82;
Opel Kadett SC 1.2 '87; Opel Kadett station 1.2 LPG '86.

Mazda kroon garantie
Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

W ?°o/e

w

BMW 728 iaut. '81, motor
'88, ’5.750,-; Mazda 626
Coupé aut. '82 ’2.750,-;
Volvo 245 '79 ’1.950,-;
Commodore '79 LPG
’1.750,-; Manta 79
’1.750,-. Inr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te koop gevr. PERS.AU-
TO'S, v.a. 1980. 045-
-211071.
Te koop gevr. alle merken
auto's, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.

Combi Car Centrum
De stationcar-specialist in de regio

Mercedes 230 TE Combi 1986
Opel Omega I.BS Combi 1987
Opel Omega 2.0i Combi 1989
Ford Sierra 2.0 CL Combi 1987
Mazda 323 1.3LX Combi 1987
Renault Espace 2000 TSE 1987
VW Passat 1.6 D Avance 1987

Tel. 045-463344
Langheckweg 2, Kerkrade

Industrieterrrein Dentgenbach

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
Dair-'- " Charade Diesel CS 1985
Daii._.— Charmant 1300 1983
Ford Scorpio 2.OiGL 1986
Seat Malaga 1.2GL 1988
SeatRonda 1.6 GLX 1983
Austin Mini 1985
Citroen Visa 1983/1987
Skoda 1986

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

Auto Veneken biedt aan:
Audi 80 1600 GT, grafietmetallic 1986
Daihatsu Charade TS, rood 1985
Peugeot 309 GTi, grijsmetallic 1988
Opel Corsa GT, wit 1986
Golf GTi, zwart 1987
Golf GTD, wit. sdeurs 1986

P Schunckstr. 10 (hoek Heerlerbaan) Heerlen 045-412641

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

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
1981 Talbot Horizon

1980 Peugeot 505 automaat
1980 Volvo 244 GL D 6

1982 Volvo 340 GL autom.
1980 Volvo 343 DL autom.
1979 Volvo 343 DL autom.

Voor liefhebbers BMW tou-
ring 2002 opknapper

VW1303 3X
VW 1300 3x
VW 1200 2x

Inruil, garantie en fin.
KADETT 16 S Caravan '86;
Kadett 13 LS '87;Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S 2x '84; Corsa 12
S '84; VW Jetta '80; Fiat
Panda '86. Automobielbedr.
J. Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

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 '8_
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. inruilers van ’ 500,- t/m

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

graaf. Tel. 045-321810
Te koop uit faillissement Su-
baru Mini JUMBO, highroof,
geel kent. '85 ’ 5.750,-
Opel Rekord 2300 Diesel
'84 veel extra's, ’ 7.950,-
BMW 316 LPG div. extra's
’5.950,-; Opel Rekord 2.C
S '81 APK ’2.750,-; aan-
hangwagen ’ 450,-. Kissel
46A Heerlen. 045-723142.

WINANTS WEET
OPRUIMEN IS^

WINANTS BOEKHANDEL
RAADHUISSTR. 2 Y^TlÊfi TELEFOON

HEERLEN VlfAl// 045-711840

1

Occasions beneden ’ 10.000,-
Renault4FCombi ’ 2.900,-
Ford Fiësta ’ 3.700,-
Lada2lo7 ’ 3.900,-
Peugeotsos ’ 5.500,-
Mitsubishi Sapporo aut ’ 5.750,-
Opel Kadett Berlina ’ 5.900,-
Renault 18 station TL ’ 6.750,-
Renault9TL ’ 6.750,-
Skoda 120LS ’ 6.900,-
Lada 1.3 ’ 6.950,-
Fiatßitmo6o ’ 7.250,-
Peugeot3osSß ’ 7.750,-
Hyundai Stellar ". ’ 7.900,-
Renaultl BTD Diesel ’ 7.900,-
TalbotSolara ’ 7.900,-
Volvo 340L 2.0 cc ’ 7.950,-
Renault 18 Stationcar ’ 7.950,-
Renault9GTL ’ 7.950,-
Ford Escort Ghia ’ 7.950,-
Renault 9 GTD Diesel ’- 7.950,-
Renault 11 GTL ’ 8.500,-
RenaultsTC .' ’ 8.900,-
Opel Ascona 16S ’ 8.900,-
Citroën CX GTI ’ 8.900,-
Renault 9 automaat ’ 8.900,-
Peugeot3os ’ 8.900,-
RenaultlBGTS ’ 8.950,-
RenaultsTL ’ 9.750,-
Renault 5Le Car ’ 9.750,-
Renault 11 GTD Diesel ’ 9.750,-
Opel Ascona 1.3 S ’ 9.900,-
Ford Escort 1.1 Laser ’ 9.900,-
CitroënVisallooßE ’ 9.900,-
Opel Corsa 1.3 Berlina ’ 9.990,-
Renaultll GTLS-drs ’ 9^50,-

Renault De Jonghe
Maastricht

Molensingel 3, Autoparc Maastricht
Tel. 043-616288 618250

Gelegen langs autoweg Maastricht-Luik (wijk 29)

Renault de Jonghe
Valkenburg

Wilhelminalaan 19-21. Tel. 04406-12514
Gelegen in het centrum van Valkenburg.

INRUILAUTO'S v.a. ’500,-
-tot ’ 5.000,- o.a. Kadett,
Mazda, enz. Heerenweg
248, H'heide/ Heksenberg
AUDI 1005 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.

KOOPJES! Ford Taunus
Combi '80, Renault SGTL
'80, Honda Accord '78, Audi
'80 autom. '77, Renault 20
'78. Geen APK's, moet aan
gewerkt worden, alleen in
een koop.Vaste pr.f 3.500,-
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Ford Sierra 1.6CL bwj.'B7 1eeig ’ 15.750,-
Opel Ascona 1.6LS'B7 1e eig ’ 13.250,-
Mercedes 200D'Bo st.bekr. schuifd. zeer mooi .’ 7.250,-
BMW 160275 orig. 66.000 km ’ 2.950,-- 045-255784.

Seat Ibiza 5-drs 1500 I Demo bwj.'9o
Seat Marbella red demo bwj.'B9

Seat Ibiza 1,5 GL bwj.'B6
Seat Ibiza 1,2 L bwj.'B6

VW-Golf 1600 CL bwj.'BB
VW-Golf 1300 CL bwj.'B6

Opel Kadett caravan LS 1600 Diesel bwj.'B6
Opel Corsa 1,2 GLS bwj.'B6

Opel Corsa TR bwj.'B4
Opel Rekord 2,3 Diesel LS schuifkanteldak bwj.'B4

Ford Sierra 2300 Diesel Laser bwj.'Bs
Ford Escort 1600 Amerik. uitv. bwj.B3

Mitsubishi Cordia GSR bwj.'Bs
Fiat Uno 45 grijs kenteken bwj.'B7

Fiat Uno 45 bwj.'B3
Citroen Visa leader bwj.'B6
Renault 9 autom. bwj.'B2
Suzuki Swift GL bwj.'B9

Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507

Tl**' A

VW GOLF GTI, bwj. '81;
Golf C bwj. '82; Peugeot 505
GR, (LPG), bwj '83; Passat
LD 5-drs. stationcar, diesel,
bwj. '80; Jetta GLD (diesel),
bwj. '81. Autobedr. Bruns,
Bleyerheiderstr. 123, Kerk-
rade. 045-453487.
Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.

WETZELS Auto's: Merce-
des 280 SL aut. '85; Merce-
des 300 D aut. '89; Merce-
des 300 D aut. '88; Merce-
des 2.5 TD '88; Mercedes
190 E aut. '84; Mercedes
190 D '87; Mercedes 200 TD
'87; Mercedes 300 SD aut.
'84; Chevrolet Camaro Z2B
Crossfire '85; Jaguar 3.6
aut. '87; BMW 635 CSI '88;
BMW 728 I aut. '86; BMW
320 I Baur '84; BWM 323 C 1
'86; BMW 520 I aut. '88;
Porsche 928 aut. '80; Por-
sche 944 '84; Porsche 911
'80; Golf GTI '85; Ford Es-
cort 1.3 Bravo '89; Ford Es-
cort 1.1 '84; Opel Senator
3.0 I '88 aut.; Opel Kadett 13
S '88; Dodge Anes aut. '86;
Renault 2.5 TD '87; Suzuki
Alto GL '87; Mini Jumbo '86;
Mitsubishi Galant 2.3 TD
'83; Opel Kadett 1.6 I aut.
'88; Mitsubishi Pajero 2.5
Turbo Diesel verlengd '87.
Industriestraat 35, Sittard.
Tel. 04490-10655.

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-

-1 met. '86; BMW 520 I met
Izeer veel extra's blauwmet.
'84; Mazda 323 HB 1.3 bei-
ge '86; Mazda 323 HB 3DX
1100 beige '82; VW Golf A-
vance 1.8 I groenmet. met
veel extra's km.st. 12.700
'88; Seat Fura L blauw Playa
uitv. '85; VW 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 extra's, duurste
uitv. '85; Honda Civic 1.4 GL
16 klepper als nieuw grijs-
met.'BB; Toyota Supra Tar-
ga 3.0i24 kleppen alle ex-
tra's wit nw. model '86; Ford
Escort 1.3 Laser wit '86; Ci-
troen Visa Leader S 6als
nieuw '86; BMW 316 beige
'81; Opel Kadett HB 1.3 S
GT rood km.st. 57.214 11-
-'B5; Opel Kadett 1.2 SC 4-
drs. grijsmet.'B7; Lada 2107
1.5 GL beige '85; Lada 1200
S rood met gas '84; Lancia
Bèta HPE 2.0 IE blauw excl.
auto '83; Peugeot 205 XE
spec. uitv. wit '86; Ford Es-
cort 1.3 aut. goudmet. '79;
Mazda 626 bruinmet. '81;
Mitsubishi Colt GL grijsmet.
'81; Ford Fiësta 1100 L rood
'78; Volvo 343 blauw '82;
Volvo 66 L groen '81; Volvo
66 L rood '79; Skoda Rapid
Coupé zeer mooi km.st.
32.150 beige '83. Diverse
spec. aanbiedingen op
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jr. volledige garantie.
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.

Te k. Demo auto Rover 820
E '89; Metro Sport '88;
Landcruiser 2.4 TD h.r. '89
met div. ace 11.000 km;
Maestro 1.3 '86; Maestro 1.6
Mayfair '86; BMW 318 i
automaat '82; Citroen 2CV6
Special '83; Volvo 66 GL
1300; Datsun Sunny 1500
'82; Mazda 323 1300 '81;
Opel Rekord 2.0 LS 4-drs.
met LPG '81; Rover 216 SE
'85. Austin Rover Dealer
HAVE, Industriestr. 31, Sit-
tard. Tel. 04490-15195.
Bovagbedrijf. APK-keu-
ringsstation, alle type auto's.
Tevens verhuur spuit-
moffelcabine. Dus tot ziens!

Opel Omega 2.0 I '87 1e eig.

’ 19.500,-; Opel Kadett Se-
dan 1.3 '86 ’ 12.500,-; Opel
Rekord 2.0E aut. '84 1e eig.
’9.250,-; Opel Kadett '80
’2.750,-; Audi 80 I.BS '88
1e eig. ’27.500,-; Audi 80
cc '86 1e eig. 45.000 km.

’ 16.000,-; Audi 100 es '85

’ 16.750,-; Audi 100 es '80/
'82 ’3.000,-; Citroen CX
TRO turbo 2 '87 1e eig.
’20.750,-; Citroen CX 25
GTI turbo '86 1e eig.

’ 19.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. ’7.750,-;
Citroen Visa 11 RE '86 1e
eig. ’ 7.500,-; Citroen 2CV6
'85 ’ 4.500,-; Citroen CX 25
RD combi '85 ’ 11.500,-;
Citroen BK 14 RE '86/'B7 1e
eig. v.a. ’ 10.250,-; Mits.
Lancer 1.5 GL combi '87 1e
eig. nw. model ’ 16.250,-;
Mits. Lancer D '86 1e eig.

’ 9.000,-; Mits. Galant turbo
D '84 ’ 7.750,-; Toyota Co-
rolla combi DX D '86 1e eig.
’9.250,-; Alfa Romeo 75
2.0 '86 1e eig. ’ 17.500,-;
Volvo 245 GL Combi '82

’ 10.250,-; Volvo 245 GLD
Combi '83 1e eig.
’15.500,-; Volvo 240 GL
'81 ’ 4.750,-; Volvo 340 aut.
'84 ’ 7.750,-; Volvo 340 GL
'82/'B3 v.a. ’4.500,-; Peu-
geot 505 SX '86 1e eig.
’11.750,-; Peugeot 205
Accent '84/'B6 v.a. ’ 9.000,-;
Saab 900 i '85 ’13.500,-;
Lancia Prisma 1.6i '87 1e
eig. ’ 14.250,-; Ford Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Ford Siërra 1.8
Laser '86 1e eig. ’ 14.250,-;
Ford Siërra '83/'B5 v.a.

’ 7.750,-; Audi 80 GT coupé
5S '81 ’9.750,-; Honda
Prelude EX '85 ’16.500,-;
Ford Escort 1.6 D Van '84
’5.750,-; Ford Escort 1.3L
'84 ’7.950,-; Ford Escort
1.6 GL '87 1e eig.

’ 17.500,-; Honda Jazz '84
’8.500,-; BMW 3201 '84

’ 13.750,-; BMW 316 4-drs.
'84 ’14.500,-; BMW 316
aut. '82 ’ 6.750,-; BMW 728
I '82 ’ 7.750,-; VW Jetta D
'85 1e eig. ’12.500,-; VW
Passat CL Combi D '85 1e
eig. ’ 10.500,-; VW Passat
Combi Turbo D '87 1e eig.

’ 19.750,-; Renault 25 GTS
'86 1e eig. ’ 14.250,-; Re-
nault 9 GTL '83 ’4.000,-;
Lada 2104 Combi '86
’6.750,-; Mazda 323 GLX
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Fiat
Ritmo 60 L '86 1e eig.

’ 6.750,-; Fiat Uno '84/'B5
va. ’ 6.500,-; Fiat Panda 45
'84 ’ 4.250,-; Citroen GSA
Combi '82 ’2.250,-; Alfa
Giulietta '80 ’ 1.250,-; Che-
vrolet Malibu '80 ’2.500,-;
Opel Kadett D '83 ’ 5.250,-;
VW Passat Combi aut. '82

’ 6.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's van SINT-
MAARTENSDIJK. Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.
Volvo 740 turbo, '86, Ford
Scorpio 2.0iCL 5-bak, '86 v.
a. ’22.500,-; Ford Siërra 1.
6 CL Sedan 5-bak '88/'B9
va. ’ 22.500,-; Ford Siërra
1.6 CL, '88, ’ 19.500,-; Ford
Siërra 2.0 GL, combi, '87,
’20.500,-; Ford Siërra 1600
CL '87 ’18.500,-; Ford
Siërra 2.0 Laser autom. '86
’16.750,-; Ford Siërra 1.8
Laser 5-bak '86 ’15.750,-;
Ford Siërra 1.6 Laser '86
’14.500,-; Ford Escort 1.6
Bravo '86 ’11.500,-; Re-
nault 25 TS '86 ’16.750,-;
Volvo 340 Diesel '85
’10.500,-; Mazda 626 1.6
'87 ’ 16.500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 '86 ’ 15.500,-; Ford
Siërra 2.3 diesel, '83,
’10.500,-; Talbot Horizon,
'80, ’ 1.500,-; Opel Kadett
1.3 LS Sedan '86
’12.500,-. Bovaggarantie-
bewijs, Autobedrijf P. van
DIJK en Zn. Hompertsweg
33, Landgraaf. 045-311729.
Autobedrijf Martien Jor-
ritsma. 1e klas occassions;
Suzuki Alto GLX 5-drs. au-
tom. '89; Peugeot 205 XE,
13.000 km, '88; Peugeot
309 Allure '87; Mazda 323
1300 '87; VW Golf 1300 CL
'87; Opel Corsa 1300 GL '86
Ford Escort 1100 Laser '85;
Fiat 127, 1050, 25.000 km,
'86 ’6.750,-; Saab 99 GL
'80. Auto's met bovaggaran-
tie. APK-keuringsstation.
Pastorystr. 106 Nuth. Tel.
045-242412.
Te k. leuke VW-GOLF Die-
sel '80, BMW 316 '79, Fiat
Panda 45 '82, Suzuki Alto
FX '82, Opel Kadett 1.3S'80
prachtige Citroen BK 14 RE
zilv. met. '83, Opel Kadett
stationc. '80, Mitsubishi
Lancer GL LPG '82, Opel
Ascona 1.6SLPG model '82
mooie Daihatsu Charade
XTE '83, Mazda 323 bestel
LPG '84, Honda Quintet '81,
leuke Kadett '79, VW-Golf
'79, VW-Golf Diesel '78.
Steeg 33, Stem, zondag
kijkdag.

Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. VW Golf 1300 inj.
'89; Audi 80 LS '88; Opel
Kadett GSI '86; Suzuki Swift
GTI 16 V '87; VW Golf 1300
Manhattan GL '88; Ford Es-
cort 16 GL 4-drs. '84; VW
Golf Turbo Diesel '87; Opel
Kadett 18i '87; VW Golf Tur-
bo Diesel '86; Ford Escort
1600 GL '86; Mercedes 200
123 '83; VW Golf 1300 '88;
MG-B cabriolet '77; BMW
320 4 cyl. '80; BMW 320 6
cyl. '81; Opel Manta 20 GTE
div. extra's '82; Mitsubishi
Galant '81; Ford 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. '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 1.6i GT '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
1.3DX'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 1.3LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. ' Opel Ka-
dett HB 1.3 2x '87; 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, 9-10-87; 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.
Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. Golf GTi,
alles '83, in nw.st. ’ 5.900,-;
BMW 520, 6 cyl., autom.,
t.'Bl, ’3.900,-; Volvo 244
GL t.'Bo, ’3.500,-; 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,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; 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.'B2, ’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.,80
’2.700,-; Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met nw.
APK. Geopend van ma t/m
vrij van 9.00-19.00 uur, zat.
tot 17.00 uur.' Inr. fin. gar.
mog.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te k. compl. hydrau-electr.
KIEPINST., 3 ton, voor klei-
ne Kipper of aanhanger.
04743-1575.
HONDA Prelude '81; Skoda
120 L '84; Skoda coupé '84
enz. Garage Piet de la Roy
en Zn, Hoofdstr. 114 Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Auto onderdelen en accessoire^
Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet nAlle Europese- en Japanse automobiel

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 _-^^É

Te koop 5-bak voor 1800
GOLF GTI, pr. ’ 700,-. Tel.
045-740679, na 18.00 uur.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667

MMC-GALANT E 1 gA]
banden met velgen.v. VJ
14, 195/64 x 14 "Jgo.'j
Colt, Lancer dO. °
winterbanden me* 1 3.
155 SR x 13- 5JA /

09-49-24065286^^
Voor Piccolo's zie verder pagina 15

Voor een betrouw
betaalbare auto:
Gebrs. DOMINI
Kantstraat 48, UW
Worms-Landgraaf. t
045-326016. Op*
GSI wit '86; Kadej
antraciet '87; Ka
Luxe blauw '83
Opel Corsa 1.2rooi
f 13.750,-; Ford 9
5-drs. blauwmd
’13.750,-; Escort
extra's blauwrrd
’6.900,-; Fiësta 1
type '85 ’ 7.750.-'
1.3 4-drs. automal
met. '80 ’ 2.500,-;
Charade KG blau*
’2.750,-; Fiat Par
S grijsmet. '87 .
Golf 1.6 CL rood,1
’11.900,-; VW G<
extra's wit i.z.g.st.
Mitsubishi Celeste
bruinmet. '80
Honda Civic groef'

’ 2.900,- VW Cad<
wit '85. Inruil en fin
mog. Garantie en s
eigen werkplaats.
het adres voor rep»
onderhoud.
INKOOP alle typS
vanaf ’5OO,- tot ’Tel. 045-411572. _
’5OO,- tot ’50.001Uw AUTO, schade Jgeen bezwaar. T 4
723076 Of 727742 J
Autohandel F.v. On
biedt aan: Ford Esc<
5-bak '85; Ford Es<
Laser 5-bak, div. ex
Mitsubishi Galant
'85; Citroen BK 14 I
11-'B5; Opel Ascona
drs. '83; Mazda 626
diesel 11-'84; SubaJGLS autom. '82; fA
Saporro '80; Maz<
coupé 2 Itr. '82; CitrO
GT 5-bak '83; Opel
13 S berl. 5-drs. '6
Escort 13 GL LPG
Datsun Cherry '80;'
305 GL i.z.g.st.
Escort 13 GL aut. "7
centi 90 L 1c eig.
troën GSA 5-bak 'I
Ritmo 65 CL '80; Rej
TSleeig. '81; Fiat 1
CL '78; Renault 5 M
’1.500,-; Manta G]
st. voor liefhebber;'
Munsterland t. 535;
verkoop, financiering
se inruilers. Akerstr'
Hoensbroek. Tel
224425. Geop. var
19.00 v. Zat. 10.00-j,
Fiat Uno 60S 5-drS
blauw; VW Golf 5-drS
wit; Citroen BK 14 P'
wit; Citroen BK Lea*
grijs; Citroen AX 11 P
wit; Nissan Cherry
1985 blauw; Peug»
GL Break 1986gri|S,1
BK URE 1985 rood]
316 1982 blauw; Seflda 1.6 GLX 1984 blaf
da 1200 S 1986 wit;l
BK Basis 1988 wit; |
Visa 11 RE 1985 W»l
bedrijf VAN LEO|
Strijthagenweg 129, Ide, 045-453355. 'A
Opel Kadett 1200 st*
5-drs. '85; Corsa '83;
1200 '86; Ford Sier"
5-drs. '87, nieuw
Ford Scorpio 2.0 ö
Mazda 323 '82 f'
VW Golf CL 1300 '8'
Siërra 2.0 '84; Ford
2.0 GL 5-drs. station'
Lada 2107 '84 ’]
Honda Civic '81 i\Ford Escort 1100 '8JKadett Stationcar 1?

’ 3.000,-; Opel
Sedan '87 automati'
Kadett Sedan '87; OP
dett 120084’ 7.750.'
Taunus 1600 '82 ’">Toyota Corolla, zee'
'80 ’3.000.-. Auto-
Bovaggarantie. Inf*
financiering. APK-k^1
station. Stan WEBK
bedrijf, Baanstr. 38 \berg. Tel. 045-314V?
Te koop gevraagd A
vanaf 1980. ï
Schaepkens. 04405^1

Sloopauto^
Te k. gevr. loop-, sl°(
SCHADE-AUTO'S. '.'
de hoogste prijs in Ll
Tel 045-254049. _^/

Te k. gevr. SlQ°\
schade auto's, tev- .
verkoop gebr. auto-i
C. Körfer. Tel. 045J?
RAPIE Stiba lid vraajjj.
sloop- en schadeauto^vrijwaringsbewijs. L%
Kerkrade. 045-423jj>-
Te k. gevr. sIoOPJ
SCHADEAUTO'S, t
perij Marxer, 045-72^
Te k. gevr. SCHADE'Jen loopauto's, in- M
koop gebr. auto-ono I
Tel. 045-411480.^-J
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Auto onderdelen en accessoires
i» ■■

AfPORTVLG voor Opelllt GSI) 14 X 7J en-(650,-. 045-316940.
ATS Opel,

\ Scirocco, ’600,-.f600,-. 04404-1317,
T°P onderdelen Opel
iC^-Je!. 045-325671.
\ magnesium wielen
fcsfi a' -f2oo'"' TeL

Autotelefoon
huur-koop-lease

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

ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

it -^-^

Bedrijfswagens
Voor lichte bedrijfswagens :, Bankers bedrijfswagens

n_Rijksweg Noord 19, Echt. Tel. 04754-2453.

Bedrijfswagens.
jVota 1 x verlengd, dubb. schuifd., diesel, bwj. '86.

VW LT dubb. lucht, open laadbak, '83.Ji.'W Transporten gesloten, 2 liter, bwj. '83.f" Caddy, polyester opbouw, gesloten, diesel, '85.

lOpel Kadett combo, gesloten, diesel, '88.
Rang Rover luxe uitvoering op gas '81.

Verboom BV.
T Leemkampsweg 2A, "Palemig", Heerlen.iigU)4s-720654/723487. Faxnr. 045-725959.
?Pen alle luxe BE-AUTO'S en bussen'979. Donny Klassenen verkoop. Meers-*?g 219, Maastricht.

of 043-

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.

Aanhangwagens

(' „Verdelen. Jo Knops,
'*e9-Zuid 195, Sittard.Pg49o-12718.

■ JANGWAGENS. Op-
j 50 Meerssen.

( *3-643500 Open: alle
jSageiT
OOGWAGEN, te koop
V-50 x 1.25 m. Tel.
.°_!2013.
ItehEWAGEN met dek"p- gegalvaniseerd, pr.
"/■ Reinstraat 16,
«^J-angeberg

Te k. AANHANGWAGEN,
pim. 1.75x1.00 mtr., i.z.g.st.,

’ 275,-. Tel. 04490-49545
Te k. AANHANGWAGEN
nw., 2.00x1.00x0.30, laad-
verm. 1000 kg, pr. ’625,-.
Tel. 04492-3468.
Te k. AANHANGWAGEN a.
nieuw, I. 2.80 x 1.22 m., met
standwiel, ’ 775,-. Gesloten
aanhangwagen v. allurn. m.
afsluitb. deur, 2.00 I. x 1.10
b. x 1.20 h. ’750,-. Aan-
hangwagen I. 2.00 x 1.10 m.
’375,-. 045-312189:_ __■ j - ■ - -_.—

| Motoren en scooters

| Krad Kluft
iT v. motorrijdersL lr>- en Verkoop;' °ordelige nieuwe
g. merkartikelen.."thaa|bertsteinweg 97

j .* CB 750 KZ, 82 PK,
-U, ■ orig 20.000 km.
s£\ pr. ’3.200,-. Tel.-sgjj3BB.
f HONDAXR6OO R, i.z.Ijtf. bwj.'B9, vr.pr.1r<üjel. 045-752040
d^P KAWASAKI GPZI '"" blauw/grijs, bwj. '85,
j<i_M~el. 04409-3672.

''.^KAWASAKI Chopp.i' °6, 1000 cc, pr.n.o.t.k.1>len KR 600 R bwj.1

Honda GOLDWING
|(3 owj. '78, typeK 3i.
Ka lr>ruil lichte motor of
ia' mogelijk. Dassen-*pjjgjeleen.«, KAWA 650 Z, pr.|3-____tel^045-225074.
'°?P HONDA XL 600 R,
'look '-2-9-st. Alleen op
j^gg^Te!. 04490-22867
f CROSSMO--9J986, 500 cc. Tel.<_*44(X
S KTM 500 CROSS,
y''M 500 Off the Road,Vj'a^aha KT 550, '82;jITJg CR' '83' "

Te k. SUZUKI GS 550E,
bwj.'Bl in onderdelen. Tel.
04454-5698.
Te k. BMW R75/6 bwj. '76,
met kuip en koffers, km.
90.000, ’ 3.400,-. Tel.
04405-1650.
Te k. KAWASAKI GPZ RX
1000 bwj. '86, ca. 80.000 km
z.g.a.n. Zat. 045-460498.
YAMAHA motor-scooter 80
CC, i.z.g.st., 3.200 km, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-322365.
Te koop HONDA 80l Dor
900 cc, met of zonder kuip,
parelmoer wit, tot zaterdag
20.00 uur. St. Hubertuslaan
15, Kerkrade-West.
Te k. CROSSMOTOR KTM
125 CC bwj. '84, weinig gel.
alleen hobby, in nw.st., vr.pr.
’1.100,-. Fossielenerf 456,
Heerlen.
Te k. SUZUKI GS 550, i.z.g.
st., bwj. '77, pr. ’ 1.750.-.
Tel. 045-217307.

__^

Te k. KT 500, bwj.'81,
’1.300,-. Tel. 045-412583.
Te k. KAWASAKI GPZ 600
R, bwj.'B6, kl.rood-wit-
blauw, km.5t.19.000, pr.
’9.000,-. Tel. 045-317328.
BMW R 80 RT, '85, 31.000
km., i.g.st., kl. bord.rood,
’11.900,-. Tel. 045-314209
Tek. SUZUKI GSXR 750, 2-
89, alu. remleid. en koffers,
10.000 km., ’15.000,-. Tel.
043-437981.

3y^_ (Brom)fietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart). " Gra,is testrijden op ATB-'s.l erse speciale aanbiedingen op onderdelen en ace.

" Kortingen op diverse fietsen.

\ |V\ Willy RekerS Rets en Schaatssport (~ï&
L—

■

'l F|i 'ijJ^DPenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.
[ „JJJ KS 50 bwj. '82,

t.e.a.b.

ty \/Po9r?vraa9d !oop en
JQdr ?pAen Puch Maxi.

"n.Q.^geot TOURFIETS,
he 0n Tel. 045-752568i^_Luur___!'St£UcH MAXI, blauw-

a.r.rewiel, z.g.a.n. Em-ij^Llg^Ke7k?ade.
J, i*6 VESPA Ciao. 2 jr.
M.4_f?-n-, vr.pr. ’400,-.

'M ,5u9eot SNORFIETS%6I ■ 9rote wielen, 120J?" «L kan tot gewone. Crt6n om9eb- vd-
<3lp24i nieuwPr- Tel-
Sls' _>nAnlen MOUNTAIN-an-' met kleding.Wt2i__967.
iLW," ■ bwJ- '88, blauw/Rj6e Jlloo'- Kerkrader-

JïbroJ&i. i-g-st.. ’375,,
8 I^^g9i4. Heerlen.
?,'ve^ 2ÜNDAPP KS 50,>tr c. en helm, i.z.g.st.
5?4740. Koningsbosch.

|sSls/ 75°.-- Tel. 045-

-fe^OMMÊR mooi en
Spoordijkstr.»I^Sg!iife-214964

f^4^ ""'■ Tel. 045-

-tó.^ONDA MT, wit '85,
..>0V' P^h Maxi bwj.

en 'gsX'

N°A
C
MT 5, zwart/°°üur; 045-720489, na

Tek. VESPA, Puch en snor-
brommer. 045-422115.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89,
blauw, sterwielen, vele ex-
tra's, i.z.g.st. 045-455285.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen, pr. ’ 750,-. Tel. 045-
-271494.
Te koop PEUGEOT met
helm en verz. Tel. 045-
-724852.
Te koop TOERFIETS, 10
versnellingen. Tel. 045-
-752542.
Heren SPORTFIETS, Ga-
zelle 5 versn. z.g.a.n.
’375,-. Tel. 045-416131.
Te k. PUCH Maxi met ster-
wielen en verzekering
i.z.g.st. 04405-1358.
Te koop SNORFIETS.
Maastrichterweg 19, Übach
over Worms.

HONDA SS 50 4-tact, als
nw., ’ 750,-. 045-460087
tussen 9.00-18.00 u. Holts-
kuilenstr. 29, Eygelshoven.
Te k. PEUGEOT XSS scha-
kelbrommer, bwj. '84, i.z.g.
st. ’300,-. 045-325815.
Te k. PUCH Maxi Pearly,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen
Te koop HONDA MT 5, bwj.
'85, 113 CC, 6-gang, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-213393
Te k. HONDA MB bwj. '83,
pr. ’500,-. Onderstestr. 28
Heerlen-Palemig.
Te k. HONDA MT-5 bwj.'B7,
i.z.g.st. Bouwbergstr. 13,
Brunssum, 045-256510.
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.

Zonwering
Het

Piccoloteam
van het Limburgs Dagblad bestaat 1 jaaren viert feest!

Profiteer en informeer naar onze
tijdelijke aanbiedingen

Bel nu
045-719966

Het Piccoloteam regelt 't wel.
Te koop knikarm ZONNE-
SCHERM 4 mtr. electr., bei-
ge-bruin gestreept, vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-753346,
na 19.00 uur.

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

Wintersport

Nu!
de laatste jacks’ 100,- / ’ 150,-. Ski-overalls v.a. ’ 100,-

JÉ&2_?ÊI
" *»Port

Saroleastraat 57, Heerlen.
SKI-AANBIEDINGEN Opreij
Kruisberg 50 Meerssen, tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.

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

Vakantie en Rekreatie

Noord Holland

Opmeer te huur luxe sta-caravan
op mooie camping, 5-pers., gr. tuin, zwembad, speeltuin,
midgetgolf, tennisbaan en kantine, 20 min. van Noordzee,

7 min, van IJsselmeer. Inl. 045-720226.

Te koop luxe VAKANTIE-
HUIS in Noord-Holland (na-
bij Schoorl), complete in-
richting, 4 slaapplaatsen.
Opp. 72 m2, pr. 72.000,-
DM. Tel. 09.49.24324016.

Groningen
LAUERSOOG, 6-pers. bun-
galow v. alle gemakk. voorz.
met visbootje aan de steiger
te bevr. 05987-12093.

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436

Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’ 200,-
-pwk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zeilen/Surfen
KLEPPER 295 Slalom
compl. met 2 zeilen (5.5 en
6.4). Tel. 04493-3093.
T.k. SPEEDBOOT m. 25 PK
Johnson vr.pr. ’ 25.000,-
-tev. te k. 12 PK Volvo Penta
vr.pr. ’700,-. 04499-1531.
Te k. Allround SURFPL.,
compl. m., imperial, tel. 045-
-211083.
Te k. Polyester ZEILBOOT,
merk Nautiplast, lang 3.80
m, gew. 48 kg, 8 m2zeil plus
imperial, vr.pr. ’ 800,-. Tel.
045-753346.

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

Limburg
Te k. en te h. op Camping
Haciënda te REMERSDAAL
(Belgisch Limburg), 4 en 6pers. nieuwe stacaravans
en Chalets, tevens huur
jaarplaatsen voor stacara-
vans en toeristische plaat-
sen, nieuwe eigenaar (Lim-
burger), ml. 04740-1633

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 ACCESSOIRESKATALOGUS 1990(168 blz. 4000 en 1 artikel) ligt voor U klaar.U kunt deze GRATIS 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

L3OO, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-).
U kunt deze collectie Frankia Caravans en Motorhomes

zien tijdens de 5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/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.

Vouwwagen-show bij
Beckers Sittard

Bij Beckers in Sittard vindt u nu de gehele koiïektie vouw-
wagens van het solide nederlandse merk ROADMASTER.
Kom ze nu uitgebreid bekijken! Aktie: als u nu een vouw-
wagen koopt (zonder inruil) krijgt u een

Electrolux koelbox gratis!
Heeft u wel een inruiler? Vraag dan naar de extra aantrek-
kelijke inruilprijs. Kom vandaag dus naar:

Rekreatie Specialisten
Beckers Sittard B.V.

Alles op het gebied van caravans, campers en kampeer-
artikelen. Handelsstraat 24 (handelscentrum "Bergerweg")
Sittard

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
Doormanstr. 67-71, Roer-
mond. Tel. 04750-23703.

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566 *

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Reuzekeuze bij
Wohler

Nieuwe motorboten en oc-
casions in grote keuze.
Sport- en rubberboten al

vanaf DM 5.900,- met motor
en trailer. Binnenborder al

vanaf DM 13.900 met trailer.
Ca. 100 buitenboordmoto-
ren, nieuw of second hand
tegen zeer lage prijzen. Ac-
cessoires bijzonder goed-
koop, omdat wij zelf impor-
teren. Vraag naar ons ac-

cessoiresprospekt (4 gulden
in postzegels) of kom voorbij
Dagelijks geopend van 9 tot

18.30 uur en 's zaterdags
van 10 tot 14 uur.

SPORT-BOOT-CENTER
WOHLER, Borsigstr. 5,

5132 D- Übach-Palenberg.
Tel. 09-49.2451.43663. Te-

lefax: 46762.

PERSONENBUSJE Peu-
geot J7'79, ideaal voor om-
bouw tot camper, ’ 1.500,-.
Tel. 04450-2520 bgg
04454-3929.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
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 koop VOORTENT voor
caravan, zeer goed, 340 x
235. Tel. 04490-21995.
De OLDE caravan B.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. Q449Q-13634.
Te koop ALPENKREUZER,
bwj. '85, geh. compl., z.g.a.
n. Tel. 045-750230.
Te koop KIP Caravan, i.g.st.
vaste pr. ’10.000,-, geh.
compl. Tel. 045-215745.
Te k. 2-pers. BERGLAND
Himalaya, type 310 OT, bwj.
'85. Te bez. zat. 24-3 tussen
14.00-18.00 uur. Dr. Poels-
laan 5, Sittard.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.
Te k. VOUWWAGEN Scout
Routier bwj. '87, m. veel ex-
tra's, z.g.a.n., vr.pr.
’6.900,-. Tel. 045-312949
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Te k. 5-pers. TOURCARA-
VAN, Bergland 450 met ijs-
kast, 2 tafels, verwarming en
voort., bwj. '80. 045-752128
VOUWCARAVAN Rapido
Record '80, voll. alum. als
nw. Tel. 045-456776.
ARCON Campers, Gras-
broekerweg 122, Heerlen.
045-722566. Uw adres voor- alle onderd. en access. voor
caravan en camper. Des-
kundige voorlichting. Uit
voorraad leverbaar. Vaste. lage prijzen. Fiamma luifels
compleet v.a. ’ 799,-; Ka-
chels Truma of Riviéra v.a.

’ 335,-; Electrolux koelkas-
ten v.a. ’ 699,-; Varta
woonaccu's v.a. ’189,-;
Dompelpompen v.a. ’ 13,50
PortaPotti toilet v.a. ’ 119,-;
R.V.S. kookplaat thermische
beveiligd met spoelbak
j’224,-; 6-Volt blokbatterij

’ 2,95; Fietsenrek op trek-
haak v.a. ’ 99,50; Luxe
stoel met armsteunen

’ 698,-; Bosch generator-
oplader ’ 1.655,-. Bezoek
onze showroom.
Te koop CARAVAN voortent
Gerjak 4x2.20 mtr. 4 weken
gebr. ’ 575,-. 045-753429.

; CAMPER te k. bwj.'B3, Re-
nault Traffic, 3-pers. modern
int.'BB. Ijskast, verw., omv.,
wasbak, 3-pits gasf., chem.
toilet, trap, imp., voortent
etc. Vr.pr. ’ 13.500,-. Tel.
04490-51045.
Te k. CARAVAN TE Sprinter
5,10 m, 1200 kg, enkelasser
met vele access. Vr.pr.

’ 9.500,-. 04490-32777.
1Sprite CARAVAN 2-3 pers.- i.z.g.st., mcl. ven/v. Tel. 045-
-217164.
Te koop VOUWCARAVAN,
vr.pr. ’1.600,-. Tel. 045-
-458482.
T.k. CAMPER Fiat 238 879,
orig. opbouw Arca 350, 4-
pers. Veel extra's, geheel
compleet. 04750-29986.
ALPEN-KREUZER 1990
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nog
enkele modellen met

’ 700,- voorjaarskorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet .... Voordeliger
kan niet. Caravans 1990:
Burstner-Hobby-Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met korting. Voorten-
ten Brand, Gerjak, lsabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie, remmentest
en schade-expertise. Cara-
van-Import Feijts, Hoofd-
straat 84, Amstenrade.
04492-1860. ____
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’ 900,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te k. Opel Blitz CAMPER,
mooie toest., koelk., etc.

’ 4.250,-. 045-324704.
Te k. KAMPEERBUSJE
merk Toyota i.g.st. vr.pr.

’ 2.200,- met 60-dagen-
kaart. Tel. 04450-2150.

FALT-CARAVAN Holtkam-
per Family, bwj. '87, Tüv '91,
kompl. mit Zubehör. zu ver-
kaufen. Tel. 09-49-2409-
-1511 ab 18 Uhr. Preis VB.
Te k. MERCEDES 307 D, s-
pers. camper, van alle gem.
voorz. Haessenstr. 18,
Schaesberg.
Te k. CARAVAN merk Wolf,
4.20m, met ijskast, kachel
en voortent. Caumerweg 5,
Heerlen.
Te koop CARAVAN, 3.40
mtr., Mostard, Yvonne, orig.
bwj. '64, lantaarndak, voor-
tent, koelbox, res.wiel, gew.
460 kg, ’1.850,-. Inl.
03242-2747.
Royale 6-pers. CAMPER op
VW LT 40-basis, 1983-90,
in- en uitwendig vernieuwd,
badk. etc. pr. ’ 26.900,-.
045-253557, Berkenstr. 10,
Brunssum.
Te k. polyester ROEIBOOT

’ 750,-. buitenboordmotor
’200,-. Tel. 04459-1469.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans, Brom-
melen 58A Geulle, 043-
-645079
Carvan HOBBY Prestige
535, weinig gebr., veel ex-
tra's,, vr.pr. ’ 13.500,-.
045-226346
STACARAVAN te huur,
Groede Zeeland, geh. inger.
vrij voor 21 julien na 25 aug.
Tel. 04454-3812.
Te k. TABBERT 440 Regent
bwj.'B9, pr. ’ 16.750,-. Ons
Limburgstr. 52, Kerkrade-
west. 045-421076
STACARAVAN, bwj.'B2, 7x3
mtr., 1 slpk., w.c, douche,
met nwe. voortent, ’ 6.900,-
-transport mog. 04404-1317
Te k. VOUWCARAVAN
Roadmaster, '87, met pap.,
’1.500,-. Tel. 045-225341.
Te k. KNAUS Eifelland 3.10
m voort. ijsk. 3pers. als
nieuw, 520 kg, ’ 5.250,-.
Tel. 04746-4457.
Te k. VOUWWAGEN, merk
André Jamet, met vast dak,
vr.pr. ’1.000,-. Eemstraat
27, Heerlen.
Te k. KAMPEERAUTO Mer-
cedes 407 D 4-pers. Zeer
mooi en compl. ’ 28.500,-,
bezichtigen zat. tussen 12-
-16 uur. Steinderweg 9, Stem
Te k. CHATEAU 350 XX
Elite '84, met w.r., tent en
vele access. 04405-3328.
Te koop Ford CAMPER bwj.
'79. Jeroen Boschstr. 4, Sit-
tard.
Te koop Caravan BURST-
NER dubbelass. met voort.
Vaste p|. camping Vijlen,
vaste toilet, str. water, com-
pl. inger., i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-443438.
Te k. 6-pers. STACARA-
VAN, staanpl. Lanaken, mr.
tourcar. mog. 045-750494.
Boten-motoren in- en out-
boards - Johnson, merc.
Yamaha rep. ond. service
Zodiac opbl. boten v.a.

’ 1.885,-, 2.60 mtr. Ing. br.
1.50 mtr voor 4 pk. motor.
SNIJDERS, Markt 36a,'
M'tricht. Tel. 043-214652,
Korvetweg 14, M'tricht. Tel.
043-633034.
Te k. 6 pers. CARAVAN
merk Tabbart Majesteit, met
kachel, ijsk., Walker voort., i.
z.g.st. Tel. 045-318480.
Zeer mooie luxe TOUR-
CARAVAN, ijskast, voortent,
raamluifels, 1977, vr.pr.

’ 3.850,-. Tev. Voortent met
4 ramen voor caravan van
3.80 tot 4.00 mtr., rondloop
7.80 mtr., 2x gebr., vr.pr.
’400,-. Tel. 04492-5510.

Duitsland
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.
Nieuw!! FERIENWONUNG
bis 4-pers. ab DM. 45, nahe
Loreley 20 km. bis Rem und
Lahn. lm Holtzhausen-
Heide, spielplatz nahe. Tel.
09-49-6772-7479.

Griekenl. Cyprus

Vertrek april
vanuit

Maastricht
KRETA v.a. ’ 655,-.

Bel nu MIT
035-47845 of uw

ANVR/SGR reisbureau.

Turkije
AEROTRAVEL. Turkije:
Rondreizen, Campingvluch-
ten, strandvakanties. Fly &
Sail. 043-640440.

Joegoslavië
Mooie VACANTIEHUIZEN,
van part. a.d. kust. Ook
goedkope vluchten, ook in
Portugal, van ma.- zat. 045-
-223434 of 01883-10789.

Oostenrijk
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Gez. fam. pens., log./ontb.
W/k stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL.
Tel. 09-43-52882716.
Van Oostenrijkse families
compl. ingerichte VAKAN-
TIEWONINGEN voor 4 t/m
10 pers. v.a. ’ 16,- p.p.p.d.
Tel. 05910-22293.

Spanje/Portugal
COSTA BRAVA, villa 8-prs„
veel privacy, gr. tuin. V.a.

’ 250,- p.wk. 04490-22045.
PORTUGAL: mooie huizen,
app. en villa's van part. a.d.
kust o.a. Ericeira DOP-
progr. 1990. Info: 045-
-223434 of 01883-10789.

Italië

Levico- en Caldonazzomeer
te huur beslist goede vakantie-woningen

voor- en naseizoen 30% korting.
Inl.: tel. 074-910027.

Diversen
REISGENOTEN. Voor Piccolo's in het Limburgs
vakantievriend of -vriendin. Dagblad zijn groot in RE-
Bel Arme. 070-3461959. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten Klubs

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

06-320.330.03
Gevraagd: j

Thaise of Indonesische meisjes
Voor club in Duitsland

Garantieloon 5000 DM p/m. Tel vanuit Holland 09-49-
-2241-61113 na 20.00 uur. Voorwaarde geldig paspoort.

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
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08
Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00. 50 et p/m

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

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
100m. 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
i S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
i Geniet van TWEE kanten- VERN IE UWD 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

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)

't duurt nog uren
voor we in slaap

vallen...
* Eroslijn *

06-320.321.22
50 ct.pm

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

live-info: 013-321395.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 Ct p/m

!! 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.
Echtp. wilde lifesex met

bisex-meisje. Wij zorgden
ervoor. Het trio leeft zich uit

Trio-bisex
06-320.321.30 (50 Ct.p.m.)

Het koele metaal van de
boeien

windt haar waanzinnig op;
Ria's 1e S.M.avontuur op
die zolder. 06-320.323.85

(50 ct.p.m.)
Het bos wordt dichter, het

bospad smaller, achter haar
die man... Tussen de

struiken
gebeurt het...

06-320.323.84 (50 ct.p.m.)
Als ze aan de grens wordt
gevisiteerd voelt Rhonda
hoe opwindend vrouwe-
handen zijn, het wordt..

lesbisch
06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
Diep in de nacht brengen

2 mannen
Conny thuis. Dan willen ze
dat ze betaalt voor de lift, en... ze doet het!!!
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
Ze brengen haar naar een

verlaten
woonboot!

Op die stille plek leert Brigit
het van 2 mannen.

06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
In een portiek ontdekt Anke
wat sex is. Maar wat moet

die glurende
man die plots open doet?

06-320.326.72 (50 ct.p.m.)

Snel-contactlijn
In 24 uur Uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
sexcont. voor m/v en paren.
Gratis. Diskr. 010-4282395.

Geen studiowerk, maar
opgenomen in de
slaapkamer

van een jong stel. Pas als
het woest is, nemen we op.
06-320.326.90 (50 ct.p.m)
Loes komt voor een dans-
test. 2 kerels kijken toe en

eisen steeds meer
"Ik ben toch geen

naaktdanseres
of wel 06-320.326.93 (50 et)
Angela komt bij een jong stel

beurtelings
doet ze het met de vrouw en

de man; en dan 3 tegelijk.
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

Als 2 vriendinnen na het
tennisen onder de douche

gaan, begint het met
stoeien. Plots is het

lesbisch
06-320.330.19 (50 Ct.p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
Hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie maart
zie je hen "naakt"-foto's.

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze con-

tacten waarmaakt.
"06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

John 19, gaat werken bij een
oudere heer. Een baan met

massage en
naaktservice

Homo 06-320.329.22 (50ct)
De Super

contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, de heet-
ste box van NI. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)
Twee knullen doen het met
elkaar in het bos. Dan zijn er

plots

2 mannen
die ook .... homo.

06-320.323.86 (50 ct.p.m.)
Een knul neemt haar streng
onder handen. Ze voelt dat

hij haar
meerdere

zal zijn.... en blijven ....
06-320.330.51 (50 Ct.p.m.)

Twee naakte
jongensposeren voor die

man. Steeds hetere standen
totdat ze het... doen.

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Een lenige gespierde

homoknul
wil het met oudere mannen
en beleeft het waanzigge

met een... bekende
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)

Het meisje
ontdekt een geheim. Nu is
zij de baas. Meneer en me-

vrouw worden haar mindere.
SM 06-320.330.61 (50 cpm)
Vrouwen zoeken sexcontact
Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hanja beleeft bij ons lifesex
zoals het in
afrika

gaat. Een woeste manier
waar ze aan moet wennen.
06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Als Inge voor de bazige
buurvrouw het huis doet met
alleen een klein schortje aan.... puur

lesbisch
06-320.329.25 (50 Ct.p.m.)
Lekkere meiden spreken af

op
De Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

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

Tel. 045-423608.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

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

Nieuw
Angelique, Party, Kim,

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

56, Susteren naast tennishal

Privé - club
Ter overn. aangeb. Prijs

’ 20.000,-. Tel. 043-473426
tussen 11.00-14.00 uur.

2 jongeparen voor lifesex
en

partnerruil
Als ze elkaar ontkleden, is
het ijs vlug gebroken, en

dan 06-320.329.24 (50cpm)
Difekt snel sexcontactü
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Als ze ziet hoe flink die 2

spörtknullen zijn gaat Wen-
dy best uit de kleertjes voor

Lifesex
06-320.329.23 (50 ct.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

Sex kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m ,
Maak snel nieuwe

vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-cafe:
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
Stiekem meegenieten met
Hete Vrouwen

06-320.328.00 - 50 et p/m

Diana
Escortservice

045-320323
Peggy Privé

Ma.-vr. 11-19 u. 04490-
-74393. Nieuw: Marjan.

Joyce
Privé en escort. Ma.-wo. 12-

-24 uur.; do.-zo. 12-22 uur.
Deze week weer superaan-
biedingen. Tel. 045-411766.

Club Nirwana
Nieuwe stijl!!!

Nieuw team. Pin-Up meisjes
Na ons, kun jerest vergeten.

Nieuwstr. 147, Kerkrade.
ledere dag geopend

v.a. 19.00 tot 03.00 uur.
Tel. 045- 46 33 23.

Nieuw
Mandy en Suzie ook zat. en
zond, af 10 uur. 045-721759

SABBELBOX 50 et p/m
06-320.331.69.
CLUB DOMA 50 et p/m

06-320.323.95.
SEXPARTYBOX 50 et p/m

06-320.326.55.
Gezellige

dames
charmant, discreet bezoe-

ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 cpm
06-320.324.94

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

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. zat;

parenparty, ied. woe.:
groepssexparty v. heren.

dames en paren. led. vrijd.:
parenparty met SM, 1e

maand. v.d. mnd. nudisterv
party. Tel. 04704-3030.

Opgelet Opgelet

5 sexy girls
weekend aanbieding
045-425100 Bel info.

(Huis)dieren
Voor alle rashonden
Clubmatch

Kynologenclub Geleen e.o. 22 april 1990
IJshockeyhal Geleen. Inschrijven voor 4 april a.s.
Inschrijfformulieren: 04406-41886, 04490-78662

Vakantie adres
gevr. Goede opvang gez.

voor zeer aanhank. Cocker-
spaniel, abs. niet agressief

van 1 juni t/m 6 juli. VErgoe-
ding in overleg. 045-241346
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Goed VAKANTIE-ADRES
gezocht v. lieve Dober-
mannteef. Tel. 045-353731,
na 20.00 uur.
Af te halen 2 mooie goed-
verzorgde gecastreerde
KATERS. Tel. 045-414278.
Te k. Blauw voorhoofd Ama-
zone PAPEGAAI met grote
kooi, vr.pr. ’ 800,-. Tel.
045-220233 na 18.00 uur.
Te k. Yorkshire TERRIER-
TJES met stamboom. Ken-
nel Oos Heim. 04404-1527.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Collies, Personatas, Gras-

! en valkparkieten, pracht Ro-
sella's, Penanten en Kana-
riepopjes. Tel. 04490-75359

Te koop Europese (Britse)
korthaar KATJES, stamb. en
ing. Tel. 04498-53188.
Grijze ROODSTAART 2 jr.,
goed sprekend, tam met 2
kooien ’ 900,-. 045-464297
Tek. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te k. HERDERSHOND, reu,
rashond, 5 jr., kindervriem-
delijk, prijsgunstig, tel. 045-
-461273.

*-Te k. KANARIES. Ireng-
straat 14, Munstergeleen. *
Tek. jongeWHIPPETS. TiaJ.
09-32.11721915. Mevr
Korompis. J
DEGOES te k. Kleine
knaagdieren uit Chili. Td..
045-413610. — ■>
Te k. nest DOBERMANN
pinschers vader Ned., Duits.
Frans en intern, kampioen,
SCH 111 IPO 111 HD min moe-
der uit kampioenouders. Ja-
ron van Nymphinenburg Sch
111 en intern, kampioen. HD
mm Tel. 04759-1396.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16
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(Huis)dieren
BROEDMACHINE v. 60 kip-
pen, eieren met electron.
thermostaat en ventilator
4 375,-. Zilver brakel kippen

’ 15,- p.st. 04490-11242.
Te koop PUPS 8 wkn. oud,
Hollandse Herder x Bouvier.
Liefst voor de sport. Tel.
04454-4379 liefst voor
12.00 uur, of na 17.00 uur.
Te k. PYRENESE Berg-
hondpups met stamboom,
jel. 04764-1540
?"e koop Schotse COLLIE, 5
innd. oud, lief voor kind. Tel.
fr4s-722548.
5e koop jonge KITTENS,
vader pers, moeder kruising
J>ers. Vr.pr. ’ 75,-. Gulper-
plein 10, Ke/krade.
Wie wil zijn PAPEGAAI ver-
hopen? Tel. 043-214305.
%ë k. NEW-FOUNDLAN-
pERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
ke k. prachtige BOUVIER,
langharige dwergteckel en
.vitte konirigspoedel iets
aparts. Gespreide betaling
tnogelijk. Tel. 04490-38119.
jek. BOUVIER, kl. zwart, 4
*nnd oud, vr.pr. ’ 350,-. Tel.
5)45-415181.
Ruwharige TECKELTJES
{net stamboom te koop. Tel.
TQ4454-2431.
.'Goed tehuis gezocht voor
■ lieve DOBBERMAN. Tel.
'045-216475.

Te koop witte en zwarte
KEESJES en Boomers. Tel.
045-214859
Div. tamme en sprekende
PAPEGAAIEN en kakatoes.
Jonge dubbele geelkop
amazones. Deze week jon-
ge Alexanders nu ’150,-.
Tevens mr. en ink. tel.
04490-75359
Te koop DOBERMANN
pups, 8 wkn. Tel. 04498-
-52773.
Prachtige Perz. KATER, kl.
zwart, 10 mnd. oud met
stamboom. Tel. 045-421707
Gedipl. TRIMMEN en ver-
zorgen van Uw hond. Betty
de Jong. Tel. 045-231377
bellen na 18.00 uur.
2 DUIVENKLOKKEN type
Comatic 20A. 045-455955.
Te k. 2 ROTWEILERS ge-
schikt voor terreinbewaking.
Tel. 045-251263.
Ras Mechel. met kruising
Mech.herder/Leonberger
PUPS, 7 weken, ingeënt en
ontw. A. Cuypstr. 99, Heer-
len. Tel. 045-727996.
BOOMERHONDJE te koop,
3 mdn. oud, blijft klein,

’ 175,-. Tel. 045-720652.
Te k. pracht mini PONY
merrie, 76 cm. hoog, Engels
type. Tel. 04492-3112.
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.

In en om de tuin
I ___KT_______9N_________________________b_h^___________________K¥H

YAMAHA
Een complete lijn zit- en duwmaaiers.

Voor verkoop en service (ook voor alle andere merken)

Collé, Nusterweg 90, Sittard
Tel. 04490-19980.

Blokhuizen en tuinhuisjes
Bezoek onze showterreinen

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
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 k. blauwe CONIFEREN
1.10 m-1.30 m hoog ’B,-
-p.st. 1.50-1.80 m. hoog

’ 14,- pst. 04492-2258
KARREWIELEN alle maten
weggeefprijzen. Hand.on-
dern. de Kasteellaan, Kas-
teellaan 104, Heerlen, tel.
045-727488
Te k. polyester L-vormige
VISVIJVER, afm. 2.50 X-
-1.25X0.60 mtr., 1.60X1.25
X 0.35 mtr. Tel. 045-410985

Te k. Geïmpregneerde ter-
ras tumtegels. Bielzen.
Geïmpregneerd tuinhout.
Nationale HOUTHANDEL
b.v., Parallelweg 4, Heerlen.
Tel. 045-711052
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.
Geimpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg;
Brunssum. Tel. 045-270585
Te k. VIJVERVISSEN uit ei-
gen vijvers. Aanbieding: 10
goudwinders niet ’ 30,-
-maar ’ 10,-; 10 goudvissen
niet ’3O,- maar ’ 10,-; 10
goud elrits niet ’ 10,- maar

’ 5,-. Geop. dinsdag t/m za-
terdag. Sierviskwekerij Mil-
lener-molen, Zum Haus Mil-
len 1, Millen (vlak over de
grens Sittard-Tudderen).
Tel. 09-49-24562400.
Te koop CONIFEREN,
’6,50 per stuk. Broekstraat
62, Schinveld.
TUINMAN kan nog werk
aannemen. Tel. 045-
-413181.

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.

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

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.
Leer met Pasen in de
Ardennen ZEILVLIEGEN.
PH-Vliegsport, 020-120139.

FRANSMAN geeft fransl.
(Bijles, hulp bij bew. v. mod.
teksten). Voor iedereen die
al een beetje Frans spreekt.
Tel. 045-274313.

Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA CCV-B start 31
maart a.s. Cursus gevaarlij-
ke stoffen start datum 30
maart a.s. Opleiding motor-
lux auto-vrachtauto-aan-
hangwagen-autobus-trek-
ker-oplegger. FAM Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045-312558. Nieuw au-
to rijcompact cursus, in 2-6-
-8 weken uw opleiding.

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag
Dansen met live orkest

Zondag en maandag 10 consumptiebonnenvoor ’ 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.
Vrije VLINDER met reiskrie-
bels zkt. vrije vogel (leeft.
39-43 jr.), liefst in bezit van
bus. Br.o.nr. B-4013, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "LA
CHALET", toegang v.a. 30
jaar, Dj Richard, zondag
speciale avond voor ouder-
en. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25A, 045-211375
Dame, 60 jaar, z.k.m. al-
leenstaanden HEER tot 65
jaar voor gezamenlijke va-
kanties e.d. Br.o.nr. B-4048,
LD, Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Alleenstaand internationaal
ZAKENMAN slank sportief
middelbare leeftijd zoekt
een charmante alleenstaan-
de jonge vrouw van pim. 37
jr. lengte pim. 1,65mom een
serieuze relatie op te bou-
wen, goed milieu en enige
talenkennis i.v.m. buiten-
landse relaties is wenselijk.
Brieven uitsluitend met foto
o.nr. B-3861, Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goeduitz. repres. gesch. j.
VROUW 32 jr., zkt. kerm.
mak. met Ned./lnd. j. man
evt. zakenman met werk,
voor vriendsch. evt. ser. re-
latie. Br.m.foto o.erew.ret.o.
nr. B-3989 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
(s.v.p. tel.nr.vermelden)
Sport, j.man 26 jr. zkt. leuke
J.DAME om een aant.akti-
viteiten te ontplooien.
Spreekt je: theater, roman-
tiek en reizen aan? Schrijf
dan o.nr. liefst met tel.nr.
B-4012, LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Vr. 36, zkt. VRIEND, lengte
plusm. 1.80 m, alleen ser.
reacties. Br. alleen met foto
op crew. ret. o.nr. B-4016,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Attractieve alleenst. DAME
59 jr., 1.70 mtr. gr., zkt. nette
lieve heer. 8r.0.nr.. B-4022
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
JONGEMAN 29 jr., 1.85 mtr.
vast werk, won. en auto, g.
uitz. type, maar houdt van
wandelen en gezelligheid,
zkt. romant. vr. tot 32 jr. om
leuke en probleemloze rel.
mee op te bouwen. Huiskl.
en nat. onbel. Alle br. wor-
den beantw. Br.o.nr. B-4023
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Nette, rustige HEER, 61 jr.,
zkt. lieve dame. Br.o.nr. B-
-4051 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Alleenst. vrouw 60plus, n.
rookst. zkt. alleenst.
VROUW, liefst n. rookster,
die van handw. houdt en ge-
zell. samenzijn thuis. G. bij-
bed. Br. m. tel.nr. o.nr.
B-4053, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Echtpaar 38 en 41 jr. zoekt
ander echtpaar voor MO-
DERNE vriendschap. Br.o.
nr. B-4055, L.D. Postbus
3100, 6401 DP heerlen.
Weduwe, 45 jr., met 2 vol-
wassen kinderen, uit goed
milieu, eigen huis, zoekt dito
MAN. Liefst met foto. Br.o.
nr. B-4058, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette vrouw 66 jr., zkt. een
nette MAN om de eenzaam-
heid op te lossen. Br.o.nr.
B-4025 L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Man, 54 jr. geb., HBO-
niveau, regelmatig in Z.- en
Midd.-Limburg zkt. contact
m. slanke, geestrijke
VROUW, geb. geen be-
zwaar. Br.o.nr. B-4028 L.D.
Postb. 3100, 6401 DP
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Zondag gratis
verloting. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.
Café-dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek, woens-vrij-zat. ge-
zellig dansen. Geop. van
woensdag t/m zondag.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

■'" ■ " ' ■ ■■___.._—■_—. I ■. ■ I

Erkende Huwelijksbureaus

Eenzaam...Doe er iets aan
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, als
u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer over
onze relatiekring van circa 6..000 partnerzoekers, (m/v).

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

Stichting Mens en Relatie
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

ARNOLD 30 jr. d.-blond, bruine ogen, 1.72m., rookt niet,
HBO-opl. hft. boerenbedrijf, houdt van zwemmen, lezen,

komische films, muziek, af en toe uitgaan, natuur en dieren
zkt. vrouw, 1 kindje geen bezwaar.

HERMAN 59 jr. grote slanke man, RK, rookt niet, maakt
spontane joviale indruk, is actief, gevoelig en staat dicht bij
de natuur, zou graag lieve vrouw vinden, geen stadstype.

JOOST32 jr. leuke vlotte j. man, actief met hobby's (zingen
zwemmen, tuinieren, knutselen), maar geen uitgaanstype,. hft. vaste baan en auto, is 1.86m. lang, vrijgezel, z.s.k.m.

vrouw, bvk. RK.
Deze en vele andere ingeschrevenen zoeken een partner
voor een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info
over onze werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr. Lucht-

man of 04750-15534 mevr. Naborro of schrijf naar Postbus
5050, 6401 GB Heerlen.

STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT, goed en
betrouwbaar.

De kontaktenbank zoekt
met U mee

(Landelijke) schriftelijke bemiddeling met persoonlijke
aandacht, ’ 85,- p. 3 mnd. of ’ 220,- p.jr.

U beslist zelf hoevaak u kontakt opneemt en met wie.
Vraag vrijbl. een proefnummer aan van ons tijdschr. v.

alleenst. waarin onze werkwijze beschreven staat, zodat u
kunt beoordelen of deze methode u aanspreekt.

Dames tot 30 jr. 3 mnd. gratis inschrijving.
KONTAKTENBANK (Els v.d. Arend) Erkend door RvT
Tel. 020-6628618, Postbus 7098,

1007 JB Amsterdam
Bel de Vakman... —Afvoerproblemen?

Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Jack Bosman

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

&

de la ROY dakbedekkingen bv

Postbus 3093, 6401 DN Heerlen.

tel:. 045-229180/fax: 045-227626
Keuken-Face-Lifting:

vernieuwing werkbladen-inbouwapparatuur:
Bel de vakspecialist Lid A.N.V.K.
"Vossen - Keukens"

Eikenderweg 77 en Kerkplein Heerlen.
045- 717555.

Het grootste assortiment inbouwapparaten van geheel
Limburg. Concurrerende prijzen!

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk mej garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dakwerkzaam-
heden, dakdekkersbedrijf i
ADAMS, bel voor vrijblijven-\
de offerte tel. 045-726716.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
STRATENMAKER kan nog
werk aannemen, tevens op-
ritten en terrassen. 045-
-228984.
Voor SIERBESTRATING,
terras,' oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Uw bankstel etc. binnen 1
week nw. bekleed, gr. col-
lectie meubelstoffen. Voor
caravankussens v.a. ’ 25,-
-p.mtr., Stoffeerderij KLOP-
ROGGE, Akerstr. 70, K'ra-
de-West. Tel. 045-412735.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

Mode Totaal
Te k. COMMUNIEJURK, mt.
134/140, wit. Tel. 045-
-230426.
Te k. COMMUNIEJURK, mt.
134-140. Tel. 04406-14900
b.g.g. 04405-1442.

Baby en Kleuter
Te k. POSITIE-garderobe,
mt 40, van Prenatal, ’ 250,-.
Tel. 045-317153.
Te k. KINDERWAGEN top-
man en stoelje, 3 in 1, grijs/
wit gestreept. Babykleertjes
z.g.a.n., wipper en draagzak
045-325523.

Kapper/Cosm.
Met spoed gevr. MODEL-
LEN voor electrisch ontha-
ren. Schoonheidssalon
"Margareth" Hoofdstr. 83,
Landgraaf. Tel. 045-315072
NAILFASHION Arlette. Uw
nagels op iedere gewenste
lengte. Tel. 04490-28517.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Fisher hifi
stereo set met
tuner, verster-

ker, dubbel cas-
settedeck geen

’ 999,- of

’ 748,- maar

’ 298,-.
Maar ook: Technics verster-
ker SU 500, 2 x 50 W geen

’ 495,- of ’ 348,- maar

’ 198,-. Maar ook: Akai
compactdisk CDM 659 geen

’ 558,- of ’ 498,- maar

’ 198,-. Maar ook: Audio
Sonic stereo radio cassette
recorder TBS 1380 geen
’298,- of ’ 198,- maar

’ 98,-. Maar ook: Zanussi
inbouw diepvrieskast met
voorvriesvak, 4 lades geen

’ 1.298,- maar ’598,- En
nog veel meer!.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO's, kleuren t.v.'s v.a.
'81 en stereo-toren gevr.,
defect geen bezw. Tel.
04406-12875.
STEREO-TOREN en VHS
stereo Hitachi te koop. Tel.
045-727669.
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.

■ V E R S C H I L
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Apple Centre Heerlen
Valkenburgerweg 123, 6419 AS Heerlen

Telefoon: 045- 740505
J

Wonen Totaal

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

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

Nog slechts enkele mooie
Showroom keukens

eiken, kunststof hout combinatie, wit en witgrijs combinatie
met volledige garantie.

Keukengalerie Limburg
Nobelstraat 23, Heerlen. Tel. 045-716666

mm^mmm^mm^m^mmm^mm^mm^mmmm^mmm
" EIKEN GEBORSTELDE PLANKEN.

* Lamellenparket van ’ 119,- voor ’ 109,-.
* Massief eiken parket v.a. ’ 59,-.

* Opknapbeurt van uw parket nu 20 % korting.
* FORMICA VLOEREN (STARKETT-LAMETTE).

Nu bestellen, prijs vast tot 1-12-'9O.
Pegasus Parket-Geleen

Rijksweg Zuid 233
04490-46675

Nog enkele mooie
Showroom-

keukens
met 40 tot 60 % korting

2x wit massief hout
1x beuken 1x olm/wit

1x wit kunststof hoge kasten
1x eiken hoekkeuken etc.

vossen keukens
Eikenderweg 77 en Glas-
paleis Kerkplein Heerlen.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Te koop Artifort FAUTEUIL,

’ 850,-. Tel. 04493-3440.

Te k. massief eiken BANK,
strak model, I. 2.60 m, br.
49,5 cm, hg. 0,40 cm.
t.e.a.b. Tel. 045-751548.
VOORDEURLUIFELS va.
’235,-. Keuze uit 10
modellen. Ook gemonteerd
leverbaar. Vrijblijvende
prijsopgave. Geurten
Hoensbroek. 045-212531.
Hommerterweg 27.
INLIJSTWERK verzorgen
wij geheel compleet, met
normaal en ontspiegeld
glas, Passe-partouts. Geur-
ten Hoensbroek. 045-
-212531, Hommerterweg 27.
Eiken BANKSTEL ’375,-;
slaapk. compl. ’475,-; ei-
ken salonkast ’425,-; an-
tieke eethoek ’450,-. Kou-
venderstr. 208 Hoensbroek.
I—r1—r 'IJSKAST ’95,-; gasfornuis

’95,-; diepvries ’175,-;
antieke buffetkast ’ 475,-.
045-725595.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

T.k. eiken KEUKENDEUR-
TJES handgemaakt (Bst.)
interessante pr. 045-417775
Modern leren BANKSTEL
2x2-zits, ’ 600,-. 045-
-223953.
Te koop BANKSTEL, grijs,
3-2-1-zits, I/2 jaar oud, nw.
pr. ’4.000,- nu ’1.000,-;
omaslaapkamer compl.

’ 1.250,-; troonzetel d.bruin
nw.pr. ’450,- nu ’150,-.
Tel. 04493-2349 b.g.g. 045-
-459994.
Te koop TIENERSLAAPKA-
MER geel/zwart, bed, kast,
nachtkastje, klepkast. Tel.
04405-2516.
Te k. 3-delig wit WAND-
MEUBEL met vitrine-kast en
verlichting. 3/4 jr. oud

’ 700,-; eethoek 3/4 jr. oud
’BOO,-; witte salontafel en
lamp ’ 100,-. 045-727768.
Te koop Frans blank eiken
MEUBELEN; tv-kast; salon-
tafel. Samen ’400,-. Tel.
045-225904.
Kompleet noten- en wortel-
noten MEUBILAIR. Wegens
omstandigheden. Tel.:
04406-14111/15323.
Tek. z.g.a.n. Mahonie eeth.,
SALONTAFEL, dressoir, 2
antieke stereomeubels, sa-
lontafel met glasplaat, pa-
pegaaienkooi, 045-465206.
Te k. pracht, zwaar eiken
DRAAIFAUTEUIL met leer
zeer goede zitcomfort, nw.
pr. ’ 2.300,-, beslist als nw.

’ 600,-. 1 jr. oud. Tel. 045-
-224370.

Pracht zwaar eiken BANK-
STEL vr.pr. ’875,-, eiken
eethoek m. 6 stoel, als nw.
vr.pr. ’ 975,-, 045-323830.

Te k. eiken WANDMEUBEL
massief voorfront, 1 jr. oud.

’ 1.075,-, eiken bankstel
’375,-. Tel. 045-415181.
Te k. eiken BANKSTEL,
eethoek en salontafel en 2
hanglampen i.z.g.st. Tel.
04451-2032.

Te k. BAROK bankstel
’1.275,-, Queen Arm eet-
hoek ’ 525,-, wortelnoten
salontafel ’ 125,-; massief
eiken eethoek ’ 775,-. Tel .
045-725383.

Perzisch TAPIJT l
3.40 mtr. ’550,-; hu
met glazenkap en ikraaltjes uit oma
’250.-. Tel. 045-25J1
Te koop rest. INBOÉ
curiosa. Tel. na 1*
045-324720.
2 d. bruine MANO'Jstoelen z.g.a.nw.
045-218186.
Te k. meranti ha^
DEUR met 2 ramen
211 cm. Tel. 045-23'

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventil»

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 99'
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-1'
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999^

van Uden zonneheme
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. j'

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,".
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-2]

Huishoudelijke artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 of 14862.
Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.

Te koop KEUKENFÖ ■wit. Lijsterstr. 3, K*
Tel. 045-351773.
Te k. Philips 'WASMACHINE ,
’ 225,- met 3 mnd 9'
045-231679.

Computers .
Te k. COMMODOfidisk-drive,. event. '>ook los; i.perf.st. tëji
schrijfmachine. 045jji1
Te koop COMfVl^
128, diskdrive 1571'
tor, datarec, muis..]
cartridge, 100 *Jveel software, div. \

’ 750,-. Tel. 045-42^
Te k. AMIGA 500 eO
Kit, Ned. uitv., 3 mr"*
045-463941.
Te k. PC/KT 768 K, 2".
dr., monitor, muis, ;
vaste prijs ’ 1.5001
045-750491.

Kachels/Verwarming J£
CV. Gasservice J

voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-21499f/7 i,
Levering VR-HR ketels. V

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Wat VERKOPEN?- Adver-
teer via: 045-719966.

BRANDHOUT te koop; nu
alle brandhout tegen zomer-
prijs. Bundels schaaldelen a
pim. 2 m3voor ’ 15,-; bun-
dels balkjes è 1,5 m3voor
’15,-; Blokjes hout voor
potkachels of allesbrander a

’ 7,50 per m3. Daemen's
houtwarenfabriek, Mingers-
borgerweg 7, Übachsberg.
Tel. 045-751253. Open ma
t/m vrij 8.00-17.30 uur. Zat.
9.00-13.00 uur.

Voor de kille avond^
koop ZIBRO Kamir\]\
vr.pr. ’ 450,-. 045^
Te k. DRU gashaard'

’ 350,-. Torens»-
Brunssum.
KACHELS, grote *t
Kachelsmid, Wa^-j
Klimmen. Tel.: Ofj^
Te k. wegens P^f.cf
2 platte BUISK^
Tel. 045-254043^X
Wat VERKOPEN],
teer via: 045-71jgS>/

Voor Piccoioji
zie verder pad"



Pocht
'^fc/cig, zouden we bijna

r> wordt het zondag niet'Jooi weer als verleden zon-
"ie zorgde voor seizoens-e in Valkenburg met, zo-
e*- vaker, enige verkeers-
* °P de doorgaande we-
üssen vier en zes uur. Zou
tornende zondag ook zonbeertje worden dan kon
*cht voor langdurig opont-
9evreesd worden.. Want

ls immers halfvasten en
"ege de storm op carna-niandag trekt in Valken-tfe optocht uit. Bovendien
°ofc nog een camping- en

in de Geulhal,
£9al wat mensen zal trek-

wordt misschien tochdingen en duwen op de
*erterreinen en remmen en

op de invalswegen.

Vaste vergoeding
ophalen oud papier

Maastricht wil niet aan garantieprijs

milieupark Dousberg, dat een suc-
ces wordt genoemd. Voorts wordt
er geëxperimenteerd met het opha-
len van chemicaliën.

MAASTRICHT - Het Maastrichtse
gemeentebestuur wil verenigingen
die zich willen verplichten om op
gezette tijden oud papier in hun
woonwijk op te halen, een geldelij-
ke vergoeding geven. Gedacht
wordt aan één gulden per gezin in
de wijk. Er zal met elke deelnemen-
de vereniging een contract worden
afgesloten.

Jan Kerckhoffs
in raad Margraten
MARGRATEN - Niet Anton Weij-
ers maar JanKerckhoffs zal namens
de WD deel gaan uitmaken van de
gemeenteraad in Margraten. Het
raadslid uit Bemelen kreeg met I^Bstemmen ruim 50 stemmen meer
dan Weijers uit Cadier en Keer. Öp
grond van gemaakte afspraken gaat
Kerckhoffs nu naast fractievoorzit-
ter Jean Demollin zitting nemen rp
de raad. Zoals bekend behaalde de
VVD in Margraten afgelopen
woensdag twee raadszetels.

In ditkader wijst het college ook op
de plannen tot gescheiden inzame-
ling van huisvuil in de toekomst.
Daarnaast zijn aan de rand van de
stedelijke bebouwing nog enkele
milieuparkjes gepland conform het

Daarmee wordt afgeweken van het
voorstel van CDA-raadslid J. van
Hooren om de papierophalende ver-
eniging een garantieprijs van bij-
voorbeeld vijfcent per kilo oud pa-
pier in het vooruitzicht te stellen.
Een garantieprijs zou volgens het
Maastrichtse college kunnen leiden
tot ongewenste concurrentie tussen
verenigingen, bijvoorbeeld door in-
zameling op eikaars grondgebied.
Het raadslid heeft het college al eer-
der verzocht om de activiteiten van
de betreffende verenigingen te sub-
sidiëren. Hun inzamelingsacties
hebben immers positieve gevolgen
voor het milieuen leveren een werk-
en kostenbesparing op voor de ge-
meentelijke ophaaldienst van huis-
vuil.
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Wijn-import kan
konvooi Roemenië
uit kosten helpen

Van onze verslaggever

MARGRATEN - Margraten
gaat bij deKroon in beroep te-
gen het niet goedkeuren van
een bouwplan door het pro-
vinciaal bestuur. Gedeputeer-
de Staten hebben tegen een
bestemmingsplan in Cadier en
Keer bezwaren die Margraten
nietkan delen.
Het gemeentebestuur vindt
bovendien dat de provincie
zich niet netjes heeft gedragen
door eerst een positieve in-
druk te wekken vervolgens
geen goedkeuring te geven.

Het gaat om de tweede fase van het
plan Keerberg. De provincie oor-
deelt dat het landschap wordt aan-
getast, dat diverse soorten vogels,
zoogdieren en amfïbieën in de knel
kunnen komen en dat er conflicten
kunnen onstaan tussen de belangen
van toekomstige bewoners en een
nabijgelegen fruitplantage.

Hangijzer
Het hete hangijzer is echter de stel-
ling van de provincie dat Margraten
te snel bouwt. De gewraakte tweede
fase kan volgens GS pas beginnen
op 1 januari 1993, een jaar later dan
het gemeentebestuur van Margra-
ten wil.

Kern
Margraten voert aan dat elk gebied
dat aan de kern van Cadier en Keer
aansluit, landschappelijk van waar-
de is. Het nu gekozen gebied ten
noordenvan de Rijksweg is dat ook,
maar mist de kwalificatie 'hoge'
en/of 'natuurwetenschappelijke';
het gebied ligt bovendien enigszins
besloten tussen de steilewand en de
daarbij behorende houtopstanden
nabij het Missiehuis, het sportcom-
plex en de bebouwde kom van Ca-
dier en Keer.
De tweede fase vormt volgens Mar-
graten een geheel met de eerste.

Vertrouwen
Behalve met een deukin het in GS
gestelde vertrouwen zit Margraten
nu ook met een forse schadepost,
zijnde de rentelast van een geïnves-
teerd bedrag van meer dan vier ton.
Dieren konden het gebied al niet
meer gebruiken door de aanwezig-
heid van een druk bezocht sport-
complex, zo voert Margraten aan.
En conflicten in belangen van be-
woners en fruitteler ziet de gemeen-
te evenmin.

Wat het bouwtempo betreft wordt
onder meer opgemerkt dat er alleen
gebouwd wordt naar de behoefte
van de bewoners van Cadier en
Keer zelf.

Met de inzameling van die materia-
len, alle bestemd voor Roemeense
ziekenhuizen, gaat het volgens de
organisatie prima. Er zijn al 100 bed-
den, verbandmiddelen, medicijnen
en veel kleding binnengekomen. De
Stichting zal vandaag vanaf 10.00
uur ook op het Vrijthof inzamelen.

Op(4)
e t "*l«cie °?Per gezien vanaf de

an?. was- zonder con-"Uiej, ? Gijs van Mourik, ze-
-9cc?ee?r e °*J de VVD. Hij haal-

V 0^ er}kele stem. Toch dap-

*"■ n_„? let °P Je zelf te stem-tetwaar!

Op(2) .,
9 ? aan de top in Valken-. hebben Jo Jacobs van Al-, n Belang en Martin Eur-

het CDA van plaats
I sse_d. Vier jaar geleden
ej0 persoonjjjfc nog 1321

f!.n?' maar nu 'slechts' 759,
if

J' Martin groeide van 820
ije Er is derhalve geen

rider' .meer in Valken-:smco Huntjens (AB) en, gassen (IB) wisselden ook
n aa£s, want Nico ging van
iKa^r 638, terwijl Lex zakte
or! naar 583- Tot de top zes
e» e,"00 Lei Bosch (AB) met. «-d Sprokkel (PvdA) met

op (3)
ipers van de tweede gar-
T t°u men Harrie Cobben

Hh Jt en Rik Knops uit
e^ef6?71 kunnen noemen.
I a '■aag geklasseerd op hun
>g a<-den zij een verrassend« (^anta_ stemmen. Harrie. i^alfde bij AB en kreeg
l(4 [Remmen en Rik zeven-
icjes°y het CDA en scoorde
xHuh®' n wat te zeaaen
lij st j lullens, veertiende op

lnU)onersbelang. Met 91
in Jl, °P zijn persoon stelde
eltg tJn eentje bij wijze van
"fjy de derde (rest)zetel

Jn Qroepering veilig.

OP
P aandachtige lezer van
ru.briek zal al lang begre-

dat we met opzet de1fv. Van de hoogscorende
"daten voor de gemeente-
'*n Valkenburg gisteren

' en vergeten. U voelde wel
Gat wij er vandaag op zou-

i terugkomen. Die van Val--. hebben namelijk altijd
'y*}eer plaats nodig dan diee dorpen in de omgeving.
j s al vanaf de vroege mid-
*£U>en zo geweest, ook altten er toen geen verkiezin-\whouden.

Ptocbt (2). r loie het nog niet precies

' tfe optocht vertrekt om elj
lU>ee vanaf het Berkel-
Pc route is als vanouds,

van de Sint
die vanwege de

9 van riolering overhoop

'ad is. Daardoor trekt de
,^'a deLouis van der Mae-
*&at naar de Reinald-

en via het kruispunt
naar de Wilhelmi-

;ln- Als u tussen twee en zesen tochtje met de auto wilt
maken, vermijdt dan

'r kever Valkenburg.

BERG - De kinderen van de open-
bare basisschool in Berg hebben al-
vast een milieupark gemaakt omdat
zij, na de lessen van de onderwijzers
over de bescherming van het mi-
lieu, de noodzaak daarvan inzien.
Het is wel nog maar een milieupark-
jevan karton en papier, maar de in-
tentie is duidelijk. „Het is dringend
nodig. De kinderen op onze school
hebben voorgedaan hoe het er zou
kunnen uitzien," aldus onderwijzer
Bert Heijnens. Hij zei dat bij de aan-
bieding van een door de kinderen
gemaakte maquette aan het ge-
meentebestuur.

De afgelopen week hebben de
schoolkinderen van Berg aandacht
besteed aan alles wat met het milieu
te maken heeft. Wat moet er met het
afval gebeuren, hoe kunnen we
energie besparen, hoe houden wij
het water en de lucht schoon: zo
luidden zoal de bekende vragen die
aan de orde kwamen. „Wij weten nu
dat rommel niet thuis hoort op de
speelplaats maar in de prullenbak,"
laat 5-jarige Patrick Keppels heel
praktisch weten.

Patrick bood samen met de* klasge-
nootjes Celina Voren en Ralf Kru-

ger en samen met Esther Wiggers en
Yvonne Lamberix van groep 8 de
makette van het milieupark aan.
Voor elke soort afval is er een con-
tainer te zien, terwijl het aangelever-
de afval voor deze gelegenheid in
van kanten randjes voorziene papie-
ren servetjes was verpakt.

Wethouder Martin Eurlings, die sa-
men met burgemeester Paul Gilis-
sen en collegawethouder René Si-
mons, de makette in ontvangst nam
vond het een fijn initiatief van de
school. „Het is belangrijk dat ieder-
een zich bewust wordt van de nood-
zaak van een schoon milieu. Het is
niet alleen de taak van de gemeente
om daarvoor te zorgen, maar het is
ons aller zorg," aldus Eurlings.

Hij liet nog weten dat de makette
best goed uitkomt. Er is onlangs een
werkgroep ingesteld, die in april
met een plan komt, waarin alle as-
pecten van het milieu de aandacht
krijgen. „Het milieupark wordt
daarbij een van de uitgangspunten."
De maquette van het milieupark en
andere werkstukken, die tijdens de
miliëuweek zijn gemaakt, zullen
vanmiddag tussen twee en vier uur
op de school in Berg te zien zijn.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Stedelijke
Stichting Maastricht helpt Roeme-
nië onderzoekt de mogelijkheid om
retourladingen Roemeense wijn
naar Nederland te vervoeren. Met
de opbrengst hiervan kunnen mo-
gelijk de hogekosten van de geplan-
de hulptransporten betaald worden.

Voor het konvooi dat 29 maart van-
uit Maastricht vertrekt, -beginnen
inmiddels hulpgoederen binnen te
stromen.
Het idee van de wijn-import is af-
komstig van leden van de Rotary-
club, die zich namens de Stichting
met het sponsoren van de hulpac-
ties bezig houden. De Roemeense
wijn zou verkocht kunnen worden
aan Maastrichtse bedrijven, waarna
in ieder geval de gehele opbrengst
weer ten goede komt aan de trans-
porten.

Kostprijs
Tot nu toekon de Stichtingrekenen
op de belangeloze inzet van vracht-
wagens en chauffeurs van de firma
Schols BV uit Amby. Dit bedrijf is
echter genoodzaakt om voortaan
een vergoeding tegen kostprijs te
vragen, die de hulpverleners voorlo-
pig uit giften zullen moeten betalen.
De Stichting hoopt nu dit nadeel om
te buigen in een voordeel, de wijn
kan immers ook geld opleveren
voor de aankoop van nieuwe goede-
ren.

KERKRADE - Verschillende poli-
tiekorpsen in de Oostelijke Mijn-
streek zijn op zoek naar twee man-
nen, die als agent vermomd een
automobilist uit Valkenburg aan-
hielden.Toen de bestuurder om een
legitimatiebewijs vroeg, mocht hij
van de pseudo-agenten weer door-
rijden.

Nepagenten

VAALS - Uit een sportartikelen-
winkel aan de Kerkstraat in Vaals is
voor enkele duizenden guldens aan
schoeisel en kleding gestolen. De
dief of dieven zijn in de nacht van
donderdag op vrijdag, waarschijn-
lijk rond drie uur aan de achterzijde
het pand binnengedrongen na het
forceren van een deur. In de belen-
dende tuinen werden afrasteringen
doorgeknipt zodat de buit naar een
auto in de buurt kon worden ge-
bracht.

Flinke kraak
in sportwinkel

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Als 20 Maastrich-
tenaren méér op de PvdA hadden
gestemd woensdag, dan zouden de
sociaal-democraten de restzetel in
de wacht hebben gesleept. Die zetel
viel nu aan het CDA toe. In het an-
dere geval zouden CDA als PvdA 14
zetels hebben gekregen.
CDA had een restant van 1046 stem-
men, de PvdA van 1027. Verwacht
wordt dat aan de hand van de zetel-
winst en het grote verlies van de
PvdA, het CDA drie van de zes wet-
houderszetels zal claimen.

De Maastrichtse politieke partijen
gaan zich thans beraden over hun
inbreng bij de samenstelling van
het college en het beleidsprogram-
ma voor de komende ronde. Tevens
over de samenstellingvan de onder-
handelingsdelegatie.
Mét de nipte restzetel die CDA ver-

Beraad over beleid en collegévprming

PvdA mist restzetel
op twintig stemmen

wierf voor ogen, vraagt men zich
binnen de PvdA af of het welzo van-
zelfsprekend is dat in de nieuwe sa-
menstelling van het wethouderscol-
lege CDA drie, PvdA twee en D66
een wethouder gaan leveren. CDA
handhaaft zijn wethouder Jan
Hoen. Frits Corten steekt niet onder
stoelen of banken dat hij zijn vier
jaarwethouderschap met 2754voor-
keurstemmen beloond ziet en op
die basis een nieuwe start opteert.

De derde CDA-wethouder werd al
gepresenteerd op de roerige gros-
lijst-avond: Jo In de Braekt.

Lijsttrekker Raymond Leenders zal
aantreden als nieuwe PvdA-wet-
houder, nu Theo Vermeegen en Ge-
rard Peters het veld ruimen. John
Wevers zal weer aan een nieuwe pe-
riode beginnen. Ook Armand Cre-
mers van D66 heeft zijn bazen bij
DSM laten weten dat ze er rekening

Minder zeker is de verdeling en sa-
menstelling van de portefeuilles. Er
zal na de afronding van de groot-
scheepse reorganisatie van het ge-
meentelijk apparaat een reshuffling
plaatshebben. Diensten die onder
meerdere verantwoordelijke wet-
houders ressorteerden, hebben dan
met éénwethouder te maken. Nu de
post financiën vrijkomt, zal CDA
gezien haar nieuwe positie in de
raad die sleutelpost wellicht terug
willen hebben. Insiders zien in Jan
Hoen met zijn bestuurlijke ervaring
en intuïtie de man met de sterkste
schouders voor deze post. Bij de
PvdA stond Geurt Bijnen op de no-
minatie voor financiën maar de ver-
kiezingsuitslag heeft een streep
door deze rekening gehaald.

mee moeten houden dat hij best
eens wethouder in Maastricht zou
kunnen worden.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Scheidend rec-
tor C. Merks van de openbare
Stedelijke Scholengemeenschap
in Maastricht heeft gisteren de
erebundel Hospiti gekregen uit
handen van burgemeester
Ph. Houben. Hospiti is een on-
derscheiding van de stad Maas-
tricht voor inwoners die zich,
veelal in cultureel opzicht, op bij-

zondere wijzeverdienstelijk heb-
ben gemaakt.

Rector Merks, Brabander van ge-
boorte, kwam in 1966 als geschie-
denisleraar naar Maastricht. In
1971 werd hij conrector en in '74

rector van het 'Stedelijk. Tijdens
zijn rectoraat kwam de fusie tot
stand tussen Stedelijk Lyceum,
Stedelijke Havo en Stedelijke
Mavo, waardoor de openbare
scholengemeenschap een feit
werd. Eerder al nam derector af-
scheid van de school. Hij heeft
zijn functie neergelegd in ver-
band met vervroegde uittreding.

Hospiti voor
rector Merks

# Burgemeester Houben overhandigt rector Merks de
stadsbundel hospiti. foto: WIDDERSHOVEN.

Margraten boos over
rem op woningbouw

'Provincie beschaamt vertrouwen met afwijzing'

MECHELEN-Harmonie St. Cecilia
tekent zondag voor de organisatie
van de derde voorronde voor de
Mgr. Ronckentrofee, een federatief
concours voor jeugdige solisten en
ensembles. Het concours staat on-
der auspiciën van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.

Zondag in Mechelen
Voorronde van
Ronckentrofee

(ADVERTENTIE)

W üSPECIALISTEN IN OPTIEK 1 MJongen Irl

BéSßS^^,,» (voor positieve en

Akerstraat 18A, Heerlen, tel. 714856
57956 -________________________________.______.____.___.__.........__..__.._......._..............._

Leis
Hee7.ardige verrassing voor

h '■ Hi ■ i rissen uit Maas-
,fiTl- sy'kreeg te horen dat hij» hij,! eefi gewonnen in een[kt. /« van Polaroid Neder-
\Jon en met elf anderen

>i orit/Sen Deoin april naar
%an 'Jt'aar hij les zalkrij-

* firit wereldkampioene
lU^ rna Hess' En als er aeen
J^Oqt- ilotnioet het twee-

" öur,J!ezellia Qaan zwem-'"et ons.

De voorronde wordt gehouden in de
basisschool A Gene Wienberg aan
deHilleshagerweg in Mechelen. Het
toernooi begint 's ochtends om half
tien en duurt tot negen uur 's
avonds. De entree bedraagt vijf gul-
den. In totaal nemen er 58 solisten
en/of ensembles deel uit geheel
Limburg.

Limburgs Dagblad voor Mergelland en Maastricht
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Schooljeugd maakt
alvast milieupark

" Vijf kinderen van de
openbare basisschool uit
Berg bieden samen met
de onderwijzers Joke van
Amelsvoort en Bert Heij-
nens de maquette van het
"milieupark aan in de hal
van het gemeentehuis
aan burgemeester Gilis-
sen en de wethouder Eur-
lings en Simons.

Foto: WIDDERSHOVEN.
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In dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons
en velen betekende, hebben wij heden afscheid ge-
nomen van mijn dierbare broer, huisgenoot en
neef, de zeereerwaarde heer

Antoon Jos Gibbels
Hij overleed te Sittard, op de leeftijd van 75 jaar,
voorzien van de h.h. sacramenten.

priester gewijd 25 maart 1939
priester van het bisdom Roermond

1939-1942 kapelaan te Epen
1942-1946 kapelaan te Klimmen

1946-1951 kapelaan St.-Petruskerk te Sittard
1951-1955 kapelaan St.-Servaas te Maastricht
1955-1965 bouwpastoor O.L.Vr. Altijddurende

Bijstand te Valkenburg
1965-1971 pastoor St.-Augustinus te Elsloo

1971-1974 pastoor H. Stephanuskerk te
Wijnandsrade

begiftigd met het verzetsherdenkingskruis
Heerlen: mej. M. Gibbels

Ransdaal: mej. R. Laven

Ransdaal: mr. J. Eussen, ex.test.
6311 AJ Ransdaal, 22 maart 1990
Ranzaerstraat 15
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
dinsdag27 maart om 11.00uur in dekerk van de H.
Theresia te Ransdaal, waarna aansluitend de begra-
fenis op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Maandagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen tot inten-
tie van de dierbare overledene in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.

De eerste jaardienst van onze dierbare vader,
schoonvader en opa

Piet Jeukens
vindt plaats op zondag 25 maart om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Hart te Nieuwenhagerheide.

Kinderen en kleinkinderen
Jeukens-Quint

Nieuwenhagen, maart 1990

Veteranen 1940-1941
Op 10 mei 1990 vindt op de legerplaats Oirschot een
groots opgezette open dag plaats.
De reünie, waaraan geen kosten zijn verbonden. Is be-
stemd voor veteranen die als militair betrokken waren
bij het uitbreken van de oorlog in Nederland of
Nederlands-lndlë.
Als veteraan 1940-1941 kunt u zich opgeven door een
briefkaart te sturen naar de
stichting veteranenplatform,
postbus 125, 3940 AC Doorn,
o.v.v. „Oirschot", uw lichting en of u alleen of met uw
partner komt. 57451

Binnenkort bestaan wij 10 jaar:

810markt
&** A T u O *

Ongekend groot assortiment

* De beste prijzen
* Eigen parkeerplaats

Laanderstroat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotegel)

Annemie Schlösser
haute couture
De zaak voor de betere "
damesstoffen en _L_f

voorjaarscollectie teiSl j»
Waarvan wij voor u de meest uiteenlopende
modellen maken, o.a. van eenvoudige japon tot
avondjapon, van communiejurkje tot bruidsjurk.

Open: dinsdag t/m zaterdag vanaf 9.30 uur.
Donderdag tot 20.(X) uur. Maandag gesloten.

Akerstr. 36 (t.o. AZM) Heerlen.
Tel. 045-719884 57398

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is heden toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, onze goede
en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Gertrud
Graat-Kramer

weduwe van

Heinrich Graat
op de leeftijd van 83 jaar.

In dankbare herinnering:
Vlijmen: t Hein Graat

Elly Graat-Busch
Einighausen: Leny Heynen-Graat

Hub Heynen
Sittard: Ria Hankcmann-Graat

Leo Hanckmann
Drunen: Annie Weydt-Graat

Jan Weydt
de klein- en
achterkleinkinderen

22 maart 1990
Broeksittarderweg 172, 6137 BM Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 27 maart om 11 uur, in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Broeksittard, gevolgd
door de begrafenis op de algemene begraafplaats
aan de Wehrerweg.
Bijeenkomst in de' kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag a.s. om 19 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Sittard. Bezoekgelegenheid dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Toch nog onverwacht overleed tot ons verdriet
mijn lieve man, zorgzame vader en opa

Klaas Weijdema
echtgenoot van

M.H.M. Schaap
op de leeftijd van 74 jaar.

Geleen: M.H.M. Weijdema-Schaap
Weesp: Pieter en Willy

Hein en Klaartje
Amsterdam: Trineke en Sietse

Wouter
Utrecht: Helga en Henk

Lisa
Utrecht: Marja en Paul

Felix en Jules
6162 AW Geleen, 22 maart 1990
Strensstraat 10
De gedachtenisdienst zal gehouden worden op
dinsdag 27 maart a.s. om 14.00 uur in de aula van
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen, en wordt geleid door ds. J.A. Compagner, pre-
dikant te Geleen.
Samenkomst en gelegenheid tot schriftelijk condo-
leren in genoemd crematorium vanaf 13.30 uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.

i ~ nBedroefd, maar dankbaar wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden is overleden, op de leeftijd van 62 jaar, mijn echtgenote,
onze moeder, schoonmoeder, mijn oma, onze zus, schoonzus, tante en
nicht

Anni Speetjens
echtgenote van

Coen Boijmans
Landgraaf: Coen Boijmans
Dordrecht: Han, Margot en Erik
Landgraaf: Monique

Utrecht: Pascal
Familie Speetjens
Familie Boijmans

23 maart 1990
Grensstraat 75, 6374 CN Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op dinsdag 27 maart om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Waubach, waarna aan-
sluitend begrafenis op de begraafplaats bij de kerk.
Samenkomst in de kerk, aldaar is gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uur.
Avondmis op maandag 26 maart om 19.00uur in voornoemde kerk, vooraf
vanaf 18.40 uur rozenkransgebed.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenha-
gen, Beuteweg 32. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks tussen 18.15
en 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

In plaats van kaarten
Wij danken u van harte voor debelangstelling en het me-—— ,^— deleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze goede
vader en schoonvader

Jan Vandewal
De"volle kerk, de vele bloemen, h. missen, condoleances
en troostende woorden van familie, vrienden, buren en
bekenden, hebben ons zeer beroerd, steunen troost gege-
ven.
Een mooier afscheid hadden wij ons nietkunnen wensen.

Jes Vandewal-Schoffelen en kinderen
Beek, maart 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 25
maart om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Beek.

Lindeman
vËÜUitvaartcentra

Uw vertrouwen waard !
Stationsstraat 6 Spoorslngel 4 Einderstraat 53

6372 GS Landgraaf 6412 AA Heerlen 6461 EM Kerkrade
Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Tel. 045-463141

t Petrus Willems, oud
92 jaar, weduwnaar

van Anna Boosteri. Maas-
tricht, Bejaardencentrum
Molenhof. Corr.adres:
Glazeniersdreef 21, 6216
NS Maastricht. De uit-
vaartdienst is heden, za-
terdag 24 maart om 11.00
uur in de Basiliek van
O.L. Vrouw Sterre der
Zee. Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.

tHubertina Lahaije,
oud 86 jaar, weduwe

van Wilhelmus Claessen.
6225 EC Amby-Maas-
tricht, Ambyerstraat
Noord 117. De eucharis-
tieviering zal gehouden
worden maandag 26
maart om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.
Walburga te Amby. Er is
geen condoleren.

J. Theo Thijssen, oud 89
J jaar, weduwnaar van
Enny Daals. De uitvaart-
dienst en bijzetting heb-
ben in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

tHub Claessens, echt-
genoot van Dien Ba-

nens. 6235 EJ Ulestraten,
Don Boscostraat 19. De
uitvaartdienst is heden,
zaterdag 24 maart om
11.00 uur in de St. Catha-
rinakerk te Ulestraten. Er
is geen condoleren.

t Pierre Wijckmans,
oud 58 jaar, echtge-

noot van Rina Pluijmee-
kers. 6222 BK Maastricht,
Tiberiasstraat 33. De uit-
vaartdienst is heden, za-
terdag 24 maart om 11.00
uur in de parochiekerk
van St. Jan de Doper te
Limmel-Maastricht. Er is
geen condoleren.

Daar het mij onmogelijk is een iede -soonlijk te bedanken voor de vele bl
van medeleven die ik mocht ontv»
bij de begrafenis van mijn vader I

Peter Koster
betuig ik hierbij mijn hartelijke dal

Heinz KoT
Treesje 'Kerkrade, maart 1990

\fW uitvaartverzekjDVfta VOORKOMT Z|
Al meer dan 40 jaarvertr(

045-251200
' ._-

tJohannes Vrijhoeven, oud 60 jaar, ech<
van Roos Reumerman. 6217 KW Maai

Prestantstraat 121. De uitvaartdienst is hed
terdag 24 maart om 11.00 uur in de parocW
van St. Christoffel te Caberg-Maastricht. Eri
condoleren.

tTheodorus Mouthaan, 77 jaar, weduwnal
Maria Verdier. Levroy 12, 6071 HK Swalrrf

plechtige uitvaartdienst zal worden geW
maandag 26 maart om 11.00 uur in de parocW
van de H. Lambertus te Swalmen.

I

Begrafenis- en krematieverzorging ]
HEERLEN e.o. HOENSBROEK t.é
v.h. CROMBACH /?N^^vJO)TERMAr4

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen teO"
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevensverzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o.
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen - TeL 045-714427. S7i Nieuwstraat 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814. K*' Hoensbroek- TeL 045-2110)
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WWlttk DAG EN NACHT BEREIKBAAR-J.S. Post, gedipl. uitvaartverzorger. wWXÊ A _l, *
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GADUj 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 mv Fax (04454) 5085

Laatste dag

GRANDIOZE
VOORJAARSAKTIE
BIJ GARAGE SONDAGH
Alle euro-occasions vanaf jan. '86

’ 10.000,- RENTEVRIJ

aAutobedrijf
SONDAGH BV
De Koumen 34-36
Heerlen (Hoensbroek)

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

f————"^j
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lente! >
Het is weer lentetijd, dus tijd voor de tuin.

Om te planten, te veranderen en nieuwe ideeën toe te passen.
Ook nu de tijd om het komplete aanbod van EUROPATUIN te bekijken.

De verscheidenheid is groot!
Schroom niet en maak gebruik van ons advies. /

l'^jEUßOPgïUjjlll
\\ i Z.O.LBUITENBEDRIJVEN Europaweg Zuid 401I I «wwAXX VWiczootMu^l 5374 XP Landgraaf Telefoon: 045-324444

Niet voor iedereen zijn gezondhei dsz<]1 en onderwijs vanzelfsprekert©Geef.... Act
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Commissie:
watergebruik
Groote Peel
beperken

DEN HAAG - Er moet een groot
aantal beperkingen worden ge-
steld aan het watergebruik in en
rond het natuurgebied de Groote
Peel. Beregening uit grondwater
rond het gebied moet worden
beëindigd. Er moet geen verder
drainage koman binnen een zone
van 600 rond de Groote Peel. Dit
zijn enkele adviezen van een
commissie van onafhankelijke
deskundigen aan minister Braks
van landbouw, natuurbeheer en
visserij geeft.

Braks heeft dé commissie eind
vorig jaar ingesteld. Kort daar-
voor had hij enkele rapporten in

scherming van Vogels. De ver-
eniging vreest dat het unieke
hoogveenkarakater van het on-
geveer 1.300 hectare grote na-
tuurgebied verloren gaat als boe-
ren in de omgeving ongebreideld
verder zouden mogen gaan met
drainage en het onttrekken van
grondwater voor beregening.

De commissie is van oordeel dat
drainage en beregening „de na-
tuurwaarden sterk onder druk
zetten". Zij adviseert uitbreiding
van diepe grondwaterwinning in
de Centrale Slenk niet verder toe
te staan, voor zover die de water-
stand in het gebied beïnvloedt.

Maasplassen en Nationaal Landschap Mergelland

GS vragen 7,9 miljoen
oor recreatieprojecten

ontvangst genomen waarin werd
geadviseerd een einde te maken
aan de wateronttrekking in en
rond het natuurgebied. De rap-
porten waren gemaakt in op-
dracht van onder andere de Ne-
derlandse Vereniging tot Be-

Kremers neemt
afscheid van
zijn collega's

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Gouverneur Kn
mers neemt maandag afscheid va
zijn collega's de commissarissen de
koningin in Nederland. Dat gebeui
tijdens een bijeenkomst in het goi
vernement te Maastricht. Daarb
zullen ook de minister van Binnen-landse Zaken len Dales en staatss^■cretaris De Graaf-Nauta, aanwezi [
zijn.

Niet alleen de huidige commissaris -sen der koningin zijn uitgenodigd l
naar Maastricht te komen maar oo :
de personen dievanaf het aantrede i
van Kremers in 1977 zon functie be-kleed hebben.

Op 10 mei neemt de gouverneur a -
scheidvan Limburg tijdens een bv -
tengewone vergadering van Provir -
ciale Staten. Die dag is er om 17 uu r
een openbare receptie, waar ieder-
een Limburgs vertrekkende eerste
man de hand kan drukken.

Kosten belopen bij invoering meer dan 50 miljoen

Vijfploegendienst nog
probleem voor CAO-DSM

structiedagen te gunnen

abank voor
pedrijven in

Euregio
1 3n onze correspondente, ELT - De Euregio krijgt een~ ?ide bedrijyen-databank.
L ln Maastricht als in Hasselt
ei\zal in drie talen identieke
atie kunnen opgeslagen wor-

j. er 7000 producerende onder-
den in de Euregio. Het is een

pro-
.ile de Euregio Maas-Rijn in: sendetwee jaarwil uitvoeren,
j„e'1 totaal bedrag 120 miljoen
che frank.

neemt de EG voor
56^ening. In de projecten is
jil °ndewijsprogramma (kost-

ijj. biljoenBelgische frank) op-
le..1* a* de Hogeschool van|e" en de Katholieke Indu-

■tj hogeschool Limburg samenS^'tschrijven. Daarin krijgen
eti Vvnten energieDeheer-tech-
Irt: bijgebracht. Het is wel den.g het programma ook naar

'Jven toe te adviseren.

[6,5^ 17 miljoen Belgische frank|jet
aakt voor het bevorderen

i-h, §rensoverschrijdend water-
ka,,6' meer bepaald op het Al-
K^\ de Zuid-Willemsvaart,
de ?JPisch Kanaal en een deel
êeln as' Tenslotte is er o.a. ook
he: ? voorzien voor een haal-
li^ over de treinver-

-8

Aanvulling
kinderbijslag
grensarbeider

Van onze redactie economie
HEERLEN - Nederlanders die ih
België werken hebben vanaf 1 me
recht op kinderbijslag naar Belg
sche maatstaven, ook al hebben z:
een in Nederland werkende partnei
Dat meldt deStichting BBZ uitBre
da, een bureau voor Belgische zj

ken op het gebied van de Social
Verzekering.

Een Nederlandse alleenverdiene
met kinderen geniet al langer d
volledige Belgische kinderbijslag
die aanzienlijk hoger is dan de Ne
derlandse.

België weigerde tot nu toe de Ne
derlandse kinderbijslag aan te vu!
len, hoewel het Europese Hof va:
Justitie het land daartoe wel vei
plichtte. Krachtens een EG-veroi
dening is België vanaf 1 mei echte
verplicht om die aanvulling te ge
ven.

sen komen ook stijgers waar sche-
pen kunnen afmeren en er worden
ook op- en afstapmogelijheden ge-
maakt voor rondvaartboten.
Daarnaast gaan de passantenplaat-
sen ook een verbinding vormen tus-
sen de Limburgse en de Brabantse
Maasoevers. Het hele project kost
5,05 miljoen gulden en de provincie
wil er graag 2,38 miljoen' voor heb-
ben varj EZ.

J'Hen een groot deel van hets EZ bestemmen voor het
j( pssengebied. Er moeten
j, zogenoemde 'passanten-
i van aangelegd worden.assantenplaatsen zijn verbin-
,i,n tussen de Maasplassen. OpiiSchillende plaatsen moet zonii"ding worden gemaakt, zodatii"Werk ontstaat, waardoor alle*sante toeristische elementenfl^e Maas met elkaar worden
-r^den. Bij de passantenplaat-

rpen Links' wil
Mier beleid CSnegen verzuring

Wegen
Maar behalve het ontsluiten van de
Maasplassen via het water is het ook
nodig dat er wegen komen naar de
Maasplassen toe. Daarbij staat een
reconstructie van de Eertweg in
Beegden op het programma, een re-
constructie van het kruispunt Na-
poleonsweg - Margarethastraat - It-
tervoortweg bij Thorn en een toeris-
tenweg om de kern van Ohé en Laak
heen. Voor dieprojecten wil de pro-
vincie 2,52 miljoen van EZ.

Een half miljoen is gevraagd voor de
realisering van een bezoekers- en
vrijetijdscentrum in Gulpen ten be-
hoeve van de toeristen die in het
Heuvelland verblijven. Gulpen
moet een centrumfunctie krijgen in
toeristisch opzicht voor het Heuvel-
land. Het creëren van een bezoe-
kers- en vrijetijdscentrum past
daarin. Het hele project kost 50 mil-
joen gulden. Het centrum te Gulpen
kost 4,05 miljoen en daar zou dus
een half miljoen van EZ bij kunnen
zijn.

Jaarlijks stelt het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij ongeveer 1,7 miljoen beschikbaar
voor toeristische ontwikkeling in
Limburg. Het komend jaar hoopt de
provincie dus op een verhoging van
die bijdrage met acht ton. GS heb-
ben voorgesteld een kwart van dat
bedrag te besteden aan de Maas-
plassen (passantenplaatsen). Een
vijfde aan verbetering van de moge-
lijkheden om recreatief te fietsen,
een kwart aan de verbetering van
wandelmogelijkheden in het Heu-
velland, nog eens 20 procent aan het
reeds genoemde centrum in Gulpen
en nog eens 10 procent aan de infor-
matievoorziening voor toeristen en
recreanten, via uniforme informa-
tiepanelen en bewegwijzering. De
provincie wil daarvoor een proef-
project starten in een nog nader aan
te wijzen regio.

ar> onze redactie economie
*LEN - De PPR-, PSP- en
■"acties in provinciale staten
dat de provincie een veel

*er anti-verzuringsbeleid gaataeren. Het college van GS
Volgens de politieke partijen

"f 1 naar een uitworp van stik-
ken in het jaar 2000 die lan-
'ëezien lager is dan 30 miljoen

~* enkele weken tekenen latt-
in en provinciale overheden en
'ektriciteitsproducenten een
jftkomst over de in het jaar
toegestane uitworp aan zwa-
mde en stikstofoxiden. Voor-
.{■educeren van de stikstofoxi-
'worp is belangrijk. In de

wordt een reductie
rroken van 40 miljoen kilo nu
biljoen kilo in 2000. Volgens
uiting Natuur en Milieu is ech-
P veel scherpere doelstelling
Emaximaal 20 miljoen kilo inbat is met de beschikbare'eken goed mogelijk. De par-
"■agen aan GS ook waarom in
onvenant geen maatregelen
len z'jn met betrekking tot de
otoxidenreiniging bij de elek-
"itscentrale in Buggenum.

koploper

Volgens de woordvoerder ligt een
flexibele vijfploegendienst overi-
gens wel binnen handbereik. DSM
is echter pas medio volgend jaar be-
reid daarover met de bonden te pra-
ten.

wordt volgens DSM zelfs groter om-
dat het beroepsonderwijs de ko-
mende jaren dertig procent minder
mensen aflevert. Korter werken le-
vert een extra kostenpot van meer
dan 50 miljoen op voor DSM.

Artistiek, opvallend en
wervelend gingen gis-
teren de MECC-mode-
dagen in Maastricht
van start. Tot en met
zondag is in het con-
grescentrum alles te
zien wat Limburg op
modeterrein te bieden
heeft. Het gala trok on-
geveer 800 toeschou-
wers. Zij zagen extra-
vagante kleding van
onder meer Roulette
Pasmans en Christian
Lagerwaard. Ook liet
optreden van haarmo-
deSalon Artistique viel
op. Maar het meeste ap-
plaus was weggelegd
voor de studenten van
de Academie voor de
Beeldende Kunsten in
Maastricht die de be-
zoekers de meest uiteen-
lopende creaties voor-
schotelden: van een
man gestoken in 'lede-
maten' tot een met een
lampekap versierde
vrouw. Op defoto: stu-
denten van de acade-
mie showen hun crea-
ties.

Foto: WIDDERSHOVEN

DSM is tegen verdere arbeidsduur-
verkorting, omdat het bedrijf stelt
op dat gebied al de koppositie in te
nemen. Door het systeem van Extra
Vrije Tijd (EVT) wordt al een ge-
middelde arbeidsduur van 36,7 uur
per week bereikt. „Vergeleken met
andere grote chemiebedrijven als
Shell, Akzo en Dow, die voor vlag-
gedienstmedewerkers maximaal 12
ATV-dagen kennen, nemen wij met
maximaal 25 EVT-dagen de koppo-
sitie in", stelt een woordvoerder van
het bedrijf.

' Van onze redactie economie
HEERLEN -De vakbonden zijn erg
ontevreden over de opstelling van
DSM met betrekking tot het invoe-
ren van een vijfploegendienst. Vol-
gens de bonden biedtDSM geen en-
kele onderhandelingsruimte voor
een vijfploegendienst op basis van
een werkweek van 33,6 uur.

DSM heeft echter wel de bereidheid
getoond een invoering van een
5-ploegendienst nader te onderzoe-
ken. Maar verdere arbeidsduurver-
korting vindt het bedrijf onaan-
vaardbaar, ook al hebben de bon-
den laten weten dat de vijfploegen-
dienst pas in 1993 hoeft te worden
ingevoerd. De ploegen in de conti-
nudienst hebben verder gezegd afte
willen zien van een deel van de con-
tinudiensttoeslag. Bovendien wil-
len de bonden ook wel uitgaan van
een werkweek van 35 uur in plaats
van 33,6, als DSM tenminste bereid
is de werknemers een achttal in-

„Nog korter werken heeft tot gevolg
dat honderden continudienstmede-
werkers extra nodig zijn. Nu al lukt
het DSM nauwelijks de aantallen en
de geschikte medewerkers te vin-
den op de arbeidsmarkt. Laat staan
een extra aantal." Dit probleem

Naast de discussie over de continu-
dienst heeft DSM verklaard vast te
willen houden aan een tweejarige
pAO, met in totaal een loonsverho-
ging van 4,5 procent en een structu-
reel betere winstdelingsregeling.
Daarboven is het aanbod gedaan de
winstuitkering over vorig jaar met
een procent te verhogen tot 3,5 pro-
cent.

Tweejarig

Werkgever moei gelden foeslag reserveren

Staking ijsfabriek
Campina ten einde

personeel wel konden eisen, daar er
volgens hem sprake was van een
seizoensgebonden fabriek.

Toeslag
De toeslag voor werkweken van
meer dan 36 uur tijdens de zomer-
piek zal niet automatisch bijschre-
ven worden op de rekening van de
werknemers. Campina moet voor
de toeslagen een bedrag van 52.000
gulden reserveren op een geblok-
keerde rekening. Binnen drie we-
ken moet dan de Contactcommissie
zuivel of een nog in te stellen arbi-
tragecommissie zich buigen over de
vraag of Campina die toeslag op
grond van de cao daadwerkelijk
moet betalen.

Volgens mr Hermans hebben de
werknemers in principe wel recht
op de toeslag. Campina wilde niet
op het voorstel van mr Hermans in-
gaan om hangende die uitspraak
van de commissie alvast tot uitbeta-
ling over te gaan. Daar zou volgens
Campina een voor de hele bedrijfs-
tak zuivel ongewenste precendent-
werking vanuit gaan. Jaarlijks komt
die toeslag neer op 1000 gulden per
werknemer.

Raadsman mr O. de Witt Wijnen had
namens Campina in de dagvaarding

# Zeventig stakende werknemers van Campina met spandoeken voor het vertrek vanuit Roer-
mond naar derechtbank in Den Bosch waar het kort geding werd bijgewoond.

Foto: JANPAULKUIT

De gedagvaarde Voedingsbond
FNV voerde bij monde van zijn ad-

'Onrechlnialiuf

gesteld dat de staking onrechtmatig
was. De werknemers hielden zich
volgens de advocaat niet aan devre-
desplicht. Bovendien werd het be-
drijfvolgens hem in grote mate ge-
schaad door de staking. „Deze week
van staken heeft Campina zeker
115.000 gulden gekost. Het omzet-
verlies zal na anderhalve week sta-
ken 2 miljoen bedragen. Nog be-
langrijker is het dat het marktaan-

vocaat mr L. Sprengers aan dat de
staking onmogelijk onrechtmatig
kon zijn. „Een vredesplicht is geen
knevelplicht. Campina heeft haar
recht om dergelijke uitspraken te
doen verspeeld, omdat zij zelf de
cao niet naleeft", aldus Sprengers.
Volgens hem had Campina vanaf
maart 1988 gewoon de verschui-
vingstoeslag van 0,88 procent moe-
ten uitbetalen voor extra uren.

deel van Campina door de staking
in het geding is. De concurrent kijkt
handenwrijvend toe hoe Campina
vaste klanten dreigt kwijt te raken",
aldus De Witt Wijnen.
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;°T ln wïVlet / BSM-M _______________________________________________
" f B==^lH3ich ■ Klassieke „Carree ■ ■mUwmNHMMHHing ■ Sportieve „Ovale" U W^A^Smij^M
Castraat m Markante „Ronde" M \Wm^^tMf!ffAOTI mi, m. Stijlvolle „Panto" M MM_M%ÉÉ|iÉfI

_fj °orbll Komt u kijken? M J^|||y|

N^^^^ (ADVERTENTIE)

V j j / perfectie tot in het kleinste detailkl / / / —>rational<
J | ■ 1— / / / 0£KEUKEN

nuth b.v. 7Tm—
v / / J I M.A. van Tilburg, Deweverstraat 11

/ / (naast gemeentehuis), Nuth, tel. 045-244610

(ADVERTENTIE)

Ook voor komplete
slaapkamers

(donderdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

hyc#fo-/fccf
waterbedden

Rijksweg Zuid 78, Geleen, 839 Tel. 04490-54310

Limburgs dagblad

. Van onze verslaggever
ISTRICHT - De provincie Limburg heeft aan het rijk sub-
gevraagd voor een groot aantal toeristische projecten. GS

!tl van het ministerie van Economische Zaken 5,4 miljoen- Peuteren en van het het ministerie van Landbouw, Na-
en Visserij 2,5 miljoen.

(ADVERTENTIE)

Restaurant

Menu la ouverture f 39,50
Salade des volailles fumeé

Salade van gerookt gevogelte
Crème d'Anguille aux poreaux

Romige palingsoep met prei
Filet de cochon colbert

Speenvarken met mosterddragonsuns
Mousse au chocolat hlanc

mousse van witte chocolade
* *

Restaurant Chapeau Mclon
is geopend van dins. t/m zon.

van IX. (MI-1.(1(1 uur
Kampstraat 37

6371 AA SchaesherK-Landgraaf
lel. 045-322068 57494

Van onze verslaggever

DEN BOSCH - De staking bij dé ijs-
fabriek Campina in Roermond is
beëindigd. Maandag hervatten de
werknemers hun werk. Campina
moet de geëiste verschuivingstoe-
slag gaan betalen en de vakbond
moet de eis dat geen uitzendkrach-
ten mogen werken bij de ijsfabriek
laten varen.
Dat is de uitkomst van het kort ge-
ding dat gisteren diende voor de
president van de rechtbank in Den
Bosch, mr J. Hermans. Campina
Melkunie had het kort geding tegen
de Voedingsbond FNV aanhangig
gemaakt om een einde te maken aan
de staking die maandag bij de ijsfa-
briek was uitgebroken.

De president van de rechtbank be-
paalde voorts dat Campina weer
achter de onderhandelingstafel
moet plaats nemen om te praten
over het mogelijk in dienst nemen
van acht vaste krachten. Binnen
twee weken moeten de partijen op
grond van uitgewerkte argumenten
de zaak bespreken. Campina had
zich aanvankelijk op het standpunt
gesteld dat het aanstellen van acht
vaste mensen onbespreekbaar was.
Mr Hermans vroeg zich overigens af
of de vakbond en de werknemers
het aanstellen van acht man extra



ALLES ONDER
EEN DAK

,-";.:4© l^t^A9t^\

■^^^^^ en ve/e anderen.
een goed label is voor u een ga-
rantie voor kwaliteit pasvorm en
modische vormgeving. U vindt ze
allemaal „onder een dak".

wwéêk
MODE

Beekstraat 48-50, Meerssen
Donderdags koopavond

(Gratis parkeren tegenover de zaak)
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Kerkrade Hoofdstraat 93-95 Tel. 045-'
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WIJ BIEDEN U AAN:

VW Polo Shopper 1.1 Itr H__ ...»..-
VWPolOl.3ltr '87’ 13.450.-
VW Polo coupe 1.3 Itr 87 ’ 15.750,-
VW JettaC, 3-drs., 1.3 Itr '86/15.750,-
VW JettaC, 3-drs., diesel '87/18.500,-
VW Jetta C, 4-drs., 1.3 Itr.. metallic '89 ’ 23.800,-
VW Passatrimini, 1.6 Itr '83 ’ 9.750,-
VW Golf diesel, 3-drs '82 ’ 6.800,-
VWGoll LX, 3-drs., 1.1 Itr., metallic '84/ 10.950,-
VWGoll CL, 3-drs., 1.3 Itr '84/13.750,-
VW Golf C, 3-drs , diesel '85 ’ 15.500-
VW Golf CL. 1.6Itr.. 3-drs '86/17.650,-
VW Golf CL. 1.3 Itr.. 3-drs '86 ’ 16.850,-
VW Golf CL, 1.3 Itr.. 3-drs '87/18.250,-
VWGoItC, 3-drs., diesel :.... '87/19.750.-
VW Golf CL, 1.8 Itr., 5-drs., metallic '87/21.100,-
VW Golf Avance Sport, 1.3 Itr, 3-drs '88/19.000-
AudiBoCD.2.ollr.,sc '81 ’ 6.950,-
Audi 80,4-drs., 90 PK, metallic '88/32.500,-
Audi 100,4-drs., 100 PK, LPG install '85 ’ 15.750,-
Ford Sierra 2.0 GL '82/ 8.750,-
Citroën BK. 1.6Itr '84/11.000,-
Citroën BK. 1.6 Itr '85/12.740,-
Mazda323,1.3 Itr., 3-drs '87/ 14.950,-
Mitsubishi Colt 1.5GL, 3-drs '87/15.250,-
Peugeot 309Allure, 4-drs '87 ’ 15.750,-
Peugeot2osXE '88/ 16.450,-
Seat Ibiza GL 1.5,3-drs '88 ’ 15.950.-
Honda Civic, 1.3 Itr, 3-drs '88/19.250,-
Subaru 1.6 GL, 2-drs '88/17.750,-
Suzuki AltoGLX autom '89/ 15.750,-

-6 maanden 100% garantie. Gegarandeerde km.stand.

GEVRAAGD^ [AANGEBODEN: ll

HONDA'BI ÉÉ^^ÉSiipiii i'.hjfTSr II
OPEL'BO II

I

#OUDE "INRUILERS" TOT F 1200,- EXTRA INRUIL- via Ford Credit betekent: pas over zes maan I
BRENGEN NU EXTRA WAARDE. EN AANTREKKELIJKE denbetalen!" Zodat u toch gewoon op vakan- I
VEEL OP BIJ AAN- FORD CREDIT FINANCIERING tic kunt I

KOOP VANEEN JONGEA-l FORD. VANUW JONGEA-1 FORD. Naast 3 maanden 100% garantie kunt u I
Wat doet u> Door blijven rijden in uw oude De basis-inruilpnjs van uw oudeauto is uiter- de garantie-termijn ook aanvullen tot 1 jaar. I
auto, die zijn tijd zo langzamerhand wel heeft aard afhankelijk van conditie, merk, type en Redenen genoegom snel bi, ons langs te I

gehad? Of 'm nu inruilen voor een jonge A-l bouwjaar, maar bedraagt minimaal f 1000,-. komen lijkt ons. U bent van harte welkom. I

Ford en evengoed zorgeloos op vakantie Daar komt nog eens f 100,- bij voor iedere I I * Voorwaarden zes maanden uitgestelde I
gaan? Dan is dit uw kans. Want wij hebben, maand dater nog APK op zit. Ditkan dusop- betalingsregeling:
6 ~.,.,, r 1 -ir.r\ i r\ ■■ ■ J 1 <SJ> -maximaal te financieren bedrag: _ Ï0.00U,-,
nauwelijks van nieuw te onderscheiden, A-l lopen tot f 1200,- extra! Dat is in ieder geval L^^assingopauto.sgekentekend vanaf M. 1986;
Fiesta's, Escorts, Siërra's en Scorpio's staan. mooi meegenomen. looptijd: max.36 maanden, minimaal 12 maanden.

En daar ruilen wij uw oude VW, Opel, Via Ford Credit" kan hetrestant snel en Deze Ford Credit-actie geldt alleen bij onderstaande
Fiat, Honda of wat dan ook graag op in. Mits eenvoudig gefinancierd worden. Tegen extra official Ford Dealer en loopt van (j^fc/^BÈ) \
APK-gekeurd. aantrekkelijke condities, wantnu financieren 23 maart t/m 22 april 1990. -*^^

gl g—^ DEALER Kerkrade !
Weth. Sangersstraat 7 N^O! ' ImfilTl l/^Jt^pjS_fe. Hamstraat 70
(Bij Makado) Beek dJJjCjLJ^ I ll! I IfPf^g^ TefSSo

= mLimburgsDagblad PICCOLO'S J II het
RIDICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
g^._~, , ■, — RESULTAAT. Bel 045-719966-
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films
door Gemma Wildenberg

ste vedettes wonen in de
mooiste kamers, maar wiens
roem taant wordt onverbidde-
lijk verdreven naar de zolder.
Wie écht vergeten is wordt
zonder pardon het water ingè-
kieperd en moet de rest van
zijn onsterfelijke leven zwem-
men. Maar ook de omgekeer-
de richting is mogelijk. Als er
op aarde een plotselinge ople-
ving van de belangstelling
ontstaat voor een bijna verge-
ten dichter, wordt die (tegen
zijn principes in) bevorderd
naar een suite.

Het hotel wordt bevolkt door
bekende figuren waarvan
slechts Einstein en Heming-
way bij naam genoemd wor-
den. Het wordt dan ook al
gauw een spelletje om te ra-
den wie er nog meer te her-
kennen valt. Duidelijke voor-
beelden zijn enkele leden van
de Baader-Meinhoffgroep en
nazi-architect Albert Speer,
maar het zou het plezier be-
derven om meer namen te
verklappen.

Votocek heeft zich voor deze
produktie verzekerd van een
aantal internationaal bekende
acteurs. Cesar Valentin wordt
gespeeld door Peter O'Toole,
die na zijn glansrol in 'Law-
rence of Arabia' lange tijd in
het slop leek te zitten maar
met de Britse gouverneur uit
'The last Emperor' sterk te-
rugkwam. Hij is de perfecte ij-
dele en verwende filmster.
Zijn moordenaar wordt ge-
speeld doorColin Firth, die de
Vicomte de Valmont speelde
in Milos Forman's 'Valmont',
een film waar we in Limburg
nog steeds op wachten.

'Wings of fame' is een wat tra-
ge film, met mooi camera-
werk in prachtige decors en
een subtiele humor. Het is
jammer dat Votocek de bizar-
re ontmoetingen met de ande-
re hotelgasten nogal vaag
houdt en, behalve Valentin en
Smith, de karakters nauwe-
lijks uitwerkt. Ondanks dat
blijft er genoeg te genieten
over in deze groots opgezette
Nederlandse produktie.

WINGS OF FAME
Regie: Otakar Votocek.
Met: Peter O'Toole, Colin
Firth, Marie Tritignant,
Andrea Ferréol e.a. In:
Mabi Maastricht.

Otakar Votocek, de Tjechi-
sche kernfysicus die na zijn
vlucht naar Nederland ging
studeren aan de Filmacade-
mie in Amsterdam, won ooit
een Gouden Kalf met de korte
film 'Turkse Video. 'Wings of
Fame' is zijn eerste lange
speelfilm, naar een eigen sce-
nario. Daarin onderzoekt hij
het fenomeen roem, en de on-
vermijdelijke vergankelijk-
heid ervan. Het hiernamaals
voor beroemdheden blijkt in
zijn visie een weinig benij-
denswaardige plek te zijn: een
schitterend subtropisch
eiland waar iedereen in op-

perste verveling en angstige
spanning het moment af-
wacht waarop hij/zij op aarde
definitief vergeten is. Wie dat
lot treft wordt onherroepelijk
uit het paradijsje verdreven.

Halverwege de zestiger jaren
wordt de beroemde filmster
Cesar Valentin samen met
Bnan Smith op het bijzonde-
re eiland afgezet. Smith heeft
tijdens een filmfestival tever-
geefs geprobeerd Valentin te
spreken te krijgen. Toen dat
niet lukte heeft hij Valentin in
wanhoop doodgeschoten.
Een bizar ongeluk maakt di-
rect na de moord een einde
aan Smith' leven. Op het
eiland treffen ze een luxe ho-
tel aan, waar ze in riante suites
worden ondergebracht. On-
der de bewoners heerst een
strenge hiërarchie: de groot-

" Peter O'Toole en Andrea Ferréol in 'Wings offame'.



Brandweer Kerkrade:
'Bel niet meer 06-11'

Rechtgezet
„Pas vijf minuten na de eerste
melding werd dat rechtgezet in
'Nullanderstraat'." Een woord-
voerder van de brandvv'eer Kerk-
rade zei gisteravond dat, indien
het adres meteen goed was door-
gegeven men niet meer nodig
had gehad dan drie, hooguit vier
minuten om vanuit de brand-
weerkazerne aan de Nullander-
straat te arriveren.

Bij de regionale brandweerka-
zerne reageerde men gisteravond
uitermate geïrriteerd op de kri-
tiek uitKerkrade. „Dat zijn geen
leuke opmerkingen. Als het fout
gaat, dan krijgen wij altijd de
schuld", aldus een woordvoer-
der.

komst van de Kerkraadse brand-
weer bij een brand in de Nullan-
derstraat.

Frissen verwijt de medewerkers
bij de 06-11-centrale in Gulpen
het adres van de melding tot
twee maal toe verkeerd te heb-
ben doorgegeven.

De brand, die uiteindelijk niet
meer dan een keukenbrand
bleek te zijn, werd om 16.41 uur

VoordvoerderPvdA na werkbezoek aan vliegveld:

'België overdrijft
vrees vlieglawaai'

gemeldbij een telefoniste van 06-
-11. Frissen legt uit dat doorgege-
ven werd dat de brand zou woe-
den in een huis aan de Mühlen-
laan. „Hoewel die straat niet be-
staat zijn we er van uit gegaan
dat de Directeur Van der Müh-
lenlaan in het Rolduckerveld be-
doeld werd." Maar aangezien
daar niets aan de hand bleek, is
besloten om dan maar naar de
Meuserstraat te rijden, omdat het
vermoeden bestond dat dat de

door jos van den camp

- De plaatsvervan-
)d brandweercommandant
\ Kerkrade W. Frissen advi-
ft de plaatselijke bevolking
[in geval van brand de regio-
f brandweercentrale in Gul-
f niet meer te bellen. „Het is
p om de brandweer Kerkra-
Neteen te bellen." Hij zei dat
Nren in een reactie op de late

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Maar liefst acht
verdachten en zeven advocaten vul-
den gisteren de hele dag de rechts-
zaal in Maastricht. Geen misdrijven
van het hoogste niveau, maar een
'simpele' anderhalf jaar durende
handel in hasj werd de acht Maas-
trichtenaren ten laste gelegd. Gaan-
de de zitting maakte zich grote ver-
bazing van de advocaten meester.
Terwijl elders inhet land het vervol-
gen van handel in hasj absoluut
geen prioriteit kent, meent de offi-
cier van justitie in Maastricht het
vergrijp te moeten opvatten als één
van de meest verderfelijke misdrij-
ven, was de grief van de raadslieden
onder wie de Utrechtse advocaat mr
Doedens en zijn Maastrichtse colle-
gaHiddema.

Na een lange zittingsdag werd dui-
delijk dat het Openbaar Ministerie
vooral verbolgen is over het feit dat
de acht 'oudere jongeren'anderhalf
jaar lang hun gang hebben kunnen
gaan met de handel in hasj, terwijl 's
rijksbelastingen geen cent van de
enorme inkomsten in de staatskas
heeft zien terugvloeien. Uit verkla-
ringen van vooral Westduitse ko-
pers, afgeluisterde telefoongesprek-

ken en getuigenverhoren werd de
werkwijze van de acht Maastrichte-
naren gisteren ter zitting goed dui-
delijk.

De hoofdverdachte zou anderhalf
jaar lang, samen met zijn inmiddels
overleden broer, aan het hoofd ge-
staan hebben van een organisatie
waarbij sprake was van verschillen-
de onderafdelingen. Direct onder
die top werkten de 'kilodealers',
daaronder de 'onsjesdealers' en ten-
slotte speelde een koffieshop in het
Maastrichtse centrum een belang-
rijke rol. De daar te kopen hoeveel-
heden hasj bedroegen weliswaar en-
kele grammen, maar het aantal por-
ties dat er over de toonbank ging
was aanzienlijk. Mede op grond van
de overlast die de verkopen met
zich mee zouden hebben gebracht,
zouden justitie en politie zijn over-
gegaan tot een onderzoek.

Tegen de hoofdverdachte eiste de
officier van justitie mr K. Visser
gisteren twee jaar gevangenisstraf
en 100.000 gulden betaling aan de
staat. En tegen de 'kilodealers' en .
'onsjesdealers' eiste hij gevangenis-
straffen van maximaal veertien
maanden tot volledige voorwaarde-
lijke gevangenisstraffen. Tegen bij-
na alle andere verdachten werden
ook geldboetes geëist van tiendui-'
zenden guldens. „Er wordt hier
geëist alsof de gevangenissen leeg
zijn", reageerde mr Doedens, verde-
diger van de hoofdverdachte. „Wat
bezielt de officier van justitie?",
vroeg hij zich hardop af "en ant-
woordde aansluitend: „Het Open-
baar Ministerie ergert zich groen en
geel aan mensen die geen cent aan
de belastingen betalen. Daar gaat
het hier om en om niets anders."
De rechtbank doet uitspraak over
veertien dagen.

Heerma en Heerlen
praten verder over
gemeentegarantieIVanonze verslaggever

j*- De vrees van België voor geluidsoverlast van de Oost-zaan zijn overtrokken en voor een deel ook onterecht. Dat
Bisteren Jaap Jelle Feenstra, PvdA-kamerlid en namens
Factie woordvoerder van de Oost-westbaan, na afloop vanNënterend bezoek aan vliegveld Beek. Samen met zijn fr-
rSenoten Huys en Ruigrok, de PvdA-statenleden Tinde-
P en Verstralen, vliegvelddirecteur Messelink en de gede-
F"den Pleumeekers en Kockelkoren besprak Feenstra deNdingsplannen.

Spookrijder
overleeft rit niet

LUMMEN - Een 22-jarige Spookrij-
der heeft gisteren op de autosnel-
weg A-2 een zwaar verkeersongeval
veroorzaakt en is daarbij zelf om het
leven gekomen. Op het verkeerde
baanvak kwam hij eerst in botsing
met een voertuig waarvan de be-
stuurder licht gewond raakte. Vlak
daarna botste hij tegen een tweede
auto, die onmiddellijk in brand
vloog. De chauffeur ervan werd
zwaar gewond naar een ziekenhuis
gebracht.

Voortvluchtige
aangehouden

HEERLEN - De politie heeft gister-
avond om kwart voor negen een
Amerikaan aan de Heisterberg in
Heerlen aangehouden die eerder
deze week tijdens een controle door-
politiemensen in burger op de
vlucht was geslagen.

De in Duitsland gelegerde Ameri-
kaan reed tijdens die vluchtpoging
in op de agenten die ternauwernood
aan zijn auto konden ontsnappen. {
Sindsdien werd hij gezocht.

■is Feenstra is overeenstem-
"ftet deBelgen voorwaarde om
e_de baan aan te kunnen leg^

hij het zogenoemde 'be-
fc^-muurconcept' (opstijgen enl" 1 binnen de landsgrenzen)enjks uitvoerbaar en veel te. *cht. „De geluidsoverlast in'and wordt dan veel te groot,Joor veel meer dure isolatie-
,egelen genomen moeten wor-

vond dat de Belgen ten on-* spraken over een geweldige
j? van geluidsoverlast omdatauideijjk geworden was dat dit
[ meeviel. De hinder reikt niet-r dan de onbewoonde uiter-
|J en van de Maas. Ik zal onze
..Partij in België laten weten
,fe kritiek niet geloofwaardig
is."

ncurrentie
|., et argument van België datma uitbreiding teveel concur-

\tt\}^ opleveren voor vliegveld
.h cm b'j Brussel, gaat naar zijn; k 8 ttiet op. „België heeft erg

m n°rmen voor vlieglawaai.
.Vei°r kunnen de Belgische
etit en nu een oneerlijke con-
t«e voeren met de Nederland-
y. l ze eerst in eigen huis orde
gfaen stellen en zelf een geluids-

""na opstellen."

IjSenstand van defensie in Bel-
.ty v°lgens Feenstra weggeno-
ïf, rden door te gaan onderhan-
.Vi.Ver verlegging van de mili-

legroutes in het grensgebied.

iSoj vindt dat
fi.h at.ek°sten die nog voort-
kba uit de aanleg van de Oost-en voor een deel moeten
'die °Pgebracht door de bedrij-
s V]-Van de baan gebruikmaken.
San 'egveld Beek echt zon inte-
&gt locatie is zullen ze daar°e bereid zijn."

hstr^. gelooft ook dat door de
.y ,Van de Oost-westbaan het

fe n °or vlieglawaai belaste wo-l. t1jsterk zal afnemen. Een aan-
t>Cj^ !s°latieprogramma vindt hij

' *kk^e aceePtebel maar hij wil
00rd gaan als de minister

e,,r aangeeftwie dat gaat beta-

" B^t°uVeel net de overheid Pre"
Si bosten. Onzekere factor in

ï l^eeri e het nanteren van
e *0„ e geluidsnorm voor Beekk senoemde norm Griefahn -

de isolatiekosten nog zal opdrijven.
„De bedragen die ik daarover heb
gehoord zijn wel indrukwekkend.
Het geluidsprobleem zal echter hoe
dan ook eerst opgelost moeten wor-
den."

Tijdens het bezoek aan Beek is het
de PvdA-delegatie opgevallen dat
de bereikbaarheid van het vliegveld
onvoldoende is. „In het Structuur-
schema Burgerluchtvaartterreinen
staat dat vliegvelden afdoende op
autowegen, spoorwegen en het
streekvervoer aangesloten moeten
worden. VROM-minister Alders
heeft recent nog gepleit voor goede
aansluitingen op het openbaar ver-
voer. De uitbreiding van dit vlieg-
veld en het daarbij gesitueerde be-
drijvenpark zijn goede toetspunten
voor dat beleid", meent het Kamer-
lid. Concrete voorstellen wilde hij
niet noemen maarFeenstra zei hier-
bij te denken aan een betere verbin-
ding met het NS-station in Beek of
eventueel een nieuw station bij de
luchthaven, waarvoor een nieuwe
spoorlijn aangelegd zou moeten
worden.

Bereikbaarheid

Belangstellenden kunnen tussen 10.00 en
16.00 uur met het hele gezin terecht. Behalve
de tuinders, zetten ook veel akkerbouwers
en veehouders hun deuren open."ln het to-
taal doen over heel Nederland 400 bedrijven
aan deze jaarlijkse open dag mee.

" 'Kom in de kas', de jaarlijkse open dag
van de glastuinbouw, is dit jaarop zondag
8 april aanstaande. De officiële opening
vindt plaats in de Tuinbouwloods aan de
Rijksweg in Arcen en Velden door de burge-
meester van die plaats.

De PvdA-fractie zal minister Maij-
Weggen houden aan de belofte die
ze kort voor de raadsverkiezingen in
Lumburg over 'Beek' deed. Zij kon-
digde vorige week aan binnen enke-
le weken een definitief besluit te
zullen nemen over de aanleg van de
"Oost-westbaan. Feenstra stelt vast
dat snelle duidelijkheid daarover
niet alleen redelijk is tegenover pro-
vincie en luchthaven maar ook
noodzakelijk gezien de datum waar-
op de huidige nachtvluchtenbe-
schikking afloopt. Dat is 1 juni dit
jaaren in het stuk staat dat voor die
tijd een herbezinning over de be-
schikking plaats moet vinden. „De
minister moet maar snel aangeven
welke initiatieven ze voor die datum
wil gaan ontplooien", aldus Feen-
stra.

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma (volkshuisvesting) wil pro-
beren de gemeente Heerlen ertoe te
brengen haar gemeentegarantiere-
geling aan te passen. Daartoe zal de
komende weken ambtelijk overleg
plaatshebben. Daarbij zal ook de
provincie Limburg worden betrok-
ken.

Heerma en vertegenwoordigers van
het Heerlens gemeentebestuur heb-
ben dat gisteren afgesproken. Eind
april praten zij opnieuw met elkaar.
Ook de gemeente Heerlen heeft vol-
gens een woordvoerder van Heerma
„de intentie uitgesproken er geza-
menlijk uit te komen".

De Heerlense gemeenteraad stelde
vorig jaar een nieuwe regeling vast
voor het verstrekken van gemeente-
garantie aan mensen die een eigen
woning met hypotheek willen ko-
pen. Die bevatte onder meer de be-
paling dat het rentepercentage ge-
durende de looptijd van de gemeen-
tegarantie niet mag worden ver-
hoogd zonder goedkeuring van b en
w. De gemeente hoopt daarmee de
financiële risico's die zij loopt te be-
perken.

De betreffende bepaling werd door
Heerma geschorst. De gemeente
Heerlen verklaarde vorige week
echter dat de aan zon schorsing ge-
stelde termijn was verstreken. De
omstreden bepaling is daardoor
toch van kracht geworden en kan
niet meer vernietigd worden, vindt
zij. Heerma staat volgens zijn
woordvoerder evenwel op het
standpunt dat vernietiging nog
steeds mogelijk is.

Wanbeleid
De vereniging Eigen Huis heeft de
gemeente Heerlen gisteren van
„wanbeleid" beschuldigd in ver-

Open dag glastuinbouw
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de Roebroek. Maar dat alles ligt op-r
gesloten in de functie-omschrijving, {
verklaarde de DGD-delegatie.

Volgens de directeur was de zaakj
van de bevoegdheid om bijvoor-»
beeld een levensreddende hande-|
ling te doen „niet elegant" geregeld.J
„Maar in noodsituaties moet men»
doen wat men kan", realiseerde}
Roebroek zich - zo leek het - plotse-»
ling.

Volgens Veldhuizen voerde de»
DGD een „wirwar van argumenten!
aan" om te verbloemen dat de wei-;
gering om het personeel niet meert
geld te geveneen gewonegeldkwes-j
tic was. „Ik zou weleens de leugen-
detector willen toepassen in deze",
zei Veldhuizen. Directeur Roebroek
ontkende de „insinuaties" van Veld-
huizen.

De ambtenarenrechter doet binnen
drie weken uitspraak.

Rechter lijkt personeel
ambulances te steunen

Van onze verslaggever
ROERMOND - Ambtenaren-
rechter G. Stevens liet er giste-
ren nauwelijks twijfel over be-
staan: de argumenten van de
Districtsgezondheidsdienst
Zuidelijk Zuid-Limburg om
negen mensen van het ambu-
lance-personeel géén loons-
verhoging te geven, hielden
weinig steek. Omdat de DGD
de 'looneis' van de ziekenver-
zorgers afwees, legden zij de
kwestie voor aan de ambtena-
renrechter.

Twistpunten in de zaak zijn de ken-
nis en zelfstandigheid van het am-
bulance-personeel. Ziekenverzor-
gers moeten regelmatig levensred-
dende handelingen verrichten. Zij
zijn daar wettelijk niet toe bevoegd,
maar worden daarwel in de praktijk

minder eenvoudige handelingen.
De ambtenarenrechter zei een le-
vensreddende ingreep toch heel iets
meer te vinden dan een minder een-
voudige handeling.

Na enig touwtrekken wilde econo-
misch-financieel directeur A. Roe-
broek pas toegeven dat dat „meer is
dan een minder eenvoudig pro-
bleem". „Het klopt inderdaad dat
ambulance-personeel meer moet
doen dan waarvoor het is opgeleid.
Ook de minister erkent dat", beken-

toe gedwongen, aldus een woord-
voerder A. Veldhuizen (AbvaKabo)
van het ambulance-personeel. De
verzorgers en chauffeurs eisen dat
ze voor die verantwoordelijkheid
beter worden betaald (de plaatsing
van loongroep 7 naar 8 levert maan-
delijks maximaal 500 gulden bruto
meer op).

Motivering
Het feit dat het DGD-bestuur het
advies van de bezwarencommissie -

om wel een hogere schaal toe te pas-
sen - had genegeerd, wekte enige
wrevel. Rechter Stevens: „In de mo-
tivering van de DGD wordt aan dat
advies zonder meer voorbij gegaan.
Men voert plotseling alleen nog
maar de landelijke norm aan, maar
het standpunt van de DGD in haar
eigen zaak komt niet naar voren."

In de beoordelingsnormen voor het
ambulance-personeel is het levens-
reddend optreden ondergebracht
onder de noemer 'eenvoudige en

(ADVERTENTIE)

ALLEEN ZONDAG OPEN van 13.00 u. tot 18.00 u.

GROTE LEEGVERKOOP
L Grote keuze!!!
le„ere n kuipbankstellen van 599- voor 3995,-- kuipbankstellen van 4395- voor 2895,-

Oïasten van 4395■" voor 2395>-üj odkasten en Drentse kasten van 4295- voor 2295,-
WiT enz.... Kstelkussens polyether, verschillende dessins,

° stlJks van 1295,- VOOr 695,-
-ve koudschuim van 1695,- VOOr 995,-

-n? ■ tafels, stoelen, losse tweezitters, losse fauteuils, kleinmeubelen enz.
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straat was waar de brandweer
moest zijn.

Twee jaar en terugbetaling 100.000 gulden geëist

Hasjhandel wordt niet
gedoogd in Maastricht

Limburgs dagblad provincie

band met haar gemeentegarantiebe-
leid. De nieuweregeling dupeert zo-
wel kopers als verkopers, zo stelt zij.
Kopers krijgen hun hypotheek niet
meer rond en verkopers komen hun
pand niet meerkwijt. De vereniging
houdt de gemeente aansprakelijk
voor de schade die eigen huisbezit-
ters lijden en eist dat de gemeente
de regeling onmiddellijk weer in-
trekt.



Muziek

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

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

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

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

Nieuw!! Yamaha synthesizers
SY77 en SYSS, module TGSS uit voorraad leverbaar.

Een nieuwe manier van klankopwekking.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48. Stem. Tel. 04490-33227.
ma. t/m za. open, do. koopavond.

Het prijsbrekende muziekparadijs.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
JUKE-BOX Wurlitzer, 1961
en Seeburg in donk.' eik.

' kast, 04450-4240 na 18 uur
€lka OMBS BEGELEI-
DINGSAPP., pr.n.o.t.k. Tel.
045-425091.
Te koop eiken PIANO
’400,-. Tel. 045-257332,
na 18.00 uur.
PEAVEY TNT-150 basverst
’1.175,-; Pearl 8 kan.
stereo mixer ’ 500,-; Wash-
burn B-10 basgitaar en

.koffer ’550,-. 045-351546
na 18.00 uur.
GITAARLES? Voor jong en
oud, in alle stijlen. Bel Paul
Gerards, 045-251598.
Te k. DRUMSTEL Tama,
hagelwit, 5-delig, mcl. bek-
kens en hoezen, oliedruk-
vellen, i.z.g.st., geh. compl.,
met krukje. Tel. 045-418302
Te k. ORGEL Dr. Böhm, en
midi en expander stereo.
Extra eindverst. en boxen
150 Watt, samen of app.
T.e.a.b. 045-417589.

_STEMMINGSMUZIEK voor
feestdagen, bruiloften en
kermissen. Tel. 045-323305
Te koop tenor SAXOFOON
merk Rapoon, i.z.g.st. Tel.
04490-10933.
Te k. elec. GITAAR Sunn/
Mustang met elec. stem
app., hoes, stand., kabel.
Nw.pr. ’ 650,- 2 mnd. oud
’400,-. J. v. Stolbergstr. 24,
Landgraaf (Kakert).

Yamaha Electone MC 400
ORGEL compl. met ritmi-
sche begel. met 16 verseh.
regist. en recorder, nw.pr.
’B.lOO,- weg. omst. slechts
’4.975,-. 045-227141.
PIANO te koop gevraagd.
Tel. 04490-16580.
Te k. v. part. div. proff.
GELUIDSAPPARATUUR v.
orkest/PA: Bass-bins, Mid-
en Hoogboxen, versterkers,
cross-over, monitors, 24-
-kan. mixer, multy-kabel,
micro's, slight-cases. Nog
geen jr. oud. 04492-3824.
DISC-JOCKEY biedt zich
aan voor alle feesten. Tel.
045-218071 na 18.00 uur.
DRUMSTEL Kings en Pearl,
11 delig, mcl. Syncussion en

Pads, compl. ’ 1.500,-. Tel.
077-516493
Te k. Mirage Sample KEY-
BOARD en Roland UllO.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-216139
Te k. PIANO, merk H. Ullrich
Dresden, vr.pr. ’1.675,-.
Tel. 045-722193.
Te k. electr. ORGEL merk
Honor, type Symphonie 76,
tel. 045-216734

Verzamelingen
Te koop: POSTZEGELS W-
Europa (óók NL) gebruikt en
ongebruikt, cataloguswaar-
de ’ 168.000,- a ’38.500,-
-(23%); vrijblijvende bezich-
tiging overal mogelijk. Br.o.
nr. B-4049, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Kunsten Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN. De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.
vrijd. zaterd.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!

Compl. antieke eiken OMA-
SLAAPKAMER te koop. Tel.
045-310706.
Te koop eiken SLAAPKA-
MER uit 1920, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-422088.
Te koop gevraagd dames en
heren FAUTEUIL Biedeme-
yer-stijl (grootmoeders-stijl),
slechte st. geen bezw. Tel.
045-210942.

Te koop 2 x 1-pers. antieke
Oosterrijkse BEDDEN. Tel.
045-228527.
Gevraagd: reklame-,
EMAILLEBORDEN (ook be-
schadigde).Tel.o44s4-5741
Te koop antieke Henri II
BUFFETKAST ’ 900,- en
div. klass. lampen. Hand-
vorm 19, Schaesberg.
Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse
kasten, salontafels, antieke
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-ANTIEK Val-
kenburg, Wilhelminaln. 59,
04406-13874. Dag. maar
ooJ<Jederezondag^eopend.

cExclusiefCopie

S-^_______________________________j. Opvattend aanbod van
ll ife^rvo^copie-amiek:
IB prachtige collectie massief
II aken meubelen in diverse

| IL—ilß gloedvolle tinten

! geven"pttag

1C^3& nadert informatie o\trons
mooie assortiment.
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BETER MEUBEL
Bunnaa. Btm 127.3572 UlClt T«I 09 . 321163380!

Braderieën/Markten

» Snuffelmarkt te Gronsveld
Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei in de Tennishal te

Gronsveld. Uitsluitend voor particulieren. Openingstijden
van 11.00 - 18.00 uur. Informatie reserveren:

Tel. 04408-1908.. Org. Sup. Ver. Kon. Harmonie Gronsveld.
JAARMARKT Hulsberg. 2e
fiaasdag (16-04-90) nog
plaatsingsmogelijkh. Inl.
04405-1446,3031.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073
!

Te koop gevraagd
Wegens grote vraag hebben wij interesse in:. * goede GEBRUIKTE POLYESTER SPEEDBOTEN,

SPORTBOTEN en KAJUITBOTEN met binnenboord- of
buitenboordmotoren.

* goede gebruikte BUITENBOORDMOTOREN
Watersport "De Tip"

- Maasbracht. Tel. 04746-3161.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling,
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109. Geleen.
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.
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
tJ4S-212371.
Bel vandaag! 0932-
57786810 als u DAMES-
POCKETS te koop hebt
zoals: Bouquet, Intiem,
Candlelight, Jasmijn, Love-
affaire en alle mog. andere.

Gevr. SM-SPULLEN of kle-
dingen en materialen. Tel.
04490-23203.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
STACARAVAN in omg. van
Maastricht. Opgave pr. en
plaats Br.o.nr. B-4020 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te k. gevr. KNIKARMMAR-
KIES v.a. 4m. br.zwembad-
filterinstall .plus toebeh.,
zonnenpanelen. 045-
-224700/259527.
Gevraagd: reklame-,
EMAILLEBORDEN (ook be-
schadigde).Tel.04454-5741
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
Te k. gevr. PBNA polytech-
nische zakboekjes uit'de 30-
-e- 40-er en 50-er jaren.
Enigzins beschadigd geen
bezwaar. Tel. 045-413462.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

Diversen

Kleine Ondernemer
voor 'n deskundig MILIEU- en veiligheidsadvies (o.a.

aanvr. Hinderwetverg.) Bel. 045-714627 na 14.00 uur.

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2
Ëta_aJflï__l3ll__M

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
Te koop panklare

halve varkens
04743-1216.
PREEKLIJN

HET WOORD
06-320.327.98

50 et p/m
Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Het PICCOLOTEAM van het
Limburgs Dagblad bestaat 1
jaar en viert feest! Profiteer
en informeer naar onze tij-
delijke aanbiedingen. Bel nu
045-719966. Het Piccolo-
team regelt 't wel.
Te k. JUKE-BOX bwj. 1955
erf antieke Friese stoeltjes
klok. Tel. 045-224224.
Te k. nwe. RACEFIETS 12
versn. 58 cm ’ 750,-; Duitse
salonkast 2.90 m ’600,-;
kloostertafel m. 6 stoelen,
mass. eiken ’450,-. Tel.
045-230234.
Te koop 4 ROTAN stoelen
met kussen en tafel; kleuren
tv met afst.bediening, 6
mnd. oud. Tel. 045-274227.
Te koop ZEECONTAINER
Playwood 6 mtr., geventi-
leerd, met dubb. slede, i.g.
st, ’6.000,-. 045-459415.
Te k. 19 ingeb. banden Kath
ILLUSTRATIE mcl. oorl. ja-
ren, gr. hist. waarde. Tel.
04490-25495.
Te k. 2 ZONNEBEDDEN en
2 tuin-ligstoelen i.z.g.st. Tel.
045-457326.
Te koop Kip CARAVAN 4-
pers. met ijskast en voortent
pr. ’ 2.250,-; buffetkast met
spiegels. Aan de Linde 18,
Nieuwstadt.
Te k. 8 FRITURE-AUTO-
MATIEK-AUTOMATEN.
Tel. 04406-14111/15323.
Te koop ROMMELMARKT-
SPULLEN met pim. 200
LP's, pr.n.o.t.k. 045-229001
KANTELPOORT 250x200
’75,-; jongensfiets tot 12
jaar, z.g.a.n. ’ 100,-. Tel.
045-352132.

Te k. HONDA MT, bwj. '86,
naaimachine merk Brother,
ronde marmeren salontafel
(I. groen), hoogslaper met
kast en bureau, 3-pits buta-
gasoven, 04454-3812
Te koop TUINFREES en
aanhangwagen. Tel. 045-
-213393.
Te k. weg. verh. honderen
(6x2 m), hekwerk, 2 duiven-
hokken (10x2 m en 5x2 m),
div. afrasteringsmat., oud
eiken BED, 1 pers. bed, 4-
pits gastoestel. 045-419034
Te k. aangeb. witte wastafel

’ 50,-; BUTAGASGEISER
’75,-; Zibro Kamln kachel

’ 250,-. 045-253594.
Te k. grote partij kleinvak ar-
tikelen, w.o. RITSEN alle
maten en kleuren, duet
naaigarens pim. 200 kleuren
enz. T.e.a.b. 04493-2143.
Te k. dubbel beds grof
BREI-MACHINE nieuw! tel.
04493-2143.
Te k. houten BALK afm. 20x
8 cm, lengte 480 cm, golf-
platen, eterniet afm. 100x
100 en 150x100. Nokken,
windveren en lichtplaten.
04740-3429 of 4512/4359.
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 t.v. 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
Te k. mooi BED ’350,-,
hanglamp ’ 150,-, K.t.v. met
teletekst Vi jr. oud ’ 750,-.
Te bevragen 045-463698.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.

Ons bedrijf is gespecialiseerd op het
gebied van verkoop en verhuur van
montageliften en hoogwerkers.

Voor onze service-dienst zoeken wij op korte termijn een

SERVICE-
TECHNICUS

voor het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
vanuit onze servicewerkplaats te Stem.

Wij zoeken een enthousiast persoon met een
LTS/MTS-W-opleiding (of gelijkwaardig) die na een inwerkperiode
zelfstandig een verantwoordelijke taak gaat vervullen. Kennis van
elektronika is gewenst.

Wanneer uw interesse uitgaat naar een verantwoordelijke en
levendige baan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan:

Heidekampweg 4, Stem W^aW/\C^ -_
Postbus 111, 6190 AC Beek M £^Jr^JTel. 04490-37474

" HOOEWtHHSYSTEWEN

| Internationaal Expeditie-en Transportbedrijf BV

LIMIJ Internationaal Expeditie- en Transportbedrijf te Kerkrade is een
samenwerkingsverband van Limburgse expeditie- en transportbedrijven dat in
de markt opereert als dienstverlener voor transport, distributie, expeditie, op- en
overslag, loodshandling, douanefaciliteiten etc.
Door méér te bieden dan alléén vervoer van A naar B is zij een betrouwbare
partner geworden voor haar vele klanten in binnen- en buitenland, welke van de
verschillende logistieke diensten van LIMIJ gebruik maken.
Door de uitbreiding van ons totale vervoerspakket naar en van alle Europese
landen, het toepassen van wissellaadbakken binnen het gecombineerdevervoer
en de toename van containershipping naar o.a. USA en Canada, zoeken wij op
korte termijn voor het hart van ons bedrijf - de autoplanning - een ervaren
doortastende en efficiënte »

PLANNER (IWV)
die binnen het huidige team de nodige aktiviteiten kan helpen'ontwikkelen om
doeltreffend en flexibel de opdrachten van de verladers af te wikkelen. Wat wij
vragen is ervaring in het (beroeps)goederenvervoer4 goede en algemene
talenkennis (naast Frans, Duits, Engels misschien ook Italiaans of Spaans?). een soepele opstelling inzake werktijden, prima omgangsvormen, handig met
telefoon, fax, telex, viditel, computer etc, een gezonde dosis werklust en een
Wij/Europa 1992 gevoel voor onze klant, de vervoerder én de chauffeur.
Kunt u bieden wat wij vragen, dan hebben wij voor u een goed salaris met
moderne secundaire arbeidsvoorwaarden, een aktieve en plezierige
werkomgeving en een team van kollega's dat kordaat en slagvaardig voor haar
taak staat.

Tevens hebben wij een leuke jobvoor iemand die attent én aktief de funktie kan
vervullen van

ASSISTENT(E) PLANNING
Zij hij zal samen met de planners van de afdeling verantwoordelijk zijn voor de
administratieve afhandeling van de transportdossiers, het verwerken van de
nodige informatie, kontrole op in- en uitgaande fakturen, faktureervoorbereiding,eigenlijk teveel om op te noemen, maar zeker héél afwisselend.
Ook hier veel buitenlandse kontakten, dus een talenknobbel is welkom!
Telefoon, fax, telex, computerterminals zijn basisgereedschappen.
Van aanpakken weten en haar of zijn vrouwtje/mannetje staan is een must. Ookvoor deze baan geldt een goed salaris met daarbij behorende voorwaarden.
Leeftijd: zo vooraan in de twintig met een opleiding op MEAO-nivo.
Geïnteresseerd in één van deze banen? Schrijf dan een korte, krachtige brief
aan ons adres! Faxen mag ook!
Limij BV, Postbus 1247, 6460 BE Kerkrade
Industrieterrein Spekholzerheide. Tel. 045-424343. Fax: 045-425404

International Cargo and Logistics Between Today and Tomorrow
- b7896
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Harcros Chemicals 8.V., Haagen House, een mid
bedrijf te Roermond, produceert stearaten en stab
onder meer tenbehoeve van deP.V.C.-, rubber- ef
verwerkende industrie.

Voor onze afdeling Bedrijven vragen wij een

materials manager n

Deze functionaris, die rechtstreeks rapporteert a 3
Workdirector, zal o.a. devolgende werkterreinen 1
verantwoordelijkheid mogen rekenen:

" de magazijnorganisatie;

" planning en voorraadbeheer;

" transportzaken;

" wegen en terreinen.

Defunctionaris zal de logistieke processen in de o
neming coördineren en daarbij leiding geven aan <, toegevoegde medewerkers.

Vereist:

" afgeronde opleidingVervoersakademieof Bedn
(HBO-niveau);

" aantoonbare ervaring op voornoemd werkterrei
voorkeur opgedaan in een produktiebedrijf

" leeftijd 30 -35 jaar.

" Een psychologische testkan tot de selectieproce<
behoren.

Belangstellenden nodigen wij uit hun schriftelijke s<

«terichten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen He
t.a.v. deheer J. Kohlen, Molenweg 10,
6041 KV ROERMOND. Tel. 04750-91777.

rIAKLKU J Harcros Chemie
CHEMICAt GROUP Haagen House 'muammmmmmmwmÊ^^a^^m^Bmwmm^i^^^^Êi^^^^^^^mmmAMumw^

t Katholiek Pius-Centrum
voor Bejaarden

te Hoensbroek zoekt op korte termijn

- gediplomeerde bejaarden- of
ziekenverzorgenden m/v
voor full-time dienstverband;

- keukenhulp
voor 2 uur per dag.
i

Voor alle functies geldt: - genegen zijn in wisseldiensten te werker- salariëring conform CA.O. bejaardenhuis

Sollicitaties binnen 10 dagen richten aan
directie Katholiek Pius-Centrum voor Bejaarden,
Mettenstraat 2, 6431 NW Hoensbroek. I_____________________

I

fI^HW Hellebrekers Bouwbedrijf B.V. is een middelgroot bouwbedrijf, gespecialiseerd
B;l .^^^ in da9eliJks onderhoud en groot onderhoud alsook verbouwingen aan woningen, A
B.;.._._;::::^^L gebouwen en winkels. JA

;;;;::::: Voorts is het bouwbedrijf gespecialiseerd in de montage van alle soortenp;.;;;;;.;.:. .:::|::--J^^ gevelkozijnen, zowel kunststof, hout alsook aluminium.

H ; " . 'I Wegens groei wan de onderneming en uitbreiding van onze :B":lli:::::;:::::::::::::H activiteiten zoeken wij op korte termijn een uitbreiding van ons aww^'--'-''wwB ...11ii1i1iP1i:.......::B team'in de functie van: :: ::::::B

81111111111lONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN M/V M jl
I I Taakomschrijving: ........::n>BBvß■:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::H " geheel zelfstandig organiseren van de gehele uitvoering van ;..::....>.:-::.:..:■
■£: .^x .:;i;Oi;JH

_
_£:$H de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden alsook :..... .::.B;-8v:::B■';:>: ."x.^hh!? .!:_■:£:.:B onderhoudsprojecten en of verbouwingen; :........SS:.._BB:^S:-:v:-:bl~_ii-::::::: ::.B' " het voeren van de werkadministratie bij het werk behorende; ..:;... .h£;-:...8 L_L____

B;::::Së.:::::::8§S8\:::::::::::H " controle op de kwaliteit van uitgevoerde werken; fl m____*

fl; .:j .88^. .oSSc.:::::::B " het onderhouden van contacten met de opdrachtgevers b......:...:. ....._B
fl::::::::8v§88vv88v:::::.vfl Functie-eisen: :....;....;...;!:;..::::flB ....._----------: .'i-B " opleiding minimaal MTS-bouwkunde of gelijkwaardig met als __
B .....£:_;_:-:-:-:$:-: ...fl voorkeur een timmerwerkachtergrond; :::::....j:!.jj ...*"""""'■ _______J
B:::::::::::8v88&!"""':v::::::::B " ervar'n9 minimaal 5 jaar in soortgelijke functie; . .:.:....j1..i.j...:i _.BB:::'::::::::::_____::-::"":::::::B " flexibele instelling en improvisatievermogen; . .il. ..jij:..!!:::.. _B ■■■
H:::::::::::::ÏÏïvï:::::::::::;::B " klantgericht denken en ook werken; :":":":" .«.«'jv-v^fl QQB:.....::::-::::::_.::..::::::H "in staat zijn om in een hecht team zelfstandig te kunnen ....ii!!! ..'—"—""""BB-i-i-i-i-i'i-ivSv*'^" .:':'B werken; :...il.iii:.:::::::: ::.:B ___^^
B-ivi-i'i-i-i-iÏÏvï-i-i'i-i'iß " rijbewijs BE; , :::'!'flH:::::::::::::::::>:__::-::::::::::B * 'ee,t'Jd 'ussen 30 en 40 jaar fl _b_-^

B::: _. .....■':?__-:-: .._.■ Wii bieden: .Ép:....... .B g"^B:::\::::::\::::::::_.._-:::::::H " een interessante en gevarieerde baan; :;.;:!;!:!.::......-:BB-i. ."i-i-'-i-'-'-'-'-Si-'-'-'-'B " een grote mate van zelfstandigheid; .nÖÖ!;!:.......:::8B:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i'i->K-i-.i:i;iß " prettige werkkring met goede vooruitzichten; iiilll.il _::......vB8^x.... .:x>:_._. .fl " goede arbeidsvoorwaarden; ;;;.hhk':-:*:-:-;-:':->^HB'—'-'-'^^-'—'-'-'—B " salaris in overeenstemming met de functie. sllüs.::.._.': ___B
B::::::::;::::::::::::::::_::..::::B Het werk9eb'ed: BB-'-'—'-'-'-'-'-'—'—B * Zuid-Limburg met als standplaats Kerkrade. ■■.:.: ......—i.:::B
B::;':':':':':::':';':':':':""'":B w solllcl,atle alsmede het curriculum vitae kunt u sturen naar :::;:::::::::: _Bfl-XXXXXXX _ _-X-B onze directeur de heer L.J.M Derissen, p a Hellebrekers ......::flBi:i:i:i'i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:-:£:B Bouwbedrijf 8.V., Locht 42 81, 6466 GW Kerkrade. :::X. _B8:........ .::::::.:::X..8 Wij verwachten uw sollicitatie binnen 14 dagen na plaatsing van
8:................::.fl deze advetfentie.

..':':.......':": _. _fl &7166

I^^ hellebrekers ö^l\—l i I
Locht 42 B16466 GW Kerkrade Tel. 045 - 41 67 70
■

1 *

F —^— [
Huize Maasveld
i/

HuizeMaasveld is een centrum voor van alle leeftijden,
geestelijk gehandicapten in de regio In ons centrum verblijven 300 'Maastricht - Heuvelland.Binnen m, bewoners. Ook aangeestelijk g

kleinschalige en moderne Jf_/-~»_k. kts gehandicapten uit de regio worden eakkommodaties bieden wij _*ü_rêcJ*§S__"~--—-^«£>\ dienstenverleend in devorm van jj
uiteenlopende funkties zoals wonen, f /C^, ,T^T \/_ dagverpleging,kort verblijf enz.

dagaktiviteiten, rekreatie en JjlJMf^ ■'ia«s —— Bül^ Ten behoeve van depermanente
bewegingsaktivering, begeleiding, ""&i<)»s~'V_ lj V?i> zorgverlening aan onze bewoners

verpleging en behandeling ten '-° -" .. . >-5 *'■ werken in Maasveld ca. 280 mensen' I
behoeve van geestelijk gehandicapten diversedisciplines.

De Civiele Dienst draagt zorg voor de adequate en efficiënte uitvoering van hotelleriekfy
voorzieningen binnen de instelling.

Daartoe is de dienstonderverdeeld in 2 sectoren: sector voeding (keuken, magazijn e$
intern transport); sector interne service (schoonmaakdienst, garderobedienst, receptie elli

extern transport).
Binnen de Civiele Dienst van Huize Maasveld te Maastricht is de funktie vakant van: k

hoofd civiele dienst m/v
Taken:

het geven van leiding aan de Civiele Dienst; het afstemmen van deciviele dienstverlening
op het totale instellingsgebeuren; het geven van uitvoering aan het personeelsbeleid; h.6'
inkopen van goederen; het geven van directe leiding aan de sector Interne Service; bc'

onderhouden van contacten met derden.
Vereisten:

diploma Hogere Hotelschool of diploma THW; uitstekende leidinggevende en sociale
vaardigheden; ervaring in een soortgelijkefunktie binnen de gezondheidszorg strekt W

aanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden:

conform deCAO voor het Ziekenhuiswezen.
Nadere informatie omtrent deze funktie kan worden ingewonnen bij de Heer Drs.

G.Kampschöer, Plv. Algemeen Direkteur van deStichting St.Anna te Heel (04747-1641 )■
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding van vakaturenummer

90013Mterichten aan de dienst Personeel en Organisatievan onderstaande Stichting/
Postbus 5001,6097 ZG Heel. -

Huize Maasveld maaktdeel uit van de in totaal ca. 1000 geestelijk gehandicapten,
Stichting St. Anna te Heel, samen met Huize #VvO__A 'n leeftijdgroepen van 8-15 personen.

St. Anna te Heel en Huize Op de Bies te I Ze worden verzorgd door ca. 900
Schimmert. In dezedrie instellingen verblijven Wfl I medewerkers.

■ Stichting St.Anna
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GROENE KRUS
Gulpen - Vaals - Wittem: tel. 04454-
-5000.
Margraten - Valkenburg: bellen
met plaatselijk wijkgebouw.
Amby - Eijsden - Gronsveld - Heer -Maastricht: tel. 043-251151.

Maastricht: Dierentehuis E.Geb-
hard, tel. 043-632197. Dierenambp
lance, dag en nacht, tel. 043-643016
Dieren Info Lijn, dag en nacht, tfl
043-644004. ,

DIERENARTSEN

Een van de inbraken vond plaats bij
Taverne Jean aan de Spoorweglaan.
Via het kelderluik kwamen de da-
ders in de caféruimte waar de kassa
werd opengebroken. Er was overi-
gens geen buit.
Ook café Charlemagne aan het
O. L. Vrouweplein kreeg die nacht
via de kelder ongewenst bezoek.
Ook daarbleek de kassa leeg te zijn.
Twee gokkasten werden openge-
broken en dat karwei leverde een
bedrag van 1600 gulden op.
Bij café Akerpoort aan de Mgr
Schrijnenstraat bleef het bij een po-
ging. Een week eerder is er ook een
inbraakpoging ondernomen bij een
café aan de Kakeberg.

MAASTRICHT - In korte tijd von-
den in Maastricht drie inbraken
plaats in cafés waarbij de daders
zich toegang verschaften door het
openbreken van een kelderluik. De
politie van deze stad adviseert in dit
verband de kasteleins uit preventief
oogpunt ervoor te zorgen dat het
kelderluik van hun cafépand tegen
inbraak beveiligd is.

Cafés doelwit
van inbrekers

bioscopen
MAASTRICHT
'I: Born on the fourth of july, dag.
I uui, za en zo en wo ook 14.30 uur.

'ern Nights, dag. 21 uur, za en zo ook
|uw 18.15 uur. Honey, I shrunk the~ *a en zo 14.30en 18.15 uur, wo 14.30., Next of kin, dag. 21 uur. Wings of

'"" dag. 21 uur, za en zo ook 14.30 en
3 5 uur, wo ook 14.30 uur. Cinema-Pa-
>f" Koko Flanel, dag. 18.45 en 21.30

' *a zo wo ook 15 uur. The war of the
<*■ dag. 18.30 en 21.15 uur, za zo wo15 uur. Dead Poets Society, dag.u en 21.15 uur. Oliver & Co., za zo wo
JUr Lumière: A short film about
:'dag. 20 uur. Talk Radio, dag. 21

.Torch Song Trilogy, dag. 22 uur.
flerfilmhuis Zoem: Derode kous. zo

exposities
MAASTRICHT
tf 'e Signature, Kapoenstraat 24.

expositie van steeds wisse-
* objecten. Open wo t/m vr 13-18
*a 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,

"'straat 43. Installations, mixed me-*an Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
za 13-18 uur. Bonnefantenmu-

*» Dominikancrplein 5. Werk van
'dore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-
j^n van Richard Serra. T/m 27/5.
*'di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
.GalerieLa Dependance, OL Vrou-
'e'n 24. Grafiek van Frans van Klin-
■"„.Tm 26/3. Open wo t/m zo 12-17.30

" Sitnera, Bogaardenstraat 40b. Werk
'{"artmut Bonk en Shinkichy Tajiri.
PW. open di Vm za 13.30-I8uur. Ge-"alshuis, Vrijthof 47. Aktuele Kunst
[«est-Duitsland. T/m 2/4, ma 13-16
f.ai t/ vr 11-16 uur za 11-14uur. Schil-mn van Kees Barten. Van 6/4 t/m
C Stenen, papier, glas en foto's van
""n Boijens. Perroengalerij, Vrijt-

IA Aktuele Kunst uit West-Duits-
;- Natascha Mann, schilderijen en
lfik. Samuel Rachl, installaties. T/mpa t/m vr 13-18 uur en za 13-17 uur.
,' Herbenusstraat 89. Voor-presenta-

Winters Prijs. T/m 25/3. Ga-
' Dis, Tafelstraat 28. Nieuw werk
"wianne van der Heijden. T/m 11/4,

" Wo Vm zo 13-18 uur. Galerie Fah,
sselsestraat 80. Werken van Miro,

Bram Bogart, Bram van
fi* en Jan Cobbaert. T/m 26/3, open
E 1» zo van 13-17 uur. Dominikaner-
!*" Centraal Zuid. werk van twaalf
Jpenaars uit de provincie Limburg.
L 29/3. Galerie Schuwirth & vanP'den, Rechtstraat 64. Monotypes
Mnne Wind. T/m 15/4. opendo t/m zaï'4-18 uur. Kamer vanKoophandel,
t °_t 2. Expositie van Bert Roijen.
[ W6, open van ma tm vr tijdens
Jöoruien. Universiteitsbibliotheek

«^Universiteit Limburg. Tentoon-
jlnß van M.H.J. Schoenmaekers., '3/4, open ma, wo en do 9-18 uur, di

' uUr, vr 9-17 uur en za 10-14 uur. Vij-
i.j!*l. Vijverdalseweg 1. Fototentoon-
Lllf>g 'Vreemde Wereld' van Chris de

Sh. T/m 31/3. Galerie Artisart, Grote
£ht 43. Expositie van Ger Stallen-e- Van 24/3 t/m 28/4, open di t/m za

' 13.30-17.30 uur. Galerie Wolfs,''-brugstraat 69. Expositie van beel-, en (-'delsmeedwerken van Jet' Wis-
JjjL Van 25/3 t/m 22/4, open wo en vr."uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en
'Jl7 uur. Galerie Amarna, Recht-
St 84. Openingsexpositie met werk
L"rudy Kleijnen, Maggie de Moor en

1 |^ppe Kersten. Van 30/3 t/m 5/5, open
'm vr 12-18 uur, za 12-17 uur. zo 13-
Uur. Stadsschouwburg, Expositie

' teriaud Levigne. T/m 18/6. Galerie
"n, St. Nicolaasstraat 26c. Beweeglij-
K'anksculpturen van de Akense kun-
"aar Mladen. Tm 14/4, open wo t/mvan 16-20 uur. Kasteel Bethlehem,
|ere Hotelvakschool, Jeruzalemweg
'"eefdrukken: 'Stiertjes of de zonen, ot Lucas' van Paul Bartels. Vanaf
° 23/5, open ma t/m vr van 9-17

in gesprek

Vóór carnaval waarschuwde de
Maastrichtse politie met name de
friturehouders voor de praktijken
van een groepje inbrekers. Na een
periode van betrekkelijke stilte blij-
ken de inbrekers hun aandacht nu
op cafés te hebben gevestigd.

Einde conflict schoolbestuur en architect in zicht

APOTHEKEN
Maastricht: van 23 maart 18 uur tot
30 maart 8.30 uur apotheek Sijster-
mans, Dr.v.Kleefstraat 2-4, Maas-
tricht West, tel. 043-432630 en apo-
theek Ten Hom. Scharnerweg 133-
-135, Maastricht Oost, tel. 043-634840,
dag en nacht.
Eijsden: Wilhelminastraat 50, Eijs-
den, tel. 04409-3121, zaterdag en
zondag van 12 tot 13 uur en van 18
tot 19 uur.

TANDARTSEN

Valkenburg - Bunde - Meerssen -Margraten - Berg en Terblijt - Ca-
dier en Keer - Schimmert - Ulestra-
ten: tandarts Stegen, Stationsstraat
56, Meerssen, tel. 043-642268, spoed-
gevallen zaterdag van 17.30 tot 18
uur, zondag van 12 tot 12.30 uur.

Mergelland - Ransdaal - Bocholtz -Gulpen - Vaals - Simpelveld - Wit-
tem - Wijlre - Epen: tandarts Jans-
sen, Hofstraat 9, Nijswiller, tel.
04451-1969, zaterdag en zondag van
11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot 18
uur.

Maastricht: tandarts Abbink, Heyè-
daal 16, Maastricht, tel. 043-610177,
zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur
en van 17 tot 18 uur.Wittem betaalt alsnog

kosten van verbouwing

Het was de bedoeling pas publici-
teit te zoeken wanneer we inhoude-
lijk goed op dreef zouden zijn. Het
volgende heeft dat streven door-
kruist. Onlangs hebben een paar po-
litieke figuren zich aangemeld als
lid van onze groep. Deze personen
hebben zonder overleg met Milieu-
groep Meerssen, zonder medeweten
en zonder kennisgeving aan ons een
zogenaamd milieusteunpunt opge-
richt. Kennelijk zochten ze eigen
publiciteit met het oog op de verkie-
zingen en daarmee heeft de Milieu-
groep Meerssen Kerngroep Milieu-
federatie niets van doen.

Wiepke van de Vliet, voorzitter
Els Derks, sekretaris

Milieugroep Meerssen Kerngroep
Milieudefensie

In het Limburgs Dagblad van 13
maart 1990 stond dat een zoge-
naamd 'Milieusteunpunt' in Meers-
sen is opgericht. Om misverstanden
te voorkomen willen wij het volgen-
de onder uw aandacht brengen. Op
verzoek van een aantal personen uit
Meerssen is daar in het najaar van
1989 een milieucursus gegeven door
Milieudefensie. Daaruit is voortge-
komen de 'Milieugroep Meerssen
Kerngroep Milieudefensie', die in
januari 1990 van start is gegaan. De
groep draait inmiddels mee met de
landelijke actie van Milieudefensie
over verpakkingen. Wij hebben
reeds meegewerkt aan milieupro-
jekten op een paar scholen.

Milieugroep

WETSWINKEL
Heuvelland - Gulpen: Willem Vlie-
genstraat 4, tel. 04451-1540, maan-
dag van 19 tot 21 uur.
Maastricht: Stationsstraat 36, tel.
043-250749; Capucijnenstraat 43, tel.
043-288506, alleen donderdag van
18.30 tot 21 uur.
Margraten: Burg.Beckersweg 67,
Mheer, Groene Kruisgebouw.
spreekuur elke 2e en 4e donderdag
van de maand, tussen 19 en 20 uur.

KANKERCENTRUM LIMBURG

Maastricht: Parallelweg 45 C, tel.
043-219955, iedere werkdag van 9 tét
12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uut,
behalve woensdag.

Excursie
Brussel

Regioredactie
Mergelland

Valkenburg,
j °4406-15045
>450-2431

nD|dden. chef045-441892
>406-15116

$ /! Jeurissen,045-463856
Redaactie Maastricht

4?ra9Stra, chef
Öèu45-710317
§043-432886

n^ Ro"sseau,

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

# Pastoor Janssen en bouwbegeleider Pierre Bemelmans voor de Lourdesgrot, die een flinke
restauratiebeurt krijgt.

EyS-TRINTELEN
Mm
era ',e Sio2. Trintelerweg 4. Recente

6^ van Noor Camstra. Horst
H) jo,'s en Geert Schreuder. Van 1/4
*»s. ' open do Vm zo van 13"17 uur-De^j'hdag gesloten, paasmaandag ge-

DE BEEK
K *entehuis. Raadhuisstraat 9. Expo-
-1 ia an sculpturen van Math Kampen
~ ndschappen van Ad Stauder. T/m
ia (.h

Pen ma t/m vr van 8.30-12.30 uur,
4. 17 n do van 13.30-17.30 uur en zo van. uur. zo 1/4 van 11-17 uur.

DUIESTRATEN
'.80, ~.'De Sauveur'. Dorpstraat 21.
?'*k i van Jos Dir'x' beelden. Arme-

fis »nSen, gouaches en schilderijen.
J-ee. glas. Hein Severijns,
\ j-f,"l- Jan Tullemans, schilderijen.

1 Ui- *4, open van do t/m zo van 14-17

c adier en Keer
i,r?r,e De Keerder Kunstkamer,

10. Schilderijen van Jacque-van Dongen en brons van Miriam
erijns. Van 30/3 t/m 29/4, openvr t/mVa 1 13-18 uur.

MARGRATEN
((

*r«e Keramiek, Groot Weisden 48.
j

K van Natascha Rieter en Siegfried

'n skat. Open di t/m zo 13-17uur.
VAALS

Van Clermontplein 11.
'ld aarde bewaarde, . archeologische
i^sten. Permanente expositie. Kera-
-11 uit drie landen. T/m 1/4,open za en
on ,, 7 uw- Kasteel Vaalsbroek. Ten-
t/3 te"ing van Math Schroui'f. Vanaf

Voorjaarsconcert
in Noorbeek

GEULLE/WAALSEN - Nu eens
geen dringend verzoek om financië-
le steun maar een vraag naar nieuwe
leden. Dat is de wens, die bestuuren
leden van het kerkelijk zangkoor
St.-Franciscus in Waalsen uiten, bij
gelegenheid van het zilveren jubi-
leumvan drie leden: mevrouw Tine-
ke Ummels-Janssen en de heren
Huub Bollen en Math Pluis. Van-
daag wordt het drietal onderschei-
den met de zilveren medaille en de
draagspeld van de St.-Gregorius-
vereniging. Ook wordt hen een oor-
konde aangeboden.

Drie jubilarissen
zangkoor Waalsen

WITTEM - Het einde is in
zicht van een al twaalf jaar
durend conflict tussen de
Onderwij sstichting Wittem
en (de erfgenamen van) ar-
chitect Petit uit Heerlen.

De sleutel tot de oplossing van het
conflict ligt in handen van het ge-
meentebestuur van Wittem. De raad
moet namelijk bereid zijn 115.000
gulden te betalen aan de erfgena-
men van Petit om de slependeaffai-
re uit de wereld te helpen.
Gaat de raad akkoord dan zal de ge-
meente met het schoolbestuur moe-
ten gaan overleggen op welke wijze
de komende jaren nog andere nood-
zakelijke uitgaven kunnen worden
gedaan. De 115.000 gulden worden
geput uit de onderwijsreserve.
In 1978 en 1982 werden er door ar-
chitect Petit werkzaamheden uitge-
voerd aan de basisscholen in Wahl-
willer, Partij, Mechelen en Epen.

Achteraf ontstond er stevige one-
nigheid over de hoogte en de recht-
matigheid van verschillende door
Petit bij de onderwijsstichting inge-
diende nota's voor de verrichte
werkzaamheden. De gang van za-
ken vormde voor Petit aanleiding
naar de rechter te stappen. De pro-
cedure loopt nu, na twaalf jaar, nog
steeds.
Om nog langer procederen te voor-
komen hebben beide partijen nu in-
gestemdmet het treffen van een da-
ding. Dat betekent dat het schoolbe-
stuur 60.000 gulden plus de wettelij-
ke rente voor 1 april zal betalen aan
de erfgenamen van Petit.
Burgemeester en wethouders vin-
den het zeer begrijpelijk dat het
schoolbestuur een einde wil maken
aan de kostbare procedure. Zeker
nu dooreen onafhankelijke deskun-
dige is vastgesteld dat de kans van
slagen voor het schoolbestuur zeer
twijfelachtig is. Bovendien vindt
die deskundige het totaalbedrag
van 115.000 alleszins redelijk en
rechtmatig.

Lourdesgrot krijgt
grote opknapbeurt

Restauratie gaat 125.000 gulden kasten staande wand.
Het is de eerste keer dat de stichting
met zon grote opknapbeurt wordt
geconfronteerd. „In 1958 is er een
kleine restauratie uitgevoerd maar
dit is toch wel heel wat anders", zegt
Janssen. Als alles een beetje meezit
hoopt men op 1 mei het werk af te
hebben, zodat de vaste mei-vierin-
gen gewoon doorgang kunnen vin-
den.

De Lourdesgrot werd gebouwd in
1926 en is een natuurgetrouwe ko-
pie van de grot in Lourdes.

De stichting heeft inmiddels een re-
kening geopend bij de NMB-Val-
kenburg (67.98.23.220). Het giro-
nummer van de bank is 1057074.

Het stichtingsbestuur bestaat bui-
ten voorzitter Janssen uit Jos Schet-
ters (vice-voorzitter), Chrit Jaminen
Jef Wouters. Pierre Bemelmans
zorgt voor de bouwkundige begelei-
ding.

Ginn Palace
in-Gulpen

Binnen de vereniging zijn de jubila-
rissen al gehuldigd, maar pastoor
Kusters van de parochie Waalsen
wilde met de speciale viering alle
parochianen in de gelegenheid stel-
len hun waardering te tonen voor
het koor en speciaal voor de drie ju-
bilarissen.

HEERLEN - De afdeling Zuid-
-Limburg van de Nederlandse Ver-
eniging voor Weer- en Sterrenkun-
de organiseert op Koninginnendag
(30 april) een excursie naar het Ko-
ninklijk Meteorologisch Instituut
en de Koninklijke Sterrenwacht in
Brussel.

Maastricht

GULPEN - De Mergellandse rock-
formatie Ginn Palace geeft zondag-
avond een concert in disco-dancing
Galouppe in de Dorpsstraat in Gul-
pen. De groep, die vanaf half negen
optreedt, speelt een groot aantal
roek-covers van onder meer Whites-
nake, Van Halen en Deep Purple.

VALKENBURG - Er wordt mo-
menteel hard gewerkt aan het her-
stel van de Lourdesgrot op de Cau-
berg in Valkenburg. Een jaar gele-
den werd de stichting Lourdesgrot,
die het behoud en onderhoud ver-
zorgt, geconfronteerd met scheuren
in het pleisterwerk. De situatie
werd gevaarlijk toen er ook stukken
beton begonnen af te brokkelen. De
grot werd direct voor het publiek
gesloten.

Volgens pastoor Herman Janssen,

voorzitter van de stichting : „Verder
uitstel zou funest zijn geweest voor
de grot. Het wordt nu al een enorme
klus, die in totaal zon 125.000 gul-
den gaatkosten." De stichting heeft
vakmensen ingeschakeld, die tot de
conclusie zijn gekomen dat de gehe-
le betonconstructie moet worden
vernieuwd. In feite komen er vóór
de huidige mergelwand vijf nieuwe
lagen, met onder meer een ijzeren
bewapening en een kunstharslaag
ter bescherming. Het geheel wordt
met 200 ankers vastgezet op de be-

klein journaal

NOORBEEK - In Paviljoen Berg-
galm vindt zondagavond het jaar-
lijks voorjaarsconcert plaats. Aam
dit muzikale treffen wordt meege-
werkt door de drumbandvan schut-
terij St. Brigida, zangkoor De Een-
dracht en de drumband en harmo-
nie Berggalm. Het concert begint
om half zeven.

De drumband van de schutterij
opent onder leiding van Berto Loo
het concert, gevolgd door de harmo-
nie-drumband met instructeur
Frans Muijrers. De drumband telt
zondag bovendien zeven debutan-
ten uit de eigen opleiding. Het zang-
koor De Eendracht verzorgt onder
directie van Wim Vluggen een po-
pulair concert, waarna de harmonie
het nieuwe concertprogramma ten
gehore brengt. Ook de harmonie,
die onder leiding staat van Ben Ei-
sers, telt zondag vijf debutanten.

Margraten
Ginn Palace verheugt zich in een
groeiende belangstelling. De groep
was vorig jaar onder meer actief in
de Epense feesttent in het voorpro-
gramma van Normaal. De bezetting
van de jeugdige band is als volgt:
Robert Loozen (zang), Gianni Bag-
gen (gitaar), Roland Elissen (toet-
sen), Gaston Graaf (bass), Ivo Kik-
ken (drums) en Rig Kikken (gitaar).

redactie valkenburg tel. 04406-15045
Zondag houdt de heer Bodelier een
inleiding met dia's over de symbo-
liek van de schilderijen van Mare
Chagall en de rol die zijn Jood-zijn
daarin vervulde. Aanvang om half
drie.

SYNAGOGE

LUNCHCONCERT
Het amateursymphonie-orkest
Avanti uit Maastricht verzorgt zon-
dag vanaf half twaalf een lunchcon-
cert in het Stella Mariscollege aan
de Veeweg 2.

Lemiers

JUDO
Bij de clubkampioenschappen vanjudoclub Dracula is Liesje Loo uit-
geroepen tot judoka van de toe-
komst. Jos Lucassen werd judoka
van het jaar.

ROMMELMARKT
In de kleine zaal van buurtcentrum
Atrium en de vleugel van het jonge-
renwerk, Aureliushof 160, in Daal-
hof houdt 't Pleinsje zondag van
tien tot vijf uur een rommelmarkt.
De opbrengst is bestemd voor het
jongerenwerk.

BOEKENMARKT
In 'Zaal Ster der Toekomst', Bredes-
traat 19, wordt zondagvan elf tot vijf
uur een tweedehands boeken- en
platenmarkt gehouden. De entree is
gratis en iedere bezoeker doet mee
aan een loterij waarbij een aantal
boeken gewonnen kan worden.

VOORLICHTING
Het Groene Kruis houdt maandag
om achtuur een voorlichtingsavond
over vergeetachtigheid. Dat gebeurt
in de aula van de Rijksuniversiteit
Limburg, Tongersestraat 53.

LEZING
In hotel De I'Empereur, Stations-
straat 2, wordt maandag om half
acht een lezing gehouden over
astrologie door Marian Bollen.

ROMMELMARKT
De stichting Kinderopvang Naza-
reth houdt zondag van tien tot vier
uur een rommelmarkt in gemeen-
schapshuis Nazareth, Kasteel Rivie-
renstraat 45, in Nazareth. Deze acti-
viteit is door de stichting op poten
gezet om zo alles in het werk te kun-
nen stellen om in Nazareth een
voorziening voor kinderopvang te
realiseren.

Eys
CULTURELE RAAD

De culturele raad van de gemeente
Wittem houdt maandag in zaal
Weerts vanaf acht uur de algemene
ledenvergadering.

KAARTEN
De koppels Leo Seroo-Jan Maassen
en Jac Mullenders-Jan Houben heb-
ben zich geplaatst voor definale van
het kaarttoernooi van TVC Blauw-
Wit.

VALKENBURG - De viif vrouwen-
verenigingen in Valkenburg beleg-
gen een bijeenkomst waarop ge-
sproken wordt over de gezond-
heidszorg. Er wordt een inleiding
gehouden door mevrouw M. Aus-
sems met als titel 'Opkomen voor je-
zelf in de gezondheidszorg. Daarna
vindt een discussie over dit onder-
werp plaats.

De bijeenkomst is dinsdag in hotel
Amsterdam en begint om acht uur.

Enkele dames brengen ook een ca-
baretvoorstelling onder de naam
'Mengelmoes. De samenwerkende
verenigingen zijn de Hervormde
Vrouwengroep, het Katholiek
Vrouwengilde en de drie afdeling
van de Limburgs Vrouwenbewe-
ging uitBerg, Houthem en Schin op
Geul.

Vrouwen en
gezondheid

BLUESAVOND
In jongerensociëteit Camion wordt
vandaag vanaf acht uur een blues-
avond gehouden.

Meerssen

Het mandoline-orkest Alpenklank
neemt 31 maart deel aan het lande-
lijk concours voor mandoline-or-
kesten. ledereen is van harte wel-
kom om zondag om 17 uur de gene-
rale repetitie bij te wonen in café
Oud Lemiers.

ALPENKLANK

Wijlre

MARGRATEN - De volleybalclub
van Margraten tekent vanavond
voor de organisatie van de verkie-
zing van de sportman, sportvrouw
en sportploeg 1989 van de gemeente
Margraten. De avond begint om
acht uur in de feestzaal van café
Weustenraad. Als specialegast is de
bokser Arnold Vanderlijde in Mar-
graten present. Hij reikt ook de prij-
zen uit. Aansluitend aan de uitver-
kiezing houdt 'sportief Margraten'
een dansavond met het Trio Holly-
wood.

Margraten kiest
beste sportmensen

BERGHÖFER

De Original Berghöfer luisteren
vanavond een Beierse avond op in
Genhout/Beek.

Buurtclub Urn de kerk houdt zon-
dag vanaf 13 uur een wandeling
voor alle leden en hun kinderen. De
wandeling duurt ongeveer drie uur
en het vertrek is vanaf de Markt.
Aansluitend is er een gezellig sa-
menzijn in zaal Auwd Meersje aan
de Markt.

WANDELTOCHT

weekendagenda

ARTSEN
Woningbouw

na sloop
in Vaals

Zaterdag 24 maart 1990 "23

Schin op Geul: dokter M.Huyts
Graafstraat 21, Schin op Geul, tel
04459-2288.

Eijsden - Gronsveld - Mheer - St.
Geertruid: dokter Boersma, Rijks-
weg 8, Gronsveld, tel. 04408-1859.
Gulpen - Margraten - Mechelen -Wijlre - Wittem: dokter Huijben,
Heren Hofweg 6, Mechelen, tel.
04455-2525.
Valkenburg: dokter Th.v.d.Ploeg,
Broekhem 1, Valkenburg, tel. 04406-
-12892.
Vaals: praktijken Meindersma/Heij-
nen: dokter Meindersma, Maas-
trichterlaan 127, Vaals, tel. 04454-
-2744; praktijken Gerbers/Gerbers-
Kierkels: dokter Gerbers-Kierkels,
Pr.Bernhardstraat 4, Vaals, tel.
04454-1383, alleen spoedgevallen.

VAALS - Op de hoek van de
Boschstraat en he.t Van Clermont-
plein in Vaals verrijst binnen af-
zienbare tijd een complex van
twintig woningen in de sociale
sector. Momenteel worden er vier
oude panden gesloopt. Het pro-
jekt wordt gerealiseerd in het ka-
der van de Stadsvernieuwing. De
woningvereniging Vaals, die eige-
naar wordt van het pi.euwe com-
plex, heeft inmiddels de benodig-
de vergunningen. Men wil onmid-
dellijk na de sloop starten met de
bouw van de nieuwe woningen.

" Afbraak van
deze panden aan
de Bosschstraat
lijkt een
peuleschil

Foto:
WIDDERSHOVEN
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In verband met vervroegde uittreding van de huidige directeur,
roept het bestuur van de stichting katholiek onderwijs Swalmen
sollicitantenop voor de functie van

directeur m/v
aan de basisschool Lambertus

ingaande 4 oktober 1990.

Onder het bestuur van de stichting ressorteren 4 basisscholen.
De basisschool Lambertus telt momenteel ca. 300 leerlingen en
16 leerkrachten.

Naast de gebruikelijke wettelijke eisen, wordt van de kandidaat
verwacht dat hij/zij:
- een positieve christelijke levensinstelling heeft en vanuit een

katholieke levensbeschouwing inhoud geeft aan de identiteit
en doelstelling van onze school;

- een leeftijd heeft van bij voorkeur tussen 35 en 45 jaar;
- bereid is zich in Swalmen te vestigen;
- ervaring en inzicht heeft in het onderwijs aan 4-12 jarigen

vanuit een duidelijke onderwijsvisie;
- beschikt over voldoende managementkwaliteiten, zowel op

onderwijskundig als financieel/economisch terrein.

Bij de selectie wordt tevens het team betrokken. Een
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de

" selectieprocedure.

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij
dhr. P.P.M, op den Camp (voorzitter), tel. 04740-2409 (na 19.00
uur) en bij dhr. L.J.J. Obers (adjunct-directeur), tel. 04740-1432
(school) of 04740-2075 (privé).

Sollicitaties, met opgave van referenties en curriculum vitae,
binnen 10 dagen na verschijningsdatum sturen naar de secretaris
van het bestuur van de stichting katholiek onderwijs Swalmen,
postbus 9108, 6070 AC Swalmen.r 57497

W MAJOOR ENGINEERING B.V.
/A \ MAASTRICHT - ARNHEM - AMERSFOORT

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken
wij een:

Majoor Engineering i«»-i-r_
b.v. is een dynamisch Tekenaar/constructeur WTB m/v
ingenieurs-adviesbu-
reau voor machine- en
apparatenbouw, werk- Wij vragen:
tuigbouwkundige instal- . opleiding HTS/MTS WTB
laties. elektrotechniek . mjnjmaa| dr je jaar relevante tekenkamerervaringelektronica, bouwkunde ... u
en special engineering. m machine- en apparatenbouw
Het hoofdkantoor van
MajoorEngineering Wij bieden:
B. v. is gevestigd in . goede secundaire arbeidsvoorwaarden
IÏÏSJa^S - doorgroeimogelijkheden
in Arnhem en Maastricht. - Studiefaciliteiten
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Majoor Engineering 8.V., Postbus 5075,
6202 WE Maastricht. Telefoon 043 - 635636.

R.-K. M.T.S Albertus Magnus en middelbare ju^7.^
school voor scheepswerktuigkundigen, qoSIS
4826 LX Breda, Namenstraat, 076-875550. <^Ê^Ê?

Nieuw in Noord-Brabant en Limburg!!!
In augustus as. starten wij met een unieke, nieuwe opleiding:

ALGEMENE OPERATIONELE TECHNIEK
(A.O.T. -opleiding)

Afgestudeerden van deze opleiding kunnen als
bedrijfswerktuigkundige gaan werken bij 0.a.:

- elektriciteitscentrales;
- chemische industrieën;
- waterzuiveringsinstallaties;
- levensmiddelenindustrieën;
- ziekenhuizen;
- koel- en vriestechnische bedrijven;
- grote kantoorruimtes.

Duur van de opleiding: 4 jaar, waarbinnen een stagejaar.

De A.0.T.-opleiding levert operationele technici af, die zich bezig
houden met het in bedrijf stellen, optimaal afregelen, controleren,
onderhouden en repareren van installaties en produktieprocessen.

Toelatingseisen: LBO/MAVO-diploma met een moderne taal,
wis- en natuurkunde of drie jaar HAVO/VWO (met
overgangsbewijs naar 4e jaar). Een gelijkwaardige opleiding is
ook goed, maar wel toelating in overleg met de school.
Na de afgeronde studie A.0.T., ligt er een enorm werkterrein
open voor hem of haar die zowel kan werken met de handen als
met het hoofd: EEN UITDAGING!

A.O.T.
een opleiding voor
meisjes en jongens

met toekomst!
Inlichtingen en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen op de
r.-k. M.T.S./M.S.v.S., Namenstraat 71, 4826 LX Breda,
tel. 076-875550.

_
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/'NEDERLAND B.V. |£
/ m»

Burotronic Nederland b.v. is een totaalleverancier op het get.
bied van kantoorinrichtingen. Met drie gespecialiseerde divi-
sies, te weten kantoorsystemen, projectinrichtingen auto"
matisering wordt, met 18 medewerkers, de bedrijfsmatig^
markt in Zuid-Limburg bewerkt. Groei, kwaliteit en een hooft,
moreel zijn kenmerken van het beleid voor de komende jaren.'p
die in dit jaar mede gestalte krijgt door de realisatie van eeflr
nieuw bedrijfspand. w

Burotronic Nederland b.v. te Voerendaal zoekt een dynamischeo
en ambitieuze £

BEDRIJFSLEIDER m/v f
DE FUNKTIE:
Als bedrijfsleider bent u verantwoordelijk voor de begeleiding vanM
alle werkzaamheden. U coördineert de externe en interne aktivitei-.
ten. U geeft leiding aan een team van enthousiaste medewerkers. Jü
WIJ VRAGEN: *
Naast HBO-opleiding, een klantgericht denkende manager met eert
vanzelfsprekende stijl van leidinggeven. Hij is organisatorisch goeof
onderlegd en kan ook beheersaspecten goed overzien. De leeftijd-t
grens is ca. 40 jaar. *WIJ BIEDEN:
Een zelfstandige funktie binnen een team van jonge enthousiaste)!
medewerkers. Salaris naar kennissen ervaring. Optimale inwerkmo-|
gelijkheden. I
HEEFT U INTERESSE?
Schrijft u dan een brief, voorzien van een recente foto en volledigst
informatie over persoon, opleiding en ervaring naar, Burotronic

I Nederland b.v., Heerlerweg 9,6367 AA Voerendaal. Een psycho-
VV logisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

i
Op korte termijn komt binnen ons kantoor de positie vry voor een

accountant/adnunistratieconsulent m/v
Voor de invulling van deze vacature, met toekomstperspectief, zoeken
wy een daadkrachtige deskundige, die het byna onmogelijke mogelük
maakt en niet wykt voor werkdruk.

Belanghebbenden wordt verzocht een brief met cv. en pasfoto te
richten aan

' accountantskantoor Schepers
t.a.v. R.H.A. Schepers RA

jt Klein Winselerstraat 2
_^T 6467 CL Kerkrade

I

Elke dag 5.000 orderregels, waarvan 30%
I dezelfde dag op transport moet. Kolfje naar

de hand van een ervaren HBO-logisticus.
Volvo Car 8.V., met ruim 10.000 mede- maal 4 dagen. Een belangrijk facet hierbij ook met MBO-niveau en enkele jaren
werkers, is gespecialiseerd in de ontwik- vormt - naast het accuraat samenstellen praktische ervaring in de logistiek kunt u
keling, produktie, marketing, verkoop en van de order- het goed en duurzaam ver- wellicht in aanmerking komen. In ieder
service van Volvo personenauto's in de pakken, opdat de bestellingen compleet geval heeft u ervaring met goederen-
top van het middenklassesegment, en onbeschadigd waar ook ter wereld stroombeheersing en fysieke distributie,
Daarnaast produceert Volvo ook compo- arriveren. met name waar het gaat om orderpicken
nenten voor de Europese automobiel- en verpakken. U beschikt over goede lei-
industrie. In totaal omvat de Volvo Car- firnpnclpiripr (m/\i\ dinggevende kwaliteiten en kunt uitste-
organisatie negen vestigingen in UlUCJJdlCluci kend functioneren onder tijdsdruk. Een
Nederland en één in België. Gemoti- JitnaandP GOfiderfiü grote mate van zelfstandigheid en verant-
veerde en professionele^jaensen staan uuyaauuö uuuuoium woordelijkheidsgevoel zijn onontbeerlijk,
aan de basis van het succes van de hui-
dige 300-serie, de Volvo 480 en de laat- U zorgt ervoor dat het orderproces opti- Uw eigen dynamiek en die van Volvo
ste loot aan de Volvo-stam, de Volvo 440. maal verloopt, zodat alle bestellingen Tussen de dynamiek van de onderneming
Wat betreft de in 1990 geïntroduceerde accuraat, volgens de specificaties en op en de flexibiliteit van de medewerkers
Volvo 460 zijn onze verwachtingen hoog tijd verwerkt kunnen worden. U bewaakt bestaat een gezonde wisselwerking. Uw
gespannen. de efficiency en doet waar nodig voorstel- eindfunctie behoeft niet noodzakelijker-

len ter verbetering van onder andere wijs binnen het Parts Distribution Centre
Parts Distribution Centre procedures en werkwijzen. Als groepslei- te liggen. Het loopbaanbeleid bij Volvo
Het Parts Distributie Centre in Bom is der krijgt u natuurlijk ook taken op perso- gaat uit van een hoge mate van verant-
onderdeel van de Volvo-dochter Carpac neelsgebied en neemt u deel aan overleg woordelijkheid en eigen initiatief.
International B.V. Het centrum distri- binnen en buiten de afdeling. Zodoende
bueert wereldwijd auto-onderdelen en krijgt u een belangrijke inbreng in een Voor meer informatie kunt u direct con-
accessoires. Het omvat een magazijn van optimaal functionerend distributieeen- tact opnemen met de heer B. Abspoel,
20.000 m 2en een hoogbouwmagazijn trum. U werkt zelf niet in ploegendienst Warehouse & Distribution manager, tele-
van 5.000 m 2, samen goed voor zon maar zult, in het kader van Volvo's man- foon (04498) 561 61.
30.000 palletplaatsen. Gemotiveerde managementaanpak, toch ook buiten de Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen
mensen en geautomatiseerde processen 'normale' kantoortijden uw teams willen 14 dagen na verschijnen van deze adver-
staan borg voor vlotte en accurate order- begeleiden. De frequentie hiervan laten wij tentie, richten aan mevrouw
verwerking. graag aan uw verantwoordelijkheid over. B. van den Eijnden, hoofd Personeel en
De afdeling Uitgaande Goederen staat Organisatie van Carpac International 8.V.,
hierin centraal. Per dag verwerken er in Ervaren logisticus met management Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Bom.
ploegendienst twee ploegen van zon kwaliteiten
40 jonge mensen, onder leiding van U bent de juiste man of vrouw voor deze Een psychologisch onderzoek kan deel
2 voorlieden, circa 5.000 orderregels. De functie met een logistieke achtergrond, uitmaken van de selectieprocedure,
dagorders gaan dezelfde dag nog op bijvoorbeeld HEAO Fysieke Distributie of
transport, de voorraadorders na maxi- een vergelijkbare HBO-opleiding. Maar

«
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BUITENGEWONE PENSIOENRAAD
De Buitengewone Pensioenraad (Raad) is belast met de toepassingvan:

- deWet buitengewoonpensioen 1940-1945;
- deWet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;

- deWet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
Ingevolge dezewetten worden pensioenentoegekend aan geïnvalideerdeverzetsdeelnemers, zeelieden-
oorlogsslachtoffers en hun nagelaten betrekkingen.
Binnen het secretariaatvan deRaad is opkorte termijn plaatsingsmogelijkheidvoor een

jurist(m/v)

Taakomschrijving: ondersteunt en adviseert de se- Standplaats: Heerlen,

cretaris bij de beoordelingvan de in het kader van de
Wetten buitengewoonpensioen aan de orde zijnde Een psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan
problematiek c.g. casuïstiek; formuleert voorstellen en de selectieprocedure,
adviezen omtrent vraagpunten in verband met de in-
terpretatie van debepalingenvan deWetten buiten- Bijzonderheden: in voorbereiding is thans een voor-
gewoon pensioen en andere relevante wetten als- stelvan de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad,
mede omtrent de juridischeaspectenvan het te voe- hetwelk tot doelheeft detoepassing en uitvoeringvan
ren beleid; ziet erop toe ddt de door deuitvoenngs- de Wettenvoor verzetsdeelnemers en oorlogsgetrof-
organisatie gehanteerde jurisprudentie-en informatie- fenen onder te brengen bij één orgaan n.l. de Pen-
boeken in overeenstemming zijnmet hetdoor deRaad sioen- enUitkeringsraadvoor verzetsdeelnemers, ver-
geformuleerde beleid en de door deRaad gegeven volgden en burger-oorlogsgetroffenen (PUR),
richtlijnen; kan invoorkomende gevallen worden be- De Raad zal op korte termijn opgaan in de PUR. De te
last met devertegenwoordiging bij de CentraleRaad benoemen functionaris komt in dienst van de nieuwe
van Beroep; zorgt bij afwezigheid van de secretaris organisatie,
voor continuering van de werkzaamheden.

Informatie over defunctiekan worden ingewonnen bij
Functie-eisen: voltooide academische opleidingNe- de secretarisvan de BuitengewonePensioenraad,
derlandsRecht; tenminste twee jaarwerkervaring; af- mw. Mr. M.J. Smeets, telefoon045-792561.
finiteit ten aanzien van de doelgroepen; goedanaly- Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculumvitae,
tisch vermogen; praktische/flexibeleinstelling; zelf- dienenbinnen 14 dagen na het verschijnen van deze
standig kunnen functioneren; goede communicatieve vacaturemeldingte worden gericht aan: Algemeen
en sociale vaardigheden;representatief optreden. burgerlijkpensioenfonds, t.a.v. de heer M.L. Ploeger,

Personeelsadviseur, Externe Administraties - Staf 80,
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring schaal Postbus 4880,6401 JRHeerlen.
11/12, BBRA 1984.

rnsr I
I . r« — «*

Limburgs Dagblad



Randstad heeft Ji^rolop werk J% fl
(IsfOniSt/receptionist/ Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
I " Heerlen, Akerstraat 26.
■tfetaresse m/v .
BI een confectiebedrijf in de regio Kerkrade. U beheerst de SChOOnmakerS ITI/V

rr>e talen, waarvan Engels en Frans in woord en geschrift. U Voor diverse projecten in Heerlen en omgeving. U bent in deI £ ervaring met een telefooncentrale, een cursus tekstver- ochtend- of avonduren beschikbaar.■king gevolgd en bent full-time beschikbaar. Uw opleiding ligt Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,■ MEAO-niveau. Leeftijd ca. 23-30 jaar. Deze full-time baan is Heerlen, Akerstraat 26.Ml"n9e tijd.
■f"iatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, MOCÜnette rï_/VI 'We, Hoofdstraat 35a. Ervaring is niet noodzakelijk. U kunt zelfstandig werken. De

I *efonist/receptionist/typist m/v Zt"leb"nge\lV&ters, m. 045-71 ss 15.
■ 'een internationaal bedrijf in Kerkrade. U heeft minimaal een Heerlen, Akerstraat 26.
I en ca. een half jaar administratieve/ secretariëleK^- U hoeft niet per se ervaring als telefonist tehebben. Wel Verkoper ÏT./V■ *e.st ude Enge|se taa| rede|ijk goed en heeft u kennis van Voor de cosmetica-afdeling van een grote winkel in Heerlen. U■ verwerkende apparatuur. Deze baan is voor lange tijd. bent b id om oproepbasis te werken. U bent lange tijd■J^atie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, beschikbaar■"We, Hoofdstraat 35a. Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,

■ t.: . ■ _ Heerlen, Akerstraat 26.■«'stent planner m/v►'eenbedrijf in Kerkrade. Ubeheerst deFranse en Duitse taal in Expeditiemedewerker ITI/V
■Cd en geschrift. U heeft minimaal een HAVO-diploma en Voor een bedrijf in Heerlen. U b«it 18-25 jaar, goed gemotiveerd
■"<t over administratieve werkervaring. Tevens kunt u met en langetijd beschikbaar. Dewerkzaamheden bestaan uitafvullen
■Pc overweg en bent u stressbestendig. Deze full-time baan en laden en lossen van vrachtwagens.
■f°P korte termijn in en is voor lange tijd. Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15.I r^atie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40. Heerlen Akerstraat 26.I*'We, Hoofdstraat 35a.

IoW "++■ * a u i Werkstudenten m/v
■"■niniStratieT meOeWerKer m/V BentulB jaarof ouderen geïnteresseerd om naastuw studie lof
H**n bedrijf in Kerkrade. Uw taken bestaan uit telefoonbe- meerdere dagen/avonden per week te werken, dan kunt u bij

I w!'en' PO5l, tekstverwerken, facturering, orderadministratie diverse bedrijven aan deslag. Het werk bestaat uit: bedienen vanI _j_!r'<en met een P 1" Tevens gaatu incidenteel inde showroom machines, laden en lossen of inpakwerk.
I ?7n U beheerst de Duitse taal goed en u bent commercieel Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
I J^eld. Uw leeftijd ligt tussen de 20 en 30 jaar. U heeft enige Heerlen, Akerstraat 26.I [ |? istratieve werkervaring. De werktijden zijn van 12.30-17.00I °eze baan is voor lange tijd. Houtbewerkers RVV
I Cl'6.?' LT"e

t artenS' tSI" °45-*6 ** 4°' v°°r diverse bedriiven in Heerlen en Hoensbroek. Afhankelijk van■ , Hoofdstraat 3Sa. uw kennis kunt u op diverse afdelingen worden geplaatst.
_nl<_f_-_____-_./_..._-_.__..,-._-___-4- ■«*/>" Ervaring is niet noodzakelijk, interesse in deze branche wel. Bij■ "JloniSl/reCepilOniSl ITI/V gebleken geschiktheid gaat de opdracht lange tijd duren.
I ".^n bank in Heerlen. U heeft ervaring in een soortgelijke Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
I U bent bereidomin demiddaguren tewerken. Uw leeftijd Heerlen, Akerstraat 26.I **" 25 jaar.I J^atiebij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40. HeftrUCkChaUffeUTS m/V
I n, Akerstraat 26. Heeft u enige heftruckervaring of bent vin het bezit van een
[ritv»- "_» a" _e i i heftruckdiploma, dan hebben wij verschillende vacatures. Het

■^"niniStratiet medewerker m/V betreft werk in dagdienst of in 2-ploegendienst.
Ir een bedrijf in Heerlen. U bent bereid om 20 uur perweek te Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
I **"" U heeftkennis van automatisering eneen redelijke kennis Heerlen, Akerstraat 26.
I V e Engelse taal. De opdracht gaat lange tijd duren. _

■■ . ■ j .._ ■ ,I bij claudia Peeters. tei. 045-74 oo 40. Produktiemedewerkers ITI/V
I *n. Akerstraat 26. U |<unt full-time gaan werken in dagdienst. U heeft reeds enige
Km , . ervaring opgedaan in produktiebedrijven en bent lange tijd
IB't_TOniSt m/V beschikbaar. Het is noodzakelijk dat u nauwkeurig kunt werken.

Ifc* bekend met een telefooncentrale en u bent full-time De kwaliteit van hetprodukt is nan^lijk vanIhet grootste belang.
I f^baar. U heeft een goede telefoonstern enspreektABN. Het Informatie b,j Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38.
I £ *an enkele maanden duren. Landgraaf. Streeperstraat 30a.

I*s sïXXT^ te' M"2 60 M Produktiemedewerkers m/v
l_. U bent part-time beschikbaar met name in de vroege
I KS m/V ochtenduren. De werktijden zijn enigszins variabel. Het betreft
|*en ~ i i _.„_, u.„ ._ " _._i 3_. werkzaamheden in de levensmiddelenbranche.|Kv " !*" 2el!stf;nd'9 werkend k°k *** "T m'nima"'i! Informatie bij Ronny Joosten. tel. 045-32 60 38.I tTUrantkok-opleiding en enige ervaring, dan kunt u aan het '^!t~ZZt ««__„_..«._.;* 30aIr een restaurant in de omgeving van Kerkrade. Hetbetreft Streeperstraat 30a.

4- ur'9e werkweek met variabele werktijden, echter meestal Conioorchir mA/Fn 12.00-21.00 uur. Leeftijd tot ca. 30 jaar. _MSrve_.r_.l_rr II 1/v
"C^atie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44, U bent zowel part-time als full-time beschikbaar. Enige serveerer-
«T^de, Hoofdstraat 35a. varing is wenselijk echtet niet noodzakelijk. Het betreft voorna-
« meiijk serveerwerk, buffetwerk en bereiden van eenvoudige

m/u gerechten. Het werk is voor lange tijd.L^ u
J Informatie bij Desirée Aarts, tel. 045-32 60 38.C" u bereid bent als magazijnmedewerker te starten bij een Landgraaf, Streeperstraat 30a.L "enhandel in Kerkrade, dan kunt u aan het werk. U draagt

(>oor deexpeditie-afdeling en maaktde bestellingen klaar. Bij CO2-laSSer ITI/Vj/^cen geschiktheid zal deze functie uitgroeien tot magazijn- , *^*" ,c,a3CI " v
3e""- U bent 25 jaarofouder, kunt in teamverband werken en U heeft enige ervaring indezerichting. Er wordt zowel in 2- als in
ft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 3-ploegendienst gewerkt. De opdrachtgaat enkele weken duren.
prmatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44, Informatie bij Renè van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Prade, Hoofdstraat 35a. Heerlen, Akerstraat 26.

[daisters m/v Bedradingsmonteur m/v
C"* 9aan werken bij diverse ateliers inKerkrade en omgeving. u bent in hetbezit van«^n LTS E-diploma of gelijkwaardig. U gaat
F*i u ouder bent dan 19 jaar, dient u enige ervaring te hebben. industriële kasten bedraden. De opdracht is voor 6 maanden.
E?ul7-IBjaaren bereid om hetvak te leren, dan iservaring niet Informatie bij Rene van der Hilst. tel. 045-71 87 22.
P* U werkt met leer en/of stof. Heerlen' Akerstraat 26.
[ "natie bij Maroes Kuyer, tel. 045-46 00 52, n.,-J. _l.+__-_l--_,-_._. __*. /..Hoofdstraat 35a. Produktieleider m/v
L . U heeft een HTSElektronica-opleiding en enkele jaren ervaring in
r m/V deProduktietechniek van elektronische instrumenten. Uw leeftijd

Rel 'S LTS-°P'eiding _?e7'9dK" bij "TH6"* ;rihÏÏÜSÏ ' informat!ea
bij Renè van der Hilst. tel. 045-71 87 22.Khe ut kUnt U aan d,C S'ag b' J 6en -^ ' , .. I . Heerlen. Akerstraat 26.h£ e- U komt in aanmerking voor een interne opleiding tot -IL ■Ll woont in deomgeving van Kerkrade en bent bereid te HorintrorlonHL^" 'n een 2- of 3-ploegendienst. Leeftijd: 18-28 jaar. nerillireueMU

tel' MM6 °°" gezondheidszorgpersoneel m/v
i U benteen gediplomeerd verpleegkundige,ziekenverzorgendeof
Qdul_"t____im___H-3_iA_'_-_r,lfor m/v/ bejaardenverzorgende, echter al weer een tijd uit de running. U

kv ""MlcllreUeWKr^l lil/V kunt vja Randstad de draad weer oppakken. Wij plannen samentyiif'" 2"P|oe9endienst gaan werken bij een textielverwerkend met u een passend dienstrooster.
*n« 'n Kerkrade. U bent ook bereid te werken in 3-ploegen- Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Vn. U bent 18 'aar of ouder- Heerlen, Akerstraat 26.

bij Maroes Kuyer, tel. 045-46 00 52.
Hoofdstraat 35a. Kelners/serveersters m/v

ilr\ i_i/\» l.v.m. de aanvang van het seizoen. U heeft horeca-ervaring en bij
Ljr m/V voorkeur beschikt u over eigen vervoer.
J^l restaurant van een gezondheidszorginstelling in Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
n. k' u heeft ervaring in een soortgelijke functie en bent full- Heerlen, Akerstraat 26."«schikbaar.

N~ randstad uitzendbureau
kid^e hotelschool Maastricht is een vierjarige management- <ÉM,l^&>Kr '."^ °P Dachelors-niveau, voor leidinggevende en staffuncties in yaQflEBJy
lde an(lere de nationale en internationale horeca, civiele diensten l^^SjBe*ondheidszorg en ouderenzorg, toerisme en congresindustrie.

HOGE

HOTELSCHOOL
v^ MAASTRICHT
!Iq 'ege van Bestuur roept sollicitantenop voor defunctie van Hogeschool voor Management

Nretaresse van het
°llege van bestuur <_,/,

<lere i6l'^ van kwaliteiten en ervaring, zal zij devoorzitter of de beide
eden van het college ondersteunen bij hun werkzaamheden. Belangstellenden voor deze functie

<nt(. kunnen schriftelijke informatie
!p e~*fcen over de Hoge Hotelschoolen de
Otievan de functie, het karakter van de hotelschoolen de functie aanvragen bij het
1oSlOna»e kontakten stellen specilleke en hoge eisen aan de kwaliteit secretariaatvan het College van
kK

ndera_i_j i i j ." _■ j " _" i Bestuur.! dabeheë C P°stbehandelinë' de correspondentie, afspraken-en Telefonisch kan men informatie
I („ ' ' inwinnen bij de voorzitter van het
Ver Sle|len functionaris zal daarom moeten beschikken over een College van Bestuur, drs. A.J.
pfigi ar'ng opvergelijkbaar niveau, een grote affiniteit met het Geu/endam, telefoon (043)
r'fte|jv arakter van de hotelschool en een goede mondelinge en 68.72.16.

Jke beheersing van tenminste engels en trans.
INelrI l_e

nS geschiedt als medewerker aan het secretariaat van het College
i^riï Ur' et secretariaat wordt gevormd door twee secretaressen en de
II dev ' ede leiding heeft en rechtstreeks verantwoording schuldig is

°°rzitter van het College van Bestuur. Postbus 3900
V, 6202 NX Maastricht
.^ila eta"e relevante informatie en recente pasfoto kunnen vóór Bethlehemweg2

''e.e v Vertrouwelijk worden gezondenaan de voorzittervan het 6222 BM MaastrichtBestuur. | defoon (043) 68.72.72

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ""

Administratief medewerker m/v
voor een distributie-bedrijf op de luchthaven.
De kandidaat is in het bezit van minimaal een HAVO-
diplomaen heeft ervaring met douanedocumenten.
Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is
tevens vereist. De werkzaamheden zijn in dagdienst
en zijn voor een langere periode.
Voor informatie:
04490 - S 49 99, Lisette Ramakers of
Patricia Qoltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

TECHNIEK """""
Laboranten m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken
kandidaten meteen afgeronde MLO-opleiding met
de studierichting chemisch/analytisch of
laboratoriumtechnisch. De werkzaamheden bestaan
uit het analyseren en prepareren van monsters ten
behoeve van drijfmestanalyse.
De baan isvoor 2 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Analist m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken
kandidaten met een afgeronde HLO-opleiding met
de studierichting chemisch/analytisch.
De werkzaamheden bestaan uit het bepalen van het
vochtgehaltevoor compounds ten behoevevan
chemische harstoepassingen. De opdracht isvoor
1 maand en begint opl april a.s.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Proces-operator m/v
voor een gerenommeerd bedrijf in de regio
Maastricht. Wij bieden kandidaten met een LTS-
opleiding (bij voorkeur C, eventueel B-niveau) en
mensen met een MAVO-diploma (exacte vakken)
de gelegenheidbij dit bedrijf te werken. Laat deze
kans om u te ontplooien in een beroep met
toekomstmogelijkheden niet voorbij gaan!
Voor informatie:
043 -21 70 17, Hannyvan deKragt
Maastricht, Hoenderstraat 3

Elektro-monteurs m/v
voor een bedrijf in Bom. Wij zoeken met spoed
LTS-ers elektra aangevuld met VEV of MTS-ere
elektra. De werkzaamheden zijn afwisselend van
aard. In uw takenpakket zit onder meer industrieel
bedraden. Bij gebleken geschiktheidzijn er binnen
dit bedrijf goede toekomstmogelijkheden.
Voor informatie:
043 - 21 7017, Hanny van deKragt
Maastricht, Hoenderstraat 3

Onderhoudsmonteur m/v
die direct kan beginnen bij een bedrijf in Maastricht.
Voor deze functie denken wij aan een MTS-er
elektrotechniek, die affiniteit heeft met werktuig-
bouwkunde. De werkzaamheden omvatten onder
meer onderhoud van het machine-park, oplossen van
storingen, periodieke vervanging aan machines en
gebouwen. Een afwisselende, goed betalende baan!
Voor informatie:
043 - 21 7017, Hanny van de Kragt
Maastricht, Hoenderstraat 3
Elektro-monteurs m/v
diezelfstandig kunnen werken. Voor u hebben wij
directwerk! Gedacht wordt aan LTS-ers elektra of
gelijkwaardigeopleiding, met relevante ervaring.
De werkzaamheden vinden plaats in Heerlen en
bestaan uit renovatie in de utiliteitsbouw. U werkt
minimaal 3 maanden. Vakkundigekandidaten hebben
in dit bedrijf goede mogelijkheden.
Voor informatie:
043 - 21 70 17, Hanny van deKragt
Maastricht, Hoenderstraat3

FUTURAffuitzend w bureau jf/
■f

zoekt voor groot bedrijf in Heerlen
Kantoor: medewerkers bodedienst m/v

De werkzaamheden bestaan v.n. uit
het intern verzorgen van post cd.
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.

Bi| gebleken geschiktheid zijn beide
vacatures voor langere tijd.

Voor informatie of flf
afspraak: 04499-2996 flf

Stationsstraat 19 ■■
5.338 6114 GA Susteren MI
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IfJ CATERRENT BEDRIJFSRESTAURANTS

Caterßent is een organisatie met als taak uitvoering en manage-
ment van bedrijfskantinediensten t.b.v. diverse opdrachtgevers.

Wij zoeken met spoed een

VESTIGINGSMANAGER m/v

Hij/zij krijgt de verantwoording over een vestiging in Geleen.
Verwacht wordt een vakkundige inbreng om de vestiging zo
effectief en efficiënt mogelijk te exploiteren.

Wij verwachten naast affiniteit voor catering en dienstverlening in
het algemeen:

- Middelbare Horecaschool of gelijkwaardig- enige jaren leidinggevende ervaring- grote mate van zelfstandigheid- representatief optreden
- goede sociale vaardigheden

Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure.

Wij bieden een boeiende, afwisselende baan met goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw sollicitatie met pasfoto en curriculum vitae richten aan FSI, t.a.v.
de heer P. Arets, Postbus 81, 6440 AB BRUNSSUM.

Inlichtingen bij de heer R. Kusters, rayonchef Caterßent tel.nr.
04490-67594 of 67593.

Al meer dan veertig jaar importeren wij bij BEERS Scaniabedrijfswagens. Vanuit 23 moderne en goed
uitgeruste vestigingen bieden wij onze klanten een service, die past bij een topprodukt als Scania.

Voor onze 24ste vestiging, diewij medio 1990 gaan openen in Roermond, zoeken wij nu reeds een

EERSTE
BEDRIJFSAUTOMONTEUR v
die een meester in zijn vak is.

■ Beers biedt: ■ Beers vraagt:
- een prima salarisen ruime regeling voor - opleiding L.T.S. autotechniek op

overwerk, avond- en standby-dienst; CNniveau;
-een aantrekkelijke winstdelingsregeling; -een leeftijd tussen de 21 en 26 jaar;- een winstdelingsspaarregeling; - het diploma 1e monteur motor-- 8% vakantiegeld en 24 vakantiedagen; voertuigen;- een tegemoetkoming in de studie- - in bezit zijn van APK I;
kosten en gespecialiceerde Scania- - de bereidheid om in de avond- en
cursussen. standby-dienst te werken;

-inzet,enthousiasme en service-
bereidheid.

■ Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u contact opnemen met de i
heer J.M.H. Janssen, Technisch Bedrijfs- I Scania -King of theRoad- en de top-
leider van de vestiging Tegelen, g___£Bßs__!-_S service van Beers: een sterke com-
telefoon 077-732525. i Ir i Dmatie- waarop u kunt bouwen.
Uw sollicitatiekunt u richten aan ' Ook wat uw toekomst betreft.
BEERS N.V.,Kaldenkerkerweg 17, fiö,/~uM.
5932 CS Tegelen. _'^

,„„ iiiFTyiTTi uTFirO iTiiiiiiiiiiiiiiiiibiihi

MBA-erm/vals financieel-administratief
m, s___s?? medewerker lijnwerkplaats Maastricht

NS is het meest efficiënte spoorweg- In de lijnwerkplaats van NS in al enige ervaring opgedaan op het tScianySTeilinCJ
bedrijf in Europa. Elke dagbrengen Maastricht wordt onderhoud verricht gebied van boekhouden en financiële Uw schriftelijke sollicitatie
4.200 treinen zon 600.000reizigers aan treinen en locomotieven. Op de administratie. Belangrijk is ook be- kunt u onder vermelding van vacature-
naar hun bestemming, ergens in administratie is plaats voor een jonge kendheid met geautomatiseerde. nummer 1602 voor 27 maart a.s.
Nederland. Wij ontwerpen en medewerker die diversefinanciële en gegevensverwerking. richten aan N.V. Nederlandse Spoor-
onderhouden zelfonze treinen technische administraties (o.a. boek- Uw salaris becj t max jmaal wegen, Lijnwerkplaats Maastricht,
en ookb.v. alle spoorlijnen, stations, houding) voert. Ook beheert u geld- ’3552 bruto oer maand op basis t.a.v. de heer O. Nilsen, Nieuweweg
bruggen en elektriciteitsvoor- middelen en zorgt u voor (uitbouw / " P

werkweek. ft et 35,6221 AA Maastricht.
zieningen. Voor het onderhoudvan van) financiële bedrijfsinformatie. , .". * 1 ..._,„._..

_. " 1 l ll "" " aanvangssalaris is afhankelijk van .materieel hebben wij eigen leeftijden ervaring Een psychologisch, een
"fabrieken" die over het gehele land ij/_j, l'-j medisch en een antecedentenonder-
zijn verspreid. Wat IrVé? lr7_?of£/7 BH UieOen Voor nadere informatie kunt u bellen zoek maken deel uitvan de selectie-

U bent een man of vrouw van met de heer O. Nilsen, chef personeels- procedure. NS is bereid meer vrouwen
hooguit 30 jaar met een MBA-diploma zaken, financiën en control, telefoon aan te nemen en nodigt dan ook vooral
ofeen vergelijkbare opleiding. U hebt 043-254818. hen uit te solliciteren.

WAARZOUDEN WEZUNZONDERDETREIN? [gT
I ' ~
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De goedkoopste weg naai
T I

________!

Andr<
Henny

tiUibummm en Roi
Mist uze al, de Playback show, Klasgenoten, Jaap Aap, de een klein bedrag steengoede programma's in huis te halen. I
Öoneymoon Kwis en Wedden dat? Een hele tros pro- Bovendien kiest v zelf uw formule : als v kontant betaalt £ I
gramma's waar v Veroniquevoor moet kunnen ontvangen. bij afleveringkost dit staaltje toptechnologieslechts fl. 898,- « I
En dat kan nu eenmaal alleen via de kabel of de schotel. (mcl. BTW). Maar v kunt ook afbetalen over 36 maanden. £~^* £**% £"*% "■" 1T T"T L\
Net als een heel lijstje andere zenders*, die het bekijken Dan krijgt v voor het geringe bedrag van f1.38,- (mcl. fl I"■ "_■ %/ é/m
meer dan waard zijn. Redenen genoeg dus, om zo'n satel- BTW) per maand meteen uw favoriete programma's op de £ ÊBÊ fl W #fl
lietschotel aan te schaffen. Dat kan nu, voor een spotprijs. buis. Als unu de bon invult, krijgt ude installatieset |H____fc m/ T ■gratis. J fl

* De Amstrad schotel brengt volgende zenders via de Astra I
satelliet in uw huiskamer : ME BH IIH MX I

RTL Veronique amusement Met Partrade beschikt u over een uitgebreid net van er- Awf^. Awf^k. I
Eurosport sport kende installateurs door het hele land. Als u dat nodig fl M—^ ' M ■—■ I
Sky One amusement vindt, kunt uuw satellietschotel ook door hen laten instal- fl fl fl I#J 1 y I
SAT 1 film/show leren. Bij wijze van service betaalt u daarvoor dan slechts ■
Sky News, European Business News nieuws fl 100 jp y ongeveerfl. 300,- (bij maximaal 10 m. kabel). I
Screensport _ sport Bovendien staan diezelfde specialisten altijd voor u klaar mm^ I
RTL Plus ______ film/show/voetbal yoor informatie en onderhoud : een bijkomende service "^ £ Xl% IPr°7 ~ we"1

van Partrade. ■ f 1 % I
MTV Europe muziek/clips 8...^ ■ ■ I
Sky Movies & Satellite Shop film en "teleshopping" \\\\\\\\\\\W^{\W^^_^\_^ fl fl I

' Teleclub _ filmbeelden en fragmenten j^^^^m^i^J M W I
Children's Channel jeugdseries en film W\ —■— W

B-_-_fel-ft-----l-----HÉ---_M_l_--H------l -B
Filmnet film J JJ^ jk w\\ graag gebruik maken van deze aanbieding en bes'
TV 1000 amusement I 1 hierbij de Amstrad satellietschotel die gratis wordt thuisbezorg

TV3 (Zweden) amusement * een superlage prijs I ik installeer zelf en ontvang bovendien de gratis installatieset.
T(1(!t Kflna j * gratis thuisbezorging van de geavanceerde schotel , * 0alest Kanaal & 7n ] Ik betaal contant ( cash ofper cheque ) bij aflevering fl. BV°

*de nieuwste ontvanger voor 48 kanalen ■ ~ , BTW^+16 andere zenders via de nog te lanceren Astra II satelliet. ,
nfa *n„AaU^Ai^ninn r-i « , _ ~ , _. .. i _r, %f>.'& I * de afstandsbediening Q ifc maak gebruik van de afbetalingsregeling en betaal fl. ->ö

* uitgebreide handleiding I per maand. Gelieve mij een financieringsaanvraag toe te sture^1
KT * garantie ,

* service I J&> ik wil graag gebruik maken van deze aanbieding en bes
De Amstrad satellietschotel is de meest geavanceerde op I hierbij de Amstrad satellietschotel die gratis wordt thuisbezorg
de markt. Hij heeft slechts een doorsnede van 60 cm en Geen wonder dat de vraag groter zal zijn dan het aanbod. I Ik wens dat de vakman de schotel voor miJinstalleert-
kan dan ook heel gemakkeüjk aan de muur of aan het Aarzel dan ook niet te lang om te bestellen. Stuur nu de |□ Ik betaal contant ( cash ofper cheque ) bij aflevering fl. 89»-'
balkon geïnstalleerd worden. Wilt u hem meenemen op bon op dan ontvangt u bovendien gratis de installatieset. pl"s fl. 100,-(mcl. BTW) voor de installatie.
reis? Geen probleem. Hij is in heel Europa bruikbaar, Ms u y n heeft of telefonisch wiï bestellen, kunt u ook □Ik maak Sebruik van de afbetalingsregeling en betaal fl. * <

ook in uwbuitenhuisje ofcaravan. Sommige programma's beUen naar partrade op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 per maand- Gelieve mij cc" fina-ie"nSsaanvraagtoe te stur

zijn gecodeerd; vanzelfsprekend is de schotel geschikt deze zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Draai I N n. /Mi.vr.iir»_j*'i D IMaam: Unr./JVlevr. ——voor de nieuwe Veronique decoder. Bovendien kunt u met gewoon nr . Q3O-446378 en u bent verbonden met één le,,, . /ia_ " «t\ _■__> ï. 1 ° I straat + nr.: ——de nieuwste ontvanger( receiver )48 kanalen ontvangen. yan de 32 lijnen die Partrade constant voor u open houdt. Postcode . _____ piaats- —^Dat betekent dat u meteen goed uitgerust bent om alle partrade levert de modernste home electronics rechtstreeks Tdnr-
6

- —-"Hzenders van de nog te lanceren Astra II satelliet te ontvan- aan de gebruiker en slaat dus allerlei tussenpersonen over. I
gen. Er is slechts één TV kanaal op uw televisie nodig om Dflt betekent konkreet voor u dat Partrade tegen de beste | Handtekening
met de ontvanger en de bijgeleverde afstandsbediening pri jg de hoogste kwaliteit kan bieden. Alvast veel plezier Jsteeds één van de 48 zenders te kiezen. Dat Partrade u met met uw sterrenkijker. Bon °Psturen naar Partrade International BV, Antwoordm*
een merk als Amstrad een jaar garantie biedt, spreekt | mer 9418, 3500 ZD Utrecht, in een open enveloppe zon
finzell. Stuur deze bon in een open enveloppe zonder postzegel zo

Jinß-HPB_f^__f?_F_^_-BwmwWkwf7_*£FM AWlPflWflflPfl^ snel mogelijk op naar Partrade International BV, ÉÈÈÊ m\f #1 mW^Ê mw Ê\\ ■___! _VHÉÉaUMIÉtt^ Antwoordnummer 9418, 3500 ZD Utrecht. De koerier zal 48/I■ M_ l\ ff ffl__M 1/E
Vergehjk even met de prijs die u normaal in de winkel be- uw schotel zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgen. Con- nui TU JljCICUfDAMf IfD IM flffJß(\H\o
taalt, en u merkt het zelf : dit is een unieke kans om voor tante betaling geschiedt bij aflevering. "« I U UULC VU[ftlU lEl\ lIV CLLLI/\UI g

Partrade InternationalBV Nautilusweg 39, 3542 AT Utrecht Telefoon 030-**" J
&j deze aanbiedingzijn de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd onder nummer 2202 bij deKamer van Koophandel te Utrecht, van toepassing. Bij afbetaling : effektieve rente = 22,4 % ____. _____ ________ ________ ■___■ -___. ____■ — ____■ — _.____■ .■_■_■ — —"



Sportieve
zelfmoord
Timman

Anatoli Karpov punt verwijderd van winst in schaaktweekamp

DE MAR - De Ronde van
Je staat weer voor de deur. Insr.te Spaanse etappewedstrijd

( Mathieu Hermans jaarlijks
riante salaris waarmaken. Na«/Moeizame seizoenstart komt deaHder in Spaanse dienst lang-, Weer in de buurt van zijn nor-
|JsPrint)niveau. In de vijfde en

Wu etapPe van de Catalaanse* bewees Hermans dat het metvorm wel goed zit. In de massa-liet hij iedereen achter zich.

t^ndzege ging onbedreigd naar
Panjaard Inaki Gaston.

Hermans kwam door de perikelen
bij zijn oude werkgever Órbea dit
seizoen pas laat aan zijn eerste zege
toe. Het nauwelijks serieus te ne-
men criterium over zestig kilometer
op de slotdag van de Ronde van Va-
lencia was tot vrijdag zijn enige
prooi. In de Catalaanse week spij-
kerde hij verder aan zijn vorm om
straks in de Vuelta weer te pieken.

„Beetje bij beetje beginnen mijn
ploeggenoten aan mij te wennen.
En omgekeerd. Langzaam beginnen
we elkaar te begrijpen, waarna de
overwinningen vanzelf volgen. Mijn

Hiddink en PSV
praten verder

zelfvertrouwen is door deze sprint-
zege weer toegenomen", verklaarde
Hermans met het oog op de Vuelta.
De Nederlander heeft de pech dat
zijn nieuwe werkgever Seur met de
Spanjaard Pino ook een goede ron-
derenner in huis heeft en daarom
niet alles op zijn sprintkaart kan
worden gezet.

Hermans leek aanvankelijk kans-
loos voor de overwinning. Op dui-
zend meter van de streep deed Jos
van Aert een alles-of-niets poging
weg te komen. De knecht uit de
ploeg van PDM sloeg een redelijk
gaten leek onbedreigd te gaan zege-
vieren. In de laatste bocht raakte hij
echter in de strobalen. Van Aert be-
hield met moeite zijn evenwicht,
maar niet zijn snelheid. Het jagende
peloton denderde over hem heen.
Hermans werd goed gelanceerd en
pakte de zege. Inaki Gaston had
weinig moeite zijn eerste plaats in
het eindklassement veilig te stellen.

" WOERDEN - Piet Hoekstra, de
vrouwencoach van de KNWU, heeft
voor deRonde van Texas (30 maart
tot 8 april) drie rijdsters aangewe-
zen, die geen deel uitmaken van de
nationale selectie. Hoekstra koos
Manon de Rooy (Amsterdam), Jo-
landa Van Dongen-Cools (Som-
melsdijk) en Petra Groen (Nieuw-
Lekkerland), plus Vanessa van Dijk
(Maarssen), die wel tot de nationale
ploeg behoort.

Verlies Miniware

Handbalteam ontspant

Ruts zei verder, dat de mondelinge
overeenkomst van Hiddink met
PSV waterdicht is. „Het zetten van
een handtekening is op dit moment
echter niet belangrijk", meende de
praeses. „Als het aan het bestuur
ligt, blijft Hiddink gewoon bij
PSV."

Ploegsma en penningmeester Van
Raaij aanwezig. Dorjee en Hiddink
waren de andere betrokkenen.

- Er heerst nog
i^J onduidelijkheid of Guus\L ftk ook na dit seizoen werk-

pa' ziJn als trainer/coach van
iiig' en gesprek tussen de clublei-

' " .e^ et trainersduo Hiddink-
i i.,jL e bracht vrijdagavond in

1 he^K611 geen uitkomst- Hiddink
.1 _; bestuur hebben besloten zo

tVy^ogelijk na de wedstrijd tegen
opnieuw om

%,., te gaan zitten om de interne,| 'l uit te praten.

\ '-djiTJ^g voor het gesprek tussen
(. ?'Dorjee en het bestuur wa-
*<> _le

ln de laatste weken gerezen
W^en rond het eerste team. De

'N \?.lende resultaten, de rellen
t »_U.lelsen> Kieft en Vanenburg,
Ht_leSSe van KV Mecnelen voor

' v .r en net aanstellen van Kees
\l. als 'puinruimer' deden de

'nnen de koploper geen goed.

*.(je ,°P van het ruim vier uur dv-
i 6raad in net Philips-stadion

'0g m voorzitter Ruts > dat er
Otvfer gesprekken moeten vol-

!krjj de problemen uit de wereld
*. ,i^en- Hiddink, die in januari
S^ndeling akkoord met PSV%<jj e °ver een verlenging van
%, si nstverband met twee seizoe-
S. g?0* zich daar diplomatiek bij
* °'uhi "* SesPrek waren namens

Ruts, manager Kees

RoertBroers
inEuropees

rugbyteam
£n Br7_JDAM - De 22-jarige Ro-Jri^joers (DlOK ) is als eerste Ne-.h^W 1" gekozen in een Europees
g? 1op -fv.- *. e PloeS sPeelt °P 22
V e er> t lekenham in Londen te-
hs van am- samengesteld uit spe-
Üh 1 het de„landen die deelnemen
fcX s,.uVljnandentoernooi, Enge-
Hrij^otland' Wales, lerland en

NrdiNs s6evlerde keer zal een Neder"
U. irHerr.ens team deelnemen aan
PO1' dat °nale HonS Kon S toer-
den °? 31 maart en 1 april zalfc^cje , gehouden. De 24 deelne-
IV7" zijn verdeeld in achtK *nd rl le- V°rig JaarWaS Ne'! Qe sterkste van de num-SJttoe^, en werd eerste in hetIVMe 'n°ol "a overwinningen open Italië.

Ninnes Star
oppermachtig

Mathieu Hermans
scherpt vorm aan
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ging niet in op het kwaliteitsoffer
van zwart en was constant op zoek
naar de zetten, die de stelling ver-
eenvoudigden.

De kritieke fase lag rond de acht-
tiende zet. Het decorvoorspelde on-
heil. Er brak een verschrikkelijk
tropisch onweer boven Kuala Lum-
pur los. Binnen een paar minuten
werd het aardedonker. De knette-
rende donderslagen waren in de
speelzaal te horen. Karpov en Tim-
man keken even verschrikt op, rea-
liseerden zich wat er aan de hand

SCHAESBERG - Outsider Ninnes
Star, gereden door Martin Watlow,
ging gisteravond op de draf- en ren-
baan verrassend strijken met de eer-
ste prijs in de enige volbloedkoers.
Van start af nam de vierjarige
hengst de leidingen vervolgens liep
hij steeds verder weg van zijn ach-
tervolgers. Dancers Guest, favoriet
bij het spelend publiek, vertrok
langzaam en sprintte op het einde
naar een zekere tweede plaats. Sa-
turn Man met Terry Cain in het za-
del werd eervol derde.
Uitslagen:
Lente-Prijs: 1. Diranu M (F. Laurent)
km.tijd 1.23.8: 2. Emado; 3. Express Bell-
wuud. Niet gestart: Evergreen V. Winn.
17.20: pi. 3.00. 9.60. 1.60; koppel 109.20; trio
2.222.80.
Krokus-Prijs: 1. Queen of Crown (M. Huy
gens) km.tijd 1.23.4; 2. Diana d'Almere; 3
Donate H. Winn. 2.70; pi. 2.00. 2.6U. 3.60;
koppel 58.10; trio 3.196.50.
Tulp-Prijs: 1. DambolJ. Engwerda) km tijd
1.22.6, 2. Duivel; 3. Don Bell. Niet gt

Cyprus PK en Conzales. Winn. 2.20; pi
3.50; koppel 6.40; trio 21.70.
Hyacint-Prijs: 1 Chess Darby (R. Haubt-i.
km.tijd 1.19.8; 9. Dean Boszorg; 3. B
Petrosja: 4. ColafPride. Winn. 1.40: pi. 1.3a
2.411. 2.5U; koppel 6.10; trio 50.20; kwartt.
317.70.
Ribes-Prijs: 1.Delgadotranss R (M. van Hfl)
km.tijd 1.21.5; 2. Cruise Missile; 3. Bad Boy
G. Winn. 2.00; pi. 1.50. 1.60;koppel 5.80; tri»
25.50.
Vrienden-Prijs: 1. Ninnes Star (M. Watlow*
tot.tijd 2.04.8; 2. Dancers Guest; 3. SatuM
Man. Niet gestart: Dunhill en Oxymoron.
Winn. 3.70; pi. 1.80, 1.40; koppel 4.20; trio
25.10.
Madeliefje-Prijs: 1. Chokey Treen (R. van
Gent) km.tijd 1.19.9; 2. Anjo Renka; 3 Yei:
R; 4 Cirianne N. Winn. 4.50: pi. 1.80. 2.30
6.70, koppel 16.40; trio 1.095.60; kwartel
niet gespeeld.
Tover Hazelaar-Prijs: 1. Champion's (M>
Bouwhuis) km.tijd 1.199; 2. Arm Marshall;
3. Zingaro Last. Niet gestart: Amarillo Dar-
bv. Anton Aldorp en Yshamo Lerona. Winn;
3.00; pi. 1.70. 2,70; koppel 25.80; trio 273.6ÜJ
W5-spel 301.40 (7-5-2-5-3):
De totalisatoromzet bedroeg f 151.330.-. .

was en bogen zich weer over de
complexe stelling.

Timman stond met zijn achttiende
zet voor de keus. Met c5off5had hij
kunnen aansturen op een klein
voordeel. „Voordeel wel, ja, maar
niet voldoende om te winnen", gal
hij na afloop aan. „Ik kon geen
winstweg vinden." Daarom zocht
hij zijn toevlucht in het verrassende
en niet direct voor de hand liggende
a5.

„Jan wildewinnen in een positie die
geen verantwoorde winstpoging
toeliet. Dit was sportieve zelf-
moord." Henley, de Amerikaanse
secondant van Karpov, had begrip
voor Timmans keuze. „Het is de
stress van de strijd. Hij staat twee
punten achter en moet risico's ne-
men." Wel zette hij vraagtekens ach-
ter de tactiek van Timman. „Toen
de manoevre met a5, a 4 tot misluk-
ken gedoemd was, had Jan alsnog
genoegen moeten nemen met remi-
se.

Volgens Torre had Timman het ant-
woord van wit (29. Pg4) in de tijd-
nood overzien. Met die sprong
maakte Karpov aan alle illusies van
de Amsterdammer een einde. Als
vorm van epiloog werd er nognegen
zetten doorgespeeld. „Timman", zei
een meewarige Torre, „Timman is
bij vlagen onberekenbaar. Vooral in
een tweekamp. Natuurlijk moet je
met een achterstand van twee pun-
ten voor scherpe openingen kiezen
en op winst spelen. Maar niet op
deze harikiri-manier".
Achtste partij wit Karpov, zwartTimman:
1. d2-d4 PgB-f6. 2. c2-c4 e7-_6. 3. Pgl-I. b7-
b6, 4. g2-g3 LcB-a6, 5. b2-b3 d7-d5. 6. LI) «2
dsxc-4,7. Pf_-e5 L-_-b4 +.8. Kei-Il Pf'6-d7. 9.
Pesxc4 C7-C6, 10. Lcl-b2 0-0. 11. Pbl-d2 bti-
bs.l2. Pc4-e3 Laö-bT. 13. Ddl-c2 DdB-b(j. 14
Pd2-f3 Pd7-I'6. 15. PC3-e5 Lb4-e7. 16. Pe3-g4
Pf6xg4. 17. Pesxg4 PbB-d7. 18. Lg2-f3 TaB-
-cB. 19. Tal-dl a7-a5. 20. Dc2-e4 T.B--7. 21.
Kll-g2 a5-a4. 22. b3xa4 TfB-aB. 23. a4xbs
c-.xbS. 24 De4-bl Lb7xf3 + . 25. e2xf3 1.7-1.5.
26. Pg4-e3 h5-h4. 27. d4-d5 Le7-c5. 28 Thl-
el e6-eö, 29. Pe3-g4 Tc7-a7, 30. Pg4xes
Pd7xes. 31. Telxes Ta7xa2. 32. d5-d6 h4-
-h3 +. 33. Kg2xh3 Lcsxd6. 34. Tes-h5 Dbüxl2.
35. Db 1-1.7+ KgB-fB. 36. Dh7xg7 + KfB-eB.
37. Ths-hB+ KeB-d7. 38. Dg7xf7 + zwart
geelt op.

" Mathieu Hermans wint eindelijk weer eens een massaspurt

SUZUKA - Hans Spaan heeft tij-
dens de trainingen voor de Grote
Prijs van Japan in de 125-cc kl.
de vijfde tijd gemaakt. De Neder-!
landse Honda-rijder was op het cir-
cuit van Suzukaruim zes-tiende van
een seconde langzamer dan d^
Spanjaard Martinez. De tijd van
Spaan werd beïnvloed doordat hij
tijdens de training enigszins ge-{
remd werd door langzamer rijders)
bovendien is hij nog aan het zoeker j
naar de juiste afstelling van de nieu-
we motor, die volledig aan de
wachtingen voldoet.
Wilco Zeelenberg verloor bij de
kwart-liters bijna twee seconden op
de snelste, de Italiaan Cadalora. De}
rijder uit Bleiswijk had donderdag
een klein schuivertje gemaakt door-.;
dat een van de andere motoren wat
olie op de baan had gebracht.
Resultaten training: 125-cc klasse: 1. MsÉH
nez (Spa) Cobas 2 minuten 25.129 secongH
(145.336 km/u). 2. Takada (Jap) Hond*
2.25,255. 3. Ichimya (Jap) Honda 2.25,3
Prein (BrD) Honda 2.25.759. 5. Spaan (N^d*
Honda 2.25,759. 6. Okamota (Jap) Honda
2.25,811.
250-cc klasse: 1. Cadalora (Ita) Yamaha
2.15.221 (155.965 kmu). 2. Kocinski Yamaha
(VSt) 2.15.276, 3. Cardus (Spa) Honda
2.15,375. 4. Cornu (Zwil Honda 2.15.604 5
Honma (Jap) Yamaha 2.15.840, 6. Okad»
(Jap) Honda 2.15.925. 12. Zeelenberg
Honda 2.17.084

Spaan: vijfde
trainingstijd

Handbalderby
V en L-Swift

GRONINGEN - Miniware is er gis-
teravond in Groningen tegen play-
off-kandidaat Donar niet aan te pas
gekomen. De noorderlingen ver-
wierven een probleemloze overwin-
ning: 101-85. Na het goederesultaat
tegen Nashua eerder deze week liet
Miniware het nu volledig afweten.
De Weertse hoofdmacht bleek te af-
hankelijk te zijn van zijn Amerika-
nen McDuffie en Williams en spel-
verdeler De Jager. Dit trio was sa-
men goed voor 62 punten. Met name
de wisselspelers hadden geen enke-
le positieve inbreng. Donar maakte
daar met een zeer duidelijke wil om
te winnen gebruik van.

Graf speelt
in Leipzig

FRANKFURT- Steffi Graf zal mee-
doen aan het eerste Grand Prix-ten-
nistoernooi in de DDR. Het evene-
ment, dat gedoteerd is met 430.000
gulden, wordt van 24 tot 30 septem-
ber gehouden in Leipzig. Het toer-
nooi komt in de plaats van dat van
Mahwah in de Amerikaanse staat
New Jersey. Volgens organisator
Rudi Kimmel zullen 32 tennissters,
onderwie de aanvoerster van de we-
reldranglijst, in Leipzig in actie ko-
men. Twee speelsters uit de DDR
zullen een wild card krijgen.

Het plan is in de nabije toekomst
meer toptennis te exporteren naar
het Oostblok. Het mannencircuit
van de ATP doet dit jaar voor het
eerst Moskou aan. De ATP heeft
eerder al aangekondigd het toernooi
van Frankfurt in oktober te willen
verplaatsen naar West-Berlijn. De
kwalificatiewedstrijden zouden dan
worden afgewerkt in Oost-Berlijn.

GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de dames staat zondag
de derby tussen Herschi/V en L en
Holbox/Swift op het programma.
De Geleense ploeg staat op de twee-
de plaats met slechts een punt ach-
terstand op koploper PSV en is dus
nog volop in de race om de lands-
titel. De ploeg van tramster Ilona
Venema daarentegen behaalde pas
afgelopen zondag haar eerste winst-
punten en lijkt degradatieniet meer
af te kunnen wenden. Gezien de op-
waartste tendens van de laatste we-
ken ligt er echter misschien toch
een verrassing in het verschiet. Het
duel wordt gespeeld in sporthal
Glanerbrook van Geleen en begint
om 14.45 uur.
De competitie bij de heren ligt stil in
verband met de laatste voorberei-
dingen van het nationale team op
het Europees kwalificatietoernooi,
dat vanaf volgende week in Finland
wordt gehouden. De laatste testcase
vormt een dubbelinterland tegen
België. Vandaag wordt om 20.15 uur
gespeeld in Neerpelt; zondag om
15.00 uur staat in Tilburg het tweede
duel op het programma.

Eerste divisie dames zondag: VGZ/Sittar-
dia-Noav (14.20. Sportcentrum Sittard);
Wings-Delmach/Caesar (13.00. Den Haag).

" GELEEN - De damesploeg van
V en L is in de achtste finales van de
Nederlandse handbalbeker ge-
strand op tegenstander Niloc: 10-15.
lason uit Valkenburg is thans nog
de énige Limburgse vertegenwoor-
diger in het bekertoernooi.

(ADVERTENTIE)

Meteen |fe
Siemens I|||

Autotelefoon |üi
bereikt u fCG!

I lecl.
Wie meer wil bereiken heeft %'-iss3m
'n autotelefoon van Siemens. jft'"
Want Siemens biedt:
- een lichtgewicht portable (voor de

hele Benelux)
- een perfect _A*mmfl&*

mbouwtoestel tof^wßffr9___f- de beste handsfree
- 2 jaargarantie op VJ

zender/ontvanger

- 2 jaar verzekerd voor 75,-
Interesse? Bel

A.T.N. b.v. HEERLEN j
045-426150i ,

LANDGRAAF - Katinka Vliegen
uit Landgraaf heeft zich weer na-
drukkelijk in de belangstelling van
de paardesportfans geplaatst. De
dressuuramazone uit Landgraaf
start vandaag als een van de grote
favorieten in de dressuurwedstrij-
den in Beek, waar zij voor het eerst
deelneemt aan de Prix Saint Geor-
ge. Met haar paard Zantos maakte,
zij reeds indruk tijdens Indoor Bra-
bant. In de ZZ-4-proef eindigde zij
als eerste en in de muzikale kür als
tweede. Ook in het totaalklasse-
ment over beide onderdelen bezette
zij de tweede plaats, achter Willem
Schotte.

Katinka Vliegen
in voorste gelid

# Jan Timman schudt vlak voor de partij de liand van Anatoli Karpov.

KUALA LUMPUR - Torn Cruise heeft in Hollywood miljoe-
nen verdiend met zijn film „Risky Business". Jan Timman
heeft er in Kuala Lumpur miljoenen mee verloren. De Amster-
dammer stortte zich gisteren in de achtste partij in een onver-
antwoord riskant avontuur en werd opgebracht door Anatoli
Karpov.

De oud-wereldkampioen voltooide
de lange rokade in de Malaysische
hoofdstad. Hij bracht de Amster-
dammer in 38 zetten de derde nul
toe. Het verlies betekende de defini-
tieve knock-out in de finale van het
kandidatentoernooi. Karpov ver-
grootte zijn voorsprong tot s/2 -2'/a.
Uit de resterende vier partijen heeft
hij een punt nodig om het uitdager-
schap van wereldkampioen Kaspa-
rov te verwerven.

Voor Timman wordt het verblijf in
Malaysia niet alleen een sportiefde-
bacle. Maar ook een financiële
strop. De 38-jarige Amsterdammer
had bij een overwinning een slordi-
ge 3,5 miljoen gulden opgestreken.
Een kwart miljoen in Kuala Lum-
pur, een auto van 80.000 gulden,een

miljoen marken uitgeloofd door een
Westtuitse computerfirma vcor de
eerste Westerse uitdager van Kaspa-
rov, plus teminste drie-achtste deel
van zes miljoen gulden, zijnde het
prijzengeld voor de verliezer in de
tweekamp om de wereldtitel tegen
Kasparov. Die miljoenen loopt Tim-
man mis. Hij zal het moeten doen
met 150.000 gulden, de lang niet on-
aardige premie voor de verliezer in
Kuala Lumpur.

Gisteren waagde Timman met
zwart een heilloze winstpoging. Hij
bracht een vlijmscherpe Dame-In-
diërop het bord. Karpov deinsde er-
voor terug. Met wit was hij uit op re-
mise. Een vorm van spelbederf,
maar logisch, gezien zijn royale
voorsprong in de tweekamp. Hij

Limburgs Dagblad sport

" Het Nederlands handbalteam mocht gis-
teravond even op adem komen van de in-
spanningen voorafgaande aan het Euro-
pees kwalificatietoernooi, dat volgende
week zaterdag in Finland begint. In restau-
rant Teo's Dynasty in Sittard werd het
startsein gegeven voor de laatste fase van
de voorbereiding op het EK, bestaande uit

een dubbelinterland tegen België vandaag
en morgen. Daarna krijgen de mannen van
trainer Guus Cantelberg een paar dagen
rust, alvorens donderdag naar Helsinki
wordt gevlogen. Op de foto van PETER
ROOZEN proberen Cantelberg (midden) en
zijn mannen handigheid te krijgen in exoti-
sche eetgewoontes.
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Tïfi- DE LIMBURGSE
MwVff PERSONEELSGIDS

f W I
| Tebodin,Advies-en Constructiebureau B.V. is een onafhankelijkI ingenieursbureau. Nationaal en internationaal lopenonze werk-

zaamheden uiteen van het maken van studies tot en met het
realiseren van complete industriële en utiliteitsprojecten.
Naast het hoofdkantoor in Den Haag zijn er vestigingen in
Arnhem, Beverwijk, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Maastricht,

*«g§i|i Spijkenisse, Abu Dhabi, Dubai en Curagao.

Het werkterreinvan de afdeling GEBOUWINSTALLATIES
& BOUWFYSICA omvat o.a. technische installatiesin gebouwen
en voor industriëleprojecten. Hierbij worden studies en ontwerpen
gemaakt voor nieuwe installaties in onder meer kantoren, woning-
complexen, computercentra, ziekenhuizen en in de industrie.

Voor deze afdeling zoeken wij een

afdelingshoofd
De werkzaamheden bestaan naast de dagelijkse leiding over de
afdeling, met name uithet zelfstandig leidenvan -multidisciplinaire-
projecten.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

" een TU-opleiding;

" minimaal 10 jaarrelevante ervaring op zowel technisch als
projectmatig terrein;

" aantoonbare leidinggevende ervaring;.

De afdeling CIVIELE TECHNIEK & BOUWKUNDE is verantwoor-
delijk voor het ontwerpen, de uitvoering en de projectvoering van
de projecten op het gebied van civieltechnischecontructies, beton-
constructiesvan gebouwen, funderingstechniek en geotechniek.
De afdeling rekent zowel de fabriekbouw als de utiliteitsbouw tot
haar werkterrein.

Voor deze afdeling zoeken wij een

civiel/bouwkundig
project ingenieur
De taak betreft het zelfstandig uitvoeren van projecten, offertes,
studiese.d., waarbij aan meerdere medewerkers leiding gegeven
wordt.

Van kandidatenvoor deze functie wordt verwacht dat zij beschikken
over:

" een TU/HTS opleiding Civiele Techniek;

" een meerjarige ervaring, bij voorkeur opgedaan bij een
ingenieursbureau.

Schriftelijke sollicitaties van zowel mannelijke als vrouwelijke
kandidaten kunnen worden gericht aan de afdeling Personeels-
zaken van TEBODIN, Advies- en Constructiebureau 8.V.,
Franciscus Romanusweg 2, Postbus 3102, 6202 NC Maastricht.

TEBODIIM
raadgevende ingenieurs
Lid van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs(ONRI).
Franciscus Romanusweg 2,postbus 3102,
6202 NC Maastricht, telefoon 043-294777. |

_______ ___________ ______! __________ _______

Hoe wordt scoren door daarop saiarissen elders.K;sgsS^KSs_^JS»««^^ £T7l 1
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Leeftijd 2 m _m M___^_#%«

._ _______* ______>, __P»__l_#m_M_wl lUL

J
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:

£j^"\ /7^> Lid AN.V.K.

V-V Keukens
Eikenderweg 77, 6411 VJ Heerlen
tel. 045-717555, of postbus 83, 6400 AB

BÈI
_______! centraal bureau voor de statistiek
vraagt voor de hoofdafdeling Automatisering, een

PROJECTLEIDER
COMPUTERSYSTEMEN EN NETWERKEN <m/v)
afdeling Onderzoek en Ondersteuning
vac.nr. 23.81.006/LID

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak werkstations met Novell Netware.
het verzamelen van statistische gegevens over een groot " een Siemens-BS2OOO-systeem.
aantal aspecten van de Nederlandse samenleving. Deze in- " verbindingen tussen al deze systemen op o.m. Arcnet- en
formatie wordt verwerkt tot actuele enbetrouwbare informa- Ethernetbasis.
tic voor vooral bedrijfsleven en openbare organisaties. Hij zal de directe leiding hebbenover een deelvan deprojec-
Het CBS telt bijna 3000 medewerkers en kan worden gety- ten en houdt in overleg met collega's en afdelingsleiding in
peerd als een modern informatieverwerkend bedrijf. Voorburg toezicht op de lokalevoortgang van projecten
Het CBS is gevestigdin Voorburg en Heerlen en heeft een waarin beide vestigingen samenwerken.
dépendance in Apeldoorn. In Heerlen zijn ca. 1300 personen
werkzaam. Vereist:

" relevante opleidingop universitair niveau.
Tot de hoofdafdelingAutomatisering behoort de afdeling On- " werkervaring met leidinggevendetakenop informaticater-
derzoek en Ondersteuning. Deze afdeling doet onderzoek rein, in het bijzonder ten aanzienvan de genoemde werk-
naar toepasbare apparatuur en programmatuur, zorgt voor gebieden.
aanschaf, invoering en aanpassing daarvanen ondersteunt " kennis van overeenkomstige systemen strekt tot aanbeve-
het gebruik met advies, voorlichting en opleidingen formu- ling.
leert standaards en beleidsrichtlijnen. Een veertigtal mede-
werkers werkt aan een groot aantal projecten behorend tot Salaris:
vier werkgebieden; apparatuur en systeemprogrammatuur, " Max. schaal 12, afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
datacommunicatieen netwerken, DBMS en 4GLen stan- ring max. ’ 7.063,- bruto per maand,
daardprogrammatuur.

Standplaats:
Een zestiental medewerkers van de afdeling is werkzaam in " Heerlen.
Heerlen.

Contactpersoon:
Taak: " de heerF.M. Kellenbach, chef afdeling Onderzoek en On-
de projectleiders geven leiding aan de afdelingsmedewer- dersteuning, tel. 070-3 69 43 41 toestel 2076.
kers ter plaatse bij hun werkzaamheden openkelevan de ge-
noemde werkgebieden en voeren zelfstandig relevant onder- Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de se-
zoek uit. Voor de aan te stellenprojectleider behoort tot die lectieprocedure.
werkgebieden 0.m.:

" een clustersysteem van vijfCybercomputers onder het Het Centraal Bureau voor deStatistiek wil meer vrouwen en
NOS/VE-besturingssysteem. leden van etnische minderheden in dienst nemen. Bij gelijke

" lokale netwerken van microcomputers als servers en geschiktheidzal aan hen devoorkeur worden gegeven.

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer, binnen 14 dagen zenden aan het Hoofd van de
hoofdafdeling Personeel en organisatievan het Centraal Bureau voor de Statistiek: Kloosterweg 1, 6412 CN ofPostbus 4481,
6401 CZ Heerlen.

! i i ■

si-lectron
SI-LECTRON B. V. is een vooraanstaand
toeleverancier op het gebied van
prefab-bedrading en kabelbomen, printed
circuitboard-assemblages en assemblage
van elektronica-apparatuur.

Voor onze afdeling elektronica zoeken wij op
korte termijn kandidaten voor de functie van

produktiemedewerker m/v
De functie:

- bestücken van printplaten;- solderen;
- monteren.

De functie-eisen:
- ervaring in een elektronica- of
produktieomgeving;

«- handvaardig;
- goed gezichtsvermogen.

Uw salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding
en ervaring.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de
CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf.

Uw interesse is gewekt?
Uw schriftelijke sollicitatie, met curriculum
vitae, kunt u richten aan
B.V. Si-lectron, t.a.v. ir. W. Macquoy,
bedrijfsleider elektronica, postbus 31049,
6370 AA Landgraaf. 57579

SCHELDE
INTERNATIONAL B.V.
fabriek van gymnastiektoestellen
en sportinstallaties
vraagt voor haar montageafdeling

TECHNISCH MEDEWERKER
BUITENDIENST M/V
voor het uitvoeren van montage- en
onderhoudswerkzaamheden in sport-
en gymnastiekaccommodaties.

Functie-eisen:
- een gedegen opleiding in metaal- en/of

houtbewerking, min. LBO-niveau;
- goede contactuele eigenschappen ;-- aanvullende opleiding lassen;
- werken op hoogte is geen probleem;- rijbewijs B-E;
- leeftijd vanaf 25 jaar;- zelfstandig kunnen werken;
- woonplaats omgeving Sittard.

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne
binnen 10 dagen tegemoet, gericht aan

Schelde International 8.V.,
postbus21,
4460 AA Goes,
tel. 01100-14330.

57573

Heijmans Bouw B.V. is een werkmaatschappij behoren-
de tot de divisie Woning- en Utiliteitsbouw van de
Verenigde Heijmans Bedrijven B.V. te Rosmalen.

Voor de uitvoering van projekten in Limburg worden
voor spoedige indiensttreding gevraagd:

ervaren
werkorganisators m/v
De werkorganisator fungeert als rechterhand van de
(hoofd)-uitvoerder. Hij is op het bouwwerk mede ver-
antwoordelijk voor de organisatie, de planning, de
voortgangskontrole, input-verzorging etc. Een goede
uitvoering van de funktie vereist een deels technisch,
deels administratief inzicht en een teamworkgeest.

Voor deze funktie denker) wij aan gegadigden met ken-
nis c.g. opleiding en ervaring van M.T.S.- tot H.T.S.-nivo.

Belangstellenden nodigen wij uit hun schriftelijke sol-
licitatie te richten aan het Hoofd Centrale Dienst Per-
soneelszaken van Verenigde Heijmans Bedrijven 8.V.,
Graafsebaan 13, 5248 JR Rosmalen.

H Heijmans Bouw B.V. "

Graafsebaan 13
5248 JR Rosmalen

Rijkshogeschool Maastricht

centrale dienst

kO?1'
Op het Centraal Bureau van de Rijkshogeschool ontstaat °p
termijn een vacature

I Baliemedewerker/
telefonist (m/v)
38 klokuren per week

De Rijkshogeschool Taakstelling:
Maastricht bestaat uit - ontvangen bezoekers

± 2600 studenten en - lichte huishoudelijke werkzaamheden
± 400 personeelsleden. - administratieve werkzaamheden

Er zijn opleidingen voor - postverzorging
toneel, muziek, -repro..

beeldende kunsten,
architectuur, onderwijs, Functie-eisen:

jeugdwelzijn, - goede typevaardigheid
bibliotheek en - goede telefoonstern
documentatie. - kunnen werken met WordPerfect- representatief.

Bijzonderheden:
Aanvaarding van de betrekking zo spoedig mogelijk.
Bezoldiging max. schaal 3 BBRA.
De aanstelling geschiedt voorlopig in tijdelijke dienst.
Schriftelijke sollicitaties vóór I april a.s. aan het hoofd
Personeelszaken dhr. L.G.G. Paquaij, Postbus 414,
6200 AK Maastricht.

A
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Onbekenden
dreigen niet

Aanslagen op
bankin Zwolle

Vandaag 19.30 uur

Roda JC (opstelling): Bolesta. Verha-
gen, Fraser, Hanssen. Trost. Broeders.
Van de Luer, Groenendijk, Hofman,
Van Loen. Diliberto. Geblesseerd: Van
de Waart.

Haarlem (opstelling): Metgod, Purper-
hart, Doesburg. Baas. Dikstraal, Mathot,
Koffijberg, Looijer, Numan. Van Roon.
Holverda.

ajax-fortuna sittard

d - In brieven aan de politie
en de regionale omroep

ij<k Oost hebben onbekenden
.?§ gedreigd met aanslagen op
w'folse vestiging van de bank
loli Lvorinais- De politie van

’ 'e heeft dit bekend gemaakt.

pnonierne briefschrijvers nemenL^e bank kwalijk het faillisse-
L pln de Zwolse voetbalorgani-
K>r . te hebben aangevraagd.
L die handelwijze maakt de
L^ volgens hen PEC kapot. Ze
(ve^at Credit Lyonnais uit Zwol-
h kwijnt en haar reclamebordkit ■ PEC-stadion weghaalt.
hw n'et °P de e'sen ingegaan,
reoo°rden ruit«n van de bank in-
k^ en brandbommen in het ge-
_ev gedeponeerd, zo staat in de
bte^' >°'i kondigt men voor de
If komende thuiswedstrijd van. £e'len aan.
j^Wolse politie heeft Credit
.&v nais inmiddels van de dreig-

V6r
,en op de hoogte gesteld. In<ite5g met de bank zal worden be-
J; beveiligingsmaatrege-noodzakelijk zijn.

Groninggen
in beroep

%_.^INGEN - Het bestuur van
'W(lcJoningen heeft beroep aangè-
f.<W gen de straf van ver wed-
Sto ' die Henny Meijer van de

van de KNVB op-
i ir. eeft gekregen wegens zijn
\ een vechtpartij tijdens het
pk ltleduel tegen Vitesse. DeNt r!? 1^1 op maandag 2 april in
'H.H ndeling behandeld. Han-
i^da beroepskwestie zal Meijer
Netg met FC Groningen mee[W "spelen tegen Willem 11.-05k/" spi^oda JC, een week later, kan
f<WS aar>treden. Ajax ziet af van

sriir.egen de schorsing van zes
iol*ter n voor middenvelder Jan
l^ft *" De international werd ge-
HtW eëens het uitdelen van een°gstoot.

Hussiseh
damtalent

%

k ,n Heerlen
ESa Jt

N
T

~De "-jarige Christa
\K ltouwen is de meest op-
Vheka c deelneemster aan het
C 6_pe",eldamtoernooi. De talent-
(J 1Us r : eister zal samen met vader
V°Hda Sja en het echtPaar Graus
&k Swf 22 april in het Heerlense«H de strijd aanbinden te-
Cfd e. bevestigde Limburgse da-
VteUrs r regi°nale toppers_ s van ' Uaubo en Budé zijn even-K^ «e partij.

KERKRADE - Voor de amateurvoetbal-
competitie wordt vandaag de wedstrijd
Chevremont-RKVVL gespeeld. Aftrap
16.30 uur.

" ABDISSENBOSCH - Het amateurvott-
balduel tussen Abdissenbosch en RKHBS
vindt niet zondag, maar reeds vandaag
plaats. Aanvang 16.30 uur.

HEERLEN - HoofdklasserLimbur-
gia gaat ongetwijfeld een belangrijk
weekeinde tegemoet want de ploeg
kan vanavond (aanvang 19.30 uur)
in het thuisduel tegen de Baronie
een poging ondernemen om Bruns-
sum ook volgend seizoen van
hoofdklasse-voetbal te verzekeren.

Voorwaarde is dan wel dat in de di-
recte confrontatie met een mede-de-
gradatiekandidaat de volle winst
wordt behaald, waardoor de achter-
stand op de Bredase ploegtot 1 punt
kan worden teruggebracht.

Coach M. Vliegen heeft het dan ook
terecht over een alles beslissende
wedstrijd en hij kent het belang van
dit duel. Vliegen wilde in eerste in-
stantie met vier spitsen aan het Ba-
ronie-karwei beginnen. Toch ziet hij
daar vanaf omdat door deze tactiek
de posities van de andere Limbur-
gianen in het gedrang komen. „Be-
langrijk is dan wel om zo snel moge-
lijk in het strafschopgebied van de
Baronie tekomen. Die tactiek wierp

onze belangrijkste tactiek", aldus
Vliegen.

Meerssen moet morgen tegen kop-
loper TSC bewijzen dat het geen
eendagsvlieg is. De ploeg van trai-
ner Piet van Dijk behaalde uit de
laatste drie duels demaximale score
van zes punten. Het is vrijwel veilig.
Van Dijk: „Of je maakt er nu een
stunt van of je krijgt een paar doel-
punten om je oren. Ik hoop dat de
juiste motivatie bij de spelers op-
nieuw aanwezig is". Van Dijk doelt
op de instelling van het duel tegen
Vlissingen waar de Zeeuwen op ba-
sis van collectivisme simpel werden
teruggewezen. Van Dijk verwacht
dus een goed resultaat van zijn
team. „De ploeg kan nu vrijuit spe-
len, maar als je TSC het initiatief
geeft kom jeer niet meer aan te pas.
Ik ben ervan overtuigd dat we de
komende weken nog wel punten
zullen pakken maar wat je nu kunt
krijgen moet je niet laten liggen",
meent de Meerssen-coach.
Sittard (afgelopen zondag verdien-
stelijk gelijk tegen EHC) gaat op be-
zoek bij TOP, altijd al een lastige te-
genstander en nu zeker temeer daar

tegen Halsteren in de tweede helft
immers ook zijn vruchten af. Het
speelveld klein houden en 'oorlog'
in hun strafschopgebied wordt nu

Limburgia: duel
van de waarheid

Meerssen kan legen TSC vrijuit spelen de dreigende degradatie ongetwij-
feld zijn stempel op het Sittard-spel
zal drukken. „Toch weiger ik om de
strijdbijl nu al te begraven", zegt
trainerBèr Lejeune, zijn ploeg daar-
mee een hart onder de riem stekend.
Hij: „Ondanks onze miserabele po-
sitie is er nog niets verloren. Tegen
EHC zag je dat de kopjes bij een
achterstand nu eens niet omlaag
gingen. Nee, er werd eens geknokt
en hetresultaat was er dan ook naar.
Als die lijn zich morgen voortzet
zijn we beslist niet kansloos".
Ook Wilhelmina'oB (op bezoek bij
Longa) heeft zich bij monde van
trainer Leo Beerendonk'nog niet bij
degradatie neergelegd, al gaat de
versterking in de persoon van ex-
Limburgiaan L. van Wijk definitief
niet door, omdat de overschrijvings-
papieren blijkbaar pas na 1 maart
bij deKNVB op de burelen dwarrel-
den. „Te laat dus en je doet er niets
meer aan", aldusBeerendonk. Hij is
zich bewust van de precaire situatie
waarin zijn ploeg zich bevind. „Het
wordt langzamerhand bijzonder
moeilijk maar verheugend is het feit
dat we sinds lange tijd eindelijk
eens compleet kunnen aantreden".
Overige hoofdklasseduels: Halstere-
n-EHC; Venray-Desk; Vlissingen-Gel-
drop. Belangrijke duels in de lagere klas-
sen: 1-F: FC Vinkenslag-Heer: 3-C: XC
Oda-Swift; 4-A: Standaard-SVME: 4-B:
Vijlen-Nijswiller; 4-D: Hoensbroek-Maria-
rade.

sport in cijfers

ROTTERDAM - Advocaat Mentink
van Thijs Libregts zal maandag na-
mens de bondscoach bij de recht-
bank in Utrecht een kort geding te-
gen de KNVB aanspannen als tij-
dens een gesprek op zondagavond
blijkt dat de voetbalbond met Li-
bregts wil breken. Dat verklaarde
Mentink gisteren in een vraagge-
sprek met Radio Rijnmond.
Het sectiebestuur betaald voetbal
voert op Schiphol overleg met Li-
bregts en een delegatievan de natio-
nale selectie, onder wie Gullit, Rijk-
aard en Van Basten, over de gerezen
meningsverschillen rond het func-
tioneren van de coach. Mentink had
er donderdagochtend schriftelijk
bij de £NVB op aangedrongen om
burgemeester Peper van Rotterdam
te laten bemiddelen. De bond ging
daar echter niet op in en meldde van
plan te zijn zelf een gesprek met de
betrokkenen te willen leiden. vvv-go ahead eagles

Morgen 14.30uur

Ajax (opstelling): Menzo. Blind, Ver-
kuyl, Larsson. De Boer. Winter. Wil-
lems, Witschge, Van 't Schip. Petters-
son, Roy.

Fortuna Sittard (opstelling): Hesp,
Körver, Maessen, Duut, Liesdek. zoes-
sen. Sneekes, Mordang, Reyners. Van
Helmond, Custers. Clayton, Farrington,
Brusselers. Barmentloo. Geblesseerd:
Frijns en Kicken.

Gaston 20.45.19, 2. Rominger 0.06. 3. Al-
cala 0.09, 4. Delgado 0.12, 5. Roosen 0.30,
6. Breukink 0.33, 7. Roche 0.34. 8. Eki-
mov 0.38, 9. Van Lancker 0.41. 10.Kuum
0.47, Nederlanders: 30. Bouwmans 1.30,
40. Van Aert 2.15, 43. Suykerbuyk 2.58,
82. Hermans 15.04, 91. Van Poppel 18.54.
93. De Koning 19.34, 110. De Rooy 34.08.

agenda
ZONDAG
''a^^doJ.6"; Stem Gemeenschapshuis
Vogll3o InschriJven tot 10.30, aan-
l. °-00 i,, Jj Aanmelden tussen 19.00Sst °4490-38592-
V°0 e'rijden' Heerlen Varenbeul_.V. ' «ratis entree.

TENNIS
Key Biscayne (VSt), internationaal toer-
nooivrouwen en mannen, 5 miljoen gul-
den: vrouwen enkelspel, halve finale:
Wiesner (Oos/15) - Martinez (Spa/5) 6-2
6-1, Seles (Joe/3) - Tauziat (Fra/9) 6-3 6-1.
mannen enkelspel, kwart finales: Ed-
berg (Zwe/3) - Hlasek (Zwi) 6-7 7-6 7-6,
Emilio Sanchez (Spa/15) - Jaite (Arg/10)
6-3 6-3, Berger (VSt/7) - Sampras
(VSt/10) bless re Sampras, Agassi,
(VSt/5) - Courier (VSt/14) 4-6 6-3 6-1.

der: 1.Thompson (VSt) 54,03, 2. Sanders
(VSt) 54,33, 3. Bedford 54,93. mannen:
500 yard vrij: 1. Agh (Hon) 4.20,27, 2.
Diehl (VSt) 4.22,32, 3. Hubbard (VSt)
4.22,99. 100 yard rug: 1. Hansen (VSt)
49,21, 2. Weatherford (VSt) 49,79. 3. Gill
(VSt) 49,88. 100 yard school: 1. Diebel
(VSt) 53,84, 2. Van Neerden (VSt) 54,17,
3. Mayfield (VSt) 54,40. 100 yard vlinder:
1. Biondi (VSt) 46,33, 2. Alderman (VSt)
47,17, 3. King (VSt) 47,30.

Parijs. Open Franse kampioenschap-
pen, achtste finales mannenenkelspel:
Pelupessy-Chan Ho 15-5 15-8, Kok
Keong-Michels 15-9 15-7. vrouwenen-
kelspel: Hooglund-Troke 12-9 3-11 11-7
vrouwendubbelspel: Hoogland/De
Boer-Munday/Johnson 15-9 15-9.

BADMINTON

Vandaag 19.30 uur

VVV (opstelling): Roox, Van Mierlo.
Verberne,Polman (of Raijer). Denx. Pe-
ters, Driessen. Van Aerts. Bovee. Ste-
wart, Van Straalen. Geblesseerd: Rut-
ten, Nijssen, Reijnierse. Geschorst: Kor-
sten.

Go Ahead Eagles (opstelling): Ensink,
Voskamp. Maaskant. Hofstede. SChen-
ning. Bosvelt, Decheiver. Piqué, Hee-
ring. Van den Brink, Buisman.

LANDGRAAF - De volleybalvere-
niging Dynamo uit Landgraaf
houdt zondag het jaarlijkseThai In-
ternational Volleybaltoernooi. De
door Thai Airways gesponsorde
club mag zich verheugen in een gro-
te belangstelling. Liefst 36 teams
nemen aan het evenement deel. De
wedstrijden beginnen om 9.30 uur
in de sporthal Kaldeborn. Finale
rond 18.00 uur.

Dynamo-toernooi
BRIDGE
Bordeaux. EK gemengde teams, eind-
stand: 1. Frankrijk (Shemla. Chevalle.
Lesquillier, Faivre) 270 punten. 2. Dene-
marken 268, 3. Italië 265, 23. Nederland
(Niemeijer. Pasman, Arnolds, Tam-
mens) 237, 35. Nederland (team Vriend)
231, 68. Nederland (team Van der Helm)
203, 82. Nederland (team Kirchhoff) 196.

WIELRENNEN
Lloret de Mar. Vijfde en laatste etappe
Catalaanse Week: I. Hermans 157km in
3.56.33, 2. Dominguez, 3. Passera, 4. Al-
cala, 5. Gutierrez, 6. Cabestany. 7. Vona,
8. Dhaenens, 9. Perini, 10. Mauri, 28.
Bouwmans, 40. Breukink, 47. Van Aert,
50. Suykerbuyk allen zelfde tijd als Her-
mans, 98. Van Poppel 4.43, 100. De Ko-
ning 8.13, 114. De Rooy 14.25, opgege-
ven: Verhoeven. Eindklassement: 1.

Nashville. Amerikaanse korte baan-
kampioenschappen: vrouwen: 500 yard
vrij: 1. Skillman (VSt) 4.40,75, 2. Cassidy
(VSt) 4.41.,05, 3. Hansen (VSt) 4.45.05.
100 yard rug: 1. Mitchell (VSt) 54,86, 2.
Wagstaff (VSt) 55,12, 3. Bedford (VSt)
56,30. 100 yard school: 1. McFarlane
(VSt) 1.00,97,2. DeSilvia (VSt) 1.01,09,3.
Blanchard (VSt) 1.01,47. 100 yard vlm

ZWEMMEN

Vandaag, 19.30 uur
Emmen - Helmond Sport
VVV - Go Ahead Eagles
Heerenveen - Heracles
Wageningen - NAC
Telstar - Cambuur
DS '79 - Veendam

Zondag, 14.30 uur
De Graafschap - AZ
RBC- SVV
Excelsior - PEC Zwolle

SVV 28 20 5 3 45 55-18
NAC 27 14 8 5 36 45-26
VVV 29 11 11 7 33 43-33
Heracles 28 13 5 10 31 32-36
Eindhoven 29 11 8 10 30 50-49
AZ 27 11 7 9 29 41-34
RBC 26 9 10 7 28 32-31
Helmond Sport 27 10 7 10 27 42-43
Veendam 27 10 7 10 27 36-40
De Graafschap 28 9 9lü 27 40-37
Cambuur 29 8 11 10 27 36-41
PEC Zwolle 29 6 14 9 26 26-28
GoAhead Eagles 27 10 5 12 25 34-37
Wageningen 28 7 11 10 25 34-38
Emmen 27 7 10 10 24 39-41
Heerenveen 28 9 6 13 24 32-40
Telstar 28 8 7 13 23 41-54
Excelsior 28 5 12 11 22 30-42
DS '79 28 5 9 14 19 36-56

Heerenveen, SVV. NAC en Wageningen
periodekampioen.

buitenland
WEST-DUITSLAND
Frankfurt-Leverkusen
Homburg-Bor. M'gladbach

Vandaag 15.30 uur
HSV-St. Pauh
Bochum-Bayern München
Stuttgart-Kaiserlautern
Karlsruher SC-Nürnberg
Köln-Dortmund
Waldhof Mannheim-Werder Bremen
Uerdingen-Düsseldorf

Tweede Bundeslij;a
Vandaag 15.30 uur:
Rot Weiß Essen-Alemannia Aachen
BELGIË
Vandaag 20.00 uur
AA Gent-RC Mechelen
KV Mechelen-Lokeren
Standard Luik-Cercle Brugge
Beerschot-St. Truiden
Charleroi-Beveren

Lierse SK-FC Luik
Morgen 15.00 uur
KV Kortrijk-Anderlecht
Club Brugge-Waregem
Germinal Ekeren-Antwerp

mvv-psv

Vandaag 19.30 uur

MVV(selectie): De Haan. Van de Boog-
aard. Linders. Thai. Benneker. Arts, C.
en M. Quaden, Van Berge-Henegouwen,
Driessen (7), Francois, Lanckohr.
Smeets, Uitman. Verbeek. Roumans.
Delahaye (?). Geschorst: Vincent. Ge-
blesseerd: Meijers.

PSV (vermoedelijke opstelling): Van
Breukelen. Gerets, Nielsen. Valckx.
Heintze, Vanenburg, Van Aerle, Lerby,
Ellerman. Kieft, Povlsen.

roda jc-haarlem

Fortuna Sittard heeft zondag in Am-
sterdam in de Meer eigenlijk met
meer te verliezen dan een stukje
prestige. De club, op papier de grote
underdog ten opzichte van Ajax. is
immers al elf duels op rij ongesla-
gen. „En dat record willen we graag
nog wat aanscherpen", zegt Han
Berger. „We gaan uiteraard naar
Amsterdam met de bedoeling om
één of twee punten te pakken". En
wat Sparta (1-2-winst), Feyenoord
en Volendam (gelijkspel) hebben
gepresteerd, moet Fortuna ook kun-
nen, zo redeneert Berger. Over de
abominabele wedstrijd van afgelo-
pen week wil Berger niets meer
kwijt. „Dat is uitgepraat. Ik heb
iedereen duidelijk gemaakt dat zon
wedstrijd als kijkspel niet meer te
pruimen is. Daarentegen kan ik de
jongens over hun inzet natuurlijk
geen verwijten maken". Fortuna
kan morgen geen beroep doen op
Frijns en Kicken. Het tweetal suk-
kelt met blessures.

Record

MVV-trainer Sef Vergoossen hoopt
vanavond in een volgepakte De
Geusselt een beroep te kunnen
doen op Rob Delahaye en Huub
Driessen. Het tweetal kampt met
een behoorlijke kwetsuur, maar kan
eigenlijk niet gemist worden tegen
PSV. „We proberen er alles aan te
doenom ze tijdig fit te krijgen", zegt
Vergoossen. „Het zijn twee belang-
rijke steunpilaren". Vandaag wordt
het tweetal aan een laatste test on-
derworpen. Over de kansen tegen
PSV is Vergoossen trouwens opti-
mistisch. „We hebben weliswaar
een aantal keren verloren, maar ik
zie in PSV toch een extra stimulans
om nog eens iets extra's te geven.
Het wordt niet de makkelijkste
wedstrijd, maar met een beetje maz-
zel zouden we wel eens kunnen
stunten".

Stimulans

Van onze sportredactie
HEERLEN - „Dat Roda JC
wint van Haarlem is makkelijk
gezegd. Het is aan de spelers
om dat nu ook in praktijk te
brengen". Dat zegt Jan Reker
over de confrontatie van van-
avond (19.30 uur) tussen de
nummer drie en de nummer
laatst van de eredivisie. Reker
kan alleen geen beroep doen
op de geblesseerde Peter van
de Waart. „We moeten zonder
meer twee punten pakken. Bo-
vendien hebben we het voor-
deel dat Haarlem in de laatste
zeven duels met Roda JC geen
enkel doelpunt meer heeft
kunnen produceren", aldus de
Kerkraadse oefenmeester.

Kort geding in
'zaak-Libregts'

eredivisie

Programma
betaald
voetbal

(ADVERTENTIE)

I TOPAANBIEDING
Snauwaert Ceramic - _
tennisracket van 498,- ICQ
nu voor lUvi"
(80% ceramic/graphite)
Snauwaert tennisracket _
Comp-light Ql
van 239,- nu voor «JUi"
(30% graphite)

racket"
V&^ J 3Uj' retour
NIEUW RACKET
(niet in aanbieding) Hout-metaal 25,-
Dunlop Fort tennis-ballen ja

17,95 nu lU," (3st.)

" Claus Augenthaler: „stadion van Milan ligt ons wel".

StingEuropacup in teken van confrontatie twee sterkste liga's

Duitsland ontmoet Italië
tegenstander Bayern niet onmid-
dellijkals favoriet de halve finale in-
gaat. „Dat echter is geen handicap,
bovendien ligt het stadion van Mi-
laan ons wel, dat hebben wij laten
zien met onze overwinning op Inter-
nazionale."
Christoph Daum, de coach van FC
Köln, had al een voorgevoel dat zijn
elftal in de halve eindstrijd Juven-
tus, of HSV, zou ontmoeten. „Daar-
om ben ik speciaal naar Turijn ge-
gaan om de kwart-finale te bekij-
ken. Ik denk dat onze kansen zeker
niet minder dan vijftig procent
zijn."

Resultaat lotinghalve finales 4 en 18
april:
Europa Cup 1: AC Milan (Ita) -Bayern München (BrD); Olympique
Marseille (Fra) - Benfica (Por).
Europa Cup 2: AS Monaco (Fra) -Sampdoria (Ita); Anderlecht (Bel) -
Dinamo Bukarest (Roe).
UEFA: Juventus (Ita) - 1. FC Köln
(BRD) Werder Bremen (BrD) - Fio-
rentina (Ita).I^EVE

- De drie clubs uit
die uitko-

*h de halve finales van de
'Pese bekertoernooien,
Günter Schneider, de

jutter van de Oostduitse
balbond, uiterst dank-

" Hij koppelde Bayern
chen aan AC Milan in het
lQoi van de landskam-
ften en FC Köln en Werder

aan respectievelijk
jfitus en Fiorentina in het
A-toernooi. Bayern en
1 troffen bovendien eerst
üit-wedstrijd voor de ron-

de die op 4 en 18 april wordt af-
gewerkt.
Uli Hoeness, de ftianager van
Bayern, noemde AC Milan met
Rijkaard en Van Basten een voltref-
fer. „Tegen geen van de drie ploe-
gen is Bayern een zekere winnaar,
maar AC Milan garandeert ons in
ieder gevaleen record-recette."
Collega Willi Lemke van Werder
vond dat de loting nauwelijks een
beter resultaat had kunnen bren-
gen. „Wij hoopten uit de grond van
ons hart dat wij niet FC Köln in de
halve finale zouden treffen. Als het
een Duits treffen was geworden,
had ik mijn gezicht niet bij de spe-

lers durven laten zien. Het enige
vlekje op het goede lot is het feit dat
wij eerst thuis moeten spelen tegen
Fiorentina, maar je kunt nu een-
maal niet alles hebben."De winnaar
van Werder-Fiorentina speelt in de
eindstrijd eerst uit tegenKöln of Ju-
ventus.
Bayerns Hans Flick herinnerde er-
aan dat zijn club al voor de derde
keer „zwaar" geloot had. „ Glasgow
Rangers, PSV en nu weerAC Milan.
Maar wanneer je de beker wilt win-
nen, zul jetoch ook van de sterksten
moeten winnen. Wij kunne« nu in
ieder geval bewijzen hoe sterk wij
werkelijk zijn." Aanvoerder Augen-
thaler meende dat met AC Milan als

Kopzorgen voor Vergoossen
Roda JC moet zonder meer twee punten pakken tegen Haarlem

eerste divisie

Vandaag, 19.30 uur
Willem II - Groningen
BW Den Bosch - Vitesse
MVV - PSV
Roda JC - Haarlem

Zondag, 14.30 uur
NEC - Feyenoord
Ajax - Fortuna Sittard
Den Haag - Utrecht
Sparta - Volendam
Twente - RKC
PSV 26 15 6 5 36 82-31
Ajax 25 13 8 4 34 48-19
RodaJC 26 12 9 5 33 40-29
Vitesse 26 12 8 6 32 42-24
Twente 26 11 10 5 32 33-32
Fortuna Sittard 26 913 431 27-20
Groningen 26 9 11 629 38-30
Volendam 26 11 7.8 29 36-30
RKC 26 11 7 8 29 37-33
Den Haag 25 10 5 10 25 48-50
Feyenoord 26 6 11 9 23 37-39
Sparta 26 9 5 12 23 36-46
MVV 26 7 9 10 23 33-49
Utrecht 26 7 8 11 22 21-35
NEC 26 5 9 12 19 27-49
BW Den Bosch 26 3 12 11 18 18-35
Willem II 26 5 7 14 17 28-41
Haarlem 26 3 5 18 11 18-57

Vincent één
Puel geschorst
,j?T - De tuchtcommissie van
I^NVB heeft voor het komen-weekeinde twintig spelers eenorsing opgelegd. De uitslui-
p Voor een wedstrijd is het ge-
fj[ van gelekaarten in het afge-j*n weekeinde. De gestraften
cLéén wedstrijd zijn: Vincent(;") en Van Loon (Volendam)
ger_s twee gele kaarten in eent?strijd; Bergkamp (Ajax), Van
5* en Griffith (Heerenveen),
ffers (RBC), Elzinga (Twente),

(Den Haag), Lukas-
i», (De Graafschap), Koorn*S Zwolle), Van Hintum
jp-)> Sas (Sparta), Young

Van den Brom en Ver-een (Vitesse) en Korsten
k *) na derde gele kaart; Maasi^hoven), Karnebeek (FC
iif*nte), Stafleu (Haarlem) na
Ij*6 waarschuwing; Smit (De

na zes gele kaarten.

Zaterdag 24 maart 199029
Limburgs dagblad sport

" John van Loen en Henk
Fraser klaar voor de trip
naar Rusland.

Foto: DRIES LINSSEN

Van Loen én

Fräser in
Oranjeselectie
ZEIST - Assistent-coach Nol
de Ruiter heeft zijn selectie
voor de interland van woens-
dag tegen de Sovjetunie nog
niet compleet. Na het afzeggen
van Rijkaard en Van Basten
(AC Milan) verdwenen ook
Bosman en Rutjes, die met KV
Mechelen woensdagavond in
Milaan hadden gespeeld, uit de
groep. Voorlopig zijn drie ver-
vangers aangewezen, Van Loen
en Fraser van Roda JC en
Laamers van Vitesse. Zondag
zal nog een aanvaller aan de
groep worden toegevoegd.
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METAALGIETERIJ G. GIESEN B.V. JijL aluminium kwaliteitsgietwerk

OG
Metaalgieterij G. Giesen in Tegelen is een dynamische onderneming met

circa 300 medewerkers. Onze cliënt is marktleider op het gebied van
aluminiumgietprodukten en als zodanig toeleverancier van hoogwaardige onderdelen

voor de automobielindustrie. Daarnaast worden precisiestukken geleverd
ten behoeve van de machinebouw, medische apparatuur en CV-installaties.

* Er is een ambitieus investeringsprogramma voor de komende vijf jaar.
Naast een verdubbeling van de beschikbare ruimte, wordt het bestaande machinepark

fors uitgebreid. Binnen het plan wordt veel aandacht geschonken aan veiligheid,
milieu en werkplekverbetering. Vacant komt de functie van

U stuurt een groep van 12 ervaren den uit de mouwen te steken, dan is deze
onderhoudsmedewerkers aan, die verdeeld baan geknipt voor u.
zijn over de afdelingen mechanisch en elek- Een vooropleiding op HTS-niveau, bijvoor-
trisch onderhoud. Verder draagt u zorg en beeld (scheeps-)werktuigbouwkunde met
verantwoordelijkheid voor het preventieve ruime kennis van hydrauliek en pneumatiek
en curatieve onderhoud van de produktie- is noodzakelijk,
en controle-inrichtingen. In samenwerking
met een werkvoorbereider, een hoofd elek- Als u (m/v) belangstelling heeft, wordt u
trisch onderhoud en twee voorwerkers uitgenodigd uw schriftelijke sollicitatie met
mechanisch onderhoud geeft u mede vorm curriculum vitae te richten aan drs.
aan een nieuw te ontwikkelen preventief R.C.H.M. van den Nouweland van GITP,
onderhoudssysteem. Wilhelminapark 25, 5041 EB Tilburg, bij wie

u desgewenst nadere informatie kunt ver-
Bent u een energieke, werklustige tech- krijgen (013-424040). Een psychologisch

nicus tussen de 30 en de 40 jaar, die niet onderzoek kan deel uitmaken van de selec-
bang is om leiding te geven en zelf de han- tieprocedure.

_n_ri_h_nT Bedrijfspsychologie
GITP, adviseurs voor werving en selectie, fLJ ■ ' r ' °
personeelbeleid, opleiding en training, CZ|^U I Amsterdam, Breda, Groningen,
management, organisatie en informatica. mwu9 Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist.

il-V-Cf'
Nederlandse Stichtinj;
voor Leprabestrijding

Wibautstraat 13 5,
1097 DN Amsterdam,

tel. 020-93897 3-
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(herhaalde advertentie)

UK BV STADSVERWARMING ZUID
houdt zich bezig met het leveren van warmte in de gemeente Heerlen.
Hiertoe staan een tweetal eigen ketelhuizen en warmteleidingnetten ter
beschikking. Tevens beheert zij op basis vn langdurige kontrakten een
twintigtal installaties van woningbouwverenigingen en
bejaardentehuizen.

Het team van acht medewerkers zoekt een enthousiaste kollega voor
de funktie van

SERVICEMONTEUR
Aan kandidaten voor deze interessante en afwisselende funktie stellen
wij de volgende eisen:
- MTS-diploma elektrotechniek dan wel gelijkwaardig nivo;
- ruime kennis en ervaring op het gebied van de verwarmingstechniek

en van meet- en regeltechniek;
- goede kontaktuele eigenschappen en een klantvriendelijke instelling;
- bereidheid om periodiek storingsdienstwerkzaamheden te verrichten;
- leeftijd tot max. 35 jaar.

Een medisch en een op de funktie gericht psychologisch onderzoek
maken deel uit van de selektieprocedure.

B.V. Stadsverwarming Zuid biedt een prima pakket arbeidsvoorwaarden.
Het maximum-salaris voor de funktie van service-monteur bedraagt
momenteel ’ 3.920,-. Het aannamesalaris zal vanzelfsprekend

(

afhankelijk zijn van leeftijd, opleiding en ervaring.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd vóór 12 april a.s. hun
sollicitatiebrief te sturen naar B.V. Stadsverwarming Zuid,
t.a.v. de heer M Claessens (technisch bedrijfsleider),
postbus 256, 6400 AG HEERLEN.

I nr.-DE LIMBURGSE
MM/ffPERSONEELSGIDS
~

P*CC IRuss Berrie (Benelux) B.V. r%IJOw -
Een verkooporganisatie, deel uitmakend van een internationale groep, welke
zich bezig houdt met de verkoop van geschenkartikelen aan de detailhandel is
op korte termijn op zoek naar een

commercieel/administratief medewerker (m/v)
Tot zijn/haar taken behoren o.a. Sales-support buitendienst, klantenservice,
correspondentie en orderafhandeling.
Vereist zijn:- opleiding op HAVO-niveau, eventueel aangevuld met secretaresse opleiding

(Schoevers, Bell College);- zeer goedekennis van de Franse en Engelse taal in woord en geschrift;- ervaring met tekstverwerkers strekt tot aanbeveling;- affiniteit met automatisering;- leeftijd tot 25 jaar.

Geboden wordt een aantrekkelijk salaris.
De schriftelijke sollicitaties met bijbehorend cv. zijn te richten aan:
Russ Berrie (Benelux) B.V. Postbus 289, 6460 AG Kerkrade 5?8g3

Leeuwekeur Occasions
PEUGEOT

205 XE 3-drs. Accent, 19.085km. rood ’16.750-
-205GEAccent, 5-drs., 17.425km, wit ’ 17.500,-
-205 XE 3-drs., 80.980km, beige ’ll.OOO-
-205 GR automaat, 5-drs., 12.000 km, grijs ’ 22.500-
-305 GR 4-drs., LPG, 110.210km, blauwmet ’ 8.500-
-309 GL 5-drs.. 5-bak, 54.960 km, blauwmetal ’14.900-
-405 GL 1.6, 4-drs, 5-bak, 49.790 km, trekhaak ’ 25.000-
-505 SX 4-drs., 5-bak, 64.335 km, blauwmetal ’ 19.000-
-505 GR 4-drs.. 5-bak, 67.000km. stuurbekr ’27.500-

VREEMDE MERKEN:
Volvo340DL 1.7, 5-bak, 70.000 km, LPG, blauw ’ 17.000-
Toyota Corolla SXL. automaat, 44.700 km. wit ’ 15.250,-
OpelKadett I.3S,automaat, 130.540km ’ 6.000-
CitroënßX RE, 5-drs, 5-bak,LPG, 71.942km ’ 15.500,-
Fiat Uno SX 1.5, el. ramen, centr. slot, 75 PK injectie,
katalysator, 42.300 km, rood ’ 17.500,-
Renault 9 T Diesel 4-drs. blauw ’ 11.500.—
Citroen Visa 11 RE 5-drs. wit ’ 11.000,-

Diverse goedkope inruilers

PEUGEOT COLLARIS
Schelsberg 45, Heerlen, 045-720202 50615
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\ RIJKSWEG 29» - MAASMECHELEN
\ | TEL. 09-3211-760241
1 1 Openingstijden:
i \ ledere werkdag 10-21 uur;zaterdag 10-19 uur; "" f
f 3 MAKKELIJK BEREIKBAAR AUTOWEG
m HEERLEN-ANTWERPEN. AFRIT MAASMECHELEN EN fm RICHTING MAASEIK + 2 KM LINKERKANT
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/*23\ BISDOM
|®1 ROERMOND
\< /^^Si^^ ,£> / yen behoeve van het Groot Seminarie van het Bisdom

V* b c&s Roermond gevestigd te Rolduc-Kerkrade, zoekt het
X^f+^x^ Bisdom Roermond op korte termijn een

SECRETARESSE
Functie-inhoud:
- type-werkzaamheden m.b.v. een tekstverwerker;
- behandeling van correspondentie;
- notulering van vergaderingen;
- administratie van studieresultaten t.b.v. het studiesecretariaat;
- alle overige voorkomende secretariaatswerkzaamheden.
Functie-eisen:
- opleiding op VWO-niveau;
- goede typevaardigheid, ervaring c.g. affiniteit met tekstverwerking via de computer;
- goede contactuele eigenschappen;
- goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk;
- goede kennis van de moderne talen met name van het Duits;
- een grote mate van zelfstandigheid;
- organisatorische vaardigheden.
Gedacht wordt aan een gehuwde vrouw van ca. 45 jaar wier gezinssituatie
(her-)intreding in het arbeidsproces toelaat en die past in de^. - Seminarie-gemeenschap.

'. Voor de vervulling van deze functie is een positieve kerkelijke betrokkenheid en een
levenswijze in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk vereist.
Standplaats: Rolduc-Kerkrade.
Salaris:
Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De salarisschalen van het
Bisdom Roermond komen overeen met die van de provincie Limburg.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen over persoon, opleiding en

' ervaring en onder vermelding van referenties binnen 10 dagen te richten aan het
Bisdom Roermond t.a.v. de Algemeen Econoom, Munsterstraat 8-10, 6041 GA
Roermond. Gelieve op de enveloppe te vermelden: sollicitatie.

k Nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij dr. E. de Jong
(tel. 045-454433). 573.1

— I
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De verpleegkliniek KLEVARIE, gelegen in de binnenstad van Maastricht,
biedt zorg aan 396 somatisch zieke- en psychogeriatische patiënten.

Ten behoeve van de afdeling Representatie bestaat plaatsingsmogelijkheid
voor een

MEDEWERKER REPRESENTATIE M/V
Functie-informatie:- het verzorgen van koffie t.b.v. de kantoren;
- het serveren van dranken en maaltijden/snacks tijdens vergaderingen in

het bestuurscentrum;- het meewerken aan partijen, zoals recepties, festiviteiten, lunches,
voornamelijk in de recreatiezaal de „Kuip";- het in representatieve staat houden van het bestuurscentrum, lounge,
kantoren en bezoekersruimtes; "- het zorgdragen voor een degelijke staat van onderhoud aan servies,
bestek en apparatuur;- het verrichten van receptie- en tokobuffetwerk.

Functie-eisen:- in het bezit zijn van een MBO-horeca opleiding;
- beschikken over goede contactuele eigenschappen;- representatieve persoonlijkheid;- horeca-werkervaring is vereist;- bereid zijn op onregelmatige tijden te werken.

Arbeidsvoorwaarden:- het salaris voor deze functie bedraagt minimaal ’ 2009,- en maximaal

’ 2589,- met een mogelijke uitloop tot ’ 2836,-;
- leeftijd vanaf 25 jaar;- een rechtspositieregeling analoog aan die van Gemeente Maastricht is

van toepassing;- het IZA-ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet
zijn van toepassing.

Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij de heer L. Coenen, tel.
043-210541 toestel 342.

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan de Stichting
Burgerlijk Armbestuur t.a.v. Hoofd Personeelszaken, Polvertorenstraat 6,
6211 LX MAASTRICHT.

Klevarie
\^ Verpleegkliniek „Klevarie" ressorteert onder de

Stichting Burgerlijk Armbestuur die tevens de
I^^^^J verpleegkliniek „De Zeven Bronnen" beheert alsmedeY^^^ de twee bejaardenverzorgingstehuizen „Lenculenhof"

J en „Molenhof".

1111111111111111111111111111111 l
111111111 l lllllllllllltllll
1111111111111111111111111111111 l

' Unigro is een sterk groeiende levensmiddelengrooth^
die aan zon 1100zelfstandige supermarktondernem®
goederen levert en daarnaast een veelheidvan onde<'
steunende diensten aanbiedt. ,m
De aangesloten detaillistenmaken gebruik van deW
formules "Super", "Cirkel" en "Spar".
Vanuit het hoofdkantoor in Houten en 9 landelijk
gespreide distributiecentra, zorgen ca. 1350medewe*
voor distributie en dienstverleningaan onze detaillist
De alsmaar groeiendeomzet van onze detaillisten
bedroeg vorig jaarf2,2 miljard.
Voor de regio Limburg en Oost-Brabant zoeken wij
kandidaten voor defunktie van

vakspecialist vers m/v
(25-35 jaar)
De vakspecialist vers is communicatieve eige^'
verantwoordelijk voor een schappen en een g,oe°
optimale begeleiding van cijfermatig inzicht. ~onze afnemers voor wat Een psychologisch orw
betreft de produktgroepen zoek kan deel uitmake
vleeswaren, brood en van de sollicitatie-
kaas. Onze ideale procedure,
kandidaat beschikt over
een MBO opleidings- Indien bovenstaande
niveau, eventueel aange- funktie op uw belang-
vuld met het SVO diploma stellingen ervaring jf.
en ervaring met de aansluit, kunt u uw se
bedoelde produktgroepen." telijke sollicitatiericr"e

aan Unigro N.V., t.a.v
Voor deze vakature geldt mevrouw J. Gobits,
dat u binnen een team van postbus 370, qscs
specialisten op een inven- 5201 AJ 's-Hertogen^ y
tieve en vasthoudende Voor aanvullende in'°k0n-
manier met onze afnemers tic kunt u telefoniscn
tot een optimale presen- takt opnemen met os
tatie, omzet en kosten- H. van Mensvoort,
beheersing binnen uw Commercieel Manag
produktgroep komt. het distributiecentrun

■ mMLB.UA**W%**>. U beschikt derhalve over Neer, telefoonUNIUKU uitstekende 04759-9444.
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José de Cauwer: Ik wist al eerder, dat je moet relativeren'*EGEM - In de ploeg waarover José de Cauwer de scepter
üde keerde Greg Le Mond vorig jaar terug naar de top. De!rikaan schreef in het shirt van ADR zowel de Tour als het
°P zijn naam. Tijdens een vroegere periode hadden Dirk"°1 en Eddy Planckaert voor hoofdprijzen gezorgd in Pa-toubaix enerzijds en Ronde van Vlaanderen anderzijds.[om, prestaties waaraan ook een chef d'equipe normaliter
[fnago ontleent van pure vakbekwaamheid. Verdere uit-
jng en voortzetting van de ploeg verzekerd, naar algemeen*t aangenomen. De Cauwer weet wel beter. Pas een weekten vond hij voldoende fondsen om verdere werkgelegen-voor zichzelf én zijn renners te garanderen. In Den Boschten onderhandelingen met sponsor Tulip Computers suc-|°l afgerond.

L_ w/cjl/ verheesen\

" José de Cauwer (links, naast een van zijn mecaniciens) heeft een paar zenuwslopende maanden achter de rug. „In zon pe-
riode leer jeook jecollega'skennen." Foto: DRIES linssen

*üwer: „Ik wist al langer, datje
? leven moet relativeren. Ook
* een redelijk incasseringsver-
?^> maar na alles wat ik in de
J_e maanden heb meegemaakt

*'■ 'Dit nooit meer. De onzeker-
°f je überhaupt nog een ploeg

* been kunt brengen werkt op
■^Uwen. Je hebt bovendien teetl met ruim twintig renners, de
°rgers en hun gezinnen, die net
Ü*elf niet weten waar ze aan toe

's donderdag, enkeleuren nadate Zuiderlaan van Waregem de
doping; van Dwars door België
;^vond. De Cauwer heeft de be-ende fase van de wedstrijd op
J^d meegemaakt. Zijn ploeg
j nog kracht en ritme om mee
Se.n aan het gevecht om de
"f-S. „Wanneer je pas vier da-
verder in de karavaan bent te-
-_k<_erci i s zon ondergeschikte

'et eens verwonderlijk", zegt
j^eandere ploegen zijn al vanaf
11 februari in actie. Geef ons nog

' de Cauwer uit Sint Niklaas
r^g jaar geleden in het aan-
pe nde Temse geboren') zal de
£r J.989/90 nooit vergeten. De
nn oeê hield op te bestaan. Le
J*. vertrok. Men was, zei de
r|kaan in alle toonaarden, fi-'èle verplichtingen niet nage-
etl en het ging om bedragen
veie nullen. Juristen aan deze
Idere kant van de Atlantische

[?fi zullen nog wel enige tijd
jde zaak' bezig zijn. „Hij kan?eft wat hij wil", aldus zijn vroe-
I^Loegleider, „maar als hij be-
[" dat hij zijn salaris niet heeft

Renting, die zich al een paar j*a
sterk maakte om een grote ploegde
de been te brengen. Er is overal
man veel gezegd en geschrever
Weinig positiefs, maar feit is wel eU
hij Le Mond opviste toen de Am«£-kaan op weg leek naar een roemloc
einde van zijn wielerloopbaan.
„Ik wil over Lamber alleen kwjj
dat hij een wielerfanaat en teven
wielerfantast is", zegt De Cauwfc
„Als hij zijn activiteiten uitsluiten
en alleen ontplooid had om er alléi
eerst zelf beter van te worden __$>hij het zakelijker hebben aang<
pakt. Hij zou geld aan de wiefê:
sport verdiend hebben, maar &
heeft alleen veel verloren. Luistt
goed, ook nü nog is hij emotionïgc
heel nauw bij onze ploeg betrokkjji
Tijdens Dwars door België heb«J
hem in de volgwagen zeker vi_
keer aan de autotelefoon gekregl
om te informeren hoe de situati
was. Zijn eerste vraag telkens: "&
ten er renner van jou op het vat
plan?'

n

Gelukkig
Voor het overige, José de Cau^rvoelt zich na alle rompslomp w#er
gelukkig, dat hij terug is in dekajb-
vaan. Mooie en teleurstellende erfc-
ringen rijker, óók met Le Mond. jjk
sla mezelf niet op de borst", zej_'
chef d'equipe, „maar ik denk da
niemand méf met Le Mond bez.
geweest dan ik. Let wel, ik hei
allereerst ove,r de tijd toen men.
anders meer in hem geloofde. In de
Ronde van Italië kwam hij in de
ste etappes al op een kwartier ach-
terstand. Op het einde van de Giro
was zijn kentering enorm. Daarna
won hij de Tour en het WK. Nu zal
wel een groter aantal mensen om
hem heen lopen dan begin vorig
jaar, maar zo gaat het nu eenmaal in
het leven. Ik ken het cyclisme,; ik
ken dus ook mijn collega's. Steun
heb ik er niet aan gehad. Zij denken:
'Zo, weer iemand kwijt. Jan Raas is
een van de weinige uitzonderingen.
Niet, dat hij me op de been heeft ge-
houden, maar hijwas tenminste ook
in de periode toen ik op zoek was
naar bronnen dezelfde toffe collega
als voorheen. HennieKuiper zei je,
mijn boezemvriend van weleer?
Ook aardig, alhoewel, hij vroeg ge-
regeld hoe het was, maar hij vroeg
minstens zo vaak ook of hij wellicht
Johan Museeuw, toen die nog rtiet
naar Lotto was, van mij kon overne-
men. Begrijp je, ik zou dan weer
iemand kwijt, die voor mij en een
eventueel nieuwe sponsor belang-
rijk was."

Als De Cauwer op de startplaatsvan
de groepstraining uit zijn auto stap-
te zag hij ook telkens hetzelfde
beeld. „Vragend keken zij mij aan.
Heb jeeen sponsor? Het viel af te le-
zen van de gezichten. Ik kon niets

Hoe dan ook, Le Mond (en boezem-
vriend Lammerts) stapte over naar
het Franse Z, een gigant in kin-
derkleding, die nog meer miljoenen
in zijn wielerteam stopte dan Pana-
sonic in de ploeg van Peter Post.
Toen er nog steeds geen nieuwe
geldschieter opdaagde om de ADR-
formatie over te nemen speelde Jo-
han Museeuw op zeker. Hij tekende
bij Lotto. Weer even later zette Eddy
Planckaert zijn voorlopige verbinte-
nis bij Panasonic om in een defini-
tieve. Nog een paar andere renners
verdwenen. Frank Hoste, Fons de
Wolf, Ronny van Holen, René Mar-
tens, Henri Dorgelo, Adri Kools, de
Britse wereldkampioen achtervol-
ging Sturgess, een paar Noren en
nog een dozijn anderen bleven.
Noodgedwongen, want met uitzon-
dering van een enkeling, die dan te-
vens zeker qua salaris een stapterug
moest zetten was er elders geen
plaats meervrij. „Kun jejevoorstel-
len wat er allemaal door de hoofden
gespookt heeft", zegt De Cauwer.
„Ik moest de moed er in houden.
Drie keer per week vond een
groepstraining plaats. Als ik eens
tien minuten te laat was omdat ik er-
gens opgehouden was, werd men al
nerveus. 'Hij houdt het voor gezien;
we kunnen net zo goed meteen
stoppen', hoorde ik ze als het ware
zeggen nog voordat ik op de plaats
van bestemming was aangekomen."

Vragen

ontvangen liegt hij. Een keer heeft
hij vijfmiljoen francs gekregen, een
andere keer zeven miljoen. In totaal
twaalf miljoen oftewel ruim acht-
honderdduizend gulden. Dat was
het afgesproken bedrag. Problemen
zijn er alleen over het premiestelsel,
maar hij moet zich uiteraard ook
realiseren, dat hij door zijn uitspra-
ken zijn ex-baas in diskrediet heeft
gebracht en toevallig, als je begrijpt
wat ik bedoel, stond in zijn contract,
dat hij zoiets niet mag."

Miljoenen

anders dan de jongens de waarheid
te vertellen. Het was erg. Stel je
voor. Je traint, je maakt plannen,
maar je weet niet of alles gereali-
seerd kan worden. En bovendien, er
komt geen geld binnen."

Nadat Le Mond al in een vroeg sta-
dium zijn vertrek had aangekon-
digd en het tevens noodzakelijk was
geworden, dat er nieuwe geldbron
nen aangeboord zouden worden om
het voortbestaan van de ADR-ploeg
te garanderen, begon De Cauwer
aan een reeks onderhandelingen. In
Spanje, bij de firma Patemina,
dacht hij in de roos geschoten te
hebben. Ongeveer anderhalf mil-
joen gulden. Weliswaar geen super-

bedrag in de hedendaagse prof-
sport, maar toch een goede basis. Er
zijn ten enemale ook nog co-spon-
sors.

De Cauwer: „Patemina zou als
Spaanse firma de Ronde van Spanje
in het programma moeten opne-
men. Ik had daar geen probleem
mee. Er waren genoeg renners, zo-
wel kwalitatief als kwantitatief. Pa-
temina werd echter als Spaanse
ploeg door de organisatoren van de
Vuelta gedwongen om veertig mil-
joen peseta's oftewel 720.000 gulden
inschrijfgeld te betalen voor hotel
en andere kosten. De helft van ons
budget. Om een lang verhaal kort te
maken. Het ging allemaal niet door

en vanaftoen ben ik eigenlijk achter
iedereen aangegaan waarvan ik al-
leen maar durfde vermoeden, dat
hij wellicht iets in de sponsoring
zou doen. Via mijn landgenoot
Ludo Voeten, die in Hilversum een
artistenbureau runt, ben ik in con-
tact gekomen met Tulip Compu-
ters."

Tot zijn dertigste was José de Cau-
wer zelf wielrenner. Acht jaar prof.
Eerst bij het bescheiden Herte-
kamp, daarna bij Frisol en toen, als
rechterhand van Hennie Kuiper,
mee naar Raleigh en Peugeot. „Vijf
keer reed ik de Tour. Na het vertrek
bij Peugeot kreeg ik een contract bij
Daf Trucks. Aan de vooravond van

het seizoen 1981 werd (De Cauwer
lacht, red.) een kleine wijziging in
de verbintenis aangebracht. Men
vroeg mij om als assistent van chef
d'equipe Fred de Bruyne op te tre-
den. Daar had ik wel oren naar. Drie
jaar was ik tweede ploegleider,
maar mede door privé-omstandig-
heden, mijn vrouw stierf, zag ik het
niet meer zitten. Ik verdween uit de
wielersport, ik hertrouwde en kreeg
gezinsuitbreiding. Niets wees er op,
dat ik ooit nog eens in de karavaan
zou terugkeren. Uiteindelijk ge-
beurde het toch..lk heb zon uitda-
ging nodig."

Bij zijn come-back ging hij in zee
met Francois Lamber van All Drive

■d
(
, ers hadden in John Janssen al

li^*, een aardige scheidsrechter
'^oen vereiste het nog enig

jj'j/d en doorzettingsvermogen
E- 1

et Pad naar de (sub)top defihi-Lp slechten. „Het heeft in totaal
ijj- n jaar geduurd om op de
ksl' een soort overlappingslijst,
H pi

te komen. Daarbij heb ik
Ml je tegenwoordig wat
*Hr ,er kunt doorstromen. Vijftien

*Jkt een enorm lange tijd, maar

LNDGRAAF - „Ze kunnen je bij wijze van spreken tot de
ür hebben gebracht, daarna zul je jetoch zelf moeten ver-
tten". Aan het woord is John Janssen, die vorige week als
teidsrechter zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.
R Zwolle-Telstar was in de optiek van de 38-jarige AB-

&r uit Landgraaf een soort sollicitatie. Hij zette meteen
beste beentje voor. John Janssen ontpopte zich als een

zonder autoritair te zijn en als iemand die de taal
r 1 de spelers spreekt. Zijn gezag in woord en gebaar wer-
&a priori aanvaard. Het eerste divisietreffen bleek uitein-
Aik een fluitje van een cent en Janssen oogstte na afloop
p lof voor zijn optreden. Voetbal International beloonde
~> kunsten zelfs met een dikke zeven en riep hem uit tot
rteidsrechter van de week. „De spits is eraf. Het ging ge-
rorï goed. Ik ben dik tevreden". John Janssen, kort en
r*ehtig.

'Scheidsrechter is ook maar een mens en maakt dus fouten'
De sollicitatie van John Janssen

riante onkostenvergoeding teg^n
over. Ook door een professionalijse
ring van het korps kun je fouiei
niet voorkomen. Ik denk eerder da
er tijdens de opleiding nog fnëe
aan de praktijk gedaan moet wbi
den".
Talent en kwaliteit is er volgen
Janssen genoeg aanwezig in Ne
derland. Alleen zijn er geen ui.
schieters, waardoor Nederland qn
der andere niet vertegenwoordigi
is tijdens het wereldkampioen
schap in Italië. „We hebben top]
enkele gerenommeerde mannei
als Blankenstein, Houben en Vai
Swieten. Dat zijn tic mensen die d
kar trekken. Daarnaast is er Mari
van den Ende, de zogenaamde cc
ming-man. Hij oogt ontspanner
treedt kordaat op en is een vo<>i
beeld. Het zijn arbiters die interm
tionaal best hun mannetje kunne:
staan. Maar waarom Blankenste|i
niet goed genoeg is bevonden voc
de WK is me een raadsel".

Rapporteur
De 38-jarige ABP-employé ligt ec|:
ter niet wakker van het feit dfBlankenstein niet present is op <t
WK. Janssen heeft andere zorger
Hij moet zich immers zien te hanj:
haven op de C-lijst en wil het lieft
.zo snel mogelijk promotie makq
naar de B-lijst. Daarbij is hij oveb
geleverd aan de rapporteur, wie*
notities heilig zijn. „Dat betekefi
veel tijd investeren in het vak: vet
trainen, veel reizen en veel wee
strijden. Dat vergt ook een goe4
conditie". Het streven van Janssé
is uiteraard het bereiken van a
A-lijst. „Daarvoor moet je blijv^
presteren. Week-in, week-uit. Da*
hoort ook zelf-kriüek bij. Na afloa
van elke wedstrijd kijk ik in cj
spiegel".

PEC Zwolle-Telstar was eèn eersfhalte naar de B-lijst. Zondag blij}
het fluitje weer thuis, omdat Jant
sen Van Swieten moet als gren}
rechter moet assisteren bij het erj
divisieduel FC Twente-RKC. „t
zal dit seizoen nog wel een keer {
drie, vier de kans krijgen om eë
wedstrijd zelf te leiden. Die kansej
zal ik uiteraard met beide hand^grijpen. Ik heb er vijftien jaar ovt
gedaan om dit niveau te bereik 4
en daarop wil ik me voorlopig odj
minimaal handhaven", blikt Jol*
Janssen met een gezonde portj
optimisme in de toekomst.

" John Janssen,fluitend door het betaalde voetbal. Foto: FRANSRADE

minuten lang de bal en de scheids-
rechter in de gaten houden. Als je
zelf de fluit hanteert, heb je meer
bewegingsvrijheid en kijk je alleen
naar de secondanten wanneer dat
nodig is. Dat wil overigens niet zeg-
gen dat ik een grensrechter min-
derwaardig vind. Een goede com-
municatie tussen het arbitrale trio
is een eerste vereiste voor een goe-
de partij. Een slechte samenwer-
king leidt tot fouten, zoals die bij-
voorbeeld veelvuldig voorkómen
in de Bundesliga. Daar worden ont-
zettend veel buitenspeldoelpunten
gemaakt en strafschoppen cadeau
gegeven".

John Janssen, die het als voetballer
nooit verder schopte dan het twee-
de elftal van Heilust, Heerlen Sport
en Chevremont, kan als arbiter-op-
niveau bogen op een flinke portie
ervaring. Aan zijn promotie naar de
C-lijst gingen immers onder andere
vijf jaren topamateurvoetbal voor-
af. „Daarin heb ik het een en ander
meegemaakt. Ik heb ook wel eens
een moeilijke wedstrijd gehad,
maar gelukkig is het nooit uit dë
hand gelopen. Anderen hebben
wel eens pech. Ik heb de afgelopen
jaren veel scheidsrechters zien ko-
men en gaan. Velen haakten af na
herhaalde teleurstellingen, strub-
belingen of zelfs molestatie. Dat is
jammer, want zoveel scheidsrech-
ters zijn er nu ook weer niet. Wij
zijn bij wijze van spreken al blij als
iemand die zijn loopbaan beëindigt
kiest voor het fluitje".

*fiet echten heeft "zich geloond.
het financieel nou zo
is, want ik moet het

%a met een onkostenvergoe-
% van 22 tot maximaal 117 gul-
> eek" WedstriJd- Wel omdat het
L^ J k

leuk -DeSint te worden",
Si e °^? Janssen, na Frans Hou-
'&ve t . "Ugo Luyten de derde, ac-
6tba]lmburgse arDiter in net Pror'-
\
S*>aldSte kennismaking met het
Nevaii6 v°etbal was een enormeJ6tl. jier- Het was wel even wen-

-6 hek» 6 ele entourage is anders.
Met. te maken met knapen die
d^ilt Voor de centen en daarin
?e am t

°ok net grote verschil met
Wje !:eurs- Dat is een ander we-
b'e stenet een ar>der soort mensen.

zich ook anders op te-- T een scheidsrechter".

Communieceren
S fiüj Schll tussen het vlaggen en
<H d 1S minder groot. „Je be-

enSrT wedstrijd alleen anders.

' echters moeten negentig

Lijdend voorwerp
Tegenwoordig moet John Janssen
wekelijks tweemaal aan de bak: op
dinsdag als spelleider bij de betaal-
de reserveteams en op zaterdag of
zondag als 'vaandrig' of als leids-
man in het profvoetbal. „Ik probeer
het voetbalspel telkens zoveel mo-
gelijk positief te benaderen, maar
wel zo dat ik zelf geen lijdend voor-
werp word. Op tijd ingrijpen, maar
niet op de voorgrond willen treden.
Niet te veel en niet te weinig fluiten
en vooral niet te veel afstand van de
spelers nemen, maar ook met ze

durven praten", zo karakteriseert
Janssen zijn manier van arbitreren.

Janssen zegt tijdens een wedstrijd
nooit met zichzelf in conflict te ko-
men. „Ik blijf te allen tijde bij mijn
beslissing, tenzij een grensrechter
mij van het tegendeel weet te over-
tuigen. Kritiek krijg je uiteraard al-
tijd, maar daar kun je je tegen wa-
penen. Daar wordt tijdens bijeen-
komsten ook op getraind".

Geniepiger
Het is een veelgehoorde klacht dat
het niveau van de scheidsrechters
in Nederland geen gelijke tred

houdt met de ontwikkeling van het
voetbalspel. De kritiek op het gilde
groeit met de week. Desondanks
prakkizeert de scheidsrechters-
commissie er niet over om in een
sport waarin komedie en steeds ge-
niepiger overtredingen hoogtij vie-
ren en waarin de commerciële be-
langen duizelingwekkende vor-
men aannemen, over te gaan tot
professionalisering van haar eigen
ambacht. De commissie is de laat-
ste jaren evenwel niet stil blijven
zitten. Vooral het doorstromings-
beleid is stukken beter geregeld en
de verhouding tussen het arbiters-
korps en de commissie, die het fei-
telijk voor het zeggen heeft en die

geen kritiek duldt, zou beter zijn
dan ooit. Bovendien wordt het op-
perhoofd Leo van der Kroft niet
langer beschouwd als een irritante
'Einzelganger' met wie geen dis-
cussie mogelijk zou zijn.

„Er is een goede band tussen de
scheidsrechters onderling en ook
de samenwerking met de scheids-
rechterscommissie is goed", meent
John Janssen, medewerker op de
afdeling Hypotheken van het ABP.
„Wij timmeren flink aan de weg".
De media drukken de heren in het
zwart echter steeds vaker met de
neus op de feiten en fouten. Recen-
te^ voorbeelden zijn de affaires Jan

Wouters en Groningen-Vitesse;
twee zaken waarin de scheidsrech-
ter in gebreke bleef. De televisie
speelde in beide gevallen een grote
rol.

Camera's
„Je voelt je bespied door de came-
ra's en misschien leggen ze onbe-
wust ook een grotere druk op een
scheidsrechter. Het is net alsof je in
een dierentuin zit en dat is natuur-
lijk een absurde situatie. Fouten
maken is bovendien inherent aan
ons vak. Niemand is feilloos.
Scheidsrechters zijn mensen en die
maken fouten. Al staat daar een
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Freddie Geilenkirchen en Marcel
Quaedvlieg, in Schaesberg zijn
ze bekender dan Marco van Bas-
ten, althans als het gaat om 'n
een-tweetje brandweergreep.
Danny Hendriks, Erie Bos, René
Geelen zijn stuk voor stuk ge-
vormd door de Heilige Geest.
Ate Postma: „De kracht van de
ploejg is de homogeniteit. Alle
klassen zijn evenwichtig bezet,
er zijn geen zwakke plekken."
Het duurt jaren voor je een geo-
lied team bij elkaar hebt. Krijgen
is niets, houden is de kunst. Aan-

de balsporten. De jeugd gaat lie-
ver voetballen. Worstelaars zijn
knokkers, op de mat en in het le-
ven."

Hij verheft zich van de bank en
loopt naar de rand van de mat.
Half metertje wijdbeens, han-
gende schouders, bungelende ar-
men en de wiebelende gang van
de gorilla. Zo hoort een worste-
laar er uit te zien. Doet geen vlieg
kwaad, maar vermorzelt alles "wat in de weg staat. Apetrots is
hij op zijn tien persoonlijke

landskampioenen, van Hupie
Kessel met zijn achtenveertig ki-
logrammetjes tot en met Hubert
Bindels uit La Calamine en Jean-
Pierre 'BrusselsLof Wafflard, de
zware jongens. „De Belgische
worstelsport heeft niets om het
lijf. Bij ons zit de competitie be-
ter in elkaar." Simson profiteert
er handigvan. Postma heeft wor-
stelaars in alle soorten en maten.
Inclusief twee Turken, Mustafa
Alakay en Yaya Düzgün, want
een worstelclub zonder Turken
is hetzelfde als een moskee zon-

der minaret. Zes jaar geleden im-
migreerden ze uit... België naar
het Mekka ten oosten van de
Maas. Als ze samen op de weeg-
schaal staan, schommelt de
naald rond de honderd, maar ze
zijn hun gewicht in goud waard.

De echte vedetten zijn van eigen
Landgraaf-fabrikaat, Frans
'Bruine Beer' Snijders, de super-
atleet van de hoofdheupzwaai,
en Arno 'Kruiskiep' Postma, die
het niet van een vreemde heeft.
De Snijdersen, Silvio Meys,

Lieverdje wil brutaal worden
schien al de kentering inlui1
Het wordt tijd, dat we pu
gaan pakken. Tegen PSV ij
ten we er zeker eentje heb'
Een kleine overwinning zi'
misschien wel in. Tenminste-
we een goeie dag hebbenen 9
perfect draait. Wij kunnen 'wellicht profiteren van de z^
week die PSV achter de
heeft."

PSV
Volgens Raymond Smeets
dreumes MVV helffmaal 5
bang voor reus PSV. ,$.
vreest op eigen terrein de f?
clubs niet. Uit is iets anders-
Eindhoven verloren we dit
zoen met acht-een. Een van °grote uitslagen... In de Geus,
kan MVV altijd veel n_eer\j
hebben onlangs toch ook /*
verslagen? Ik waag me l'e

(
niet aan voorspellingen, &
overtuigd van onze winstka1^
ben ik wel."

De slungelachtige spits me^\lange, blonde krulhaar heeft,
bij MW erg naar de zin. "j
profvoetballer hoop ik uitei-3
zoveel mogelijk te bereiken j
er ooit een grote clubvoor m |
zit, weet ik niet. Ik voetba'
met plezier voor MVV. Mijn <jj
tract loopt eind volgend se^y
af. Dan zullen we wel verderfken. Misschien ga ik ooit J
naar België. De grens is irnl£]
dichtbij. Van de andere
vind ik, datje geen grotepla^
kunt maken. Wel een doel’ Jnaar je toeleeft. Ik bekijk de^ken liever van week tot y,\
Deze week is dat de wedstr.
gen PSV. Ik hoop, dat we zü
winnen."

KERKRADE - De laatste
maand gaat het MVV niet
voor de wind. De Maas-
trichtse eredivisieclub heeft
vier nederlagen oprij achter
de rug. Deze minder floris-
sante periode begint zich in-
middels in negatieve zin op
de ranglijst af te tekenen.
Trainer Sef Vergoossen en
zijn balvirtuozen hopen
snel het roer om te kunnen
gooien. Liefst vanavond al,
ook al komt'PSV op bezoek
in de Geusselt. Aan de voor-
avond van de belangrijke
confrontatie in de Limburg-
se hoofdstad spraken we
met Raymond Smeets. Een
interview, waarin de 23-jari-
ge oud-Roda JC'er openhar-
tig zijn ambities prijsgeeft,
vertelt over de gang van za-
ken bij zijn nieuwe werkge-
ver MW en uiteraard ook
een blik vooruit werpt op de
wedstrijd tegen PSV.

Toen Raymond Smeets afgelo-
pen maandagmorgen de krant
opensloeg en in het verslag van
het tegen Vitesse verloren com-
petitieduel over zichzelf las, dat
hij tot twee maal toe een doel-
kans had gemist, voelde hij zich
niet al te happy. „Als je zoiets
leest, vind je dat natuurlijk niet
leuk," geeft hij eerlijk toe. „Ik
weet ook niet waarom het niet
lukte in Arnhem. Je mag er niet
te veel bij stil blijven staan. Een
kwestie van zelfvertrouwen. Na-
dat ik de krant had gelezen, ben
ik meteen naar de volgende wed-
strijd gaan toeleven. PSV dus."

Vleugelspits Raymond Smeets is
aan zijn eerste seizoen bezig bij
MVV. Voor de geboren Nieu-
wenhagenaar, die sinds enkele
maanden met vriendin Helga in
hartje Kerkrade samenwoont,
leek eigenlijk een carrière bij
Roda JC in het verschiet te lig-
gen. „Tot m'n vijftiende voetbal-
de ik bij SVN. Daarna stapte ik
over naar Roda," vertelt hij. Ove-
rigens was het niet eens zo ver-
wonderlijk, dat Raymond
Smeets toentertijd naar deKerk-
raadse club overstapte. Vader
Wiel Smeets, ooit een verdienste-

lijk voetballer, was immers
jeugdtrainer bij Roda JC. „Pa
voetbalde vroeger voor Limbur-
gia en MW. Nadien is hij jeugd-
trainer geworden. Momenteel is
hij scout bij Roda. Natuurlijk is
hij supporter van me, maar hij is
niet zo fanatiek als de vader van
Gêne Hanssen. Pa komt niet kij-
ken naar de wedstrijd tegen
PSV. Hij gaat naar Kaalheide,
waar Roda tegen Haarlem
speelt."

Roda JC
Raymond Smeets heeft het
hoofdstukRoda JC inmiddelsaf-,
gesloten. „Mijn hart klopt nu
voor MW, want bij die club ver-<
dien ik mijn centen. Overigens
heb ik een leuke tijd gehad in
Kerkrade," merkt hij op. „Onder
Rob Baan heb ik aardige wed-
strijden gespeeld. Toen Jan Re-
ker trainer werd, kwam ik min-
der aan de bak. Én het vorig sei-
zoen werd door drie opeenvol-
gende knieoperaties verknald.
Toen ik tijdens de aanloop naar
het nieuwe seizoen alles op een
rijtje zette, kwam ik tot de con-
clusie dater voor mij geen plaats
in de basis bij Roda in zou zitten.
Aangezien ik het afschuwelijk
vind om op de reservebank te
moeten zitten, gaf ik te kennen
iat ik graag naar een andere club
zou willen gaan. Toen MW zich
meldde, was ik er als de kippen
bij natuurlijk. Je moet ook een
beetje aan jezelfdenken. Niet dat
ik bij MVV de garantie van een
basisplaats kreeg, want die krijg
je nergens. Bij MVV zag ik dui-
delijk meer mogelijkheden."

De transfer van de gpaltjesdief,
die enkele jaren geleden de brui
gaf aan zijn studie aan de Pabo
om zich volledigaan zijn voetbal-
loopbaan te kunnen wijden ('lk
overweeg om die studie weer op
te pakken'), werd snel beklonken
tussen Roda en MVV. Raymond
Smeets tekende in Maastricht
een tweejarig full-profcontract.
„Ik ben blij met mijn overstap
naar MVV. Ik vond het wel jam-
mer, dat ik kort na mijn komst
weer eenknieblessure opliep. De
buitenmeniscus van mijn rech-
terknie moest operatief verwij-
derd worden. Daardoor miste ik
zes of zeven wedstrijden. Sinds
mijn rentree heb ik gelukkig ner-
gens meer last van."

steengrillen."

Ondanks de recente slechte, re-
sultaten laten de MVV'ers het
hoofd niet hangen. Tenminste,
dat beweert Raymond Smeets.
„Als je vier keer op rij verliest,
zijn er altijd mensen die over de-
gradatie beginnen te roepen. Wij
raken echter niet in paniek. MVV
is al vaker uit een diep dal ge-
klommen. Dat zal nu ook wel
lukken. MVV degradeert niet.

Voor de winterstop draaiden we
een op een. Dat kan niet van de
ene op de andere week afgelopen
zijn. Het is nu zaak om de draad
zo snel mogelijk weer op te pak-
ken. Tegen PSV kunnen we mis-

Oefenmeester Vergoossen was
blij toen hij vlak voor de winter-
stop weer over Raymond Smeets
kon beschikken. In verhouding
met de doelkansen die hij tot
dusver kreeg, scoorde de aanval-
ler uit de Oostelijke Mijnstreek
echter niet al te vaak. „In totaal
vier keer," somt hij op. „Het had-
den er inderdaad meer kunnen
zijn. Een stuk of tien misschien.
Als ik Romario was geweest,
hadden het er wel vijftien of
twintig kunnen zijn."

Mentaliteit
„Eigenlijk ben ik een lieve jon-
gen," steekt MW's linksbuiten
de handen in eigen boezem. „Te

lief voor het betaalde voetbal,
zegt mijn vader steeds. Volgens
hem moet ik veel brutaler wor-
den. Hij heeft gelijk. Het wordt
tijd, dat ik meer van me ga afbij-
ten. Als profvoetballer mag je
niet alleen trappen krijgen, maar
moet je ze ook uitdelen. Een
kwestie van mentaliteit. Ik houd
niet van gemeen, wel van mooi
voetbal. Dat betekent echter
niet, dat ik niet brutaler moet
worden. Dat besef ik wel, want
anders overleef ik het niet."

Raymond Smeets schaamt zich
er niet voor om toe te geven, dat
zijn missers door de ploegmak-
kers niet in dank worden afgeno-
men. „Natuurlijk worden daar-

over opmerkingen gemaakt. In
de trant van: als jij had gescoord,
hadden we gewonnen. Zulke re-
acties zijn normaal. Allemaal ge-
praat achteraf. We moeten verder
en dus vooruit kijken. Maandag
was de sfeer uiteraard niet opti-
maal in de groep, maar de trainer
deed meteen zijn uiterste best
om ons opnieuw vertrouwen te
geven. Hij legdeer de nadruk op,
dat we tegen Vitesse getoond
hadden dat we keihard kunnen
werken. Een gezonde basis om
verder te bouwen. Ons voetbal-
spel moet nog beter uit de verf
komen. Sef Vergoossen heeft
ons toen ook meteen uitgeno-
digd om donderdagavond met de
groep gezellig te gaan bowlen en

" Raymond Smeets: „In de Geusselt kan MVV altijd veel meer". Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Gladde jongens, gouden grepenSCHAESBERG - Ze gaan
gebukt door het leven en
liggenkrom voor hun sport.
In het relatiegestoorde mi-
lieu van de met 06-lijnen op
afstand bediende, gepinco-
deerde en computerge-
stuurde mens zijn ze ge-
doemd tot het isolement
van een uitstervend ras. Ze
dragen een hansopje en
staan in hun hemd. Dat is
wrang, want van alle spor-
ters is de worstelaar bij uit-
stek de kampioen van de
huid- en oogstrelende con-
tactuele eigenschappen. We
zijn in de wieg gelegd om te
worstelen tot het graf. Dal
hebben we ooit vergeten.
Goed dat Simson er is. Hoe-
ven we in Limburg in elk
geval niet naar het museum
om ons geheugen op te fris-
sen.

In Nederland grijpen achthon-
derd worstelaars om zich heen
Dat is 0,0001 procent van de na-
tie. De dertig besten van dat be
klemmend geringeaantal komer
uit Schaesberg. Het zijn met liji
en ziel de mannen van de vloer
„Worstelen is de natuurlijke oer
vorm van sport," zegt trainer Ate
Postma. Maar het roept ook asso
ciaties op. De grote massa vindi
het een tikje onkies. „Dat ligt niei
aan de sport. We leven in eer
contactarme maatschappij. Jt
'geeft elkaar amper een hand.'
Een omarming gaat al te ver, om
te zwijgen van een pakkende om-
strengeling. En daar komt het
nou net op aan.

Ate Postma is de Heilige Geest
van de gladde jongens met de
gouden grepen. Vijftien jaar ge-
leden blies hij Simson nieuw le-
ven in. Dat leverde drie landsti-
tels op, in '78, '86 en '87. Als het
even meezit, volgt vanavond de
vierde. Thuis tegen Olympia
Utrecht. Sporthal De Baneberg,
20.00 uur. Het wordt zijn af-
scheid als trainer. Hij gaat in de
overbrugging, neemt gas terug.
„Ik ga me bezighoudep met de

"coaching." Vijf keer was hij per-
soonlijk landskampioen. Postma- iedereen noemt hem Ad, maar
het is 'Ate', op zijn Fries - maakt
en breekt worstelaars. Hij was
bezielend bondscoach, maar
werd getoucheerd, omdat hij het
waagde de zoon van de secretaris
uit de nationale ploeg te tillen.
„Die jongen was gaan stappen.
Dat kan niet vlak voor een inter-
land."

Een worstelaar is een acrobaat
met een elastieken mentaliteit.

„Een heldere vechtjas." Van het
goedmoedige slag. Ate Postma
voelt zich alleen in het kruis ge-
tast als zijn sport over één kam
wordt geschoren met catch, vette
body's en lange haren. „Wij zijn
kurkdroog. Insmeren gebeurt
nog wel, stiekem, maar met het
zweet komt het eruit. De scheids-
rechter voelt het meteen."

Worstelen biedt vele voordelen.
Een beetje worstelaar worstelt
nooit met zichzelf. En hij raakt
zelden zijn hoofd kwijt. Dat zit
'm in de strenge reglementen.
Eigenlijk mag niets. Een eenvou-
dige verwurging is niet toege-
staan, tegen de gewrichten in
draaien is verboden. „Het hoofd
van de tegenstander met twee ar-
men omklemmen mag niet. Er
moet altijd een arm van detegen-
stander tussen zitten, anders zou
het hoofd eraf gaan." Al wil zon
rood gespannen bol wel eens
blauw uitslaan. Je kunt elkaar
ook geen bloemkool-oren aan-
naaien, zoals in het judo. „Dat
komt van de wrijving van de lin-
nen pakken. Wij hebben nauwe-
lijks blessures." Een worstelaar
kijkt niet op een gekneusd ribje
of twee.
Het is de bedoeling iemand op
zijn rug te leggen. MTV, want vol-
gens Ate Postma gaan ook de
vrouwen worstelen. Ze zijn leni-
ger dan mannen en beschikken,
relatief gezien, over meer uithou-
dingsvermogen. „Een worstelaar
is all-round. Hij moet vooral kun-
nen turnen, flicflac, spagaat."
Het zijn uitstekende zaalvoetbal-
lers, ze lopen de Kennedymars
en stelen de show in de sport-
school van Pierre Zenden. „Hij
had ons uitgenodigd voor een de-
monstratie. Pierre geloofde zijn
ogen niet. Van een worstelaar
met twee judolessen kan een ju-
doka niet meer winnen"
Hij grijnst van oor tot oor. „Sim-
son is de beste sportploeg van
Nederland. Het wereldkam-
pioenschap zakkendragen in
Eijs. Neen, niks geintje. Moet je
ze zien rennen, die berg op. Doe
het mijn jongensmaar na. Ik was
al moe toen ik zonder zak boven
kwam." Judo, met alle respect.
Marathon, prima. „Maar voet-
bal... hersengespoelde sport. En
boksen*de tegenstander in el-
kaar rammen. Is het dat dan?"
Toegegeven, worstelen, er is
geen bal aan. „Je legt het aftegen
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loop genoeg in de brul
„Maar na een ol' twee maa
houden ze het voor gezien
peigert zich nog «f? Als ik«
de twintig één houd, ben iï
Om worstelaarte worden rn
eerst drie jaar op de rug li
Toen ik begon, zei mijn vl
'Stop maar, dat wordt 1
Maar ik wilde bewijzen dj
worstelen kon."

Worstelaars komen op val]
uit alle lagen van de bevo
„Zelfs de burgemeester von
zijn jongens moesten gaan
stelen. Maar ze wilden niet.
houdt het op. „In de mees
vallen krijg ik ze aan de f
Dat is zijn geheim. „In Den
en Utrecht, de clubs; waar v
men, ziet het zwart van d<
ken, maar ze worstelen nie
verbaast me. Het ligt ook a
trainer, je moet het aanv
Waarom willen de beste va
lers onder Cruijff ofMichel
len?"

Simson doet het vanavonc
der Frans Snijders, Jean-1
Wafflard en Arno Postma. 'i
men in Saarbrücken met p<
sic deel aan de Grote Prijj
West-Duitsland om interna!
le punten te verdienen.I
competitiepartijen moge?
dinsdag inhalen. Dat is cci
maliteit, ze hoeven alleen <
weging te verschijnen,
Olympia heeft aangenkoi
die partijen te laten sch
„Toch kunnen er compli
ontstaan, als Olympia op he
pertje gaat dwarsliggen. W<
ben gelukkig nog de laatste
strijd tegen De Halter .acht
hand." Worstelaars gaan
gen door het leven. Die van
son stappen straks met gel
hoofd van de mat.

door

harry mu(P\

"Simson-worstelaars, flitsender dan defotograaf. Foto: dries linssen

door

bennie ceujéjj



# Na het
beëindigen
van de
grindwinning
over een jaar
of dertig
wordt de
St.-Pietersberg
een voor het
publiek
ontoegankelijk
natuurgebied.

Mergelgroeve voor Moeder Natuur
Oe-mergelgroeve van
ENCI in Maastricht
2al na gedane arbeid
teruggegeven worden
aan Moeder Natuur.
Wanneer de afgraving
°°it zal zijn gestopt,
2al de holle tand van

e St.-Pietersbergvoorgoed het domein
borden van fazantenen eksters, van
jassen, steenmarters,
hamsters en
J^uurhagedissen; in
"et mergelmeer zullen
°ngestoord karpers en
boeken wonen; tegen
~e hellingen zal de
J-imburgse flora
bunnen gedijen. Al is
fr n°g geen officiële
beslissing: de

zal
°Pgeleverd worden als
Natuurreservaat.

_M__^aarmee is het plan voor pas-
sieve recreatie van de baan. Dat, ,
plan, al jaren geleden opgesteld in
samenwerking met een landschaps-
architect, voorzag in de aanleg van
strandjes langs het mergelmeer,
met mogelijkheden voor windsur-
fers en andere watersporters, pick-
nickplaatsen in het groen, uitkijk-
posten op de top van de hellingen
en wandelpaden kriskras door het
gebied. Van deze plannen is men af-
gestapt in de groeiende overtuiging
dat de natuur waar dat mogelijk is,
weer optimale kansen moet krijgen.
Daarom zal de gigantische mergel-
kuil een evenwichtig natuurgebied
worden, niet toegankelijk voor het
publiek.
Provincie en gemeente Maastricht
hebben gisteren het hernieuwde
herinrichtingsplan van ENCI be-
sproken.
Dat betekent dat de afwerking en
herinrichting, een proces dat in feite
al decennia aan de gang is, volgens
de nieuwe bestemming zal gebeu-
ren. In de loop der jarenzijn al circa
150.000 bomen en struiken geplant,
veelal in het ENCI-bos en op Dn
Observant. In de toekomst zullen
de hellingen begroeid zijn met di-
verse grassoorten. Door de aanwe-
zigheid van het meer, dat rond het
jaar 2025 een oppervlakte van 60
hectaren zal hebben, kunnen er
moerassen worden geschapen met
ecologisch gunstige omstandighe-
den voor reptielen en moerasplan-
ten. Het totale natuurgebied, 160

hectaren groot, zal te zijner tijd
door ENCI aan de gemeente Maas-
tricht worden teruggegeven. Met
het stadsbestuur vindt nu al regel-
matig overleg plaats om dit gebied
in te passen in het grote beheers-
plan van de gemeente.
De herinrichting is één van de voor-
waarden die de overheid stelt aan
de vergunning om ENCI langere
tijd gebruik te laten maken van de
concessie die in 1967 werd afgege-
ven. Toen werden de definitieve
grenzen vastgesteld voor de poten-
tiële afgraving van de St.-Pieters-
berg. Nu het Margraten-plateau
(vooralsnog) agrarisch moet blij-

werd daar al de Nachtwacht veilig
opgeborgen. De atmosferische om-
standigheden in de mergelgangen
met voldoende vochtigheidsgraad
en constante temperatuur zorgen
voor een ideale omgeving om er
schilderijen en andere kunstwerken
te bewaren.

Het mergelmuseum van de Zonne-
berg is door het industrieel geweld
en door vandalisme van bezoekers
in de loop der jaren geteisterd. Vele
door kunstenaars aangebrachte
wandschilderingen en beeldhouw-
werken moeten worden gerestau-
reerd.

ENCI is er alles aan gelegen ge-
weest om kostbare zaken te sparen.
In 1970 heeft ENCI al een terrein
van 65 hectare overgedragen aan de
provincie. In dit gebied-ligt, hoog
verheven, hoeve Lichtenberg ge-
flankeerd door de zeer oude Cae-
sartoren, twee jaar geleden door
ENCI gerestaureerd en geconser-
veerd, en: opengesteld voor het pu-
bliek. Dat hoeft zich dus niet ach-
tergesteld te voelen door ENCI. De
tijd zal echter moeten uitwijzen of
na een industrieel ingrijpen gedu-
rende een volle eeuw met een ge-
lijktijdige genoegdoening aan de
natuur, de St.-Pietersberg een vol-
waardig natuurmomument zal zijn
gebleven.

pierre rousseau

bedrag tot 80 miljoen doen oplo-
pen.

Overigens zullen de onderaardse
gangenstelsels niet verder worden
aangetast. Het doolhof met onge-
veer 200 kilometer aan gangen,
trekt jaarlijkstienduizenden bezoe-
kers. De gangen waren er al voor-
dat ENCI ruim 60 jaar geleden met
de cementproductie begon. De Ro-
meinen waren de eerste delvers van
de mergel, die in blokken werd uit-
gezaagd en gebruikt voor de bouw
van huizen en versterkingen. Aan-
vankelijk werden lagen uitgekozen
waarin geen vuurstenen voorkwa-
men. Naarmate men dieper graaft.
neemt het vuursteengehalte toe. De
toekomstige dieptewinning is daar-
om minder rendabel. Geavanceer-
de winningstechnieken maken ex-
ploitatie echter voldoende interes-
sant. Verticale dieptewinning heeft
ook tot gevolg dat de hellingen ho-
ger en het mergelmeer dieper wor-
den. Het meer heeft momenteel een
grootste diepte van zeven tot acht
meter; uiteindelijk zal het 30 tot 40,
meter diep zijn.

De St.-Pietersberg had de vorige
week nog landelijke belangstelling,
toen minister van WVC d'Ancona
liet weten dat zij overweegt het
rijksarsenaal van jonge beeldende
kunst voor het merendeel in een
van de gangenstelsels, namelijk dat
van de Zonneberg, onder te bren-
gen. In de Tweede Wereldoorlog

# End stopt voor
iedere ton klinker
die wordt
gemaakt met
kalksteen een
kwartje in een
speciale spaarpot,
bedoeld voor de
herinrichting
van de
St.-Pietersberg.

Foto's:
WIDDERSHOVEN

ven, gaat ENCI verder delven op
eigen bodem. Dat heeft tot gevolg
dat alles wat binnen de concessie
valt, zal worden aangesproken. Te-
vens zal ENCI, zoals al eerder be-
kend werd gemaakt, de diepte in
gaan; tot 40 meter onder Amster-
dams Peil. Dat betekent dat ENCI
met haar cementproductie - met als
grondstof zelf gewonnen mergel -
weer zon 40 jaar vooruit kan.

De kosten die afwerking en herin-
richting met zich meebrengen, zal
ENCI voor haar rekening nemen.
Die belopen, gerekend vanuit de
huidige optiek, ongeveer 12 miljoen

gulden. Een bedrag dat zal stijgen
naarmate meer gebied zal worden
heringericht. Men houdt er reke-
ning mee dat eens ook de stortberg
Dn Observant zal worden aange-
sproken om de daarin aanwezige
kalksteen alsnog te gebruiken. Dn
Observant met zijn hellingbos, van
heinde en verre zichtbaar, werd in
1976 opengesteld voor het publiek
en is al een ingeburgerd wandelge-
bied geworden en een 'el dorado'
voor natuurliefhebbers. De kunst-
matige heuvel zal na ontginning uit-
eindelijk 30 meter lager worden.
Het opnieuw afwerken van dit ge-
bied kan het tonale herinrichtings-

Spaarpot met kwartjes is al aardig gevuld slechte kwaliteit omdat het spul niet
de goede temperatuur heeft be-
reikt. Enci zal snel een oplossing
voor dat probleem moeten vinden.
Ondertussen probeert het bedrijf
toch steeds meer normaal cement te
vervangen door portlandvliegasce-
ment. Op dit moment bestaat bijna
de helft van de grondstoffen voor
cement uit mergel. Enci wil dat bin-
nen vijf jaar terugbrengen naar 38
procent ten gunste van vliegas, dat
in hoeveelheid voldoende beschik-
baar is. Maar wat het bedrijf ook
probeert met reclame en prijsstel-
ling, vliegascement is vanwege de
slechte naam van de grondstofvoor-
lopig niet erg populair.

peter bruijns

(22 procent) en België (16 procent)
en uit Zuid- en Oosteuropese lan-
den.

dje stopt voor iedere ton klinker
üit err>aakt wordt met kalksteen
een £ Maastrichtse St.-Pietersberg
Po, partje in een speciale spaar-
herj Vet geld is bedoeld voor de-eg^hting van de berg na het
tu ss ëen van de uitgraving ergens
tog £n de jaren 2020en 2030. Tot nu
.ijlj evat de spaarpot al zon ’ 4
he u e" gulden. De kosten voor het
tersbafwerkingsplan om de St.-Pie-
op . erg te behouden zijn berekenden slordige ’ 12 miljoen.

&veEnci"concern heeft in 1989 on-
-en r evenveel winst gemaakt als
drjjf^ eerder, toen het netto be-
droe_.re\Ultaat ruim 7Ü mil_oen be-
strer°' V°oral het ontbreken van

8e winterdagen heeft het be-

snel uitgeput zijn. Daarom schakelt
Enci in toenemende mate over op
portlandvliegascement. Het con-
cern neemt steeds meer vliegas af
van kolengestookte energiecentra-
les, in 1989 zelfs 400.000 ton. Vlieg-
as kan namelijk redelijk goed die-
nen als mergelvervanger. De mi-
lieumaatregelen van de energiebe-
drijven lijken nu echter voor een
kink in de kabel te zorgen. Om de
NOx-uitstoot te verminderen gaan
de energiecentrales de kolen bij
steeds lagere temperaturen versto-
ken. De vliegas die overblijft is van

zo diep mogelijk en bovendien on-
der de waterspiegel te winnen en
om de kalksteen vervolgens ge-
schikt te maken voor de cementpro-
duktie. Ruwweg ’ 40 tot 50 miljoen
investeert Enci in de modernisering
van de cementinstallaties. In dever-
nieuwing van de expeditie-afdeling
is het afgelopen jaar bovendien al

’ 30 tot 35 miljoen gestopt.

Al die maatregelen betekenen nog
niet dat de Enci ongestoord verder
mergelkan blijven winnen in Maas-
tricht. Dan zou de voorraad toch

moet dieper de berg in, omdat af-
graving van het Plateau van Mar-
graten uit milieu-overwegingen uit
den boze is en omdat met de oude
winningsmethode de kalksteen-
voorraad nog slechts toereikend is
tot 2005. De diepwinning is een stuk
moeilijker dan de technieken die tot
dusver werden gevolgd. Enci is dus
wel verplicht de portemonnee te
trekken, om in de toekomst veel ef-
ficiënter te kunnen produceren.

Ongeveer ’ 25 miljoen wordt ge-
stopt in de technieken om de mergel

Investeringen
De plannen die Enci vorig jaar lan-
ceerde om de St.- Pietersberg die-
per uit te graven tot 5 meter boven
Normaal Amsterdams Peil (NAP)
betekenen dat er de komende jaren
ongeveer ’ 100 miljoen gulden
moet worden geïnvesteerd op en
rond de Maastrichtse groeve. Enci

drijf geen windeieren gelegd. In de
woning- en utiliteitsbouw kon Enci
onverwacht veel cement afzetten,
terwijl eigenlijk op een dalende af-
zet was gerekend. Uiteindelijk be-
droeg de concern-omzet vorig jaar
net als in 1988ruim een half miljard
gulden. Voor dat geld wist Enci met
zijn fabrieken in Maastricht, IJmui-
den en Roozenburg onder meer 3,3
miljoenton cement af te zetten. Het
bedrijf voorziet daarmee voor 58
procent in het Nederlandse cement-
verbruik. De rest van het cement in
Nederland komt uit West-Duitsland

Zaterdag 24 maart 1990 "33

Limburgs Dagblad vrijuit



Een langdurig verblijf van
mensen in de ruimte is een
riskante aangelegenheid. Dat
bleek nog eens tijdens een
bijeenkomst van de American
Association for the Advance-
ment of Science (AAS) eind
februari in New Orleans. Een
paar dagen na deze bijeen-
komst zette de bemanning
van deSpace Shuttle Atlantis,
die 4 maart op aarde terug-
keerde van een geheime mili-
taire missie in de onmiddellij-
ke omgeving van de aarde,
een met meetapparatuur vol-
gepropte, menselijke schedel
overboord. Doel: het ant-
woord op de vraag hoe die
schedel zich houdt na een
tijdje te zijn blootgesteld aan
kosmische straling.

Smith was verder getroffen door de
vele fysiologische afwijkingen die
astronauten vertoonden na een tijd
in de ruimte te zijn geweest. De
meeste astronauten bleken ver-
schijnselen als ruimteziekte (misse-
lijkheid en braken), duizeligheid en
algehele desoriëntatie betrekkelijk
snel te boven te zijn maar er zijn
ook ernstiger symptomen.

De gevolgen van een langdurig ver-
blijf in de ruimte zijn nog lang niet
bekend. Dat is met het oog op de
bemanningen van het toekomstige
internationale ruimtestation (Space
Station), van een permanente basis
op de maan en zeker van een ruim-
tevlucht naar de planeet Mars, dat
volgens recente uitlatingen van de
Amerikaanse president George
Bush 'binnen twintig jaarzal plaats-
vinden', natuurlijk onaanvaardbaar.
Naar verwachting zullen vooral rei-
zigers naar de planeet Mars niét
gezond terugkeren op aarde als er
niet heel stringente veiligheids-
maatregelen worden genomen.
Maatregelen tegen allerlei, vooral
van de zon en het centrum van het
melkwegstelsel afkomstige, stra-
lingssoorten die de ruimte doorklie-
ven en die nog volstrekt, onvoor-
spelbare biologische effecten in
celweefsel en organen kunnen ver-
oorzaken.

om de risico's voor de gezondheid
van langdurige blootstelling aan
kosmische straling in kaart te bren-
gen.

steld aan de invloeden van de
ruimte, vastgemaakt aan een
wand van het laadruim van de
Space Shuttle Columbia.
In april moet de schedel nog
een derde vlucht maken en
wel met de Space Shuttle Dis-
covery die ook de grote Hub-
ble Space Telescope omhoog
zal brengen. De schedel, voor
dit doel speciaal ter beschik-
king gesteld door de oor-
spronkelijke bezitster, is
eerst in een aantal tweeë-
neenhalve centimeter dikke
'plakken' gezaagd waarin
meer dan 100 deeltjes-detec-
toren een plaats kregen.
Daarna werd de schedel weer
keurig in elkaar gezet en over-
dekt met een laag plastisch
materiaal dat ongeveer de-
zelfde functie heeft als huid
en ander schedelweefsel van
een levend mens.

Francis Moore, hoogleraar in
chirurgie aan de Harvardunitf
teit en al meer dan twintig jaar
disch adviseur van de NASA vw
schuwt voor de gevolgen van ot
straling: 'Kosmische straling
hoogt het risico op kanker en
zelfs acute ziekten veroorzakef
astronauten die onvoldoende
schermd zijn. Hij wijst er op dij
van voldoende bescherming
steeds geen sprake is.

Rein Silberberg, een aan het A
rikaanse Naval Research Labof
ry verbonden natuurkundige, K
daarvoor een oplossing: water.'
gens Silberberg zou een watert
van tien centimeter diktevoldoe*
zijn om astronauten tijdens de 6
een jaar durende heenreis f
Mars te beschermen tegen koi
sche straling. Althans, het risico
kanker als gevolg van kosmis
straling is dan niet meer dan tl
procent groter dan normaal op'
de.

'Maar' geeft hij toe, 'het stralingS
vaar dat daadwerkelijk van zon
flares uitgaat is nog lang niet
kend. NASA heeft daarvoor bei
nog niet voldoende gegevens.'
Het eind februari in New Orle
bijeengekomen gezelschap dfi
aan op een grondig onderzoek fl
de gevolgen van een langdurig*
blijf in de ruimte. 'Het is', zegl
Dennis Smith, 'absoluut noodza
lijk dater een uitgebreide reeks'
gegevens tot stand komt waa
we kunnen aflezen aan wat vod
sico's ruimtevaarders wort
blootgesteld. Tot dan moeten
zonder meer afzien van een 'naar Mars.

ben apeldoö

Lymfocyten
De zogeheten lymfocyten, de 'witte
bloedlichaampjes' die een belang-
rijke rol spelen bij debestrijding van
infectiehaarden, verliezen volgens

L. Dennis Smith, een bioloog van
de universiteit van Californie in Irvi-
ne, verhaalde over de onderzoeks-
resultaten van een aantal bioche-
mische experimenten op het gebied
van gewichtloosheid tijdens vluch-
ten met Space-Shuttles. Smiths lijst
was indrukwekkend lang. Hij had
ondermeer gevonden dat bepaalde
soorten cellen sneller tot deling
overgaan bij gewichtloosheid waar-
bij ze bovendien onderling sneller
erfelijkheidsmateriaal uitwisselen.
Cellen blijken zich onder gewichtlo-
ze omstandigheden ook minder
goed te kunnen specialiseren voor
het doel van het soort orgaan waar
ze deel van uit maken.

tijdens en na perioden van langduri-
ge gewichtloosheid.

'Phantoom'
Volgens een rapport van de Ameri-
kaanse ruimtevaartorganisatie
NASA dient de schedel, wiens nog-
al afschrikwekkende uiterlijk leidde
tot de officieuze naam 'Phantoom',

Tijdens de bijeenkomst van de
'AAS' in New Orleans bogen ge-
leerden van allerlei pluimage zich
over die mogelijke effecten, niet al-
leen als gevolg van kosmische stra-
ling maar ook die welke optreden

De interplanetaire ruimte is
gevaarlijk. Niet alleen om er te
komen maar ook om er te ver-
toeven. Het is overigens niet
de eerste keer dat deze sche-
del rondjes om de aarde be-
schreef. In augustus 1989
werd de merkwaardige 'satel-
liet' voor het eerst blootge-

Naast sterk verminderde aantallen
rode bloedlichaampjes, die in het
menselijke lichaam het zuurstof-
transport verzorgen, treden ook
veranderingen op in het pompme-
chanisme van het hart; de bloed-
druk neemt steeds verder af, spier-

Na een grote ontploffing op de zon,
een 'flare' genoemdwaarbij een im-
mense hoeveelheid gassen achte-
loos wordt weggeslingerd, krijgt
een astronaut in nog geen dag een
stralingshoeveelheid te verwerken
die tweemaal zo groot is als de toe-
gestane jaarnorm van mensen die
in een kerncentrale werken (5 rem).

De grootste dreiging gaat echter uit
van de kosmische straling, hooge-
nergetische deeltjes die in de alu-
minium beschermwanden van
ruimtevoertuigen neutronen los
'slaan' die op hun beurt een bedrei-
ging vormen voor de mensen bin-
nen.

Voor het oog van de tv-camera
wordt vlak na een landing vaak heel
wat afgelachen, handen geschud
en schouderklopjes uitgedeeld
maar hoe het leven en welbevinden
van dergelijke proefkonijnen verder
verlopen moet maar worden afge-
wacht.

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
KRUISWOORDRAADSEL nr. 17

Langdurig verblijf in
ruimte te gevaarlijk

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

Alleen zó inzenden
\kaarten moet een gedeelte W

den afgestaan aan de PTT.
HDe oplossing van deze puzzel

gedeponeerd bij notaris $
P.M.J.A. Muijters te Heer^Deze oplossing alsmede de^p
van 20 letters is bindend.

Prijswinnaars
puzzel no. 15
Oplossing:
PATROON

Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.
Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
'trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’ 2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per 1e prijs

Dhr./mevr. Hendricks-Rietrae
Geert Grotestraat 5
6445 AC Brunssum
2e prijs
A. Possen-Horsmans
A. Ge Veld 28
6281 AJ Mechelen
3e prijs
J.H.W. Kengen
G. Sondermanstraat 5
6417 GD Heerlen
4e prijs
L. van Bergen-Henegouwen
Nobelstraat 17
6411 EK Heerlen

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen
aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van 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.

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.

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-

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlicht'I
gen over deze puzzel ka,men telefonisch terecjj
onder nummer O*5'
739351, uitsluitend tijde»]*
kantooruren: maandag W
vrijdag van 8.30 tot 17.0"
uur.

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 9-71-29-33-78-14-45
achter elkaar zetten. U leest dan een
woord dat tevens de uiteindelijke op-
lossing van onze puzzel is. U moet dit
woord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren (samen met het num-
mer van de puzzel) want u hebt het
nog nodig aan het einde van onze uit
20 delen bestaande puzzelronde.

Horizontaal:
1. ogenblik; 4. persoonlijk voornaamwoord; 6. soort verlichting; 8. niet dik; 11.
duivel; 13. wal; 16. als boven; 18. kroot; 19. gelijk; 20. bijwoord; 21. schel; 23.
stoomschip; 25. ex tempore; 26. bevel; 27. toiletgerei; 29 oogvocht; 32. plaats
in België; 33. soort; 35. zangstem; 36. oefenproeftijd; 38. bar; 39. .vluchtige
stof; 41. telwoord; 43. koordans; 44. voertuig; 45. telwoord; 46. bovenste punt;
49. veerkracht; 51. bijbelse figuur; 52. lichte buiging; 55. meedogenloos; 57.
lofdicht; 59. zitstok voor kippen; 61. laagte; 62. schaden; 64. hevig; 65. advies-
raad; 66. Chinese munt; 67. voorzetsel; 69. knaagdier; 71. ingenieur; 72. bij-
belse figuur; 74. niet weinig; 76. soort onderwijs; 77. rietsoort; 78. bloem; 80.
koud; 81. de onbekende; 82., luitenant; 83. heks.

Verticaal:
2. en dergelijke; 3. koeiemaag; 4. wild; 5. loot; 6. gesloten; 7. lawaai; 8. boom;
9. bijbelse stad; 10. laboratorium; 12. niet raak; 14. dik; 15. bid (Latijn); 17.
drinkgerei; 20. verdieping; 22. niet kort; 24. laagte; 26. boom; 28. meester; 30.
soort; 31. onheilsgodin; 32. sint; 33. persoonlijk voornaamwoord; 34. ontzag;
36. stemming; 37. kiem; 40. vlaktemaat; 42. jongensnaam; 46. te weten; 47.
opdracht; 48. vrucht; 50. melkleverancier; 51. ontkenning; 52. omlaag; 53.
godsdienst; 54. karaat; 56. meetstok; 58. spoedig; 60. voegwoord; 62. rust-
bank; 63. ijverig; 65. kort puntbaardje; 66. Europeaan; 68. voorzetsel; 70. ke-
ver; 72. plezier; 73. rivier in Oostenrijk; 74. ondergang; 75. water doorlatend;
77. Romanum Imperium; 79. recto.

Polen profiteert van puzzelwinst
BRUNSSUM - Felix Hendricks uit de Geert Grotestraat 5 in
Brunssum is de gelukkige hoofdprijswinnaar van deze week.
Met de oplossing „patroon" scoort hij duizend gulden. Als we op
donderdagmiddag het geld gaan overhandigen is de winnaar
behoorlijk onder de indruk. „Want we winnen nooit iets...".
Echtgenote Nettie vult hem echter snel aan: „Jawel, weetje nog,
toen we verkering hadden, hebben we ook ooit een prijs gewon-
nen..." Dat dat heel lang geleden is, leiden we af uit het feit dat zij
inmiddels 3 volwassen zonen hebben.
In mei gaat het echtpaar Hendricks op vakantie naar Polen, zij
maken deel uit uit van een georganiseerde reis en hopen tijdens
hun verblijf in Polen ook nog een aantal leden van de Poolse
Nachtegalen, waarvoor zij verleden jaar als gastgezin optraden,
te ontmoeten. „En nu zullen onze „Nachtegalen" nog eens extra
profiteren. Want een deel van dit geld kunnen we besteden aan
het extra verwennen van onze Poolse vrienden.

Zij kunnen het daar goed gebruiken en ze zijn niet veel gewend,
dat hebben we kunnen zien aan hun ogen, toen wij tijdens hun
bezoek hier samen winkelden", aldus de winnaar van deze
week die in het dagelijks leven als computeroperator werkzaam
is bij het CCN in Heerlen. " 4 maal 250 gulden is óók duizend!
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Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-
tie op 2 november 1989 aan
het bestuur van de vereni-
ging tot steun van het Ko-
ningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding,
vergunning verleend on-
der nummer L.O.
670/149/182.89.

weefsel wordt slapper en kleiner en
ook vermindert het mineraalgehalte
van het beenderstelsel zodat dat
brozer wordt en sneller breekt.
Deze symptomen zijn al vele jaren
bekend maar ze worden in Ameri-
kaanse en Russische ruimtevaart-
kringen om de één of ander reden
zelden bekend gemaakt. Slechts af
en toe sijpelt er wat door naar de
buitenwereld waaruit blijkt dat het
boven lang niet allemaal van een
leien dakje gaat. Zo moest de Rus-
sische kosmonaut Alexander La-
veikin enkele jaren geleden onver-
hoopt uit hef ruimtestation MIR wor-
den afgevoerd met hartklachten en
had zijn collega Joeri Romanenko,
na een verblijf van een jaar in het
MIR, op aarde een aantal dagen
nodig voordat hij weer een beetje
normaal kon lopen.

" Een lang verblijf in de ruimte is voor de mens gevaarlijk.

Smith maar liefst 90 procent van
hun weerbaarheid. Verder is er
sprake van een grotere ongevoelig-
heid voor antibiotica. Al met al
wordt het menselijke lichaam onder
gewichtloze omstandigheden dus
veel vatbaarder voor bacteriële in-
fecties.

iimburgs dagblad
____________________________________________________^M_________________________________«___________________i puzzel

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-
-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-^



0 De Nijmeegse
juristPaul
Frielink: „Veelal
stemt een officier
van justitie vooraf
in met infiltratie.
Dat is
bezwaarlijk
omdat de officier
dan goedkeuring
geeft aan
handelingen die
infeite strafbaar
zijn.'"

Foto:
PETER DRENT Zwart

Toen wij laats! in een etablissement
een glas melk bestelden keken we

wel even vreemd op. De ober
bracht ons een glas zwarte vloeistof,
terwijl wij nog dachten dat melk de
witte motor is. Dat zagen wij fout.

vertelde de ober. een jonge
werkstudent, die door de uitbater

van het eethuis voor het gemak en
om de kosten te drukken zwart

wordt betaald.

Want wat is er aan de hand? Er
blijkt nu ook zwarte melk op de
markt te zijn, die illegaal wordt

opgehaald bij honderden boeren.
die op die manier proberen hun

overtollige melk elders te verkopen
om de superheffing te ontlopen. Tot
ongenoegen van de melkbedrijven

verdwijnen miljoenen liters naar
onbekende kopers. Dag en nacht

rijden tankwagens langs de
boerenerven om een deel van de

melk voor een schijntje op te
kopen. Een liter melk levert

normaal 75 cent op, maar de boeren
verkopen hun melk graag voor 40

tot 50 cent per liter. Uiteraard tegen
contante betaling. En dat voor

melk, die de boeren anders aan de
straatstenen nog niet kwijt zouden

kunnen. Of nog net daar aan.

Helaas, de zwarte melk in het
bovengenoemde etablissement was

niet te genieten. Kennelijk
afkomstig van boerderijen die in de

buurt van verbrandingsovens ot
chemische bedrijven liggen. Zij
smaakte zoals zij eruit zag: naar

afgewerkte motorolie, vol pcbs en
andere smerigheid. Dat waren wij.

aanhangers van de Melkbrigade.
van Joris Driepinter (met melk

meer mans — drie glazen melk pei
dag, dat doet het) niet gewend.

Melk hoort wit te zijn en niet zwart.
zoals sla groen is en niet blauw.

Overigens is het opvallend hoe
vindingrijk de Nederlandse

zakenman is in het vinden van grijze
of zwarte circuits. Melk is slechts
één van de vele produkten. waai
een onduidelijk handelsnet \ooi

bestaat.

Veel eerder wisten wij al van zwarte
landbouwprodukten en van zwarte

vis. die illegaal aan land wordt
gebracht. En dan bedoelen wij niei

die verkoolde vis. die in veel
restaurants als culinaire

hoogstandjes worder
gepresenteerd.

Opvallend is dat diezwarte markten
zich veelal op het terrein van hel

ministerie van Landbouw en
Visserij bevinden. Het domein du_

van minister Braks, door zijn
tegenstanders — en dat zijn er velen— 'achterbraks' genoemd. Hij lijkj

.er ook niet de man naar om daal
echt iets tegen te doen. Daar is Inj
veel te benauwd voor. Hij droom!]
's nachts van woedende vissers efi

oprukkende landbouwtractoren er
voelt er niet veel voor om de zwarte

piet toegespeeld te krijgen*.

Nou hebben de meesten van ons de
nodige (illegale koelhuisjboter op-

het hoofd. Want ook wij latefi
regelmatig zwart ons huis repareren.

en schilderen (of ons huis zwari
schilderen?) en helpen daarmee de
zwarte economie sterker te maken
dan de officiële. En eigenlijk maj:

dat niet. maar wie van ons werpt de
eerste steen in de tot voor kon

rimpelloze zwarte melkplas?

Trouwens, zou er van die zwarte
melk ook zwarte kaas gemaaki

worden.

peter stiekems

De infiltrant
is een boef

Nijmeegse
urist
vil

vettegeling
regeling

undercover praktijken

Maastrichts café
toneel van eerste
infiltratie-actie

en van Nederlands eerste infiltranten was actief op Maas-
""■chts grondgebied. Begin maart 1931 komt een zekere Zöp-

ter ore dat een Nederlandse vrouw uit Maastricht in de onrt-
| îng van Aken op zoek is naar een koper voor cocaïne.

heeft daar wel oren naar en gaat met de man van wie
qi dat weet naar Maastricht waar hij wordt voorgesteld aan

d
e vrouw. Afgesproken wordt dat op 13 maart in een (inmid-

s niet meer te achterhalen) café in Maastricht een hoeveel-
..e'd cocaïne zal worden afgeleverd. Zöpfel neemt twee poli-
tl^ a8enten mee naar het café. Op het moment dat de Maas-
co^-- Se vrouw het café met tien potjes van elk honderd gram
?.. aïne binnenstapt, wordt ze gearresteerd. Zöpfel kan door

■» °ptreden gelden als een van de eerste burger-infiltrantenVa" Nederland

pseudokoper zich schuldig maakt
aan strafbare uitlokking.
Maar de officier van justitie geeft
ook toestemming bij vermoedens
van misdrijven van geheel andere
aard. Uit cijfers van de Criminele
Inlichtingen Dienst blijkt dat het in
ongeveer 46 procent van de geval-
len waarin wordt geïnfiltreerd, gaat
om de handel in verdovende midde-
len. Twintig procent van de geval-
len heeft betrekking op het oplos-
sen van vals geld-affaires, valse che-
ques en valse identiteitspapieren
etc. Tien procent van alle infiltraties
heeft betrekking op vuurwapencri-
minaliteit en de rest op gestolen
goederen en heling.

De Limburgse privé-detec-
tive Ben Zuidema zegt het
zo: „De politie offert zijn

beste mensen op. Agenten
die als infiltrant werken

moeten niet alleen uitge-
rust worden met grote

auto's, met veel geld en
een valse baard. Dan ben
je crimineel bezig. Je moet
ze een degelijke wetgeving
geven, waardoor hun acti-
viteiten die\aak crimineel

van aard zijn, toegestaan
zijn." De Nijmeegse jurist
Paul Frielink zegt het alle-

maal wat plechtiger. Hij
wil dat er een einde komt
aan veel infiltratiepraktij-
ken van de Nederlandse

politie. Hij bepleit dat in
zijn proefschrift 'Infiltratie
in het strafrecht. En als er
wèl toestemming verleend
wordt, dan moet dat niet
'zo maar' gebeuren, maar

dan moet dat op zijn minst
op een wettelijke basis. De
stelling van de doctor in de
rechtsgeleerdheid heeft de

afgelopen dagen reeds
heel wat stof doen opwaai-
en. Politiechefs zeggen na-

tuurlijk dat de jurist zijn
werk niet goed gedaan

.heeft en dat er wel degelijk
succes geboekt wordt met

undercover-agenten.

TTJL. rielink blijft er bij: het moet
maar eens afgelopen zijn met de-
praktijken van de infiltranten. Ze
vervoeren namelijk heroïne of co-
caïne, bedienen zich van valse iden-
titeitspapieren, maken zich schuldig
aan oplichting en lopen voortdu-
rend de kans een op te sporen ver-
dachte uit te lokken een strafbaar
feit te begaan. Oftewel: de infiltrant
is vaak gewoon een boef.

Bij het Nederlandse publiek wordt
eind jaren zeventig bekend dat de
politie een nieuwe opsporingsme-
thode gebruikt bij de bestrijding
van de georganiseerde handel in
verdovende middelen: de infiltrant
of undercover-agent. De handel
verhardt, de 'zware jongens' die de
touwtjes in handen hebben, laten
het vuile werk opknappen door an-
deren waardoor zij zich keurig afge-
schermd weten.
Wil de bestrijding van deze vormen
van criminaliteit enig succes heb-
ben, dan zullen ook de grote bazen
moeten worden achterhaald, luidt
de stelling van de politie. Wanneer
namelijk alleen de betrekkelijk on-
belangrijke handlangers en uitvoer-
ders worden gepakt, zal de organi-
satie gewoon verder blijven functio-
neren.
In de ogen van politie en justitie
kunnen de bazen wel worden ach-
terhaald als infiltranten worden in-
gezet. Ze proberen dan niet alleen
de structuur van zon misdaadsyndi-
caat bloot te leggen, ze zijn ook be-
ter in staat bewijsmateriaal te verza-
melen tegen de leiding van de orga-
nisatie.

burgse arrondissement Roermond
schat dat het aantal keren dat toe-
stemming wordt verleend een infil-
trant in te zetten, op de vingers van
één hand te tellen is.

Onlangs gedane uitspraken van de
chef van de justitiële dienst van de
rijkspolitie Limburg doen echter
anders vermoeden. Majoor Kup-
pens wist enkele weken geleden met
enige trots te melden dat een niet
nader aangeduid aantal leden van
de pseudo-koopteams van de rijks-
en gemeentepolitie ingezet is in de
Limburgse onderwereld.

De informant moet de infiltrant in
zon geval als koper bij de verkoper
introduceren. Wanneer het contact
tot stand is gebracht zal de pseudo-
koper proberen een pseudo-koop te
bewerkstelligen. Indien hij daarin
slaagt, dan zal de politie uiterlijk op
het moment dat de overeengeko-
men transactie wordt afgewikkeld.
ingrijpen. Als alles naar plan ver-
loopt, vangt ze op dat moment twee
vliegen in één klap. Namelijk zowel
de op heterdaad betrapte handelaar
als de partij verdovende middelen.

Binnen de politie wordt verschil-
lend gedacht over infiltratie. Daar
houdt men rekening met represail-
lemaatregelen op het moment dat
de infiltrant wordt ontmaskerd.
Zelfs een - poging tot - liquidatie
sluiten de politiechefs niet uit. Uit
vrees voor afrekeningen beroepen
de infiltranten zich steeds meer op
geheimhouding van hun identiteit.
Van een undercover-agent in ver-
dovende middelen wordt verlangd
dat hij zoveel mogelijk de kleuren
aan neemt van het te infiltreren mi-.
lieu. Dat kan betekenen dat hij in
gevaarlijke situaties komt te verke-
ren.

Rechtsgang
Paul Frielink geeft een 'ondergrens'
aan voor toelaatbare infiltratie. Hij
zegt dat alleen toestemming ver-
leend mag worden in gevallen waar-
in een gevangenisstraf geëist zal
worden van minimaal vier jaar. En
de 'bovengrens': als het aan hem
ligt dan mag geen toestemming ver-
leend worden voor infiltratie in de
georganiseerde criminaliteit. Hij
doelt daarbij vooral op de bendes
die zich naar buiten toe bedienen
van methodes waarbij intimidatie,
geweld en omkoping als het ware
aan de orde van de dag zijn en waar-
bij bedreigingen, executies en mis-
handelingen niet worden geschuwd.
Niet alleen vanwege de gevaren
voor de infiltrant, maar ook vanwe-
ge de gevolgen die zon infiltratie
kan hebben voor de verdere rechts-
gang. „Juist in deze gevallen ligt het
voor de hand dat de 'undercovers'
anoniem willen blijven.".

Maar de politie wil niet 'horen van
een infiltratiestop in criminele orga-
nisaties. Terwijl Frielink beweert
dat slechts tien procent van de infil-
tratie-acties succesvol is, roept de
politie dat dat cijfer beduidend ho-
ger ligt: dertig procent. Wie er ge-
lijk heeft is onbekend. En zo lang er
niet geroerd wordt in dat ondoor-
zichtige potje waar dure auto's, val-
se baarden en pseudo-kopen aan de
orde van de dag zijn, blijft Frielink
de infiltrant gewoon een boef noe-
men.

jos van den camp

king. Ook het bedingen van een
proefmonster van verdovende mid-
delen en het doen van een vooraan-
koop, levert een strafbaar feit op."
Volgens Frielink is er ook gevaar
voor corruptie: „De infiltrant zal
wel bijzonder sterk in zijn schoenen
moeten staan om niet te zwichten
voor de enorme sommen geld waar-
mee in die wereld wordt omgegaan.
Kuppens zegt dat dat ook daadwer-
kelijk gebeurt: „Zon agent heeft
vaak miljoenen guldens tot zijn be-
schikking." En verder: „In het ge-
wone dagelijkse leven vindt hij vaak
geen rust meer omdat hij het gevoel
heeft dat de onderwereld hem
zoekt."

Frielink heeft grote bezwaren tegen
de anonimiteit van de infiltranten.
Als hij dat namelijk niet wil, dan
hoeft de politieman niet ter zitting
te verschijnen. In zon geval wordt
volstaan met een bij de rechter-
commissaris of politie afgelegde
verklaring. Een enkele keer komt
het voor dat infiltranten
geschminckt ter zitting verschijnen
en 'onder nummer' getuigen. In het
westen van het land is dat gebruike-
lijker dan in beide Limburgse ar-
rondissementen. Degenen die wat
verder van het strijdtoneel staan
verwijderd, met name de recher-
chechefs, blijken daarentegen wel
ter zitting te getuigen. Frielinks be-
zwaar is dat hun informatie niet zo
gedetailleerd is als die van de infil-
trant.

„Bij de beslissing of een infiltrant
ingezet moet worden, dient een be-
langenafweging gemaakt te wor-
den. De gevaren moeten afgewogen
worden tegen de voordelen." Als
het aan Frielink ligt dan moet bijna
de helft van alle verzoeken tot infil-
tratie worden afgewezen. De pseu-
do-koop van de in 1988 uit het ste-
delijk museum gestolen schilderijen
is volgens hem het schoolvoorbeeld
van een juiste beslissing om een un-
dercover-agent in te zetten. „Er was
sprake van een ernstig misdrijf ge-
zien de enorme waarde van de drie
schilderijen. Het lag niet voor de
hand dat de infiltranten na de oplos-
sing van de zaak aanspraak zouden
maken op geheimhouding van hun
identiteit." Voor de jurist is echter
doorslaggevend dat in gevallen als
deze niet het gevaar bestaat dat de

Handjevol
De meeste infiltratie-acties verlo-
pen volgens eenzelfde stramien.
Nadat de politie door een betrouw-
bare informant is getipt dat een
handelaar in verdovende middelen
een partij heroïne aan de man pro-
beert te brengen, besluit de politie,
in overleg met het openbaar minis-
terie, tot het inzetten van een infil-
trant. Volgens officier van justitie
mr Nabben in Maastricht wordt in
zijn arrondissement 'minder dan
vijf keer per jaar' toestemming ver-
leend voor een infiltratie-actie. Ook
mr Van de Bijl in het andere Lim-

Corruptie
Maar buiten de fysieke gevaren is er
ook nog een morele last. Hij zou
zich op den duur wel eens te veel
kunnen vereenzelvigen met het cri-
minele milieu waarin hij contacten
onderhoudt. Daardoor zal hij straf-
bare feiten plegen. Voorbeelden
daarvan zijn het regelen van een
pseudo-koop, zegt de Nijmeegse ju-
rist. „Dat gedrag valt al snel binnen
de termen van oplichting en uitlok-

ander
vrijuit
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Postbus 1295 roept sollicitanten op voor de funktie van
6201 BG Maastricht

SS&tt WERKMEESTER M/V
Fax 043-635299

voor de sektor BOUW van haar Cultuur-civieltechnisch Werkverband.

In het Cultuur-civieltechnisch werkverband werken ca. 240 personen in het
kader van de Wet Sociale Werkvoorziening aan bouwkundige, civiel-
technische en cultuurtechnische werken.

De werkmeester Is onder verantwoordelijkheid van de assistent-bedrijfs-
leider belast met de dagelijkse leiding aan circa 20 personen, werkzaam in
de bouw en in de aanleg/onderhoud van recreatievoorzieningen.

De te benoemen werkmeester is verantwoordelijk voor:
- het leidinggeven aan en het begeleiden van de medewerkers;

- de organisatie en koördinatie van het werk;

- de kwaliteit en kwantiteit van het werk;
- het onderhouden van goede kontakten met de opdrachtgevers.

Wij zoeken hiervoor kandidaten met:

- een bouwkundige vakopleiding op middelbaar beroepsniveau;
- ruime praktische ervaring als uitvoerder in de bouw;

- goede leidinggevende, organisatorische en kontaktuele kwaliteiten;

- een rijbewijs BE.

Wij bieden:
- een baan met uitdaging;

De Stichting Maastrichtse . een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie;
Toeleveringsbedrijven is . opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;
belast met de uitvoering r . ° , . . __ ,

~,,j_,„

van de Wet Sociale - goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werkvoorziening in de
gemeenten Maastricht, Naast de verplichte medische keuring worden kandidaten ook psychologisch
Margraten, Meerssen en getest en is er een kennismaking met een personeelsdelegatie voorzien.
Zij beheert daartoe een
industrieel, een cultuur- U wordt uitgenodigd om Uw schnfteh|ke sollicitatie binnen 14 dagen te

c/we/techn/sc/i en een richten aan de directeurvan de M.T.B, postbus 1295, 6201 BG Maastricht.

I administratief werkverband yQQf. in|j chtingen kunt u contact opnemen met Dhr. LB.A ten Hove,
werk^SegenheL aan bedrijfsleider Cultuur-civieltechnisch Werkverband (telefoon 043-636300
1200 medewerkers. tstl. 565)

M^^MM^^^^^^^M^^^M^________________________-_-------------------^^Mi^""»^

M| m | Wij zoeken op korte termijn kontakt metkandidaten voor de
funktie van .

___LX_/.L___. WERKVOORBEREIDER/
bedrijven heerten i CALCULATOR M/V
De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000 . ... . . . __

u. ■-. ■ „„u*;,, __„
medewerkers een van dedrie werkeen- ten behoevevan het bedrijfsbureau deLocht. De Locht is een
hedenvan hei werkvoorzieningschap van devijfbedrijfsunitsvan hetWerkvoorzieningscnap
OosteiiikZuid-umburg. Oostelijk Zuid-ümburg.
De zoL-bedr„venzijn een moderne oP Het betreft hiereen industrieel bedrijf meteen 10-talafde-
commercieie leesi geschoeideonder- hngen, te weten diverseproduktie-afdelingen op het gebied
nemmg. van montage/assemblage(zoals hout-,glas-, kartonnage-
„ _, . , verwerking; stanserije.d.).
3 m genoemd bedrijf werken± 290personen in hetkader van
wijze eigentijdsebedrijtsmatige tech- deWet Sociale Werkvoorziening.
nieken en methoden toegepast.
n _. ,m ___ , _>____ _,„.._. 7n/ Onder hetbedrijfsbureau zijn ondergebracht:
De hooldaktivtteiten van deZOL- . . '... __i_»..i„«____.
bedrijven omvatten een grote diversiteit - werkvoorbereiding,calculatie,
dieais volgtonderscheidenkan worden: - magazijn, inkoop, planning,vervoer.
" het leveren van industriëleprodukten, |. het uitvoeren van cultuur-en civiel- D t benoemenfunktionaris is verantwoordelijkvoor:. 'h%Tw%Tv!SnTeri d ■ ! - dewerkvoorbereidingencalculatiet.b.v.degenoemde
" het exploiteren van een tuincentrum. afdelingen.
" het uitvoeren van schoonmaak-en

onderhoudswerkzaamheden, Vnnrrlpfnnktip wordt vereist"
" eenadm"- y^ndMTns^,ï_?dhïï^
" het detacherenvan personeelbit kundig terrein (bijv. VOA I en II of vergevorderde studie

andereorganisaties. hiervoor);- ervaring in calculatieen werkvoorbereiding is gewenst;
- ervaring metautomatisering van calculatiesstrekttot

aanbeveling.

Salaris, afhankelijk van opleiding, ervaringen leeftijd, enz.
max. f3.641,-.

De bij deoverheidgebruikelijke rechtspositieregelingen zijn
van toepassing. Een medisch en psychologisch onderzoek
behoort tot deselectieprocedure

! Sollicitaties- ondervermeldingvan vacaturenummer L/901
in de linkerbovenhoekvan deenveloppe - binnen 14 dagente
richten aan het Hoofd Dienst Personeel en Organisatie van de

! Z.O.L-Bedrijven. Postbus 330, te 6400 AH Heerlen.

ï I
/ 11PW I V MAVO ST.-/.NNf.

1^ Geenstraot 32a - Geleen

Het bestuur van de r.-k. stichting St.-Anna
voor voortgezet onderwijs, roep sollicitanten
op voor de functie van

docent(e)
Nederlands en biologie
voor 22 lesuren,
met ingang van 1 mei 1990.
Sollicitaties met referenties dienen uiterlijk 4
april as. in het bezit te zijn van de secretaris
van het schoolbestuur, de heer J. Collaris,
Pastorijstraat 103, 6361 AH Nuth.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de
directeur, de heer J. Kop, telefoon
04490-40200 (school) of 04490-19389 (privé).

Wék I Frissen Mechanisatiecentrum
I Tuin en Park b.v.

IkJ I Valkenburg a/d Geul

________________! I Wij zijn een bedrij! datgespecialiseerd
is in de verkoop en reparatie van
molorgazonmaaiers, motorzagen en
aanverwante artikelen.

Op korte termijn vragen wij een

MONTEUR
voor onze afdeling werkplaats.

Functie-eisen:
* technische opleiding genoten
" bereid om cursussen te volgen
* rijbewijs BE
" positieve en actieve instelling

, Sollicitaties richten aan: Frissen/Mech.
Centrum Tuin en Park B. V.
Postbus 123
6300 AC Valkenburg aid Geul
Tel. 04406-40338

Autobedrijf Rotor zoekte wegens uitbreiding
van de werkplaats en service-afdeling een

ervaren le monteur m/v
Onze gedachten gaan uit naar een m/v
van ± 25 tot 30 jaar.
Opleiding: MTS autotechniek of VAM-diploma
met aanvullende elektronica-opleiding.

2e monteur m/v
Opleiding VAM en enige ervaring.

De geschikte kandidaten bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en goede
salariëring.
Schriftelijke sollicitaties aan:
Autobedrijf Rotor B.V.
afd. Personeelszaken
Heerlerbaan 229, 6418 CE Heerlen.

57900

„ é . CONFERENTIECENTRUM I
jjPSf#P^ KASTEEL VAALSBROEK ■' isessfil TE VAALS I

Kasteel /J-^V^alsbroek I|§P I
vraagt voor spoedige indiensttreding een I

OPERATIONAL MANAGER m/v I
Hij/zij is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken ■
binnen het conferentiecentrum. Qua persoon voldoet hij/zij aan ■
de volgende eisen en eigenschappen: I
-MHS/HHS of gelijkwaardige opleiding I
-enige jaren ervaring I
- leidinggevende capaciteiten I
- goede contactuele en serviceverlenende eigenschappen ■
-kennis van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift ■
(Frans) I

- kennis van automatisering I
Bent Ude juiste persoon, niet ouder dan 40 jaar, dan kunt U I
schriftelijk reageren (een CV en recente pasfoto toevoegen): ■
Beheersmaatschappij FSI I
T.a.v. de heer J.P.M. Arets I
Postbus 81 I
6440 AB BRUNSSUM I
Mocht U nog nadere informatie wensen dan kunt U contact I
opnemen met de manager de heer J. Janssen, telefoonnr. I
04454-1348. Een psychologisch onderzoek en medische I
keuring maken deel uit van de procedure. I

BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG i9' I
BEDRIJ FSVEILIGHEIDSZORG Zuid-Limburg met in totaal ruim 38.000 werknemers. I
-7IIIP_ I m/IDI IDT Binnen de Stichting zijn ca. 50 personeelsleden werk- ■ZUIU-LIIVIdUKVJ zaam, waaronder bedrijfsartsen, bedrijfsverpleeg- I

kundigen, doktersassistenten, arbeidshygiënisten en I
veiligheidskundigen. I

Binnen de afdeling bedrijfsveiligheidszorg bestaat thans een vacaturevoor een

HOGERE VEILIGHEIDSKUNDIGE m/v

De werkzaamheden bestaan onder meer uit: - goed ontwikkelde socialevaardigheden;
- het geven van permanente ondersteuning aan be- - een goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-

drijvenvan allerlei aard; kingsvaardigheid.- het uitvoeren van projekten op hetgebied van be-
drijfsveiligheid; Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van

- hetmede ontwikkelenvan hetafdelingsbeleid, on- de selectieprocedure. Belangstellenden worden ver-

der meer op het gebiedvan bedrijfshulpverlening zochthun sollicitatiebinnen 10dagen na verschijning
en milieu- van dit blad en voorzien van een duidelijkcurriculum

- het meewerken aan de acquisitie. „ vitaetezendenaan: BGD Zuid-Limburg, t.a.v. de heer
F.G.A.M. Janssen, direkteur. Postbus 339, 6400 AH
Heerlen.

De gedachten gaan uit naar kandidaten die beschik-
ken over De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de rechts-

- een opleiding op universitairdanwel HTS-niveau; positieregeling, die is gebaseerd op de CAO-Zieken-
- een afgeronde opleidinghogere veiligheidskunde; huiswezen, waaronder opname in het pensioenfonds
- ervaring in de chemie en/of procestechnologie; PGGM. Informaties kunnen worden ingewonnen bij
- bekendheid met milieuproblematiek; de heer C.A.J. de Leeuw, hoofd algemene zaken.
- het vermogen om zelfstandig te kunnen werken; Tel:'o4s-719888.

__■___■ _______________ _____■ m

111111111111111111111111111111111111l

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
■

Stauder-SmeetsSteigerbouwbedrijfß.V.te Sittard, geniet goede
■fl^pjflÉflfT"" 2 bekendheidalssteigerbouwerin dechemische industrie, ook in de x^|3~"7 utiliteitsbouw,restauratie enrenovatie is Stauder-Smeetsactief. Samen

/m^Al li-?! /. __}_ methaar opdrachtgevers weet het bedrijfvoor elk steigerbouwprobleem X
/ [J lg? ) een oplossingtevinden. Hierbij staanbegrippen als efficiency en veiligheid X

# _■!: 3l 7 centraal.Nu en in detoekomst zullen dooropdrachtgevers, maar ook doorwette- %
Ê IfckSJl l^il___i__ <£__._ lijkeregels.steedsmeervoorwaardenwordengesteldaandeveihgheidvande m
Ë ■■IB steigers.Stauder-Smeets wil haarvoorsprong op het gebiedvan kwaliteit handhaven *■ l_^^^^ü^s Üü3 endaaromzijnwijopzoeknaareen(m/v) ■I Projectleider I

wienskwaliteitsniveau niet doorhoogtevreeswordtbeperkt

Functie: Stauder-Smeetsvraagt: dooruitvoerders met hartvoor de

- Samenmet de directie ontwikkelt - Kennis en of ervaring op HBO zaak <

u het veiligheidsbeleid. niveau(bijv. bouwkunde), gaarne - Goede primaire en secundaire
- Ubent samen met deuitvoerders aangevuldmet applicatieop arbeidsvoorwaarden, met o.a. een

verantwoordelijkdat ditbeleid veüigheidsgebied,of bereidzijn auto van dezaak.
wordt uitgevoerd. dezecursussen te volgen. .

- U coördineertalle uitte voeren - Enige jarenervaring met Bent utoe aan een nieuwe uitdaging?
projecten leidinggevenin debouwwereld. Stuur danuwsollicitatiebrief met c.v

- U bent het aanspreekpuntvan de - Leeftijd 35-45 jaar. ondervermeldingvan ref.nr. 44.7274 ■
klanten aangaande coördinatieen - Woonachtig tezijnin Midden-of naar MercunUrval 8.V., ■

1 veiligheid. Zuid-Limburg. Vrijthof50-51 *m - U bent verantwoordelijkvoor het 6211LE Maastricnt. m
\ materiaalen het onderhoud Stauder-Smeetsbiedt: De eerstekennismaking zal op M
\ hiervan. - Eenzelfstandige functie waarin u uitnodigingplaatsvinden op M

X" Urapporteert rechtstreeksaan de verantwoordelijkbent voor veilig- 11 april_l99o. f
directie, dievan u een wezenlijke heid,kwaliteit enresultaat. S

>w bijdrageverwacht inhet te - Een enthousiastteam van steiger- /
voerenbeleid. bouwers datwordt aangestuurd I\ t L*L

/I|7P
I IL__ll RUBO

De Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (RUBO) is belastmet de toepassing en uitvoe-
ring van deWet uitkeringenburger-oorlogsslachtoffers. Dezewet voorziet in deregelingvan uitkeringenente-
gemoetkomingenaan slachtoffers van deTweedeWereldoorlog (WUBO).
Binnen het secretariaat van deRaad is op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

jurist (m/v)

Taakomschrijving: ondersteunt en adviseert de se- Standplaats: Heerlen.
cretarisbij de beoordelingvan de iij hetkader van de
WUBO aan deorde zijnde problematiek c.g. casuïs- Een psychologisch onderzoekkan deeluitmaken van
tiek; ontwikkelt voorstellenen adviezenomtrent vraag- de selectieprocedure,
punten in verband metde interpretatievan debepalin-
genvan deWUBO en andererelevantewetten en om- Bijzonderheden: in voorbereiding is thans een wets-

trent de juridischeaspectenvan het te voeren beleid; voorstel welk tot doel heeft één organisatievoor de
beoordeelt de door de uitvoeringsorganisatie gedane oorlogswettentot stand te brengen, nl. dePensioen- en
voorstellentot vaststelling van de grondslagvan de te Uitkeringsraadvoor verzetsdeelnemers, vervolgden
verlenen periodieke uitkeringen; draagt er zorg voor en burger-oorlogsgetroffenen (PUR). DeRUBO zal op-
dat de doorde uitvoeringsorganisatie gehanteerde in- gaan in deze nieuwe Raad.
formatie- en jurisprudentieboekenin overeenstem- De te benoemen functionaris zal danook in dienstko-
ming zijn met het door deRUBO ontwikkelde beleid; menvan de nieuwe organisatie,
kan in voorkomende gevallen belast worden met de
vertegenwoordigingbij deCentrale Raad van Beroep. Informatie over defunctie kan worden ingewonnen bij

desecretarisvan deRaad, dhr. Mr. J.Ivl.G.Kleijkers, te-
Functie-eisen: een afgeronde juridischeopleiding lefoon 045-794622.
NederlandsRecht; tenminste twee jaarwerkervaring;
affiniteit met de doelgroep; practische instelling;be- Schriftelijke sollicitaties, voorzien van uw curriculum
reid zijn om samen te werken in een klein team. vitae dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van

deze vacaturemelding te worden gerichtaan:
Gezien deaard van de werkzaamhedenwordt een Algemeen burgerlijk pensioenfonds, t.a.v. de heer.
grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid ge- ML. Ploeger, Personeelsadviseur, Externe Admini-
vxaagd stratiés - Staf 80, Postbus 4880,6401 JR Heerlen.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring schaal
11/12, BBRA 1984.
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Angst

Op 27 februari 1989 werd de
ex-directeur van de Zettense
Heldringstichting, Theo F.,
door de Nijmeegse politie
gearresteerd en ingesloten. Hij
zou in de periode tussen 1971 en
1985 veelvuldig minderjarige
pupillen sexueel hebben
misbruikt. Na het nieuws kwam
er een stroom aangiften binnen
bij de politie in Nijmegen, in
totaal 21. Op 11 juni kwam de
Zettense psychiater op vrije
voeten door een fout van
Justitie. De strafzaak zou eerst
in juni dienen, maar werd
driemaal uitgesteld; naar 6
december, 14 maart en
tenslotte 16 mei. Zeven
ex-pupillen hebben Theo F.,
die vorige week uit zijn ambt is
gezet door het medisch
tuchtcollege, in november voor
het gerecht gesleept. Ze eisten
een voorschot op de
schadevergoeding. De
rechtbank wees geldbedragen
toe aan vijf vrouwen. De
mannelijke eiser kreeg aul op
rekest, ook in het hoger beroep
dat op 6 maart diende. Een
gesprek met deze
Maastrichtenaar, die de
schuilnaam Richard heeft
aangenomen.

' haakte geen onderscheid
Sen mannelijke en vrouwelij-
Pupillen en patiënten. Ik vind
'discriminerend dat de recht-
'k en het hof dat verschil welNn." Richard (27) is bele-
'"< teleurgesteld en boos. Zijn
°m schadevergoeding van de

directeur-psychiater
ITieo F. van de Zettense

is in het voor-
'Jg oordeel van de rechtbank
"et hof afgewezen. „Als jon-n sta je nergens. Sexueel mis-
"'kte jongens zijn nog steeds
11 taboe."
(tengere, donkere jongeman
fjt zich onrechtvaardig behan-
" .Hoe zit het met emancipatie,
"gelijke rechten?" Hij wil erken-

' S- De erkenning dat hij een van

' s|achtoffers is van T. F. De er-
"ning dat deze ex-psychiater niet
e^n meisjes en vrouwen 'kapot
cfl gemaakt. „Het aantal aangif-bepaalt toch niet of iets voor-
"H. Het komt voor," zegt Ri-
«rd.
ai de president van de rechtbank
Schil zou maken tussen sexueel
sbruik van jongens en meisjes,1(1 °ok Richards advocaat mr J.
"Delft uit Nijmegen niet ge-
c,1t. De rechtbankpresident en
j*hof concludeerden echter dat

f °P grond van de verklaringen

I'als waarschijnlijk aan te nemen
ook jongens systematisch in, sexuele praktijken van F. wer-

'n betrokken. Dat 'slechts' twee
"gens aangifte hadden gedaan
ede daarbij een grote rol.

chard werpt tegen dat er ook veel

'nder jongens in Zetten hebben
De Heldringstichting richt-

F*Ich in eerste instantie alleen op
;r moeilijk opvoedbare 'meisjes.
Mater kwam er een psychiatri-

fte jeugdafdeling bij, waar ookngens werden geplaatst. „De jon-
'ns en meisjes ondergingen een-

zelfde behandeling en hun verkla-
ringen zijn ook net zo gedetail-
leerd." Het verweer van Richard en
zijn advocaat vond ook bij het hof
echter geen gehoor.

„Ik merkte in het kort geding dater
steeds maar over vrouwen wordt ge-
praat. Het is een normale zaak dat
'dat' (verkrachting) met vrouwen

Bij de behandeling van zijn eis om
schadevergoeding is het Richard
opgebroken dat hij weinig onder-
steunend bewijs had. Tegenover
zijn arts had hij het misbruik niet
aangeroerd, wel bij zijn maatschap-
pelijk werkster. Haar verklaring
vond het hof echter onvoldoende
onderbouwd.

Heeft Richard niet geprobeerd ver-
klaringen van andere jongens uit
Zetten te krijgen om zijn zaak te
ondersteunen? „Ik heb een jongen
benaderd. Die vertelde me dat hij
had gezien dat F. aan mijn ge-
slachtsdelen voelde terwijl ik liep.
Hij wilde eerst wel een verklaring
afleggen maar trok zich later terug.

Maar dat F. voelde, dat wist ieder-
een. Dat was het gesprekvan de dag
als je bij hem was geweest."

Kapot
Nu Richard zijn gelijk niet heeft ge-
kregen, zal de strafzaak tegen F.
worden afgewacht. „Daarna begin-
nen we dan met een bodemproce-
dure." zegt zijn advocaat. Waarom
wil Richard per se hiermee door-
gaan? „F. heeft me kapot gemaakt.

Mijn hele persoonlijkheid laten in-
storten. Opzijn commando. Mijn ik
is beschadigd. Ik ben vaak achter-
dochtig. Mezelf kenbaar maken is
heel moeilijk. Ik zie het onder-
scheid tussen goed en slecht, schuld
en onschuld niet. Ik heb problemen 'met mijn manzijn."

„Wat ik wil is dat hij veroordeeld
wordt, natuurlijk. Ik wil ook dat hij
kapot gemaakt word." Dat is
wraak. „Ja. vind je het gek? Ik wil
dat hij de fobieën kent, de angsten,
de nasmaak."

ans bouwmans

been, waardoor hij moeilijk liep.
Zijn probleem was van psychische
aard en ontstaan nadat hij door een
leraar sexueel was misbruikt. „De
bedoeling was dat ik zou kunnen lo-
pen als ik eruit kwam. Je ziet het."
Richard loopt nog steeds met ge-
bruik van een stok.

„Toen F. erachter kwam dat ik se-
xueel was misbruikt door een man

Richard heeft jarenlang gezwegen
over het sexueel misbruik. Dat zwij-
gen is verklaarbaar, aldus psycho-
therapeut Woet Gianotten in een
artikel in de Volkskrant. 'Een jon-
gen had zich toch kunnen verweren,
is flink, laat geen dingen gebeuren
die hij liever niet heeft. Blijkt een
jongenwel verliezer te zijn en
slachtoffer van sexueel misbruik,
dan zal hij zichzelf zien als misluk-
king en het als vernederend ervaren
om daarover te praten. Als de da-
der een man was. bestaat de kans
dat de jongen bang is om homosek-
sueel te zijn en ook hierover zal hij
zwijgen.'

Veel van de meisjes die in Zetten
terechtkwamen hadden al een hele
tocht langs allerlei instellingen ach-
ter de rug. Dat was niet zo met Ri-
chard. Voor hem was Zetten zijn
eerste tehuis en meteen het eindsta-
tion. Hij was zestien jaar toen hij
naar het Gelderse plaatsje ging.
Veertien maanden verbleef hij er.
Richard had problemen met zijn

wordt gedaan. Ik vind het goed dat
devrouwen worden geholpen, maar
ik mag op een stukje hout bijten. Ik
ben een man, geen vrouw. Ik kan
niet voelen wat een vrouw voelt,
maar de behandeling is gelijk. Hij
heeft ons gevoel aangetast, onze in-
tegriteit, onze persoonlijkheid. Hij
heeft mijn zelfwaardering weggeno-
men. Ik was nog iets toen ik daar-
heen ging."

Kanaaltunnel,
project met
hindernissen

"Arbeiders
aan het werk
in een van de

drie in
aanbouw

zijnde tunnels.

De banken zullen binnenkort weer eens rond de tafel gaan zitten om een besluit te nemen over de
verdere financiering van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De afgelopen

"taanden is druk overleg gevoerd over het lot van het prestigieuze project dat al voor heel wat
°phef heeft gezorgd, niet in het minst vanwege de gigantisch uit de pan gerezen kosten. Maar ook

andere hobbels moesten worden genomen, zoals conflicten omtrent de leiding van de
werkzaamheden, die volgens plan op 15 juni 1993 klaar moeten zijn. Zo ver is het nog lang niet.
Op dit moment is de financiering tot 1 april rond en kan tot die datum worden doorgegaan met

graven. Hoe het daarnaverder moet, ligt aan de commissie van bankiers die voor verdere
kredietverlening moet zorgen.

<Iks„
ar_leggen van een tunnel

or^ Frankrijk en
dr0 "önttannië is al heel lang een
Np"1 Beweest van allerlei
'.H()e nemende lieden uit beide
8e|ed n' Zon tweehonderd jaar
geSt^en berden er al plannetjes
de t oefd- Met de paardekoets zou
%rcj ondergronds moeten
'^htk" uitBevoerd. Grote
V°°r dolcers zouden moeten zorgen
êroot e zuurstoftoevoer, terwijl een

s ei'and middenin het traject
U'trUstPland om de Paarden te latenen van de vermoeienissen.
K4r ■cc(, t f|nd vorige eeuw zag het er
L6rbinHar Uit dat een ondergrondse

ehon ,ng tot de mogelijkheden
Ne.l' In 188() Binë zelfs de

e' sn i p'n de bodem, maar al
Vrin daarna ëaf de Engelse
Staken 8 °pdraeht °m de graverij te
ee_i p|' Want de aloude vrees voor
"»tti w

°tse Franse overrompelingweer de overhand.Niet aliSticv'een politieke en militaire
er w* deden de Pannen elke
\n f er de das om. Uiteindelijk
Vete Vooral economische
U|)Oei " dle de realisering van een
Nden N,ralsnoS in de weë,Se|.,n..Maar in 1973 slotenS een Cn tenslotte

ve mb tUnnelverdrag. In
\~^ er I^B4 kwam het tot een

akkoord tussen de Britse premier
Thatcher en de Franse president
Mitterrand en op 20 januari 1986
viel dan de historische beslissing om
een dubbele spoorwegtunnel te
bouwen. Het enige overgebleven
alternatief om een gecombineerde
trein/autotunnel aan te leggen,
legde het loodje.

Garant
Eurotunnel, een Frans/Brits
consortium, werd belast met de
bouw van het project. De
toekomstige eigenaar en exploitant
dacht de tunnels voor iets meer dan
negen miljard gulden te kunnen
bouwen. Voor de zekerheid werd in
de plannen opgenomen dat de
kosten tot twintig miljard zouden
mogen oplopen. Financiële
instellingen mt diverse landen
stelden zich garant voor zestien
miljard gulden. De overige vier
miljard zou door uitgifte van
aandelen bijeengeschraapt moeten
worden.

Dat lukte en in december 1987
begon Transmanche Link, de groep
van tien Britse en Franse
aannemers, met boren. De drie
buizen met een diameter van ruim
zeven meter worden gegraven op
een gemiddelde diepte van bijna
veertig meter. De verbinding van

twee treintunnels en een
servicetunnel wordt in het totaal
vijftig kilometer lang. loopt 37
kilometer onder zee en komt te
liggen tussen de plaatsen Cheriton
nabij Folkestone aan Britse zijde en
Fréthun bij Calais in Frankrijk.

Aanvankelijk liep het karwei op
rolletjes, maar al gauw bleek dat de
kosten van het project veel hoger
waren dan geraamd. Vorige maand
schatte Eurotunnel de kosten op 23
miljard gulden. Transmanche Link
dacht aan een bedrag van 25 miljard
en externe deskundigen hielden het
op niet minder dan 26 miljard, zes
miljard meer dan in de meest
pessimistische schatting was
berekend. Op een gegeven moment
waren de kosten zelfs met 46
procent gestegen. Als oorzaken
werden genoemd de plotselinge
inflatie, vertragingen in de
werkzaamheden en duurder
materiaal.

Tot overmaat van ramp begon het
echter ook te rommelen tussen
Eurotunnel en Transmanche Link.
Laatstgenoemde groep had genoeg
van de wijze van leiding geven van
Alastair Morton, één van de twee
voorzitters van de raad van bestuur
van Eurotunnel. De Brit. die
aanyankelijk met veel gejuich was
binnengehaald, werd door de
aannemers 'arrogant, stug.
halsstarrig en bot' genoemd en niet
meer in de directie geaccepteerd.
De banken weigerden daarop geld
aan Eurotunnel beschikbaar te
stellen, nodig voor een voortzetting
van de werkzaamheden.
Uiteindelijk werd ook deze crisis
overwonnen. Er werd een nieuwe
'projectdirecteur' benoemd: de
Amerikaan John Neerhout jr., die
nu rechtstreeks rapporteert aan
Morton.

Sneller
Intussen zijn de werkzaamheden
ondanks alle tegenslagen al
behoorlijk gevorderd. Een
technische aanpassing van de
immense boormachines heeft
ervoor gezorgd dat het graven nu
weer een stuk sneller gaat, vooral
aan de Engelse kant. Als er verder]
niets misgaat, zou dit werk in de
lente van volgend jaar gereed
moeten zijn, waarna begonnen
moet worden met de aanleg van de
rails en allerlei andere
voorzieniningen.

De tocht per dubbeldeks autotrein
tussen Cheriton en Fréthun zal
volgens de plannenmakers straks
niet meer dan een uur en tien
minuten duren. Daar zijn dan alle
plichtplegingen zoals het kopen van
een kaartje, douaneformaliteiten,
auto op en van de trein rijden, bij
inbegrepen. Daarnaast zal het
mogelijk zijn om de tocht met
treinen te maken die speciaal voor
bussen en vrachtwagens zijn
bestemd. Ook normale treinen gaan
op de route rijden. Maar alles staat
of valt natuurlijk met het voldoende(
voorhanden zijn van de
broodnodige kredieten en de eisen 'die de banken aan de verlening
daarvan verbinden. En daarover
lijkt het laatste woord nog lang niet
gezegd.

Luc somers

" De bouw
van de
kanaaltunnel
zalflink
duurder
worden dun
geraamd.
Eerst zouden
dekosten
ongeveer
negen miljard
gulden
bedragen, nu
schat men al
dat de bouw
zal uitkomen
op zeker 23
miljard
gulden.

Bevroren
Dat was even slikken." In oktober
vorig jaar besloten de banken dan
ook om de kredietverlening te
bevriezen. Het project werd
vervolgens weer gered doordat de
commissie van bankiers alsnog
besloot 1,22 miljard gulden van het
bevroren krediet vrij te geven.
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'Hij noemde me hondje'

heeft hij daar handig misbruik van
gemaakt," zegt Richard. „F. noem-
de me hondje. Hij isbij me thuis ge-
weest. Haalde me 's middags af van
school en dan gingen we in zijn auto
ergens naar toe en ginghij zijn gang
met me. Hij heeft me laten plassen
in van die bekers die je gratis bij de
Shell kreeg en me die urine laten
opdrinken."

„Ik kan me voorstellen dat psychia-
ters mensen hard aanpakken. Een
schokeffect teweeg willen brengen.
Maar niet zo, niet om ervan te ge-
nieten." Wat Richard diep heeft ge-
troffen is dat de psychiater in zijn
verklaring aan de politie zei hem
amper te kennen.

Richard is nu gelukkig getrouwd.
Na zijn verblijf in Zetten is hij in de
prostitutie terechtgekomen, net als
vele andere pupillen uit Zetten-
...We werden klaargestoomd voor
de prostitutie. Ik wilde mannen la-
ten betalen voor wat me is aange-
daan. Later heb ik er spijt van ge-
had."



m^- N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG
P^^JZ De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L.) te Maastricht verzorgt

■"Nm^S de drinkwatervoorziening in 68 gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 77
l^w^^ï miljoen m2water geleverd aan 360.000 afnemers. Bij de W.M.L. zijn

momenteel ca. 440 medewerkers in dienst.
I Bij de afdeling Informatievoorziening van ons bedrijf is op ons hoofdkantoor te Maastricht

plaatsingsmogelijkheid voor:

EEN MEDEWERKER ORGANISATIE
EN INFORMATIE (M/V)

Funktie-inhoud:
De funktionaris zal t.b.v. de sektie Organisatie en Informatie in hoofdzaak belast worden met de
volgende werkzaamheden:
Administratieve organisatie:- het adviseren over:- organisatiestruktuur en procedure uit het oogpunt van controle en beveiliging;- het inbouwen van kontrole- en beveiligingsmaatregelen in informatiesystemen;- het opzetten van noodprocedures tegen calamiteiten als gevolg van gestelde beschikbaarheidseisen;
- het geven van richtlijnen voor het beveiligen van apparatuur en programmatuur, inklusief het

persoonlijk computergebruik.
Funktioneel beheer:- het registreren en bewaken van de werking van het systeem aan de hand van overeengekomen

prestatienormen en het toezien op een tijdige verwerking van gegevens en opleveringvan informatie
vanuit het systeem;- het coördineren van de onderhoudswensen van systeemgebruikers bij de voorbereiding van nieuwe
versies van het systeem;- het in samenwerking met systeemontwikkelaars van de sektie technische ontwikkeling en onderhoud
regelmatig evalueren van de werking van het informatiesysteem.

Begeleiden persoonlijk computergebruik:- het voorlichten en adviseren van gebruikers over mogelijke automatiseringsoplossingen;

- het adviserenvan de gebruikers bij het aanwenden van systemen voor persoonlijk computergebruik.
Gegevensbeheer:- het opstellenvan conceptuele modellenvoor gemeenschappelijk gegevensgebruik;
- het bewaken van de integriteit van de gegevensverzamelingen of onderdelen daarvan;
- het toezien op eenduidige definiëring van begrippen en relaties en het beheren van de metagegevens

in de datadictionary;
- het geven van voorlichting over de interpretatie en het gevenvan instrukües aangaande het gebruik

van gegevens.
Funktie-eisen:
- een afgeronde HEAO-81-opleiding of gelijkwaardig, eventueel aangevuld met cursussen op het gebied

van administratieve organisatie;- in het kader van het samenwerken met gebruikers is het een vereiste, dat de funktionaris zich zowel
mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken;- analytisch denkvermogen.

II Bij de Tekenkamer van ons hoofdkantoor te Maastricht is plaatsingsmogelijkheid voor:

a. 2 TEKENAARS LEIDINGENREGISTRATIE (M/V)
b MEDEWERKER REPRODUKTIE (M/V)

Ad a Funktie-inhoud:
Het tekenen en muteren van leidingen en bijbehorende gegevens op beheerkaarten, ten behoeve
van de leidingenregistratie.
Funktie-eisen:- voor één funktie geldt het diploma LTS-metaal en voor één funktie het diploma

MTS-werktuigbouwkunde;- diploma Leidingtekenaar, danwei vergevorderde studie hiervoor;- enige tekenervaring strekt tot aanbeveling;
- rijbewijs B;- leeftijd: 20-25 jaar.

Ad b Funktie-inhoud:
Het lichtdrukken van tekeningen en het beheren van het tekeningenarchief.
Funktie-eisen:
- LBO-opleiding;- enige ervaring met genoemde werkzaamheden strekt tot aanbeveling;- leeftijd: 20-2Sjaar.

DI In ons distrikt Heerlen is plaatsingsmogelijkheid voor:

a. ENIGE FITTERS (M/V)
b ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

Ad a Funktie-inhoud:
Het verrichten van alle voorkomende fitterswerkzaamheden, waartoe behoren:- grondwerk;
- aanleg van dienstleidingen;
- opheffen van lekkages en storingen, alsmede onderhoud aan het leidingnet;- bij toerbeurt wacht- en storingsdienst verrichten.
Funktie-eisen:
- diploma LTS-metaal of LTS-installatietechniek;- bij voorkeur in het bezit van diploma 2e en le monteur distributietechniek water;- rijbewijs BE;
- leeftijd + 2S jaar;- woonachtig binnen een straal van 20 km van het distriktskantoor.

Ad b Funktie-inhoud:
- zelfstandig zorgdragen voor afhandeling en eventueel doorgeven van vragen e.d. welke via

telefonische melding binnenkomen;- bezoekers en cliënten te woord staan;
- verrichten van lichte administratieve en administratief-technische werkzaamheden.
Funktie-eisen:
- MAVO en LEAO diploma;- goede uitdrukkingsvaardigheid en kontaktvaardigheid;
- enig technisch inzicht strekt tot aanbeveling;
- kennis en bij voorkeur ervaring met administratieve gegevensverwerking;
- woonachtig binnen een straal van 20 km van het distriktskantoor.

Voor alle funkties geldt het volgende:
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Opname in het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Ziektekostenregeling volgens I.Z.A-regeling. Rechtspositie volgens de Collectieve
Arbeidsovereenkomst van de Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.
De aanstelling in de funktie van administratief medewerker geldt voorlopigvoor een periode van 2 jaren.
Inlichtingen:
Voor nadere inlichtingen over de funktie medewerker Organisatie en Informatie kunt u kontakt opnemen
met het Hoofd Informatievoorziening, de heer G. Gagliardi, tel. 043-217841, toestel 663 en over de funkties
tekenaar Leidingenregistratie en medewerker Reproduktie, met de heer J. Willems, tel. 043-217841,
toestel 663 en over de funkties, fitter en administratief medewerker, met het distriktshoofd de heer G.
Hemen, tel. 045-751284.
Belangstellendenworden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit
blad te richten aan de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg t.a.v. de afdeling Personeelszaken,
Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

57828
________^^_

=^T^=INSTALLATIE TECHNIEK BITTER B. V. =====
__________________■ /. T.B. Bv is een elektrotechnisch installatiebureau, dat

werkzaam is in de woningbouw, utiliteitsbouw en onderhoud,
zoekt op korte termijn voor regio Z-Limburg

EERSTE ELEKTRO MONTEURS M/V
aanstelling in vast dienstverband
- opleiding MTS-e, LTS-e/monteursdiploma;
- ervaring;- zelfstandig kunnen werken.
Sollicitaties; schriftelijk/telefonisch aan 1.T.8. Bv Breukerweg 1

Postbus 2634
6401 DC Heerlen
tel. 045-71101Ó
'

[Mt.-DE LIMBURGSEMWITPERSONEELSGIDSI LL I
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| Tebodin, Advies-en Constructiebureau BV. is een onafhankelijk■ I I ingenieursbureau. Nationaal en internationaal lopen onze werk-
zaamheden uiteenvan het maken van studies tot en met het
realiseren van complete industriële en utiliteitsprojecten.
Naast het hoofdkantoor in Den Haagzijn er vestigingen in
Arnhem, Beverwijk, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Maastricht,
Spijkenisse, Abu Dhabi, Dubai en Curapao.

De activiteiten van Tebodin omvatten o.a. het brede terrein van
fabrieksbouw in de chemische, petrochemische, voedings-
middelen en farmaceutische sfeer, alsmede de daarbij behorende
technische installaties.
De afdeling WERKTUIGBOUW bestaat uit de secties PIPING,
VESSELS & EQUIPMENT EN MACHINEBOUW.
Daarnaast neemt een rekengroep het rekentechnische gedeelte
van werktuigbouwkundige projecten voor haarrekening.

Voor deze afdeling zoeken wij op korte termijn

ervaren projectleiders
met tenminste een HTS-werktuigbouw opleiding.
Kandidaten beschikken overeen meerjarige multidisciplinaire
ervaring in de chemische fabrieksbouw.

ervaren
constructeurs piping
bij voorkeur met CAD-ervaring. Kandidaten hebben een opleiding
op MTS-niveau en wordt dekans geboden door te groeien naar de
functie van groepsleider.

machinebouw constructeurs
op MTS-niveau

ervaren rekenaar
die derekengroep verder gaat uitbouwen. Een HTS-werktuigbouw-
opleiding en een meerjarige ervaring zijn gewenst.

Schriftelijke sollicitaties van zowel mannelijke als vrouwelijke
kandidaten kunnen worden gericht aan de afdeling Personeels-
zaken van TEBODIN, Advies- en Constructiebureau 8.V.,
Franciscus Romanusweg 2, Postbus 3102,6202 NC Maastricht.

TEBODIN
raadgevende ingenieurs
Lid van deOrde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs(ONRI).
Franciscus Romanusweg 2, postbus 3102,
6202 NC Maastricht, telefoon 043-294777. £
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Hom bv is een grootwinkelbedrijf met meer dan 60 filialen.
Door de sterke groei van onze keukenwinkels en de uitstekende \ N\
service die wij willen behouden, vragen wij met spoed >plS\

| KEUKEN-MONTEURSi)
Ook kandidaten die momenteel werkzaam zijn in de meubel-,
sanitair-, of elektro-branche komen in aanmerking,
u dient:- goede representatieve en kontaktuele eigenschappen te bezitten- in het bezit te zijn van rijbewijs BE...... *:..*:

.8.:. .:.:¥:
Trekt deze interessante job u bijzonder aan
en wilt u meegroeien in een gezond en
dynamisch grootwinkelbedrijf, richt dan een
bondige sollicitatiebrief, voorzien van een

/_^^>_ recente pasfoto naar het hoofdkantoor van:
// Hom Dv ' toPen/veg 8, 6101 AE Echt,

As^_4^ t.a.v. Dhr. C. Kohlen.

i)
£*. y^""V 1 "V I \ T"\ *f~7 System Product Support is een van de systeemgroepen bin-

#1^ \X/A Iv^ H nen Software Engineering. Deze groep is verantwoordelijk
**** "*■ **" ▼ ▼ ■*■ A.___L X__l______tf voor jiet optjmaal functioneren van de geleverde systeem-

T_/r'^"_r'V T 1 i 1 IT_ t\ T/r^ software pakketten bij onze gebruikers.
Li |xT| I lx.l rH IH Ec I^.ll -w Voor dezegroep, die zeer binnenkort vanuit Heerlen zal
l!/l ▼<! yj_l lA| 1 __# 1 VJ gaan opereren, zoeken wij versterking, reden waarom wij

graag in contact komen meteen ervaren MVS systeempro-

r7/r^\T7T^HP T7T7XT grammeurm/v.
X 1 lp IV^ ■""* ■"* l>J Bent u dienstverlenend ingesteld, heeft u tenminste 3 jaar yt****'

-*-_-__ X. ____. __!_____/__!_____/_!_. ervaring als systeemprogrammeur, een goede beheersing
_______^_.

_ - __-_^ __—,_ — - _._. -y|^ van de Engelse taal en bent u redelijk thuis in de Duitse taal,
L 1-3 \’ /\ IJ L IV] /\A\/^ dan is ditwellicht een kans om uw technische kennis te

«L^Xx. V l\l_V_L___/l IY_L V w 3voorzien van een commercieel tintje.
Bel Software Engineering (070 - 39076 83) voor een oriënte-

O'T TOrT",T~7 T~7 \ K rend gesprek. Vraag naar de heerW. Th. van den Pangaard
V ri^ iVl" ofde heer A.J.M, van Tol ('s avonds 03480-107 77).
-1* -*■ *J * JéL V A Treubstraat 1,2288 EG Rijswijk.

PROGRAA4i\4EUR SOFTWARE ENGINEERING

Wegens het feit dat de huidige funktionaris gebruikt maakt van vervroegde uittrew
zoekt het bestuur van de
Stichting Bejaardenzorg Sint Maarten te Bom
sollicitanten voor de FULL-TIME funktie van

Hoofd verzorging m/v
voor het Bejaardencentrum Sint Maarten te Bom.
Algemene informatie:
De Stichting exploiteert nog twee bejaardenhuizen in Midden-Limburg. Aan de dr
huizen zal leiding gegeven worden door één algemeen direkteur. Van het Hootd
Verzorging wordt daarom tevens verwacht dat hij/zij in voorkomende gevallen in 3
Maarten de algemeen direkteur vervangt/waarneemt.
Bejaardenhuis Sint Maarten biedt huisvesting en verzorging aan 101 bewoners en'
aktief zijn op het gebied van flankerend beleid (wijkfunktie, dagopvang,
aanleunwoningen etc).
Aan de realisering van haar doelstelling legt de Stichting de Katholieke beginselen'
grondslag.
Een gedeeltelijke nieuwbouw/renovatie ligt in de planning.
Funktie-informatie:- leiding geven aan de sectoren Verzorging, Aktiviteitenbegeleidmg en HuishoudinJ

aan de uitvoering van het flankerend beleid en aan de vrijwilligersbegeleiding.
De sector verzorging bestaat uit 4 afdelingen, elk onder leiding van een
afdelingshoofd;

- uitvoering geven aan het opnamebeleid;- het bevorderen van een prettig leef- en werkklimaat en van optimale
ontplooiingsmogelijkheden voor respectievelijk bewoners, medewerkers en
leerlingen/stagiaires;

-ontwikkelen van beleidsvoorstellen t.b.v. de zorg;
- deel uitmaken van het te vormen management-team dat onder leiding staat van'

algemeen direkteur;- in voorkomende gevallen vervanging/waarneming in huis van de algemeen direW- de funktionaris ressorteert rechtstreeks onder de algemeen direkteur;- participeert in de bereikbaarheidsdienst.
Funktie-eisen:
- verpleegkundige opleiding A of A/B of HBO-V aangevuld met management- of

kaderopleiding;
- aantoonbare managementkwaliteiten en gedegen ervaring in een leidinggevende

funktie bij voorkeur opgedaan in de ouderenzorg;
- in staat zijn om ook beleidsmatig te funktioneren en daartoe zowel in- als extern

kontakten te onderhouden;- goede uitdrukkingsvaardigheid, grote zelfstandigheid en uitstekende kontaktuele
eigenschappen;- grote affiniteit met ouderen en visie op het ouderenbeleid en de plaats van het
verzorgingstehuis hierin;

- bereidheid de Katholieke signatuur van het huis te onderschrijven;- woonachtig in of in de omgeving van Bom of bereid zich daar te vestigen;- ervaring op een afdeling interne ziektes of geriatrie in een ziekenhuis strekt tot I
aanbeveling;- inzicht in financiële- en bedrijfseconomische aspekten strekt tot aanbeveling;

- leeftijdsindicatie ca. 35 tot 45 jaar.
Geboden wordt: ,
- een zelfstandige en verantwoordelijke positie in een prettige en democratische

werksfeer;
- rechtspositie en salariëring conform de CAO-bejaardenhuizen, indeling in schaal"

afhankelijk van ervaring, minimaal ’ 3650,- maximaal ’ 5237- exclusief 8
vakantiegeld; I- opname in het pensioenfonds PGGM;- aanstelling geschiedt voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid daarna
voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie-procedure: I- bij de sollicitatie-procedure zullen vertegenwoordigers van bewoners, bestuur,
direktie en personeel betrokken worden;

-aanstelling per 1 oktober 1990;- schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie omtrent opleiding en ervaring vó
9 april a.s. te richten aan het Bestuur van de Stichting, p/a Putstraat 99, 6121 UJBom, t.a.v. dhr. J. Pfennings. Telefonische informatie wordt verstrekt door dhrJ
Verhaegh, tel.kantoor 04498-51678.

GEMEENTE
ONDERBANKEN

De gemeente Onderbanken is een „groengemeente", met ruim 8.100
inwoners.
De gemeente is gelegen in oostelijk Zuid-Limburg en omvat de vier
kernen Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. In Onderbanken
is het prettig wonen, terwijl binnen een straal van tien kilometer
behalve winkelvoorzieningen ook prima voorzieningen aanwezig zijn op
het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport en recreatie.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit de afdeling burgerzaken, de
afdeling grondgebiedzaken en de afdeling middelen. De afdeling
burgerzaken kent drie sectoren, te weten de sector algemene en
welzijnszaken, de sector sociale zaken en onderwijs en de sector
bevolking.

Het gemeentebestuur streeft naar een meer evenwichtige verdeling
van het aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers, ook in
leidinggevende functies.
Bij gelijke bekwaamheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Wegens het vertrek van de huidige medewerker, ontstaat binnen de
afdeling burgerzaken de vacature van

HOOFD SECTOR BEVOLKING (V/M)
Het sectorhoofd geeft direct leiding aan twee medewerksters.
Het sectorhoofd is primair verantwoordelijk voor een optimale
dienstverlening, o.a. tot uitdrukking komend in een klantgerichte,
slagvaardige, doeltreffende en doelmatige werkwijze van de sector
bevolking.
Het sectorhoofd ressorteert onder het hoofd van de afdeling
burgerzaken en rapporteert hem regelmatig over de uitvoering van de
sectortaakstelling.

Functie-informatie
Tot de taken van het sectorhoofd behoren onder meer:- het sturen van en leiding geven aan de sectorwerkzaamheden;- alle werkzaamheden m.b.t. de burgerlijke stand;
- het voeren van de bevolkingsadministratie (de

bevolkingsadministratie is geautomatiseerd);- persoonsgegevensbeheer en inlichtingenverstrekking (uitvoering
WPR en GBA);

- militaire zaken, noodwetgeving, verkiezingen;- het leveren van een bijdrage aan het afdelingsoverleg.

Functie-eisen:
- leidinggevende en organisatorische kwaliteiten;- een bij de functie passend werk- en denkniveau, blijkend uit het

bezit van het diploma bestuursambtenaar differentiatie burgerzaken
of het diploma bestuursambtenaar aangevuld met BBN alsmede
vreemdelingenzaken;- ruime ervaring op een afdeling burgerzaken/bevolking;- ervaring met en aantoonbare interesse voor geautomatiseerde
bevolkingsboekhouding alsmede gedegen kennis van de
ontwikkelingen op het terrein van de GBA;- flexibele en op optimale dienstverlening gerichte werkinstelling;

- uitstekende contactuele eigenschappen.
Salaris
Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van ervaring en
opleiding, maximaal ’ 4.144- bruto per maand (schaal 08 per
1-1-1990).

Inlichtingen
Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de
heer W.A.M. Piasier, hoofd sector bevolking (tel. 045-278730), of bij de
heer F.C.VV. Geraets, hoofd afdeling burgerzaken (tel. 045-278735).

BELANGSTELLENDEN, en in het bijzonder VROUWEN, die
belangstelling hebben voor deze functie, kunnen hun schriftelijke
sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie,
zenden aan burgemeester en wethouders van Onderbanken, postbus
1090, 6450 CB Schinveld, onder vermelding van „vacature hoofd
bevolking" op de linkerbovenhoek van de enveloppe. J
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ioe voelt het om als
'envoudige
Nederlander
'Pgenomen te zijn in
'e hofhouding van
°ckkoning David
Wie? De
apendrechtse student
'apankunde Bart
■eeters (20) blijft er
opvallend nuchter

David Bowie is
ÖP vrijdag 30 maart,
tQals bij zijn fans
ru imschoots bekend,
te zien en te horen in

Rotterdam.
is het contact met de Meester

£ntstuan? Bart Peeters ('B.P.') -I*l te verwarren met de populaire
Jaamse lolbroek - kwam tijdens
owjes vorige concertreis (in 1987)

Peh_el onverwacht terecht in hete'üge der heiligen: de voor buiten-
panders hermetisch afgesloten
f^rneekaravaan van Bowie.

Fet 'sprookje' begon eigenlijk heel
f'^pel met het vragen van een paar
Jaridtekeningen aan zowel de mae-
jr° zelf als zijn begeleidingsgroep
£en om het Rotterdamse Hilton.
I,*ee danseressen, Constance Ma-
f'e en Melissa Hurley, herkenden
'Un 'achtervolger' Bart Peeters eni-
*e dagen later bij een soortgelijke
"trnoeting in Brussel, waarna ze

r^t hem uit winkelen gingen.

'''k heb me helemaal niet opge-
r°ngen en toonde me ook meer
seinteresseerd in hen dan in David
°°Wie. Waarschijnlijk daarom dat
'me niet vervelend vonden," re-
°lstrueert Bart Peeters. ~A1gauw

geen grote accentverschillen
bestaan tussen Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk
enerzijds en Nederland anderzijds.
Pons zelf heeft zijn opleiding
genoten in Heidelberg, en daar ligt
de bron van de Nederlandse
aansluiting bij de DMGP.
Toch zijn er grote verschillen; zo
bestaat de specialisatie
revalidatie-arts in Duitsland niet.
„Men is niettemin kennelijk zeer
gecharmeerd door het Nederlands
revalidatiemodel." stelt Pons vast.
Ook wordt in Nederland, anders
dan elders, de patiënt niet alleen
voorbereid op ontslag uit de
kliniek, maar op zijn 'verder

functioneren als mens tussen de
mensen.
Dat laatste is een heel belangrijke
leidraad, die ook. zoals de titel van
het congres zegt. bepalend is voor
de eerste behandeling.

„Hoewel het dus een zeer ernstige
handicap is, meestal." zegt Pons,
„Is er een groot restvermogen: her-
vermogen van de hersenen is --volledig intact. Wat wij doen is, ons
afvragen wat de patiënt nog kan in
de maatschappij met zijn
restvermogen, je wilt een
herintegratie in de maatschappij
bereiken. En het lijkt me heel
logisch dat je het de eerste tijd niet
ziet zitten met zon handicap. Je
moet ook door de houding van de
mensen heen die stom genoeg
geneigd zijn te denken dat iemand
met een dwarslaesie niet goed bij
zijn hoofd is of zo. Daar moeten de
patiënten tegen gewapend worden:
wie assertief is haalt het wel. Het is
ook een cirkel: als de buitenwereld
ziet dat je zelfrespect hebt, dan
klaren de mensen om je heen ook
op. en dat werkt weer gunstig op de
patiënt. Omgekeerd kan uiteraarflr
helaas, ook."

Heel veel verwacht Pons van het
bezoek dat diverse werkgroepen —
artsen, verpleegkundigen,
fysiotherapeuten, psychologen,
ergotherapeuten — zullen brengen
aan de Lucasklinieken. op 5 april,
voor het begin van het congres.
Pons noemt het 'bij elkaar in de
keuken kijken.

Tijdens het congres wordt aan twee
personen de Ludwig Guttmannprijs
uitgereikt. De een aan Irmtraud
Koch die met veel moeite in de
DDR de zorg voor
dwarslaesiepatiënten op touw zette,
en aan F. W. Meinecke. die in 1976
de werkgroep van de grond tilde en
de bedenker is van de
'Anlaufstelle'. Die 'Stelle' is de
plaats waar alle
dwarslaesiepatiënten verzameld
worden. „Het idee was," zegt Pons,
„Dat dwarslaesiepatiënten niet
thuishoren op een
revalidatieafdeling met allerlei
andere patiënten. Zij hebben een
gespecialiseerde aanpak nodig, al is
het driehonderd kilometer van huis.
Het idee heeft ook hier in
Nederland gelukkig vaste voet
gekregen."

santé brun

"et komt er vrij
uit bij

revalidatie-arts Cees
in de

voor

r ampolines moesten
verboden in

Nederland, zoals dat
°°k in andere landen

is gebeurd. Want
e trampoline is,

Samen met

le niet diep genoeg
voor een flinke

uik, een belangrijke
°°rzaak van
dwarslaesies bij
J°ngens in de
|jenerleeftijd. Een

is een
tschuwelijk gevolgan een ongeval —arr>poline, zwembad,
erkeer — dat in de
°|ksmond met de veel

, lelijker term
êebroken nek' wordt

De
genten zijn heel
.aK actieve, sportieve

en de
polgen: de rest van

leven in een rolstoel,
ptendeels verlamd.
e
er jaar overkomt het
'rea driehonderd
e «sen in Nederland.

how, niet alleen bij ons maar ook en
vooral bij allerlei instellingen in het
Duitstalig gebied. Wij gaan niet
alleen zekerheden brengen, wij
willen juist vragen op tafel krijgen."

Er is, zegt Pons, een goede
samenwerking tussen de zes centra
voor behandeling van
dwarslaesiepatiënten in Nederland.
Maar in het gebied waar de DMGP
werkt wordt ervaring opgedaan met
14(11) 1500 bedden. „Er is zoveel
gebundelde knowhow, daar moet
je wat mee kunnen doen." zegt
Pons, die er verder op wijst dat,
anders dan op andere gebieden van
de medische zorg, er op dit gebied

de patiënt op lange termijn, en wal
betekent dat voor de eerste
behandeling," zegt Pons. „Het kan
best zijn dat wij de komende jaren
nog geregeld onze prioriteiten
moeten bijstellen."

Het congres is bedoeld voor de
leden van de Deutschsprachige
Medizinische Gesellsehaft fur
Paraplegie, van welke organisatie
voor het eerst een Nederlandstalige
arts voorzitter is, namelijk dr Pons.
„Wij wilden er beslist geen
feestelijk congres van maken, nee,
wij willen dat het uitmondt in een
nauwere internationale
samenwerking. Er is veel know

maar met de revalidatie van deze
patiënten zijn de laatste jaren grote
vorderingen gemaakt, niet in het
minst door de activiteit van de
Lucasklinieken. Die ervaring heeft
intussen geleerd dat zeer veel van
het latere succes van de
behandeling afhangt van wat er in
de eerste tijd na het ongeval wordt
gedaan.

Vandaar ook dat het congres dat
van 5 tot 7 april in Rolduc wordt
georganiseerd heet 'De eerste
behandeling en verpleging van
dwarslaesiepatiënten gezien vanuit
de situatie na ontslag. „We stellen
in feite de vraag: hoe functioneert

De breuk in een van de nekwervels
snijdt de zenuwbanen door die in de
wervelkolom lopen en waardoor
alle functies van het lichaam onder
het hoofd in stand worden
gehouden. Afhankelijk van de
vraag welke wervel is gebroken
vallen er meer of minder functies
uit. Hoe hoger de gebroken wervel,
hoe meer uitval. De laatste tijd
komen steeds meer gevallen van
hoge dwarslaesie voor; Pons weet
daar geen echte verklaring voor; het
is mogelijk dat een van de oorzaken
is dat ook bij een hoge laesie de
patiënt tegenwoordig niet meer
direct overlijdt.
Genezing is uiteraard niet mogelijk.

" De
trampoline,
een
gevaarlijk
ding.

stelden ze voor dat ik de rest van de
Europese toernee maar moest blij-
ven volgen. Als ik zelf zorgde dat ik
op de halteplaatsen kwam, dan kon-
den zij wel voor overnachtingsmo-
gelijkheden en de rest zorgen."
Tegen zon gastvrij aanbod kon
Bart Peeters niet 'nee' zeggen en

haakte at, overigens wel nadat
waakhond Ahern zo goed was ge-
weest om vierhonderd piek te lap-
pen voor zijn laatste hotelrekening.
Het contact met de beeldschone da-
mes werd via de telefoon en op
briefpapier echter vrolijk voortge-
zet. Z.elfs de even later ontluikende

dus riskeerde hij een flop als vijf-
deklasser in het VWO. kocht een
Interrail-kaart en treinde weken-
lang het 'Glass Spider-circus ach-
terna. De vriendschap met de beide
danseresjes werd gaandeweg hech-
ter. Een aantal andere leden van
het gezelschap daarentegen bleef de

onbekende Hollander een indringer
vinden.

In Wenen bracht tourdirector Mi-
chael Ahern hem dan ook op on-
dubbelzinnige wijze aan zijn ver-
stand dat hij moest opkrassen. „Hij
beloofde me plechtig dat hij mijn

nek zou breken als hij me in het ver-
volg nog in het hotel of backstage
zag. Andere mensen, die niets van
me afwisten, werden namelijk heel
erg nerveus van mij. vertelde hij."
Zijn beide beschermvrouwen had-
den daar op dat moment weinig te-
gen in te brengen en Bart Peeters

Dwarslaesiepatiënt moét en
kan de maatschappij weer in
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# Grote foto:
Bart Peeters
Foto rechts:

Driemaal
David Bowie

romance van Melissa Hurley met
haar 'baas' David Bowie mocht
daar niets aan afdoen. Sterker nog.
dankzij die innige relatie heeft Bart
Peeters zijn favoriete popzanger al-
leen maar nog beter leren kennen.
Onder meer tijdens een langdurige
logeerpartij bij Constance Marie in
Hollywood in de zomer van 1988.
Hierdoor is het verheven beeld dat
de Papendrechter zijn hele jeugd
lang van zijn held heeft gehad wel
aanzienlijk veranderd. ..Bowie was
voor mij een regelrechte afgod, dat
is hij niet meer. Ik zie hem nu veel
meer als een aardige, normale vent.
die gewoon heel goed weet waar hij
mee bezig is. Meer dan ooit waar-
schijnlijk. Waar je achter de scher-
men verder ook achter komt is dat
hij tijdens zon toernee toch wel
heel erg eenzaam is.
Als enige kan hij nergens naar toe,
omdat overal en altijd die fans op de
loer staan en daar is hij doodsbe-
nauwd voor. Vooral als bij zon
confrontatie hysterisch ge-
schreeuwd wordt heeft-ie het hele-
maal niet meer. Als ik dan er aan
denk hoe ik zelf in het verleden rea-
geerde als ik een glimp van hem
zag, dan schaam ik me wel een
beetje," aldus Peeters. vanaf dit
weekeinde wel een officiële gast van
Melissa, die haar David op zijn hui-
dige 'Sound & Vision Tour' trouw
vergezelt.

Door alle achtergrondinformatie is
het vermoeden van Bart Peeters dat
Bowie als origineel artiest nog veel
in petto heeft, slechts bevestigd. De
lopende 'greatest hits'-toernee ziet
de bevoorrechte fan als een comfor-
tabele luwte voor een daverende
storm, waarin voor Bowie's nieuwe
band Tin Machine een hoofdrol is
weggelegd. Bart Peeters verwacht
van David Bowie dan ook geen loze
complimenten over het bandje met
eigen proefopnamen. dat de we-
reldster door tussenkomst van Me-
lissa wellicht al heeft beluisterd. ..Ik
hoop dat hij er iets leuk over zegt.
Zoniet dan zal dat mij toch niet
weerhouden om door te gaan. Een
carrière als Bowie hoef ik niet,
maar van de muziek kunnen leven
zou toch wel heel mooi zijn."

louis du moulin

Bart Peeters hoort
bij hofhouding Bowie

Hi_n_H.rflsdoflb.od vrijuit
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VAKANTIE & RECREATIE«É
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295
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f PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159.-ff LONDEN 4 dg. ’ 449,-ff WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299.-1f KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399.-1
I WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1
ff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10dg. ’ 989,-ff
ff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885.-■

' f VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg ’ 499,-1
ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg ’1079.1ff NICE-MONACO 7-10 dg. ’ 599,-ff
I LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749.-1f LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699,-ff
f OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.-1ff OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. ’ 699.-ffff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799.-ffff PRAAG EN BUDAPEST 10dg. ’1275.- I
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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 |
.—.

Hotel Oepkes, West-Terschelling. Tel. 05620-2005. Zin
in een paar verfrissende dagen? Aantrekkelijke arr. voor
nu en in het hoogseizoen v.a.' ’ 198,- mcl. bootretour,
fiets en tropisch zwembad,

AMELAND-BALLUM. Bung. verhuur comb. 'Nobel en
Visser', moderne stenen bung's, 2 tot 8 pers. Vrij tot 7-4
en van 16-4 tot 5-5, 26-5 tot 2-6, 9-6 tot 23-6 en na 18-8.
.Tel.: 05191-4404. WA-61R

SSTICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

VIJFSTERREN KAMPEERPLEZIER
Plak deze advertentie op een briefkaart
en doe 'm op de bus. Wij sturen u dekam-

peerfolder dan GRATIS toe!

JkkkeruJvgUveigeMjOuul.Ockmet-oiu>!
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 DE WADDEN, gemoedelijk, comf. hotel,
gel. in het centrum, mooie kamers met douche/bad/toi-
let, ktv, radio, balkon en uitzicht over Waddenzee. Voor
info tel. 05621-1298. WA-61R.

TERSCHELLING en AMELAND. T.h. div. gr. stacara-
vans, 2 en 3 slp.kmrs., met alle comf., toilet, ktv en radio,
voor- en naseizoen v.a. 200.- p.w. V.a. 30-6 tot 18-8 be-
zet. Inl. 05180-1581 b.g.g. 05620-2582. WA-61R

TERSCHELLING
Hotel Thalassa centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. ’ 135,- mcl.
orftbijt buffet, lunchpakket, dinersen fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel 05620-8850.—I , —Paasvakantie op Vlieland: 2 pers. appartement / 555.-
-p. week, 4 pers. appartement / 700.- p. week, 6 pers.
appartement f 730.- p. week. Info/kleurenfolder tel.
(05621) 1370. Ook voorjaarsarrangementen. WA-61R

i i i i—_J___C__^_3_r_r_S_M_l_E_s_s_SlSi'W-'if?i_a—: AMELAND, ruime stacar. m. o.a. 2 slpk., toilet, terras,
k.t.v., verw., koelk. Vrij m. Hemelvaart, Pinksteren, vóór, 16 juni en na 11 aug. 058-133395.

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
J Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960 - 12636.

Gr-61R

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.
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-61R

i. v J Vakantiecentrum 'BOSZICHT, Smalbroek 48, Bei-
\J \ I \J, len, tel. 05930-2334. Gelegen a.h. Nat. Park Dwln-\JJm,*>>Ss' 98'derveld bij Dwingeloo. Op de camping is alleyuU^ comf. aanw. o.a. zwemb., wasserette, kantine enz.JnylSk Gratis ponyrljden. In ons rest. kunt u gezellig

A)|kV steengrillen. Kampeerboerderij voor groepen,
Zf'l'ji9i& scholen, fam.dg. enz. Mooie stacar.'s te huur. He-_SvVl M. melv.arr. 4-pers. 4 dgn. / 225.-. Pinksterarr. 4 pers.
~lHilSf' 3 dgn. / 200.-.

CAMPING DE TIP, SCHOONOORD, 4 ster. 5 vlag. 200
plaatsen aan 10.000 ha bos, overdekt zwemb., sauna,
enz. Ook chaletste huur. Inl.: 05918-1279. DR-61R

GAST- EN KINDVRIENDELIJKHEID
Dat vindt u op recreatiecentr. De Zandpol, gelegen
naast natuurbad met strand, natuurreservaat, fietspa-
den en viswater in het mooie Z.-O. Drente. Wij bieden u
riante stacaravans en ruime kampeerplaats voor aantr.
prijzen. Wij sturen u graagen gratis een folder toe. Belt u
ons even? Tel. 05915-53002. DR-61R

«^ * buitenbad
J * verwarmd (28 gr.)

4wtmhmÊmmmÊÊÊÊT binnenbad
vHH^__P_fr * Romaans stoombad

* 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

HOTELREST. DE DRIFT. Drift 3-4 7991 AA Dwingeloo.
Tel. 05219-1538. Voorjaarsarr. 3 dg. h.p. ’ 165.-. 'n Ge-
zellig thuis in 't hartje van Drenthe. DR-61 R

-." - ' :___y^r?^
_.._■ ..i3!lll .1 :. i,l ilIL[tßul' MI .-I _

tf r .£lpf_Qifift^~^HMMMMH|2i{MUU

dl'i.llaMW WITTERZOMER Itl DRENTHE. . ;j; j^)l?I I»IIMW.,IiM.W,«
STACARAVANS IN HOOGSEIZOEN v.a. f 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-61 R

CAMPING SALLANDSHOEVE nabij Holterüerg: prima gezinscam-

d\l/ ping met veel voorzieningen: F>F>f>F>f>. overdekte enbuitenbad,
ry^sauna, solarium, kegelbaan, winkel, restaurant, snackbar, tiets-
+r f skeltetverttuur, prof. recreatieteam in alle schoolvakanties. Paas-

J an. 12-17 april all-in ’125,-. Hemelv.-Pinkster. 23 mei-5 juni
IrJV ’225,- all-in. Vraag uitgebr. brochure en prijslijst aan (05725)

iSfHiflVMflf 1256 °'1342- Ook voor een heerlijke grote vakantie. Sallandshoe-
llJlilllUllll ve, Holterweg 85, 8112 AE Nieuw Heeten. '

Geniet van een fiets-, wandel-, vis- en kanovakantie op
camping DE SPEKHOEK, Zonnebergerdijk 2, 8111 ND
Heeten. Verhuur van stacaravans en zomerhuisjes.
Alle ml.: (05700) 15973/(05726) 1577. OV-61R

r^'-'T-__-IPPiniP_il!llV__Pfil_lIfV_FIH__3r_w^r _____l__iyii.llllihlllli.lllh .'U*liMlll).tlliKlLlill______!_l

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en
weekendverhuur met gratis gebruik van ruim 40 fantasti-
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-61 R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

é) £y Modem en schoon sanitair, grote speeltuin,
«43jk«j\ zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

cJ&kiuSb tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
ö7_tf__iirn suPermartrt' wasserette, recreatieteam, tennis,
__»ll*__r v'swater' fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust»/^r en ruimte.

Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *'" p-FTf*.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 29-6 en v.a. 24-8: 4-6-8 pers. bungalows of
chalets op recreatiecentrum o.a. subtropisch zwembad,
sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling, restau-
rant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en
verw. openluchtzwembad. MARVELD RECREATIE,
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638. Fol-
der op aanvraag. Tevens uw ideale gezins-vakantie-
camping. GE-61R

VELUWE: t.h. nw. luxe stacaravans metk.t.v. op recrea-
tiecentrum. Subtropisch zwembad-tennis-manege. Pa-
sen nog mog. Quo Vadis. (08345) 1673. GE-61R

VAASSEN (Vel.). Camp. Helfterkamp. Bosr. gel., nog
enk. vaste pi. t.h. met water- en rioolaansl. Ook vak.pl.
Lid kl. groene camp. Fold. op aanvr. (05788) 1839.

GE-61R

NEEDE - ACHTERHOEK ... KAMPEREN
Koninginnedag 10 dgn. f 95,-

Hemelvaart + Pinksteren 15 dgn. ’ 145,-
Maand juni f 195,-,

met verw. zwemb., camping 'tKLUMPKE, 05450-91780

BUNGALOWPARK/CAMPING CANTECLEER. In het
prachtige Rijk van Nijmegen. Vrijstaand in het bos te
huur 2-4-6-8-10-12 pers. bungalows, zomerhuisjes,
stacaravans. Rustige camping met ruime plaatsen.
Groesbeek. Inl. en folder: tel. (08891) 71329. GE-61R

VELUWE-VAASSEN, 'De Bosrand', t.h. stacaravans en
kampeerplaatsen, mcl. overdekt verw. zwemb., spec.
PAASARRANGEMENT, 05788-1343. GE-61R

Laren in de Gelderse Achterhoek:
'Om van te houden'

Info: tel.nr. 05738-2211
'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. / 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen f 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.

GE-61R
Recreatie-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. Verh.
v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl. Inl. +
gr. folder. Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, (05454) 71268/

71269. Nieuwe jaarpl. '90 ’ 500 korting.
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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

BEEKBERGEN, te huur volledig ingerichte stacaravan
bij particulier. Inl.: (05766) 1567. GE-61R.

Hotel AAN ZEE voor een geslaagde zomervak., 1 min.
v. strand. V.p. ’275,- p.p. p.w. Vraag folder (01719)
12919. P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.

ZH-61R

SENIOREN-VAKANTIEWEKEN in het voorjaar en zo-
mer. 'Leeuwenhorst', gelegen temidden van de bollen-
velden, dicht bij bos, duin en strand, biedt een volledig
verzorgd programma met excursies, avondactiviteiten,
veel eenpersoonskamers met douche en toilet, alle ka-
mers bereikbaar per lift. Bussen vertrekken vanuit diver-
se plaatsen in het land. Voor folder en inlichtingen:
Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 KT Noordwijkerhout,
tel. 02523-78435. ZH-61R
NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif', ten-
nis/sportbaan, volpension v.a. ’ 270,- p.p.p.w. Vr. folder:
fam. P. Zonneveld, Duinweg 14 (01719) 15462. ZH-61R

4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER!
Camp. De Meeuw, water, rust, natuur in en om Geuzen-
stadje Brielie. Boek nu een voordelig Voorseizoen-,
Paas-, 1 April- of 55+ arrangement: 01810-12777.

ZH-61R

DE GROTE VOS - ST. MAARTENSZEE. 02246-1560.
4/6/10 pers. bungalows aan duin, 2/3/4 slaapk. Tot 2/6-
-'9O ’ 395.-// 795.- p.w. W.end f 195.-// 395.-. NH-61R

O Je vakantieplezierin eigen hand
Noord-Holland Strand
Het bijzonderste stukje Nederland ligt in

A^^m»mmmm\^^ Noord-Holland-Noord. Daarrij je ineen half
uur van het schone Noordzeestrand naar de
oevers van het Usselmeer. En het gebied dat
daar tussen ligt staat borg voor een

mC~r~m' '=

_
fantastische vakantie. Vraagvandaag nog een

~__, info-pakket.
-=W Stichting Kus .promotie-=-_--g- VW Petten-St Maartenszee _,^=-^==r- Postbus 7, 1755ZC Petten 02268-1352 Wv

SINT MAARTENSZEE.CALLANTSOOG: bungalows aan zee (gratis zwem-
bad), (verh. 17 bung.parken). 02246-1596 (na 18.00 uur 02230-

-| 226621 NH-61R I

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s"*** BUNGALOWS
OP 400 M VAN ZEE. INFO.+ FOLD. TEL. 01878-3099.
Nog vrij met Pasen en hoogseizoen. ZE-61R

WESTKAPELLE-ZOUTELANDE, t.h. luxe vak.bung.
uniek uitzicht op duinen, bij.zuiderstrand. 3 slpk., cv, ktv
wasmach., groot gazon, veel privacy. Tel. 076-612892

ZE-61R

CAMPING DE PEKELINGE-OOSTKAPELLE gezins-
camping met o.a. verw. zwemb. en tennisb. Spec. arr. in
voor- en naseiz. Voor info en broch.: tel. 01188-2820.

ZE-61R
CAMPING HOF DOMBURG**"* 5 sterren camping op
500 mtr. van zee. Vanaf julimet DORIMARE een nieuw
recreatie-kuurbad. Voor reserv. en info: (01188) 3210.

ZE-61R
ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere, tel. 01181-1398.
CWO-erk. Tev. vr. wij erv.enth. zeilers(sters) v. instr.

ZE-61R

MINICAMPING op boerderij in Bakel, net buiten be-
bouwde kom, dicht bij div. recreatiemog. Op camping is
warm stromend water en stroom aanw. (04924) 1346.

NB-61R

CAMPING EN BUNG.PARK 'DE BOUSBERG', Schaes-
berg, 20 min. van Valkenburg, zwemb., speelt, en recre-
atie. Onze folder vertelt u alles, ook over kortingen en
arr. Bel nu meteen 045-311213 (van 9-21.00 u.). LI-61R

Uw luxe 3- of 5 sterrenbungalow op het
"schoenste plekske" van Zuid-Limburg.

Prachtige ligging op heuvel in de Geulvallei, met eigen
subtropischzwembad, peuterbadje, hot whirlpool,

sauna, solaria, snelbruiner, reuze glijbaan,all weather
tennisbaan, minigolf, bowlingbanen, bar/restaurant,

speeltuin etc.
Ook arrangementen Incl. ontbijtbuffeten^^^^

l.iiH J w 3 i ■L___l___________________ïi________-____■i\ | mA^^Ê^wwwwwwHQ P_PJP^^^r^ü°_______
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Vakantiecentrum Schinop Geul
Ook in het voorjaar 'n oase van rust en natuurschoon!

Bel 04459-1400voor alle info en gratisfolder.

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ’ 475,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t„ zonder bus v.a.
/ 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. ’ 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-61R

VAKANTIE-ARRANGEMENTEN
op basis van half-pension. Het gehele jaardoor

seizoentoeslag 15 juni tot 17 sept. 5- p.p. per dag
3 DAGEN (2 overnachtingen) ’ 140.-.
5 DAGEN (4 overnachtingen) ’ 280.-.
8 DAGEN (7 overnachtingen) ’490.-. «rf^^^-S*3 DAAGS Gezondheidsarrangement B__S-_-_Bi
met2 uren relaxen in de weldaadvan 35" mi- r_*A^JM_fc*
neraalwater van het nieuwe kuuroord. i-m-v -^.^.^Z—
Thermaalbad Arcen vanaf ’156.-. Diverse 4<Oo]ana
beauty-mogelijkheden aanwezig! Kmrs. met T\___/
dou./toil., kl. tv en telefoon. Vlakbij de 'KAS- * *TEELTUINEN ARCEN'. Bosrijke omg. met Hotel Restaurantwandel- enfietsroutes. Belvoor 'n gratiskleu- DAA . ..,-
renfolder 04703-2121 HUULANU

RES. NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS
of huur een 5- of 6 pers. stacaravan op de
MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG
met kantine, kampwinkel, friture, wasserette, speeltuin-
tjes, zwem- en kleuterbad.
TERRASCAMPING "GULPERBERG PANORAMA" B.V
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen.
Vr. folder. Tel. 04450-2330. LI-61R

VALKENBURGM) GEUL I
I Paasbest! I

Hotel Riche**** familiehotel, EigenP, lift, bar, restaurant,
bergterras. Vrijblijvend info: 04406-12965. Fam. Rooding.
SpecialeKuur en weekend-arr.

Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241
Geopend v.a. Eind April.Kamers bad/douche, wc, ktv, tel.
Overdekt VerwarmdZwembad.

Een 5-daags arrangementvanaf’ 175,-p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364.

|K \f ***m IPjP' éÈOÊ mVyl

DOEIf.-MELK SEIZOEN!
Voor deGEZELLIGHEID, uwRUST en ONTSPANNING

CAMPING de Schatberg te SEVENUM
Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezellig recra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun ideale vakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Spec. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756, LI-61R

Arcen Noord-Limburg,
CAMPING 'DE SCHANS'

Nu nog mooier door totaal nieuwe indeling. De gezellige
4 sterren familiecamping met zwembad, strandbad, vis-
vijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sportveld, 70
sport- en spelonderdelen p. wk., moderne disco, ruime
vakantie-, seizoen-, en jaarplaatsen. Bel voor info:
04703-1957, b.g.g. 1742 of 2408. L1.61R

CAMPING DE RUIGE HOEK
Verwarmde zwem- en speelbaden, speeltuin, tf
baan, bar, recreatieteam. Ook verhuur chalets. I
bree (bij Venlo), 04765-2360. DE RUIGE HOEK
IDEALE CAMPING VOOR HET HELE GEZIN. L

NIEUW! CAMPER REKREATIE VINKE. Verhul
nieuwe 4-, 5-, 6-pers. campers. Openingsaant'
10% korting op alle weekhuurpr. Reserveer f

droomvak. op wielen. Tel. 055-424434 b.g.g. 33'
Ö

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig v<

komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: (070)
3811860; voor reserv. (010) 4656400. ACHILLEI

CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

I VLIEGENSVLUG VANAI
MAASTRICHT AIRPOR!

O.A. NAAR: .
COSTA DEL SOL KOS ,
Vertrek op 21 april Vertrek op 14 juni
8 dagen App. La Baranda 15 dagen app. Tasos, Kos St*

1 kamer app. logies 1 kamer app. logies

TURKIJE TUNESIË
Vertrek op 25 september Vertrek op 3 juli
22 dagen hotel Sidelaya, Side 15 dagen app. Inesse, Sousse
2 pers. kamer halfpension 1 kamer app. logies

Prijzen op basis van 2 personen per appartement.
Arke vliegt ook vanaf Maastricht Airport naar:Kreta, Rhodos,

Mallorca, Algarve en Gran Canaria.
Inlichtingen en boekingen bij

de ANVRReisadviesburo's en reizenverkopende banken.

j
10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN "jgJMJh PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE

m (Joegeslavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding■ * Prijs ’ 700,-

ÜSfcr «il Inlichtingen: Stichting Koningin van de■ Lrfl■ rede Medugorje. Dautzenbergstraat 44,
Nfe«.*«&_N 6411 LC Heerlen, tel. 045-740999.I -

Slimme mensen
die met de

kinderen op
vakantie gaan
in Friesland

willen ALLES
weten over
dit vignet!

Dus die vragen
even de folder

aan;..^4-
BON
Uitknippen en in open enveloppe
zonder postzegel zenden aan:
VVV Friesland-Leeuwarden
Antwoordnummer 580
8900 WC Leeuwarden
Afz.:
Adres:
Postcode:
Plaats:

E7v3_a I*"" Friesland-
I JLeeuwarden

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd.leeft.29jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

Goed
nieuws

over
kanker:

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijfdus geven.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

U vindt de mooiste plekjes gegarandeerd bij een
ANVR Reisadviesburo. o

Daar vindt u ook de kennis en de ervaring, die
nodig zijn voor een plezierige vakantie.
Wat u ook zoekt - avontuur, cultuur of puur *natuur - bij elk ANVR Reisadviesburo bent u
zeker van een zorgeloze zomer. , r,
U herkent ons aan dit vignet: J^Êi ____Ö_-___-

De helewereld ANwK
bij u om de hoek W*aV^

REISADVIESBURO \

aU ? l+j'j

RUMPENERSTRAAT3 BRUNSSUM TEL 045-252876 I
Reis- en Passagebureaux Solair
Bongerd 9, Heerlen, 045-715453

N^UVV^ Steenweg 36, Sittard, 04490-11155
*^S!SS£S& Stationstr..s2, Maastricht, 043-211515 y

REISBURO ~
~^__________________________________________________________________-__-_r NieuwstraatJ"

m%Aawmw Hoensbro*:

yLOEGEL Off
REISADVESBURO >TJ<* VOOr Bl UW

t^ixwJ reizen
VANDER BIESENBV

Kerkrade Heerlen Vaals Geleen Landgraal
Hoofdstraat 69 Dr. Poelsstraat 3 Tyrellsestraat 9 Elisabethstraat 38 Raadhuisstraat
045-453460 045-715961 04454-5050 04490-49859 045-322233^/

IN HEEL LIMBURG STAAN WE VOOR U KLAAR /*&\

\£}!tllrWMßeislwfn J
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„Jongeren in 1989 richten zich sterk op
individualisering en persoonlijke
vriendschap. Ze werken hard aan hun
toekomst en vinden goede relaties met
anderen erg belangrijk."
Dat is de belangrijkste conclusie van Frans
van der Linden en Theo Dijkman in hun
rapport 'Jong zijn en volwassen worden in
Nederland. Het bijna drie pond wegend
rapport is 565 pagina's dik. Volgens
Dijkman en Van der Linden is het een
basisboek over de hedendaagse jeugd.

Iip.e'nemers aan de enquête gaan
'Jkt uit het rapport nogal pro-

door het leven. Een wat
nide conclusie als duidelijk
' dat de jeugdcriminaliteit

8 ls- Vier op de 10 jongerenzegt
d
ee ns wat te stelen in winkels, 1
je Bis agressief en gewelddadig

! °P de twintig heeft wel eens
in ,'ets of brommer gestolen. Een

maar toch een grote

\u? school is lang niet iedereen
) SJ*'B- Een kwart verveelt zich
H , n°ol. 409. van de groep zegtl^ e|aren op school hen nauwe-
'l (?, Pfrsoon kennen. Een kwart
S| e middelbare scholieren zegt
eniens.te sPÜDelen. Ken op de
fdo eer 'ingen spijbelt zoveel dat ze
&n r lr> de problemen komen en
ST 0l Buan- Als de leerplicht
e l(f ,n w°rdt afgeschaft zou lop
iitl 'eerlingen nooit meer terug

S -,11 jongeren hebben, voor
fee 2e nog thuis wonen, wel eens
i"1 al? 16-1 'lun ouders- Een kwart

Ver f J°ngern probeert die ruzies
tei>tat tnu's komen, schooi-
en sen kinderbedtijd uit te. Dg f

'0% gooit de kop in de wind
%t-4\ ni.et toe. Meisjes hebben

ruzie over vriendjes.

°Ek m JOnëeren die aan het onder-
fcbra^eewerkten, zijn bij elkaar
e"s u" (Joor willekeurige gege-e.. qU bevolkingsregisters te ha-

C. _ij°k door contacten met scho-
*tr J? Jor"geren bij het onderzoek
'«t M*ken- De onderzoekers vancv. e<jT°Bveld Instituut zijn zelf erg
cit <j Jn over de groep ondaks het
'"%.: maar 1 op de 4400 jongeren
'tlre 'Vlewd 's: „De hele groep is
\" ges[eSentatief te zi Jn van tevo"

l?t'ficeerd en geclusterd."
f' c|e

C nt t,at er voor gezorgd is
\ 2 2lr°eP een afspiegeling van

el is milJ°en Nederlandse jon-

In de Bondsrepubliek grijpt de ge-
middelde burger jaarlijks457 naar
de telefoon, en wordt daarin door
de VS-burger ruim overtroffen met
1700 telefoongesprekken per jaar.
De telefoontjes in de VS reikten in
de grote steden veelal niet verder
dan zeven kilometer (70 procent),
terwijl 50 procent de drie kilometer
niet overschreed. De eerste onder-
zoeken in West-Berlijn. waarvan de
resultaten onlangs naar buiten kwa-
men, lijken daar niet mee in strijd.

■f de uitvinding van
jjtelefoon zag men
<Nse perspectieven.
K>r velen zou de
kfoon het

met de
reld zijn. Eindelijk
Js het mogelijk
PVoudig grote
Nnden te
terbruggen. Dat de
pfoon een grote
Prbraak was en dat
k nog vandaag die
efoon een van de
'angrijkste

's onmiskenbaar.
aar de grote
r^achtingen lijken
r* uitgekomen. Uit
estduits en

Verzoek lijkt de

l°ntkoombaar dat de

'efoon vaker
wordt om de

te bellen, dan
11 contact met de
ireld te houden, dan
*l grote afstanden te

Maar liefst 82 procent van de onder-
vraagden vertelde dat zijn of haar
voornaamste gesprekspartner ook
in West-Berlijn woont, een op acht
van de gebelden woont zelfs in de-
zelfde wijk. Daaruit blijkt dat met
de telefoon voornamelijk de be-
trekkingen met bekenden worden
onderhouden. Uit een Amerikaans
onderzoek blijkt dat ongeveer 20
procent van alle privé-gesprekken
hetzelfde nummer betrof, 40 tot 50
procent van alle telefoontjes werd

met slechts vijf personen gevoerd
en het totaal aantal gedraaide ver-
schillende nummers in een maand
kwam de 25 niet te boven.

Een aantal onderzoekers meent
daaruit indirect af te kunnen leiden,
hoe snel bij aanpassing aan een
nieuwe woonomgeving, bijvoor-
beeld na een verhuizing, het tele-
fooncontact met de vroegere ken-
nissen en buren afneemt. Door de
groeiende beroepsmatige mobiliteit

en de daarmee verbonden verhui-
zingen wordt, zo menen anderen.
de telefoon als middel om betrek-
kingen met vrienden, bekenden en
familie belangrijker.
Tot nu toe heelt de wetenschap dit
soort meningen nauwelijks onder-
zocht. Ondanks zijn rol als 'onont-
beerlijk en indringend' bestanddeel
van de alledaagse communicatie, is
de telefoon als onderwerp van so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek
heel lang opmerkelijk verwaar-

loost. De Onderzoeksgroep Tele-
fooncommuncatie aan de Vrije
Universiteit van Berlijn heeft zich
daarom tot nu toe beperkt tot erg
algemene aannames over telefoon-
gebruik en -houding en het vervan-
gen van deze aannames door harde
proefondervindelijke gegevens.
De telefoon, zo faat het onderzoek
van de vakgroep zien, is een in het
privégebruik hoog gewaardeerd
communicatiemiddel. Meer dan
tweederde van de ouden-raagden

liet weten, dat ze de telefoon erg tot
heel erg zouden missen, wanneer ze
die een maand kwijt zouden raken.
Vrouwen en ouderen boven de zes-
tig jaar liepen hierin duidelijk voor-
op. Voor vrouwen lijkt de telefoon
een middel te ontsnappen aan het
isolement van de huishouding.
Ouderen zien de telefoon meer als
middel voor onmiddelijke bereik-
baarheid en een midden om hulp in
te roepen.

Voor mannen speelt vooral de tijds-
besparing die het gebruik van de te-
lefoon biedt een belangrijke rol.
Voor de jongeren is de toegang tot
informatie belangrijk. Niet altijd
prefereren de ondervraagden de te-
lefoon. Meer dan driekwart geeft in
situaties als relatieproblemen, bij
andere persoonlijke en familie-aan-
gelegenheden zoals onenigheid,
maar ook in zakelijke regelingen de
voorkeur aan persoonlijk contact.

Toch kan 45 procent van de onder-
vraagden zich ook situaties voor-
stellen, waarin zij voorkeur aan de
telefoon geven. Typische voorbeel-
den zijn het zoeken van informatie,
afspraken, maar in het algemeen
het meedelen van 'onaangename
zaken. De helft meent dat tele-
foongesprekken anders verlopen,
dan persoonlijke. Amerikaans on-
derzoek heeft aangetoond, dat er
inderdaad een dergelijk onder-
scheid bestaat. Telefoongesprekken
zijn beduidend korter dan persoon-
lijke.

Veel last hebben Berlijners niet van
de telefoon. Slechts 4 procent van
de ondervraagden voelde zich ge-
stoord door het laatst ontvangen te-
lefoontje, 58 procent ervoeren het
als nuttig en 69 zelfs verheugend. In
het opnemen van de telefoon blij-
ken de Berlijners opmerkelijk ge-
disciplineerd. De Berlijners gaven
in grote meerderheid aan, een ge-
sprek zelfs om drie uur 's nachts op
te nemen. Het niet opnemen van de
telefoon stuitte zelfs op principiële
bezwaren bij 57 procent van de on-
dervraagden.

Nico hylkema

Jongeren gaan probleemloos door
leven

Dat klopt. In 'jong zijn en volwas-
sen worden in Nederland' worden
veel open deuren ingetrapt. Vooral
als de vrije tijd aan de orde komt
wordt er veel oude koek als nieuw
gebak verkocht.

„Jongeren vinden vrienden belang-
rijk. Het gaat daarbij vooral om de
gezelligheid." en „jongeren die vin-
den dat ze goed begeleid worden
presteren beter op school."

Het eerste geldt voor vrijwel alle
mensen, het tweede had ook aan
elke willekeurige leraar van een
middelbare school gevraagd kun-
nen worden. Dan had het onder-
zocks team thuis kunnen blijven en
had WVC van het geld dat het on-
derzoek gekost heeft, bijvoorbeeld

raen Od [°ngeren ziJn door specia-
leffcogif gebied van jeugdon-P'n ge* °ndervraagd. Soms duurde
\\ h- P. ek 2 uur soms, een halvePeur. leverde volgens de
.% i n' Verbonden aan het Hoog-en "Uut cc" aan gege-
r n de è ral deze gegevens zeg-
F* m,,ar?enstellers ze'f dan ze'in. 'oe' ijk aan elkaar te passen«en Verh kondt;n we absoluut

k(th ,d" ll-'ggen, soms lagenDanden voor de hand."

een jongerencentrumkunnen open-
houden.
Op 1 juli 1987 kreeg het Hoogveld
Instituut van het Ministerie van
Welzijn, Volkshuisvesting en Cul-
tuur de opdrtacht voor dit 'leefsi-
tuatie onderzoek. Daarvoor had
het Hoogveld Instituut al een voor-
bereidend onderzoek gemaakt over
20 jaar jeugdonderzoek in Neder-
land.
Daaruit kwam ondermeer dat er
tussen jongeren grote onderlinge
verschillen zijn.
Tussen de 12 jarige die net van de
basisschool komt en de 21 jarige die
in dienst is geweest en soms al ge-
trouwd is ligt een wereld van ver-
schil. Toch wil het onderzoek com-
pleet heten. Dat is het niet. Het on-
derzoek geeft aan wat de gemiddel-
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Mensen telefoneren vlakbij

" Meeste
telefoontjes
met
de
'overkant.

Foto:
FRANS
RADE

" Het
gaat om de
gezelligheid

de jongerevindt van school, relaties
en vrije tijd. Dat is natuurlijk onzin,
de gemiddelde jongere bestaat niet.

Er is een enorme groep jongeren
die onbereikbaar is voor onder-
zoek. Groepen die niet in bevol-
kingsregisters of op scholen zijn te-
rug te vinden. Zwerfjongeren bij-
voorbeeld en skinheads. Ook etni-
sche minderheden zijn in het onder-
zoek nauwelijks vertegenwoordigd.
Wel duidelijk aanwezig zijn de jon-
geren die gewoon naar school gaan,
gewoon bij hun ouders thuis wonen
en in het weekend gewoon aan
sport doen.
Dat maakt het rapport interessant
voor mensen die iets te verkopen
hebben. Zij kunnen, met het rap-
port in de hand vast stellen wat jon-
geren belangrijk vinden en daar hun
produkt op afstemmen.
Ongetwijfeld bevat het rapport veel
nuttige gegevens. De vraag is of de
mensen voor wie het rapport be-
doeld is, de jongerenwerkers,
jeugdpsychologen en schoolbegelei-
dingdiensten hebben immers veel
meer te maken met jongeren die
van het normale patroon af wijken.

Het rapport doet geen uitspraken
over wat WVC zou moeten veran-
deren voor jongeren, volgens Van
der Linden is dat onmogelijk. „Elk
percentage dat we noemen is alleen
maar zinnig als het met andere per-
centages in verband worsdt ge-
bracht. Daarom zou je het onder-
zoek te kort doen als je zelf maatre-
gels gaat voorstellen. Ambtenaren
moeten gewoon onderdelen van het
rapport grondig bestuderen."

Dijkstra, flie van mening is dat dit
rapport nog wel 10 jaar bestudeerd
kan worden, vindt dat elk onder-
werp apart onderzocht zou moeten
worden.

Dit rapport is het laatste projekt
van het Hoogveld Instituut. Met in-
gang van 1990 is het instituut opge-
gaan in de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Van der Linden vindt
dat jammer. „Het is niet vol te hou-
den om als kleine gespecialiseerde
organisatie door te gaan We moeten
helaas overgaan naar een grotere
structuur met meer opvangmoge-
lijkheden. Ondanks de grotere con-
curentie van de universiteiten kun-
nen we door onze ervaring nog
steeds een produkt leveren waar be-
leidsmakers wat aan hebben."

frank hilbrands

lirnburgs dogblad vrijuit



Vakantie&.Regreatie'M
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie e,n reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 >sgy

Vakantie In de Ardennen. T.h. vak.app. 4-5 pers., in mooi
vakcentrum. Prijzen: Paasvakantie v.a. ’ 275,- p.w.; zomer-
vak. v.a. ’ 385,- p.w., weekend en midweek v.a. ’ 99,-. Folder
en ml.: Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België. Tel. 09-328765.9702. Ned. sprek.

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R

SIËSTA CAMPING EIFEL. Verh. stacaravans, trekkers-
huisjes. Reserv. eigen caravan en tent. Aanvr. prosp.
Pb. 123,7000 AC Doetinchem met bijsluit. f 1,50 postz.

WD-61R

M^^^L waar u zich— volkomenHotelAm Berghanc thuisvoelt
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen Bad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers met KTV, op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/ten-as, 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.

3 dagen Schloß Dhaun l*Z^p' dans'■"■ wapenzaal

rtddergewe... Schloß verl. Spiesbraten-eten. bar 4 m onder de aarde.
Alles mcl. vanaf DM 135.Kegelbanen, huifkartochten. Voordelig 7-dg.
"arrangement. Brochure en informatie:
Burg-Hotel. 0-6570 Schloß Dhaun b Idar-Oberstem Tel. 09-49-6752 2668

u s~.^/) yn / D-4518 Bad Laer 1J^Wr^tU^ A^CCfCC^Tel. 09-49-5424 9096
JE? *>* *"* Gastvnendeli|k en rustig

A^^"^ ° Binnenbad, mcd. badenafdeling. cosmetica, dieet, volkost.CggSgy £ 15.000 m2parklandschap m. tennisp... sport- en
*"~"** spelruimtes. Kmr. m. do-we, balkon, tel , appartementen

Brochure aanvragen.

JÜfc«".. JfoteTrfmss/èir
oomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens

Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheun
Set zijn heuvelachtige. bo_n)ke

<
omgevmg. Kamen met

Ugbad. toilet, ktv, muil-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar. en Kondnorei_
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(naar keuze door de week of in het weekend)

Incl. gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner

yS—>s Kleins Wiese
/[ **y*-s Familiair geleid comforthotel
Il Individueel - behaaglijk - gastvriendelijk

jjJKï Fantastische, vrijstaande ligging in het wandel-
IMRI* gebied Hunau, direkt aan het bos.

Wandelen en ontspannen in een heerlijke bos-
o lucht Uitgebreide informatie en arrangements-

/^_i"n^\ aanvragen. Kneippkurorl. Tel 09-49-2974 376
'\__7_- U D-5948 Fredeburg Sauerland__ « Vakanti* in het Beiers* Woud

Pension ■ Restaurant ■ Cate „Zum Witikosteig"

JW^^^^^AW Staal' anerk Ernoiiingsort Lackenhauser 51, 800 m. D-8391 Neurei-
fej„ fl*E I chenau Ontspannend en avontuurii|k m elk jaarget^de Comt kamers

3 I vanat DM 1750 mcl ontbot, solarium, swimmmgpooi i hms, interes-
■■■BEHH santé uitstaptes, neertitke wandeltochten mogelijk Vraagt o onze bro-

chure aan Tel 09-49-8584 258

Bayer. Wald
Voor u het ideale pension voor een gezellige vakantie.
Kamers m. Do/w.c, tv-aansluiting, tv-kamer v. gasten,
uitgebreid ontbijtbuffet, 's avonds warm en koud buffet,
Staatl. anerk. Erholungsort, verwarmd zwembad, tennis-
veld, bosrijk, uitstapjes mogelijk. Vak.won. vrij v. 4 pers.
Brochure aanvragen.

Café-pension Spindler
0-8441 Haibach üb. Straubung. Tel. 09-49-9963 883

CÓTE D'AZUR BIJ FRÉJUS. Wooncaravans met eigen
douche en toilet. Mooi zwembad. Inl. folders: Wilmar
Caravans, tel. (070) 3463220/ 3652802. FA-61R

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België. Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Esp 51 -
5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).

CÓTE D'AZUR BIJ FRÉJUS. Wooncaravans met
eigen douche en toilet. Mooi zwembad. Inl. folders: Wil-
mar Caravans, tel. (070) 3463220 / 3652802.

KAMPEREN IN FRANKRIJK. Bungalowtenten te huur
op camping De la Pélonie, Dordogne, p.w. mcl. kamp-
geld / 365.-. Voor tent- caravanbezitters plaatsen van
100 m 2beschikbaar. Folder bij eigenaar: Cederhage 24,
9501 TX Stadskanaal, 05990-17355. FA-61 R

LA SALVETAT-HTE LONGUEDOC camping 'Gouda!'
ruime staanpl. verh. caravans/chalet, 2 km van Lac de
La Raviege, tel. 05165 - 2426 / 05176 -1773. Fa-61 R

CORFU Vak. won., 2-8 p., alle vlak a. zee, v.a. ’ 125.-
-p.w. Evt. ook vlucht met£o% kinderk. Bel voor GRATIS
PROSPECTUS: Ross Holidays, 05908-17274.

GC-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. ’ 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

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

POESTA REISWINKEL - specialist voor Hongarije heeft
vak.huis al v.a. ’ 295,- p.w., campings, hotels en div.
paardrijprogramma's. Pendelbus div. opstapplaatsen

’ 245,- (kind. korting). Als u een goed geregelde, maar
toch vrije vakantie wenst, bel voor gratis folder (ook in
het Hongaars) 055-412114. HO-61R

12-DGSEREIS HONGARIJE / 1385.-. Incl. vervoer per
luxe touringcar, overn. op heen- en terugreis, overn. in
Sopron, Eger en Budapest, halfpension, excursies en vi-
sumkosten. Vertrekdata: 7 mei en 3 sept. Vraag ook
naar de uitgebreide folder met o.a. pendeldiensten, va-
kantiewoningen en campings! Rapide Tours, Tynaarlo,
05921-43300. t"w""

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND
Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Londen,

jeugdherb. enz. treft u aan in de folders van ALBION.
Bel nu 01140-16188, ook voor uw overtocht wilt u be-
slist met ALBION in zee. GB-61R

VAK.HUISJES t.h. ook Londen. Inl. en gratis '90 brochu-
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893, 1081
BH Amsterdam (020) 442161.

I Musicruise!
BEKIJK DAN EENS WELKE VEERDIENST

HET LEUKSTE PROGRAMMA HEEFT.
Een overtochtwaar 'live' muziek in zit dat is wat
Olau u te bieden heeft. Een scala van internationaal
bekende artiesten treedt voor u op. Olau heeft een
swingend programma gearrangeerddatelke lief-
hebberals muziek in deoren moetklinken. Van dixie-
land tot een optreden van Middle of the Road.
Van Maywood tot Frank Ashton. En tijdens de op-
tredens bent u vrij om te genieten van alle
andere luxe die Olau te bieden heeft. Zon korte
musicruisevan Olau swingtwerkelijk de boot uit

MUSICRUISE
Olau biedteen komplete
agenda metvele
muzikale voorkeuren.

sx_l___i_3 ftflEfi) dienstenbetreft weten
?^P&3p//J3 j^fif we datook daar ietste

fi_L_i)__2^\^S) horen is. maar meer

" wtfUm WWa mogen wij niet verge-

jf welke veerdienst
tussen Nederland en

Een uniek arrangement Engeland de andere
datbestaatuiteenretour hetnakijken geeft,
en het optreden van be-
kende artiesten en
orkesten aan boord.
Alleen bij Olau per
persoon f"7 O

*

De uitgebreide gids met reis- en hotelarrangementen
ligtvoor u klaar bij alle ANVR-reisadviesburo's en bij de
reizenverkopende banken.
Of bel rechtstreeks met Olau: 01184 -88000.

mmssAMwmOlaU
VLISSINGEN Z+SHEERNESS

Sicilië - Direkt a.d. zee, kiezelstrand, eigen boot, 2 comfort-
huizen, 6 resp. 16 bedden, recr.ruimtes, moderne keuken,
terras, resp. veranda, in totaal 4 badkamers, vanaf DM 80,-
-resp. DM 150,- p.d. Beide huizen op 200 m afstand v.h. sta-
tion. Hans-Georg Staib, Freizeit- u. Kommunikationsbera-
ter D-7535 Königsbach, Am Plötzer 24. Tel. 09-49-

I7232/2440

VOORDELIGE VAKANTIE IN MOOISTE GEDEELTE
VAN PORTUGAL. Te huur grote caravan omgeving van
natuurreservaat. Tel. 03486-2973. PO-61R

Met de nieuwste bussen naar Benidorm, Salou, Calella,
Malgrat, Blanes, Lloret en Tossa. Korte opstaproutes,
vaste stoelplaatsen (dus nooit dringen), roken/niet ro-
ken, Nederlandse reisl. 10 en 17 daagsereizen naar div.
hotels en app. Vertrek elke vrijdag en maandag... en ex-
tra voordelig door verkoop zonder tussenpersonen... In
april kunt u al 10 dgn. naar de zon in een uitstekend ho-
tel v.a. ’ 249.- (hp), mei ’ 297.- (vp), juni ’ 319.-, juli/
aug. ’ 499.-. Paasreizen v.a. ’ 365.-. Vraag folder SOL-
MAR TOURS 040-460560. Sp-61R

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag.
Tevens app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010,
(010) 4130978.

SUPERSTUNT PAASREIZEN
Nu met Fiësta reizen tegen de laagste prijzenI!

" 10 en 8 dagen per luxe touringcar (toeslag Royal
Class ’ 50 p.p.), vertrek op 13 en 14 april. Incl. gratis
ontbijt op de heenreis!

" LLORET DE MAR: Htl. Clipper", halfp., 600 m van
zee, uitstekende maaltijden, ontbijtbuffet, zwembad,
kamers baVdoVtoil. EXTRA: paasdiner op 1e en 2e
Paasdag en sfeervolle live-muziek.
10 dgn. ’ 329 9 dgn.’ 309 p.p.
Extra aanbieding, vertrek 20-4 / 289

" BENIDORM: Htl. Fiësta Park", volp., 800 m van
zee, restaurant met zelfbediening, 2 zwembaden,
bars, amusement. Alle kamers met ba./do./toilet.
10 dgn. vertrek 13april / 519 p.p.

Fiësta presenteert de supervoordeligste reiskrant
van Nederland! Vraag hem nu gratis aan!!
Info/reserveringen:

FIËSTA TOURS HOLLAND
045-322222 LID SGR

Kantoor Adam 020-137459, Brab. 01621-14701, Gel-
derl. 05735-3512. Dag. van 9-22 uur, ook za. en zo.

DENIA, schakelvilla en bungalow te h. van part.,
compl. inger., wasmachine, vlakbij breed zand-
strand, vanaf 14 april vrij, ook hoogseizoen. Bel
voor reservering 045-72.04.04.

NEDERLANDS GROOTSTE NOORD-EUROPA SPECIALIST. |

r-Ê!hV.:V.'Jd^!M _ I
USn§tf£omfortabel en voordelig
kmètyw eigen auto ~"«**.. ~

Wmwegen. gf^ _

ledere dag vaart het uiterst comfortabele autoveerschip
de 'PeterWesse!' van de Larvik Line van Frederikshavn
naarLarvik v.v.
■ accommodatie voor 2,200 passagiers en 650 auto's
■ geriefelijke hutten ■ gezellige lounges, restaurants

en bars ■ bioscoop, sauna en kinderspeelkamer
■ groot zonnedek ■ tax-free shoppingcentrum

■ service van hoog niveau.
Prijzen per enkele reis: passagiers v.a. f 60,-

-huttoeslag v.a. f 18,-
-auto's v.a. f74-,aanbiedingvoor auto's met maximaal

6 passagiers v.a. f 195,-.
Dienstregeling verkrijgbaar bij uw reisbureau of bij de
generaal-agent Burger Nigoco, Postbus 128,
3000 AC ROTTERDAM, tel. 010-4114707.
Theresiastraat 26, 2593 AP DEN HAAG,
tel. 070-3477404.

l.piti_Fllf JHW i— _5Vïyft J" -----------^\,

Vraag nu naar onze uitgebreide INFORMATIE over bus-
pendels, campings en hotelreizen naar Joegoslavië.Ra-
pide Tours, Tynaarlo, 05921 -43300. JS-61R

Wij maken
uw vakantiedroom

waar!
Wist u dateen land vol zon, schonestranden,
schitterende kuituur, gezellige stadjes en
vriendelijke mensen maar 1200km. dichtbij
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aan-
trekkelijk door de lage prijzen. Knip de bon uit

nflAi Zend mij uw informatiepakket
DUN Joegoslavië'9o.

Naam:
Adres: —
Postcode: —
Woonplaats:

In gefrankeerde envelop zenden aan:
Nationaal Joegoslavisch Verkeersbureau
Jan Luykenstraat 12/.OH CM Amsterdam, ol bel 020-750496

Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGR.

JS-61R

CAMPUS Frankrijk. V.a. 12 jr.? Geh. verz. Leiding. Bus,
verblijf, eten, bergbeklimmen, zon, excursies, kano. En/
of computer, Franse taalles? (075) 355380. Ud SGR.

FA-61R

■ MUUM 1

STRAND
o.a. vanaf
SALOU Spanje 334.-
-17 dg. logies, per bus
ALBUFEIRA Portugal 627.-
-15 dg. logies

fnfjfaH KRETA Griekenland 675.-
-15 dg. logies
CORFU flottieljezeilen 784.-
-7 dg. logies

fntibH AGADIR Marokko 795.-
-15 dg. logies
LESBOS Griekenland 795.-
-15 dg. logies
SIDE Turkije 1027.-
-15 dg. logies & ontbijt
MIAMI Florida 1268.-
-16 dg. logies & autohuur

■nËojl Strandvakanties inkl. retourvlucht,
tenzij anders vermeld. Meer infor-
matie en bestemmingen in de gratis
strandbrochure.

B KULTUUR
groepsreis o.a. vanaf
PORTUGAL 1595.-

InHhrß 22 dg. logies, kamperen
MAROKKO 1995.-
-15 dg. halfpension
EGYPTE 2095.- ,
22 dg. logies & ontbijt
INDIA & NEPAL 3195.-
-22 dg. logies
MEXICO 3450.-

R 23 dg. logies
individueel o.a. vanaf
EGYPTE 1355.-
-15 dg. logies & ontbijt
JAVA & BALI 2709.-
-18 dg. logies
Rondreizen inkl. retourvlucht, hotel-

V'l overnachtingen (tenzij anders ver-
InD meld) en tijdens de groepsreizen

Nederlands sprekende reisleider.
Meer informatie en bestemmingen

I in de gratis rondreizenbrochure.

o.a. vanaf■■■ KANOTOCHT Ardennen 495.-
lüDII 8 dg. volpension *

RIVERRUNNING 595.-
Dordorgne
14 dg. logies
DELTAVLIEGEN 749.-
Duitsland
6 dg. logies & ontbijt
Aktievakanties exkl. vervoer.
Meer informatie en bestemmingen
in de gratis rondreizenbrochure.

Bel 071-253603 voor de
gratis strand- of rondreizen-

brochure.
Voor boekingen exakte reisinforma- *£?£

PrSB tic kun je terecht bij de NBBS Reis- (ffl\

l^jl winkel in Maastricht of bel: W

043-212737.

POLEN OPENT HAAR GRENZEN!!!
12-14 en 15-dgs. vakantiereizen naar Polen v.a. f 850.-
-p.p. op basis 2-pers. kamer en volpension. Campingrei-
zen 1e kl. camping kust Polen 10-18 en 25 dgn. v.a.
/ 320.- p.p. Wekelijkse pendels: 3 verschillende routes
Noord, Centr. en Zuid-Polen retours v.v. / 200.- p.p.
Voor inlichtingen en boekingen INTOUR REIZEN tel.
030-626272. PO-61R

★ '■ ★
Unieke 22-daagse kennismakingsreis

"AUSTRALIE-TASMANIE-SINGAPORE"
U bezoekt o.a. Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns,
Darwin, Canberra, Groot Barrière Rif, TheYellow River,
Green Island, Kakadu National Park, Katherine, Philip
Eiland, Singapore en Tasmanië enz. Compleet pro-
gramma met vele excursies! / 8450.-. Vertrek 7 novem-
ber 1990, Nederlandse reisleiding. ImpalaTours lid AN-
VR/SGR, tel. (05178) 16970 of stuur een ongefr. enve-

lop aan antw. nummer 222, 8800 KT Harlingen.

★ ★
DB-61R

goed & goedkoop

TURKIJE
Uit SUPER-voordeelgids

Hotel Kusadasi L.0.,
zwembad, badk., terras

v.a.

598.-
Bel HTC Super-reizen

040-45 61 40 Of 45 7610
TU-61R

Italiaanse Adria Bibione
Vak.won. en bungalows aan
heerl. strand v. Bibione, Ital. Adria
te h. Tel. 09-49-7327.5825

Wilt u eens echt relaxen?
Goede lucht, hoogplateau Tignale ah
Gardameer 600 m, gczell. vak won m uit-
zicht op het meer, gemarkeerde wandel-
paden, honden toegest
Tel 09-49-6172 35432

ra
Vooriaarsarrangementen

in notels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf/ 132,- per persoon
inclusief bootretour,

taxi-vervoer naarhotel af pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tol 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
ETsS vvv terschelling
fcj 05620-3000 E,

* *Zuid-Afrika 'Highlights'.
Unieke 22-daagse
rondreis door Z.-Afrika.
Vertrek: 1 juni of 2478 en
12/10 (hoge korting 60+).
Speciale 'bloemenreis'
met o.a. Namaqualand,
vertrek 20/7 of 3/8. Alle
reizen met Nederlandse
reisleiding. ImpalaTours
lid ANVR/SGR tel. 05178-
-16970 of stuur een onge-
frank. envelop aan ant-
woordnummer 222, 8800
KT Harlingen.

* *AF-61R

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-fO7l, Pb. f9,
7370 AALoenen. BL6IR

DENEMARKEN
Grote keuze uit ± 2500

geheel vrijstaande
luxueuze
PRIVÉ-

VAKANTIEHUIZEN
in alle prijsklassen en ver-
spreid over heel Dene-
marken vindt u bij Sol og
Strand. Informeer bij uw

reisbureau of bel:
BURGER NIGOCO

(ANVR/SGR)
010-4117048.

DE-61R

Onvergetelijke ruitervakantie
beleven jullie, 9-18 jaar, op een
mooie gel. boerderij in de Eifel. Pri-
ma njterrein, manege, veel dieren.
Speciale aklie: VP 45 DM. mcl. 2
lesuren p.d.
Fam. Schmitz, Zungerhol, D-M43
Eppenberg. Tel 09-49-2853 664_

Franken Hallbergen Gasthaus. Pension „Zum Stem**
biedt kmrs m do wc. balkon, eigen slacht, verw /wembad b huis, tumterras bai-
becuepl, kegelbaan. vissen. tennis,
paardrijden, buspl Kinderkorting Brochu
re VP vanat 34 DM. XP vanal 29 DM LO
vanat 22-24 DM Fam Huckmann. D-8617
Maioldsweisacn Birkenteld Tel 09-49-

-9532 385.

Rust en ontspanning in het
Beierse Woud vindt u in

Pension Jodlbauer
Ólberg 15, D-8359 Schóll.ach. Tel.
09-49-9907 289 Ons lamiliebedrijl
biedt u kamers m. do wc, uitge-
breid ontbijt, avondeten naar keu-
ze. Gezelligheid bij huismuziek

Schmuqglerhof
Een rustikaal prachtstuk a.h. Nat.
Park Bay. Wald. Oergezell, atmo-
sfeer, comf. kmrs., paarden, tuin-
derij, eig. wildweide.
Fam. Butscher, D-8352 Grafenau.
Tel 09-49-8552 4937

Vakantie op de boerderij
Schiereiland Eiderstedt

b. Husum
Vanaf 1-7-90comf. vak.won. m.

woon- en 2 slpk.. gescheiden do.,
w.e. tv. kooknis. enz.

Tel. 09-49-4864/227
Haibach - Beierse Woud!

ErhOi-ingsort Nieuwbw -pension Familie-
bedrijf Alle kmrs m do wc en balkon
Zeer comfortabel ingericht Verwarmd
zwembad en sportvelden in dorp. Centrale
ligging, bosrijk, recreatie- en w-kamer,

keuze-menu, ook geschikt v groepseizen
HP 29 OM, VP 34 DM, kmrs m. etage-
douche HP 22 DM, VP 27 DM A.u.b. bro-

Ichure aanvragen
Gast.pens. Hirtreiter, Dorfplat/ 6,
D-8441 Haibach. Tel.* 09-49-
-9963527

____H
________

vCÜ!_^___! ShcA .__^^fc

.
Vakantieworv
Hotel Zum H>

Binnenbad Brochurel
Gerhard-Radke^
Tel 09-49-6056

D-6483 Bad Soden-S

Vak.won. nwb.. 4 p-«
dingen/Bodenmeer
Uit-ich! op meer, 5 min vit
Voorseizoen DM 75 p d. "90 DM pd Tel 09-49-7051

Odenwal
Café-Pension „Ztf

Rustige ligging a bos. _nis

VP 37 44 DM. HP 32 39 I
aanvragen' D-6126 Brom.acrt
Fam. Winflisch Tel 09-49-606

Ostseeheilbad Da»
Comfortabele vakan1
'huizen bemiddelt SP
lach 100, D-2335 Dam.
49-4352 5211 I

Bretagr
Vakantie op een an-*

Vakantiehuizen m. indivi
Vacances Parvel
Fe.ienhausve.mil

Inh. Jacques Par»
Oberstr. 25 D-5210 TroÜ

09-49-22845g

10-DAAGSE
RONDREIS md
voer,alle overn*
alle maaltijden 'sies vanaf / 1.59
ke 10-daagse
op prachtbool
’1.875. Folder
(050) 145800,
333033, (020)
ANVR. J

Egypte trektocht
’1795, 15 dgn.
mcl. vliegreis, W
Div. vertrekdata-
Djoser 071-1264

IN
SCANDIK
KUNT U r

VOLOP V/
ZON
ELKAAI

VAARW/
tezit|

h Ji

SCANDINAVIË
RUST IN EEN Of%
REPTE NATUL
WATERSPORT
VISSEN, MAAR
ROND TE TREK^
DOOR DE IMP'
RENDE NATUUR ',

GENIETEN VAN
SENDE STEDEN É,
MET DE COMFO^
BELE STENA Ulf^,
STEEKT U ZO
NAARZWEDE'-
NOORWEGEN
VRAAG DE INF0'
SKANDIC AU'
VAKANTIE BROCH

A.
BIJ UW REISBURf
OF BIJ: /

MJwm[4 /'i

I lINFO^Sdetopvaneubo^j
VAKANTIEGENiei^piPOTTEBAKKE^ ,

(

9718 AG GRO^
TEL. 050-14320°
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de hoogte en sterkte van de zee-
reep, de deltakering in de binnen-
duinen en als derde poot het tussen-
liggende gebied. Het is deze norm
die al in januari werd aangetast, al
had men toen het grote geluk dat de
orkaan op de 25ste niet vanuit het
noordwesten kwam aangebulderd.
Door de stormen van februari is
men royaal onder deze veiligheids-
norm terecht gekomen, doordat
men aan de zeereep opnieuw en nu
heel sterk breedte en hoogte heeft
verloren.

Aan de kans op een doorbraak
wordt (nog) niet gedacht, behalve
dan bij raai 16.60.1. maar daar is
men deze week dan ook meteen aan
de slag gegaan. Rijkswaterstaat
vindt echter wel dat er snel wat
moet gebeuren en hanteert daarom
het overschrijden van deze veilig-
heidsnorm als extra argument voor
een snelle zandsuppletie.

" Hier stond
vorige zomer

nog een
strandpaviljoen

Ameland

storm
over de rode streep

Geschrokken
Het stormgeweld in februari heeft
zowel op Ameland als op Schier-
monnikoog de nieuwe Waddendij-
ken aangetast op een manier, die
men eigenlijk niet had verwacht.
„We zijn daar eerlijk gezegd nogal
van geschrokken." zegt ir. Wil ter
Laak en dan doelt hij vooral op
Schiermonnikoog, waar op grote
schaal de ruim een meter brede ste- ■nen overgang tussen de geasfalteer-
de dijkvoet en de grasmat door de
zee uit de glooiing werd gewipt.

De klei eronder werd daarna uitge-
hold en als het nog even was door-
gegaan, was het eigenlijke zandli-
chaam aan de beurt geweest. Dat
had tot een heuse dijkdoorbraak
kunnen leiden, maar zo ver is het
gelukkig niet gekomen. Opvallend
was wei, dat de doorgroeisteentjes
uit de dijk op Schier een nacht eer-
der sneuvelden dan die op Ame-
land, waar dit euvel zich vooral
voordeed op het westelijk deel van
de Waddendijk.

Vlieland verloor aan de westkust,
zo ongeveer tussen paal 44 en paal
47, nogal wat zand. maar daarover
maakt men zich bij Rijkswaterstaat
niet al te veel zorgen. Heel anders
ligt dat met de noordoostelijke punt
van het eiland tussen de jachthaven
en het eerste strandhoofd, waar
men opnieuw met forse verliezen is
geconfronteerd.

Bij een eventuele doorbraak zou de
achterliggende duinpan tot aan de
Fortweg tijdelijk kunnen overstro-
men. Zorgen maakt men zich ook
over de situatie rondom de eerste
twee strandhoofden. Een eerste in-
spectie vanuit de lucht liet zien, dat
de kolkende zee tussen en rondom
deze hoofden mogelijk gaten heeft
gezogen, die de hoofden zouden
kunnen bedreigen. De strandhoof-
den liggen er nog en ze liggen ste-
vig, zo weet ir Ter Laak, maar na-
der onderzoek is hier wel nodig.

Dat geldt trouwens voor alle plek-
ken waar de stormen de afgelopen
maanden hebben huisgehouden.
Rijkswaterstaat werkt graag op ba-
sis van grondig onderzoek, maar
men weet ook dat men in sommige
gevallen daarvoor niet veel tijd
krijgt. Een van die gevallen is Ame-
land en daar hoopt men snel aan de
slag te kunnen. Want wat het on-
derzoek ook mag opleveren, die
zandsuppletie blijft nodigt. Dit jaar
nog.

durk reitsma

7___L___andsuppletie: een moeilijk
woord in amhtelijke taal, dat tegen-
woordig in stukken van Rijkswater-
staat en andere overheidsorganen
om de haverklap opduikt. Het bete-
kent, heel simpel gezegd, dat de
duinen aan de zeezijde worden ver-
breed door er een enorme hoop
zand uit'zee voor te spuiten. Daar-
bij gaat het dan vaak om honderd-
duizenden, meestal zelfs miljoenen
kubieke meters zand. Op Ameland
is dat voor het eerst - en tot nu toe
ook voor het laatst - gebeurd in
1980. Toen zijn de duinen in het
meest bedreigde gebied, tussen paal
9 en paal 18, dat is ruwweg boven
Nes en Buren, flink verbreed met
2,3 miljoen kubieke meter vers
zand uit het Bornrif ten noorden
van Hollum.

Verwacht werd dat deze zandsup-
pletie voor acht jaar voldoende zou
zijn, maar in 1988 had de zee nog
maar zo weinig uit deze enorme
zandbak teruggenomen, dat een
nieuwe (en dure) zandaanvoer nog
niet nodig werd geacht. Men dacht
zelfs dat dit op zijn vroegst pas in
1992 nodig zou zijn. Vorig jaar al
kwam de vraag op of men tot zo
lang wel zou kunnen wachten. Maat-
Moeder Natuur heeft met de stor-

men van januari en februari aan die
discussie abrupt een eind gemaakt.

Nog dit jaar
Na de zware stormen van 26 en 27
februari is iedereen in Friesland het
er over eens dat Ameland nog dit
jaareen forse zandsuppletie moet
hebben. ~lk ben al blij dat nu wat
dit betreft in Friesland alle neuzen
dezelfde kant op staan," zegt Tony
Overdiep, die als hoofd technische
dienst van Rijkswaterstaat op Ame-
land dagelijks met de zeereep te
maken heeft. In afwachting van die
suppletie zit men op Ameland niet
stil en een van de eerste zaken die
deze week zijn aangepakt, is de ver-
sterking van een stukje zeereep ter
hoogte van paal 16.600, ongeveer
anderhalve kilometer oostelijk van
de strandovergang Buren. De zee-
reep was daar zo smal geworden,
dat een snelle noodreparatie nodig
werd geacht, ook al omdat de delta-
kering in het binnenduingebied
daar nog niet op sterkte is.

Inmiddels is al opdracht gegeven
voor het maken van een bestek voor

re stormen van de
/gelopen twee

Jenden hebben
T^eland fors onder de

dit eiland
iNdende Deltanorm
Foracht. Dat geldt
Uet voor Ballum en

maar wel; .°or het gebied van
ps en Buren. Vrees; '°or natte voeten in
i^es en Buren bij de
ogende zware
il°rm(en) hoeft men
'°°rlopig nog niet te
Jebben, maar

I Hderzijds is de nu

' uidelijk overschreden
|^eltanorm indertijd
natuurlijk niet voor

lets vastgesteld. Die
°rm ligt bovendien

lager dan
e Deltanorm voor bij

K°orbeeld de dijken in
Holland en

geland. Geen
dus dat

geland erop rekent
1 at nog dit jaar de

wordt
die

i?rspronkelijk voor
'y92 op het
Pr°gramma stond.

Nes en Buren bij de eerstvolgende
storm nog niet in het geding. Indi-
rect speelt die veiligheid natuurlijk
wel degelijkeen rol.Avant de Delta-
normen zijn indertijd niet voor niets
vastgelegd. Ze golden als basis voor
de maatregelen die 'na de storm-
ramp in 1953 zijn genomen. Daarbij
werd uitgegaan van nieuwe en ver-
sterkte zeeweringen met wat dan
heet een overschrijdingskans van
1:10.000. Voor een eiland als Ame-
land met bescheiden economische
belangen en minder gevaar voor de
inwoners geldt een veel lagere norm
namelijk HfeOOQ.
Die norm steunt in de berekeningen
van Rijkswaterstaat op drie pijlers:

mee te praten. Ter Laak hoopt dat
het bestek over een week of zes
kant en klaar in Den Haag kan wor-
den aangeboden. Den Haag weet
inmiddels, dat Rijkswaterstaat in
Friesland nog dit jaar een zandsup-
pletie voor Ameland nodig vindt.
Als men dus in het Haagse aan het
rekenen slaat - want de 30 miljoen
gulden die minister Hanja Maij-
Weggen in de stormnacht heeft ge-
noemd, is lang niet genoeg - dan
kan men daar alvast de Friese claim
bij meetellen.

de zandsuppletie, die men dit jaar
nog hoopt uit te voeren, zo vertelt ir
Wil ter Laak, hoofd van de natte tak
van Rijkswaterstaat in Friesland.
Men kan daarbij deels gebruik ma-
ken van het bestek van 1980, al zal
dat natuurlijk op veel punten moe-
ten worden aangepast. Er moeten
nog heel wat metingen worden ver-
richt, vooral ook in de vooroever,
om aan de weet te komen of daar
misschien een deel van het wegge-
slagen zand is terecht gekomen of
dat ook daar veel zand is weggesla-
gen.

Bovendien moet worden uitge-
maakt waar het zand voor deze sup-

pletie zal worden gewonnen. Tien
jaar geleden heeft men dat uit het
Bornrif gehaald. Daar opnieuw
zand weghalen zou misschien gevol-
gen kunnen hebben voor het Born-
diep, dat de westpunt van Ameland
toch al voortdurend bedreigt. Daar
is men dus erg voorzichtig mee.
maar het is wel een relatief goedko-
pe oploss ng. Men zou het zand ook
uit de Noordzee kunnen halen van
diepten tussen de tien en twintig
meter. Dat moet nu snel worden
uitgezocht, maar nu al weet men dat
zand uit de Noordzee aanzienlijk
duurder zal worden.

Op Texel weten ze daar ook van
Veiligheid
In directe zin is de veiligheid van

Bestal Einstein zijn vrouw? „Het was in die tijd heel normaal
dat mannen zich het werk van vrou-
wen toeëigenden en met de eer gin-
gen strijken. Einstein was een heel
normale man," aldus Troemel.
Troemel en Walker werden op de
bijeenkomst van de AAAS fel aan-
gevallen door de hoogleraar John
Stachel van de Boston University.

Hij bestempelde Walker als een
'fantast die de werkelijkheid beoor-
deelt op grond van zijn eigen wen-
sen."

De bewering dat Marie beschouwd
zou moeten worden als de vrouw
die 'Einstein's wiskunde voor hem
heeft gedaan', bestreed Stachel.
Daarvoor is volgens hem geen enkel
bewijs. Haar cijfers voor wiskunde
op het eindexamen in Zürich waren
beduidend lager dan die van Ein-

Steun voor Walker kwam van de
Duitse taalonderzoekerSenta Troe-
mel-Ploetz. Zij haalde de Russische
fysicus Abraham Joffe aan. die de
eerder genoemde gezamenlijke on-
dertekening van de vroege manus-
cripten had aangetoond. De manus-
cripten werden uiteindelijk gepubli-
ceerd onder Einsteins naam. Vol-
gens Troemel-Ploetz maakte Mile-
va ook plannen voor een machine,
die elektrische gebeurtenissen kon
meten. Een patent voor de machine
werd echter aangevraagd onder de
namen van Einstein en een mede-
fysicus.

stem. Hij stelde dat er door de theo-
rieën rond Marie beslist niet meer
begrip zal komen voor de moeilijke
situatie waarin vrouwen rond de
eeuwwisseling in het algemeen ver-
keerden.

Troemel-Ploetz, zo blijkt uit een
verslag van de discussie in het Britse
New Scientist, liet zich door Stachel
betoog niet overtuigen. Ze be-
schreef het gebrek aan erkenning
van Maric's rol als een reflectie van
een breder vooroordeel tegen vrou-
welijke wetenschappers. Nadat
Einstein beroemd werd na hun ge-
zamenlijk eerste werk, beweert
Troemel, werd de vrouw onzicht-
baar, ze is onbekend en van haar
werd niet meer gehoord.

Nico hylkema

rie wordt keer op keer nieuw leven
in geblazen en voor- en tegenstan-
ders maken elkaar op zijn minst

voor fantast uit. Volgens een Russi-
sche natuurkundige waren de origi-
nele manuscripten uit 1905 door
Einstein en zijn vrouw onderte-
kend. Ook uit de correspondentie
van Einstein zou de belangrijke bij-
drage van zijn vrouw aan zijn werk
blijken. In een brief aan haar in
1900 schrijft hij bijvoorbeeld: ..Hoe
gelukkig en trots zal ik zijn. wan-
neer wij beiden ons werk aan de re-
latieve beweging tot een glorieuze
conclusie zullen heben gebracht."

Mk k.f39 het niet kunnen doen zon-
V;,i|kL. Jn Vrouw" Onnoemelijk
k^id°mt dit z'nnetJevoor m cle aI~__ n

Srec)e van mannen, vaak in
\ P°!>ities, die afscheid nemen

i pti C|jn a/beidzaam leven. Het lijkt
&gen Cne en menige vrouw kan een

| % i,' erde hl'k op zulke momen-
WUwelijk s verhullen. Het waar-

iS d|erialte, al dan niet gemeend,
|%n "Pmerking is in sommige ge-
w'en fr°ter dan mannen zouden

! \\v eBeven. Neem nu de eerste
n? BebedVan de grote natuurkundige
\t\ enker van de relativiteits-
i r kn A'bert Einstein- Keer °PNik, ITn de discussie terug op de
k^s "ii hoeverre zijn eerste vrouwISe h ric een belangrijke bij-
"l Ue ' ëeleverd aan de basis
Vri tela,iviteitstheorie. Drie ma-

' Wenuit 1905, alom gezien als
i 'Aussie over het werk van Ma-

het basiswerk achter de theorie lij-
ken die stelling te ondersteunen.
Einstein ontmoette zijn eerste

vrouw toen beiden studeerden aan
het Zwitsers Federale Instituut voor
Technologie in Zürich. Ze trouw-
den in 1904. In 1919 eindigde het
huwelijk in een echtscheiding. Een
onderdeel van de scheidingsvoor-
waarden was de belofte van Ein-
stein, dat mocht hij later de Nobel-
prijs winnen, hij Marie het prijzen-
geld zou uitbetalen. Die belofte
kwam hij drie jaar later na.
Een van de voornaamste bepleiters
van Mileva's bijdrage aan Einsteins

werk is Evan Harris Walker. Hij
stookte enkele weken geleden het
vuurtje weer eens op op de jaarlijk-
se bijeenkomst van de American
Associaüon of Advanced Science.
Hij herhaalde daar de claim dat
'Einsteins woorden alleen al aanto-

nen dat Mileva de mede-auteur was
van de speciale theorie van relativi-
teit. Hij bracht de speculatie naar
voren dat 'de meest grillige ideeën
die de doorbraak betekende in de
relativiteitstheorie van Mileva kwa-
men, terwijl Albert verantwoorde-
lijk was voor de meer formele for-
mulering van de theorie.'

" Voor de stormen liep derij palen door tot de duinen, nu kan er makkelijk een auto tussendoor...
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ERVAREN
ZEEFDRUKKER
gevraagd.

HARRY SCHROEN B.V.
Hofdwarsweg 42, 61 61 DD Geleen, tel. 04490-47231.

Gemeente ETS Simpelveld

Burgemeester en wethouders van Simpelveld roepen sollicitanten op
voor de functie van

TECHNISCH AMBTENAAR
BOUWZAKEN m/v

bij de sector bouw- en milieuzaken van de afdeling gemeentewerken.

Functie-informatie
De te benoemen functionaris wordt in hoofdzaak belast met:- de advisering inzake aanvragen om bouwvergunning;- werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting;- werkzaamheden aangaande rijksmonumenten;- de begeleiding van woonwagenzaken.. Daarnaast dienen de navolgende werkzaamheden in teamverband te
worden verricht:- het toezicht op de naleving van de bouwverordening en

brandbeveiligingsverordening;- het beheer en onderhoud van gemeentelijke objecten;- het begeleiden van gemeentelijke projecten vanaf de begroting tot
en met de nacalculatie;- werkzaamheden inzake aanvragen om subsidie op het gebied van
volkshuisvesting en woningaanpassingen.

Functie-eisen:- een voltooide technische opleiding bouwkunde op HBO-niveau;- goede contactuele eigenschappen;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- ervaring met toepassing van de Woningwet, de Wet Ruimtelijke

Ordening, de Bouwverordening en de Brandbeveiligings-verordening
strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring ’ 3.072,00 tot

’ 4.144,00 bruto per maand (niveau 8). De gebruikelijke
rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Inlichtingen over de functie kunnen worden verkregen bij de heer J.C.
M. Olfen, hoofd afdeling gemeentewerken, of mevrouw H.J.G.
Franssen-Slenter, chef sector bouw- en milieuzaken, tel. 045-440200.
Sollicitaties
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, met uitvoerig
curriculum vitae, binnen 14 dagen te zenden aan burgemeester en
wethouders van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld, met
vermelding van „sollicitatie technisch ambtenaar bouwzaken" in de
linkerbovenhoek van de enveloppe. 57478
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MTS'ers vinden een team bij Fuj
TEAMWORK WERKT BETER ammmmmummmmmmuammmmunm^mmmnmmmummmmmm^^^^-s—-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Al heb je nog zoveel geleerd,'op school of door ervaring,
wanneer je er helemaal in je eentje voor zit, kun je moei- lÜPlijk je enthousiasme kwijt. Samen, in een goed ingewerkt 8 iiffßlti li>team, gaat het een stuk prettiger en wordt techniek IP^%Éir Snmeteen een stuk spannender. ! Ê : Üls^

m § m r% mDE INBRENG VAN MTS-TECHNICIANS §1 f J^ £ Jkm/jfm '%'■
Ons produktieproces is bijna volledig geautomatiseerd. MX ffllP wÊmm^* WDat betekent dat we goed opgeleide mensen nodig heb- H W\wJf\!^^W^^^^^ V'ben om dat proces optimaal te laten verlopen: de techni- ÜKI w^L ,^B
cians. In teamverband houden zij het produktieproces BÉëÖÉs*, vl*J$
nauwlettend in de gaten en sturen ze het eventueel bij, ||^ Isoepel reagerend op problemen. Ook het onderhoud aan WÈ-;tA^w B _H_______. iide machines hoort daarbij. Net zo interessant is het |f *S lÉjk
meedenken over procesverbeteringen en -ontwikkelin- " IS m 'K ll!gen, het overleg met andere technicians en het meepra- Ësf| IjpK *wf..\wHMten over kwaliteit. Bij elkaar heel wat verantwoordelijk- «Pt é JËÊ
heid dus. Mg «é HH §

■'!m i._ i HiéI____________H ■ * . «fe4 ___3__& 9_f:':'-:::: __? * Ja H__l«Ë__i_^____
"" ~ Aantalmedewerk(st)ers Fuji. /I lft ft

110 Hl jT--"" in p*| ""^ fISF nftltfniiilnffwßlTffliMM^^r ;:__r
mo _______ >-,„,-„- | JH| ÉJjteft^ËSlj

-«o ____■
___ i , ~, ■MH_i-----_^—_^_..:_-_&m____________l_NMMm^_____________MlHlll !_-s_i_._-___ 'S hhbj^___HK_^_HHHK9^________ _H________HlMiinii_B-I'

»___■ y<£~" _____ , i
«. ___■ yf geen bezwaar tegen ploegendienst en kun je goed kleu- ( 1- —+*—-—-—"—■" j ren onderscheiden. j Zon spandoek hoef ik niet, maar ik wil wèl graal
' "__. „» nm ,m " !„_, __, „„ " L ~_. Li. ' meer informatie over Fuji, en een sollicitatieformuli*'

JOUW INZET, FUJI'S BELONING
lEDEREEN BETROKKEN BIJ SUCCES Als je al bovengenoemde eigenschappen meebrengt, ! Naam rrV
De betrokkenheid van alle 900 Fuji-medewerkers werkt! dan wil Fuji in Tilburg je graag aanmoedigen om tot top-
Niet voor niets is Fuji dan ook een van de snelst groeien- prestaties te komen. Met de modernste techniek, met ! Aclres —— 1
de bedrijven van Nederland (zie hierboven). In de eerste passende training en opleiding, met een goed salaris en | Postcode/Woonplaats -helft van 1990 hoopt Fuji nog eens 100 mensen aan te met prima secundaire voorwaarden. i
kunnen nemen. In augustus zullen in totaal ruim 1000 ] Opleiding
mensen in de fabrieken voor kleurenfilm en fotopapier g.. /a«a\ -jm *f\-. - | Werkervaring Ja/Neewerken aan emulsion making-, laminating-, coating- en q|J (II I«j 1 /ja 3Jfinishing-processen. De investeringen van Fuji liggen nu * ] Stuur deze bon naar Fuji Photo Film 8.V., 'al ruim boven het miljard. VOOREEN SOLLICITATIEFORMULIER j AntWOOrdnummer 60630, 5000 WB Tilburg.

...._,.-.. „ ! (postzegel is niet nodig) ld/2'|\J|TQ#EDQ DT C \A/TD €\W J Recruitment Section nemen ze graag je naam en
IVI I O CKd ■l# ■■# VY ID Ui adres op om je een sollicitatieformulier en meer informa- ' '\/r__Aril 11/niAn

tic toe te kunnen sturen.

VCKwCLIUIVDAMK je kunt ook direct solliciteren
Schrijf een brief, zonder postzegel maar met vermelding b

Je hebt een MTS-opleiding, of bijvoorbeeld Vapro-B, en van LD/24-3, aan de Recruitment Section van Fuji Photo | A__P I
je werkt graag en goed in een team van leeftijdgenoten Film 8.V., Antwoordnummer 60630, 5000 WB Tilburg.
aan procesbegeleiding, preventief onderhoud en trouble —_
shooting. Verder ben je ook nog gemotiveerd, heb je OF VUL DE BON IN! _P

FUJI PHOTO FILM B.V. I
I , ! _ J

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

en
HANDLANGERS

Sollicitatie na telefonische afspraak
36280 045-254592 tot 13.00 uur.

Maintenance bij Fuji is de
overtreffende trap van onderhoud
Het onderhoud van Fuji's geavanceerde, geautomati- jaren ervaring als onderhoudsmonteur, opgedaan in
seerde produktie-apparatuur beslaat een veel breder een geavanceerde produktie-omgeving, bij voorkeur
terein dan wat gewoonlijk onder onderhoud verstaan aan procesinstallaties. U beschikt over affiniteit met
wordt. Onze MaintenanceSection heeft het namelijkge- personal computers en over een goede kennis van de
splitst in "preventief onderhoud - voorbereiding, plan- Engelse taal.
ning en natuurlijk uitvoering - en correctief onderhoud,
zoals het verhelpen van storingen.Zo wordtonderhoud Net als uw toekomstige Fuji-collega's heeft u een goed
"maintenance": een uiterst belangrijkvakgebied. kleuronderscheidingsvermogen en voelt u zich uitste-

kend thuis in een team. Uw leeftijd ligt tussen de 23 en
FUJI IN TILBURG 32 jaar.
In de afgelopen 6 jaarbouwde Fuji twee fabrieken in Til-
burg voor de produktie van fotopapier en kleurenfilm. WAT HEBBEN WIJ UTE BIEDEN?
De volledig geautomatiseerdeproduktie bestaat uit vier Een verantwoordelijke baan in een harmonieuze omge-
fasen: Laminating, Emulsion Making,Coating en Finish- ving, waar ieders inbreng, zeker als het om kwaliteit
ing. Momenteel werken er bijna900 mensen met demo- gaat, uitermate op prijs wordt gesteld. Fuji stimuleert
dernste apparatuur. Vóóraugustus 1990zullen erbij Fuji vakkennis in breedte en diepte door in- en externe (ver-
nog ongeveer 100 mensen bijkomen. De investeringen volgjopleidingen. Natuurlijk is het salaris goed en dat
hebben het miljard ruim overschreden. geldt ookvoor de secundaire arbeidsvoorwaarden, on-

der andere een prima verhuiskostenvergoeding.
In uw nieuwefunctie als m/v

BELLEN OF SCHRIJVEN
tOfkhni/Mnn manhnninnl Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Recruit-
ICI/l 11111/lUII lIICI/l lUI I II/U I ment Section, telefoon (013) 79 19 11. Uw schriftelijke. . /h/ito ii/ii v reactie - met vermeldingvan LD/24-3 kunt urichten aanmaintenance (MTS-wtb) ues^&szssisz Recru""n'

krijgt u als taak het installeren en testen van produktie-
apparatuur, het vastleggen van methodesvoor preven-
tief onderhoud en het uitvoeren van dit onderhoud.Dat
laatste doet u door het schrijvenvan manuals. U assis-
teert bij de planning, presenteert test-runs en helpt bij
het oplossen van produktieproblemen en het vervan- fl B^gen van onderdelen. Naast dit alles verricht u nog werk- fl___.
zaamheden op het gebied van engineering. I
UW KWALITEITEN
U bent een accuraat werkende MTS'er-Wtb met enkele Bi P^H __■ I

FUJI PHOTO FILM B.V.

Welke radiodiagnostisch laboranten I
verhuizen in 1991 mee naar het nieuwe]

Academisch Ziekenhuis Maastricht? J
______B ,]_______ ______________ _____B_____________________K__. "ii. **. * a ____** __** jr _» _j____p_____u__H o^^^Bßl ■K2*OT&. /^l// (i^M1 Hni^^*,fc_M^^ - -f^W Wr *^^^"Jbl PtÉte,. S^k /^J* .§eiF j

_^BJEsh^___B_9_____________ !IB_____________. '^x_______ff______fl _■ ______ ■ jrf' ___^^ jii^^ j^^.T^^B-Hfih^ ""w^fch^^ jr jjf*^ *'''__A_d^

De afdeling Radiodiagnostiek van hetAcademisch Salaris:
Ziekenhuis Maastricht bestaat uiteen twintigtal Afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal ’ 3.307,^
onderzoekkamers, voorzien van moderneapparatuur voor bruto per maand, conform schaal 806 BBRA '84.
radiodiagnostische onderzoeken w.o. angiografie, D.S.A.,
coronairangiografie, computertomografie en waarbij nog Inlichtingen:
voor deovergang naar het nieuweAcademisch Ziekenhuis Kunnen worden ingewonnenbij de heer M. van Florop,
in februari/maart 1991, een MRI-unit operationeel zal Hoofd Radiologisch Laboranten, telefoon 043-866666,
worden. sein 1584, of bij de heerP. Le Bron deVexela,

De werkzaamheden wordenverricht in een teamvan Personeelsconsulent, telefoon 043-862022.
51 radiodiagnostisch laboranten, 19 administratieve
medewerkers, 9 radiodiagnosten en 8 assistent- Sollicitaties:
radiodiagnosten. Schriftelijke sollicitatiesdienen met vermelding van

vacaturenummer 163/5,zowel op brief, alsop envelop,te
Binnen dezeafdeling bestaat momenteel worden gericht aan deDienst Personeel en Organisatie,

plaatsingsmogelijkheid voor afdeling Arbeidszaken, Academisch Ziekenhuis.. .. . Maastricht, Postbus 1918,6201 BK Maastricht.3 radiodiagnostisch laboranten m/v
vacaturenummer 163/5

Taken: K _j ACADE M I S C N
■ Hetverrichten van allevoorkomende radiologische m -werkzaamheden, zowel in dagdienst als in avond-, "T I C 1/"CKILJ I I

weekend-en nachtdienst. „y^ A. IE lx __. I lIV*^ iV MAASTRICHT
■ Bewijs van bevoegdheidRadiodiagnostisch Laboranten.
■ (Derdejaars leerlingen die in april 1990eindexamen HetAcademisch Ziekenhuis timmert a&°

doen, worden ook uitgenodigd te solliciteren). de weg!

: J
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Onderzoek naar
ervaringen van
mensen die op
het randje van de
dood balanceerden

In een ziekenhuis ergens in
Nederland, op een afdeling waar
geregeld patiënten gereanimeerd
worden, ligt een tekening die
mogelijk een belangrijke rol zal
spelen in een grootscheeps
onderzoek naar bijna-dood
ervaringen. Verpleegkundigen,
artsen en patiënten kunnen vanaf
de grond niet zien wat de tekening
voorstelt. Het papier is door de
cardioloog drs. W. van Lommei zo
geplaatst dat alleen iemand die
erboven zweeft de voorstelling kan
waarnemen.

ze menen wat ze zeggen. Dit zijn
geen charlatans". Veel mensen die
een bijna-doodervaring meemaken,
raken los van hun lijf. Ze zien hun
lichaam liggen. Ze zien medici hun
lichaam reanimeren. „Voor velen is
het op dat moment niet duidelijk
dat het om hun eigen lichaam
gaat", zegt Van Wees. „Ze voelen
zich niet betrokken. Sommigen
schreeuwen: 'het hoeft niet meer!'
Maar erwordt natuurlijk niet gerea-
geerd op hun roepen. Dat ervaren

hebben het over een intense liefdes-
kwaliteit. Dat is afhankelijk van
hun interpretatie. De mensen pra-
ten heel gedreven, heel emotioneel,
over dat lichtwezen. Ze nemen vaak
iets van dat licht, van die liefde,
weer mee terug naar het leven".
Velen zeggen dat zij tijdens die ont-
moeting met het licht hun eigen le-
ven herbeleven. Ze ervaren even-
eens hoe anderen hen hebben erva-
ren. „Er zit ook een leermoment in
die herbeleving", zegt Van Wees.

zij als vreemd. Hun taal wordt niet
meer verstaan. Soms maakt dat
eenzaam". Een aantal mensen gaat
daarna door een donker gebied, of
door een tunnel, zoals sommigen
omschrijven. Aan het eind van dat
gebied, of die tunnel, zien ze een
licht. Geen fysiek, natuurkundig
licht, maar een 'lichtwezen'. „Het
lichtwezen heeft de kwaliteiten van
een persoon", zegt Ruud van
Wees. „Sommigen noemen dat
lichtwezen Jezus Christus, anderen

dieren praten ze weinig", zegt
Ruud van Wees nuchter. „We zijn
van plan in ons onderzoek, tijdens
de diepte-interviews, daar nog eens
extra naar te vragen". Geregeld
ook verhalen bijna-dood-overle-
venden over communicatie met
overleden vrienden en bekenden.
Die communicatie gaat niet via pra-
ten en luisteren. Ze weten innerlijk
wat de ander wil mededelen. Ze ne-
men de betekenis van hetgeen de
overledene wil overbrengen, op een

„Ze zien: dat had ik anders moeten
doen en dat heb ik goed gedaan,
maar bovenal: daar gaat het om in
het leven". Vervolgens beschrijven
nogal wat mensen die een bijna-
doodervaring hebben beleefd een
weide-achtige omgeving, die
christelijk georiënteerde mensen
'de hemel' noemen. Woorden
schieten hen letterlijk te kort om
het landschap te beschrijven. Er
zijn bloemen, er klinkt mooie mu-
ziek, alles is intens gekleurd. „Over

Spanje in de ban van duivelbanners
" Optocht

in
lege
landschappen

dat er in Spanje graven worden ge
schonden, dat er zich gevallen van
'duiveluitdrijving' voordoen en dat
er. net als in de rest van Europa, on
getwijfeld aanhangers van 'satan'
opereren. Maar om te beweren, da
'Satan Spanje in zijn greep heeft.
zoals het weekblad Tribuna vorige
week schreef, lijkt op zijn minst
overdreven.

Occult

Ifiien
treedt een patiënt die op

Pdje van leven en dood ver-
Jbuiten zijn lichaam, in die ka-
r'isschien ziet die patiënt de
fng- En misschien kan hij la-
h^r terug onder de levenden,
l'en wat precies op het papier
I Dat zou heel mooi zijn voor
fderzoekers. ~De kans is niet
P°t dat het gebeurt", haast de
Hoog Ruud van Wees, een
N onderzoekers, te zeggen,
[die kans is niet groot. Slechts
Reent van alle gereanimeerde
pten dietot nu toevoor het on-
R zijn ondervraagd, maakt
ng van een bijna-dooderva-

po luidt een voorlopige, voor-'Be uitkomst van het onder-

'Het onderzoek wordt uitge-
-1 onder vijfhonderd patiënten

" tiental ziekenhuizen in het

iK-el toevallig zijn wanneeres in dat kamertje met die te-
tëeen uittredende de voorstel-
°u opmerken. De tekening is
£en zijlijntje in het onderzoek
".na-doodervaringen dat mo-

wordt gehouden. De opzet
de wetenschappelijke metho-
achterhalen hoe vaak een bij-

voorkomt onder
e" die gereanimeerd worden,
e Precies ervaren en waarom
''gen wel en anderen niet een■doodervaring meemaken.

|*
er willen de onderzoekers (be-
*an Lommei en Van Wees de

!£N.B. Vissel, de psycholoog
J- Meijers, onderzoeksmede-
ster Imka Jacobs en coördina-
'"a Vonk) weten hoe een bij-
|°dervaring de persoon in zijn:re leven beinvloedt. Ook hete'tsgehalte van de bijna-dood-
'ng wordt onderzocht. Ruud
Vees: „lemand die boven zijn
'ii heeft gezweefd, kan vaak
ïs vertellen hoe de artsen in dewaren met het lichaam en wat
_dat moment tegen elkaar zei-
vatuat kan je toetsen aan de hand
Peratieverslagen en door de

die ter plaatse waren te me-
n". Ruud van Wees bestu-

Qe het verschijnsel al eerder,, 2|jn scriptie. Hij raakte gefas-

' rd. En nog steeds raakt hij niet
'Praat over het fenomeen bijna-
ervaringen. Zelf heeft hij niet.e .gelijk ervaring. Maar als je

C^raagt: zou je het wel willenl "'aken, antwoordt hij stellig:

' waarom niet?". Wat is eigen-en bijna-doodervaring? „Een
P"doodervaring is een herinne-
"aan een beleving tijdens een

de van bewusteloosheid, die
ard is aan een kritieke lichame-

definieert hij. „Het
. Sschien een droom, misschien, dnie'. Het is heel indrukwek-
» Wanneer je mensen erover
r vertellen. Aan de manier
°P ze erover praten, merk je:

18,
ügubere vorm van abortus,

|iivïSme' biJgeloof-
P m. 'ü'tdrijving of een door de
M nj

'a gevoede overdrijving? Er
mhc die de tragedie van
Ii Guardia metrheid kan kwalificeren.

üjr ls wel dat haar dood het
v- re gebied tussen religie en
Hij e kunst in Spanje weer:u rde aandacht heeftVht.
i( |e r̂°uw komt in Granada om

Ir .nCn na een sess'e van exorcis-Iklt , md<ï El Pais het zonder op-I c .te _ .derven voor Satan' viel erVlen'n een van de talrijke week-
\ v

te lezen. En een ander blad
\)\ erfraaid met 'onthullende'
_| et)' te melden 'dat bloedige ri-
'4itDM n duivelse sekten in Spanje, al toenemen._ a.
"ge a. e'ding voor de even plotse-
e _pa.s extreme belangstelling van
'^ta nSe med'a voor exorcisme

'" rnaIl'Srne vormde de dood, ruim
\ a nd geleden, van de 36 jaar
?ür0 ncarnacion Guardia, en de
Sljl^gende arrestatie van een
?v.|| riend\ de 47-jarige Maria-,Qlgenejo Fuentes en twee nichten.

,i*UeioS-cle aanklacht zou Mariano
Sier'" Granada bekend als 'El
."klte/0 (wat letterlijk 'banket-
%' Qf '„maar figuurlijk 'scharre-
%ra- l?mand, die met iedereen
Ndio betekent) zich hebben
h eri

g Bemaakt aan duiveluitdrij-_ e afir?llSnandelingen met dode-
-1,1 da XP: De nichten zouden

rblJ hebben geassisteerd.
k^rt,a
pt-ler

, Wordt onderzocht of 'El
a;- een ''legale abortus op°t. d ac'°n Guardia heeft uitge-

V*e anHtopsie wees nameüjk uit
L*8 en h 7rhalve maand zwangerhKZ ,g had gebloed uit haar

.Jo dn_.Us' wat zou ziJn veroor-
<<<f, u°r haar met een ijzeren
,'Vh,r;werken- Het slachtoffer*?" het d-2lJn overleden als gevolg
J"1 rmken van een brouwsel
C cr'ngszout en olijfolie.

Onlangs verscheen in Spanje het
prachtige fotoboek 'Espana Oculta'
van de fotografe Christina Garcia
Rodero. De schrijver Cees Noote-
boom daarover: „Maskerades, ver-
kleedpartijen, rituelen, optochten
in lege landschappen, mensen met
reuzehoofden, boeren met bis-
schopsmijters, mannen die voor lijk
spelen, vrouwen die zich op hun
knieën door de modder bewegen,
een absurde biecht, het gevecht met
de stier, monsters, gekken, boete,
geilheid, beelden uit een Spaans pa-
nopticum waarin veel Spanjaarden
zich niet meer zullen herkennen,
een occult, zwart en verborgen
Spanje dat voor een deel bezig is te

verdwijnen en dat haast niet meer
te rijmen valt met het andere, nieu-,
we Spanje, dat van progressie, de
ontkerkelijking, de computers, de
nieuwe rijkdom, de moderne kran-
ten."
De dood van Erncarnacion Guardia
past in al zijn gruwelijkheid in deze
opsomming, net zoals de leegge-
roofde graven, de omgekeerde
kruizen en de daaraan gekoppelde
verhalen en fantasieën. Maar daarin
is Spanje niet uniek.
Want wat Nooteboom de 'de oude
riten en gebruiken' noemt, 'die te-
rugreiken naar een Europees verle-
den, taferelen die een wilde en bar-
baarse bijsmaak hebben, mengels
van geloof en bijgeloof. Keltische
en Iberische herinneringen, waar-
van niemand meer kan zeggen hoe
oud ze zijn en uit welke mist ze ko-
men aandrijven' kan evengoed wor-
den teruggevonden in Frankrijk,
Groot-Brittanié of in ons eigen Ne-
derland. En er is altijd weleen
krant of ander medium te vinden
om er een sensationeel tintje aan te
geven.

Ruud de wit

" Occult,
zwart en

verborgen
Spanje...

Pastoor
Een aantal dingen in deze lugubere
zaak lijken vast te staan. Eén daar-
van is dat Mariano el Pastelero en
het slachtoffer tien dagen voor de
fatale gebeurtenis ook al aan een
sessie hadden deelgenomen in het
huis van haar nichten. Paar zou, al-
dus een tante, 'de geest van een
overleden broer huishouden' en
zelfs 'met hen het bed delen.

Deze tante was een maand eerder
hierover te rade gegaan bij de plaat-
selijke pastoor, José Montero, met
het verzoek om gewijd water in het
huis te komen sprenkelen. Maar
deze had haar aangeraden zich tot
een psychiater te wenden, waarop

de hele familie verontwaardigd be-
sloot zijn kerkdiensten te boycot-
ten.
Alle ingrediënten dus voor een
smeuiig verhaal en meer dan vol-
doende voor de Spaanse sensatie-
pers om flink uit te pakken. Van-
daar dat er nu overal in Spanje ge-
vallen van satanisme; exorcisme en
heidense rituelen worden gesigna-
leerd, gelardeerd met de meest gru-
welijke details.
Zo wist een weekblad te melden dat
in Leon de politie op het spoor is
van een sekte die mensenoffers
brengt, al dan niet onder invloed
van drugs. De slachtoffers zouden
kinderen van illegale Portugese en
Marokkaanse immigranten zijn.
Maar de politie wees het verhaal di-

reet naar de de mesthoop van de
sensatiejournalistiek: „Wij kennen
die verhalen, maar er is geen enkel
bewijs: geen doden, geen vermis-
ten, geen stoffelijke resten, niets
dus."
Ook in Toledo zijn de afgelopen
weken 'zwarte missen', schendin-
gen van kerkhoven en geheime sek-
tes opgedoken. In deze mooie Mid-
deleeuwse stad wordt verder ge-
sproken over de handel in menselij-
ke resten en een weekblad berichtte
dat er een 'papa satanico' is geko-
zen, een 'duivelse' of 'zwarte'
paus', met een eigen raad van 'bis-
schoppen', maar ook hier bracht
een nader onderzoek niets con-
creets aan het licht.
Natuurlijk zal niemand ontkennen.
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Aards gedoe' teleurstellend
hele directe manier waar. Vervol-
gens komen ze een symbolische
grenstegen. Dat kan een rivier zijn.
een hek of een deur. ..Zij voelen bij
die grens: als ik hier overheen ga, 'kan ik niet meer terug naar het nor-
male leven", zegt Van Wees.
„Sommigen gaan vervolgens de
hele weg weer terug. Anderen ver-
liezen bij die grens opnieuw het be-
wustzijn en bevinden zich weer
plotseling in hun lichaam". Niet
zelden krijgen mensen iijdens hun
bijna-doodervaring een opdracht
mee. „Die opdracht is soms heel
concreet", zegt Ruud van Wees.
„Jouw tijd is nog niet gekomen, je
moet nog kinderen grootbrengen,
bijvoorbeeld".

De bijna-dood-overlevenden zien
in 99 percent van de gevallen, zo
blijkt uit eerder onderzoek aldus
Van Wees, hun ervaring alszeer po-
sitief. Als zij terug zijn, zijn ze niet
zelden teleurgesteld over 'het aard-
se gedoe' en hebben zij heimwee
naar hun onaardse belevenissen. De
bijna-doodervaring brengt een
transformatie teweeg in hun leven.
Ze proberen dat vredige gevoel in
hun wereldse bestaan zoveel moge-
lijk terug te vinden. Ze staan ope- Jner voor godsdienstige beleving en
zelden zijn zij nog bang voor de
dood. Allemaal goed en wel. Maar
in hoeverre maken bijna-dood-
overlevenden hun belevenissen ook
daadwerkelijk mee? Kan dit alle-
maal verbeelding zijn? Het kan. Er
zijn wetenschappers die beweren
dat vlak voor de dood intreedt de
hersencellen zich op een bepaalde
manier ontladen waardoor de per-
soon een 'tunnelervaring' krijgt.
Het gelukkige, vredige gevoel,
waarover bijna-dood-overlevenden !
vertellen, kan verklaard worden uit
de afscheiding van de stof endorfi-
ne, die in de hersenen vrijkomt in 'situaties van grote inspanning of in
kritieke toestanden. Endorfine is
een morfine-achtige stof. Ruud van
Wees ziet hier weinig in. Dit soort '.
theorieën dekken niet de lading.
meent hij. Het zijn hooguit "deel-
verklaringen. Hij vertelt van een
man die tijdens zijn bijna-dooder-
varing zijn overleden vader ont-
moette, die hij tijdens zijn leven
nooit had gekend. Deze man wist
niets van deze biologische vader,
omdat zijn bestaan door zijn moe- "der en zijn sociale vader verborgen ',
werd gehouden. Zijn beschrijving
van zijn echte vader bleek later te
kloppen. Moeder kon de waarheid '"niet langer achterhouden. „Er ko- ',
men mensen terug met kennis die ze
niet konden weten".Op 31 maart
houdt de Stichting Merkawah (post-
bus 79, 1230 AB Loosdrecht) een
symposium over bij na-dood erva-
ringen in De Flint te Amersfoort.

annemiek veelenturf

vrijuit



Limburgs Dagblad

.Vakantie & Recreatie

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R

ALLEENGAANDENREIS
LLORET DE MAR. Vertr.
20 april, 10-dgs. busreis
htl. Athene halfpens. kmr.
do/tlt geen 1 pk toeslag
mcl. 3 excursies ’ 445.-.
Vonk Reizen lid ANVR/
SGR vraag uw reisburo of
bel 05178-16555.

SP-61 R

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 C<*W&_
SUPER COSTA BRAVA

VOORDEEL. Vertr. 20, 27
april en 4 mei 1990. 10-
-dgs. busreis mcl. app. di-
rect a.h. strand in Lloret
de Mar, 2 pers. ’ 175.-, 3
pers. ’ 160.-, 4 pers.
/ 150.- p.p. Toeslag zee-
zicht / 50.- p.p. Vonk Rei-
zen lid ANVR/SGR vraag
uw reisburo of bel 05178-
-16555. SP-61R

Paquera Mallorca.
Eerstkl. vak.won. m. vloerverw.,
15 tennis-zandpl., 2 sw.pools,
restaur. sauna, zeer rustig enz.
Tel. 09-49-6201 15533 ot 61065

15 DAAGSE KENNISMA-
KINGSREIS. Vertrek 21
april v.a. luchth. R'dam, 2-
kmr. app. in Milfontes in-
clusief 4 dagexcursies
met Ned. reisl. vanaf
’605.- p.p. Vonk Reizen
lid ANVR/SGR vraag uw
reisburo of bel 05178-
-16555. PO-61R

SUPERPORTUGAL VOOR-
DEEL. Algarve 15 dgn.
v.a. luchth. R'dam. Ver-
trek 21 april mcl. app. in
Vilamoura of Praia da Ou-
ra v.a. f 545.- p.p. Vonk
Reizen lid ANVR/SGR
vraag uw reisburo of bel
05178-16555. PO-61 R

aKtCENTEMSCAL

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor de fietsva-
kantieganger.
FIETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fiets vakan-
tiewinkell
FIETSKAMPEER-
REIZEN
Van eenvoudig tot zwaar.
Bijvoorbeeld Frankrijk, Ita-
lië, Zweden, Oost-Europa,
Spanje. Maar ook Ameri-
ka.
Meer weten of boeken. Bel
de Fietsvakantiewinkel!
FIETSHOTELREIZEN
Dé reisgids boordevol
fietshotelreizen naar 16
landen. Van België tot
Spanje, Zweden, West-
Duitsland, Oostenrijk, En- j
geland, lerland, Rusland, <Amerika en zelfs China.
Vraag de reisgids aan en
boek bij de Fietsvakantie-
winkel I

03480-21844
Fietsvakantiewinkel,. _oJan de Bakkerstraat 14

jS^jJs». 3441 EE Woerdenj*YaniAr) (aangesloten bij
l^/CO^Cy netGarantiefonds)

Hinkelstenen? - Nee, maar ook dit
jaar weer vakantiehuizen in Bretag-
ne. voor elke smaak en portemon-
naie, bemiddelt Hinkelstein GBr,
Peter Heider, Trillenbuhlstr. 17.
7777 Salem. Tel. 09-49-7554 1402
(mevr. Hupfeld tot 19.30 u.)

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

f&3
rrOVInCIG Bureau Bibliotheek3Jw|Fu ■ " i Postbus 5700

VJ£22J LIITIDUrCJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend,
M73/12-90 dat zij bij besluit van 20 februari 1990nr.

Br 55886 aanAutodivisie Volvo Car B.V. onder
een aantal voorschriften een vergunning heb-
ben verleend ingevolgede Hinderwet en een
ontheffing als bedoeld in de Verordening
Grondwaterbescherming Limburg 1989voor
hetuitbreidenvan het Onderdelen Distributie
Centrum van Carpac International B.V. met
een hoogbouwmagazijn gelegen Dr. H. van
Doorneweg 1 te Bom. Het besluit en alle ter
zake zijnde stukken liggen ter inzage van
26 maart 1990tot 26 april 1990 en wel:- in
hetProvinciehuis te Maastricht (bureau Bi-
bliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuisvan Bom, tijdens de werkuren en
bovendien dinsdagsvan 18.00uur tot 21.00
uur in de OpenbareBibliotheek Prins Bisdom-
straat 7 te Bom. Tot laatstgenoemde datum
kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State door: a. de aanvrager; b. de betrok-
ken adviseurs; c. degenen, die overeenkom-
stig artikel 20,21 of22, tweede lid of28, eerste
lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niel in staat is ge-
weest (overeenkomstig voornoemde artike-
len) bezwaren inte brengen. De beschikking
wordt na afloopvan de beroepstermijn van
kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en mettoepassing vanartikel 107van de
Wet op deRaad van State een verzoek is ge-
daan totschorsing van het besluit dan wel tot
hettreffen van een voorlopigevoorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan de Voorzittervan deAfdeling
voor de geschillenvan bestuurvan de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Graven-
hage. Hetverzoek tot schorsingof tot hettref-
fen van een voorlopige voorziening moet
eveneens worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Inplaats van mooie
praatjes: 'n Eurocasion

van Sondagh.

El Eurocasion
Voor'nCitroen is het altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh BV De Koumen 34-36 Heerlen045 (22 3300)
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heks dood is. ben ik onder de pannen." zegt hij regen Van
der Meer.

Odem helemaal niet voor te komen, maar dat wist hij niet.
NeefBlom is wel zwaar teleurgesteld, maar aan niets schul-
dig.

5. Onverbeterlijk?
Het komt zelden voor dat een verdachte die eigenlijk min
of meer op heterdaad betrapt is, zo spijkerhard blijft ont-
kennen. Bewijs is er te over: de huishoudster heeft hem
herkend, de bouwvakkers hebben hem het mes over een
schuttingzien gooien, zelfs de kapper die het mes heeft ge-
leverd is gevonden. Daar zit een stukje huid aan dat precies
past in een wondje aan de vinger van Wiebren. Maar deze
brengt iedereen tot wanhoop. „Ik geef geen inlichtingen
aan vreemden. Niemand had zich aan mij voorgesteld."
zegt hij later tegen de president van de rechtbank, als deze
gewaagt van zijn onbegrijpelijke zwijgen tegen de politie.

Is hij eigenlijk wel bij zijn verstand? De psychiater dr
J. Scholtens ontdekt geen ziekelijke afwijkingen, maar
verbaast zich wel over het zeer eigenaardige karakter van
de man en diens komediespel. Het lijkt of Kromhout van
der Meer voortdurend iets opvoert, maar met welk doel?

Na zijn ontslag uit de gevangenis is hij naar Den Haag ge-
komen, zijn gezin heeft hij in Emmen achtergelaten. Ver-
scheidene instanties hebben zich met hem bemoeid. Hij is
enige tijd als huisknecht in dienst bij een ingenieur. Ook
daar hangt hij de meest vreemde verhalen op en ten slotte
is hij dreigbrieven gaan schrijven waarin de ingenieur
wordt verteld dat hij zijn huisknecht moest ontslaan, op
straffe van allerlei vreselijks. De ingenieur heeft hem door
en ontslaat hem inderdaad, maar blijft achter met de vraag
wat deze kwibus met zijn brieven wilde.
Tegen Blom doet hij het voorkomen alsof hij op het punt
staat een groot bedrag aan geld te krijgen. Op een ander
adres waar hij een blauwe maandag werkt ontvreemdt hij
een medaillon, waarvan hij iemand van de reclassering
tracht wijs te maken dat het 'een herkenningsteken van de
dragers van een groot geheim' is.

De psychiatrie is een jonge tak van wetenschap in 1929, en
welke criteria dr Scholtens aanlegt bij het onderzoek naar
iemands geestelijke vermogens, is niet bekend. Maar alles
bij elkaar maakt Wiebren Kromhout van der Meer op zn
minst een psychotische indruk. De rechtbank neemt niette-
min aan dat hij toerekeningsvatbaar is. Het laat hem koud,
hij ontkent. „Het moet mijn dubbelganger geweest zijn."

De justitiegaat in deze zaak nogal voorzichtig te werk. Dat
kan heel goed iets te maken hebben met de zaak Gtessen-
Nieuwkerk, die in 1929 voor de rechtbank speelt en die
veel stof doet opwaaien. Een rijksrechercheur die als bril-
jant te boek staat, heeft in een moordzaak de getuigen en
het bewijs bij elkaar geknoeid, waarop twee mannen tot le-
venslang veroordeeld zijn. Ze zitten al een paar jaar in de
gevangenis, als een journalist, de legendarische Kick Geu-
deker, de waarheid boven tafel haalt.

Het schandaal zal de justitie in Nederland ongetwijfeld ge-
frustreerd hebben. Men wil niet het risico lopen dat er wéér
beschuldigingen worden geuit in die richting. Maar de sta-
pel belastende bewijzen is te groot in dit geval. Van der
Meer krijgt twintig jaar wegens doodslag en poging daar-
toe, het vonnis wordt in hoger beroep bevestigd.

Wat niet boven water komt, ondanks alle pogingen van de
rechtbank: het motief. De door neef Blom verwachte erfe-
nis lijkt het enige aanknopingspunt. Door tante te ver-
moorden zou Blom een gefortuneerd man worden, en Van
der Meer had deze zwakke broeder immers in zijn macht?
Blom, de sukkel, blijkt in het testament van mevrouw

4. Doelloze fantasie

zeer goed bekend, was penningmeester van de plaatselijke
reclasseringsvereniging en hield zich met allerlei menslie-
vende activiteiten bezig. Zijn beschermelingen droegen
hem op handen.

Een kleine gemeente in de veenkoloniën zal omstreeks het
begin van deze eeuw niet zon opwindend oord geweest
zijn. Totdat de Eerste Wereldoorlog kwam. Toen maakte
deze uithoek van Nederland kennis met allerlei vormen
van smokkelarij en sluikhandel. En met lieden die daar-
mee in verrassend korte tijd rijk werden.

De stationschef moet zich voorbijgestreefd hebben ge-
voeld door zulke patsers. Als weldoener valt hij eigenlijk
dan al door de mand: het is een ziekelijke hang naar be-
wondering en populariteit die hem drijft, en geen menslie-
venheid. Hij is geen reddende engel, hij speelt de rol van
reddende engel vanwege het applaus dat hem ten deel valt.
Wiebren gaat ook in smokkelwaren. Maar hij is geen za-
kenman. Omdat hij in zijn ijver om waardering te onder-
vinden voortdurend te lage prijzen berekent, maakt hij
schulden en stopt hij het ene gat met het andere.

Hij loopt na de oorlog, in 1925, tegen de lamp wegens ver-
duisteringen gaat voor zes maanden de gevangenis in. Ook
dan vertoont hij hetzelfde gedrag als later in Den Haag: te-
gen alle mogelijke bewijzen in blijft hij ontkennen. De
rechtbank begrijpt niet veel van zijn beweegredenen. Hij
heeft absoluut niet boven zijn stand geleefd.

3. Het motief ontbreekt
In het huis van mevrouw Odem worden tijdens het vooron-
derzoek twee brieven gevonden. Een is van een neef van
het slachtoffer afkomstig, een zekere Karel Blom, filiaal-
houder van een grote bakkersfirma. Daarin geeft deze toe
dat er een kastekort is in het filiaal dat hij beheert en dat de
zaak hem wil ontslaan. Op het briefje is aangetekend dat
mevrouw Odem het tekort zal aanvullen.

Een andere brief is van de desbetreffende firma: daarin
staat dat er op 5 september iemand van het bedrijf zal
langskomen. Beide brieven blijken door Kromhout van
der Meer te zijn geschreven. Het verhaal over het kaste-
kort - 86 gulden - klopt op zichzelf wel, maar die affaire
was al afgehandeld. De huishoudster vertelt dat Kromhout
van der Meer 's morgens al bij mevrouw Odem geweest is.
's Middags kwam hij terug. „Ik heb het nu nog niet, maar
morgen wel," heeft ze mevrouw Odem horen zeggen.
Even later hoorde ze een gil en een val. Ze deed de deur
weer open en stond tegenover de dader. Die zei dat er niets
aan de hand was en op hetzelfde moment voelde zij een
snee in haar hals. De man vluchtte daarop naar de voor-
deur.

Aangezien Van der Meer blijft ontkennen en nergens aan
meewerkt is het een raadsel waarom hi} het gedaan heeft.
Hij heeft niets gestolen en ook geen poging daartoe ge-
daan. Hij had de toezegging gekregen dat er de volgende
dag geld zou zijn, zelfs een schriftelijke bevestiging. Waar-
om is hij mevrouw Odem ineens met het scheermes te lijf
gegaan? Waarom had hij dat bij zich?

De neef Karel Blom wordt aan de tand gevoeld. Hij heeft
Kromhout van der Meer leren kennen in een café en ze zijn
bevriend geraakt. Van der Meer gaat zelfs bij Blom en
diens vrouw inwonen. Het is geen slimme jongen, deze
neefKarel. De fantastische verhalen die Van der Meer op-
hangt gaan er gretig bij hem in en de heren bezuipen zich
geregeld op kosten van Blom. Die heeft gelukkig een sui-
kertante, die hem zo nu en dan wat toestopt. „Als de oude

Het is donderdag 5 september 1929. Langs het
deftige Haagse Bezuidenhout rijdt de auto van een
Rotterdamse zakenman. Hij is met twee van zijn
dochters onderweg naar restaurant Saur, met zijn
particuliere chauffeur aan het stuur. Achter de
wagen rijdt de tram, lijn 3. Ineens remt de
trambestuurder uit alle macht en een van de twee
conducteurs stormt de straat op. Een man verlaat
haastig het monumentale pand nummer 395 en loopt
met grote passen weg. Achter hem verschijnt een
hevig bloedende vrouw die haar handen tegen haar
keel houdt.

„Hij heeft me gestoken, hij heeft me gestoken!" roept ze.
De zakenman geeft zijn chauffeur opdracht om snel naar
de politie-agent te rijden die in de verte fietst. Het drama
maakt diepe indruk op de meisjesin de auto. Na meer dan
zestig jaarkan de jongste het nog precies navertellen: mijn
moeder, toen achttien jaar oud.

1. De dader is een heer Conducteur Meyer ontfermt zich
eerst over de zwaar gewonde vrouw. In de voorkamer treft
hij een oude dame aan met doorgesneden keel. Ondertus-
sen zijn de andere conducteur en de trambestuurder de da-
der ('een als heer geklede man') achterna gegaan. De
moordenaar doet iets dat bijna symbolisch kan worden op-
gevat: hij vlucht een doodlopende straat in, de destijds in
aanbouw zijnde Cornelis van der Lijnstraat.

Het geroep van de achtervolgers trekt de aandacht van
twee bouwvakkers. Ze zien nog net dat de man een pakje
over een schutting gooit. Hij blijft staan en wordt terugge-
bracht naar het huis van mevrouw Odem. Conducteur
Meyer komt op een intelligent idee: hij confronteert de
huishoudster, die nog bij kennis is, met de man. Ze her-
kent hem na een korte aarzeling als de dader.

Ondanks het feit dat hij vrijwel op heterdaad is betrapt,
ontkent deze op hautaine toon. Eigenaardig is dat er nau-
welijks bloed aan zijn kleding zit, de verwondingen van
zijn slachtoffers in aanmerking genomen.
De kranten maken melding van het boe-geroep dat opstijgt
uit deverzamelde menigte, wanneer de dader 's avonds om
kwart voor negen in zijn ondergoed - zijn bovenkleding is
hem voor onderzoek naar bloedsporen afgenomen - in een
tot voor de deur van het huis gereden politie-auto wordt af-
gevoerd. Ook op het bureau blijft hij koeltjes ontkennen.
Hij weigert zijn naam te zeggen. Uiteindelijk wordt hij
door een rechercheur herkend. Het is een zekere Wiebren
Kromhout van der Meer, die een 'avontuurlijk leven' ach-
ter de rug heeft. Het feit dat hij herkend wordt, helpt niet:
de man ontkent vierkant iets met de zaak te maken te heb-
ben.

Mijn grootvader heeft niet de behoefte gevoeld als getuige
op te treden. „Dat was niks voor pa," zegt mijn moeder.
Het zou misschien toch een beetje geholpen hebben, want
het is - ongelooflijk genoeg - niet eens zo eenvoudig ge-
weest om de zaak juridisch rond te krijgen.

Bestaan er geboren moordenaars? Zijn er mensen die een
niet tijdig door de omgeving herkend psychisch defect heb-
ben, dat moordenaars van hen maakt als er bepaalde din-
gen gebeuren? De bekendste moordzaak in de jaren vijftig
was die van de Berkelse arts die levenslang uitzat wegens
moord op zijn vrouw en die een medegevangene vergiftig-
de, waarmee hij de enige in onze geschiedenis werd die
tweemaal tot levenslangwerd veroordeeld. Ook de Leidse
massamoordenares Goeie Mie trachtte in de gevangenis
nog een moord te plegen. In beide gevallen was het motief,
vooral van de tweede moord en poging tot moord, zonder
meer zwak.

Wat beweegt deze Wiebren, die in 1929 op klaarlichte dag
een moord pleegt zonder motief, om - na zestien van de
twintig jaar gevangenisstraf wegens doodslag te hebben
uitgezeten - in 1957 nogmaals een moord te willen plegen?
Opnieuw zonder serieus te nemen aanleiding.

In 1947 komt Wiebren Kromhout van der Meer. inmiddel.
62 jaaroud, voorwaardelijk vrij. Hij zoekt zijn vrouw weer
op, die zich van hem had laten scheiden. In 1948 trouwen
ze voor de tweede maal. In 1956 nemen beiden hun intrek
in een bejaardentehuis in het Friese dorp Weidurn. Eind
goed al goed?

Er is daar een oude man, een beetje beperkt van geest, een
zekere Starkenburg. Die zit Van der Meer altijd te sarren,
de typische opaatjes-pesterigheid die sommige oude men-
sen eigen is. „Jouw zoon is een fietsendief!" beweert de
oude voortdurend. Daar is geen reden toe en Van der
Meers verleden is bij niemand in het tehuis bekend.

In juni 1957 gaat Kromhout van der Meer op bezoek bij
zijn vrouw, die in een ziekenhuis in Leeuwarden op sterven
ligt. Op de terugweg koopt hij een doosje rattengif. Hij
smeert dat stiekem op het brood van Starkenburg. Die
wordt ziek, maar de dokter kan niets vinden. Na een paar
dagen herstelt hij weer.

Een paar weken later is het wéér raak en de oude Starken-
burgbeklaagt zich bij de directrice. Die ruikt aan het brood
met de vreemde 'mosterd' en krijgt argwaan. De politie zet
een val en Wiebren loopt er in. Tien dagen na het overlij-
den van zijn vrouw wordt hij gearresteerd. Hij ontkent al-
les. Hij fantaseert. Hij zegt ten slotte zelfmoord te hebben
willen plegen en alleen maar een beetje van het gif te heb-
ben uitgeprobeerd op Starkenburg, om te zien of het pijn-
loos was.

De psychiater noemt hem ditmaal wel een man met psy-
chopathische trekken en 'een wandelend raadsel. Hij zou
slechts ten dele toerekeningsvatbaar zijn. Maar de recht-
bank is niet onder de indruk. Wiebren Kromhout van der
Meer krijgt twaalf jaar, ondanks zijn hoge leeftijd. Daar-
mee verdwijnt hij uit de geschiedenis. Waarschijnlijk is hij
in de gevangenis overleden. De Nederlandse justitie geeft
geen inlichtingen over gedetineerden. Ook niet over de
man die dat zelf niet deed, omdat hij aan niemand was
voorgesteld.

lennaert nijgh
Geraadpleegde bronnen: jaargangen Haarlems Dagblad 1929-
-1930 en 1957-1958. 'Moordenaarswerk', door mr Hans van
Straten, De Arbeiderspers, Amsterdam 1964.

Wiebren Kromhout van der Meer, een Fries van geboorte,
was jarenlangeen keurige, oppassend levende huisvader in
het plaatsje Emmen, ten noorden van Coevorden. Hij had
het daar tot chef van het tramstation gebracht. Hij stond er

2. IJdele weldoener
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Profiel van
de moord:
Plaats en tijd: donderdag 5 september
1929, 's middags om kwart voor vijf.

Slachtoffer: mevrouw E. M. Odem-Chris-
tiaans, wonende Bezuidenhout 395 in Den
Haag. Haar 50-jarige huishoudster werd
zwaar gewond.

Dader: Wiebren Kromhout van der Meer,
een 45-jarige ex-tramstationschef uit Em-
men.

Afloop: Ondanks het feit dat de dader vrij-
wel ter plaatse werd gearresteerd, bleef hij
ontkennen. Het motief van de moord is
nooit duidelijk geworden. Kromhout van
der Meer werd tot twintig jaar gevangenis-
straf veroordeeld. Nadat hij in 1946 voor-
waardelijk in vrijheid was gesteld, pro-
beerde hij in 1957 een medebewoner van
het bejaardenhuis in Weidurn te vermoor-
den met gif. Hij werd in 1958 wegens po-
ging tot moord tot twaalf jaar veroordeeld.
Zijn sterfdatum is niet bekend.

De ontspoorde stationschef
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" IJ. In het
restaurant
(met bloemen
op de
tafeltjes),
olie
op doek,
geschilderd
te Parijs,
zomer 1887.

# I. Spittende
boeren-
vrouwen, olie
op doek,
geschilderd
te Nieuw
Amsterdam
in oktober
1883.

Vincent van Gogh in beeld

" 111. Herrinering aan Mauve (bloeiende bomen met
schutting), olie op doek, geschilderd te Arles in maart
1888.

# VI. Vaas met veertien zonnebloemen, olie op doek,
geschilderd te Arles in augustus 1888.

" IV. De
brug van
Langlois,
olie op
doek, ge-
schilderd
te Arles in
maart
1888.

Op 29 juli is het honderd jaar geleden dat Vin-
cent van Gogh zelfmoord pleegde in het Franse
stadje Auvers-sur-Oise. Op die dag eindigen de
twee uitzonderlijke Van Gogh-exposities, die de
kern vormen van de herdenkingsevenementen,
die vrijdag 30 maart (in 1853 Van Goghs geboor-
tedag) zullen beginnen.

Naar schatting anderhalf miljoen bezoekers zul-
len de 120 geselecteerde schilderijen in het Rijks-
museum Vincent van Gogh te Amsterdam gaan
bekijken en de 250 tekeningen, die in het Kröl-
ler-Müller Musem van Otterlo worden tentoon-
gesteld. Zij zullen naast deze fenomenale kunst-
schatten ook worden geconfronteerd met het
kunstparasitisme, dat rondom deze herdenking
de kop heeft opgestoken. Dat in de vorm van
stropdassen, zeep, bier, parfums, gebak, glas-
werk, penningen, kaarten, sleutelhangers en
meer van dat spul, allemaal voorzien van motie-
ven van de Nederlandse meester. Om van de
zeurende touroperators met de speciale Vincent-
arrangementen, de lokkende spaarbanken met
de Vineent-certificaten en de sluwe boekverko-
pers met de 'nieuwe' Vineent-uitgaven nog maar
te zwijgen.
Op deze pagina zijn zes afbeeldingen te zien van
schilderijen, die de creatieve periode uit het le-
ven van Vincent van Gogh markeren. Een perio-
de van tien jaar slechts, een van de kortste carriè-
res uit de geschiedenisvan de beeldende kunst,
maar wel een die getuigt van een vulkanische uit-
barsting van scheppingsdrift. Rond 1881 koos
Vincent van Gogh definitief voor de kunst, ge-
dreven door tegenspoed, teleurstellingen en cri-
ses in liefde en werk en de behoefte om zijn ge-
voels te uiten. Of zoals de kunsthistoricus Julius
Meier-Graefe opmerkte: 'De tot kookhitte.opge-
stuwde behoefte aan liefde heeft Van Gogh tot
zijn kunstenaarschap gedwongen.'

Zijn eerste grote voorbeelden waren de Franse
boerenschilder Millet en de Nederlander Josef
Israels, wier sociale bewogenheid de in Zundert
geboren kunstenaar enorm aansprak. Afbeel-
ding lis een voorbeeld van het werk uit zijn eer-
ste periode, dat onder invloed stond van het ge-
bruikelijke donkere Nederlandse palet van die
tijd, als het ware geschilderd met de kleur van de
Brabantse aarde en het kerkboek. Afbeelding II
laat een heel andere Van Gogh zien, de Van
Gogh die in 1885 in Parijs in contact kwam met
het werk van Pisarro, Toulouse-Lautrec, Gau-
guin, het impressionisme van Monet en Renoir
en het pointilisme van Seurat en Signac. Zijn pa-
let werd in Parijs allengs lichter en kwam tot vol-
le bloei in het kleine stadje Arles aan de Rhöne.
Daar schilderde hij in 1888 de bloeiende boom,
die de titel draagt 'Souvenir de Mauve' (afbeel-
ding III), ter nagedachtenis aan de in dat jaar
overleden schilder Anton Mauve, zijn neef en
leermeester. Daar ook beleefde Van Gogh een
van de meest vruchtbare en geïnspireerde uitbar-
stingen van artistieke creativiteit in de geschiede-
nis van de kunst. In Arles ontstonden zijn nu on-
betwistbare meesterwerken als Oude Proven-
caalse Boer, Sterrenhemel boven de Rhöne en
de Brug te Langlois bij Arles (afbeelding IV).

De geweldige produktie eiste echter zijn tol. Van
Gogh dreef zichzelf tot een punt van lichamelijke
en geestelijke uitputting. Een proces, dat door
de komst van de nuchtere en zelfverzekerde
Gauguin, met wie hij een kunstenaarscolonie
wilde stichten, alleen nog maar werd versterkt.
Afbeelding V toont het beroemde 'Zelfportret
met muts, verbonden oor en pijp', gemaakt in
1889 enkele weken na het conflict met Gauguin
en het afsnijden van zijn rechter oorlel. De 'Fou-
roe' (de Rode Gek), zoals Van Gogh door de
jeugdvan Arles werd genoemd, zou een dik jaar
later definitief een einde aan zijn leven maken,
gekweld door steeds vaker optredend verlies van
realiteitsbesef, agressieve woede-explosies en
bewustzijnsverduisteringen. Zijn graf werd door
Marguerite Cachet, zijn laatste geliefde, van tijd
tot tijd versierd met gele bloemen, zonnebloe-
men (zie afbeelding VI), die zon belangrijke
plaats innemen in het oeuvre van de ongelukkige
kunstenaar.

jos frusch " V. Zelfportret met verbonden hoofd, olie op doek, geschilderd januari 1889 te
Arles.
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" Nog wat bleekneuzig
staan ze buiten in de

lentezon: een grote
rozemarijn, een

citroenboom, klimop,
Buxus. De foto werd

gemaakt in de tuin van
Ineke Greve bij de Doom
in Heerlen.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Een potplant siert
terras of balkon

nieuwe grond. Snoei bovengronds
'navenant' bij. Houd de plant daar-
na in de gaten tot de nieuwe groei
begint.
Palmen en Oleanders kunnen niet
zo goed tegen dezebehandeling, ba-
nanebomen wel, net als kamerlin-
den, hortensia's, en meer aparte
klanten als Choysia ternata, Datura,
Eucomis, Lantana.

Potplanten zijn veel gevoeliger voor
ongedierte dan planten in de volle
grond. Zeer bevattelijk zijn veel pal-
men, laurier, rozemarijn en dergelij-
ke. Er zijn zit weinig anders op dan
die beesten, zoala schildluis, te be-
strijden met een milieuvriendelijk
middel. Goed mesten en water ge-
ven en een niet tochtige plek willen
ook een tijdlang helpen.

Een aparte categorie planten in een
bak vormen de trogplanten. In een
hardstenen trog (ander materiaal
kan ook) is plaats voor veel kleine
rotsplanten. Ook hier gaat het om
goede afwatering, waarbij soms
flink wat split door de plantgrond
moet.

Een laatste categorie vormen de
bonsai's. Maar die vragen veel in-
zicht, zorg en planten-ervaring, an-
ders dan wel beweerd wordt.
Onlangs is van de hand van Wim
Oudshoorn een aardige boek over
het onderwerp 'potplanten' uitge-
komen, getiteld 'Kuipplanten'. Het
is uitgegeven bij Zomer& Keuning.

santé brun

# De ruimte tussen het aanrechtblad en dekeukenkastjes biedt
heel wat bergruimte.

Nisruimte
nuttig

besteden

ren met de verlichting onder de bo-
venkasten, waarvoor ook verschei-
dene slimme systemen bestaan. Het
hangt er maar vanaf voor welk sys-
teem u kiest, een systeem uiteraard
dat perfect is afgestemd op uw keu-
keninrichting.
Ook als uw keuken al enige jaren
oud is, kunt u dit soort voorzienin-
gen nog aanschaffen. Bezit u een
kunststof keuken, dan kunt u hier-
bij heel goed een houten nissysteem
kiezen of niskasten van hout.
Een gewilde combinatie is vandaag
de dag een donkere tint kunststof
met licht getint hout. Door bestaan-
de metalen grepen te vervangen
door hout en ook een houten licht-
lijst te (laten) installeren kunt u het
totaalbeeld van uw keuken voor
weinig geld toch ingrijpend veran-
deren. Met het niswandsysteem, rol-
luikkasten of open vakken onder de
bovenkasten kunt u meteen diewij-
zigingen doorvoeren.
Het toepassen van niskasten kan
ook nog een ander doel hebben. De
tegelwand, die u niet meer bevalt
omdat u op decor of kleur bent uit-
gekeken, kunt u hiermee op verant-
woorde wijze wegwerken. Zo sla je
een heleboel vliegen in een klap.

Redenen genoeg om een plant die
buiten staat in een "pot te houden.
Als je geen tuin hebt bijvoorbeeld,
maar wel een balkon. Of als je wel
een tuin hebt, maar je terras is een
beetje saai. Er zijn ook planten die
liever in een pot staan danin de vol-
le grond. Neem de Oleander, die wil
warmere grond dan hij in ons kli-
maat kan krijgen. Die Oleander —en menige andere plant, zoals pal-
men, agaven, sinaasappelbomen en
vijgen — kan niet tegen vorst, en
moet dus in de winter binnenge-
haald worden, naar een vorstvrije
plaats.

Andere planten staan in de natuur
ook in een 'pot': planten die in de
bergen in rotsspleten groeien, waar
ze profiteren van vlotte afwatering.
Die moeten ze dan in de pot ook
hebben, natuurlijk. Zo zijn er ook
planten die helemaal niet in een pot
willen omdat ze koele en/of vochti-
ge grond willen; veel varens leiden
op balkon of terras een kwijnend
bestaan, net als moeras- en water-
planten zoals lissen, bamboesoorten
en dergelijke.

De meeste mensen gebruiken de
potten op balkon of terras voor het
'eenjarig goed', en dat is natuurlijk
prima. Het gaat daarbij vaak om
planten die wel een 'warme' voet'
weten te waarderen, zoals gera-
niums (eigenlijk Pelargoniums,
dus) en andere als eenjarigen ge-
kweekte planten zoals Petunia, afri-
kaantjes (Tagetes), goudsbloemen,
Franse margrietjes en zo voort.

Wat meer aandacht vragen natuur-
lijk Fuchsia's, die op een winderige
en al te warme plaats al gauw witte
vlieg krijgen, stoppen met bloeien
of zelfs helemaal dood gaan.

Ook kan het handig zijn wat krui-
den — rozemarijn, salie, tijm, kno-
flookblad — op terras of balkon bij
de hand te hebben.

Toch is een pot een onnatuurlijk
leefmilieu voor de meeste planten.
Bovendien is het klimaat op een
balkon of terras anders dan in de
huiskamer. (Die verder uiteraard
nog onnatuurlijker is voor een
plant: kamerplanten bestaan van
nature niet). Op balkon of terras
brandt de zon, giet deregen en raast
de wind.

Daarom stelt de plant hoge eisen
aan standplaats en grond. Zoveel
mogelijk uit de wind en zeker niet
op de tocht. Gewone verpakte pot-
grond is eigenlijk niet zo goed; hij
zou half om half gemengd moeten
worden met grond uit een oude
moestuin. Wanneer u toch aangewe-
zen bent op pptgrond uit het pak,

dan moet u zorgen voor geregelde
aanvoer van mest, bijvoorbeeld Po-
kon of Substral. De grond moet ver-
der geregeld vochtig blijven maar
niet te nat; zorg daarom voor een
goede afwatering, want niets is zo
slecht als staand water in een 'on-
derpot'. Ideaal is een onderpot met
een afsluitbaar afvoergat, maar
waar krijg je die?

In ieder geval zijn de laatste jaren
veel potten van terracotta te krijgen.
Dat is beter dan wit plastic, dachten
we, al is het ook duurder. Neem
geen al te wilde vormen: daar zor-
gen de planten zelf wel voor. Ook
houten kuipen krijgen weer meer
de aandacht.

Bomen en heesters die u op terras ol
balkon houdt — en die in de winter
dus binnen moeten staan — moeten
elk voorjaar verpot worden. Veel
planten verdragen de volgende be-
handeling goed: haal de kluit uit de
pot, snij er rondom met een scherp
mes een dikke 'schil' af en tenslotte
ook van onderen een flinke plak, en
vul de aldus ontstane ruimte in de
zelfde of iets grotere pot aan met

Veel mensen kampen in de keuken
met ruimtetekort. Extra nuttige
bergruimte kan worden gevonden
in de nisruimte tussen werkblad en
bovenkasten. Er zijn allerlei handi-
ge systemen om tegen de wand te
bevestigen. Voor het ophangen van
keukengerei, keukenrol, huishoud-
folie, draadmandjes voor afwasmid-
del, voor gereedschap.
Jeziet ook veel open vakken die on-
der de bovenkasten worden gemon-
teerd. In die vakken kunnen lade-
bakjes zijn aangebracht om klein-
goed uit het zicht op te bergen. Heel
praktisch zijn rolluikkastjes die tus-
sen bovenkast en werkblad een
plek vinden. Ze hebben dezelfde
diepte als de bovenkasten en be-
staan meestal uit- twee zijwanden
met een rolluik.
De jiiswand vormt de achterwand
en het werkblad de bodem. Hierin
kan men de keukenmachine, de
koffiezetter en de mixer ge-
bruiksklaar opbergen. Werkbladen
zijn standaard 60 cm diep, maar die
diepte heb je tijdens keukenwerkjes
meestal niet helemaal nodig. Dus
vormen kleine kastjes open of met
rolluiken een goede mogelijkheid
de beschikbare ruimte optimaal te
benutten.
Ook kunt u kiezen voor een kastje
met klapdeur. Aan de binnenzijde
van de deur wordt een snijmachine
gemonteerd. Bij neerklappen van
de deur is de snijmachine ge-
bruiksklaar.
Vaak kunnen in niskasten aansluit-
lijsten met een of meer stopcontac-
ten worden geïntegreerd. Een ande-
re mogelijkheid is deze te combine-

rijzen van koopwoningen
rager, soms zelfs veel la-dan de makelaars bewe-
■°it schrijft de NMB/Post-

J 5 Groep in een rapport. De
!P stelt vast dat de huizen
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concludeert dan ook dat
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meubelmarkt, zal zelfs moderne,
zeer comfortabele stoelen ont-
dekken, die toch ook doen den-
ken aan het verleden. Moderne
ontwerpers blijken ineens erg
geïnspireerd door klassieke vor-
men. Een klassiek model, door
ontwerpers in een nieuw jasjege-
stoken, is hèt voorbeeld van mo-
dern design.

Ontwerpers terug
bij klassieke vorm

Aantalverschillende stijlen groot

Wat de gebruikte materialen be-
treft; hout zet zijn terugkeer in de
huiskamer voort. Naast lichtge-
kleurd eikehout zijri essen, ker-
sen, vuren en esdoorn in opmars.
Donkerbruine kleuren zijn naar
de achtergrond verschoven.
Zwart gelakt hout kan - volgens
de in Keulen aangegeven trend -nog wel.

Bij moderne meubels blijft MDF
(medium density fibre board) po-
pulair. Dit materiaal dat zich
goed laat bewerken, wordt veel
gebruikt voor kasten, tafels en
bedden.

Hout
Mensen kiezen maar één

k^Uw* 1- vn 'even een compleet
S?e lnterieur. Als ze gaan ver-
*%n of andere meubels kopen,
S^UP

2e zelden al hun 'oude'
Srn^ aan de kant. Maar wie
%l nteel met een schone lei
_*%Kglnnen

' heeft heel wat mo"
Nr keden- Het aantal naast el-
*nri estaande stijlen is onge-a groot

N-rr,
h4s h far ruim vÜfJaar geleden
Vu s'^et zo moeilijk; wie mo-Jjl stfai* e wonen koos voor wit?% -*■■ De zwarte meubelen die
rl ir' lt"trend opvolgden, lijken
Srrt ger te Saan volhouden,

stüi arnaast zijn allerlei ande-
*.sla i gepresenteerd èn aan-
V. «en. Voorbeelden hiervan Wie zich gaat oriënteren op de

Luxueus, gebruiksvriendelijk,
kleurig en zelfs degelijk. Deze
omschrijving van de meubel-
trend van de jaren '90 maakt dui-
delijk dat ongemakkelijk zitten
op heel aparte stoelen passé is.

Zitten

zyn romantische en natuurlijke
inrichtingen.
Tegelijkertijd is het moeilijker
geworden om de laatste inte-
rieurtrends aan te wijzen. Op de
internationale meubelbeurs die
in januari inKeulen werd gehou-
den, presenteerden fabrikanten
en vormgevers uit de hele wereld
hun nieuwe ontwikkelingen. Die
beginnen nu langzamerhand hun
weg te vinden naar de winkels.

" Moderne ontwerpers
grijpen terug naar klas-
sieke vormen.

Limburgs Potsierlijk
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Symposium over
alleen wonen

De stichting Los Vast houdt vrij-
dag in het provinciehuis in Den
Bosch een symposium onder de
titel 'Wie niet sterk is moet slim
(geweest) zijn. De stichting Los-
Vast vraagt met klem aandacht
van de beleidsmakers, onderzoe-
kers en belanghebbenden voor
de vele knelpunten van alleen-
wonen. De zelfredzaamheid in de
eigen woning staat op het sym-
posium centraal.

Eenderde van alle huishoudens
in Nederland is nu een eenper-
soonshuishouden. In een stad als
Amsterdam is dat zelfs bijna de
helft. Het alleenwonen heeft de
laatste tien jaareen spectaculaire
groei doorgemaakt. Van 1 janua-
ri 1980 tot 1 januari 1990 groeide
het totaal aantal huishoudens
van vijf naar zes miljoen. Een
toename van 20 procent. Het aan-
tal eenpersoonshuishoudens
groeide in diezelfde periode met
maar liefst 63 procent.

Verontrust
De nu zeventigjarige initiatief-
neemster Ria van Pelt uit Den
Bosch is al twintig jaar de drij-
vende kracht van de Stichting
LosVast. Zij zal op 30 maart het
congres in Den Bosch inleiden.
„Wat mij het meest verontrust is
dat er nu wel wordt geconsta-
teerd dat een op de drie huishou-
dens een alleenwoner is, maar
dat daar geen consequenties aan
worden verbonden."

Via het symposium wil LosVast
aandacht voor op alleenwoners
toegespitste woningbouw, inte-
rieur, electronica en huishoude-
lijke apparatuur. Ook wordt be-
keken welke sociale afspraken er
gemaakt kunnen worden om de
privacy van alleenwoners te be-
houden en tegelijkertijd de
broodnodige zelfredzaamheid te
vergroten.

De problemen beperken zich
niet alleen tot ouderen of gehan-
dicapten. De groep jongeren

vormt een aanzienlijk deel van
alle eenpersoonshuishoudens.
„Ook zij kunnen goed met on-
voorziene problemen geconfron-
teerd worden. Wanneer er iets
mis gaat en men is alleen thuis is
men aangewezen op eigen han-
den, voeten en denkhoofd. In
zon situatie moet het altijd mo-
gelijk zijn om een hulpvraag uit
te zenden, die ook ontvangen
wordt", aldus Van Pelt.

Alarmsysteem
Geëigende middelen om hulp in
te roepen zijn de telefoon en een
alarmsysteem. „Dat laatste is
voor een gemiddeld huishouden
uitzonderlijk. Men is of voelt zich
nog te jong en fit voor zoiets en
denkt dat een alarmsysteem be-
doeld is voor hoogbejaarden".'
Om de problemen reëel te bena-
deren denkt Van Pelt daarom
vooral aan de telefoon. „Die
moet vanuit een knelpositie
makkelijk bereikbaar zijn en ook
het te draaiennummer moet bin-
nen handbereik liggen."
Maar dan moet de toegesnelde
hulp ook nogbinnen kunnen ko-
men. „Er zijn hulpjes in de han-
del om de deur van afstand elec-
tronisch te openen en met een in-
tercom kan je controleren wie er
bij de deur staat. Wanneer de
nood hoog is en het lijfniets kan,
ontstaat een gevoel van overwel-
digende onmacht. Maar wanneer
men zelf via een hulpmiddel
iemand kan inschakelen geeft
dat een veilig gevoel".
Knelpuntsituaties ontstaan ook
vaak door onveilige situaties bin-
nenshuis. „Bouwen met alle vei-
ligheidsvoorzieningen is anno
1990 dan ook geen luxe, maar
noodzaak", meent Van Pelt. Ge-
meenten zouden een belangrijke
rol kunnen spelen door normen
te hanteren bij het afgeven van
bouwvergunningen.
Voor meer informatie of opgave
voor het symposium: Stichting
LosVast, Empelsedijk 14, 5235
AE Den Bosch. Telefoon 073-
-421323.

Huizen goedkoper dan
makelaars beweren'

VMB/Postbank: Woonbelasting gebaseerd op onjuiste gegevens

______________________________________
(ADVERTENTIE)

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 jaarvast.
Bel rechtstreeks, ook gedurende
het weekend, onze
hypotheekadviseur, de heer J.
Wetsels, tel. 045-440731.

IU STIENSTRA
_^F=yp HYPOTHEKEN VERZEKERIHGEH



Zaterdag 24 maart 1990 " 50

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd
Cafébedrijf
in Zuid -Limburg.

Inl. Tel. 070-3996205.
Te koop of te huur gevraagd

Vrijst. Huis
met gar. en tuin mod. com-

fort, 4 slpkrs en woon-eetk.,
keuk. en werkk., badk. en
gast-WC. Rust. omg. tus.

Brunssum-Maastricht. Post-
bus 178, 5050 AD Goirle.

Tel. 09-3214657246.
Te huur gevr. vrijst. EENN-
GEZINSWONING va. 1-8 of
1-9-90, omgeving Aken,
percopp. 150 m2, met tuin,
tjarage, 2 badkamers. Voor
gezin zonder kinderen,
midd.leeftijd. Omg. Aken.
09-49-28214278 / 09-49-
-2402106408.

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, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Klein huisje, appartement of
etage met tuin, omgev.
VOERENDAAL, Wijlre of
Schin op Geul. 045-753696
Rustige HEER 62 jr. zoekt
kosthuis in Heerlen. Br.o.nr.
B-3991, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Werkende j.vr. zkt. z.s.m.
ETAGE of flat te huur in
Maastricht. Tel. 040-
-519233, na 18.00 uur.
Gezocht 2-kamer woning of
APPARTEMENT in Heerlen.
Venusstr. 68, 7557 WV
Hengelo. Tel. 074-439559.

Onroerend goed te huur aangeboden

Beatrixhaven
Maastricht

Kantoren en magazijn.
Totaal ca. 370 m2.

Inlicht. Tel.: 043-640400.
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.
Te h. v.a. 1 juni in centrum
NUTH Iste verd. app. plm.
110m2 met tuin plm. 120 m2
045-241523.
Te h. WOONKAMER met
aparte slaapkamer nabij
centr. Geleen. 04493-4887.
HEERLEN bij DSM te huur
mooi ruim 2-slpk app. Huur-
sub. mog. ’790,-. Inl. 045-
-421750.
Te huur WINKEL annex ho-
recaruimte ad Rijksweg
Nrd. 12 te Swalmen. Direct
gelegen aan de provinciale
weg tegenover het centrum,
onlangs volledig gereno-
veerd. Geschikt voor vele
doeleinden (o.a. pizzeria)
oppervlakte 200m2. Par-
keergelegenheid op eigen
terrein. Huurprijs: ’ 24.000,-
-per jaar. Overname inventa-
ris n.o.t.k. Inl. 04740-2057
b.g.g. 04750-31410.
Te h. gestoft etage te
SCHAESBERG, best. uit
woonk., 1 slpk., douche, w.c
en keuken. Tel. 04450-1435
b.g.g 3298.

APPARTEMENT m. 1 slpk.
voor werkend pers. ’ 575,-
-p.m. excl. 045-351216.
Te h. BOYENWONING ge-
schiktvoor 2/3 verpleegsters
of echtp. zonder kinderen.
Ind. 3 slpks, badk., gr. keu-
ken en woonk. In centr. Ge-
leen. 04490-14942 na 21.00
Te huur 2 WONINGEN.
Hoogstr. 48, Landgraaf.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zitslpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
HOENSBROEK - Mariarade
split-level woonh. met voor-
en achtertuin, woonk., eet-
keuken, studeerk., 2 ruime
slpkrs, douche en 2de toilet,
bergr., carport. ’ 900,-. Inl.
045-213006.
HULSBERG te huur gestof.
boyenwoning voor 1 a 2
pers., all-in ’625,-. Tel.
04405-3018.
Te h. 1 tot 2 pers. app. te
KERKRADE, huurpr.
’550,- mcl. 045-462185
Kleine WONING te huur m.

1 slpk. De Locht 143,
Kerkrade-West.
BOYENWONING, 1 slpk.,
keuken, woonk., dakterras,
cv., in centrum Oirsbeek.
Ideaal voor alleenst. Tel.
04492-1466 of 080-782825.
SUSTEREN te huur aang.
gedeelte van grote woning
voor dame met of zonder
kind. Inl. 04499-4993.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD L.P.M. VAN DE PAS Ö3^k
~w)~ 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!

Verkoopplannen?
Maak dan eens verblijvend een afspraak met__________PAUL ______

CROMBAG
de ideale partner bij de verkoop van Uw woning of bedrijfs-

pand met ruim 12 jaar ervaring in de regionale
woningmarkt.

Kennedylaan 7,ümbricht. Tel. 04490-80087.

’ 2.500,- beloning
Voor een tip die leidt tot aankoop van herenhuis omgeving
Born-Geleen. Opknappen geen bezwaar. Prijs indicatie

’ 80.000,-. Per 1 aug. Inl. 04498-56990.

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.

Merkelbeek, Kerkstraat 34
Halfvr. woonh. m. tuin, 2kelders, woon- en zitkamer, badk.

m. toilet, douche en v.w., 4 slpkrs, douche, zolder.
Vr.pr. ’ 118.000 k.k.

Assurantiekantoor van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Heerlen, Gouvemeurstr. 175
zeer ruim woonh. m. garage, tuin, terras,,woonk. m. open
haard en balken plaf., luxe keuk., 3 slpkrs, badk. m. w.a.,

douche, toilet en v.w., gr. zold. Vr.pr. ’ 134.000,- k.k.
Assurantiekantoor van Óppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

HEERLEN Premie-A
Woningen zoals ze nergens meer

gebouwd worden.
* Nu met vaste zoldertrap

* Nu met grotere tuin
* Nu met garage van 6 m. diep

Aan de Marchalsingel 8 betaalbare premie-A woningen
met garage en grote tuin, woonkamer keuken, hal, w.c,

badkamer, 3 slaapk. Optimaal geïsoleerd met vloer- dak-
en spouwisolatie en dubbele beglazing.

Beslist goedkoper dan huren.
Bel vrijblijvend voor informatie:

Mulleners Vastgoed Sittard
04490-18911
's avonds 04749-3198

Heerlen, Gravenstraat 8
zeer ruim gerenov. woonh. m. gr. keld., gr. woonk., keuk.

m. compl. aanb., bijkeuk. m. douche, w.a. en v.w., terras, 4
slpkrs, zeer ruime zold. m. vaste trap. Vr.pr. ’ 109.000,- k.k

Assurantiekantoor van Oppen BV
Lindeplein 5. Brunssum. Tel. 045-254543.

Huizen en woningen
gevraagd voor koop en huur.

Voor direkt te verhuren en verkoop
Tuco Immobiliën

Tel. 04454-5086 / 04454-4048.

Te koop halfvrijst. woonhuis
Ind., woonk., 3 slpks., boven en onder bad/douche en toil.,
grote keuken, zolder met gr.tuin. Gelegen Sportstraat 22,
Kerkrade, ml. tussen 9.00 en 18.00 uur, tel. 045-411480.

Kerkrade-centrum ’ 120.000,- kk
Mooi appartement met cv. Hoek Einderstraat. Engerweg.

Heerlen ’ 125.000,- kk
*

Nabij centrum. Halfvrijstaand woonhuis mat cv., tuin, ber-
ging en garage. Bouwjaar 1983, ruime indeling goed

onderhouden.
Troost onroerend goed, Heerlen

Telefoon 045-717976
Heerlen

Molenbergpark
Zeer royaal, halfvrijst. villa met cv., garage en grote tuin

Prijs ’ 400.000,- k.k.
Into. br.o.nr. B-4060, L-D, Postbus 3100, 6401 OP Heerlen

Oud-Geleen
Leuke midd. woning met CV, dbl. glas en roll. Antoniusstr.
13. In g.st.v. ond. Direct te aanv. Vraagpr. ’ 96.000,-. Inl.

04490-33804.

lafhaalcentrum
M

voor j?
bouwstoffen Jt I
en Ptuindecoratie —■ ■
" zand. grind, maaskeien, bosgrond, teelaarde enz.

" enorme collectie siertegels en -stenen

" gebruikte en nieuwe bestratingsmaterialen

" tuinhuisjes, bielsen, pergola's en carports

" vijvers en vijvermaterialen

Handelsonderneming L'Ortye bv
De Koumen 72 Hoensbroek

ook zaterdags geopend _ '

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.

Munstergeleen
Mairestraat 28, vrijstaand woonhuis

Ind.: kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonk. met open haard,
gesl. keuken metkunstst. aanbouwkeuken en app. Verd.: 3
slpks., badk. met ligb. en 2e toilet, balkon, vaste trap naar

ruime zolder, garage, ruime tuin. Percopp. 407 m2.
Pr. ’ 245.000,- k.k. Tel. 04490-22483.

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.

Voerendaal
Aspremonthof 6, halfvrijst. woonh. (1988) met hoektuin

(zuid-oost), inpandige garage. Perc. plm. 310 m2. Ruime
woonk. m. parket; witte keuken m. inbouwapp.; bijkeuken.
1e Verd.: 4 slp.k's; badk. m. douche en ligb. aparte 2e toilet

en via vlizotrap naar bergzolder. Dubb. geglazing.
Voor afspraken en nadere ml. Tel. 045-752202.

Bouwplannen?

HEERLEN: Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 748 m2tot 1400 m.2. Prijzen vanaf ’ 102.000,- v.o.n.
GRUBBEVORST: Exclusieve villa-terreinen gelegen aan
de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.

Prijzen vanaf ’ 90.000,- von.
MEERSSEN: in het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.518 m2. Prijzen v.a.’ 77.500,-v.o.n.
SIMPELVELD: Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 560 m2. Prijzen v.a./ 81.000,- v.o.n.

SCHINVELD: Bouwkavels geschikt voor de bouw van
vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.

Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’ 42.000,- v.o.n.
SWALMEN: Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 420

m2. Prijzen vanaf ’ 52.000,- v.o.n.
SITTARD: Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,
Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.460 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- v.o.n.
STEIN: Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschiktvoor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Pnjzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
SUSTEREN: Mooi gelegen kavels geschiktvoor de bouw

van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.
Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.

Schimmert
Vrijstaande woning a.d.

Langstr. 62. Goede ligging,
aan achterkant grenzend
aan mooi landelijk gebied.
Fraai ingerichte tuin. Opp.
1010 m2. Ind.: grote gar.,

annex hobbijruimte, woonk.
met open- of inbouwhaard,
hal, keuken, badkamer, toi-
let, kelder, 3 sl.kamers plus
werkkamer. Vaste trap naar

zolder. CV op gas. Prijs

’ 227.500,-. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak.
Nadere info:tel.o44o4-1582.

VOERENDAAL-Kunrade,
halfvrijst. woonh., enig ach-
terst, onderhoud, dubb. ga-
rage, opp. plm. 500 m2., evt.930 m2. Bezicht. na tel. af-
spr. 045-752431.

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.

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.

Heerlen
Eikenderweg 87, halfvrijst. herenhuis met garage 15x3 m
te k. Loods 10.5x5.5x3 m met inrijpoort 3x3 m. Beg.gr.: ves-
tibule met meterkast, gang, wc, woonk. 9x4 m met stookmogelijkh., keuken met muurkast, bijk., betegeld terras, 2
kelders, 3 slpks., 2 gr. 1 kl. met parketvloer, badk. met lig-bad, wc en muurkast, zolder, 2 kamers met dakkapel. Nwe.
EZ cv-ketel. Alles i.z.g.st. van onderhoud. Gesch. voor veledoeleinden. Pr.n.o.t.k. Te bez. na tel, afspr. 045-716967

Te koop te Heerlen
1. Kruisstraat 83-85

Ruign dubbel woonhuis, met 5 garages, in perfecte toe-
stand. Interessante belegging! Koper woont zonder kosten.

2. Zandweg 9
Mooiste ligging, halfvrijst. herenhuis met garage.

3. Weltertuynstr. 92
Souterrain-woning in perf. staat van onderhoud, met vele

extra's.
Inl. Vijgen Onroerend Goed

045-711617.
Hoensbroek-Centrum

te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat
WINKELPAND MET BOYENWONING

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 225.000,-k.k.

Inl. van Oost ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek.
Tel. 045-224241 b.g.g. 218062.

Sittard
Ophoven 152

perfect inger. tussenw. met
binnenpl., open trap naar
verd., badk. met ligbad, geh.
pand recent gerenov. Moet
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. 508
m2. 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.

Vakwerk
Huisje in natuurgebied,

3 slpks., badkamer, kelder,
zolder, cv-gas, kl. tuin,

’ 154.000,-. Monument,
goede staat.

Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen

(NVM-makelaar W. Tim-
mermans) 04450-2182

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.
OIRSBEEK vrijstaande split
-levelwoning. Inh. 450m3,
perceelopp. 500m2, bwj. '64

’ 169.000,-k.k. 04492-4738
Te k. WEILAND 2 ha. te
Beutenaken (Mergelland-
West). Tel. 04454-1709.
Te k. in centrum SITTARD
woonhuis met terras uiterst
geschikt voor verhuur aan 4
studenten, vr.pr. ’ 77.500,-
-k.k. Tel. 04409-2191.
Te k. mooi groot stuk
BOUWGROND in prachtige
villawijk te Maaseik, vlakbij 't
centrum. Tel. 09-32-11-
-567305.

Zoetwaren
Speciaalzaak

Ter overname
Goede lokatie/omzet/resul-

taat. Tel. 04405-3238 na
18.30 uur.

Tek. HEERLERHEIDE
kantoorpand

goed gesit. plusm. 100 m2,
vr.pr. ’ 80.000,-.

Info. Br.o.nr. B-3884, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP

Heerlen.
KLIMMEN/Heek 10. Unieke
landel. ligging. Voor en ach-
ter vrijbl. uitzicht: Vrijst. wit
landhuis (semi-bungalow)
geheel perf. verbouwd. Ind.
gelijkvloers: ruime slpk. (4
bij 5) badk. ligb. toilet, dou-
che, grote eetkeuk. met vol-
led, inbouwapp. woonk.
30m2 met tegelvl. keuk. en
waskeuk. met tegelvl. ber-
gingcq. garage met oprit en
prachtige tuin (550m2) Pand
moet gezien worden.
’195.000,-. k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms o.g.
Geleen.
BELGIË, werkelijk mooi
landgoed te k., niet ver van
Luik. Neem deze uniek ge-
legenheid, Bouwgrond 3345
m2, uniek object. Abdij val
Dieu via grens De Planck.
Vr.pr. ’ 65.000,
teL 09.32.2.6873274.
BELGISCHE Ardennen te
k. oude nog te restaureren
boerderij, ’ 38.500,-(gesch.
v.2 won.)tel.o9-3280570627

BOCHOLTZ/Daliastr.l. Pri-
ma onderh. halfvrijst. hoekp.
met garage, mooie tuin, rui-
me woonk. 38 m2met tegel-
vl. badk. ligb. 2de toil. 4 slpk.

’ 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550 Jos Storms O.G.
Geleen.
BOCHOLTZ/Prickart 1. Lan-
de!, gcleg. vrijst, landh. op
1800 m 2perc. (voor/achter
vrijbl. uitz.) ’ 195.000,- k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms o.g. Geleen.
BORN/Kapelstr. vrijst. landh.
op 477m2, grondperc. 3
slpk. alles hardh. Afw. volg.
wens. ’ 269.000,- v.o.n.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms o.g. Geleen.
Landhuis te koop te EYS-
WITTEM, prachtig uitzicht
op Eyserbos, veel privacy.
Bwj. 1987. Pr.n.o.t.k. Tel.
04451-1608.
GELEEN/Rijksweg Zuid 220
Heden open Huis tussen
13.00 en 16.00 UUR. Ge-
heel stijlvol verbouwd vrijst.
wit boerenwoonhuis met
mooie tuin, carport. Ind.:
woonk. 42 m2met wit mar-
mer tegelvl. witte aanbouwk.
met tegelvl. (alles sierpl.) 3
slpk. badk. ligb. 2e toilet zol-
der (vaste trap) 30 m2met
slpk. Perf. staat. Kom van-
daag kijken, ’ 175.000,- k.k.
Tel. 04490-42550, Jos
Storms o.g. Geleen.
GELEEN-zuid/Jos Klijnen-
laan 5. Heden open huis
tussen 13 en 16 uur. Prima
geleg. halfvrijst. woonh. (wit)
met garage, mooie tuin op
zuiden, woonk. 50 m2met
tuinkamer, dichte aanbouwk
met volled. inbouwapp. 4
ruime slpk. badk. ligb. 2e
toilet. Moet binnen gezien
worden. Kom vandaag kij-
ken ’ 195.000,- k.k. Snelle
beslissers, lage eindpr. Tel.
04490-42550 Jos Storms
o.g. Geleen.
Te Gulpen Aan de Oude
Akerweg 2 riante BOUW-
TERREINEN op uitst. woon-
stand met blijvend ver- en
vrij uitzicht, voor de bouw
van vrijst. bungalows, land-
huizen of villa's, opp. plusm.
855 en 970 m2. Frontbr.
resp. 30 en 37 mtr., pr.
’85.000,- en ’95.000,-
-k.k. Tel. 045-460399.
Te k. BOUWTERREINEN te
Gulpen. In het diepe/Broek
voor vrijst. of aaneengesl.
bouw. Eigen bouw, vrije
sector. Opp. vanaf 400 m2,
prijzen vanaf ’ 46.000,-
-v.o.n. Tel. 045-460399.

HEERLEN, Rontgenstr. 34,
eengezinswonig, voor- en
achterplaats, moderne in wit
uitgevoerde keuken, souter-
rain ingericht als apparte-
ment, badk. met ligbad
deels rolluiken, 4 slpks.
’102.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
BLEYERHEIDE, Finefrau
81, prima gelegen, vrijblij-
vend uitzicht a.d. Nieuw-
straat (100 mtr. van Duitse
grens) ruim woonh. (1981)
met mooie tuin, grote

! garage, woonk. met par-
!ketvl. en open haard, aan-
bouwk. met tegelvl., 3
slpks., luAe badk. met lig-
bad, 2e toilet, zolder. Zien is
kopen! Pr. ’ 139.000,- k.k.
Zaterdag 24 maart open
huis tussen 13.00-16.00
uur. Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601.
GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’ 90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601.
BUNGALOW, Panheel,
Heelderweg 26, met garage
en grote tuin op het zuiden,
aanbouwkeuken met com-
plete electrische apparatuur,
3 slpks., hobby/praktijkruim-
te. Percopp. 880 m2

’ 180.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
04750-15135/ 045-728671.
SCHAESBERG/Op 't Veldje
33. Perf. onderh. halfvrijst.
woonh. (1975) met grote ga-
rage, mooie aangelegde tuin
4 slpk. zolder, badk. ligb. 2e
toilet woonk. 36 m2met par-
ketvl. keuken tegelvl. Pand
moet binnen gezien worden,
’138.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms o.g.
Geleen.
SITTARD, Merovingenstr.
38, vriendelijke z.g.a. nw.
eengezinswoning met car-
port in nieuw project de
Lahrhof, voor- en achtertuin,
3 slpks ’112.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.

Te koop aangeb. te KERK-
RADE café m. zaal en bo-
yenwon. Zeer fraaie invent.,
recent verb., alles in perfec-
te staat. Vr.pr. ’215.000,-
-k.k. Tel. 04454-3026.
LANDGRAAF, in rust. wijk,
ruime eengezinswoning.
Woonk. en keuken met pla-
vuizen vloer, 3 slpks., badk.
met douche en 2e toilet,
vaste trap naar zolder. Tuin
met berging, ’ 124.000,- k.
k. Evt. ook garage te koop.
Tel. 045-323388.

SPAUBEEK Zandstr. 57, te
k. halfvrijst. woonhuis m.
gar., 3 slpks., gr. bet. badk.
m. 2e toilet. Tot. opp. 320
m2, vr.pr. ’ 154.000,- k.k.
Aanv. i.o. Tel. 04493-2914.
ÜBACH over "Worms,
Schoolstraat 1. In centrum
van U.o.W. gelegen zaken-
of prakttijkpand, voor vele
doeleinden geschikt.
’155.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.|045-728671.
Te k. halfvrijst. woonh. te
HEERLEN, Jekerstr. 11,
Beersdal. Ind, woonk. 36 m2
met open trap, gr. aanb.
keuken met app., 3 slpks.,
gr. badk. m. ligb. en douche,
gr. balkon, kelder, garage en
berging. Inl. 045-721226.
HEERLEN, Uterweg 116;
ruim herenhuis, gel. t/o
Schrieversheidepark. Inh.
plm. 450 m3, kelder 17 m3,
tuin 524 m2, cv.-gas. Ge-
schikt voor meergezins-
bewoning. Ind. beg.gr.; hal,
woonk., toilet, keuken,
douchecel, bijkeuken. 1e
Verd.; 3 slpk's, badkamer m.
ligbad en toilet. 2e Verd.; 3
slpk's en toilet, zolder.
Achterom div. bergingen. Pr.
’115.000,- k.k. Tel.
045-210798

Simpelveld
Groot ouder huis met veel
mogelijkheden op plm. 600m2. Tot. 10 kmrs., badk.,

kelder, zolder, garage.
Grote hobby- of werkruimte,. ’220.000,-
Makko Gulpen

Rijksweg 67, Gulpen
( NVM-makelaar W. Tim-
mermans) 04450-2182.

MAASTRICHT, Burg. v. Op-
penstr. 90. Eengezinswo-
ning met 3 slpks, mooie
woonk., voor- en achtertuin,
vaste trap naar zolder, com-
plete keuken. Gehele pand
is voorzien van rolluiken en
verkeert in prima staat.
’109.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. 045-
-728671.
VALKENBURG (apparte-
ment) In centrum gelegen 4
ruime appartementen met o.
a. grote woonk., keuken, 1
of 2 slaapk., badk. m. ligbad
en of douche, 2e toilet en
terras. Alternatieve indeling
mogelijk. Prijs ’ 175.000,- v.
on. Mak.kant. Rob Dassen
B.V. Tel. 04490-78431.

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 goeduw.

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Te k. in Bom WOONBOOT
25 m. x 5 m. geheel opge-
knapt, met 1500 m 2tuin/
weide. Inl. 04498-58328.

Te koop
Heerlen
Stanleystraat

Grote Drive-in woning, vr.pr.

’ 127.500,-. Inl. Immobiliën
Brausen Molenkamp.

Tel. 04454-3637.

Bedrijfsruimte

Te huur winkelruimte jn

Simpelveld-centrum
Zeer gunst, gelegenhoekpand. Opp. winkel 45m2 en 25m2

(2 ruimtes), kantoor 10 m2, kelder 45 m2en sanitaire
voorzieningen. Tel. 045-441150.

Groter huis
met kantoor-, tentoonstel-

lings- en opslagruimten. Ca.
300m2, en dubbele garage,

in Hainsberg te huur.
Interessant voor vele bran-
ches. Nadere inf.: 09-49-

-2451-620660.
Te h. Heerlen nabij centr.
BEDRIJFSRUIMTE, winkel/
kantoor ca. 40 m2. 045-
-718869.

Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geisol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.

HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han
del etc. Inl. 04490-43275.

IN STEVENSWEERT
nabij Roermond gelegen, bieden wij

8 luxe bouwkavels
te koop

tegenover het watergebied de Kis gelegen,
aansluitend aan diverse watersportcentra in

Midden-Limburg.
Kaveloppervlakten vanaf 750 m 2

Koopprijs ’ 100,-/m2 v.o.n.

Voor inlichtingen: 57457

Janssen b.v. Makelaardij o.g.
Van Hasseltkade 10

6211 CC Maastricht telefoon (043) 213791

krumel
ONROEREND GOED I

Beëdigd Makelaar en TaxateurI
Berg en Terblijt (rand Maastricht). Zeldzaam H
woonboerderij (gerestaureerd). Grondoppervl. cl
m', veel extra's, optimale privacy. Uniek object, tfl

’ 425.000,- k.k. ■
Geleen (Zuid). Riant herenhuis, vrijstaand, 4 B
mers, souterrain, garage, tuin, uitstekende staatH
prijs ’ 290.000,-k.k. H
Geleen (Zuid). Gunstig gelegen halfvrijst. wooH
slaapkamers, uitgebouwde woonkamer, garage, I
tuin met ruime privacy. Vraagprijs ’ 169.000,-k.kl
Nieuwstadt. Ruim landhuis, luxe afwerking, bwj. ■
houd ± 1200 m 3, ca'. 950 m 2. Fraaie ligging KH

’ 395.000,-k.k. ■Nieuwstadt. Leuk (kleiner) vrijstaand woonhuis,3l
(verlengde garage). Totale oppervl. ca. 690 m 2. VfH

’ 185.000,-k.k. ■Stem. Luxe landhuis, geheel onderkelderd, apaiH
loods/garage. Voor veel doeleinden geschikt Bvfl
Uitstekende staat. Gunstige prijs ’ 315.000,- k k. I
Sittard. Aan verbindingsweg gelegen (voormalig^
boerderij met recent gerenoveerd woonhuis. Diveß
len, grote schuur ca. 270 m 2, huisweide. Voor veelß
den geschikt (kleine bedrijven) etc. Tot. oppervl. eH
m 2.Goed bereikbaar. Vraagprijs ’ 350.000,- k.k. I
Sittard (nabij Station). Winkel (met leuke boven"
Goede uitbreidingsmogelijkheden tot ca. 85 nr ToH
pervlakte ca. 2.25 aren. Vraagprijs ’ 149.000.- k.fl
Landgraaf (Nieuwenhagen). Leuke halfvrjistaarM
ning met garage, uitbouw, patiotuin. Interessante
prijs ’ 149.000,- k.k. ■
Heerlen (Centrum. 2 beleggingspanden (studenß
merverhuur). Goed rendement. Vraagprijs ’ 185.CW
Beek (nabij Miro). Beleggingsobject, loods annfl
toor, ca. 15 x 23 m. Totale oppervl. ca. 1460 m*"H
huurder/goed rendement. Koopprijs ’ 300.000 I
Geleen. Industrie/handelsterrein, ca. 1610 rrr' metM
gen. Bestemming gemengde bedrijven. Centrale M
Koopprijs ’ 120.000,-k.k. I
Sittard (centrum). Te huur compleet ingericht efl
renderend afslankinstituut. Huur ’ 1200,- p.mnd. ll
overnamekosten). I
Susteren. Percelen bos/populierenaanplant. TotaaH

GEVRAAGD: I
Betere landhuizen, bungalows, herenhuizen etjM

Intermediair in het I
betere onroerend goed I

Tel.: 04490-29278 I
Za. van 10-13 uur I

Correspondentieadres I
Postbus 235 I

6130 AE Sittard J

binnenhuisofe/
Rijksweg Centrum 2-2a, 6161 EE Gm
Telefoon 04490-49212'

Openingstijden:
maandag 13-1▲ dins-, woens-, èn vrijdag 9-iBuu'|
donderdag 9-2
zaterdag 9 17 uuj

Krekelstraat 14 Pleistraat 7 Beekhoverstraat 42
Vrijstaand woonhuis met Goed gelegen ouder half- Nabij centrum een mooi half-
dubbele garage en grote vr.st. woning met berging en vrijstaand herenhuis met tuin
tuin. Ind. 0.a.: woonk., van 50 tuin (privacy). Ind.: gang, ka- (zuiden) en garage. Ind. 0.a.:
m 2,4 slpk. alsmede apparte- mer, keuken, toilet, douche, woonkamer met halfopen
ment. Vraagprijs ’ 235.000,- kelder. Verd.: 3 slaapk., vas- keuken, totaal ca. 64 m 2,bij-
k.k. te trap zolder. Prijs keuken, kelder. Verd.: 2 rui-

’ 78.000,- k.k. me slaapk., badk. met ligb.,
_____^^l^c_T!F?rT_fl"^-^M wm^wTW^fï^+^^&ï^ÊmW toilel en v,w" vaste traP naar
MLUlJlfilliilJjJAil^ H j[l]_j'hjnTtM?!---! I ruime zolder met derde
Rozenhof 12 slaapk, en berging, cv.
t, Overbroekerstr 46 Vraagprijs ’ 169.000,-k.k.K Prachtig appartement met 3^ ' 'ïymjb*. M balkon- lnf ,oa:

o ru, ime KummenaedestraatlB
Jk l WÊTéW "°°"*r' ree/ 6

e
8Uooo'-kk Ui,stekend Selegen winkel-

HHW , |JP( Montfortstraat 9 /kantoor met boyenwoning,
*- '"■Kaai Leuk na,tvr woonhuis met tuin en achterbouw. Ind.:I binnenplaats. Ind. 0.a.: b.g.: 40 m 2 winkelruimte, 2~. .. . ~„. ö woonk., eetkeuken, 3 slpk., atelierruimten, tot. 100 m 2.Mooi landhuis (bwj. 79) op cvVr pr f 79.000,- k.k. Verd.: hal, keuken, woonk.,qltnluTn^n9d9'o9amwo9oanak" Akerstraat-Nrd. 322 bklkon, badk., 2 slaapk. 2e

n\ee.%lTkeCken° bijkeCken Tussenwoning (bwj. '85) met «g-/*"g- «■
3slDk Priis f 178 000- kk ber9ing en tuin. Ind. 0.a.: prijs ’ 285.000,- k.k, edoch
J sipK. Krijs ’ 17Ö.UUU, k.k. woQnk me( open keuken 4 elk aannemelijk bod wordt in
mmphwm^Bh slpk. Premie-overname ad overweging genomen!!!

| ’14.000,-. Vraagprijs

I Elandstraat ’ 108.000,-k.k. ■ÏÏTTnfWTtt.ïBouwterrein, zeer mooie ge- Kouvenderstr. 119 É j2lüH±±üUifia
legen t.o. plantsoen, ca. 300 Karakteristiek woonhuis met Reewea g 7TLnnn"1..12 "' PriiS tUi" Een uifstl gesit. vrijstaand/38000'-kk- mirUken 3 sïk^'raaa: 9raot Pand- voormalig café

orNs fl 25 000 -k k met zaal °P 105m2Perc°PP'prijs ’ i^s.oou, k.k. Qehe|e renovatie noodzake.
__H______fTT7T^T_n___________i ll'k- Evt- bouwplaats. Prijs

WilHHii ,3LM | ’ 75.000,- k.k.
Eikenderweg 88 Weegbree 11M 85 nr' winkelruimte met volle-
d'9e overdekking te huur. Pr.

lIUHCBU -mjiV .

U^r huis met grote tuin. Ind.: b.g.:
gang, toilet, woonk., eetkeu- Vrijstaand goed gesitueerd

fl*^ ken, douche, bijkeuken, kei- landhuis (bwj. '77) met
fl B^ der. Verd.: 2 slaapk., vaste prachtige besloten tuin. IndMk B trap zolder, alwaar mog. 0.a.: woonkamer met open

AU Ur slaapk. Vraagprijs keuken, 3 slpk., zolder.■ ’ 125.000,-k.k. Vraagprijs ’ 245.000,-k.k.

I BRUGSTRAAT 19, SITTARD, TEL. 04490-10855
AKERSTRAAT NOORD 11, HOENSBROEK, TEL. 045-220550

KUNStfroTen HABJL
j GmbH 'A

v.Siemens-Str. 6 \g
GeilenkirchenI Gewerbegebiet

l[_fel 02451/8069j[ V

f I Rollu»1Zonn**

Bel voor vrijblijrt
prijsopgave:

heer Meertefli
tel. 045-3227&

Rolluikef 1.Jaloezie*'
Zonirescheif
Vrijblijvende pri_s"f*

MICA,ZONWERj
Showroom: Sittarde's

Heerlen. Tel. o*^j

Limburas



DE KOELKAST VERHUISTKwaliteit sociale
oningbouw gegroeid

deze periode soberder als gevolg
van het streven naar betaalbare hu-
ren. Vanaf het midden van de jaren
'80 stabiliseerde het kwaliteitsni-
veau en nam de woninggroote weer
toe.
Ook de tevredenheid van de bewo-
ners met hun woning is de afgelo-
pen 20 jaar gegroeid, aldus het on-
derzoek. Wel is er bij de bewoners
nog kritiek op de woninggrootte en
de geluidsisolatie. Internationaal
gezien slaat de Nederlandsewoning
volgens het onderzoek evenmin een
gek figuur. " Zet de koelkast op de juisteplaats. Dus niet bij de centrale verwarming maar ook niet pal in

de zon. Zoek een koele maar niet te koude plek voor dit huishoudelijk apparaat.

Rijk is het huis dat
met riet is gedekt

"waliteit van woningen en
mgeving is de afgelopen
ïjaar gegroeid. Het gaat daar-
j'name om zaken als warmte-
b het gebruik van onder-

in ïrrne materialen en afwer-
-1 uitrusting van de woningen.
3 .iflln de woningen gemiddeld
r geworden, maar daar staat

i. 'ver dat het gemiddeld aantal
«fen per woning ook is ge-
JDaardoor is het aantal vier-
voeters per persoon toegeno-

-Jvenals het aantal kamers.

'Pat in het rapport „TwintigWoonkwaliteit" van het Re--1 Instituut voor de Gebouwde
jFjng (RIGO), dat staatssecre-iHeerma (volkshuisvesting)
jfe Tweede Kamer heeft ge-

Jding voor het rapport was de
rfrtiek dieonder meer de Wiar-
rfkrnan-stichting van de PvdArt aantal wetenschappers on-
.Pebben geleverd op de kwali-
tF 1 de sociale woningen.
piinggrootte is het sterkst ge-
Jn het begin van de jaren '80.Jvam door een verschuiving
T^gezins- naar meergezinswo-
j(J en doordat er meer in stads-
Rwingsgebieden werd ge-
P- Ook werden de woningen in Als hij aan het afwerken is,

klautert hij af en toe naar be-
neden, loopt een eindje van
het huis af en bekijkt met zn
hoofd een tikkeltje scheef het
resultaat van zijn inspannin-
gen. „Mooi strak, hè", ver-
zucht hij met gekrulde lippen.
Albert Stoof (39), rietdekker
uit het Utrechtse dorpje Ka-
merik, houdt van zijn vak. Wat
hem er overigens niet van
weerhoudt om er verdraaid
nuchter over te zijn: „Het is al-
tijd een van de minst betaalde
beroepen geweest. Terwijl we
ontzettend weergevoelig zijn".

Als het niet regent, maakt hij lange
dagen. Twaalf uur stug doorwerken
is geen uitzondering. Bij slecht weer
daarentegen is het rommelen: op-
ruimen en afvoeren. Tussen najaar
en voorjaar zit hij in de nieuwbouw.
De rest van het jaar, als de kansen
op storm en ander onheil geringer
zijn, Vernieuwt hij oude rietdaken
op bewoonde huizen.

Na een lange periode van gestage
neergang zit het vak weer in de lift.
Bestaande rieten daken worden
steeds meer erkend als historisch
waardevol, bezienswaardig, pitto-
resk en, voor wie eronder woont,
zelfs comfortabel. Een rieten dak
wordt niet zo snel meer gesloopt;
sommige gemeenten subsidiëren
het behoud. En met de spreekwoor-
delijke brandgevaarlijkheid valt het
ook nogal mee, zeker als een pand

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van

TT maandag 12 maart
V t/m zondag 18 maart 1990

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 8 oktober 1989

800 m313 m3475 m 3
900 m 3 * 15 m3535 m 3

1000 m3 17 m3593 m 3
1100 m318 m3654 m 3
1200 m320 m3718 m 3
1300 m322 m3774 m 3
1400 m323 m3832 m 3
1500 mJ 25 m3892 m 3
1600 m327 m3953 m 3
1700 m328 m31012 m 3
1800 m330 m31070'm3

1900 m332 m31132 m 3
2000 m333 m31193 m 3
2200 m337 m31309 m 3
2400 m340 m31426 m 3
2600 m343 m31544 m 3
2800 m347 m31667 m 3
3000 m350 m31786 m 3
3500 m358 m32081 m 3
4000 m367 m32378 m 3
4500 m375 m32676 m 3
5000 m383 m32971 m 3
5500 m391 m33270 m3

6000 m3100 m33571 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens. _

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 20 maart 1990
Langzamerhand gaan meer geldverstrekkers er toe over hun hypo- ■theekrentetarieven te verhogen. Tot nu toe noteerden wij alleenrente-:
verhogingen bij de verzekeraars. Deze groep geldverstrekkers bere-
kent nu voor leningen met gemeentegarantieen 5 jaarvaste rente een'tariefvan 9,8%. , 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.kanUCDK 1 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83
5 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
1 jaar" 1 9,3 9,64 9,5 9,85
5 jaar" 1 9,5 ■ 9,85 9,7 10,06

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 9,2 9,79 9,4 10,01
3 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

Pancratïusbank 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 (adviesrentel var." 1 8,9 9,39 9,1 9,61
2/3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
4/5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
stabiel" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
var. 31 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16
stabiel3' 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
5 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 3' 1,5 9,6 10,20 9,8 10.42
standaard 7 jaar3' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 10 jaar3' 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. 1988budget var.4' 1,5 9,5 10.03 9,5 10,03

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 9,5 10,09 9,5 10,09
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5

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
fSpaarhyp.)

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
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf

° Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

ToningTnarkt
Westelijke
Mijnstreek
"anenhof in Geleen wordt za-
-131 maart van 10.00 tot 16.00
*n woningmarkt gehouden.
*e beurs, die is georganiseerd
Se NMB bank, geven make-en gemeenten een overzichtet aanbod van koophuizen inestelijke Mijnstreek. Verder

notarissen informatie ver-
*n over de juridische conse-
!*s van het kopen van een
"ok kan men er terecht voor
*atie over hypotheken en ge-
kgarantie.

" Steeds meer gemeenten beschouwen rieten daken als waardevol en subsidiëren het behoud er-
van.

Woonbeurs
in Venlo

hn' (Weselseweg 55) in Venlo

* vrijdag de beurs 'wonen en
6fi'. Bedrijven presenteren er
[' nieuwe produkten voor in
I het huis, zoals meubels en
Jbterialen. Tevens geven ma-

rs en architecten informatie
nieuwbouwprojecten in

f" en Midden-Limburg.

is op 30 maart en op 2 april
|4 tot 22 uur geopend, op 31

"van 11 tot 22 uur en op 1 april
1 tot 18 uur.

met een rietkap vrij staatvan andere
bebouwing.

Ofschoon de ene rietdekker duur-
der uitvalt dan de andere - vrije on-
dernemers niet waar - houdt Albert
Stoof het erop dat wie nieuw gaat
bouwen met riet niet duurder uit
hoeft te zijn dan met een pannen-
dak. „De constructie van dekap kan
lichter zijn en daardoor wat goedko-
per. En je hebt ook geen goten no-
dig," zo licht hij toe.

nemende mate materiaal uit andere
landen. Oostenrijk, Hongarije, Po-
len, Roemenië, Frankrijk en Tur-
kije.

Albert Stoof vindt dat maar niks.
Hij zweert bij inheems riet, voor
hem gaat er niets boven stengels uit
de omgeving van Kalenberg, in de
Kop van Overijssel. „Da's nog echt
riet dat met de voeten in het water
groeit. Dat buitenlands riet, daar zit
veel groen en vuil in," zo is zijn erva-
ring.

Na een karwei laat Stoof een visite-
kaartje achter. Op een papiertje ver-
meldt hij zijn naam en de datum
waarop hij het dak heeft gebouwd.
Dat stopt hij in een bierflesje, als het
kan het modelletje van Grolsch.

„Als ze over veertig, vijftig jaar mis-
schien het oude riet er weer af ha-
len, vinden ze dit terug," zegt hij,
terwijl hij het flesje met een tevre-
den grijns achter een knijpdeel laat
verdwijnen.

reinier hopmans

9 (ADVERTENTIE)

ïL Boosten Parket Hoensbroek
.ftpSZa&Sfe, Showroom open van 10.00 - 18.00 uur. _^f<S^SSjW Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten.

Wf " Alle soorten parket en reparaties. \fföo**^M_^^^ " Brede eiken planken geborsteld. w*^
HUf | " Ove.schuren of borstelen van bestaande vloeren.

jl " Leveringsvoorwaarden van de Consumentenbond.

jf J'enraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat, Q^C . 2 14395
.tr__t in, 1^ weg rechts, dan le weg links. **"*"* ** ■■ ~*^~**

daken met riet of stro. Het was ge-
woon de goedkoopste dakbedek-
king dieer te vinden was. Het gewas
groeide voor niets. Het arbeidsin-
tensieve winnen ervan werd scha-
mel betaald en het ambachtelijk
aanbrengen kon nog letterlijk tegen
een grijpstuiver. Tegenwoordig
wordt een rieten kap gezien als een
luxe.

Schaars
Op één ding na heeft riet op het
ogenblik alles mee. Het oogt fraai,
het is milieuvriendelijk materiaal,
het gaat lang mee, het isoleert. En
het is niet veel duurder daneen pan-
nendak. Helaas zit er ook nog wat
tegen: riet wordt steeds schaarser.
Stro is helemaal verdwenen als dak-
bedekking, dat wordt door de mo-
derne oogstmachines al lang ver-
hakseld.

Duurzaam
Wie denkt dat riet maar beperkt
meegaat en pannen bij wijze van
spreken eeuwig, moet bedenken dat
de dakpannen van tegenwoordig
ook niet meer zijn wat ze ooit ge-
weest zijn. „Ik weet," zegt Stoof, „
van een woonwijk uit de jaren zestig
waar onlangs alle pannen moesten
worden vernieuwd. Riet gaat, als
het goed is gelegd, afhankelijk van
zonwerking en stijlte, toch wel der-
tig tot veertig jaar mee."

Uit weelde dekte men vroeger geen

Al enkele jaren echter kampen de
circa 650 rietdekkers in ons land
met een tekort aan grondstof. Om
dat aan te vullen importeren de cir-
ca 20 vaderlandse riethandels in toe-

Nuaan de slag voor
nooi gazon in zomer

len. De ondergrond gelijk maken
en het gras voorzichtig terugplaat-
sen.

Om takjes, bladeren en ander afval
van de winter te verwijderen, moet
het grasveld goed aangeharkt wor-
den. Maar het is nog beter om het
met een verticuteerhark te bewer-
ken. Dit zorgt voor een goede be-
luchting en voorkomt mosvor-
ming, klaver en ander kruipend on-
kruid.

Bemesten

jrasyeldje is pas een gazon als
[ Piekfijn uitziet. Een gazon
ij. an ook extra verzorging.
tj de handen uit de mouwen
i ' noeft straks maar weinig te
iw1*1 zijn gazon het hele jaarle houden.

lt t
voor3aar het gras weer

5a
e groeien, oogt dat meestalrdig. Wie beter kijkt, zal ech-

j)S en oneffenheden ontdek-aarom kan men het best be-
het gazon goed te rol-

e egaliseert in de winter ont-
,a Regelmatigheden en maakt

"*at weer stevig.

i^t ot het opvullen van kuiltjes
'W'azon an deze maand be-
I . borden. Hiervoor maakt
_tj: cc insnijdingen (met eennBe afstand van 25 centime-
6. Jn het midden een dwarss-ras losmaken en terugrol-

nieuweopleiding
architectuur

enstedebouw

Alle gazons kunnen in maart of april
een basisbemesting goed gebrui-
ken. 'Echte' mest is in dit jaargetijde
niet geschikt omdat die meer tijd
nodig heeft om zijn werk te doen.

Milieuvriendelijke kunstmest be-
staat niet, wat de fabrikanten ook
beweren. U voorkomt verspilling
(en beperkt dus de schadelijke ge-
volgen ) door de korrels met een
strooiwagen te verspreiden. Strooi-
wagens zijn bij veel hoveniersbe-
drijven te huur.

Mos in het gras is te bestrijden met
een oplossing van ijzersulfaat. An-
dere onkruid kunt u te lijf gaan met
zogenaamde groeistoffen.

Er zijn verschillende samengestelde
bestrijdingsmiddelen op de markt,
die allerlei sporten onkruid de baas
kunnen. In twijfelgevallen kan een
bezoek aan hovenierof tuinderij uit-
komst brengen.

In iedere grasmatkomen na verloop
van tijd lelijke plekkenvoor. Geluk-
kig is het meestal niet nodig om
daarom de hele grasmat te vernieu-
wen. Gaat het om een enkele plek
dan is het uitsteken van de kale plek

" Een mooi gazon brengt aardigwat werk met zich mee,zoals de wekelijkse maaibeurt.
Foto: PETER ROOZEN

UStus wordt het mogelijk
om aansluitend op

Hf C L "-gezet onderwijs een stu-
_6n 'ltectuur en stedebouw te

het n. *
%n leuwe schoolseizoen startOqs°Pleiding aan de Hoge.g_ntftotterdam & Omstreken.

Ho, met vwo< HAVO of
t.rn uWkunde kunnen er te-
%nri de kandidaat wis- en na-ae m zijn pakket heeft.

en opnieuw inzaaien beter dan een
graszode leggen.

Er zijn ook kant-en-klare gazonver-
nieuwers in de handel. Ze bestaan
uit een combinatie van mest en
graszaad.

Bij een mooi gazon horen nette ran-
den. Het beste is nog altijd om een
keer of twee per seizoen de randen
recht af te steken en ze tussendoor

met een kantschaar bij te werken.

Afkanten met een electrische gra-
strimmer gaat weliswaar sneller,
maar heeft tot gevolg dat de gra-
sprieten niet recht maar schuin wor-
den 'afgesneden' en er stukjes
grond worden weggeslagen.

Schuin afgesneden grassprieten
sterven sneller af. Dat is ook de re-
den waarom men met een cirkel-

maaier een minder mooi resultaat
krijgt dan met de ouderwetse
- handmatige o.f mechanisch aange-
dreven- kooimaaier. Te kort maai-
en werkt mosvorming in de hand.

Bovenstaand verhaal geldtniet voor
gras waarop intensief gespeeld
wordt. Dit moet sterkzijn omdat het
heel wat te verduren heeft. En een
siergazon hoeft echter alleen maar
mooi te zijn...

Zaterdag 24 maart 1990 "51
Limburgs dagblad woonblad
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■""__!&KT V* " BRUNSSUM■wJhtJfc'C ’ 259.000- k.k.

SB Kitttt' Ha"vrllstaand herenhuis BB— 6 met cv. en dubbele ga- ~~
__H [^Ammwmm E rage' 'nn' sout: 65 "2- ~~oAj verdeeld over 4 kelders,— 1 H Beg. gr.: hal, toilet, ——■ woonkamer met open S■ haard 9.00x4.10/3.75, HH

■ dichte keuken met com- ___
—*plete inst. 5.80x2.75, bijkeuken en royale tuin. 1e verd.: 3— slaapkamers + douche en aparte toilet. 2everd.: 1 slaapka- BB
HB mer + badkamer met ligbad, vaste wastafel en bidet. ■—

_E_H i : HULSBERG S=
=E I . ’ 165.000,-k.k. =AU BB____b_l_ " Halfvrijstaand woonhuis Z

£"„ HMt met cv' en 9ara9e lnd
ZB i H beg. gr.: hal, toilet. HZ

■hgi^Un B woonkamer met parket-I vloer ±35, m 2, dichte HS
E^nd I keuken, terras en tuin op ___B

het zuiden ±17 m diep. —Z mmmmmW^mTmw^mmmmmmWmwmW garage 6.00x3.00. 1e HS
verd.: 3 slaapkamers + badkamer met 2e toilet. 2e verd.: 1 —: slaapkamer + berging. Aanvaarding: medio 1990.— HEERLEN (De Erk) ' HS= i^~9mmm+m\Wm\ W\^ *- ’ 196.000- k.k.

BH I A| .-"-j; Halfvrijstaand woonhuis HS
\W I H_§___»l met cv- + garage. ZSZ
BB I J Grondopp. 392 m 2. Ind.: HS

m%£ hal. woonkamer met par- SSI ketvloer ±35 m 2,royale
I keuken mcl. app., terras ______

HZ I I + tuin. 1e verd.: 4 slaap- —SB 8888888 I kamers + badkamer ______—— Aanvaarding in overleg. ZSZ

SS m HOENSBROEK
HZ Jf^W-fÈWgW-W-fmmd^ ’ 117.500-k.k. =Halfvrijstaand woonhuis BB, met cv. Ind.: hal, toilet, BS

■l fl woonkamer 7.50x3.80, -BS
HS j «■_ÉB^^| I moderne dichte keuken HZ
___B | I mcl. apparatuur, tuin + SS— I ■ berging. 1e verd.: 4ssI slaapkamers - badka- SS— _______■ mer. 2e verd.: zolder- —I ruimte, te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg. HS

— 7^________W _______ KERKRADE (Centrum) __=
SS £ ÜIBIII^ ’ 165.000-k.k. =■^flnl^. 2 woonhuizen of winkel- —la^PLÉr_£. woonhuis. Ind.: kelder- ZSS

I ru'mte. Beg. gr.: woning HS
S I: hal, woonkamer, keu- s

SS I BH ken, berging en tuin. 1e —SS I P verd.: 3 slaapkamers. ___S

J Woning II: 1e verd.:
HS ü woonkamer en keuken. SS
SS 2e verd.: 2 slaapkamers en zolder. Aanvaarding in overleg. HZ

SS .t 4f|MKnt&Ë| ■ MERKELBEEK
I ’ 349.000- k.k. SSI Vrijstaand landhuis met —~j^f^^^^H I cv. en garage. Ind.: SS

SS 4 I royale hal, woonkamer SS
SS I | 68 m 2 met plavuizen- —Ë|f! _S? -4É v:oer' complete keuken SS

"*B*^M_____Ê_i____.. "MM 12,5 m 2, terras en rond- SS— om tuin. 1e verd: 3 grote
ZZZ slaapkamers, goed geout. badkamer. 2e verd.: zolderruimte. HB
SS Aanvaarding vrijwel direct. SS

SS Mtk ____—«liÖ__k SCHIN OP GEULM- ,.,.ui H"** mt f 285.000- k.k. =
SS mM mkk Vr|jstaand landhuis op SS
HS I HiÉita_______l W? 130° m 2. Ind: hal. woon- HZ

A kamer 48 m 2 met open SS— I mém haard, eetkeuken met —
.'__*- I eiken aanbouw, badka- SS— p ü^^^^^^H ■ mer, hobbyruimte 32 m 2,z^ZI terras + goed aangeleg- HH

HZ mmmTmmmmWfÊmKh 'TÜMJUUll_W de ,vin garage 50 m 2. Ie :=:
SS verd.: 5 slaapkamers + badkamer. 2e verd : zolderruimte —— Dit object moet u van binnen zien. Aanvaarding direct. SS

Z= «2 SIMPELVELD ==SS fljS v ’ 169.000,-k.k.
SS |>d(»* Halfvrijstaand woonhuis HS

m^mmi. met garage. Ind. sout.:
B* fl kelder 7.00x2.50. Beg- HZ— I BkrAfl »_X_j^H gr hal. toilet, woonka- SS

SS I EÜ_^»S mer 10.00x6.30 3 60, HS
I H goed ingerichte keuken, s

Ë99ÜS terras . tuin en tuinhuis-— ■_______! _____________*■___■ je + garage. 1e verd.: 3 S
SS slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e ——— toilet. Aanvaarding vrijwel direct.

= il________- VOERENDAAL
SS M _i_^______.,__i] ■’137.500- k.k.

H|^B B Tussenwoning met cv. HS

■ B Ben berging. Ind.: hal, SHbL^KJ^H I' woonkamer + halfopen —■ keuken 7.62x5.15/300, SSI terras + tuin ±18 m HS
1 I diep. 1e verd.: 3 slaap- HS

SS 1 I kamers + badkamer. 2e— ■"■"■■■■■■■■■^^---B verd.: vaste trap naar HB
S zolder. Subsidie ±’ 20.000.-. Aanvaarding in overleg

" Makelaar o.g. " Taxaties ss
| " Bedrijfsobjecten " Hypotheken ss

" Woningen " Verzekeringen =

Imakelaardij W IlEQNENSI
= BS == 111 Hoolstraat 42. Voerendaal =

[.-ah-laahJ I\\i_] mrU\ I ____! W^y !_^__^U_i__ i

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Uit de hand te koop: BELGIË, gemeente
RIEMST (Millen), grote vierkantshoeve

"de Lexhy", Peperstraat 20, op ongeveer
29a. Mogelijkheid tot aankoop van

aanpalende landbouwgronden.
Inlichtingen en plan: z.w. notaris Barthels

te Riemst (Kanne), Statiestraat 469,
0932/12/45.35.21.

j———————————i

LANDGRAAF: „Leuk gelegen appartement, in perfecte staat!"
Ind.: kelder, ruime hal, woonk. (10.00x3.60/2.40), keuken m. keramische kook-
plaat, vaatwasmachine, koelkast, aparte diepvries, wasemkap e.d., 2 slaapk.,
badk. Vraagpr. ’ 75.000,- k.k. mcl. vloerbed., lamellen, zonneschermen en rol-
luiken. Aanv. in overleg. |
LANDGRAAF: „Sfeervolle woning in prima staat!" , JInd. grote kelder, entree, woonk. m. aansluitend grote woon-.eetkeuken, ber-
ging, 3 slaapk., badk. m. douche en dubbele vaste wastafel. Diepe achtertuin.
Vraagpr. ’ 89.000,- k.k. Aanv. direct.

HEERLEN: „Aan plein gelegen ruime woning met grote garage."
Ind.: hal, woonk., woon/eetkeuken (5x3), 3 slaapk., badk., zolder met mogelij-
keid 4e slaapk. Achtertuin op zuidoost. Bwj. '74. Prijs ’ 135.000- k.k. Aanv. in
overleg.

I . HEERLEN: „Vooroorlogse degelijkheid gecombi-
BdMr~ neerd met hedendaagse luxe!"

H " Herenhuis op loopafstand v. centrum. Ind.: 2 kel-

■ jlpü-Z " ders- hal> sfeervolle woonk. (35 m 2) m. open haard
___Kb_^___________________lh___É en parketvl., keuken voorz. v. alle moderne app.,

HMBjH I berging, 4 flinke slaapk., en mansardekamer, badk.
I m. ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder, achtertuin op

fci^^S I zonkant. Het geheel verkeert in perfecte staat.
-£» if_Bfl'ifi3ÉH"Jg|ii. I Vraagpr. / 165.000- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Halfvrijstaand woonhuis met garage in leuke, jongebuurt!"
Ind.: hal, ruime woonk. m. plavuizenvl., keuken, gar. m. vliering, 3 slaapk., badk.
m. douche, v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap, geïsoleerd en ged.
dubbel beglaasd, achtertuin (10x9) op zonkant. Bwjr. 1987. Rijksbijdrage

’ 27.500,-. Vraagprijs ’ 149.500,-k.k.

HEERLEN/DE ERK: „Representatief, vrijstaand
JmMmjÊmmmmm^m^jm^k landhuis op unieke lokatie!"M&i Ind.: hal, L-vormige woonk. (45 m') m. open haard,

| woon/eetkeuken, m. app., inpandige gar. m. vlie-
I ring, 4 ruime slaapk., badk. m. ligb., douche, v.w. en

(PWBBM 2e toilet, aparte douche m. vaste wast., zolder. Per-
~__„_-—"~db c.opp. 1007m 2. Bwjr. 1975. Geen bebouwing achter!

_
~^ZSBÊk\ Pr'is f 330.000,- k.k. Aanv. direct.

■
HOENSBROEK: „Gunstig geleaen mf~£'ï ■ 'w/%
Ind.: kelder, kei mmm WPJé Ll 11 11■%^_r m"'). woonk., keuken, 4
slaapk., douchA» lil»!* *^ t_£..".i. «jok geheel of ged. te huur.
Prijs ’135.000, ""...TSiiv. in overleg.

HOENSBROEK: „Zeer degelijk gebouwd woonhuis!"
Geschikt voor woonhuis met kantoor of voor dubbele bewoning. Ind.: beg.
grond: garage, royale keuken, kantoor ±30 m 2. Benedenverd.: geschikt v. ap-
partement. Boyenwoning: royale luxe woning met o.m. woonk. m. open haard, 2
badkamers, royale woonkeuken, 3 slpks., grote wintertuin. Aanv. in overleg.
Vraagpr. ’ 165.000,-k.k.

HOENSBROEK: „Zoekt u een huis met gm_t? '-"-_ mmm wel in 't centrum?"
Ind. hal, L-vormi'i'- mmm Wf% IA ■"§ | jaPk-badk- m- douche
en v.w, zolder. l\ÊKK|VwV ■-■-.T. «chtertuin45 m diepop
zonkant. Prijs ’ W.HS"-"rlrManv. op korte termijn.

IZA 'I
! NEDU MAKELAARDIJ

beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur: 043-645352
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909_ ■_■ mm _____ -_■___________________■___■___■ mm ___■ mm^aê___■-__■ __■ __■ -_■__■ ___■___■___■___■___■ _____

_________■ ____, ______ ____r mw E mr E mr E _V 1

I ii Bom I
I m Luxe ééngezinswoningen I

In het plan Hondsbroek.
Beg. grond: Z-vormige woonkamer met
open haard, luxe keuken met afzuigkap
en inbouw gas/elektrafornuis en toilet. I
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. I a
servicekosten.

JyBC Vastgoedbeheer I
■ Einsteinstraat22,6227 BK Maastricht

Tel. 043-61 6666

WERKAANDE WINKEL!
._, -— - De Hypotheker in uw buurt ondergaat«eenface-lift. Net als de ruim zestig andere winkels

van De Hypotheker in Nederland krijgt de zaak een
nieuwe lichtbak, nieuwwinkelmateriaal en bovenal:
een nieuw symbool. Daarmee is h rngm
De Hypotheker nu nog duidelij- W~ _BJ
ker herkenbaar. ■■Ziet u dus straks dit
beeldmerk, dan weet u het
zeker: alleen hier kunt u reke- De Hypotheker

nen op een echt onafhankelijk hypotheekadvies.
Hier zijn objectieve voorlichting en per-

soonlijke service gewaarborgd.
Hier garandeert men de beste hypotheek

met de gunstigste voorwaarden. En de dienstver-
lening is gratis. Kwaliteit mag gezien worden!

DE HYPOTHEKER HERKEN JE NU ZO.
,—,

De Hypotheker Heerlen Akerstraat 21
F.H. Olfen 045-715354 jt ~ . ■■"; |

P* R] Rl II ITFR<> A Il____L_________J I Iwlv I ________ I M^__r makelaardij onroerend goed - sittard maastrichtheerlen W-

KERKRADE, Bleijerheidestraat H VOERENDAAL, Lindeweg WM
J_L C J-VWIJ Op goede lokatie gel. winkel-woonh. voor div. doelein- Rustig gel. vrijst. woonh. metcv., garage en tuiij

den geschikt. Hetwinkelgedeelte bestaat uiteenruimte b.g.: ruime hal, L-woonkr. (± 42 nr) met inbouw^BBRUNSSUM,Brunssummerweg H van ca gs m2en gen magazijn c.g. kantoor. Het woon- parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxeß
Rustig gelegen, halfvr. woonhuis met cv., garage en gedeelte op de 1everd. bestaat uit o.a. woonkr., eet- ken, studeerkr. 1e Verd.: 3ruime slaapkrs., badK^Btuin. Percopp.: 289 m. Ind.: ruime entree, toilet, L- keuken, douche en toilet. 2e Verd.: 3slaapkrs. en cv.- ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2eVerd.: vaste tralß
woonkr. met 0.h., grote keuken met app., 3 slaapkrs., ruimte. Meerdere gegevens op aanvraag. Aanv.: i.o. 4eslaapkr., c.v.-ruimte/berg., bergzolder. Het pB
badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Het gehele Prijs: ’ 128.000,-k.k. ged. voorzien van dubbele beglazing en rol'B
pand is voorzienvan rolluiken. Aanv.: i.o. Aanv.: i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k. Urn
Prijs:/145.000,- k.k. KERKRADE, Holzstraat H H

Nabij duitse grens gelegen café-woonhuis. Aanv.: di- mm
BRUNSSUM,Kerkstraat 178 H reet. Vraagpr.: ’ 157.500,-k.k. NIPIIYV h_ illVV _______
In winkelcentrum (boven Ven D) gel. app.metcv., ber- I^ICUTTUUUT»
ging cri lift. Ind,: entree, keuken, badkr. met douche, KERKRADE, Undenlaan H ■toilet,woonkr., 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: bhun&s>um
Prijs: ’ 108.000,-k.k. kelder. Beg.gr.: showroom(± 105m 2), kantoor, maga- ijf^KjpSfc' ... H

zijn. 1eVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet, *-s _£"??; " &
BRUNSSUM,Pr. Hendriklaan H dakterras(± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met fw^S' -._., *| ***«_.« ■Goed gelegen appartement met cv., berging. Ind.: douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Het geheel is W£ki?f^" 'W '*4i_r---____. SL i_ w mmruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. t?«P«_a. § *f3P'-'|-^t** - H
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- prj js: ’ 235.000,-k.k. WxÊßfr '■;__» I*m >«____* 1 « *'?!_________kende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. WUmF:^''' i'lmY!*mmr**ë _L__2_f ___ _ f '____Prijs:/110.000,-k.k. TERWINSELEN, Piusstraat H (Sp*'■''''' '|>« ■ I fHft'||-B

In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige "TT ■'x~s~~A. „2 xx*~i~~ _____
BRUNSSUM, Wagenmaker H boyenwoning. Perc. opp.204 m 2. Pand ook bereikbaar W&L-jr&ï']' ïJiWP "HÉlXi^f '"^1 iT____iRustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en vanuit de Tunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkheden vol- jg§MHL|'p' * ff§Sï''*liH Pf? J ,'""*mmMtuin. Ind.: o.a. hal, toilet, woonkr.en keuken met plavui- doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3. Goed 3pPiMÜ.\ l^.^-j^i**' H
zenvloer, berging, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met onderhouden. Voor vele doeleinden geschikt.Direct te ." r ' , ■ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het aanvaarden. Prijs op aanvraag. '<"-J* "pand is gedeeltelijk voorzien van rolluiken en dubbel Urn
glas.Aanv.: i.o. Prijs: ’ 130.000,-k.k. KERKRADE, Vinkerstraat H 'rv«. ' I Jïtl H

Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage(percopp.: "^■._W>'.. H
DOENRADE,Kerkstraat S 810 m 2). Ind.: 2 kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m 2, Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke vaM
Groot, halfvrijst. herenh. t Kasteeltje met cv., kei- keuken, doucheruimte,bergruimten. 1eVerd.: 4slaap- waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd (BJ
ders, garage, winkelruimte en royale tuin.Percopp.: ± krs hobbyruimte. 2e Verd.: vaste trap naar 2 kamers, beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Ni .e__|
1.450 m 2. Ind. 0.a.: living, study, woon-/eetkeuken, 1 zo|der Aanv .; 0 prijs: ’ 160.000,- k.k. verd. met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan de acBJbadkamer, 1 doucheruimte, 6 slaapkrs., zolderruimte. ziide gelijk met deop het zuiden gelegentuin. Op ______
Pand moet opgeknapt worden (subsidie is mogelijk). OIRSBEEK,Drossaertweide S verd. 3 slaapkrs. en badkr. metligb., v.w. en plaatsßl
Aanv.: direct. Kooppr.: ’ 170.000,-k.k. Op uitst. lokatie gel., geïs. en onderkelderd halfvrijst. mog. voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. B

woonh. met cv., garageen tuin. Percopp. 266 m .Ind. ’ 147.632.- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- vo*B
GELEEN, Portonnekuilstraat S 0a . ru jme woonkr., keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., pr-A-regeling. ■Uitst. onderh. vrijst. landh. met cv., onderkelderd met badkr met v.w., ligbad en 2e toilet. Aanv.: direkt. ■inp. garage, berging en tuin met opt. privacy. Perc. Kooppr.: ’ 154.000,-k.k. BRUNSSUM, Hemelder Hopp.: 446 nr. Ind. 0.a.: woonkr., serre, keuken met , /c „ , .

>*e#*vjr"-jtK. %&_"« '.*{!______
app., 3 slaapkrs., gr. hobbyruimte, badkr. met ligbad, oiRSBEEK, Raadhuisstraat S ......... 1.^ca^^S^-'^H^-WX^^^wM
v.w. en 2e toilet, ruime zolder. Aanv.: i.o. Schitterend gel., uitst. onderh. en geïsol. vrijst. landh. 9»^r!iS«&__l__S_: /f '<Wv^'Sf>%WmwmPrijs: ’ 229.000,-k.k. met inp. dubb. garage, kelders en tuin met opt. priva- v<f!s%p!fJ^Wl^?- MMmcv. Percopp.: ± 750 m 2. Ind. 0.a.: royale living met _Zsfc <%&*&;< ■' ' »-.-' i_Sb .- .?*s____
HEERLEN, Caumerbeeklaan H 'enhrdJ£e keuken, 3slaapkrs., 2 badkrs. Het pand ..V^'^s. J>/f.-.-, ~-&jOA f^MUitst. gelegen halfvrijst. herenhuis meCv., garage en g 1e k|as mat afgewerkt. De woning moet beslist v-~f ■ "*g®&4h~' '"11.. "*%&'& ' ®m\\\tuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. y ien worden Aanv. spoedig. < N§S=&^._' Ï?V< J >%Ws^ fl_iE3eg.gr.: ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± Koopprijs/

y
385.000,-k.k. / W>'£<(r ! I58 m 2), keuken, berging. 1e Verd.: 3 ruime slaapkrs., . 'J '1%- Iluxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: puTH Margrietstraat S |p? :"1 7i 4"~j I3 slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. Goed ujts, onderh na|fvr herenh. met cv., gara- Jff-' U'?W ytwlfl______ __, _ . u ge, berging en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living met open 'È-A 14J; | |?J''j 'i [Ïk__l

HEERLEN,Geleenstraat m haard, mod. keuken met app., 4 slaapkrs., roy. badkr. UL*] JU'; PI ■In centrum gelegen appartement met cv. en berging. ~. b d douche, v.w., toilet, zolder. Aanv.: i.o. l_l; i _. j- ! r** ■Ind.: ruime hal, toilet,woonkr. ±37m2 met balkon, keu- vraaonrii ." M65 000-k k >_'"ll»"ir>_:-^ 1: !**__« __i
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. vraagprijs, ’ ioo.uuu, K.r:. '<J-'®. l/^'li SUAanv.: i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k. SCHINVELD, AgeWater S *?|*,; J'C-^l| IM»B
..r-r-r.,r-_, u Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., ~BmWL~'è-^.. ■M* *i*C;>*V; ."'fe^ "■#. MgH
HEERLEN, Gravenstraat H aanb

«u ,̂ garage en tuin. Ind. 0.a.: living met open <**£MlB^ :\'A' \< \j 7\ \\ f^-iWinkel-woonhuismetc.v.-gasentuin.lnd.o.a.div.kel- haard tuinkr., royale woon-eetkeuken, wasruimte, 3 !tsWsis3B£ ' / '* J-,/^ i \ . ■ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 S|aapkrSi bet. badkr. met ligbad, vaste trap naarzol- .-**S»S^ ;j ./ ■:. Xf^Lv; i: Ja
slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w.,2e toilet, zol- der.^anv.; j.o.Vraagprijs: ’ 142.000,-k.k. "A <&ZV\ f W' '^JHderkr.,div. bergruimtes. Het pand is geh. voorzien van uo MH J J IXS"1" ! ■ // Ü'^ï'aHrolluiken en voor div. doeleinden geschikt. sittard Anielierstraat S 'r" .. _ '.* ' »t__B
Aanv,d,rect.Vraagprijs/100.000,-k.k. g"s b^^ee,^ gW^ n^c^g^a^
HEERLEN Heerenwea H kelder en

D
mo°' aangelegde achtertuin "et veel zon en Met

y
gunstige beZonning van de achtertuin. Ind.: I<flBouSe^fkTp Het terrein is geschikt voor d" K^££2ftrl«'^^^A^k^'badk met rnige'woonLmer, eeth.ek, open keuken (41 5 m}|r 9Tooboe-rkwin9en Perc-9r00tt6:1335 m priis: sffi«sa\^ss£i__?^

ken via vaste trap. Koopprijs vanaf’ 210.500,-v.oB
HFERLEN Oude Lindastraat H SITTARD, Leyenbroekerweg S ■Na^centrum uits :_S karakteristiek woonh. met cv., °p eerste stand gel., uitst. onderh vrijst. landhuis met HEERLEN, Oranje-Residence Igarage ên "uTn Ind.^o 'a^^ sout. cv -ruimte, berging, 2 cv., souterrain, ,np garage, geschikt voor 2 auto sen Voortreffelijk centraal in centrum gelegen fraaie apH
hobbvruim es Beq grond entree trappehuis toNet, zeer royale tuin met op. privacy Percopp.: 1.510 m . ,ementen op de hoek Dautzenbergstraat/Oranje BJ
kPukan L-kamer eetk 1e Verd 5 slaaDkrs badkr He'PandbiedJzeerveel extra s-lnaaa-: z6err°yale"" saustraat. Opp. varieert van 80 tot 95 m 2.LeukeflRv^SrSwffffi ving(±llom 2)metopenhaard,luxekeukenmetapp., lm met o.mPPwoon-/eetkr., open keuken, 2 slaapj
voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, 4 slaapkrs. 3 badkrs., kantoorruimte, zolder. Aanv.: ~o. ba

y
dkr met ligb. en v.w., balkon, berging. App. VA

woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k. Prijs op aanvraag. met lift bereikbaar. Onder het complex voorzij]
voor 19 P-plaatsen. Koopsom, mcl. P-plaats, *1

HEERLEN,Raadhuisstraat H SITTARD, PastoorVerhagenstraat S ’ 164.000,-v.o.n.
In centrum gelegen appartement met cv. en berging. Uitst. onderh., goed geïs., halfvrijst. woonh. met cv.,
Ind oa ruime entree woonkr., keuken, 3 slaapkrs., kelder, garage,berging en royale tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. SITTARD, M. vanRossumstraat
badkr met ligbad berging. Het geheel verkeert in uit- woonkr. met tegelvl., luxe inbouwkeuken metapp., bij- |n het nieuwbouwplanKempehof is nog één fraai*]
stekende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, 2e toilet, v.w. gelijke premie A-woning te koop. De tussenwj
Prijs- ’ 130000 -k k Zolder. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 139.0Q0,- k.k. heeft o.m. eenwoon-/eetkr., open keuken, 3 slaag

badkr. met douche en v.w.. vastetrap naarzoldeaC
HOENSBROEK Hoogstraat H SITTARD, Vijverweg S ging. Goed afgewerkt, o.m. met energiebespaj
Goed gelegen halfvr woonhuis met cv., garage en Schitterend op 1e stand gel., vrijst. landh. met cv., ga- maatregelen. Koopprijs ’ 133.200,- v.o.n. Rijks»
tuin Ind "o a " entree woonkr.. keuken, 3 slaapkrs., rage, souterrain en royale tuin. Perc. opp. ± 1.400m . max. ’ 41.000,- tot., vlgs. pr-A-regfelmg.
badkamer met ligbad, v.w. en 2ê toilet. Zolder. Ind. 0.a.: grote living (± 60m 2) met parketvloer, keuken,
Aanvio Priis-/ 127 500-k k 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., toilet. Aanv: i.o.

Vraagprijs: / 460.000,-k.k. Bezichtigingen uitsluitend Rr»lllrvkjlVPls
HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H na afspraak. _L»UUVT ____!▼ Cl»
Nabü centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- ~.„„...
port, garage en tuin Ind.: hal, toilet,woonkr. met 0.h., ÜBACH OVER WORMS H BRUNSSUM
luxe keuken 1e Verd : 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en Nog 2 bouwkavels tekoop voor particuliere bo^
Verd " zolder Het gehele pand verkeert in uitstekende tuin. Ind.: ruime hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., parket- plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin op
staatvan onderhoud en is voorzien vanrolluiken. vloer, ±50 m 2,3 slaapkrs., keuken met kookplaat en zuiden. Perc opp. vanaf 380m
Aanv.: to. Prijs: ’ 185.000,-k.k. afzuigkap. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,- v.o.n. mcl. BTW.____________ ______________ ____________ ________________ _____É_

L*?l B" _P*£^t[____■ I ■_"Jm
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heen

werkSnS-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611 J
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045-713' T

Goed en toch betaalbaar woneJj
in Geleen j

ir ff!Mil-JI!M vwfv^^-ÉM-Jen leukevariatie, prachtige wonin- U heeft de keuze uit twee woningtypen. mmam)maL^^ mV£i9] IMfi. Tfß r
gen, een prima afwerking van woningen en i - '.p-^-_-_^--i.iJ...'h.| m

, I n0
~ mMfmmm*m^mmmi

woonomgeving. Tal van aantrekkelijke |~~ I ï£"^^Wndit plan ïs geop** \
aspecten spreken voor het plan Maastrich- K ~A f . - b" van 73t 9';|Tl"?aart J
terbaan. Geleen biedt u daarmee uitstekende De modelwonina' "woonomstandighedenvoor een betaalbaar \f 7 adres Schacht .tr__i. '~&ericht °Phet a
■—«" è' ïfesrs^!

Deze royale koopwoningen in het plan \j I J"^. H— J j
Maastrichterbaan hebben o.m. een separate """ ' 1' \of inpandige berging, woonkamer, open 1 _— *^M" *keuken, 3 slaapkamers,, badkamer met "fHI*-5^1*-5^ y^B^_B____l________a_____.
douche en vaste wastafel, ruime zolder. Na ~7 c_= Éfe./ llf^Swbewoning is uitbreiding met diverse voorzie- * Mr _f^_ ÜW / !ningen, zoals carport of garage, mogelijk. , -HB2 —» wnnnkimpr I I Sl .L/ X _f 1 O/l >lO__ dd* 1/ i "t. (ïUUlir\ülllC. I ï TES

Een woning met een aantrekkelijke 1

I_^JRUIJTE_RS TBouwfonds <ad.makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen _ "~S^^l n
6131 al sittard-rijkswegzd 35 tei 04490-11611 Nederlandse Gemeenten [K/ l
na kantoortijd: £___/_)
dhr. Verheggen, tel. 04490-28943 dhr. Boon, tel. 077-541945 S"^ A
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 né. 18.00 uur: 04766-2396 _^|

Zaterdag 24 maart 1990 " 52Limburgs
- OTaKiDöiiijyii-



Nederland 2

NOS
13.0013.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.55 Studio Sport extra. Atletiek:

W.K. Cross Country (heren en da-
mes), in Aix-les-Bains. Commentaar:
Theo Reitsma.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Maga-
zine voor Marokkanen.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Hollander voor de eeuwig-

heid. Informatieve serie over geëmi-
greerde Nederlanders. Deel 2: Een
goede baas.

19.54 Trekking/Van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 ""Avondvoorstelling. 1. Op

zoek naar de Sacre; ballet Le sacre
du printemps van Stravinsky, uitge-
voerd door het Joffrey Ballet. 2. De
Sacre concertant; Het Residentie Or-
kest 0.1.v. Hans Vonk. Le sacre du
printemps, idem.

21.50 Ballet Swansong. Geschreven
voor het Engels Nationaal Ballet.

22.30 Studio SPort.
23.00 ""Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00 Children's SSVC. Afl.: The
real Ghostbusters.

10.25 Bananaman.
10.35 Land of the giants. Afl.: Thost

Town.
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 ver-
slagen van de rugby-league, ijs-
hockey 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 Da-
niels.

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.

RTL Veronique

20.27 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Harry en Laverne.
Harry en zijn dochters nemen een be-
langrijke beslissing omtrent Charley.

21.00 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Zelfvertrouwen. Het peloton
krijgt de opdracht een piloot in bezet
gebied te redden. De opdracht staat
echter gelijk aan zelfmoord.

21.50 Veronica Sport. Presentatie:
Maud Coppes en Gerard Wielenga.

22.10 Musical Zeldzaam. Popmusical
van Torn Oosterhuis.

00.15 ""Journaal.
00.20-01.45 The Lightship. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van Jerzy
Skolimowski. Drie gangsters zijn op
de vlucht, komen aan boord van een
lichtschip en gijzelen de bemanning.
De gangsters willen het anker lichten
maar de kapitein verzet zich ertegen.
Hij wil zijn schip, zijn bemanning en
zijn zoon, die bij hem aan bood is,
redden.

Nederland 3

Duitsland 2

| r*rogramma-weekoverzicht.
Ti fjachbarn in Europa.
i "eute.

" BoTiere vor derKamera. Kea'sr "documentaire over de kea-pa-
ji'^in Nieuw-Zeeland, (herh.).

H «ymnastik im Alltag. Afl. 8.Meute.
i \I u F"'nfo Gesundheit.
.I»eu,e--i .?°Der Schwan Amerikaanset j^lni uit 1956 van Charles Vidor.
(Ipersoverzicht.

S J«ute.il^uropamagazin. Presentatie:jtong Klein.|Schaufenster der Welt. Han-j^Messe Ceßit, reportage over
j^rmatica beurs.
"allo Spencer. Kinderserie.

Jl Gelefeheilefeimspralefachelefe
Se'rosprache).
fe**Formel Eins. Hitparade ge-
j door Kai Boeking.
Ijl'gatha Christie. Miss Marple,
J9e Engelse serie detectivever-■ Ein Mord wird angekündigt.

t) **nowgeschichten. Gerhardr 9 '"-Thiel in gesprek met Günther

% Intens.in ..ler und Heute unterwegs.i?wf.|g 'agesschau.
In

Met Bundesliga-

'use Ta,es- Neues aus Enten-
W,n. tekenfilmserie. Afl.: Glatte

Duitsland 1

09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Public Eye.
10.30 The Late Show.
11.10 Byways: Flag Fen.
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 Jazz 625.
19.05 Jimm'll fix it.
19.40 HI-DE-HI.
20.15 Nieuwsoverzicht.
21.00 Missionaries: The dark conti-

nent.
22.05 News and sport.
22.45 Volgens aankondiging.
23.35 Network East.
00.15 International Snooker.

Eurosport

Duitsland 3 SWF

07.00 Barrier Reef. 07.30 The Flying^
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 BMX.
10.30 WWF Superstars of Wrestling.
11.30Goals. 12.00Formule 1 race pro-,
gramma. Met Ned. commentaar. 12.30
World Cup Football. 13.30 Hockey. In-
ternationaal indoor toernooi vanuit.
Oostenrijk. 14.00 Ski report. 15.30^
Rugby union. lerland - Wales live. Met'
Ned. commentaar. 17.30 Hockey. In-
ternationaal indoor toernooi vanuit
Oostenrijk. 18.00 Wheels. Hoogtepun-
ten uit de wieier- en sportmix. 20.00
Trans world sport. 21.00 Atletiek. Cross
country voor dames, vanuit Aix Les BaK
nes, Frankrijk. Met Ned. commentaar.
22.00 Boksen. Zaterdagavondspekta-
kel. Met Ned. commentaar. 24.00 For-
mule 1 race programma. Met Ned.
commentaar. 00.30-02.00 Rugby
Union.

Super Channel

Gezamenlijk programma ARD/ZDF
11.03 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Jasmina Kitanovic.

12.35 ooDiese Woche. Weekjournal
met ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 ""Hitparade im ZDF. Muziek

en gasten gepresenteerd door Uwe
Hübner. Herh.

13.50 Das Heilige Reich. Afl. 5: Das
Ende der Welt. Over keizer Frederik
11.

14.20 Wir stellen uns. ZDF-program-
maleider Oswald Ring in gesprek met

kijkers. Thema: Diese Drombuschs
im Hotel Paradies - Mogen Sic Fami-
lienserien? Presentatie: Frank Elst-
ner. .

15.05 Wo das Herz Europas schlagt.
3-delige serie over de cultuur en ge-
schiedenis van de Elzas. Afl. 1.

16.05 Hannahs Sterne. Afl. uit de se-
rie Wenn du mich fragst...

16.30 ""Zauberwelt Origami. Pa-
pierfreundschaft.

16.35 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
12:Romanze im Müll.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

20-delige komische science-fiction-
serie. Afl.: Die Flucht. Aansl.: So
lauft's richtig.

17.40 Reclame en der mann vom an-
deren Stern. Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en

meningen uit West-Duitsland.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Guldern-

burgs. Duitse serie. Afl.: Die feindli-
chen Geschwister.

20.15 (TT)Louis de Funès. Der Quer-
kopf, Franse speelfilm uit 1977 van. Claude Zidi. Burgemeester en indu-
strieel Guillaume fabriceert zelf ont-
worpen luchtreinigers. Om aan een
superorder uit Japan te voldoen moet
hij de productie tot in zijn eigen huis
uitbreiden.

21.50 Heute.
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Bernd Heller. Aansl.:
Lottotrekking.

23.15 Der Clan der Sizilianer. Fran-
s/Italiaanse speelfilm uit 1969 van
Henri Verneuil. De gangster Sartet en
Vittorio willen op spectaculaire wijze
een juwelencollectieroven.

01.00-01.15 Heute.

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 Nothing
Qarr&ri 9^ m Ti_.il;....* "7««« Art/w.

MTV Europe
Duitsland 3 West

FV-KANALEN,
SOLFLENGTEN
V|, 6n CAI-abonnees:
\ ' nalen zie schema exploitant

'«^art/wit programma
!$ *

s,ereo geluidsweergave
fr 'weetalig bij stereo-app.L " teletekst ondertiteling

TELEVISIE
.ÜÜÜ 1: 5' 26 29' 46' 8. 53 en 57

S. nel 2: 31. 33, 35, 49. 54, 56 en 60

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'RTßF 1:3en 8
BelgiëTélé 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

Nederland 3: 23, 32. 34 43. 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet RADIO

Radio 1: 95.3 en 100,3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3mHz
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)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels m streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 1203-1258 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg
17 03 Limbug actueel: nieuws en
actualiteiten 17.15-17.58 Vri| spel:
pop in Limburg

Omroep Limburg

Caroline. 11 00 Kurhausconcert
12.00 Muziek voor miljoenen
13.00 Nws. 13.02 Klassiek: Radio

Filharmonisch Orkest met piano.
14.32 Kamermuziekserie 89/90:
Muziek voor piano, viool en cello
15.05 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten 16.00Lang leve de
opera!lB.o2 Avondstemming
20.00 Nws 20 02 Klassiek op Za-
terdagavond, met om20.02 Mijn le-
ven, een martelgang (6): Schubert
en zijn uitgevers: 21 00 Basho En-
semble; 22 00 Orgelrubnek; 22.20
Laudate. 23.00-24 00 Literair: Ca-
mera obscura.

20.30 Laat ons de rustdag wijden
21.14 Metterdaad hulpverlening
21 15Reflector. 21.35 Deze week
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

punkt). 13.00 Hitparade 16.05
Contra Re Jugendmagazin 17.05
Forum - Das Kulturmagazin. 18 1C
BRF-Aktuell 18 35 Freie Tribune
CSP CSC. 18.45 Evangelium ir
unserer Zeit. 19 00 Saturday Nighl
Rock Show 21 05 Lottozahlen

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non-Stop 5.30 Guten
Morgen 09 00 Ein Tag wie kein an-
derer amWochenende mit Günther
Meyer 1100 Treff nach elf mit
Knstina Hertelt 12.00RTL Themen
am Wochenende. 12 15 Ist ja n
Ding! mit Chnstian Spanik. 14.00
Viva mit Helga Guitton 15.00
Sportshop mit Benno Weber en Ul-
rike Elfes 18 00 Unglaubliche Ge-
schichten mit Ramer Holbe 19 00
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non Stop Mit Jörg Ebner und Ho-
ney Bee Benson 00 00 - 01.00
Traumtanzer

WDR4
04.05 Radiowecker. 06 05 Morgen-
melodie 07 55 Morgenandacht.
08 05 Zum Tage 08 07 In unserem
Alter 09.05 Musikpavillon mit Mi-
chael von Loeien 12.05 Pop-Re-
port mit Günther Krenz 14 05 Wirt-
schaft. Aansl Orchester der Welt
15.00 Café Carlton mit Wolf-Rüdi-
ger Brown. 17 07 5 Uhr The 19 00
Aul ein Wort 20 05 Das Sonntags-
konzert 22.05 Musik zum Trau-rnen 22 30 Nachtexpress

radio

09.45 Seniorengymnastik. Les 3.
10.00 News of the week. Nieuws in

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.
Les 24.

11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.
4. Herh.

11.30 Computerclub.

00.00 120 Minutes. 02.00 Night Videps.
07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10.30
MTV's US Top 20 Countdown. 12.00
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00 VJ
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00 VJ
Ray Cokes. 17.00 MTV Spotlight. 17.30
XPO. 18.00 The Big Picture. 18.30
MTV's Party Zone. 20.30 VJ Kristiane
Backer. 23.00 Saturday Night Live.
23.30 Club MTV. 00.00 MTV's Erotika.
00.30 VJ Maiken Wexo 03.00 Night vi-
deos.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 1. (Herh.).
17.30 ...Wenn aber das Salz schal

wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 2:
Am Tag, als das Wasser kam.
(Herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Das
Horoskop.

18.30 '1c h habe das Scshreien mei-
nes Volkes gehort. Reportage over
de algemene vergadering van de Lu-
therse Wereldbond in Curitiba (Brazi-
lië).

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Erich Fromm. Leben in Ge-

schichte, portret van de sociaal-filo-
soof en psychoanalyticus. Afl. 1.

20.15 Wiedersehen mit Inge Meysel.
Madame Sans Gêne.

21.40 Südwest aktuell.
21.45 Auf der Couch. Wolfgang Joop

mit Wieland Backes. Gesprek met de
modeontwerper Joop.

23.15 Super Drumming. deel 2: Ein
Musiktrip rundurn den Erdball.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drei Engel für Charlie. Amerikaanse
misdaadserie. Afl. Ein Engel ohne Erin-
nerung. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-

izicht. 10.00 SAT.I Teleshop. 10.25
iProgramma-overzicht. 10.30 The real
Ighostbusters. Amerikaanse tekenfilm.
iAfl.: Lord Kildarbys Vogel. 10.50Teletip
iGarten. 11.00 Ich glaub', mich knutscht
iein Elch. Amerikaanse komedie uiti 1981 van Evan Reitman. 12.45 TeletipiFashion. 12.55 Familie Feuerstein.
iAmerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Nur
iwer die Eigersucht kermt. 13.25 ___Mis-
| ter Ed. Amerikaanse komedieserie.
■Afl.: Ed wird kahl. 13.50 Unsere kleine
|Farm. Afl.: Ein kleines bisschen Liebe.
i 14.40 Teletip Koehen. Aansl. Horos-
ikop. 14.50 Wiesser Herrscher über
iTonga. Amerkaanse Avonturenfilm uit
! 1953 van Byron Haskin. 16.30 Teletip
iWissen. 16.40 Kmo News. 17.05 Auf
iund davon. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45iGewinn in SAT.I. 17.50 Das Imperium,; die Colby's. Amerikaanse familieserie
i van Robert Scheerer. Afl.: Wer ist der:Glückliche? 18.45SAT.I BLICK. Aansl.
iSAT.I Wetter. 19.05 Batman. Ameri-
ikaanse van Robert Butler. Afl.: Ein dic-
ikes Ei für Gotham City. 20.00 MacGy-
i ver. Amerikaanse serie van Michael
iCaffey. Afl.: Goldrausch. 20.55 SAT.I
| Sport. 21.00 MacGruder & Loud. Ame-:rikaanse Krimiserie van Bill Duke. Afl.:iln guten wie in schlechten Tagen.
j21.55 SAT.I Bliek. 22.05 Die drei Tage
■ des Condors. Amerikaanse film uit
i 1974 van Sydney Pollack. 00.00 lm
■Nest der Gelben Viper. Krimifilm uit
| 1964 van Wolfgang Schleif. 01.25-
-i 01.35 Programma-overzicht.

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.
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 scholenvan
de stad de misdaad proberen te be-
strijden.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 Transformers. Tekenfilmserie.
Afl.: Een mysterieuze schreeuw.

16.20 Take 5. Middagmagazine. Pre-
sentatie: Marijke Benkhard, Natascha
Emanuëls, Anita Witzier en Karin
Vlasblom.

17.25 Sledge Hammer. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: De verpersoonlij-
king van Elvis. Sledge probeert een
moordenaar, die het gemunt heeft op
Elvis-imitatoren, in de val te lokken
door Elvis te imiteren.

17.50 ««Club Veronica compleet.
Jongerenmagazine.

18.15 ««Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.00 Family ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Andy's vrienden. Ste-
ven wil een documentaire maken
over Andy en zijn twee bejaarde
vrienden Joseph en Eva.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Gepresenteerd door
Joop Daalmeijer.

20.00 (TT+»«)Journaal.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ""Tagesschau.
20.15 ""Flitterabend. Spelprogram-

ma voor bruidsparen gepresenteerd
door Michael Schanze. Gast: Engel-
bert Humperdinck.

21.45 " «Trekking Van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Barbel Deifel-Vogel-
mann uit Calw, Zwitserland.

22.05 Die Supercops. Zwei irre Hun-
de, Amerikaanse speelfilm uit 1973
van Gordon Parks.

23.35 ARD-Sport extra. Tennis: ATB
toernooi, finale dames enkelspel. Sa-
menvatting vanuit Key Biscayne.
Commentaar: Volker Kottkamp.

00.05 BHügel des Schreckens En-
gelse speelfilm uit 1959 van Robert
Aldrich.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

IJ-05 Nieuws voor doven en■horenden,

kisica di gloria. Louis van Dijk
'roet een orkest 0.1.v. Dick Bak-4eestelijke liederen. Trompet:
JPennett. (Herh.).
ijarries Herriot. Engelse serie.2f(slot). James geeft Trickie Wooinjectie met vrouwelijke hormo-

"assage. Licht-informatief pro-a gepresenteerd door Ati
"teester en Klaas Drupsteen.
('Journaal.
fassage. Vervolg.
j**Weg van de snelweg Ne-

rjd- Toeristische bezienswaar-
■Ten langs de snelweg. Afl.: Mid-
rabant.

f 6Cosby show. Amerikaanselyserie. Afl.: Thanksgiving at the
Fs or Cliff's wet adventure. De
Pes hebben een huis vol met
pSgiving.
["oliday show. Spelshow ge-
peerd door Frank Masmeyer.
ljj'fferent world. Amerikaanse
f|yserie. Afl.: Great expecta-
l Kim gaat naar een popconcert
fjks dat haar vader haar dat ver-p heeft.
"elles nietes. Discussiepro-
-013 0.1.v. Legien Kromkamp.

'n9: Je moet meer uit verstandült liefde trouwen. .
*010. Serie over Bijbelse figu-
"andaag: De rijke jongeling.
""Journaal.

'e 9enwoordigheid van geest.
p*ine over geloof en samenle-Presentatie: Dodi Apeldoorn.
?3-59 Huizen van Oranje. HuisP°sch.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6 05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R V.A.-berichten. 800 Nieuws
08.10 Te bed of niet te bed 10.00
Nieuws. 10 03 Buitenspel 1130
De Vlaamse Top Tien. 12 00 Top
30 13.00 Nieuws 1400 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever 20.00 Hartelijk. 23.30
Nachtradio.(tot 06 00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.
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SSVC

"Robert Hardy in 'All creatures great and smaü'. (Neder-
land 1 - 16.10 uur) RTL Plus

BBC Europe

# Jean Gabin in 'Der Clan der Sizilianer'. (Duitsland 2 -
23.15 uur)
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Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
Henny Huisman.

21.15 Jaap Aap.
21.30 Murphy Brown. Comedyserie!

rond de televisiejournaliste Murphy j
Brown.

22.00 Blind Date. Amerikaanse ko-
medie uit 1987 van Blake Edwards. ■
Walter, éénvan de directeuren in een ■groot financieel management bedrijf ■gaat naar een belangrijk diner met-
een cliënt, Nadia Gates.

23.45 Journaal.
23.55 Comedy of Terrors. Amen-:

kaanse komische griezelpersiflage uit j
1963 van Jacques Toumeur. In eeni
klein dorpje van het Engeland uit■1890 probeert een begrafenisonder-■
nemer met zijn assistent wat vaart te i
zetten achter het heen gaan van zijni
toekomstige klanteh.

01.40 Rete Mia.
03.40 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

televisie en radio zaterdag

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Die Nilpferde bitten
zum Tanz/Die Zeitmachine.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Terror mit den Baumen.

08.55 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Der böse Bar.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Hochzeitsglocken
für Rosie.

09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers.

10.30 Tele-Boutique. (Herh).
11.00 BAndalusische Nachte. West-

duits/Spaanse speelfilm uit 1938 van
Herbert Maisch.

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Preèentatie: Ingo Schmoll.
14.20 Kanal 4 vor Ort.
14.20 Oh la la, immer auf die Klei-

nen. Franse speelfilm uit 1978 van
Michel Gerard.

16.00 Alias Smith and Jones. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Eine Falie für den
Sheriff.

16.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Joe Cannon kommt.

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Und wenn sic nun
auflegt.

18.15 Anpfiff. Der Fussball-Show,
met Ulli Potofskl.

19.45 RTL aktuell.
20.15 A.T. Die andere Talkshow.
21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Eine Party
für den Mörder.

22.00 Dall-As. Talkshow.
23.00 Popcorn und Himbeereis.

Westduitse speelfilm uit 1978 van
FJ. Gottlieb.

00.40 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

01.25-01.30 RTL plus-Aerobics.

12.15 Unser kleiner Planet. Serie re-
portages. Afl. 3. (Herh).

13.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking. Les 1. (Herh.).

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 1 1.

14.00 In Zukunft... Ökof-Diktatur?
(Herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

224: Das Horoskop.
17.30 Gefahren der Tiefe. Engelse

documentaire over de gevolgen van
duiken op het menselijk lichaam.

18.15 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.30 Gut drauf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Off-show. (2), gevarieerd ma-

gazine.
22.00 Deutsches Theater. Traum-

spiele.
22.30 Zukunftgesprache. Menschen

statt Baume, Richard Sennett in ge-
sprek met Ulrich Pfeiffer over stads-
ontwikkeling nu en in de toekomst.

23.05 Jazz vor Mitternacht. Subway;
Pharoah Sanders Quartett.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Kurznachrichten.

SAT 1

België/TV 1
S'3° 1.0. op zaterdag. (Met

V^n computer ook in jouw

t? _enktop Publishing. Afl. 1.\ 4(| computer ook in jouw
3 W3; De comPu,er-
? $r_, toP publishing. Afl. 2.5j kan chen Sic Deutsch? Afl. 9:? Her "n,cht immer arbeiten.)Ne r,e in het casino. Ameri-
«S JhorpeRSR
* h«_ Tak" Animatieserie. Afl. 208.
liNeir A,L: Plons en het verlief-

S. ig°ols|ag- Spelprogramma
J^lb-frlin _en en leraren van twee
t 9e<e .f scno|en op hun kwalitei-
Aw st worden. Vandaag vanuit
\ 31 Appe,s te Appels.
xrlo n-!;aniaro. Nieuwsmagazine

hSnqe en '«Mo-trekking. Me-tiSni,,?' Pro9ramma-overzicht en

'*13riWienharten' mannendro-
V WJL6 9e comedyserie. Afl. 4:
ft mnd,Hm- Mensen van
kh^hn <?er Amerikaanse tv-film
V 0n„r,Seidelman.OSfJ^'Ük, maar Bardi.i Ui 6r)

"a de bekende mentalist Janllllli rouw Be,,y Mellaerts.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Thriller in de nacht. U kent me

niet, maar... Britse tv-film van Shaun
O'Roirdan.

00.25-00.30 Coda. 'K En hoore u nog
niet.

België/TV 2
14.55-18.00 Sport-extra. Atletiek:

WK-veldlopen voor vrouwen en man-
nen uit Aix-les-Bains, rechtstreekse
reportage. Commentaar: Yvan Sonck
en Alain Coninx; Wielrennen: E-3
prijs te Harelbeke, rechtstreekse re-
portage.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Spiegel-ei. Toeristisch magazi-

ne van eigen bodem en eigen streek
met: -Streekgebonden videoclip:
Washne uit Diest; -Videopost; -Langs
Vlaamse wegen: Maaseik, een kleine
onbekende.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Lava. Serie van zes humorpro-

gramma's rond Kamagurka en Herr
Seele. Afl. 3. Met de brievenrubriek
en Madame Germaine de Coeur Bri-
se, The Romans, Hugo Matthijsen en
een aflevering van Wally in Space
met Eddy Wally en Anton Cogen.

21.25-22.00 Mijn moederspraek. Bin-
nenskamers, reeks met de hoogte-
punten uit de klassieke hoog-romanti-
sche kamermuziek.

België/RTBF 1
08.30-09.30 Noubaventure. Kinderpro-
gramma met tekenfilms De Smurfen,
Opération Mozart en Naturimages.
11.20 Interwallonie. Hasret, magazine
voor Turken. 12.00 Spreek met ons
mee. Cursus Nederlands. Les 19 en
20. 12.30 Espanol con Victor. Cursus
Spaans. Les 18 en 19. 13.00 Tribune
économique et sociale. La FGTB.
13.30 La pensee et les hommes. Filo-
sofisch magazine. (Herh.). 14.00 Emis-
sion dialectale. El t'cheue du cat, to-
neelstuk in dialect van Marius Staquet.
Regie: Viviane Staquet. 16.15 Au nom
de la loi. Juridisch magazine. (Herh).
17.20 Arts magazine. Vandaag: Velas-
quez-retrospectief in het Prado. 17.55
Génies en herbe. Spelprogramma voor
scholieren. 18.25 Gourmandises. Culi-
nair magazine. 18.40 Télétourisme.
Toeristisch magazine. 19.15 Paarden-
koersen. Aansl.: Trekking van jokeren
lotto. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Variétés a la une. 20.10 Le jardin
extraordinaire. Natuurmagazine. 20.45
Cash-cash. Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Richard Lester. 22.20 Match.
Sportmagazine. 23.15 Uitslag trekking

lotto en joker. 23.20-23.40 Weerberichl
en laatste nieuws.

België Télé 21
15.30 Wielrennen. Grand prix de l'E3,
live. 17.00WK Cross country te Aix-les-
Bains. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Arts 21. Les traits de Keith Ha-
ring, portret van deze schilder. 20.30
Les maudits du Kazakhstan, documen-
taire over kernproeven en de huidige
kanker-epidemie in Kazachstan. 21.15
Nieuws en weerbericht. 21.45 Musi-
ques. Vandaag: 1. Pianoconc. no 2,
Martin. Radio Symfonie Orkest van Ba-
sel 0.1.v. Klauspeter Seibel en Volker
Banfield, piano. 2. Cendres, brouillard
et poussière qui vole, ballet van Alver-
berg. 22.40-23.25 Cargo de nuit.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Les animaux du monde.
18.30 Génies en Herbe. 19.00 L'Afri-
que des Femmes. 19.30 TVS Infos et
Météo. 19.40 My tele is rich. 20.30Avis
de Recherche. 22.00 Journal télévisé
et Météo. 22.30 Club TVS. 22.40 Le
scoop. 00.15-00.55 Equilibre.

Radio
; leder heel uur nieuws. 7.07 Nieuws; Show. (7.30 Nws ) 1205 Aktua ka-
; merbreed (12 30 Nws.) 12.55 Me-
; dedelingen t.b.v. land en tuinbouw.
; 13.10 Aktua. 14.05 Aktua sport.; (17.30 Nws). 19 03 Coulissen: 19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ï ziek. 22.03 Podium van de Neder-
ï landse lichte muziek 23 06 Met het
ï oog op morgen. 0.02 Damokles.
! 1.02-7.00 Niemandsland

Radio 2
: leder heel uur nieuws 7.04 Vrije
■ zaterdag: 7.04 De opening. 9.04
; De ronde van Hilversum. 11.04 Bal■ op 't dak. 12.04 Spijkers met kop-: pen. 14.04Wie in 't Nederlands wil■ zingen 1504 Typisch Hollands.: 16.04 Echo. 16.10 Zin in muziek
■ 17 04 Glas in lood 18 04 Echo.: 18.15 Levenslief en levensleed.■ 19.03 Country time. 19.53 Uit de■ schaduw geroepen. 20 03 Jazz-■ platform. 21 00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
ï leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
; bara. 8.04 Drie voor negen 904
: Gospelrock. 10.04 Popsjop 12 04
ï Paperclip-live. 1404 Popstalion.: 16.04 Zaterdag-sport 18.04 Dries-; poor 19 03 Paperclip-radio. 21.03■ Crossroads. 23 03-24.00 Late
E date.

Radio 4
; 700 Nws. 7.02 Wakker worden...■ (8.00 Nws ) 802Klanquarel... 900: Toppers van toen klassiek 10.00

Belg. Rundfunk
06 35 Radiofrühstück 07 15
Wunschkasten (07.45 Agenda,
08.30 Overpeinzing) 09 05 LP-
Markt 10.00 Hit oder Niete. 12 00
Musik bei Tisch. (12.15 Agenda
12.30 BRF Aktuell 12 45 lm Brenn-

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv - en marktber
en uitgebreid weerber 900 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 Minjon. 17 00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met het
Kabinet voor Antilliaanse en Aru-
baanse zaken. 17.55 Mededelin-
gen en Schippersbenchten 18.00
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws). 18.25 Kayen Rasia (Er is
hoop). 18 40 Arabisch progr. 19 00
Progr. voor buitenl. werknemers
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1, —' . Keukencentrum _. .. .'{\ a\ ■% m * topkeukenmerken
)'’ yV| IVluyrerS " badkamermeubels
\\ _^ yf Wijnen bv " schuifwandkasten
W Mark. ' 6369 AH Simpe.veld,

# f****" '^'S, . ,E^s^ ) tei. 045-441800, telefax 441961 * flo.»- e/? bouwmaterialen

inllP lll 1111inqi1111'y"'il'LLl I*|'ff'' I "f' 1 1.1'^^ WÜAlem* Ji^lï.|W

i P. 111I11 |7-l 111111 | j | ■ ■ "lt >l HIII I I I ,11111111 1 I I I I I m■■■■■■ n" itppninijcti jripn chnu.rnnm_ . _ maandag t/m vrijdag 8.30-17.30,._. A _/ A_/ _~_ _e_V / donderdag tot 21.00,
Q*6ó Sb<L/* <ö*yWfl /r/VO***** . _ "/ zaterdag van 8.30 tot 16.00 u.

Urban Villa tegenover St. Pieter Maastricht

Direct teaanvaarden.
Bent u gesteld op comfort Nog Slechts 2tCKOOp . inpandig te bereiken,

en privacy en weet u een grandioos __-i garage. De woning biedt onder
-. uitzicht te waarderen? Dicht bij het meer:

centrum van Maastricht, op een " ruime hal/entree " woonkamer
voortreffelijke ligging direct bij de i 42,5 m 2" keuken " bijkeuken "Maas, met uitzicht op St. Pieter, i i _. luxe afwerkingvan badkamer, hal
't Gouvernement en de Stad, biedt en toilet " 2 slaapkamers " uitste-
de Urban Villa in Randwyck u \ ' i' —« ll kende isolatie " toepassing van
voortreffelijke mogelijkheden. il_M- ' duurzame, onderhoudsvrije mate-

Van de 12 appartementen zijn J^iJ r^] « r'a'en-
er nog slechts 2 te koop, met Uj_ \ --.
2 slaapkamers en 2 balkons. . CT H z. Koopprijzen ’ 258.750,-v.o.n.

Het stijlvolle appartementen- . . . Voor informatie over of een
gebouw, ontworpen met een * - """ ""' uitgebreide documentatie van
exclusieve, markantevormgeving, L___ .===_, [ deze bijzonderfraaie appartemen-
kent o.a. een lift, gestoffeerde HT Sb "? : » ten op een voortreffelijke ligging
hallen, bezoekersparkeergelegen- fl . ,4— _____=_=______________ met een uitstekende bereikbaar-
heid en voor elke woning een L' — j heid,kunt u contact opnemen met:

K^^ Aannemersbedrijf [R3| KUIJ tKu
mmWaWmmm' rTCCnen makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen
bOUWI betrouwbaar in Steen en Staal 6221ED maastricht wycker brugstraat 62 te1043-218941- II ' — ■

MAASTRICHT-ORANJEPLEIN

Wonen op niveau
A

blijven wonen en comfort gewend Bi* $%jÊLwÊÊmwmwi WÊsmÊ.bent, maar een andere behuizing SSliP*

de appartementen aan het groene Ijß^ T»«I Ü [ *^* I _$£__} r, h '"Oranjeplein direct grenzend aan BP^ 1 5 I ■het levendige centrum van Maas- pjUm 1 | 1 .Ti* fft.! 1§ " |jf

appartementen zal straks sfeer, stijl BjÉI jSJ^**'"-""* .It^-v "-"'>.. en niveau hebben. Hp%¥*- :-- .^AmwiémWkXW^' ■De zorg en aandacht voor detail° M_*WF*___?^v."
resulteerde in onder meer de ,u: *—J^ : 'toepassing van duurzame, hoog-
waardige materialen, hetgeen de " luxe keukenuitrusting en was- " openbaar vervoer in de directe
esthetiek van debouw, de afwer- ruimte/berging nabijheid, stedelijke winkelvoor-
king en het onderhoud ten goede " complete badkamer met ligbad, zieningen op loopafstand

5 komt. douche en 2 vaste wastafels
" inpandige parkeergarage met Koopsommen vanaf ’ 253.500,-

Wooncomfort lift bereikbaar v.o.n.
" fraaie architectuur, geïntegreerd " hoog afwerkingsniveau met

in het bestaande stadsbeeld o.m. isolerend glas, veel elektri- Voor inlichtingen en/óf documenta-
" royale balkons citeitsaansluitingen, tegelwerk tic kunt u zich wenden tot:

" 2 of 3 ruime slaapkamers van selecte kwaliteit

" riante woonkamer " hoge mate van wooncomfort,

" doorzichtige balkonbalustrades met veiligheid en privacy

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6221ED maastricht - wyckerbrugstraat 62 - tel 043 - 2 18941

RIANT WONEN AAN I
DE DORPSTRAAT t3i^§WÊm\

IN NIEUWENHAGEN ||H§lÏ
Living met een oppervlakte van 35 m2'*^filÉ|P*f§
Op deverdieping 3 slaapkamers resp ,^'^^^^^^m^Ê^ *** &ca. 14m2. 9m2 en 6.5 m2.badkamer '^mi^WW^ <■
met ligbad en 2e toilet. Viavaste trap ' £Mo^W'^PiiWEk '"'
De woningen zijn voorzienvan: ffl®!mifw<"g& _ \^ ."■te fr i\ m

" Spouw-, dak- en vloerisolatie W '■ M ! .H <-~ *^ * "';*Ü
" Dubbele beglazing (in woonkamer ***" 'f "* i f&J lm

en keuken) _ Jf«(|!ößf g ' ;fr. ;V' .*>' '1"".Hl - tyT~: '":."!'jj m
" Hardhouten buitenkozijnen Miï \WL ' W ;___Ü* !»4Y__ il :, 3 i :'*\m

Prijs ’ 161.989,- v.o.n. (excl. een eenmalige belastingvrije bijdrage
ad ’ 5.000,-)- Perceelsopp. varieert van ca. 165 m2tot 195 m 2.

IqA&I Gaarne vrijblijvend volledige

tfW lIM informatie over de woningen
■*^^'~ te Nieuwenhagen, Dorpstraat. | fTl__T__klÉ*Trt M Kruisstraat 56,

1^ _J I tNjIKA leM^M^lUltt-
Naam .1 _■ _■■ *** ■ ■___■ «__T ■■ ■■__ Maandag t/mvri|dagr Adres ----- __-= geopend van 900 tot
Postcode Plaats 'I -___= _______ MAKELAARDIJ BV 21 00 uur Zaterdag

Ï Telefoon I ■_____FV_____F_______F" .^^^_^^^_^_^______________
van900 tot 18 00 uur.

In ongelrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■
aardi| BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen I

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,»

Tel. 04490-48191. ;
I Kluis, Jos Klijnenlaan

IL______________k______________i I Zeer riant gelegen appar-
I Goudenregenstraat tement, 4e woonlaag, met
I Woonhuis met berging en cv. en berging. Woonk.I tuin. Ind. 0.a.: kelder, 32 m2, 2 slpk., keuken en
I woonkamer met parket, douche. Prachtig uitzicht.
I gesloten keuken, 3 slpk., direkt nabij supermarkt enI douche. Hele fiuis hard- winkels. Koopprijs
I houten kozijnen en ged. ’ 79.000,- k.k.
I dubb. beglazing. Vraag-
I prijs ’ 88.000,- k.k. Henri Hermanslaan

Maisonette-woning metI Langeberg) c.v.-gas, berging en tuin.■ Pelgrimsweg lnd 0a :ke|<Jer. 1everd.:■ Woonhuis met c.v.-gas, woonk. (7.60 x 3.70), keu-I dubbe!e ber9n9 en m°9f- ken, douche en toilet. 2e■ lijkheid voor garage, lnd.: verd, 3 s,pk vraagprijs■ grote woonk., keuken, ’75 000,- k.k.I douche, toilet. 1e verd.: 2
I slpk., vaste trap naar 2eI verd. met 3e slpk. Koop- Napoleonbaan Noord
I prijs ’ 89.000,- k.k. Halfvrijst. hoekhuis met

c.v.-gas, berging en gara-
I ge. Ind. 0.a.: flinke kelder,

I royale hal, woonk., geslo-I ten keuken, serre. 1e
I Wilderbeek no 34 verd ; 3 slPks- doucne-I errSen05 3

s.aapka- be^gr Vraagprijs
I merwoning met berging ' ,K)^>,XX'I en tuin. Bouwjaar 1980.I Ind. 0.a.: woonkamer I^lI (9.20 x 3.90), finke keu- U__L_________U_L_______d____J I
I ken + bijkeuken. 1everd.: Geleen-Centrum,
I 3 grote slpk., badk. met Pieterstraat 6I bad en 2e toilet. 2e verd.: Te huur moderne ver- 1I 2 royale slpk., zolder, koopruimte, groot ca. 70 1I Vraagprijs ’155.000,- m 2. Huurprijs ’790,- perß
I k.k. maand excl. BTW.
I Wilderbeek no. 24 ■_■■II Grote halfvrijst. 5-slaap- |7jTPK_^'{^T^7l |I kamerwoning met ;> a- lUi4i£llfllL___U_______iI
I ge, c.v.-gas en^VA» : s,eervol halfvrijst. heren-■
I L-woonk. e^O^open huis met c.v.-gas, serre, ■I keukeru\ij-i.d nieuwe garage + berging. Ind. ■I ke;£,YV!_., bijkeuken, 0.a.: 2 flinke kelders, ■I >Av»a.: 3 grote slpk. mooie halpartij, grote■I Koopprijs van deze unie- woon-eetkeuken, woonk. ■I ke woning ’195.000,- ensuite + serre. 1e verd: ■I k k 3 royale slpk., badk. m. HH bad, v.w. en 2e toilet, vas- W\H Hegstraat te trap naar grote zolder. I
I Nabij centrum, vrijst. Prijs f 255.000,-k.k.
I woonhuis met garage,I c.v.-gas en tuin. Ind.: kei- II der, L-kamer met parket I BqHTT j3|.|7|I en open haard, flinke keu- ■I ken en serre. 1e verd.: 3 Vonderstraat
I slpk., badk. met ligbad, Zeer rulm vnJst- woonh. I
I aparte douche, toilet en 2 9er>eel onderkelderd met ■I v.w., bergzolder. Koop- garage. Bwj. ca. 1980. I
I prijs ’ 225.000,-k.k. Tot °PP 1005 m'- lnd I

0.a.: L-woonkamer (ca. 50 ■I—■■ n, mm mZ). 'linke (ingerichte) II keuken en ruime hal. 1e II verd.: 3 slpk., badk., vaste II trap naar grote hobbyzol- IHMaj|imiUill!H I der. Hardhouten kozijnen, IHM**VWfUr4J____i I spouwmuurisol. Koopprijs I
M mmmtHMlttAM!_____ I ’245.000,- k.k.

________________________-____B H______________^___y:'-^T_______________________i___^^___^_I_T2^WvQ_P;'"'":':?■

bij de makelaar
w// Limburgsehuize.... "^j^

EPEN ’ 210.000,-k.k.
In de buurtschap Diependal kunnen wij u aanbieden: een
goed gerest, vrijst. vakwerkw. met royale tuin en kleine
huiswei (1400 m 2). De tuin wordt momenteel aangelegd.
Royale schuur, geschikt voor huisdieren of kleinvee. lnd.:
compl. ruime keuken (ca. 4,5x2,5), woonk. met veldbrand
en vakwerk (6x4,5), compl. en luxe badk., 2 slaapks. (mo-
gelijkheid voor een derde).
EYSOEN-Oost Maarland ’ 450.000,-k.k.
Gerestaureerd voormalig boerderij-complex, carrémodel
in Maaslandse stijl. Royaal en luxe woonhuis, evt. geschikt
voor dubbele bewoning. Ruime tuin (evt. bouwplaats
15x25 mtr), div. stallen en zeer ruime schuur. Voor veel
doeleinden geschikt (o.a. appartementen).
GULPEN, Oude Maastrichterweg ’ 335.000,- k.k.
Vrijst. boerderij, bebouwing op ca. 1800 m 2grond, lnd.:
beg.gr. o.a. hal, keuken (ca. 15 m 2), woonkamer (ca. 45
m 2), bijkeuk., kantoor, douche, dubb. gar. en grote bedrijfs-
ruimte van ca. 340 m 2. Eerste verd.: 4 ruime slaapkms. en
compl. badk. Tweede verd.: ruime zolder, bereikbaar via
vaste trap. Dit fraaie pand is gebouwd in ca. 1935. Totaal
gerenoveerd in 1986 en zeer geschikt als bedrijfspand met
woning in de dienstverlenende sector.
GULPEN, Euverem ’ 200.000,-k.k.
Monumantale vrijstaande vakwerkboerderij op 4250 m 2
grond. Het object moet gerestaureerdworden, is zeer ge-
schikt voor bewoning voor 2 gezinnen en bestaat uit een
ruime woning, stallen, schuur en weiland.
VAALS, Gemmenicherweg ’ 295.000,-k.k.
Vrijstaande bungalow op 932 m 2 grond, 3 slaapkamers,
luxe badkamer, garage en mooie tuin. Het pand is goedge-
legen en verkeert in goede staat van onderhoud.
WIJLRE, Krommeweg ’ 219.500-v.o.n.
Prachtig vrijstaand woonhuis met 3 slaapkamers, garage
en grote tuin.

Bedrijfsmatig onroerend goed

TE KOOP
SLENAKEN
Van alle modern comfort voorzien familiehotel, 12 comple-
te hotelkamers, gezellige lounge, eetkamer met aanslui-
tend ruim terras, lift. Alle kamers voorzien van telefoon-
aansl., kleur tv, douche en toilet, het pand is uniek gele-
gen. Bezijden de mergellandroute en biedt zeldzame ver-
gezichten.

Prijs op aanvraag.
NYSWILLER,Rijksweg ’ 160.000-k.k.
Woonhuis/bedrijfspand nu in gebruik als café met feest-
zaal. Op 1e en 2e verdieping ruime bedrijfswoning. Ook
eventueel te splitsen.

TE HUUR
WIJLRE, Industrieterrein
Goed bruikbare bedrijfsruimte ter grootte van min 100 m 2
en max. 200 m2.Vrije hoogte: 4 mtr.

Huurprijs: in overleg.
WIJLRE, Brouwerijstraat
Bedrijfsruimte van ca. 150 m2. Geschikt voor detailhandel,
horeca of dienstverlening.

Huurprijs n.o.t.k.
Ons kantoor is ook x-%

geopend op zaterdag \van 10.00-13.00 uur \

\ioncken___Wmertens
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

NERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 /1754

PkJ*ée,Vcin Huis Ifit Aktiej
BRUNSSUM: Goed onderhou- ~

NIEUWENHAGEN: M< x woonhuis meteas C J ïotfa \iMIIIIM. Ke"d Qele9en vr')S.l

_„__. ~..,.,„-,, _. J _' tIÊÈË ___ __H Vaste trap naar geisol-BEYGELSHOVEN: Laurastraar- Ouder, goed gerenoveerde ruime zo,der mog e| llkheid vo_i
woning met gas-c.v.,berging en tuin. Ind. o.a : 2 kelders, woonka- |k|a«feis|P slaapkamer. Prima onlmer, keuken. 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer. 2e verd: 2 ka- ■__^__-__-_-_--_-_--__--_-__r houden Een Dand d_i
[?___?__f°JteL Vr?a9Pr!'_ 89.000- k.k. beS|iSt van blnnen moe, zien. Prijs ’ 199000,- k.k.HEERLEN-Heerlerheide: Type vrijstaand woonhuis met gas-c.v., I M
dubbele garage en tuin. Voor diverse doeleinden geschikt. Ind NIEUWENHAGEN - Oude Heide: Halfvrijstaand woonhiß
0.a.: provisiekelder, woonkamer, keuken met een complete keu- gas-c.v., garage en tuin. Rustig en blijvend goed gelegen, fl
keninstallatie met apparatuur, serre, berging, 4 slaapkamers, dou- telijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.: provisiekelder, keuken, 3l
cheruimte, zolder (vaste trap). Vraagprijs ’ 139.000- k.k. kamers, badkamer, vliering. Vraagprijs ’ 125.000- k.k I

I _-_-_-r.i _-_■ ~ Z T~- 1 SCHAESBERG-Centrum: Ruime hoekwoning met grote ifflHEERLEN: Vrijstaand woonhuis metgas-c.v., grote garage en ge garagei kiem terras, geen tuin. Goed onderhouden \Mgoed aangelegde tuin met veel privacy. Gedeeltelijk geïso- net geheie pand is onderkelderd Part.: woonkamer, keu*l
leerd; goed onderhouden. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder, verd . 3 S|aapkamers, badkamer. 2e verd.: 2 zolderkamefroyale hal, ruime L-vormige woonkamer (ca. 50 m 2) met open der Koopprijs ’9B 500-k k Ihaard, keuken met keukeninstallatie bijkeuken, ruime tv-ka- SCHAESBERG-Centrum: Halfvrijstaand woonhuis met Mmer- werkruimte (ca. 40 m 2) met zitkuil en openhaard, serre. berging-hobbyruimte, tuin, dubbele beglazing, rolluiken. in<|Drie slaapkamers, twee badkamers. Vraagprijs ’379.000- provisiekelder, L-vormige woonkamer, goed uitgevoerde*
I ken, keukeninstallatie met apparatuur, 3 slaapkamers, badH

HEERLEN: Nabij centrum. *», «$5bereikbaar via een vaste trap, grote slaapkamf*

MIJ m^-fw^ngeTt ' ko^p. "BACH OVER WORMS-Abdissenbosch: Rustig geiegJ
__^xÉÉÉÏ I Ruime halfvriistaande wo- vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage, berging en tuin. "P ninaenmet oas-c v beroino provisiekelder. Woonkamer met parketvloer, keuken metcMtr IIL^'Jl (hogelijk uit te bouwen tot plete keukeninstalla,ie mcl apparatuur. Drie slaapkamers, I

HÉmA L-vormige woonkamer, keu- I ÜBACH OVER WORMS: Geschakeld landhuistype (hoéï
H■____! Il ■ ken, drie slaapkamers, bad- ning) met gas-cv. garage met extra bergzolder, goed a_JfwPNM HUM ( kamer en zolder. De premie- legde tuin. Muren en dak zijn geïsoleerd, dubbele beglafl

A-regeling 1988 is op deze rolluiken. Uitstekend onderhouden. Ind. o.a: woonkamer,!
woningen van toepassing. Netto maandlast ca. ’ 636,-. ken met een luxe keukeninstallatie met apparatuur, 3 sla»

1— ■ 1 mers, badkamer, grote zolder-hobbyruimte (vaste *\
HEERLEN: Goed gelegen vrijstaande bungalow mei ruime Vraagprijs ’ 195.000- k.k ■
tuin met privacy, garage en cv. Ind. 0.a.: woonkamer met — 'M
schuifpui naar terras, keuken met moderne inrichting, 3 slaap- _^«^^^^*fi| I
kamers, badkamer met 2e toilet. Goed geïsoleerd. Goede Istaat van onderhoud. Vraagprijs ’ 218.000- k.k. Kï ÜBACH QVER WORMSI
I „ ' I senwoonhuis met gas-cflHOENSBROEK: Goed gelegen L____________fl ___■ 9in9.»"'" en achterom. M

halfvrijstaand woonhuis met m\M ■ provisiekelder gang, I
't, * gas-c.v., garage met vliering en "^^ësr'ïSLi , woonkamer keuken 3si

&OM Wtwm "|Ö9oed aangelegde tuin. Uitste- ■ mers doucheruimte zoM■BB^HK iMkend onderhouden. Geheel ge- p* I vaste trap Aanvaarding!
ffU fmmmWlmWL-m^Ê isoleerd. Ind. 0.a.: royale hal. m^tW^Êimwm Bl Vraagprijs ’ 79.000-k.k I

jßmers. badkamer. Vaste trap lllïnl^nl l_r_r_,M4- <__tu_in_»l/ilB naar grote hobbyruimte (zolder). Wl lIKB I~Kd_lloorDd>lU6I_-.«„_..,■AH*, .-mmmmm^f^, vraagprijs ’ 160000- k.k. " I■ met woonruimte I
BRUNSSUM-Centrum: Winkelpand met bovenwoning «1
cv.. Ind. 0.a.: provisiekelder, winkel ca. 37 m 2,kantoorruiij
10 m 2, toilet.bérging. Bovenwoning: woonkamer, eetkeii
slaapkamers, badkamer Vraagprijs ’ 145.000- k.k. I
HEERLEN-Heksenberg: Winkelwoonhuis voor diverse di
den geschikt. Ind. o.a. ruime kelder, verkoopruimte, woorj
keuken, werkplaats, dubbele garage. 1everd.: woonkantfj
ken, twee slaapkamers, douche. 2e verd.: slaapkamer, 1
ruimte. Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs ’ 169.000-k.kl
KERKRADE: Grenzend aan het winkelcentrum vrijstaand!
/kantoorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning: gas-c.v., werk!
'garage, patiotuin. Vraagprijs ’ 135.000-k.k I
KERKRADE - Bedrijfskantoorruimte met boyenwoning!
gen nabij grensovergang Holz. Totale bedrijfsoppervlakte fl
m 2.Voor vele doeleinden geschikt. Koopprijs ’ 169.000,-1

SCHAESBERG: Vrijfl
■ ■ woonhuis mei apart-

mmmm - HOENSBROEK: Vrijstaand toorruimte, gelegen d
.jjSè woonhuis met gas-c.v., 2 f IBfÉii rand van het indus|j

JÊM ■ garages en grote tuin (totale _| ■ wmmm rein Strijthagen W

WntWJ&ËwmmmmTm% baar. In 1982 geheel gere- gerichte badkamer. z\
___K______M___"' Pp -WK noveerd en verbouwd Uit- kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m 2.met uitbreidingsmoge*

■l__»__L___4.i.~■-' ■-■ stekend onderhouden. Ook den. Totale perceelsoppervlakte ruim 1400 m 2. Aanva»mm^mmWM9BmK~^-~" geschikt als kantoor- of direct. Vraagprijs ’ 375.000- k.k.
praktijkruimte met wonen. Muren en dak zijn geïsoleerd, ged. ' "dubb. beglazing. Ind. 0.a.: royale hal, woonkamer met open eruiccDcor. .... „„__,. „..„. ;„ ~„. ..._._____. ... „ ,<a

t 1esw&sr.ca k
barrruim,ei provirH- «K2?A?ss roKiraïïïïsi?

Hnnrhl nJl^IT, 1 . badkam .’ "** °a [ "9bad kelders Winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en%^\%^£^?^ verd: 2kamers' zol- —an- »"r 0 TrioonkaTT' keukea ba
rt
dkkame JMy ' ' j mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers

KERKRADE-Chèvremont: Halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v. S,aat van ondernoud'Priis teab-
en tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, T ..
badkamer, vaste trap naar zolder, 2 slaapkamers. Ged. voorzien . laxaties, .
van dubb beglazing en rolluiken Prijs ’ 125.000,- k.k hypotheek'-advfe'scen^le

KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met gas-c.v I Maandag tot en met vrijdag Ien kleine tuin met terras. Rustig gelegen, op loopafstand van va n 90Q tot 19 00 UUr ■N.S.-station. Muren en dak geïsoleerd, gedeeltelijk dubbele Óok 's zaterdags ■ ibeglazing. Ind. 0.a.: ruime woon-eetkamer (ca. 55 m 2) met par- geopend van I Bk
ketvloer en open haard, 4 slaapkamers, 2 badkamers, hobby- gon tot 1700 uurP"^Bruimte, provisieruimte, werkruimte. Prijs ’248.000,- k.k. lir.il ________

Heerlenseweg 22, I L|J I
NIEUWENHAGEN-Hoefveld: Ge- 6371 HS, Postbus 31193 1 ■■■:■
schakeld woonhuis met gas-c.v., 6370 AD Landgraaf l[-T."__M

J~|i," ~ gen). Uitstekend onderhouden. _^fc£ «.1 f X «. I^^^^^^^^^^\tt\
.^s. Ind. 0.a.: woonkamer, eetkeuken, W^WM\Wm\Wrwr diiiLrnJiiinflïl' mmWT7*y&Mw\ keukenins,alla,ie met apparatuur, | IvIIWV IïMRtkWIUIJ

B^Eg zuMe,v,aj9P,,,s/u,'w': ' I,'sygï\%
Ic. — dB

De bewoners van deze woningen krijgen eS
'onderscheiding. 5

/ ____BHÉdikJ^Lfc- 2.'9__H *<*_wt
, RJ

__r _______» im M^k E** 't 4' -______________________________________l _MV

Het stadsdeel Weiten aan de rand van de =~~~ "" \jï
binnenstad is een begerenswaardige woon- Extra veel woonruimte.
plek. Er worden 10 stijlvolle herenhuizen te Er is een keuze uit verschillende typen.
koop aangeboden. De woningen zijn in aan- " Een L-vormige living van ca. 35 m 2en Jbouw. een gesloten keuken (ca. 8 m 2). Garago» g

(ca. 17 m 2) is inpandig bereikbaar. Enk# .
Onderscheidingen in vormgeving en hebben een extra bergzolder (ca. 30 m I fe
architectuur. met vaste trap. o
Deze woningen zijn duidelijk anders dan de " Een L-vormige living van ca. 43 m 2, \
gebruikelijke woningtypen in deze prijs- inclusief open keuken. Bijkeuken. GarwH
klasse. Architectenburo Coppen B.V uit Alle woningen hebben 3 slaapkamers, f
Roermond heeft binnen deze prijscategorie een badkamer met ligbad en 2e toilet, .c
woningen ontworpen die uit de gangbare zolderruimte.
woonvorm naar voren springen, met veel .. ~.
aandacht voor het uiterlijk. De creatieve De P"Jze V5?J.l^"8" ' 225900'" ~vormgeving blijkt uit de gevarieerde gevel- v.o.n. tot/240.900,--v.o.n. .i,
en dakpartijen, waardoor de woningen een Perceelsoppervlakten van 185 m 2tot 2óu jr

exclusief karakter hebben gekregen. ____ ___ _____ ___ ___ _________ ______
_____~ *A

\tmmmm\mVË Gaarne vrijblijvend volledige I |.
'^__k_^_______'^-_______ ___M-_P ■BW ___. ■ ___H mmn_____ M i PCI l_r__l informatie over de 10 herenhuizen111STIENSTRA BÜN

— | Naam 'j
MAKELAARDIJ BV I Adres I,|

r _________________________________________________________
■ Postcode/Plaats \{
I Telefoon

In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stierf! IMaandag t/m vrijdag geopend van 9UU tot _1 UU uur . MakefaardlJ By Antwoordnummer 40. 6400 VB HeerieJT'Zaterdag van 9.00 tot 18 00 uur Mmm
____ _^ ____ __________ ________ ___,__, ,______, ____„,



11.55 Dizzy heights.
12.20 The lone ranger. Afl.: Marter of

courage.
12.45 The Chart Show. Non stop vi-
deos van detop tien.

13.35 Sportsmasters. Quiz gepre-
senteerd door Dickie Daves.

14.00 News and weather.
14.10 The bill doublébill. Afl.: Cons-

cience.
14.55 The Antiques Roadshow.
15.40 Doctor in the house.
17.10 Nigel Kennedy - Four Se»-

sons.
18.00 The Prince and Princess of

Wales in Nigeria.
18.25 Bullseye.
18.50 Highway.
19.25 News and weatherreport.
19.40 Catchphrase.
20.00 Eastenders. Serie.
21.00 Agatha Christie's Poirot.
21.50 Whicker's World.
22.45 News and weather.
23.00 Mastermind.
23.10-00.15 That's life. Nieuwe se-

rie.

"Ramona Leiss en Joachim Bublath in 'Die Knoff-Hoff-Show. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

Duitsland 3 SWF

MTV Europe
SSVC 07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Sc

Picture. 12.00 MTV's Braun Europeen
Top 20. 13.30Club MTV. 14.00VJ Pfcjl
King. 18.00 MTV's Greatest Hits. 19.00
XPO. 19.30 VJ Kristine Backer. 22.30
New Visions. 23.00 Week in Rock.
23.30 Club MTV.

BBC Europe

Duitsland 1

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays compiiation.
10.15 Morning workship for lent.
11.00 Bazaar.
11.25 The software show.
11.50 Mosaic.
12.20 You in mmd.
12.30 Step up to word power.
12.55 Your are what you eat.
13.05 Sign extra.
13.30 Country file.
14.00 News Summary.
14.05 On the record.
15.00 Eastenders.
16.00 Volgens aankondiging.
18.05 The ciothes show.
18.30 Volgens aankondiging.
19.15 Lifeline.
19.25 News and weather. ■
19.40 Songs of praise.
20.15 Don't wait up.
20.45 Not a penny more.
21.35 Mastermind.
22.05 That's life.
22.50 News and weather.
23.05 Screen two: Children cros-

sing.
00.35 Motorracing.

Eurosport

08.00 Li-La-Launebar.- Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.25 Geschichten aus einem flie-
genden Koffer. Engelse sprookjes-
film uit 1979 van Christine Edzard.

11.00 Noozles. Tekenfilmserie.
(Herh.).

11.30 Cubitus. Tekenfilmserie.
(Herh.).

11.50 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
(Herh).

12.15 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. (Herh).

12.40 Klassik am Mittag.
13.00 Spiel mit. Sterntaler.
13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Hochzeitstag.

13.35 Die Kinderhitparade.
14.30 Funny Farm - Der Millionen-

Dollar-Blödsinn. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Yankul Gold-
wasser.

16.05 Glück auf der Alm. Blijspel van
Hubert Holzner.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Gefangennahme Christi
(ca. 1450), van Dirk Bouts.

17.50 RTL Musikrevue.
18.45 Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristisch magazine.
20.15 Musik, Musik, da wachelt die

Penne. Westduitse speelfilm uit 1970
van Franz Antel.

21.45 Spiegel TV.
22.15 Prime Time. Spatausgabe.
22.40 Tuttu Frutti. Erotische spel-

show.
23.40 RTL Aktuell.
23.40 Crime Story. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Der Weg nach oben.
00.30 Sexy Folies.
00.55 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Heidi Brühl.
01.35-01.40 RTL plus-Aerobics.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 Die Knoff-hoff-Show. Populair-

wetenschappelijk magazine.
20.15 Günter Pfitzmann. Der Millio-

nenerbe, serie. Afl. 5: Aus der
Traurn?

21.15 ISOS vermisst. 7-delige serie.
Afl. 5: Unbekannte verzogen.

22.05 Heute. Met Sport am Sonntag.
22.25 Jüdische Wege. Der Magier.

Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
Menachem Golan.

00.15-00.20 Heute.

23.00 ARD-sport extra. Autosport:
Grote Prijs van Brazilië, WKformule 1
auto's. Commentaar: Helmut G. Mul-
ler. Samenvatting vanuit Sao Paulo;
Tennis: ATP-toernooi, finale heren
enkelspel. Commentaar: Volker Kott-
kamp. Samenvatting vanuit Key Bis-
cayne.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2

Duitsland 3 West

07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Surfer ma-
gazine. 11.00 TRAX. Sportmix. 11.30
Motorsport. Formule 1 vanuit Brazilië.
12.00 Motorsport. Grand Prix motorra-
ces, 125, 250 en 500 cc vanuit Japan.
14.00 Vasa Ski Race vanuit Zweden.
15.00 Atletiek. Cross country voor do-
mes vanuit Aix Les Baines, Frankrijk.
16.00 Skiing World Cup. 17.00 Motor-
sport. Formule 1 Grand Prix, live vangt
Brazilië. 19.00 Paardenshow. 20.00
Spaans voetbal. Real Souciadad - Cel-
ta. 22.00 Motorsport. Grand Prix motor-
races 125, 250 en 500 cc vanuit Japan.
23.00 Skiing World Cup. 24.00-02.00
Motorsport. Formule 1 Grand Prix van-
uit Brazilië.

Super Channel

zahlen den Glauben.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Die grosse Mauer. Amerikaan-
s/Chinese speelfilm uit 1985 van Pe-
ter Wang.

21.27 West 3 aktuell.
21.45 Ich stelle mich. Praatprogram-

ma. Vandaag: Christoph Daum, Trai-
ner des 1. FC. Köln.

23.15 Politisches feature. Hongkong- Angst vor dem Roten Draehen, do-
cumentaire over China en de Chine-
zen in Hongkong.

00:30 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten.

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. 16.30The Mix. 17.30 The World
Tomorrow. 18.00 Financial Times Busi-
ness Weekly. 18.30 Hit Studio Interna-
tional. 19.30 Videofashion. 20.00 Holly-
wood. 20.55 Goodyear Weather Re-
port. 21.00 Tatort. 22.30 Barnaby Jo-
nes. 23.30 Burkes Law. 00.30 Late
Night Mix.

België/TV 1
Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
Kamermuziek: Muz. voor klarinet
en piano. 9.00 Musica Religiosa et
Profana 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering
11.00 Für Elise. 13.00 Nws 13.02
Opera matinee: Iris. opera van
Mascagni. Uitgevoerd door Mün-
chens Radio Orkest0.1.v. Giuseppe
Parane m.m.v. Koor van de Beier-
se omroep en sol. 14.00 Onder de
groene linde. 14.15 Concert op de
zondagmiddag: Rotterdams Philh.
Ork. met piano. (In de pauze: Pra-
ten over muziek) 16.00 De Neder-
landen: Muziek voor viool en piano.
16.30 Diskotabel 1800 Nws
18.02 Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20 02
Specialiteiten a la carte. 22.00 Ka-
merconcert: Het Takacskwartet
23 00-24.00 Finale.

werknemers 19 20 Suara Maluku
19.55Tambu. 20.30Zorg en Hoop
2120-22.10 Medelanders Neder-
landers

show des BRF. 17 05 Sportmaga-
sin. 18 40 Seniorenfunk 19 00
Wunschkonzert 21.05 SportresuK
tate vom Wochenende

08.00 Telekolleg I. Cursus Engels
voor beginners. Les 24. (Herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysikali-
sche technologie. Les 1. (Herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Informatie
over de cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde. Les 27. (Herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 7. (Herh.).

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heinmat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.00 Tele-Akademie. Prof. Dr. Ha-

08.10 BMistet Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Ed wird kahl. 08.35 Fami-
lie Feuerstein. Amerikaanse tekenfilm-
serie. Afl.: Nur wer die Eifersucht kermt.
09.00 Batman. Amerikaanse comedie-
serie. Afl.: Ein dickes Ei für Gotham
City. 09.50 Teletip Koehen. Aansl. Te-
letip Backen. Aansl. Ihr Horoskop. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT. 1 Sport. 10.30
Auf und davon. (Herh.) 10.55 So gese-
hen. 11.00 Ruf der Walder. Oostenrijk-
se film uit 1965 van Franz Antel. 12.30
Hauptsache wir verstehen uns! Afl.: Die
Geschichte der Kommunikation. 12.45
Zeitreise. Quiz. Presentatie: Helmut
Markwart. 13.10 Teletip Erziehung.
13.40 Unsere kleine Farm. Amerikaan-
se avonturenfilm. Afl. Die Spieluhr.
14.30Tier + Wir. 14.35 Für Gesetz und
Ordnung. Amerikaande speelfilm uit
1976 van Marvin J. Chomsky. 17.10
Die Apachen. Amerikaanse Western uit
1965 van R.G. Springsteen. 18.45
SAT.I Bliek. 19.05 Die Schone und das
Biest. Amerikaanse serie. Afl. Dunkle
Machte. 20.00 Weisser Holunder. Duit-
se muziekfilm uit 1957 van Paul May.
21.35 SAT.I Bliek und Sport. 22.00
Talk im Turm. 23.30 Auf der Flucht.
Amerikaanse serie. Afl.: Von der Aus-
senwelt abgeschnitten. 00.20-00.30
Programma-overzicht.

raid Fritzsch, een formule verandert
de wereld - Newton, Einstein en de
relativiteitstheorie.

13.15 TV-begeleidingsprogramma.
Bij de radiocursus Moderne Kunst.
Vandaag: Erich Heckel, documentai-
re over de schilder die deel uitmaakte
van de expressionistische groep die
Brücke.

14.00 Der musikalische Salon. Muzi-
kaal portret van Mendelssohn.

14.55 BToto und die Frauen. Ita-
liaanse speelfilm uit 1952.

16.30 Garten und Schicksale. Hans-
martin Decker-Hauff in het park van
Collodi waar hij het levensverhaal
vertelt van Lorenzini, de geestelijke
vader van Pinocchio.

17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.
7-delige serie over de bereiding van
volwaardig voedsel. Afl. 4.

17.30 Nimm's Dritte. Magazine met
Gerard Ruddies.

18.00 Chanche '90. Strijd om de Gol-
dene Europa trofee voor jong muzi-
kaal talent, live vanuit de studio. Pre-
sentatie: Manfred Sexauer.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Die deutsche Schlagerparade.
Gepresenteerd door Jürgen Drews.
Europabrücke.

20.15 Rolandseck. Gaste aus Brus-
sel, discussie over maatschappij en
cultuur in Belgi'e. Presentatie: Wolf-
gang Klein.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 's Brettl. Cabaret van Die Wie-

senbügler, een duo uit Allgau.
23.35-23.40 Laatste nieuws.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 4. (Herh).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 1.

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 7. (Herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spaan-
jaarden en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Prof. dr. Harro
Heuser over Newton en Einstein.

13.15 Begleitprogramm zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Erich Hec-
kel, filmportret van deze schilder.

14.00 Wiidtiere in den vier Jahres-
zeiten. Documentaire over de natuur
en dieren in verschillende jaargetij-
den., Vandaag: De lente.

15.00 Kismet. Amerikaanse speelfilm
uit 1944 van William Dieterle.

16.35 Kultur-Geschichten. Ausser-
halb der Mauern, filmportret van de
Oost-duitse schilder Jürgen Böttcher-
Strawalde.

17.00 Musik im West 3. Glenn Gould-
cyclus. Afl. 8: Von Bach bis Berg In-
terpret. 32 c-moll, Beethoven en So-
nate opus 1, Berg.

17.30 Premiere. Michale Reise urn die
Erde, documentaire over Karlheinz
Stockhausen en zijn voorbereidingen
van zijn opera Licht.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 11:
Die silberne Grotte.

18.30 Gort und die Welt. Kirchen er-

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Gutes tun und nicht müde
werden, protestantse kerkdienst
t.g.v. het 100-jarig jubileum van de
Brüderschaft der Rummelsberger
Diakone te Rummelsberg.

10.15 Mosaik. Vandaag: Zum beis-
piel: Geinhausen, portret van deze
historische stad.

11.00 Stadtschreiber Matinee, lm
Rathaus, uitreiking van de Stadt-
schreiber-üteratuurprijs 1990 in het
stadhuis te Mainz, met een portret
van de winaar, Günter Kunert.

12.00 ""Faszination Musik. Festival
der Stimmen, portret van de sopraan
Barbara Hendricks.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals. Vandaag:
Ein Mann 'sieht rot: McCarthy in Ak-
tion.

13.30 Wind in den Weiden. Poppen-
filmserie naar het kinderboek van
Kenneth Grahame. Afl.: Froschhau-
sen unter Strom.

13.50 Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Der Koffer auf Weltreise.

14.15 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:
Der Unkrautgartner. Met: Peter Lus-
tig-

-14.45 Ohne Auto mobil. Reportage
over mensen die uit zorg voor het mi-
lieu vrijwillig hun auto laten staan.

15.15 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind.

15.30 ""Stadteturnier. Vandaag:
Cultuur uit Bremen. Met o.a. Orche-
stre du Pain, Dirk Busch en Willi
Daum.

17.00 Heute.
17.05 Die Sport-Reportage. Met

Christa Gierke. Met o.a. Bundesliga-
voetbal "en Europacup-handbal,
kwartfinale.

P Programma-weekoverzicht.

J* Wir toten, was wir lieben. Se-
documentaires over bedreigde

poorten. Afl.: Für einen HauchT*'k, over de handel in ivoor, hoorn
Tchildpad.
k, Haste Töne... Leipziger Buch-'tSSe
'T? Kopfball. Quiz voor de hele fa-

«" ooDie Sendung mit der Maus.leerprogramma.
-j? ""Presseclub.
511 Tagesschau. Mit Wochenspie-

ï D'ese Woche im Ersten. Pro-t '"ma-weekoverzicht.
' ""Musikstreifzüge. Die Orgel

!l:"°tre Dame. Gerd Albrecht in ge-
l ®k "iet de organist Uwe Röhl.
',< Janoschs Traumstunde. Kin-
*rsSerie. Afl.: Ein Fremder mit Spore.
a|7 Moskito - nichts sticht besser.

9erenmagazine. De vriendschap,ï Tagesschau.
;* ARD-Sport extra. Motorsport:
i°'e Prijs van Japan, WK 250 ccs *se. Commentaar: Anton Mang en
1 ''Heinz Vest. Samenvatting vanuit
j üka; Bundesliga ijshockey: sde
J'°ff finale, (onder voorbehoud).j: ARD-Ratgeber. Recht.

Regenbogen. Chaos im Roll-
-3 reportage over een christelijke9erenbeweging bestaande uit ge-
gapte en niet-gehandicapte jon-

u Tagesschau.
u Wir über uns.

!
p. Sportschau.
E °oLindenstrasse. Serie. Afl.
j Raumaktionen.,
h Die Goldene 1. Winaars van de

j. Weltspiegel. Reportages van
«en|and-correspondenten.
j sPortschau-Telegramm.

■j. Programma-overzicht.
aaTagesschau.

L.°oJames Bond. Der Spion, der
\y7 üebte. Engelse speelfilm uitL^an Lewis Gilbert.
L Kulturreportage. Ausbildung
L. D'lenttanten? Reportage over de
KS t

k ünstacademies.

|5d Tagesschau.
W Welt ,ür alle- Hundert
«nt Werke Zauberfiguren, docu-
j^a're over de godenbeelden vanar"oestammen uit de Kongo.

23.15-23.25 Coda. Plastische kun-
sten: Samson en Dalilah, van Antoon
van Dijck. radio

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 1102 Sport 12 02-13.00
D.S.M - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18 05-19 00 Sport.

4 00 Musik Non-Stop. 7 00 Heimat;
melodie met Edy Hildebrandt 900
Sonntagsfrühatück met Rianer Hol}
bc. 11.00 Rückblick 12.15 Musikv
parade met Stephan Oftierowski
14.00 Wunsch Dir was met Gun.
ther Meyer. 17 00 Sportshop met
Benno Weber 18 00 Nachgetrag»
met Geert Muller-Gerbes 19(X}
Volkstümliche Hitparade 21.00
Country Coach met Achim Graul!
22 00 Neunzehn-Vierundzwanzig^
00.00-01.00 Traumtanzer

Luxemburg/RTL

600 Nieuws 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax 900 Visum 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws
13.10 Hittentit. 14.00 Fiestag
17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaffee.

(om 18.00 Nieuws). 20.00 Vragen
staat vrij (om 22.00 Nieuws). 23.30-
-6 00 Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws).

BRT 2

Radio 5

WDR4
4.05 Radiowecker. 6 05 Morgen
melodie. 8 05 Volkstumlicht Mati
nee met Banda di Musica en het In
terregional Operachor uit Neede
10.05 Operette nach Wunsch
12.05 Musik ist Trumpf 13.00 Hei
matmelodie. Folklore rund urn dk
Welt Presentatie: Avia Semadar
14.05 Was dart es sein? Verzoek

platenprogramma met Rich*.
Schippers. 17.00 Der Tag urn fijn]
en Chóre der Welt 18.05 Sche*
lack-Schatzchen. Das Fernweh in
Schlager met Fned Poestgea
19.00 Auf ein Wort Abendmelodi^
met Sabine Meienreis. 20.05 EfJh
nerung 22 05 Musik zum traurnen
22.30 ARD Nachtexpress.

Zaterdag 24 maart 1990 "55
televisie en radio zondag

RTL Plus

Limburgs dagblad

SAT1

11.30 Programm for primary tea-
chers.

11.45 Children's SSVC. Banana-
man.

W Te gastbij God. Serie program-
|s met Mgr. Lescrauwaet over de
-raristie. Vandaag: het kerkge-

jj*ll.ss Omroepparochie.
jParistieviering vanuit de St. Fran-cs Xaveriuskerk te Amersfoort.
JM3.05 Nieuws voor doven en
'fhthorenden.

J »»De VARA Matinee. 1. Inter-iM van Tristan Keuris. 2. Kwintet
T Piano en blazers in Es, KV 452,
T Mozart. Uitgevoerd door het Ne-
Tands Blazers Ensemble en de
■f'st Ronald Brautigum.f Howards' way. Engelse serie.
jP kan waarschijnlijk een nieuwe
F bouwen.
f Een klas apart. Amerikaansejfedyserie. Afl.: De jonge onder-jpers. Charlie zit in de jury van de
ptrijd voor jonge onderzoekers,
i 9evlei van 12-C is daardoor niet
«fde lucht.
* ""Journaal.f Woege vogels. Natuur- en mi-"fogramma gepresenteerd doori Jneke Kappen.

'' De grote meneerkaktus show.
\ met Peter Jan
"s. Annemiek Hoogendijk en Hans"'^er Laarse.
|5 Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl.

' ""Journaal.

' ""Flying doctors. Australische
ll,ersserie. Afl.: Schijn bedriegt.II man is gewond door schotwon-
| en raakt buiten bewustzijn. Jack

" op onderzoek uit. Alles wat hij;',er kan vinden wijst op Luke.i' Trekking sponsorloterij. Zes-
iRekking van de maandprijzen.

12 steden, 13 ongelukken.
| waarin waargebeurde

worden gecon-
"eerd. Afl.: Maastricht.

Nederland 1
20.32 Per sekonde wijzer. Spelpro-

gramma. Presentatie: Kees Driehuis.
21.08 De Octopus. 6-delige Italiaanse

misdaadserie. Afl. 2. Kemal Yfters ad-
vocaat wordt vermoord. Corrado vindt
een briefje bij het lijk met drie namen.

22.48 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

23.18 (TT)De schreeuw van de
Leeuw. Vanuit plan C Rotterdam.
Presentatie: Paul de Leeuw.

23.58 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea.

00.08-00.13 ""Journaal.

Nederland 2
VPRO
09.00 Mimi. 6-delige Zweedse serie.

Afl. 6: Het monster in de kast.
09.30 De toren van pizzas. Jeugdma-

gazine.
09.50 Wie was je opa's opa opa?

Kindergeschiedenis. Afl. 12: George,
een leven op de kermis.

10.15 The Jeessie Mekreezie
show!... Show gepresenteerd door
Frans Stokbrood en Herrie Stievens.
Afl. 1: Doe the huisdier!

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 4: Een kwestie
van karakter.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Onrust!., Subcultureel magazi-
ne. Vandaag: muziekspecial met o.a.
Graham Parker, Michgael Penn en
The Cramps.

20.00 (TT+"") Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Belevenissen. Tweewekelijks

programma over een interessante
persoonlijkheid.

20.58 Van Dis in de IJsbreker. Talk-
show met Adriaan van Dis.

# Peter van Ingen in 'Beleve-
nissen. (Nederland 2 - 20.32
uur)

21.59 Atlantis. Verkenningen in het
land der kunsten, maandelijks kunst-
en cultuurmagazine.

22.50 Now is the time! Verslag van
het Radio Freedom Jazz Festival, ge-
houden in november 1989 te Den
Haag. Deel 1: Scan Bergins Radio
Freedom All Stars.

23.21-23.26 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
11.00 Viering. Presentatie: Piet Ous-

soren.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Skriuwers yn byld. Ofl. 5: Fedde
Schurer.

12.00 Het Capitool. Analyse van bin-
nen- en buitenlands nieuws.

12.45 Moeder- en kindzorg, z0.... of
zo? Film van SIMAVI/Vereniging voor
directe steun aan medische projecten
in ontwikkelingslanden.(Herh).

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.50 Kerkdienst. Vanuit de gerefor-
meerde kerk (vrijgemaakt) te Delft.

17.48 Een bericht van de Wilde Gan-
zen.

17.50 Nieuwsvoor doven en slecht-
horenden.

18.00 Computers in de klas. Les 3.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 ""Journaal.
20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en
triomfen.

20.40 Het Europese huis. (2), discus-
sieprogramma.

21.15 Profits from poison. Docu-
mentaire over de verkoop van giftige
bestrijdingsmiddelen.

22.00 Kernmerk. Actualiteiten.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. Afl. %: Ho-

gerop en verder van huis.
22.57 Muziek in de Nederlanden.

Concert 4: Het concert podium.
23.25 ""Journaal.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans

magazine.
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd

magazine in het Luxemburgs.
15.00 Fashion.

KIJK ELKE
DAG

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
15.30 Deksels!
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Hoog tijd voor Calhoun.

19.30 Jouinaal.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Liefde te koop.

20.35 Le gendarme se marie. Franse
speelfilm uit 1968 van Jean Girault.
De gendarme wordt verliefd op de
weduwe van een kolonel van de gen-
darme, die hem na een huwelijksaan-
zet promoveert. Hij komt daardoor in
conflict met zijn superieuren.

22.05 Match. Sportprogramma.
23.05 Journaal.
23.10 Geraldo. Talkshow.
00.10 Rete Mia.
02.05 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

E *Oetekoek met Samson. Met. /Jakari. Belgische tekenfilmse-dft 23.
Itt! 'om en Tina. Belgische teken-
-10 s,e" A,L9'eAf.eabert' JaPanse tekenfilmse-
-3$ i' 1: Tommy's vertrek.e g j:ommel. Tekenfilmserie rond
oor Jl^namige stripfiguur gecreëerd
Oo puPa. Afl. 4.
Ij ücharistieviering. Vanuit de
Oq ie,Parochie in Peer.
IS f.e Week in beeld.
-n .^"frontatie. Debat met vra-
Oq 2 het publiek.
'iirji- even op zeven. Napraten met
'-eu basten over de afgelopen
4t 'Oo.fPO'toverzicht.> .ie | 4S Sunday Proms. 6e sym-
*. B p F. opus 68 - De pastorale -
.T.p ,®tn°ven, uitgevoerd door het''CkfiJu arrn°nisch Orkest 0.1.v. K.A.

OO £bacher.
r.rr, m°9aPpel. Maandelijks pro-ven kVoor ouders over alles wat te
■^cji- neeft met kinderen en hun op-

DriSan uur Jessie. Gevarieerd
3(j
s,'Sch P°ol tot Evenaar. (1). Toe-ss «L,e quiz. Thema: Istrië.
-0 ïf.'euws
"S Jk tak. Animatieserie. Afl. 209.
Illn. Po°'tot Evenaar. (2).

#£en opname uit de serie
'Abdijen der lage landen.
(België/TV 1 - 22.50 uur)

18.45 Sportweekend 1.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht. /
19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.

60-Plussers. Afl. 4: Per auto en met
openbaar vervoer.

19.45 'Sportweekend 2.
20.15 Made in Vlaanderen. Alfa-

Papa-Tango, Vlaamse serie over de
belevenissen van een brandweerpe-
leton. Afl. 5.

20.55 Matlock. Amerikaanse serie
met Andy Griffith. Afl.: Country boy.

21.50 Blikvanger - extra. Lente- en
zomermode 1990.

22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. En

de mensen die daar wonen, 11 delige
documentaire serie. Afl. 2: Benedictij-
nen: St.-Adelbertabdij te Egmond en
de St.-Andriesabdij te Brugge.

België/TV 2
15.45-17.00 Sport-extra. Wielrennen:

De Brabantse Pijl, rechtstreekse re-
portage. Commentaar: Mark Vanlom-
beek en Marl Uytterhoeven.

17.45 Sport extra. Autosport: De Gro-
te Prijs van Brazilië voor formule
1-wagens vanuit Sao Paulo, recht-
streekse reportage. Commentaar:
Dirk de Weert.

België/RTBF 1
10.00-11.00Reflets du liberalisme, po-
litieke uitzending. (Herh.). 12.00 Faire
Ie point. 13.00 Journaal. 13.20 Variétés
è la une. (Herh.). 13.25 Jeunes solis-
tes, programma met klassieke muziek
uitgevoerd door jonge solisten. 14.35
Visa pour le monde, toeristische quiz
voor scholieren. Vandaag: Nepal.
15.45Cinéma a la une. 15.55 De macht
van een vrouw. 3-delige Engelse serie
naar het werk van Barbara Taylor Brad-
ford. Afl. 2. 17.30 Tekenfilms. 17.50
Nouba Nouba, kinderprogramma met
de tekenfilms Cubitus en Bouli. 18.20
Actualités a la une. 18.30 Week-end
sportief, sportmagazine. 19.30 Jour-

naai en weerbericht. 20.05 Cinéma a la
une. (Herh.). 20.10 Coeur et piqué,
amusementsprogramma. Gasten:
Guesch Patti, Hervé Vilard, Mélody e.a.
21.25 Sexpionnage, Amerikaanse tv-
film van Don Taylord. 23.00 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.25-23.35 Tri-
bune économique et sociale. La
FGTB.
België Télé 21

17.00Carré noir, reportages. Vandaag:
1. MaTtres du monde. 2. Destinées.
17.45 Autosport, Formule 1 races om
de Grote Prijs van Sao Paolo. Com-
mentaar: Richard Debeir en Christine
Lahaye. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Jean Gabin-cyclus: BEn cas de
malheur, Franse speelfilm uit 1958 van
Claude Autant-Lara. 21.35 Nieuws en
weerbericht. 22.05 Weckend-end spor-
tif. 23.00-23.15 Coup de film. Presenta-
tie: Terry Focant.

TV 5
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
Coeur et Piqué. 22.00 Journal télévisé
et météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.20 Mon oeil.

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 Ontbijt-
show (7 30 Nws). 7.53 Ter over-
weging 808 Groot nieuws. 9.03
De Verbeelding. 9.30 Overloop.
10.03 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier. (12.30 Nws). 13.08 Hier en
Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek (17.30 Nws). 1808 Meer
over minder op zondag. 1902 Ar-
chie. 20 02 The Bands 21.02
Showtime. 21.30 De laatste drup-
pel, hoorsp. (1). 22.03 Jazzspec-
trum. 23.06 Met het oog op mor-
gen 0.02 Nachtwacht. 6.02-7.00
Een goede morgen met Ron
Brandsteder

Radio 2
Elk heel uur nieuws 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel. (3). 1030 Mu-
ziekmozalek. 12 02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14.02 't Is te
Hoopen 16 02 Hollands welvaren.
17.30Kom ns langs in Des Indes.
19.02 Dat zoeken we op. 20.02
Showtime. 21.00-7.00 Zie 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 Miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits 15.02 Hitweek.
16.02 Zalige liefdeslijn. 18.02 Tijd
voor toen. 19.02 Pop-eye 20.02
Studio 3, metom 20.02 Studio 3 ak-
tueel; 21.02 Studio 3special; 22.02
Studio 3 Live; 23.02-24.00 Studio 3
Hubert on the air.

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. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18 10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. (7.45
Agenda) 8.30 Glaube und Kirche
9.05 Mundartsendung Uver Ame-
röllcheren an Vertellchere Doref-
leschwatz 10.00 Volksliéöer 11.05
Schlagersouvenirs. 12.35 Ruck-
blick. 14.05 Die deutscheSchlager-
parade 16 05 Domino. Die Spiel-
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I Fraai gelegen hoekwoning met mooie tuin en cv.
I Ind: 2 Kelders, hal, woonk. met parket, keuken.
I le Verd.: 3 slpks..douche en v.w. 2e Verd.: royale
I bergzolder. Bwjr. ca. 1950. Evt. garage mogelijk.
I Aanvaarding in overleg.I Prijs;/. 115.000,-k.k.

I EYGELSHOVEN, W.ALEXANDERSTRAAT 66

T
5

HB___________■:_____ '

I Geschakeld woonhuis met cv., inpand. gar. en tuin.
I lnd.: benedenverd.: 3 slpks., badk. met douche en
I toilet, cv.- ruimte, garage en tuin. Bovenverd.: hal,
I met toilet, Z- vorm. woonkamer, keuken en dakterras.
I Bwjr. 1974. Dak en cv.-ketel vernieuwd.I Prijs:/. 109.000,-k.k.

I HOENSBROEK, WEST. OPBRAAKSTRAAT 7

I M_-*-______'^_. *I_BW"^ E WSk\ whdmSJMJ'^^
W __9K_____H_Er ______x 1 -^MIwJmjfc;, -**—* mm '':.

£_ #.__ IUÏBL. .___. —-r" d R . %É1____—***^ WmWk___■ ____PrS_ai^S

I Royale split - level - hoekwoning met gar. lnd.: entreeI toilet, garage/berging. 1 e Verd.: woonk. en eet-
I keuken m plavuizen, tuin en tuinberging. 2e Verd.
I 4 slpks, 2e toilet, badk. m ligbad en v.w. 3e Verd.:
I vlierinq. Div. rolluiken. Aanvaaring in overleg.I Prijs:/. 129.500,- k.k.
I HOENSBROEK, DR. A SCHWEIZERSTR. 31

I Woonhuis met cv., inpand. gar. en tuin. lnd.: groteI gar./hobbyruimte en berging, hal, woonk. en dichte
I eetkeuken, balkon (achterzijde). 1 e Verd. 3 slpks.
I douche m toilet en v.w. 2e Verd. ruime bergzolder
I via vlizotrap. Bouwir. 1973. Aanv. in overlegI Prijs: ’. 137.500,- k.k.
I SPAUBEEK, W. ALEXANDERSTRAAT 19

I& . jl:'*!L.„.~ v^jÉH _____^_B WÊK

____________'^"1 __—________! _________k. %

I Vrijst. landhuis m cv., inp. gar. en tuin. lnd.: hal met
I L - vorm. living (ca. 44 m2| m openhaard, keuken m
I luxe witte inrichting en app. bijkeuken, gar. berging.
I 1 e Verd: 3 slpks, waarvan kinderkamer m open trap
I naar vliering/speelruimte, badk. met douche, ligbad
I toilet en dubb. v.w. Geheel geïsoleerd.
I Opp. ca. 920 m 2. Bwjr. 1984. Aanvaarding direktI Prijs: ’. 339.000,- k.k.
I WIJLRE, PIET VAN BREEMENSTRAAT 7

<_^

_____! '■ ____■__■ _______■I _____* Mr%m7-'':'!»" mm Ww __§
mw&?,, Jnj mJ. Tt_r_-:"^^_^_________É_____ÉJ___M____lfll

I Vrijst. woonhuis m cv. en tuin. Perc opp. 440 m 2I lnd: geheel onderkelderd (4 kelders), hal, woonk. enI eenv. keuken, le Verd.: 3 slaapkamers en badk. m
I douche, toilet en v.w. Fraai uitzicht a.d. achterzijde.
I Bwjr. 1961 Aanvaarding in overleg.I Prijs:/. 165.000,-k.k.

■aquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties r______»
Hypotheek-adviescentrum

Kuys de Beerenbroucklaun 28w ■■■m^ óók zaterdags: .0.00-13.00 uur W.

\ 045-715566 S

Sinds 1938

____________&!

—____ _________r>.

KERKRADE
Semi-halfvrijstaand woon-
huis met achterbouw, achter-
tuin, achteringang. Kelder:
c.v.-gas, woonkamer, keu-
ken, bijkeuken-berging, 6
slaapkamers. Het geheel
verkeert in een goede staat
van onderhoud. Nabij cen-
trum gelegen. Vraagprijs

’ 124.000,-k.k.

KERKRADE
Zéér ruim vrijstaand winkel-
woonhuis met multifunctio-
nele zakelijke mogelijkhe-
den. Ruime opslagmogelijk-
heden. Vloeroppervlak win-, keiruimten 180 m 2.Zeer rui-
me en prima afgewerkte bo-
yenwoning

Vraagprijs ’ 249.000,-k.k.
SCHAESBERG/
LANDGRAAF
Zeer ruim halfvrijstaand
woonhuis met magazijn-
werkplaats. Ind. 0.a.: ruime

woonkamer, keuken met
complete aanbouwkeuken,
kantoortje, 4 slaapkamers,
ruime badkamer. Het geheel
verkeert in een uitstekende
staat van onderhoud. Vraag-
prijs ’ 225.000,-k.k.

HEERLEN-WELTEN
Frankenlaan
Goed uitgevoerde souter-
rainwoning met inpandige
garage. Ind. 0.a.: woonk. in
L-vorm met plavuizen, keu-
ken met apparatuur, drie
slaapkamers, luxe badka-
mer, zolder. Aanvaarding di-
rekt. Koopprijs ’152.500,-
-k.k.

HEERLEN
Kerkraderweg
Uitstekend onderhouden
winkel-woonhuis met cv. Dit
object is bijzonder geschikt
voor o.a. woonhuis gecombi-
neerd met kantoorruimte in
de dienstverlenende sector.
Ook als beleggingsobject is
een hoog rendement reali-
seerbaar. Prijs n.o.t.k.

HEERLEN
Amsterdamstraat
Hoekwoning met tuin. Ind.
0.a.: geheel onderkelderd,
woonkamer, keuken, 3
slaapkamers. De woning
dient gerenoveerd te wor-
den. Koopprijs ’ 62.500,-
-k.k.

PROJEKTRENTE 8,2%

mmwmMfêSW

HEERLEN-WELTEN
Vrijstaande en halfvrijstaan-
de woningen met garage.
Ind. 0.a.: woonkamer met
fraaie erker, keuken, drie
slaapkamers, badkamer,
vaste trap naar zolder met
mogelijkheid voor vierde
slaapkamer. Koopprijzen
vanaf ’194.150,- vrij op
naam.
m

KLIMMEN-RANSDAAL
Nog slechts één halfvrij-
staand landhuis met garage.
Deze woning, met een opval-
lende architectuur, heeft o.a.
een woonkamer, keuken, bij-
keuken, drie slaapkamers en'
badkamer. Koopprijs v.a.

’ 189.000,- vrij op naam.

50 jaar
vertrouwd

met vastgoed

Centrum Valkenburg
Te huur aangeboden

winkelruimte geschikt
voor boetiek

9

koffie-shop, bistro etc. 100 m 2
toiletgroep 35 m 2
6 appartementen

Voor informatie 045-714598. 57462

[Tïnni

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

©WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
INTERIEURS Tel. 045-711864

exclusieve verlichting - meubels - woondesign - kado-artikelen .
mmmUMtm*****m*~ 2e PAASDAG7" s-} s~l r< GEOPEND van 12-17 uur

design gerard van oen berg Beekstraat 28 Meersen. Tel. 043-643!

Beterwonenbegint
met Stiensög^^
Stienstra neen een zeer "~ . Tolopp-585 \\\ wei.en.Ha.fvnjst. woonhuis met

uitgebreid huizenaanbod in \ Nieuv.enh*gen rtin^^ï'p^ife^ 1 n
art

2
ekSnWTek

rgl .ingsu,te3
11-11 «UI l OpuitsLto^Woonk 9 tl slaapk. Badk. met douche. Ged.

elke pnjsklasse in heel \ -douche' 1 v
P°°srz/ nS.STSz-en "Sa

Zuid-Limburg. In deze aan- l "**«***«"' ■ hoensbroek h
bieding is slechts een beperkt l iM j lanMi vn 1 £!ff__^ttf! 1-T5.,S

1 __l \7' -1* 1_ 4 1 ïÊMwmWËÊÈÊÊfÊÊ _____ m D'cnte keuken 10 nr. Eenv.

«" i 1 Ifl K ging en terras. Geen tuin. 3

dan ons Huizenmagazine aan of \ JgjÉl ■ hoensbroek iï

' - - 1 HL. *ÊmÊ IPP^" \\\ Mariarade. Halfvr. woonhuis met

maak uw wensen aan onskenbaar. \ !^^ "^^ m tuin. l-vo". woonk. ca^ 30 m 2.I ■ pil* \\\ Eetkeuken. Tutnberging.
1 m\\ Mog.heid voor gar. 3 slaapk.
I a^aq _____ Doucheruimte. Vliering. Hardh.
1 4.< w — koz. Dubb. begl.
\ mfmfMmm . Prijs/114.000,--k.k. 4360

HEERLEN H r_r_ V. V. -~—
Heksenberg. Royaal winkelwoonhuis met gar. en achterom 1 Prijs/^"' ■__-___——■ """ WÈ KERKRADE H
bereikbaar voor leveranciers. Winkelruimte ca. 60 m 2.Kantoor- 1 _ Chevremont. Goed onderh. ap-
ruimte. Magazijn.Toilet. Kelder, le verd.Ruime woonk.Keuken. \ Uw partement op de 2e verd. Woonk_
Badk. met ligbad. Groot dakterras. 2e verd. 3 slaapk. CV- \ %mmnm%\\ wm%mmi'mmm^ Keuken. Badk. met douche. 2
ruimte \ _____^^^^B wnwU*999^^ slaapk. Pand is geh. voorz. van
Prijs’ 169.000,--k.k. 4610 \ _^^mAm\\m\t\\ \*+***^^^ dubb. begl. en ged. voorz. van

1 mm 999^^ ro ll. Mogelijkh. voor overname
HEERLEN H W^^^^ van rijkssubsidie.
Nabij centrum. Royaal vrijst. woonhuis met evt. bouwplaats.
Gar. Kelder. Zolder. L-vorm. woonk. Serre. Aparte eetkeuken. 4 BRUNSSUM H HEERLEN H ifc^j^
_laapk. Badk Dakterras Centrum. Treebeek Winkel- Centrum Comfort en modern I^|| *-~,,
Prijs ’ 173.000,-- k.k. 4680 BOCHOLTZ H woonhuis met kelder. Winkel- eenslaapk.appart. met riant uit- Ëfefl gÊr: Tussengelegen woonhuis zonder ruimte ca. 28 m2. Zitk. Keuken. zicht gel. op 3e verd. Afsluitbare SH WÊÊfHOENSBROEK H tuin. Hal. Woonk. 17 m 2.Keuken BergVwerkruimtes. Diepe tuin hal en fietsenberging, liftinstall. | W l
Woonhuis met vrij uitzicht, gel. a.d. gemeentegrens. Riante 7 nr. 2 slaapk. Badk. met ligbad. met achterom. Boyenwoning met en trappenhuis. 3e verd hal. Ber- M^M^ÊÊwmmÊmÊ
woonk. 50nr met mogelijkh. vooropen haard. Keuken 12nr Zolder. woonk. Keuken. 2 slaapk. Grote ging. Woonk. ca. 30 m . Aparte «_—l
met complete aanbouwkeuken. Gar. en oprit geschikt voor Prijs/87.000,--k.k. 4784 zolderverdieping met 2 slaapk. keuken met mod. install. en app. m\mWfr-'w'meerdere auto's. 4 slaapk. Luxueuze nieuwe badk. Prijs’ 119.000,-k.k. 4697 Slaapk. ca. 16 m 2.Geh. bet. badk. g|

BOCHOLTZ H met douche en dubb. v.w. I|BH ___^__^^3P» « WÈZ
Tussengel. drive-inwoning. Hob- HEERLEN H Prijs’ 142.500,-k.k. 4774 S__lfl__B
bykamer. Berging. Gar. Woonk. Weiten. Hoekwoning met tuin en JMBHMHMNHMMMMB

4L\ ca. 27 m 2.Keuken 14m2.3slaapk. gar. Berging. Hobby-c.q. slaapk. HEERLEN H Prijs/79.000,-k.k. 4729
Êmz?*, ::.m êiÊ Badk. met ligbad. Apart toilet. le verd. woonk. ca. 33 nr. Gesl. rr.ltu r,,,,i,,,rvp iH Rr

,
va .,i wmn ' r:im WÊmmtn Bwjr. 1972. keuken met install. 2e verd. 3 P ?/br°'k"

c R^ a
hdu W°°

rn; KERKRADE H

’ J 0, j slaapk. Badk. met ligbad en 2e J^'*"-" met parketvl West' VriJst- woonhuis met Se'

Wkï^mik M%^- PS/124-500,-k.k. 4426 Aparte fcuken ejjken.toj «££* Woonk. l'royaTe'Spk:

j^^B -"lnfß^h_min■ kon. Achterom te bereiken fietsen- KERKRADE H
ÉJJMjj berging. 2e verd. Overloop. ,yy-&%MËÉÊÊSk Terwinselen. Goed onderhouden

Halfvrijst. woonhuis met unieke mogelijkh. zoals bijv. dubb. Prijs/115.000,- k.k. ' 4764 HEERLEN H jjliufP"*^ffeijf__M_ Royale eetkeuken compleet met
huishouding of woonAkantoorruimte. Slaapk. en gar. le verd. Eikenderveld. Stadswoning met WË^kuW app. Badk. met douche. 2 slaapk.
Ruime woonk./keuken ca. 37 m 2 met compl. kunststof keuken- BRUNSSUM H terras 20 m 2. Woonk. en keuken 'émW.Xm Mogelijkh. voor 3e slaapk. Vlie-
blokenapp. 2e verd. 3 slaapk. en badk. Bijbouw: woonk. 22 m 2, Langeberg. Hoekwoning met gar. ca. 35 m 2. Inpand. berging. 2 SÉfifl zotrap naar zolder. Berging. Gar.
slaapk. 12 m 2.Keuken met compl. keukenblok. Eigen entree en Kelder. Voor- en achtertuin. Ber- slaapk. Badk. met ligbad en dou- Tuin ca. 10 m. diep. Het pand is

voortuin met privacy. ging. Woonk. Keuken. Badk. met che. Separaat toilet. Wasruimte. geh. voorzien van dubb. begl.
Prijs/173 500-kk 4149 douche. Grotendeels dubb. begl. Pand is goed geïsol. Evt. subsidie Prijs’ 139.000,-k.k. 4695

Prijs’ 95.000,-k.k. 4494 overdraagbaar. Prijs/165.000,-k.k. 4682 _,„ __„__.. __,__, -. a
ÜBACH O/WORMS H __ Prijs/95.000,- k.k. 4242 _^ KERKRADE H
Karakteristiekboerenwoonhuis.Bwjr.ca. 1710.gerenov.in 1984. BRUNSSUM H ______,„, ■ ;; UPPDIPM „ Rustig gel. royaal halfvrijst.
Prov.kelder. Zitk. ca. 18 m 2. Eetk. 20 m 2 met aanrechtcomb. Treebeek. Rustig en goedgel. HEERLEN H HH.ti.Kl_t.rs n woonhuis met grote tuin. Gar.
Bijkeuken ca 20 m 2 Tuin met berging. 4 royale slaapk. Badk. woonhuis met tuin op zuiden en Beersdal. Halfvrijst. woonhuis Noord. Nabij Brunssummerhetde. Woonk.Keuken met app. Tot. ca.
met ligbad en douche. Grote zolder. Pand met cv. mooie vijver. Mogelijkh. voor met gar. en tuin. Woonk. met Woonhuis met gar. en goed om- 40 fn2. 3 slaapk. Badk. met o.a.

gar. Kelder. Woonk. met open marmerenvl. Aparte eetkeuken sloten tuin. Woonk. Aparte eetk. douche en 2e toilet. 2e verd: 4e
ys haard.Keuken met app. 3 slaapk. met compl. install. Fraaie badk. met install. 3 slaapk. Badk. Zol- slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca.

S\ Douche. Geisol. zolder. met o.a. ligbad. 2 grote slaapk. der. Ged. roll. 1975. Opp. ca. 380m 2.Bezichtiging
/ \ Hobby-c.q. 3e slaapk. Zolder. van dit pand is zeer aan tebevelen.

"' JT Prijs/119.000-k.k. 4435 Prijs’ 167.500,-k.k. 4558

I „ Jx V *^-mmmMÊSÊL Ü heerlen h §| | schaesberg h
lÉ, y. *iPv-l SSP^FJ Weiten. Ruime drive-in won. die Royaal halfvr. woonh. metkelder,
VÊk Vf* «Hl _f_l_H^Mi_Hl_fl door een uitBek'encie 'nd- een I—jj carport, bergingen tuin metgoede

I .-. _ _ jßw|| Gar./berging. Hobbyk. en toe- 'Ê-^ÈÈL keuken met eenv. install. 4 slaapk.
M M ''t 1 Ü Sanë tot tu'n' 'e verc*- woon'c' Badk. met doucheen toilet.Nieuw

Prijs/185.000,-k.k. 4626 Prijs’ 1.5.000-k.k. 4739 Prijs’ 129.500,-k.k. 4760 Prijs’ 139.000,-k.k. 4489 Goed onderhouden woonhuis met
| . ruime tuin en berging. Living ca.

ÜBACH O/WORMS H , 30 m2.Keuken met kunststof in-
Rustig gel. vrijst. bungalow op 740 m2grond met optimale priv. stall. 3 slaapk. Badk. met douche-
en goede bezonning. Gar. kelder en hobbyr. tot. 52 m 2.Living ''i______________ __________ ________■_■_______■ ____k _■ _________l ________■ __________k ___■ Ruime bergzolde,r Mogelijkh.
met plav.vl. en open haard tot. 53 nr.Keuken met luxe install. en É^^TI wMYtM _B voor overname rijkssubsidie
app.Bijkeuken. 3 slaapk. Luxe badk. Deg. afwerking. Alum. koz. Bk Bi I tt! T_i _____F ÊW Pn Js/ 9800°"kk- 443 JSi?/^-". 111 3 I IL 113 I lift l*£2**m b»»n J
ÜBACH O/WORMS H m !^S ZZZZZZ onderh. tussengel. woonh. met
Uitst. onderhouden vrijst. woonhuisgebouwd met authent. mat. - gar. en tuin op zuiden. Woonk-
en grotendeelsvoorzien van electr. roll. Bedrijfsruimte 170 m2. 2 ____Z___Z _______ZZ Z_Z__Z metparket. Ged. open keuken me^ruime kelders. Woonk. 55 m2met zitkuil en schuifpui naarterras. —^— MAKELAARDII BV compl. eiken install. tot. 36 m.
Keuken met fraaie eikenhouten install. Grote bijkeuken. 4 JZUmT ___________T" __ZZZT J Badic. met douche en 2e toilet. «
slaapk. Aparte douche. Badk. met ligb. en douche. Vaste trap - _-___--__^_^_^_«_^_«__"_i_^_^_^_—. slaaPk- BwJr- 1987- Overname
naar zolder. . _ mmm

_ rijkssubs mog.
Prijs/375.000,-k.k. 4106 pi *m _■ _■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■,! Prijs’ 165.000,-k.k. 4773
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Gaarne vrijblijvend volledige informatie over
VOOr inlichtingen. I<, Bestaande woning nr.: |l Maandag t/m vrijdagH = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. . . 3i geopend van 9 oo
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. I ■ tot 21.00 uur._ Naam Zaterdag van 9.00

M -Kantoor Maastricht, Te1.043-252933 'straat — i t totiB.oouur.

Wycker Brugstraat sü, 6221 ED Maastricht. | Postcode/plaats \*J/
1 Tt-I — lU^_______________________________________________________ÉI In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan: JM*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^t Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. -f|\-

L ....... ------------ mmHl^

Zaterdag 24 maart 1990 " 56Limburgs
-vxyoDaD^H__LAii-



Count Basie
swingt nog

één keer

Verste Holllywood-film voor Nederlandse actrice

Renée Soutendijk als
wavandelende tijdbom

Van onze showpagina-redactie
pERLEN - Actrice Renée Soutendijk zal binnenkort te zien zijn in haar eerste grote■°Hywood-film. In 'Eve of Destruction' speelt de Nederlandse actrice de titelrol. Haarfgenspeler is Gregory Hines, ster uit films als 'White nights, running scared' en Cop-JH'a's 'The Cotton Club. Regisseur van 'Eve of destruction' is Duncan Gibbins, die de""n omschrijft als een combinatie van 'psycho thriller and non-stop high-tech action
r venture'.

Rtendijk speelteigenlijk twee rollen: diévan wetenschapper dr. Eve Simmons en dieR haar half-menselijke creatie Eve VUL Die robot van vlees en bloed vormt het laat-P snufje moderne wapentechnie\k. Tijdens ultra-geheime experimenten in overheids-kast met de robot gaat er iets ernstig mis. Zoals het in het verleden gebeurde met deRepping van Dr. Frankenstein, breekt dit bewijs van menselijkehoogwaardigheid losP Wordt een wandelende tijdbom. Alleen dr. Simmons zal de mensheid voor een ra-mpJfinen behoeden, en behoeft daarbij de noodzakelijke assistentie van wapenexperteëory Hines. De hele aankledingvan defilm is in handen gegeven van Peter Lamont,e eerder verantwoordelijk is geweestvoor de set-ontwerpen van onder anderen Alienn alle James Bond-films. " Renee Soutendijk en tegenspeler Gregory Hines in de nieuwe speel
film 'Eve of destruction'.

Feestelijke gala-avond rond Limburgse ster in april

Benny Neyman jubileert

Gerry van Sebille
als kok weer bij

Tineke op tv
MAASTRICHT - Gerry van Se-
bille (53), directeur van een gros-
siersbedrijf in Maastricht, zal
zondagmiddag weer het culinai-
re gebeuren verzorgen bij 'Tine-
ke' vanaf 16.00 bij RTL Veroni-
que. Van Sebille stond totnutoe
al 32 maal in het tv-programma
van Tineke achter de kookpot
met tal van snuisterijen en ge-
neugten. Dat deze bourgondisch
ingestelde Limburger zondag-
middag opnieuw op tv in aktie
komt, heeft alles te maken met
het feit dat hij zijn medewerking
verleent aan de levensmiddelen-
beurs die momenteel in Keulen
wordt gehouden. Voor zes tot
acht gasten dist Gerry van Sebil-
le zondagmiddag bij Tineke on-
der anderen op: een Griekse
deegsoort, loempia- en ravioli-
velletjes en een onvervalste Hon-
gaarse goulash.

Optreden Martine
Bijl afgelast

ROERMOND - Het optreden,
dat Martine Bijl aanstaande dins-
dag in de Oranjerie van Roer-
mond zou geven, gaat niet door.
De cabaretière heeft in verband
met ziekte moeten afzeggen. Na
overleg tussen impresariaat en
de Oranjerie is besloten de voor-
stelling dit seizoen helemaal te
annuleren. Mensen, die een
kaartje hebben gekocht, kunnen
hun geld bij de kassa van het
Roermonds cultureel centrum
terugkrijgen.

Tv-interview over
therapie 'Angst
voor spinnen'

MAASTRICHT - Arnoud Arns
uit Maastricht zal op deze zater-dagmiddag één van de gespreks-
partners zijn in het programma
'Tineke', dat vanaf 16.00 uur door
RTL Veronique wordt uitgezon-
den. Deze aan de Rijksuniversi-
teit Limburg (RL) verbonden
psycholoog heeft een therapie
ontwikkeld waarbij je binnen
twee uur je angst kunt kwijtra-
ken voor spinnen.

Presentatrice
moet weg bij
Veronique

HEERLEN - De twintigjarige
Daphne Deckers, tot voor kort
het gezicht van de commerciële
omroep RTL-Veronique, moet
een andere werkgever gaan zoe-
ken. De omroep heeft het con-
tract met het voormalige fotomo-
del niet verlengd.
Deckers was vorig jaar het mid-
delpunt in de reclamecampagne
van Veronique. De omroep richt-
te zich toen op een jonge doel-
groep, en de blonde schone
moest het frisse, jonge en ener-
gieke imago uitstralen. Haar ge-
zicht prijkte op de affiches die de
komst van Veronique aankon-
digden, en ze was te zien in de in-
troductiefilmpjes die tussen de
programma's door werden uitge-
zonden.

tredens in het feestcircuit en de
discotheken van Nederland en
Vlaanderen, maar enkele jaren
geleden is daaraan als nieuw fe-
nomeen een jaarlijkse theater-
toernee met eigen orkest toege-
voegd. Op zon avond is het con-
certpodium voor Neyman-solo
en grijpt hij de kans zo veelzijdig
mogelijk en ook vernieuwend uit
te pakken, al kan hij nooit heen
om zijn successen zoals 'Vrijge-
zel,' 'Ga niet weg van mij,' 'Je
hoeft me niet te zeggen hoe ik le-
ven moet' en het van Bécaud ge-
leende 'Nathalie.'

Gala

Van onze
showpagina-redactie

AA.STRICHT - Voor jevoel is ie al veel langer
!?ig dan de vijftien jaar
6 voor een lustrumvie-

garant staan. Maar
roept Benny

fyman iets op van het
°rt eeuwigheidswaar-■ in het amusement,
-ft Maastrichtenaar -

'* al hoor je dat bijna
et meer - en een zanger
lr* het populaire en vaak
[ft het betere lied. Een
Gehooid vakman met
! Akademie voor Klein-
st als achtergrond.
°emrijk op de voor-
°nd staat zijn passie
>°r Griekenland, het
*.d waar hij al ruim

jaar aan verslin-
?m is.
e hartstocht weet hij de laatste

praktisch te combineren"l een oog voor tekstmateriaal.:: fnuzikaal typisch Grieks ge-'e 'Zolang je bij me bent' of
r°rn fluister ik je naam

'-""zijn daarvan de voorbeel-
Jj- Het zijn enkele van zijn hits,
* steeds succesnummers.

T*"aard op eigen tekst, hoewel
het graag aan een ander over
j.te benadrukken dat hij ietsr kan dan liedjes zingen.

" _
Lakmanschap

Jj^an maakt af en toe de in-
e* dat hij niet zo vreselijk no-
* meer hoeft, dat hij heel veel
Ben in en rond zijnvak al langen en grondigbekeken heeft.

Oude opnamen
In '9.20 Special' krijgen we al >
even antieke journaalopnamen '1
van een trip met een Curtis Con- j
dor van American Airlines. De _
montages zelf zijn voorbeeldig; !
Silver is er in geslaagd, het j
beeldritme van de inserts te J

synchroniseren met de muziek i
(wat sinds de introductie van de .
computer in de montageruimte j
overigens een betrekkelijk koud I
kunstje is).
Twee opmerkelijke zaken kun- 1
nen we verder nog signaleren. _1
Om te beginnen de jeugdige Ire- 'ne Cara, een van de gastvocalis- 5
ten, een talent dat we in de gaten '
moeten houden. En verder dat-
die Elvis Costello, een andere j
gastartiest, Absoluut Niet Kan ]
Zingen! Niet alleen dat hij in Lil
Darling de hoge noten niet haalt, ]
bovendien intoneert hij conse- \
quentvals. En als hij samen met <Tony Bennett het nummer 'It I
don't mean a Thing' brengt, 1
wordt hij door de veteraan op I
een bijna gênante manier wegge- 1
zongen.

"Benny Neyman:
wens om tijdens de viering van jubileumvia een showtrap op te komen.

Op 18 april wordt zijn jubileum
gevierd met een gala in concert-
gebouw De Doelen in Rotter-
dam. Benny Neyman treedt
uiteraard zelf op. maar hij heeft
tevens enkele zingende gasten
uitgenodigd.

Op één uitzondering na hebben
ze gemeen dat Neyman voor hen
teksten heeft geschreven: Rob
de Nijs, Bonnie St. Claire en Wil-
leke Alberti. Die ene uitzonde-
ring is Tina Selini, zangeres uit
Griekenland. Voor haar heeft
Neyman geen verzen gemaakt.
De binding met de Griekse sfeer
geeft in dat geval de doorslag.

Hij verheugt zich mateloos op
zijn feestconcert. Onlangs zag ik
hem optreden in een aanspre-
kend zwart uniformpak met
goudgalon, een ontwerp van zijn
hofkostumier Sten Vollmüller
uit Amsterdam. Het gaat onge-
twijfeld mee in de bagage voor
Rotterdam.

Zijn zevenmans orkest onder lei-
ding van Freek Dicke is vanzelf-
sprekend present. Rest één
vraag: komt Benny Neyman die
avond op via een showtrap? Wat
lacherig geeft hij die heimelijke
wens toe.

Op het podium laat hij dat niet
merken. Daar overheerst het
vakmanschap en het plichtsbe-
sef dat je je publiek ter wille
dient te zijn.

Over wat in de coulissen van zijn
bestaan voorvalt is hij tamelijk

gesloten. Bekendheid is een van
de waardevolle en zakelijk on-
misbare facetten in het bedrijf
van een artiest. Maar de tegen-
kant van gedoe, opdringerigheid
en niet zo lollige stukjes over
persoonlijke toestanden in popu-
laire bladen heeft hij tot zijn wal-

ging ook ontmoet. Het maakt
Neyman moe, apathisch soms en
vooral cynisch.Zijn fanclub heeft
hij onlangs met enig machtsver-
toon aan de kant gezet, hetgeen
niet zonder wapengekletter-en
onsmakelijk gekrakeel verliep.
Nog steeds doet hij veel losse op-

Wanneer het publiek mijn oude songs wil horen, dan doe ik dat

Fats Domino graag in Nederland
Clarence Brown en Ernest Fon-
tonote op drums, de trompettis-
ten Eliot Callier, Frederic She-
perd en Thomas Johnson, saxo-
fonist Mike Vice, basgitarist Ir-
win Sidney Charles, sologitarist
Carlton McWilliarr^s en slaggita-
rist Jimmy Molière.

Normaal gesproken telt de band
'slechts' twee drummers. De re-
den daarvan is dat de nummers
elkaar snel opvolgen en omdat
een concert soms nogal eens uit-
loopt, is dat is voor één drummer
fysiek niet op te brengen. Van-
daar, maar dezekeer zijn er zelfs
drie nummers. De verklaringvan
'The Fat Man' is simpel: „Ernest
speelt al een tijd met ons mee en
ik vond het zielig om hem thuis
te laten.". In Amerika is de band
niet altijd volledig. Veel van de
begeleiders hebbén daar hun
eigen muzikale besognes. Lee
Allen bijvoorbeeld speelt in ver-
scheidene bands, waaronder The
Blasters en de Lee Allen Band en
schuwt ook werk voor groepen
als The Rolling Stones niet. Dat-
zelfde geldt voor de overige
bandleden, dus een extra drum-
mer of saxofonist is nooit weg.
Maar als Fats op tournee gaat, la-
ten de bandleden alle andere ac-
tiviteiten voor wat ze zijn en pak-
ken hun koffers.
„Mijn concerten duren minimaal
een uur en een kwartier," zegt
hij, „maar uiteindelijk bepaalt
het publiek de lengte van mijn
concerten. Als de mensen en-
thousiast zijn, ben ik dat ook en
dan kan het wel eens uitlopen."
Zo zijn er optredens geweest
waarbij het drie uur duurdevoor
Fats en zijn band de kleedka-
mers weer opzochten.

" Fats Domino: „Waar ik optreed moet het goed warm zijn,
dan voel ik me een beetje thuis."

onze ghowpagina-redactie

! H-DOORN - Veertig jaaraan
veertig jaar tournees en

ifj.'S jaar vrijwel dezelfde
it !?ers ten gehore brengen.
K Sloet een mens gaan verve-
lt., ats Domino wil daar echterman weten- Voor hem is mu-
isJ^ken een eerste levensbe-
it j*' >Jk ben muzikant, ik kan
aitr?flen niet laten>" ze§t hÜ en
*di Cner»d - „ik moet de kost
*ljj?nen." Dat laatste is schro-
-6(4 ï °Verdreven. Alleen al in
. fJilar>d haalde Fats ruim der-
rie de hitlijsten en zijn col-
-tj Souden platen is de groot-
s p «te van The Beatles en El-
ro o JTsley. Over zijn dagelijks
$ hij «oeft Antoine Domino, zo-
'*l vi aar ëeleden in de boe-
_\v 2J de burgerlijke stand van
ft> Vrleans werd bijgeschre-
''.Oe met meer dan honderd
>fgf.y,n verkochte platen geen
Crjte maken.

mino op tournee door
fhjjj nd betekent volle zalen.
»1 Qf nu optreedt in een veiling-
't. Jj6^n concertzaal maakt niet
\e ,; Publiek krijgt waar het
'n k°men is en Fats... hij ge-
loijs. 8 steeds weer van het en-
-1 dat zi Jn verschijning
? e vatl!Uziek teweeg brengen.
Vh«r niJ de ërote nits als
Vt t "in' Red sails in the

' nt that a shame en
2e allemaal maar op al

D beif .Pccld kan Fats zelfs niet
r"^nd nng zeSBen- Het moet
V , keren zijn geweest.
öoit vervelen doet het hem
7- ni^ het Publiek blijkbaar
We s Jfl "Het publiek wil die
H d ĝs horen- En als het pu-
>den WU' dan sPeel ik ze- Dat
v we nooit moe."

dels concerten achter de rug in
Alkmaar, Apeldoorn, Amster-
dam en Arnhem. In Rotterdam is
hij op dezezaterdag (24 maart) en
in Goes op 7 april, steeds verge-
zeld van een dertienkoppige be-
geleidingsband. Daarin spelen
enkele oudgedienden mee die
Fats al veertig jaar of langer be-
geleiden: trompettist Herbert
Hardesty, drummer Joseph
'Smokey' Johnson, saxofonist
Frederic Kemp, saxofonist Lee
Allen. De rest van de bezetting is:

Het concertrepertoire mag dan
bepaald worden door de num-
mers die hun waarde bewezen
hebben, dat wil nog niet zeggen
dat de Amerikaanse zanger/pia-
nist op het creatieve vlak stil zit.
Fats Domino is in onderhande-
ling met platenmaatschappij
EMI en het ziet er naar uit dat
over niet al te lange tijd een CD
met nieuwe nummers verschijnt.
Over de inhoud kan of wil hij niet
veel kwijt.
In Nederland heeft Fats inmid-

(ADVERTENTIE)
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Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Halverwege het \nummer 'Don't get around muchi
anymore' buigt Tony Bennett;
zich over de piano naar Countj
Basie. Tts awfully different wi-J
thout you' zingt hij. Basie grijnst]
maar wat terug en de kijker moet
iets wegslikken. Niet lang na de
opname overleed de orkestlei-]
der. 'Swing it again!', opgeno--]
men in de Newyorkse club Thel
Red Parrot, is de laatste televisie-]
registratie van het Count Basie j
Orchestra met de leider in leven-1
de lijve. Op de dinsdagen 27 j
maart en 3 april (Nederland 1)\
zendt de NCRV het concert uit.

%Count Basie: de NCRV
brengt op twee achtereenvol-
gende dinsdaghavonden een
showportret van de legendari-
sche jazzmusicus.

Het orkest is beter op dreef dan
de laatste keer tijdens het Haag-
se North Sea Jazz Festival. Met
name de ritmesectie levert op-
windend en swingend werk. De
band kon in '88 nog ouderwets
spuiten, getuige nummers als
'Jumpin' at the Woodside'.
Een beetje raadselachtig, want
irrelevant, zijn de historische op-
namen die regisseur David Sil-
ver door de concertbeelden heeft
gesneden. Behalve materiaal van
oudere Basie-bands zijn dat na-
melijk fragmenten met Glenn
Miller, Gene Krupa, Buddy Rich
en acteur Steve Allen in de huid
van Benny Goodman, uit de
Benny Goodman Story. En waar-
om Parijs anno 1930 in 'April in
Paris'? Toen bestond die song
nog niet en de Basie band even-
min.
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Een prachtige woonwijk op een steenworp afstand van het gezellige
centrum. Gelegen tussen volop groenvoorzieningen, worden aan de
Selfkantstraat (hoek Wehrerweg) 8 fraaie semi-bungalows met garage
gebouwd met een zeer exclusieve architektuur en uitzonderlijk veel
ruimte. Op de begane grond is een Uivormige woonkamer van ca.
39 m 2, keuken, slaapkamer met badkamer en een toilet. Op de verd.
zijn 2 slaapkamers en een berging, geschikt voor 2e badk./douche.
De woningen zijn prima geïsoleerd met dubb. beglaz. in woonk., eet-
kamer en eventueel keuken. Bel direkt voor meer informatie.

B Prijzen v.a. ’. 169.745,- v.o.n.

aquina ______________
Makelaardij 0.G.. Taxaties (*WWMm\m£Hypotheek-adviescentrumjL\ Ruys de Beerenbroucklaan 28 L ' Jm Heerlen Bflfl

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WV I
045-715566 UkelaarJ |

■

tl

I Als u erplotseling
alleen voorstaat

IR
Uat uw gelukkige gezinsleven ruw ver-
stoord kan worden, is waarschijnlijk een ge-
dachtewaar u het liefst aan voorbijgaat. Toch
kan het leven dat uw gezin vandaag nog toe-
lacht, morgen heel anders zijn. Bijvoorbeeld
door het wegvallen van u of uw partner.

De Man/Vrouw-Polis
%

Daarom is er de Man/Vrouw-Polis, alléén
van Nationale-Nederlanden. Die geeft u
financiële zekerheid als één van u komt te

overlijden. Wanneer u beiden op de eind-
datum nog in leven bent, keert zij ook een
bedrag uit. Dat bedrag is vaak groter dan de
optelsom van alle door u betaalde premies.

Bel ons ofkom eens langs!

" w Boer
J/& ffo) Keerderstraat 238 Koeweg 24

//—I 0) 6226 KW Maastricht 6372 AM Landgraaf
t-f L-"—' tel. 043-625091 tel. 045-325151

verzekeringen, hypotheken, pensioenen, persoonlijke leningen

Wacht
nog even
metuw

hand-
tekening.

ABP-Hypotheken heeft voor vrijwel iedereen een passende hypotheek

met gunstige voorwaarden. Onder andere deABP-Spaarhypotheek waarmee

u in de loop der jaren duizenden guldens kunt besparen. Wel iets om

even bij stil te staanvoordat u uw handtekening zet.

In het gratis boekje - "Ideaal wonen begint bij de ideale hypotheek" -

hebben we alle ABP-Hypotheken helder en informatief voor u op een rijtje

gezet. U krijgt het in uw bezit door onderstaande bon in te vullen. /y\ j\ j
E 111 l

Ofdoorte bellen met onze afdeling Klantenservice: 045-798080. hypotheken

Ja, ik wil graag meer weten over alle ABP-
_____fe%ffilfl.ffiWroi_?'i__B Hypotheken. Stuur mij daarom zo snel

BjLjjjfjk ' mogelijk uw gratis boekje.

BUll Postcode: '. I
|| Woonplaats:

fkWÊÊmm^mÊ Telefoon:
Stuur dezebon in eenongefrankeerde envelop naar .iW ABP-Hypotheken, Klantenservice, Antwoordnum- '| .iiiiii,,,,,,,,,i,l,. W iiili.iiJf mer 6000,6400 WC Heerlen. LDOII2 |

1 Een ABP-Hypotheek. Dat woonteen stukprettiger, i1 1

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 percentages zijn de laagste (spaarhypotheek
9,1%)

- bijkomende kosten zeer concurrerend
- tijdrovend zoeken naar de juiste hypotheek(vorm)

nemen wij van u over
- alle bankken en hypotheekinstellingen onder één dak
- administratieve rompslomp nemen wij van u over
- onze adviezen zijn GRATIS

A Heerstraat Centrum 131
6171 CG Stem

Limburgse ":M""°'6
m .. - . Aan de Greune Paol 24a■■■ HVPOtlieek 61278JGrevenbicht■ ■■___■ _^> 1 tel.: 04498 58797—— Centrale "

BERG Ë N TERBL I J T I
Drie perfect gelegen landhuizen

oortreffelijkgelegen in ~.'V ■Sr *WJlJBs__mïhet Zuidlimburgse landschap en *C*l» ;*^
prima bereikbaar via uitstekende *ï_É§^. f*%*s* ■£$$$!&
verbindingswegen, worden in '^-p^l^^*-;' -V'^^?*^*" j^'i^^M^m^Ê
Berg en Terblijt 3 fraaie, energie- . . :^ , , _^^^^'^ ' '*^%_f*li zuinige landhuizen gebouwd. De vsè^** " :ifl________i J \__^Él \ <£%_'

i i- " ■ '%"*■ __"' 3ra^^____B ._■_£_£______ I« »» . r*^vooraanstaande ligging in een ..JftlMPP^i '^ *|#afp^--*" , Hf
reeds bebouwde omgeving met litijf^P^" I. JH
blijvend vrij uitzicht aan de voor- *4É^É||| Sflf ISSIf SSï^&^^Fl. zijde op boomgaarden en het |ll^^ Ij] §k . '^i_jt-_ ""»Maasdal, accentueert de unieke -..Mm.-^ \1 >W^<l^|d|^§; vestigingsplaats. Een uitstekende *,?f^ J^^^basis voor een plezierig en riant "'i^^^>-»^-: - f. "

bijkeuken, open hardhouten trap o.m. betegeling van diverse vloe-
De drie met garage/berging naar de verdieping, overloop, ren en wanden; hardhouten

geschakelde woningen berging 3 slaapkamers waarvan één ruime binnendeur- en buitenkozijnen en
hebben uitstraling en bieden L-vormige, apart tweede toilet, buitendeuren. Dankzij de uitste-
royaal de ruimte. De woningen badkamer met ligbad en vaste kende isolatie en het centraal
hebben o.m. een L-vormige woon- wastafel, vaste, trap naar de zolder luchtverwarmingssysteem met
kamer met eethoek en dubbele met dakraam. warmteterugwinning zijn de
tuindeuren en mogelijkheid voor woningen bijzonder energiezuinig,
open haard, open keuken met De woningen worden af-
directe toegang naar de berging/ gewerkt met kwaliteitsmateriaal: Koopprijs vanaf / 254.950,- v.o.n.

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6221 ED maastricht ■ wycker brugstraat 62 tel043- 2.8941

_______!

TE KOOP VAN PARTICULIER,

HALFVRIJSTAANDE WONING j
voor en achter geheel vrij. Gehele huis glas-in-
loodramen. Ind. Z-kamer, bet. wanden in kamer
en keuken, groot terras, goed onderhouden tuin
met nieuwe garage.
1e verd., 3 slaapkamers, badkamer met ligbad
en toilet.
Vliezotrap, zolder met gasboiler 115 liter. Over
het gehele terras elektr. zonnescherm, geh. ge-
stoffeerd. ’ 130.000-k.k.
Bèttinumstraat 72, BUCHTEN, tel.
04498/51638.

Tevens te koop:
B&O STEREO RADIO GRAM. CASSETTE
+ 4 B&O Boxen, elk 60 watt + div. bandjes

/ 2.000,-;
530 boeken van bekende schrijvers

1 x gelezen ’ 2.000,-;
teakhouten piano August Förstner

’ 2.000,-.
Tel. 04498/51638 Buchten. 57507

■ STIENSTRA ZETJQE |
DEUREN VOOR U OPEN I
Ook als v (nog) geen huis wilt kopen, kunt v bij deze projekten^"

een kijkje komen nemen.

fIKT.FEN, Boosterhof
In het plan Kloosterhof te Geleen worden 9riante herenhuizen gebouwd

Z-vormige woonkamer,variërend van 47 m2tot 51 m 2',mm W^*^7¥~':~- - ________!
(mcl. open keuken). Garage ot berging met carport. B^tïfff^TvTiï_«!f_R^PvTr,ï?T^l'T^B
De verdieping telt 3 slaapkamersresp ca 14 m- 11 nv'. >^^_I
8 m2alsmede een badkamer met ligbad en 2etoilet. wmmmmm*lrwtwièJTllßW&Hobbyzolderca. 40 m2(via vaste trap bereikbaar). ■■
Prijzen vancrt ’ 164 800,- v.o.n. tot’ 180.000-v.o.n. ■É____H____fHif-!hi!_'^^
Perceelsoppervlakte variërendvan 200mJtot 340m 2. 1

■dhj-iKLL-N. AgenGiezen <\
Gomrrlrlrpliilr wnnpnvoor In Heerlen,plan A genGiezen' worden pertio-
(aemai-KeU]-- wonen VOOI bungalows gebouwd, welke ditvoorjaarvoor
een minimale P-ijS. bewoning gereedzijn

De indeling is met recht sfeervol te noemen. Dit blijkt —yTT*I IT ' ' '111-^al uit deT-vormige living (mcl. keuken ca. 34 m 2) met IfcJAïiiriiliAiiK'yLÉ---^^
een royale glaspuit.p.v. de eethoek.De bungalow
heeft 2ruime slaapkamers, waarvan éénmet [^_^^lÉl!^^^fffi^g^3-^f^f^*^|ffj^
toegang tot depatiotuin. Een inpandige berging. ___________________ja_B_tt__l____^___-__-_-----B_________-_______»*^

LAND^RrLAJI. Namiddagsche Driesen ___^

Wonen met het zicht op morgen. J*£ï^sea dtorust zoeken m een mooieJ
Ml. ~~~—--~ ____ Voor bewoning gereed. jr^m 0^ M

l|6||^^i__^^^^l#^lC.%^^*'^^^P^ De woningen liggen in Übach over Worms plan
■T^iNP^j^^^B^^''' Namiddagsche Driesen een idealewoonloka»e (

Royale indeling: Prijzen vanai’ 179.500,-v.o.n.
U-vormige living ca. 42 m 2mcl open keuken, inpan-
dige berging, inpandig bereikbare garage. De ver-
dieping telt 3royale slaapkamersresp ca 16rn;. ca w\w\w\w\\m\m\\m\mTV^^Tr7Tr'WÊÊkww12 m- en ca 10.5 m-, luxe badkamer met ligbad en _&_É-vU__-_-«rVPVVVPJVFP__
2e toilet. fc32 i'ifc>VJiï__________________!
Via een schuiftrap is de zolder bereikbaar fc>jièßltfUUl__U______________-_^^

_liA_NiXaKnA_Ll Namiddagsche Driesen A\
Slechts 1 exclusiel landhuis inLandgraat gh-t - -Aan de randvan het woonplanNamiddagsche _B__9H_________
Driesen te Übach over Worms is het laatste land- IPRS j____r
huis binnenltort voor bewoning gereed A lTfff_^(| _______■RT>T_ _______ '

Op slechts 1,5km van de Brunssummerheide / ji» __-__ÉH_______________fc-

" Z-vormige woonkamervan ca. 56 m 2(mcl. een 9.„-■"^lOc|E_ttP. V"! L&_ LiDn^'lili'l vljJU'Hh -I ;'
" Lengte woonkamer 10.30meter * T^Jmm^^-^-^-T--

'■ -t^J-"^
" Garage inpandig bereikbaar (vocht- en vorstvrij). - " -
" 4Formidabele slaapkamers. .
"Badkamer met ligbad, 2e toilet en mogelijkheid

voor plaatsenvan douche. *" BJT^ÏmTTCS" Ruime bergzolder.

" Perceel 785 m- » l:r>i-)il'-.l".":"ii_'"l rv.'JE VJl_____________

" Prijs/298.000,-v.o.n WT
" Uitstekende isolatievoorzieningen.

LANDGRAAF, On deKamp
Huizen met een eigen garage in deze /T ~~prl3 -^^^q——^
prijsklasse zijn er nog inLandgraat f i J -jl' Q
,opdeKamp' m ïQ' Q 8 B Bl \\ W
Max.’ 44.000.-rijksbijdrage. M \ -^.f, ,_ raß rjn w HrflsNetto maandlastca. ’ 525,- JLJ^ïE tówJfcllW&^^M^^
In ditcentrum zijn diversewinkels gevestigd en mmwSjÈ; :f:z^^-i~ - _^
niet alleenvoor uw dagelijkse inkopen, zodatuop ■PtSM^V--A \W ï X -r-flMmg,,^^
het doenvan uwinkopenveel tijd kunt besparen WriV ' J I's /» L v«-__-__»__^_^Ea__-»^-^ ,
Ook voor gemeenteUjke zakenkunt uuwauto thuis ..„ „„/TO^^l „^ „„„*"vv»iMk ziJn°°laten staan want het bestuurscentrum Ugt op loop- Huizen diefinancieel nogaantrettelipt d̂ie
afetand.Dit alles gecombineerd in een gebSuwen- Het irijk verstrekt na aankoop een hooesu»^ «
Smplex met eenmcade-achtige vormgeving,ver 5t^e"vT2i van^<25/
SSSStr6nd**"~ de "0°"te SffiiTNÊrrofiü^/525
Gezellige woningen wmmT**mWmWmmmWm*T¥*'mWmmmmTmmff%iït'^w
Meer ruimte door dever doorgetrokken voorgevel K*4iÜniJLJ_H__JyJ_lJfc_J_X^
Op de begane grond is een doorzon-woonkamer ?>_£"] n>__| il^mtlJmmmWÊ lmet een uit het zicht gelegenkeuken geprojekteerd. __pTMC!ff» if* 3 f3P.
Via het eigen perceel is de garage te bereiken. wW^r^m^SfiivPfxiw^JÊ \^^^
De woningen zijn voorzienvan 3 slaapkamers. uMj^AmAmmZkÊAA^LAAJXmTtt^mm^^

___, ___. -f|
-_^k. ~_^__-_______.

______ _______ ■____■ ___. ■ ____■ _______ _______ __■ Gaarne vrijblijvend volledige into' t

111 STIENSTRA [bon J
MAKELAARDIJ BV | Naam

_-=~-^=~ ___________________________________-_-_--------_-. I Adres J
IPoslcode/PlaatsTelefoon ci.ens"3 I 1

Maandag t/m vrijdag geopend van svv tot __ iuuuur .|n ongefrankeerde gesloten envelop renden aan s .„ | *Zaterdag van 9.00 tot 18 00 uur | Makelaardi| BV Antwoordnummer 40. 6400 Vbn

Limburas
-^TGDOD^IILAII



BESTEMMINGSPLAN „BEEKDAL"

Nabij het centrum van Sittard wordt binnenkort gestart met de bouw van deze mooie halfvrijstaande
woningen. De traaie tuinen alsmede wijzigingsmogelijkheden maken deze woningen wel héél aantrekkelijk.
DIT IS UW KANS! REAGEER NU!
VOOR MEER INFORMATIE BEL 04754-85999 (ook *s zaterdags van 11.00-13.30 u.)

/ss^f JawwwwW awwJ/aww*) ______■ Graag ontving ik documentatie over het

GELRE GUUCK VASTGOED BV /S=I bemiddeling in onroerend goed " woonplaats:„ VERZEKERINGEN " HYPOTHEKEN Tel privé:
29A Akerstraat 96A Tel. werk:

pOstbus 76 6411 MD Heerlen . Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe
AB Echt Tel. 045-711088 aan:

[kl- 04754-85999 b.g.g. 043-646313 GGV b v Antwoordnummer 20004, 6100 AA Echt.

BRUNSSUM
NOTARIS MR. J.M.M. KREUN TE

BRUNSSUM
zal op vrijdag 6 april 1990 om 15.00 uur in verenigingsge-
bouw De Burcht, Wieënweg 16 te Brunssum, in het open-
baar ex art. 1223 lid 2 8.W., bij opbod en afslag in één zit-
ting verkopen:
het woonhuis cum armexen te Brunssum, aan de Dr. A.
Kuyperstraat 41, kad. bek. gem. Brunssum, sectie C num-
mer 4673, groot 2 are 30 centiare.
Indeling: gang, kelder, woonkamer met open keuken; 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer; zolder.
Aanvaarding: na betaling koopsom, zo nodig met de gros-
se der veilingakte.
Bezichtiging: na overleg met kantoor van de notaris.
Betaling koopsom: uiterlijk 18 mei 1990.
Algemene voorwaarden: op deze veiling zijn de Algeme-
ne Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van toepas-
sing, behoudens uitzonderingen in de veilingakte.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Op de Vaard 7 te
Brunssum, tel. 045-251284, waar verkrijgbaar is de brochu-
re „Het kopen van een huis op een veiling".

EIJSDEN
Notaris mr. H.Ch.M. van Slijpe te Eijsden

zal op dinsdag 3 april 1990 om 14.00 uur precies in café
denAwwen Toen te Cadier en Keer, Kerkstraat 63 op ver-
zoek van opdrachtgevers publiek verkopen 'm 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.[te huur: BEDRIJFSRUIMTE I

I^r^s^ TE LANDGRAAF
L. Inlichtingen:
Rllf^TF-M maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

[^■■^^^^■^ Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222.

___-_-_-____-_^fl r-TTIJm' Wll_k_l_B BB^S_*|cc°'*iW9^mpm^\\ i - m_L_________H_B liP^^s%s

a- __» sW* ,_»N°*LuoWc".__CHl»OL^ni-________H__B ____m_j_____l_____
»«o"'-. K "_&*«H,ffi.iT"oli..uizv-M*l) _ ____l_____»-_______________r9________-_H
"0L ."£-2'- . .-_:"?_-»npAo*iC" ,__"*' "oL.. _-_<_a W'SfrflW^'M

AAU ZOEKTEEN HUIS?
/A \y/JÊk\\> Makelaar Van de Pas helpt u bij het zoeken

IKV en kopen van een huis.

V^SM^l^l Meer dan 500 bestaande koopwoningen
/mmkm in de regio Heerlen zijn in een uniek

J^OJI Bp> computersysteem opgeslagen.

J^M W Kopen via Van de Pas bespaart u tijd \Paf en geeft u zekerheid. JjkwW
Snel bellen of de bon insturenvoor <t^f^jL^r

gratis documentatieover het kopen ■^^^ j/H^^X
via Van de Pas. J^r //Ook voor taxaties en hypotheken! .^"<__\k alst / /

4A^^r ////f^l._ L.P.M. VAN DE PAS frm\JP 3 MAKELAAR/TAXATEUR O.G. lil j/SST /////Frans Erensstraat 16, Voerendaal. NVM Jew /// / /yM^ Tel. 045 - 750600 " >_§r / / ' / /

i i ■ t i^iiiii_________ ■"'' fl

Eigentijds ofklassiek. Speels of strak. ALNO zorgtvoor perfekóe inkwaliteit en betrouwbare
service. Biedt dekeukenstijl dieu past Van een klasse dieu herkentaan de details.

D I Wereldklasse
_______■ !■_■ die u toekomt

Haal gratis het dikke ALNO KeukenKijkßoek bij:

KELLERHUIS KEUKENS
Ringovenstraat 1 Geleen Telefoon 04490-47905.

BEEK (L).
Notaris J.N. Sluypers te beek (L)

zal op donderdag 5 april 1990 des namiddags 15.00 uur in
het hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v.
zijn principaal, krachtens art. 1223 8.W., in één zitting en bij
opbod en afslag, in het openbaar verkopen:

flatwoning
gelegen op de derde verdieping, met bijbehorende berging
in de kelderverdieping, plaatselijk bekend Oranjesingel 94
te Beek (L), kad. bekend gemeente Beek (L) sectie G no.
1491-A-68.
Indeling: hal met meterkast, keuken, toilet, douche, woon-
kamer, grote slaapkamer, 2 kleine slaapkamers en berging
in de kelder.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoor-
waarden Onroerend Goed (A.V.V.) 1987, voor zover uit bij-
zondere voorwaarden niet anders blijkt.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, onder
bezwaar van verhuring.
Betaling: uiterlijk op 17 mei 1990.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd van hun fi-
nanciële gegoedheid te doen blijken.
Bezichtiging: uitsluitend na en in overleg met de notaris.
Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris voornoemd,
Marktstraat 1 te Beek (L), tel. 04490-79000.

f Nuth 1
Vraagprijs

_____M ltS f 175.000- k.k.

pervlakte 440 m 2.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer
met eethoek, keuken, berging, HR-ketel, garage, tuin 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste
wastafel en wasmachineaansluiting, 3 bergingen
Algemeen: ged. dubbele beglazing, spouwmuurisolatie.
gas-c.v. Uitstekende buurt

met ligbad, 2e toilet, vaste wastafel en wasmachineaan-
sluiting. 2e verdieping: bergzolder, cv.-ruimte
Algemeen: direct te aanvaarden.

HOENSBROEK

Indeling: souterrain
provisiekelder. Bega-

ne grond: ruime entree met garderobe, toilet, keuken, eet-
kamer, woonkamer, terras, grote tuin, grote vrijstaande
garage. 1e verdieping: overloop, 4 grote slaapkamers,
badkamer. 2e verdieping: 5e slaapkamer en een grote zol-
derberging.
Algemeen: representatief woonhuis. Staat van onder-
houd is redelijk, enige werkzaamheden moeten echter
verricht worden. Woningvolume 470 m 3.

HOENSBROEK_ —Opeen uitstekende lo-

JJ H katie (centrum) wor-
den 3 ruime, halfvnj-
staande woonhuizen :
gerealiseerd. De wo-

[j ' M j ningen zijn gelegen op
PPt] li"1'- | n~T"'! looPa,stancl van de

JlM^-^^h^-^1 markt. Kavelgrootte
mmmm^m^~*m**mmmmÊ'mmmtA' variërend tussen de
280 m 2en 300 m 2.

| Indeling: begane grond: hafentree, toilet, woonkamer,
eetkamer, 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 zolder.
Algemeen: de woning is volgens de laatste normen ge-
heel geïsoleerd. Bestektekening ligt ter inzage op ons kan-
toor.
"Individuele aanpassingen na overleg met de aannemer
mogelijk (gesloten keuken, ligbad cd ) Aanvaarding nov-
dec 1990.

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen " Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 «J
MAKELAAR

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uurj

II ciquinci I
LEASE PLAN WONINGEN TARWEHOF

HEERLERBAAN, HEERLEN

________________G«i& \\w^^

■ GEEN GEMEENTE GARANTIE NODIG- GEEN EIGEN GELLD NODIG- 100% FINANCIERING MOGELIJK- LAGE RENTE 7,7%
PRIJS ’. 141.000,-V.O.N.

VANDAAG OPEN HUIS
VAN 14.00- 15.00 UUR

INGERICHTE MODELWONING
TARWEHOF 78 HEERLEN

|ciquinci|
.____________■_.

Makelaardij 0.G., Taxaties Wf 'M
Hypotheek-adviescentrum

Ruys deBeerenbroucklaan 28 H gA
Heerlen

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur JT^TJ
I 045-715566 U*^*^

B __M__MBHH__» __»__»_-«
| HEERLEN
■ " Centrum, op zeer goede lokatie. Te koop c.g. te huur: |
| modern winkelpand met ca. 165 nr' kelder - ca. 165 m' ■■ beg. grond - ca. 165 m 2etage - ca. 25 m 2bergruimte en J! boyenwoning.

| HEERLEN _^a^^a^a^ÊWbWj " Vrijst. won. met grote tuin. mmÈÈÊ0m
lnd.: 3 keld.. entree, toil.. ■ WjÊÊÊI keuken, serre, kamer ensui-■I te, 2e keuken, gr. kamer, 2^VV^^^^l

■ slaapkamers, zolder, dou-l
I che. Totale inhoud ca. 425 ■ WSst, I| m-'. Opp. ca. 570 m 2.Vraag-I flffWl Kt I■ prijs ’ 119.500- k.k. _________________

________L______rf_E TiT*Th
| HEERLEN
i " In centrum, groot herenhuis, lnd.: dubb. keld., entree, I
I hal, toil., 2 kam., gr. eetkeuk., kam. ensuite, keuk., 4 ■| kam., badkam. m. ligbad, cv.-ruimte. Zeer geschikt als m

m kantoor of praktijk. Het pand is goed onderh. Aanvaar- B
| ding op zeer korte termijn. Huurprijs ’ 1500- maand.

j LANDGRAAF
I " Modern dubb. winkelpand 1
I m. gr. parkeerterrein, om te f _,_ __^^ II bouwen tot winkel, woonhuis. p********"'*'**!*^^
■ lnd.: entree, winkel 60 m2, Jpf*!"- ■**,| J toil., kam., berg. Moderne I
| luxe materialen. Voor div. i
■ mogelijkheden gesch. Te éÊHIÊm'I J koop of te huur.

I WM Onroerend Goed Makelaardij |—=—,: üLEEiiAro „., m ■
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

- — ~
m^a^^^ÊÊÊmmm^^^Ê^m—l

flt B I lff & ff BK E H^l BT| W^V I I E fl^l Aan de rand van Heerlen onstaat de qua opzet schitterende wijk
1 .«■«________________________________________________________-— Husken, met kwalitatief bijzonder hoogstaande bebouwing.

mH|■■ BB^ I ■■__! Hk I Een prima lokatie op geringe afstand van het centrum, uitstekende
Hl Hul H^F I Jl 8%8 openbaar vervoer en bijna direkte aansluiting op de autoweg.

BB -BB Blwk I I
__^

De royale opzet van dit plan en de ligging tussen groen-
|| lr^'mgmimm^'

~~ " "■? "" "' éMtés^" "%! voorzieningenen sportterreinen stelt een nieuwe norm voor de
!fc^|fe> /J$V , /^^:^-^f;:^^^\ ?M^,-''" '/"*s* betere woonkultuur.
JR: ff f v **»^ t !<^ 4- .r:- M

"" Jh*Wr''v >'' ■*.«-*>?*■» ./'. .^^S-%<^^ ?ï% -.,, . ~..f «k4s^ . .*■ ,jg,v De wisselende architectuur aan de voorgevels en het gebruik van
ga*y^e> ' '# :-":^>s JÊë^^ïS^Qfö i^L_Ér " <&s**ï!L twee kleuren metselwerk geeft elke woning zijn eigen typischefiSkriPA J^^^^^jL:^^% JÊÈÊÊf ' "' uiterlijk en uitstraling en biedt u een zee van ruimte.
|||pk .^ -s^_^^s^^^!^^^^^_^£^_^^^^_iè?-~" V^ 4 s «^^^^^/ C- >''''^^^^/ X fV'/"V Vanuit de hal bereikt uderoyale woonkamer van bijna 9 meter en
rWwWWt' \. de a^°Pen keuken. Op de le verdieping bevinden zich aan de

KyHl t^^^^^^^'^^M''- W^^^^^my,, -;^"^ ( \. '-■■■■■■> ruime overloop 3 grote slaapkamers en een fraaie badkamer met

,v~:f*l i\~\'\~' ""'"' ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Via een vaste trap bereikt u de
m >'^^mM^^"V""^W^ iW m ' iii ,i i Lj ■', /■■/'"'r!/::::K......... 2e verdieping, die uitermate geschikt is te maken voor hobby-of
I lllr IPfIH lil|; 1-1' 11. ir-^M Jb=±_jL^ *»"—^ JiÉIËS É 4e slaapkamer. Uiteraard beschikken deze herenhuizen over een
W&j fiS* ifes»* Jog ®|^B -*Jt-—-* /v^Z^ garage en een ca. 14 meter diepe tuin, gelegen op het zuiden.

I|jj§jr*^^ w
":'!T^r__^^ v-%J ■ B^fcß

ÉP* _________■_■■_■__■___■■ -". " J 1 Wm \\\ ~~ 'è»%wK* Makelaardij 0.G., Taxaties, mrmfl _L_______i_____l___fl I ~-~" - - W' ___■ Hypotheek-adviescentrum fWIfl ___^^_____.^wï ' *Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen 111JBJfBB^B^WF T f T t Fl^^ _ff * II I Q Tel. 045-715566 NVMW 88. ■ " I_-Tm » 1 w aV JtmmammmmmMWkmwMwfm óók zaterdags: 10.00 - 13.00 uur W^^\J |j[ |^_^^fc^B___Bßi^"-— Bel direkt voor uitgebreide informatie en dokumentatie. u^^^^^^^^^^^g^^^^^^g/^
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cursussen+ti?;
opleidingen k_l
i .

Scholengemeenschap
Jfl JÊËfI lf\ Jl voor M.8.0.

'

(Oheuerveld
Corr. adres: Mgr. Claessensstr. 4, 6131 AJ Sittard

I Telefoon 04490-13245

M.D.G.O. M.H.N.O.
Opleidingen voor jongens en meisjes

* AGOGISCH WERK
* SOCIALE ARBEID
* MODE EN KLEDING
* INTAS/ORIËNTEREN EN SCHAKELEN

Informatie c.g. aanmelding op bovengenoemd adres
57469

HN| Jk Jk Chriele en Coiisumptjef-tectinische Diensten

AM M Wr Agogisch Wert " Verzorging - Verpleging

rn _._._.!...: — Li Uiterlijke nenorging " Mode en Kleding

——— ; Interim Algemene Schakelopleiding - HAVO, MBOMiddelbaar Dienslveriemngs- en
Gezondheidszorg Onderwijs
Grote Gracht 76, 6211 SZ Maastricht
Telefoon 043-212446

NON-STOP DEMONSTRATIES
HAARVERZORGING
1

Verder informatie over:
Agogisch Werk AW

Civiele en Consumptief-technische Diensten CCD
Mode en Kleding MX

Schoonheidsverzorging UV/SV
Verpleging VP
Verzorging VZ

Intas
HAVO/MBO

NIEUW bij MDGO Maastricht
- 2-jarige opleiding Bediende Dames- en Heren kapper
- 2-jarige opleiding Bejaarden- en Gezinshelpende

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
-^___________-___-_—

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

<_£ E WordPerfeet 4.2 en 5.0
f \ PlanPerfect
\~S I DataPerfect2| dßase Lotus P.D.I.
If I D.T.P. met Ventura<>l_s Q typen notuleren
-<^~ I startcursus P.C./Msdos
~***\_ I Ook spoed- en privé-cursussen in en__ W\W uit huis.
(ir urn Elk cursist werkt alleen op een P.C.I met hard-disk.f Jld Vraag de brochure met de
V __/ I cursusinhoud aan.

~y^\ Bel 045-211733
_r E 3 Opleiding - Advies - Begeleiding

__—_— "

I Voor aankoop auto,
lütfl I caravan, meubels,

*M^ I vakantie etc.

1 -\ f f|^fl | Leningen vanaf
I IwJ IJLjvVfl I ’ 5000- - ’ 50.000-

Aflossingen vanaf 36 mnd. Ook als u: nog geen 72 bent kunt u aanvragen.
' Kwijtschelding bij overlijden. "***j^

Bel ons even. N^
Ook voor leasing - zakelijk en privé *mv \\ y^
setiakawan TÜ^
financieringen bv.
Oerlesestraat 150 - Tilburg
Tel. 013-350105 - Na 17.00 uur: 045-720755

A VISAUTOVERHUUR

EEN
WEEKEND

IN EEN
AVIS AUTO!
Dat is een perfekte, prak-
tisch nieuwe auto met 400
km vrij. V.a. ’99,- (exkl.
BTW, brandstof en afkoop
eigen risico). Bel ons of
kom even langs!

AVIS staat voor u klaar!
HEERLEN-HOENSBROEK
6431 HM Akerstraat N.20

Tel. 045-229540
SITTARD

6131 CL Rijksweg N.48
5,385 Tel. 04490-80236

I 3__. ______M_Ü^______
\ *-** 4r^^__H _____■

' *.J V

Jo Heine
bedankt

iedereen die
op hem
gestemd

heeft.

modellenburo

XV\ >JW , CURSUSVQ^ MANNEQUIN/DRESSMAN/*V^ \ FOTOMODEL/HOST/HOSTESS/ \^ Heerlen - Maastricht - Sittard - Geleen

Heerlerbaan 526 6418 CH Heerlen Tel. 045-422424

In april starten wij onder deskundige leiding van Lucie v.d. Meerakker
(mannequin instituut Nathalie) de inmiddels bekende 2-fasen-
opleiding

Zelfvertrouwen is te leren...
Lucie vertelt je graag vrijblijvend meer hierover tijdens onze informa-
tieavonden:

M\ Maastricht maandag 26 maart a.s.
Chez Math Boelen,
Helmstraat 16B, Maastricht
(50 meter v/h Vrijthof)

| Heerlen dinsdag 27 maart a.s.
Cultureel Centrum De Jreets,
Kaalheidersteenweg 105,Kaalheide
(weg Heerlen-Kerkrade)

Aanvang inlormatieavonden 20.00 uur

Ben je op deze avonden verhinderd, bel dan gerust even ons
kantoor, telefoon 045-422424. Kantoortijden van 10.00 tot 14.00uur.

Fashion & Style, Heerlerbaan 528, Heerlen._____________________________-_-------------------_----_^_^----------_.

f77!\ INhUKIVIAIICA OPLEIDINGEN'
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem 6

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)

" Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS:- Kantoorautomatisering (HS4)
- Datacommunicatie en netwerken (HP6) .i"

Voor meer informatie LD/w |
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl: -C.C.O. Antwoordnummer 33 aHres- tei
8400 VC Heerlen
Ofbel 045-717600. woonpl: lft: Jl

I P.aktiikd.p.o.na informatica gB
* ■ PraktllkDlpW

rijkserkende AMBI 88 examens info&mAti
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.

a^mmmm^^^mmmm^ mmm^mm^mmmu—, muummumu^mmm. Naam:

■ Adres:

|'^fl Woonplaats:

European Computer School Tei. : Leeft.:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.: i

| «ET i§ 'fVffPKIVErW

Het is hard studeren in Tilburg. Jazekei; we draaien er niet om heen. Misschien weet jeal wat jegaat studeren, misschien niet. Wij
Zon rugbypartij als hierboven wordt het beslist niet, maar een half helpen jegraag. Op donderdag 19 april aanstaande is er een voorlich-
uurtje sport is wel de leukste weg om je collega-studenten te leren tingsdag op de universiteit. Geen betere gelegenheid om terrein te
kennen. Watzeook studeren.DeKathoKeke UniversiteitBrabantbiedt verkennen, jevragen te stellen en tot een goede keu2e te komen. Met
namelijk een groot aantal studiemogelijkheden in mens-en maatschap- behulpvan onderstaandebon kan jejevoordiedagaanmeldenen infor-
pijwetenschappen. matie vragen over de studie van jouwkeuze.

Naast de bijqa „traditionele" wetenschappen waar de universi
teit van oudsher om bekend staat, zijn er veel nieuwe studies bijgeko- _s§^///// Ad""men.Studiesdieeenantwoordgevenopvragenvanuitdemaatschappij. $J&y Postcode /plaats: .
Vraag naar „taal- en literatuurwetenschappers" die anders dan als Mijn belangstelling gaat in de eersteplaats uit naar de studie:
leraar kunnen worden ingezet. Vraag naar breed gevormde deskundi-
gen in de sector van bijvoorbeeld personeelsbeleid, vrije tijd, sociale ,kwil bovendien graag informatie over de studie(s): ___
zekerheid, etc. De KUB heeft de pretentie hierop antwoord te geven.

_/-r> / T- i .. 'rri l t_f _." o " . Ik kom wel/niet* naar de voorlichtingsdag op donderdag 19april aanstaande." Taal- enLiteratuurwetenschappen " TaalenInformatica" Sociale ■"7 L 1"J _. I _. __. T 7"" *■" J » ;____ __._") / ;___. Ik zal wel/niet* worden vergezeld door personen diegeen antwoordcoupon insturen.Zekerheidswetenscbap*Vnjetijdswetenschappen*Personeelwetenschapperf 6 8 h

Economie " Fiscale Economie "Econometrie " Bestuurlijke Informatiekunde"
*Doortu,en wat"'« "" toePass'"« lS

NederlandsReebfFiscaal'Rechf JuridischeBestuurswetenschap "Bestuurs- "(Tw^Z?'^*°*^"" dcKath°'ieke VtÓMaittkBrabant-antwoord"
en Beleidswetenschappen "Sociologie"Psychologie* Wijsbegeerte " Theologie.

Katholieke Universiteit Brabant



|epareer zelf uw dak!
ifi helpen u daarbij door doelgericht,
Handig advies en vervaardiging van
PPer, zink en aluminium dakranden op
"at (bijv. goten,. ,
lüurverbindingen enz., bijv. zink 0,7 mm,

teknipt en afgekant, formaat = 0,20 m,

"Pende meter DM 8,90.

fmm' BEDACHUNGEN; GmbH
Bedachungsartikel
Geilenkirchener Strafte 29. 5133 Gangelt-Birgden
Telefon: 02454/8221

77 I "" mmmjA\

// »«_. tongelt-BirgHen

V // IWL_9.II -
V\ //_ !/ Gail-i*_-__V

C,IM' _f ’//\\ T* Bi-"»»-. J J
ll S\"**^ , I

MaaUiicht a\j,, j »«_._._
> '

SciquincilHEERLEN
Aan groenvoorziening gelegen

BOUWKAVELS

VRIJSTAANDE
VOON-/LANDHUIZEN

Percelen van 400 tot 850 m 2
IJZEN vanaf ’. 40.000,- v.o.n

bel direkt voor dokumentatie.

aquinai
Makelaardij 0.G., Taxaties (wmW~4^k)
Hypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28 L 1[ J
Heerlen

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW

045-715566 [makelaar]

-—1.. I ■ I " I ■—____■ I I

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

Prijs ’ 162.000-v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000- belastingvrij).
perceelsoppervlakten vanaf 190 m2tot 410 m2.

Inlichtingen/verkoop: 57488
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur en
volgens afspraak;
's zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.
f- '

KERKRADE
Pannesheiderstraat.
Groot tussenliggend woonhuis met tuin.
Prijs ’ 79.500,- k.k.
VAALS
Verzorgings-appartement.
lnd.: woonkamer met open keuken, slaapkamer, badka-
mer met ligbad, douche, toilet, berging en balkon.
Prijs op aanvraag.

KONINGSBOSCH
Vrijstaand woonhuis met achterbouw en garage. Perc.op-
pervlakte 1500 m*. lnd.: entree gang, kelder, woonkamer,
achterbouw, woonkamer, keuken, hal, douche, apart toi-
let. 1e verd.: overloop, 4 slaapkamers, zolder-berging.
Prijs op aanvraag.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweetvan wanten en kranten.

1 - —■ — ' * "■ " ' " ' ' ■—~~ ■ ■ ■ ■—- - t

KLIMMEN-RANSDAAL ’ 250.000-k.k.
Landelijk gelegen, vrijstaand landhuis met cv., tuin (1200^
nr') en garage. Bouwjaar 1974. Ruime entree, royale li->^
ving, moderne aanbouwkeuken. bijkeuken, kelder, badkafmer, 2 slaapkamers (3e mogelijk). Uitstekend onderhou-
den.
ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000-k.k.
Diverse woonhuizen waarmee niet geadverteerd wordt.
Geef ons uw wensen te kennen; misschien kunnen wij u
van dienst zijn.
VOERENDAAL ■ ’ 250.000-k.k.
Zeer landelijk gelegen, vrijstaand herenhuis met cv., ga-
rage en diverse Dergingen. Perceelsoppervlakte ruim
5000 m.
SIMPELVELD ’ 270.000-k.k.
Mooi, vrijstaand herenhuis met cv., grote garage, ruime
berging en tuin (733 m') Bouwjaar 1970. Pand met veel
leefruimte.
BRUNSSUM-CENTRUM ’ 285.000-k.k.
Klassiek herenhuis op eerste stand. Bj. 1930. Met cv., rui-
me tuin en garage. Blijvend vrij gelegen.
SITTARD ’ 450.000,- k.k.
Leyenbroekerweg. Riant landhuis met cv., garage en tuin
(1300 m/) met zwembad. Zeer royale indeling.
GEVRAAGD GEVRAAGD

Voor serieuze gegadigden zoeken wij
Landgraaf (semi-)bungalow lot ± ’ 325.000-

Heerlen diverse huizen op goede stand tot ± ’ 450.000-
Zuid-Limburg woningen in prijsklassen boven f £50.000-

Gaarne bespreken wij met eigenaren die nu of
op langere termijn hun pand willen laten verkopen,

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de verkoop- en prijsmogelijkheden.

t TROOST
ONROEREND GOED/
HEERLEN. TEL. 045-717976

—————————————————____________________________________
| ■f~ ,
" SpECJAÜST iIN
GRASMAAIERS^tI
Laat het gras niet voor uw voeten wegmaaien.
Hou het zelf in de hand met een kwaliteitsmaaier van
Peter van der Mark.
Uw adviseur voor tuinwerk!

ï I
ALKO KOBER
gazonmaaier 34 elektro

'I van 499,95 voor 465," j

I TUINCENTRUM |
|L m Peter van der Mark

J'Kakertsweg 133, Landgraaf, 045-318291 J

Goergen voor aktieve 1: __. "interieurverzorging I
Dekritische instelling van het personeel ten aanzien

M___#_K®ê^^M vanPiekte installatiepast uitstekend bij de topmer-
e^Bftjßöii^SßlSj^S '<en, Ie r Goergen worden gevoerd. Keukens

schuifkastenwanden worden zelfs geheel in eigen

■ I BP-SHBi meubelmakerij vervaardigd.

__________&_________ H [f * ' *. ______^ —«ii ' m^ém
0r

_
i|
r °g'ng van het woongenot heeft bij Goergen J I^jr~^7p P-j

_
t" _g i 1L«een Pragmatische en technischeachtergrond. /ji^^^^^S /rffl^^Bbadkamer zijn in menig huis de ruimten bij ■ > r \^tÉmm\mwwm'.'. ]^~^~~~~7 f' Hl^hri

feW, r§en houdt vanaktie. Maar danbij voorkeur 'JM~~7^9l\ l^^^^^_____?:-__yii-___-È>^Bl
PDfHH ,(■ r* (n*__l^Bi____>t "_l____j^^fc^_«c,i_r~— f _y^-- \aan doelmatigheiden sfeer. Keukens en Urn W~~^~?*'''r^~~ **' - "jl "HIT~-r!
oe

ln toenemende mate met Goergen wor- Ir*.(VOw£ft%Zl'."^Ï.Wm\ m9w
rSte2f°eerd Dauelfde geldt echter ook voor "**■"__________*____!______^t^^__________l__M__________l

kastenwanden, centrale verwar- Kom eens kijken wat een keus!
In deenorme showroomvan Goergen wordt niet, ebri i_ . gewerkt met 12ineen dozijn-opstellingen. Nee, u.. krijgt een kompleet beeldvan uwkeuken of bad-

'nteitvan Goergen is gelegen in het feit, dat kamer. Inclusief vloeren, plafonds, verlichting, accesoi-
-"ksklaar wordt geïnstalleerd Goergen be- res enz. Er is alti|d eenruime keus aan modellen, stij-

rfriM e'ëerl, hooS gekwalificeerd personeel, dat lenen materialen. Ook dekoiïektie bijpassende
eden is. als er perfekt vakwerk is afgeleverd. tegels en plavuizen is omvangrijk.

°ergen kan heel wat voor uw woning betekenen!

fcsß @ —i I
keukens - sanitair - cv. - tegels -kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),
■ Tel. 04490-31463/31367■ Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16uur.

I^^ B Verder volgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20uur.

I

WEDDEN DAT U VOLGENDE
WEEK HET HUIS VINDT

DAT U ZOEKT!
JmmW1'- ._________B *\ Jmw\\\\m ***MÊkm)Ê*. ■ «H? \' _w»_^__Kwv -_-_-__ ______________ ,_________l Bh____»___' ■ ■ SSiPWKtVP* SL* *^ 8 " "■■■■ *& 1 ":" _^H R IfipVfl HB>:' ifgiPCt^ *riiJm:' I ■:■ _^H H :': 7Sf_ffißMf'Wli flCllilt "' * ,I t^___H n **- p«__nd __P*^*i

?t^Mß—tmam f» ■ - -
: jéÉH ■ .*. '"''' «*i H '"*" ______! -*■

~,:,,,:0,,:,.:,,.:,,,,:,,0:.:,:,:0:0:,,,.x,.:.:,,0:,,::: SS.:*:.^^ ||

U boft als u uitgerekend nu op zoek bent naar passende woonruimte. Zeker
als uw voorkeur uitgaat naar het gebied Westelijke Mijnstreek.
In de Geleense Hanenhof wordt op zaterdag 31 maart a.s. van 10 uur tot
16 uur voor de allereerste keer gehouden de

NMB WONINGMARKT
Onderstaande deelnemers verstrekken u komplete informatie over het kopen
van een eigen huis. Als u van plan bent om uw huidige woning te verkopen
dan is de NMB Woningmarkt ook voor u een absolute must. Verder ruime
aandacht voor hypotheken op maat, taxaties, de funkties van het notariaat
en alle informatie over de toekomstige ontwikkelingen in het woongebied
Geleen en Sittard.

"BOUWEN EN WONEN IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK"
j*~ -v.

|"rjTj^i^in @GEMEENTEGEIEEN {(M^L^^- i§) geënte sittard

NMB BANK ophelders """—"'«^'i^i» ifIRUIJTERS
makelaardij o.g. /assurantiën

X\ Kramer k __«___.*__.h^," /S ■■ ?e? /^S^ kon.nkiuke

AaW\ Makelaardij on. u'£"fg Schreurs ;%) N o. AR.E __
I imJ Verzekering | | \v| | | |fcj| fij^;^ \[ W —-- [

Limburas
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f KORFF 1
Special Cosmetics for Pharmacies

B Korff iseen multinationaleondernemingenmarktlei-
B. derin desector van kwalitatiefhoogwaardigehypo-
H allergene cosmetica. De Korff produkten worden
R alleenvia deApotheken verkocht. Wegens de sterk
ö stijgendevraag naar onze produkten in Nederland
H zijn wij op zoek naar:

IENTHOUSIASTE
VERTEGENWOORDIGERS

R voor het bezoeken van apotheken in het Zuiden
.}| van Nederland M/V

s.Funktie eisen:

o * HAVO en/of MEAO
B * Minimaal 2 jaaraantoonbare verkoopervaring
M * Leeftijd 25-35 jaar.
Q * Enthousiasme en doorzettingsvermogen.
H * In bezit van eigen auto.

Indien u zichzelf in het bovenstaande profiel
herkent, dan kunnen wij u het volgendebieden:

* Vast salaris met provisie en bonussen
* Goede carrière mogelijkheden
* Stimulerende en dynamische werkomgeving

|!|: Uw schriftelijke curriculum vitae, vergezeld van
een recente pasfoto, kunt u richten aan:

Ij KORFF
Campagne voor de Apotheken in Nederland b.v.

Hoekenrode2,llo2Bß AMSTERDAM
T.a.v. Mevr. C.J. Bekkerine-Hart I

Ii
i

!_7f^-.ïï /ï*'___.ÏÏ_a._^._». komt ook naarWÜX VLOIItCTE ROERMOND
-* met alle opleidingen.

* Erkend door de minister van
_j"__a .^. onderwijs en wetenschappen

£ .-^jijgJHK-fc_ op grond van de Wet op de

j^^"*!^ onderwijsinstellingen, voor
_

zover het onderwijs binnen

* _. ---- wf <^L*- " (je reikwijdte van de wet valt.

SCHOOLVERLATERS ... HAVO ...

IVWO ... MEAO ... MOS
Speciaal voor jullie die geen jarenlange studie
meer willen volgen, hebben wij 'éen- en tweejarige
opleidingen die je een goede baan in het vooruit-
zicht stellen.
Kom naar een van onze informatiedagen, die in alle
vestigingen worden gehouden, op zaterdag 31
maart om 11.00 uur, vrijdag 13 april om 11.00 uur.

I Maastricht: managementopleidingen en KHO '
Lambertuslaan 9: bedrijfskunde.. Maastricht: secretariële opleidingen,
Stationsstraat 17: toeristische opleidingen,

hostess/receptionistenopleiding.
Heerlen: secretariële opleidingen,

Oliemolenstraat 25: toeristische opleidingen.
Roermond: alle opleidingen.

imZ~. Bel even om te zeggen wanneer en waar jekomt:
043-250303, 043-218095 of 045-710707.

In september 1990 beginnen in Maastricht, Heerlen en
Roermond avondopleidingen voor NIMA-A, SEPR,
NGPR, marketing praktijk, P.D. boekhouden en Neder-
landse, Engelse en Franse bedrijfscorrespondentie
van de Ned. Ass. - Informatica-ETI en Middle Manage-meflt- 57585 |

Restaurant

Bos Zicht
Op korte termijn hebben wij plaats voor een

le klas restaurant kok
lft. 25-35 jaar

een ervaren serveerster/kelner
voor 20 en 38 uren per week

3e jaars 1.1. kok.

Uw schriftelijke sollicitaties zien wij gaarne tegemoet,
t.a.v. mevr. Feijen.

Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree.

Goed nieuws voor leerlingen die
leren willen combineren met werken.

In september a.s. start binnen het Psychiatrisch Centrum Welterhof in Heerten wederom de

OPLEIDING TOT PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

Wat kunnen wij bieden?
Je ontvangt een gedegen opleiding.
Tijdens de BVP ontvang jeeen zakgeld
van fl. 395,--. Soms is het mogelijk om met
behulp van een uitkering de BVP te volgen.
Na het afsluiten van die periode ontvang je
een CAO-salaris (1e leerjaarfl. 1.205,--, danwel

Werken en leren. het minimum(jeugd)loon). Na afronding van de
studie krijg je een vaste aanstelling.

In Welterhof staan de mensen centraal. .. 9Mensen die om welke reden dan ook voor Geïnteresseerd .
korte of lange tijd hulp nodig hebben. Belangstellenden kunnen yvoensdaq 11 april
Binnen teams, waar leerlingen een belangrij- 1990 een informatiemiddagbijwonen van
ke rol in hebben, heeft de begeleiding en 14.00 tot 16.00 uur.
dagelijkse verzorging veel aandacht. Voordat Opgeven kan door onderstaand formulier in
je als leerling de praktijk in gaat, volg je J? vullen en op te sturen aan mevr.
een gedegen Beroepsvoorbereidende Periode fffin^!,^r",en(BVP), die 7 maanden duurt. De resterende neelszaken. Postbus 4436, 6401 Cx Heerlen,
tijd van de 3 jaaren 4 maanden durende V?** jnformatie kun je bellen met
oJpleiding.vinitplaatsviaveeipraktijkstages S^TS^cmS?^"0 "^en theorie. Al met al is het in-service onderwijs opleiding, telefoon U4ö /Jb4^/.
een uitgekiende combinatie van werken en Naam : ü_i_l
leren.

Adres '■
Postcode : _

Wie hebben wij nodig?
Woonplaats :

Het werken met psychiatrische patiënten
vereist nogal wat. We zoeken dan ook school- Geb. datum :
verlaters en andere belangstellenden, die ste-
vig in hun schoenen staan. Mensen, die Opleiding :
o.a. geduldig zijn, op een evenwichtige wijze
tegen zaken aankijken en zich critisch opstel- Telefoon :fen. Vooropleiding en leeftijd is ookvan belang.

Éle
moet minimaal 17 jaar zijn bij de start Handtekening

ran deopleiding (september 1990). Als voorop-
eiding is een MAVO-4 diploma met aNc vakken Ik ben geïnteresseerd in de voorlich-

-3 op D-niveau of een daarmee vergelijkbaar tingsbijeenkomst d.d. 11 april 1990,
9 opleidingsniveau minimaal vereist. aanvang 14.00 uur.

welterhof
Psychiatrisch Centrum

'" ' ' ■ i i i ■ ■ i i ■ ■ ii ■ ■ ii m) .... i... i. i. ii ii.. i .ii i.ii.,

■ ■ ■ ■
Ornatex BV te Kerkrade, opgericht in 1970 en deel

C^TTIr^ if*Y uitmakend van de Oranje Nassau Groep, bewerkt voorW±lldLvZ/A Du Pont de Nemours hoogwaardige synthetische pro-
dukten en regelt tevens het wegtransport voor vrijwel

a"e u fD°nt Pr°dukten binnen West-Europa.
De unieke expertise van de onderneming,

haar moderne prodtiktiefaciliteiten en haar beleid,
gericht op voortdurende aandacht voor kwaliteit en

produktiviteit, vormen de basis voor haar succesvolle
bestaan. De onderneming verkeert in een expansieve

fase. Het personeelsbestand omvat thans circa
600 medewerkers. Als gevolg van een aanpassing van
de organisatie, ten behoeve van een betere sturing en
beheersing van het onderhoud en van de produktie-

proces-ontwikkeling, onstaat de vacature van
iSS!S_S_imSiSBS__!S^SS_SS_-S^^^ _■ I I I ' s W<&

Als hoofd techniek bent u primair verant- nische ontwikkel- en/of onderhoudssfeer
woordelijk voor de totstandkoming van een bent, met een brede technische notie op
geïntegreerd onderhoudsbeleid en voor de MINIMAAL HTS-NIVEAU en mèt aantoon-
planning en organisatie van projecten op bare resultaten op het gebied van project-
het terrein van de produktieproces-ontwik- organisatie (planning, budgettering, project-
keling. Als 'leverancier' van diensten aan documentatie). U beschikt over goede
directie en produktiemanagement maakt u overlegkwaliteiten en u bent vaardig in het
werkafspraken ten behoeve van verbetering overdragen van uw kennis, inzichten en er-
en uitvoering van (preventief) onderhoud en varingen, ook in de Engelse taal ('company
ten behoeve van nieuwe of verbeterde pro- language') en aldus in staat bij te dragen
duktieprocessen. U bent tevens verant- aan een nieuwe stijl van werken binnen de
woordelijk voor de realisatie van deze werk- Ornatex-organisatie. Uw leeftijd: omstreeks
afspraken binnen de overeengekomen kwa- 40 jaar.
liteitseisen,kosten en tijdsplanningen.
U rapporteert aan de directie. U maakt deel Indien u (m/v) zich in dit profiel herkent,
uit van het managementteam van de onder- nodigen wij u graag uit contact met ons op
neming en u geeft leiding aan de activiteiten te nemen. U kunt uw brief met curriculum
van de Centrale Technische Dienst met vitae binnen 14 dagen richten aan
decentrale uitvoeringseenheden (in totaal drs. H. Dragstra van GITP, Postbus 9043,
circa 50 medewerkers). Daarnaast wordt 6500 XC Nijmegen, bij wie u desgewenst
van u een belangrijke bijdrage verwacht als ook telefonisch nadere informatie kunt
projectleider produktie-ontwikkeling. inwinnen (080-226468). Een psychologisch

onderzoek kan deel uitmaken van de se-I U bent voor deze voor de onderneming lectieprocedure. Het referentienummer is
vitale functie een interessante kandidaat 0100.
indien u een ervaren manager in de tech-

GITP, adviseurs voor werving en selectie, OÏ11^1 BedrijfSpsyChologie
personeelbeleid, opleiding en training, CaL | _L|_J Amsterdam, Breda, Groningen,
management, organisatie en informatica. mmf Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist.

W'cV

11 *I*Pi
VAKMAN VOOR FOTO-FILM-VIDEO

zoekt verkooptalent m/v
Wij zijn een foto/video-speciaalzaak met

vestigingen in het land. Ter versterking van ons
verkoopteam in de regio Z.-Limburg zoeken wij
op korte termijn enkele gemotiveerde part-time

VERKOPERS mv
liefst met enige verkoopervaring in de

fotobranche. Voor de juiste persoon is bij
gebleken geschiktheid doorstroming naar een

full-time job mogelijk.
Schriftelijke sollicitatie met cv. en recente

pasfoto sturen naar

filmpost
Promenade 60-C, 6411 JK Heerlen bim

■ r-NV iUTSBEDRIJF HEERLEN-
goorOe aldeling Service en Melingen zeeken wij opkorte «,„,,„ x„ e„lhousiasle 'Medewerker service-centrale (m/V
Dh".pU_e^atTerSiS aJ?e een^S S5rf^6" M"** *"*'fe*»**'
" gentenÏSS"'K*ii,S- ÜBbedr'i' "«*" bfed'"—«-- JHM.n „ed,g inscnakeien .an Oe .lerings- v^SK^^S^*- J2JJ*».,, van aOminis,,a,ie.e „erk_aam- 533» «„ ÏÏ JSSSjSSSS.

De salariëring zal, afhankelijk van leeftijd
Deze werkzaamheden worden tot juli 1990 in . f^ï? ne?ma3' 'i99en tUSSenf en
vol-kontinu-dienst uitgevoerd Vanaf deze datum 6.v»__!_ P "aana.worden de diensten uitgevoercl op mÏÏndao?tot SUre?.,d,e ,n onre9el"tige dienst gewerkt
en met vrijdag van 07.00-15 00Svl?.5 00 c°Tav S,'?k ?rgoedina toegekend van
23.00 uur en op zaterdag van 011047wïur ' brUt° maandsalar|S-

ScS^S^SrSKiten zich' "ï" 'nf?rmatie °mtrent de
deze uren solo. De gemi3SSSk S^ZIS" tot lng- PGL Hoven' Hoofd van *bedraagt 38 uur.

yem,aaeiae wa**** afdeling Service en Metingen, tel 045 - 764345.

" sssr een MEA°-*toma - -»—<* !«c^3wrtósrs„ o*- affiniteit tot techniek; nadrukkelijk verzocht te solliciteren.- goede kontaktuele eigenschaDDen- ./.„^„„^- goede mondelinge uitdrukkingsvaardiaheid- _ïnï?~r2 worden "'genodigd - voor zover
- stress-bestendig; "9svaardigr>eid, zij met eerder naar deze funktie gesolliciteerd- leeftijd 25 - ca. 30 jaar h?„ ' °mhun sollicitatiebrief binnen 10
■*«£ Oereid «« .eigen van aanveilende W^^KSSSSSSSTaan mevrouw G. Reijnen, afdeling Bedrijfs-

secretariaat en PersoneelszakenN.V. Nutsbedrijf Heerlen, postbus 58I 6400 AB Heerlen.

Nv luchthaven maastrich
iseen snelgroeiende,dynamische onderneming met ca. 190medewerkers enrrtj
dewerksters, diezich beweegt in de internationalemarkt van het passagiers- en
vrachtvervoer.
Thansworden er op de luchthaven jaarlijksca. 309.000passagiers en 54.000 td

vracht afgehandeld.
Op de afdeling TechnischeDienst is momenteel plaats voor een

automonteur m/v

" Zijn of haar werkzaamheden zullen bestaan uit het onderhoudvan en reparaties
aan het totale luchthavenmaterieel.
De werkzaamheden worden uitgevoerd invroege-, late- en wachtdiensten(wacH
dienst: een week per negen weken).

De TechnischeDienst maakt deel uit van de bedrijfsbrandweer.

Voor dezefunktie zijn devolgende opleidings- en ervaringseisen gesteld:
- MTS-opleiding motorvoertuigtechniek/werktuigbouwkunde;
- ervaring met zwaarmaterieel en/of heftrucks c.g. laad- en losapparatuur;

- kennis met betrekking tot hydrauliek;
- ervaring met lassen;
- zelfstandig kunnen werken;
-in bezit van groot rijbewijs; ; . - i
- opleiding hoofdbrandwacht of brandwacht 1e klasse ofbereid zijn het diploP

te behalen;
- leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 30 jaar.

Aanstelling geschiedtaanvankelijk op basis van een jaarkontrakt,waarna aans»
linq voor onbepaalde duur mogelijk is. j
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot max. ’ 3277- per maand, exclus*
onregelmatigheidstoeslag.

MAASTRICHT Nadere inlichtingenkunnen worden ingewonnen bij de heer H. Hermes, Hoofd
JMMkV_I TechnischeDienst, tel. 043-666230.

m^ Sollicitaties, schriftelijk terichten aan Hoofd Personeelszaken van NV Luchthjj
"■ "*%^ Maastricht, mevrouw A.A. Claessen, Postbus 1, 6192 ZG MaastrichtAirport, V

AIRPORT w nen 14 dagenna verschijnen van dit blad.

Hij begon met een maand ,JPI *V thuis regel je het bezoek aan klanten
lang "mee te lopen" met een van Wf^> Ve cjfens is eraP... Jekunt zelf je dag indelen,
onze verzekeringsadviseurs. Om /x\& Geenvaste werktijden, maar jezult
in depraktijk het werk te leren ken- / J Ttl\ >«^Mfl______________________________ ook wel's avonds moeten werken.
nen en te zien of't hem beviel. I//^ \kx\ / M"o\ Niet iedereen heeft overdag tijd
Toen hij besloot door te gaankreeg {''LJ. / ".^W-^-A 3<Xv\ l\ voor je.
hij een cursus van drie maanden in \V\ V^ \ =^=s^=4__jC^^^^^=''^_>y^■ i-r t ju u \^\_>/ I*=* s*r-~~z?r^^Y£)> Waarom onze adviseursons bedrijt. Leerde alles van het Mv^»-c\ l / rxfc^^JJ/^

1 j j i_ vSTImICvv \ \ f M^t^yZw^ hun werk zo graag doen?vak en werd steeds enthousiaster. Wr vo \ \ 1 [{ ( cr^_Cvi^--~
t-, " l- ir l ->-i____r\^ «r»£_r_. - t v^^Vcf®tt^//^ Om te beginnen: ze hebben eenDaarna ginghij zelr mensen bezoe- f^r^^^J*^*^^^ f ''tMÈr^^-^Zy /v- i
i til- j I____P~^Cr^-_ "^^ïL Th/C^-y K~ ■ goed en vast salaris, krijgen eenken. In het begin nog gesteund IV iWr^^^J i

■ "" i i-i i flB xvllihnns^^: hoge provisie plus nog een aantrek'door zijn verkoopleider, maar al UM I y^JJMpmy^ ■i i ir j- *M„ kelijke bonus. Ook de secundair^ .heel gauw zelfstandig. Ww\\ 6*^^^ .|» arbeidsvoorwaarden mogen er

Ga je graag met mensen om ""^V ' Jm? zijn. Maar het werk zelf speelt
en kun jeverkopen? vaak een grotererol. De zelfstam

Dan kun jein principe adviseur m/v "1 pl^lflS 1^ P_T£|f " heid.Het werken in eigen omgeving]I
■bij ons worden. Tenminste als je -■^C gl<*ll3 13 Cl cil... Produkten die goed in de markt
tussen de 23-35 jaar w^-.^, Af» Uggen-Het vertrouwen "bent, minimaal MAVO ▼Cl L, WCI 1LLC UC dLiHJ VCl JMJLPCI dat mensen in je hebben.
hebt plus een rijbewijs-B en al wat De zekerheid bij een
werkervaring In welk beroen £.M ___ACj bJiJN SCHII ijzersterk en zelfstandig bedrijf tewerkervaring. In welk beioep CARRIÈRE VOOR ZICH ALS erken *doet er met toe. Bovendien moet vcPVpifFiHISJrQATWTCFT'TI. RTT

werKen-

je minder eenvoudige dingen goed TvESTA Een bedrijf dat jewerk ondersteunt
kunnen overbrengen. met Periect materiaal.

Wat wordtprecies jewerk? , , Zin in? SchHif dan meteen een

Heel kort gezegd: het adviseren INFO BON Opsturen in een gesloten envelop zonder sollicitatiebrief of vul de bon in
van narrirnliWen nn hpr apbipH van P ostzeBel naar Victoria-Vesta afdeling Personeelsvoorzie- voor een documentatiepakket.van particulieren Op net geDieu van „ing, Antwoordnummer 7500, 6710 VV Ede. r

verzekeringen, hypotheken en Ik ben benieuwd naar de functie van verzekeringsadviseur.
c. . . .... . e D Zend mij uw documentatiepakket
financieringen en natuurlijk het at- D)
sluiten ervan. Je doet datin jeeigen Adres VICTORIA-VESTA
omgeving en vanuit je eigen wo- los!c., t aats

o 6 > o Leetti|d - s
ning. Via een personal computer I ', I meer verstand van vérzekere" '
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____^^^^^ ___________^^_l

Op een bijzonder mooie locatie is gestart
met de bouw van 15 van deze fraaie half-
vrijstaande woningen met berging. Garage
is mogelijk. Ook voor tweeverdieners.

Prijzen vanaf ______o_ff!__________ 9^_v_j_____bP^^________^^^^^
m}gÊff^LmmW^^^on' StuUr m .vrijblijvende

Uiio^^\m^o^^^ documentatie van
Ujjo^^^ de woningen in Landgraaf.

■wam:
Adres:

i Postcode:
3 Woonplaats:

Tel. privé:
Tel. werk:
In een ongefrankeerde enveloppe zenden
aan: Gelre Gülick Vastgoed b.v.
antwoordnr.: 20004, 6100 AA Echt

Bemiddeling in OROEREND GOED

" VERZEKERINGEN " HYPOTHEKEN
Kerkveldsweg West 29A. Postbus 76. 6100 AB Echt

„GELREGÜUCK VASTGOEDBV

VAESRADE

Direkt te aanvaarden halfvrijstaand woonhuis met cv. en bete-
gelde garage. Indeling met 2 provisiekelders, open keuken met
luxe aanbouwkeuken en parketvloer, woonkamer met parket-
vloer, 3 slaapkamers, complete badkamer en zolder. Tuin ca.
20 m. diep met mooi overdekt terras. Overal kunststof kozijnen
met thermopane glas.
Koopprijs: ’ 169.000- k.k.

mvANcler Loo Lirvibußq
Sittard, Rijksweg Zuid 38
Tel. 04490-22323 57501

f TEKOOI^^^
HEERLEN-PALEMIG

Barbarastraat. Bouwrijp perceel,
groot ca. 825 m2, voor de bouw van
een woonhuis, type landhuis of
semi-bungalow met souterrain,
groot 6 tot ruim 700 m3.
Voor inlichtingen of afspraken tij-
dens kantooruren:

enders
onroerend goed

■ L.W.H. Lenders, makelaar o.g. O.L. Vrouweplein 25
Ë 6367 BH Voerendaal, telefoon 045-750612

_"H

1 I
o>l __r^________________lK^ -__-_-l

____r________k P^^l _______■

FRÜHLNNGSFEST HH
Am Samstag dem 24. und Sontag dem 25.
Marz taglich von 10-18 Uhr in unsere

4 Hauptgeschaftsstelle in Langbroich/Gangelt
viele Veranstaltungen, u.a.

d'll - I I " I? PHP"

j||mJ Tf^Bß E_______^__H Hs»~^ir '~

k r -— 1

-_^><C -^—^^^ 25 jahre
"Barenstark

am Ball"
Heinsberg O ___/.

IY~^^ BAU +WOHN^W,

J\. JUrüngbroicli Quellstrgße 40
tC x/ 5133 Gangelt/Langbroich
X^nond Cfcangelt Tel. 09-4924546016

Sittard *r><$£

Wmmm*. || finMM-M

MHEERLEN/NOBELSTRAAT
Gunstig gelegen VOOR-
OORLOGS HERENHUIS
met c.v.-gas. lnd.: kelders,
hal, eenv. keuken, wc, ruime
kamer/ensuite, 7 kamers en
badkamer. Ook geschikt
voor kantoor/praktijk/begleg-

m ging) ’ 189.000,- k.k.

HEERLEN/RAND CENTRUM
Goed gelegen DUBBEL WOONHUIS met ruime indeling.
Momenteel verhuurd voor ’ 22.000,- per jaar maar evt.
ook leeg te aanv. ’ 195.000,- k.k.

SCHIN OP GEUL
Uitst. onderh. HALFVRIJST. WOONHUIS met c.v.-gas,
zonnige tuin en berging (mog. garage), lnd.: hal, mod. in-
bouwkeuken, werk- of speelkamer, ruime living in L-vorm
m. open haard, 4 ruime slaapk., badkamer m. ligbad en 2e
wc, zolder, ’ 198.000,- k.k.

Uflß(3P^^W ** V,^ rant met complete inventaris
IMjilf ÉP Hl en apart bovenhuis. GEEN
I l<f>§ fk, i DRANKVERPLICHTING.

__■__*.#

2 ___fl ■ *__9S *'""' J fc*~ __■ ____■_______■

m^aJÊÊÊÊÊÊ PÜW HEERLEN/TEMPSPLEIN
Bl^^Amf^ » Fraai gelegen KARAKTE-

if RISTIEK HERENHUIS metj^^^^^Hl c.v.-gas en binnentuin, lnd.:
|jB| || kelders, hal, keuken, grote

BSiKSSBI kamer (ca. 50 m 2), 6 vertrek-
-2Mmm*wWË--1 llm ken op 1e en 2e verd., zol--1 der. Momenteel nog ver-Ui JwW^m'WmmWi huurd' maar desgewenst ookmmmWIKW'3. »- leeg te aanv. ’ 230.000,- k.k. I
SIPPENAKEN BELGIË
Uitstekend BELEGGINGSOBJEKT vlak over de grens bij I
Epen, bestaande uit 11 vakantie-appartementen met zeer I
goed rendement. Aanv. en prijs in nader overleg.

ZX PAUL I
ÉEC SIMONSI
wm^^awW MAKELAARDIJ Q&

ASSURANTIËN TAXATIES~ HYPOTHEKEN-FINANCIEN I
I EURORAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWDRMS I

II Brunssum:I Goed gel. halfvrijst. woonh. met gar., cv. en tuin. I
I Ind. 0.a.: hal, woonk. met open haard, open keuk. I
I met stand.install., 3 slpk., badk. en zold. (via vaste I
I trap) met overloop, c.v.-berging en kamer. Prijs I
I ’ 135.000,-k.k.I Brunssum:I Op goede stand en rustig gelegen, ruim halfvrijst. I
I woonh. met gar., cv. en tuin. lnd.: T-woonk. met par- I
I ket, keuk. met moderne luxe aanb.install., 2 ruime I
I slpk., 1 kleinere sik., grote badk., via vaste trap naar I
I zold. met 4e slpk. en cv.-ruimte. Pand is degelijk ge- I
I bouwd.en goed afgewerkt. Prijs ’ 185.000- k.k.

I Schaesberg
I Halfvrijst. woonh. met
I gar., cv. en tuin. Ind. \*4%I 0.a.: hal, woonk., É II open keuk., 4 slpk. jj| '
len badk. Gehele ■ m^_ BP" II pand heeft "rolluiken «9s? 9*m*!mm "" I
I en is goed onderhou- * L ____■______— I
I den. Prijs ’ 142.000- k.k.

I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van
I 10.00tot 13.00 uur.

|^ 045-318182)
TT_fflr_TOH CUISINES DE FRANCE T»BMffffi|

IKiichenvorteilskaufab Werksvertretung— 1 _"__tfijßusti,ial "" massiv
TffSSfL«J__jS!kïi!s Eckkücne mit Kamin ■

___J__________dLP_f r^ Fronten in massiver Elche.

ISwL SïS?ÏM! Hfffflïr^fS?^ï neFüßeetcetc... mltNeffB» fJUIS ____JSal___ill " oder Constructa Gersten ;

ohne Kranz-
und Lichtblenden

■ Zimmertüron <c «intranz. Eiche kompl. «bil50,- "

Tehalux «Jo-i;oom»

* Wefksvertretung I -1"""""o-"" """■""' I '_
J Adenauerallee 6
I (Ecke TriererStraße) Teleton 0241/575181
■f 5100 AACHEN donneratsgs bis 20.30 Uhr geöffnet

plexiglas sdp

Uitgebreid assortiment platen en
montageprofieleh voor de
zelfbouwer.

Bükj-MNESI
KUNSTSTOFFEN geleen

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
ind.terr. Krawinkel
04490-53865 j^

Bouwkavels tekoop
PUTH, planEinder Coolhoff

" 3kavels, grootresp. 475,442 en 470 m 2.
Koopprijs ’ 135,- per m 2k.k.
1 kavel eventueel met bouwtekening.

" 1kavel, groot 370m2.Koopprijs ’ 120,-per m 2
v.o.n.

" 1 kavel, groot 940m 2.Koopprijs ’ 110,-per m 2
v.o.n.

SITTARD, planBeekdal
10bouwkavels variërend van 460tot 675 m 2.

Koopprijs tussen ’ 56.000,-en ’ 81.000,- v.o.n.

PUTH, restant voormalige boerderij
In plan Einder Coolhoff, met ca. 2.000 m 2grond.
Koopprijs ’ 270.000,- v.o.n.

Indien dekoper het huidige gebouwhandhaaft is
de GemeenteSchinnen bereid ca. ’ 100.000,-bij
te dragen in de verbouwmgskosten.

Voor inlichtingen en verkoop:

Bruijters
taxatie- «1 expertisaburaau - sittard maastricht haarlan
6131 AL sittard rijksweg ló 35 tel04,90 - 29000

__PKmmm_B>^^^
______-__Üïl __F______

Il — iN
I * ' i__________^^^* IlH__________> _____■

■' \ 1 ____■■!
i I u_____■___■

Vandaag

van 12.00-13.30 uur
GELEEN
Jos Klijnenlaan 622
Ruim vrijst. woonh. m. gar,
tuin en cv. Perceelsopp 340
m 2 Bouwj. 1935 lnd : kelder,
L-woonkmr. keuken, bijkeu-
ken, badkmr., ruime gar 1e
verd.: 3 slkmrs. 2e verd : gro-
te zolder m. hobbykmr,
dubb. beglaz., nieuw dak m.
isolatie Vraagprijs

’ 164.500,- k.k.

_^_/_^> Kramer "««_

fA^F\ Makelaardii Qg.
__^______! \ferzekeringen

Elsstraat 1, 6191 JW| Beek, 04490-73601____________________^—^—i^-J

I \ ;Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer^

I En de makelaar weet van
* anten cri kranten.

*\~ «r*<_» "JBptdKE R*^^^!^«E^^ ___ü___Sl

AALBEEK - Nieuwenhuijsstraat
Schitterende (op perceel van 7.000 m2) geheel
vrijstaande bungalow in goede staat van onderhoud.
Comfortabel en luxueus ingericht. »
Aanvaarding medio aug. 1990
Vraagprijs ’ 410.000,- k.k.
Bezichtiging uitsluitend op afspraak
VOOR INFORMATIE, TEL. 04754-85999

l_i_i_H-_i_i_i_H_H_H_H_H_H_i_i_i_i_i_i_i_H_i_i_i_i_i_i_i_H_H
J_

■

■

Met Miele inbouwapparaten
betekent vervangen verbeteren. i__

fMi i -BM f*^ _________j| U) m

1 -—» ff»' t; i.iirn^ffifiiHff I ■
:[[ t '"„.._■/ iïw "!»&»; JBww&li T"L»!^^~^^^ -*^fe-_-__-_-.ii--» i»V '.....

' -1 r r*****"»* :: K ;|p- -*wiii-. Éu**>>*~--*__ "~~-v t I

, I .———— ■—■J|
kWaarvan overtuigen wi/* u graag. Een goede komfortabele

r' keuken bestaat uit twee zeer belangrijke zaken: de keukenmeubelen en de
apparatuur die daarin is ingebouwd.

Nog veel te veel keukens voldoen niet aan het gebruikskomfort dat
ervan mocht worden verwacht, omdat de apparatuur van veel mindere kwaliteit
blijkt dan die van de keukenmeubelen. Vandaar deze advertentie.
Want met Miele betekent het vervangen van apparaten altijd: verbeteren.

Door de genormeerde afmetingen passen Miele apparaten altijd
perfekt in ieder merk keuken. Van afzuigkap tot afwasautomaat, van oven tot
diepvrieskast, van koelkast tot kook-, bak- en braadapparatuur en magnetrons,
Miele biedt u een overweldigende keus in eigenschappen, designs en kleuren.
Metaltijd een zeer lange levensduur op dekoop toe.

Vervang en verbefer daarom W^^^^^r
tegelijk. Met Miele. Dan nemen gedane ■>■ VJ ■>■ VJ
zaken toch nog een goede keer. 35

llf-T-l.Mll l!|:Mi)d_»__.&ï-_,n_l
Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.
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" DSM zit vol uitdaging. Het vinden van baanbrekende oplossingen
is er dagelijkse realiteit Zoals supersterke kunststof-vezels voor
t

trillingdempende tennisrackets. Die verkleinen de kans op blessures.

Zulke ontwikkelingen zijn alleen haalbaar met hechte teams. En
topmensen. Gesteund door de beste gereedschappen, letterlijk en figuur-
i

lijk. Op deplek waar je jelekker voelt: inproduktie, onderhoud ofresearch. l
Zo halen denkers én doeners bij DSM het beste uitzichzelf. Oplossingen i
zijn er snel. Door korte communicatielijnen. Eigen initiatief wordt niet
alleen gewaardeerd, maar ook verwacht Daardoor gaat je ontwikkeling
steeds verder. Tot je aan je top zit We hebben vacatures voor HTS'ers, ,
W, CT, E, (Energie, M.+R.), TN (Besturingstechniek) en HLO'ers
(Org. Prep. en Anal. Chem.) HTS'ers en HLO'ers met talent voelen feilloos
aan wat we bedoelen. Geef je talent de ruimte. Bel nu DSM voor meer
informatie 04490-66767 (tijdens kantooruren).

DSM 1$
DSM geeft talent de ruimte
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