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lgemene Rekenkamer: inspecties overheid werken slecht

ABP faalde bij
lutomatisering'

Van onze redactie economie
HAAG - Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft ernstig ge-

'd in de ontwikkeling van een geautomatiseerd informatiesysteem van de bedrijfseenheid
totheken. Het automatiseringsproject Hypos, waarmee het ABP in 1983 begon, komt als ge-
-8 van organisatorisch falen en technische gebreken pas in de loop van dit jaar gereed, in
&ts van in 1986 zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat schrijft de Algemene Rekenka-
I het onafhankelijk controle-orgaan van de regering in haar gisteren verschenen jaarver-
?" Aan de ontwikkelingen invoering van het geautomatiseerde informatiesysteem heeft het

al minstens’ 21 miljoen uitgegeven, de bedoeling was dat het hooguit ’ 5 miljoen zou kos-

'et jaarverslag van de Rekenka-
' Wordt ook opgemerkt dat een
*t aantal inspecties dat namens

toezicht houdt op de na-
Jjg van in totaal 213 wetten, het
'*■ nauwelijks aan kan. De pro-

ien zijn het grootst bij de lucht
de geestelijke ge-

dheidszorg en de milieu-inspec-
;Onduidelijke regels, personeels-
°rt en 'onvoldoende manage-
?}t' zijn de oorzaken van de pro-
Pen.

Andere opmerkelijke punten uit het
jaarverslag zijn: 1. Het contract dat
de overheid sloot met particuliere
financiers voor de bouw van een
tunnel onder De Noord is financieel
riskant. 2. Een (beperkt) aantal be-
lastingambtenaren heeft in het ver-
leden eigen aangiften en aangiften
van familieleden behandeld. Dat is
hen inmiddels verboden. 3. De Ne-
derlandse overheid maakt een potje
van de verkoop van overtollig de-
fensiematerieel. 4. De Algemene Re-
kenkamer heeft zelf onvoldoende
personeel om haar werk fatsoenlijk
te doen. 5. De bewaring op recht-
banken van in beslag genomen
munitie, cheques, drugsenwapens
laat veel te wensen oveiHhet weer
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Gebrekkig
Ten aanzien van het ABP merkt de
Rekenkamer op dat sinds 1983 de
plannen en kostenberekeningen
voor het informatiesysteem steeds
weer gewijzigd zijn, omdat ze tel-
kens opnieuw niet haalbaar bleken.
De Rekenkamer wijt dat aan het
'niet consequent volgen van een
vooraf gekozen ontwikkelingsme-
thode', een gebrekkige projectorga-
nisatie en een gebrek aan goede do-
cumentatie. Zo bleek op een gege-
ven moment zelfs dat het informa-
tiesysteem niet kon worden gekop-
peld met het centrale systeem vanhet ABP.

Het ABP wilde destijds het systeem
invoeren, omdat daarmee per jaar

voor j 200- tot j 300 miljoen meer
aan hypotheken geproduceerd zou
kunnen worden. Door de vertraging
is daar niets van terecht gekomen»

" Zie verder pag. 5 en 19

Brunswijk wil
vredesoverleg

in Moengo
PARAMARIBO - Het Junglecom-
mando van Ronnie Brunswijk heeft
gisteren de Surinaamse president
Ramsewak Shankar schriftelijk ge-
vraagd een regeringsdelegatie naar
Moengo te sturen om de vredeson-
derhandelingen voort te zetten. In
Moengo is het hoofdkwartier van
het Junglecommando gevestigd.

De regering deelde mee het verzoek
in beraad te houden, maar in krin-
gen van het presidentieel paleis is
vernomen dat er reeds volgende
week een regeringsdelegatie naar
Moengo zal gaan.
Oorspronkelijk had afgelopen
maandag een vredesakkoord onder-
tekend moeten worden, maar de
dag ervoor liet het Junglecomman-
do weten dat er enkele belangrijke
wijzigingen in aangebracht zouden
moeten worden. Toen maandag
Brunswijk plotseling door het na-
tionale leger werd gearresteerd,
leek het vredesproces een gevoelige
knauw te hebben opgelopen. Bij
zijn vrijlating twee dagen later ver-
klaarde Brunswijk geen vertrouwen
meer te hebben in de Surinaamse
regering. Inmiddels heeft hij deze
uitspraak herroepen.

Adit maanden
geëist legen

Roda- manager
DEN BOSCH - Procureur-generaal
mr A. Franken heeft voor het ge-
rechtshof in Den Bosch tegen Roda
JC-manager Hans Coerver acht
maanden gevangenisstraf geëist,
waarvan vier voorwaardelijk, met
een proeftijd van twee jaar. Oud-
penningmeester/boekhouder Toon
Vreuls hoorde acht maanden voor-
waardelijk met een proeftijd van
twee jaar en een boete van 12.000
gulden tegen zich eisen. Beiden
speelden een belangrijke rol in een
omvangrijke zwart-geldaffaire bij
Roda JC, die na een grootscheeps
onderzoek, dat in 1985 van start
ging, aan het licht kwam.

" Zie verder pagina 27

OV-jaai-kaart
studenten per

1 januari 1991
ZOETERMEER - De OV-Jaarkaart
voor studenten kan per 1 januari
1991 worden ingevoerd.

Uit de toets door het ministerievan
verkeer en waterstaat van de plan-
nen van de stad- en streekvervoer-
bedrijven blijkt dat daar geen knel-
punten zullen optreden.

Problemen zijn er wel bij de Neder-
landse Spoorwegen, die onvoldoen-
de capaciteit hebben.

woonblad

Dure tuinstoel
leeft langer
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Acties bij DSM
SITTARD - In de week na Pasen
zal DSM te maken krijgen met
acties van het personeel. De vak-
bonden gaan hun leden voorstel-
len om de acties te voeren nadat
ze gisteren het laatste CAO-bod
van het chemieconcern als vol-
strekt onvoldoende van de hand
hebben gewezen.
DSM is bereid tot het invoeren
van een vijfploegendienst en wil
verder praten over loonsverho-
gingen, maar wil geen concessies
doen op het gebied van de ar-
beidsduur.

9 Zie verder pagina 19
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Jongen (21) bekent
moord in Schinveld

Van onze verslaggever

SCHINVELD - De 21-jarige N.H.
uit Schinveld heeft bekend Margo
Rademakers uit die plaats ver-
moord te hebben. De man is dorj-
derdagavond om elf uur in zijn wo-
ning opgepakt, ontkende in eerste
instantie maar legde in de loop van
gistermorgen een volledige beken-
tenis af.
Over N.H. wilde de politie niet mee
kwijt dan dat hij 'het slachtoffe

kende. Vragen over het motief en
de juiste toedracht zei de woord-
voerder niet te kunnen beantwoor-
den, omdat die ook voor de politie
nog niet volledig duidelijkzijn. „We
zijn er voor honderd procent zeker
van dat deze man de dader is", aldus
de woordvoerder.

Het onderzoek naar de verdachte
raakte donderdagavond geheel on-
verwachts in een stroomversnel-
ling. Het resultaat van de buurton-
derzoeken die op dat moment nog
steeds aan de gang waren in.bijvoor-
beeld discotheek Meet Point, ge-
combineerd met de vele tips die de
plaatselijke bevolking had doorge-
geven, zorgden volgens de woord-
voerder voor een 'snelle onverwach-
te ontwikkeling.
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" Koningin Beatrix maakt met directeur De Leeuw van het Rijksmuseum Vincent van
Gogh een rondgang langs de expositie. Kort tevoren had de vorstin de tentoonstelling
geopend, die wordt gehouden ter herdenking van de honderdste sterfdag van Vincent
van Gogh.
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Oostelijk Zuid-Limburg

OPEN DAG
In verband met het 25-jarig
jubileumvan het ambulance-
vervoer zal op
ZONDAG 1 APRIL 1990
een open dag gehouden
worden voor belangstellenden.
U bent van harte welkom
tussen 13.00 uur en 17.00uur
bij het ambulancevervoer
van de GGD, Het Overloon 2,
Heerlen (tegenover winkel-
centrum 't Loon).
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Zalige Paasbrunchmet
r v schitterenduitzicht!

Zondag 15april van 12.00 tot 14.30 uur een feestelijke
brunch met allerlei heerlijke warme en koude gerechten.

~ H JL V Slechts ’ 37,50 pp. Kinderen tot 12 jaar betalen’ 1,-

-~^^ \ . \>*^ vo°r iedere 10cm van hun lengte. Het schitterende
I _r uitzicht is gratis en het gebruik van het binnenzwembad
_S~ ook! Maak er een feestelijke Paaszondag van en kom

X^>^ naar ons prachtig gelegen hotel in Epen.
_a^i Graag wel even reserveren!

<d|V^C/. *'.\ ~i 4VV Golden Tulip Zuid Limburg
Julianaslraat23a. 6285 AH Epen IL) Tel. 04455 1818.fax 04455 2415
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Amarna, nieuwe
galerie in
Maastricht
MAASTRICHT - De toch al rij-
kelijk van kunst voorziene
Rechtstraat in Maastricht heeft
een nieuwe galerie erbij. Het be-
treft galerie Amarna, een initia-
tief van de Maastrichtse Trudy
Kleynen, die tot voor kort op de
Scharnerweg een eigen atelier
had. Nu exposeert zij haar sie-
raadontwerpen in de nieuwe ga-
lerie, Rechtstraat 88, samen met
edelsmid Maggie de Moor en
vormgever Philippe Kersten.
Deze tentoonstelling loopt tot en
met 5 mei en is te bezichtigen
van woensdag tot en met vrijdag
van 12.00 tot 18.00 uur, zaterdag
van 12.00 tot 17.00 uur en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
De naam Amarna duidt op de
band, die de initiatiefneemster
voelt met het Oude Egypte. In
haar ontwerpen worden wel-
overwogen bestaande gebruiks-
voorwerpen en decoratie-ele-
menten uit deze en andere niet-
Westerse culturen verwerkt.
Brons geniet haar voorkeur,
evenals kraalvormige objecten.
Voor de Amsterdamse edelsmid
Maggie de Moor vormt het etni-
sche sieraad een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Zij speciali-
seert zich in het restaureren van
antieke traditionele sieraden.
Philippe Kersten toont zeer

eigentijdse objecten met een
sfeer van 'vroegere tijden. Op-
vallend is het decoratieve ele-
ment van de meubel- en inte-
rieurobjecten, dat zich uit in fijn
krulwerk, subtiel kleurgebruik
en geraffineerde materiaalbe-
werking.

Keramiek
in Sio2
EYS-TRINTELEN - In het lan-
delijke Eys begint morgenmid-
dag om 15.00 uur de openingsex-
positie van galerie Sio2, gelegen
aan de Trintelerweg 4, die zich
heeft gespecialiseerd in kera-
miek. De galerie wil het publiek
confronteren met alle heden-
daagse vormen van keramiek,
van gebruikskeramiek tot kera-
mische objecten en sculptures.
Naast het werk van Nederlandse
keramisten zal ook dat van Bel-
gen en Duitsers worden getoond.

Op de eerste expositie, die loopt
tot en met 29 april, is werk te zien
van twee Nederlanders, Noor
Camstra en Geert Schreuder, en
een Duitser, Horst Göbbels. De
tentoonstelling is te hezichtigen
van donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

exposities
Twee Limburgers
op kasteel Oost
VALKENBURG - Kasteel Oost,
Oosterweg 36 in Valkenburg,
toont momenteel een gecombi-
neerde presentatie van werk van
twee Limburgse kunstenaars:
expressionistische schilderijen
van Toon Willemsen en verstilde
beelden van Ed Sleypen. De ex-
positie is vandaag, morgen en
volgend weekeinde te bezichti-
gen van 14.00 tot 17.00 uur.

De uit Elsloo afkomstige Ed
Sleypen is edelsmid van origine.
Hij maakt subtiele, ranke beel-
den, die opvallen door hun een-
voud en associaties oproepen
met reigers langs de waterkant.
Het werk van Toon Willemsen
straalt lyrische uitbundigheid
uit, waarbij de mogelijkheden
van materie, kleur en lijnenspel
volledig worden uitgebuit. Wil-
lemsen wil emoties overbrengen
d.m.v. een als het ware improvi-
serende techniek. Het thema van
de tentoonstelling in Kasteel
Oost is de vrouw, teruggebracht
tot abstracte proporties. Zondag
8 april geeft Toon Willemsen een
lezingover zijn eigen werk en dat
van zijn collega.

# Brons van Miriam Severijns, te zien inKeerder Kunstka-
mer.

Duo-expositie
in Kunstkamer
CADIER EN KEER - Galerie de
Keerder Kunstkamer, Kerk-
straat 10 te Cadier en Keer, toont
momenteel schilderijen van Jac-
queline van Dongen en brons-
plastieken van Miriam Severijns.
De expositie, die tot en met 29
april loopt, is te zien van vrijdag
tot en met zondag van 13.00 tot
18.00 uur.

Jacqueline van Dongen, in 1985
afgestudeerd aan de Akademie

voor kunst en industrie, maakt
overwegend kleine abstracte
schilderijen. Haar vormen zijn
niet ontleend aan de realiteit,
maar krijgen hun betekenis bin-
nen het schilderij. Miriam Seve-
rijns is in haar werk altijd op
zoek naar de oorsprong, het ont-
staan. De mens staat in haar beel-
den centraal, of beter: de zoek-
tocht naar de oorsprong van de
mens; naakt en ontdaan van al
zijn franje. Een tweede thema in
haar werk is de dans: de mens in
beweging. Zij combineert brons
vaak met leer, textiel, leisteen en
lood.

" Monument op begraafplaats van Imstenrade; JefWishaupt

Expositie van beelden en sieraden in galerie Wolfs
Verfijning en perfectie
in werk Jef Wishaupt

MAASTRICHT - Jef Wis-
haupt is geen kunstenaar die
lange tijden bij zijn werkstuk-
ken doorbrengt in uiterste
droefenis op zoek naar de op-
lossing van iets onoplosbaars,
of die zijn scheppingsproces
toelicht met referenties aan de
relativiteitstheorie van Ein-
stein. Het leven komt bij hem
voorop en het filosoferen dat
volgt heeft geen spoor van
snobisme. Als het bij achter-
dochtigen de verdenking wekt
van vertoon, dan kan dat al-
leen het vertoon betreffen van
gemis aan vertoon en van een
ontwapenende onbevangen-
heid. Zowel in zijn leven als in
zijn werk zet zich een familie-
traditie voort van gerichtheid
op integratie in een herkenba-
re samenleving, met veel
vrienden en bekenden, en op
een eeuwig bezig zijn.

Een ambachtelijk bezig zijn. Daarin
vindt hij bevestiging van zijn ego.
'Mijn vader was bakker' schrijft hij
in een van zijn weinige teksten.
ledere rechtgeaarde Maastrichte-
naar weet dat. 'Ik hielp hem vaak.
Deeg kneden tot brood en specu-
laasvormen vullen. Mijn vader
maakte goede waar. Hij wist er wei-
nig van te vertellen. Ik weet van
mijn werk ook maar weinig te ver-
tellen. Ik kneed vormen, stop ze in
een oven en giet ze in brons. Het is
voor mij een even vanzelfsprekend
proces als het bakken voor mijn va-
der was. Mijn vormen stellen verder
niets voor, evenmin als het brood
van mijn vader. Ze hebben meestal
ook geen naam en geen titel: het zijn
gewoon vormen. Voor mij zijn ze
even nodig als brood. Maar de zaak
van mijn vader was beter beklant.
Over gebrek aan klandizie viel bij de
opening van zijn fraai ingerichte
tentoonstelling bij galerie Wolfs in-
tussen niet te klagen. Met menig be-

zoeker raakte daar ook zijn kunst in
de verdrukking. Alhoewel: anders
dan in een gerenommeerde bak-
kerszaak zijn in een galerie niet alle
binnenkomers kopers.
Aan bekendheid en waardering ont-
breekt het Wishaupt niet. Aan
vriendschap ook niet, getuige het
colofon van een bij de gelegenheid
verschenen publicatie van de uitge-
verij Manutius die 26 illustraties telt
en 15 hoofdstukken van de hand
van Fred van Leeuwen. Die bekend-
heid en die vriendschappen heeft
hij opgebouwd in een openbaar le-
ven dat begon omtrent 1964 na het
einde van zijn leertijd aan de Maas-
trichtse stadsacademie bij Fons
Paanakker, wiens betekenis voor de
totstandkoming van een groep van
bekwame edelsmeden aanzienlijk

was. De groepering heeft alle bewo-
gen jaren sindsdien overleefd en ge-
dijt ook anno 1990, onder de onver-
anderde naam Edelsmeden 1954 -
1964. Het begin van de gezamelijke
activiteiten kreeg vorm in een gale-
rie op de Markt, nadien overge-
bracht naar de Plankstraat, waarin
een permanente presentatie werd
onderhouden van wat vooral in de
eerste jaren de hoofdbestanddelen
waren van ieders kunstproduktie:
sieraden in edele metalen en klein-
plastieken.

Biomorf
Zeker ook bij Wishaupt is de be-
kendheid aangedragen door het
edelsmeedwerk en de kleine forma-

ten, sieraden die hun leven en hun
glans deelden met hun eigenaars en
veelal: eigenaressen. Tegen het ge-
ven van royale formaten aan zijn
versierselen heeft Wishaupt nooit
opgezien - de draagsters evenmin.
Zijn meestal in zilver gegoten crea-
ties vielen op door hun grillig,
schijnbaar aan de natuur ontleend
en ietwat barok vormenspel, waarin
halfedelstenen in fraaie zettingen
vaak wezenlijke rollen speelden.
Het polijsten is bij hem een natuur-
lijke aandrift. Het was ook het ken-
merk van zijn eerdere in brons en
messing gegoten plastieken in mid-
delgrote formaten.' biomorfe ver-
schijningen die soms doen denken
aan Jean Arp, met een uitstraling
van sensualiteit en verfijning: fijn is
bij Wishaupt het naamwoord vooi
wat het oog behaagt. In de levens-
loop van menig edelsmid komt het
moment waarop de vraag speelt ot
een kleinplastiek van grote perfek-
tie tot monumentale afmetingen
kan worden uitvergroot. De edels-
meden Huismans, Bemelmans en
van der Linden - de opsomming is
niet limitatief - hebben zich tot
beeldhouwers ontwikkeld. Wis-
haupt heeft dat eveneens gedaan;
zijn tentoonstelling bewijst dat hij
op twee vakgebieden bekwaam is
en dat hij zich van hun onderscheid
bewust is. Zijn sieraden kunnen

monumentaliteit hebben, maar zijn
monumenten, zoals dat op de be-
graafplaats te Imstenrade, hebben
hun eigen optie en hun eigen ant-
woord op de ruimtelijke omgeving
waarin ze, niet meer gepolijst maar
gehuld in natuurlijke patinas, hun
statische leven zullen slijten.

Betrokkenheid op ambacht en
handvaardigheid is altijd wezenlijk
geweest zowel voor het kunstenaar-
schap van Wishaupt als voor zijn
maatschappelijk funktioneren. Ook
de motivatie voor het lesgeven
kwam daaruit voort. Als de edels-
medengroep trekken heeft van een
gilde, dan is het om dezelfde reden:
de ambachtelijke traditie moet blij-
ven. Daarbij lijkt het erop dat de
doe-mensen onder de kunstenaars
er gemakkelijk in slagen een blij-
vende verstandhouding te vinden -
er schuilt blijkbaar leerzaams in de
omgang met vuur, gewicht en weer-
barstige materie.

Wat Wishaupt betreft: het beeld van
een doe-mens leveren naast de om-
vang van zijn kunstproduktie tot
aan dit jaarwaarin hij Abraham ziet,
tenslotte zijn werkplaatsen op, er-
gens op een groene berg bij Vaals.
De woonplaats van een beeldhou-
wer is niet moeilijk te vinden:
meestal staan of liggen er een aantal
sculpturen, al of niet voleind, soms
al half door de begroeiing opgeno-
men, omtrent de plaats waar de
deur moet zijn. Zes werkplaatsen
nebben wij geteld, die alle verschil-
lende arbeidprocessen dienen. Er
wordt ontworpen in de verste uit-
hoek, er wordt gemodelleerd, ver-
hit, gegoten in zilver en brons, ge-
last, geboord, gepolijst en geslepen.
Daarnaast wordt er gebouwd, naar
het schijnt, gevoederd, geplant, ge-
maaid en geoogst. De eigentijdse
kunst van,Wishaupt ontstaat in een
ambiance van tijdloosheid en tradi-
tie, een van bomen en groen gras, en
dat heeft haar niet geschaad.

pieter defesche

recept
Mietjes mei
zure room
Bietjes en zure room (sour cream)
zijn een klassieke combinatie in de
keuken van het Oostblok. Ook aan
de Russische borscht (bietensoep),
een soep die eigenlijk uit de Poolse
keuken stamt, wordt een flinke
schep zure room toegevoegd om
de soep te verrijken. In plaats van

zure room kan ook crème fraiche
gebruikt worden.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
kleine ui, boter, ca 600 g gekookte
bietjes, zout, 2 el milde azijn, 2 tl
suiker, 1 laurierblaadje, Va 1 zure
room.

Pel de ui en snipper deze fijn. Fruit
de snippers in wat boter glazig. Pel
de bietjes en snijd of schaaf ze in
plakken. Voeg de plakjes biet bij

de gefruite uisnippers en voeg
zout, azijn, suiker en laurierblaadje
toe. Leg het deksel schuin op de
pan en laat de plakjes biet 10-15
minuten zachtjes pruttelen. Ver-
wijder daarna het laurierblaadje.
Laat de bietjes in een dekschaal
glijden en schep hierop de zure
room. Eventueel te gameren met
fijngeknipte bieslook.

hub meijer

Wouter van Romondt
in galerie Tah
MAASTRICHT - In galerie Fah,
Brusselsestraat 80, wordt momen-
teel werk getoond van de in Indone-
dië geboren kunstenaar Wouter van
Romondt. Zijn tekeningen, schilde-
rijen en plastieken zijn er te zien tot
6 mei, van vrijdag tot en met zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Van Romondt houdt zich bezig met
oervormen en oersignalen. Zijn be-
langrijkste inspiratiebron is het
eiland Aruba met zijn typische in- _
dianentekens, magie en prachtige
aardkleuren. Ook heeft hij zich ver-
diept in de geheimzinnige oersym-
bolen en magie van Limburg. Ver-
der wordt een reeks tekeningen
rondom de Etrusken getoond.

verder...

... toont Bernard Visser tot 2 mei re-
cent grafisch werk in galerie Voor-
burght, kasteel Limbricht. Open di
t/m za 10-23 uur, zo 12-23 uur.... wordt in de serie 'Hedendaagse
kunst in Gouvernement' werk ge-
toond van vier Noordlimburgse kun-
stenaars. Vanaf2 april, open op werk-
dagen van 9-17 uur.

... is er dit weekend in kunsthl
Baerwaldt, Tongersestraat 11, eeiT
tureel/culinaire manifestatie, wal
galerie De Kikkerberg uit het Mi<
limburgse Haelen hedendaagse 1l

toont. Open za en zo van 12-20 ui
E... zijn in de Heerlense Stadssch |(

burg tot en met 15 mei collages, o J
ten en tekeningen te zien van The
nartz. Open tijdens kassa-urei (
voorstellingen.

... is op Alden Biesen in het Belgl(
Bilzen tot 31 mei de tentoonstij
Grensloos te zien. Zeven Zuidn n
landse kunstenaars - Henk BeJ
Marjo Boesten, Jan Haas, Gust'
mijn. Juul Sadee, Peter van den ~en Michelle van Kemenade - ton n
zowel buiten als binnen hun wern
E... toont galerie Signe, Ottostrai.Se ate Aken, tot 29 april schildenjeij
Felix van de Beek en video van(
cel Hermans. Open do 18-21 ui(
t/m zo 14-17 uur.

... exposeert Frans Cox uit Maai
/Roermond tot 21 april kunstwf,
in uiteenlopende materialen en i
nieken. Open ma t/m vr 10-12,14-
-19-21 uur, zo 14-17 uur.

Oplossing van gisteref

KAMP-KER*
ALE-Z -G Ij
NT-ZEE-B*
I -VOILE -6
SUL-S-IN N

-uil-evaD
ARE - y - 0 Pk,
H-GEVEL-,
0 M - S E N - 'L [ROB-R-LEi
NERF-MAlt
cryptogram

Horizontaal: 1 Plant met noot in de Ver-
enigde Staten (4); 4 Onbehouwen mens dat
voor een ogenblik het meest gebogen gaat
(10); 7 Zoveel mogelijk voordeel trachten te
halen is het werk van een slager! (8); 9 Dit
is werkelijk niet zo lomp (6); 11 Zich niet
ontwikkeld in alle rust (10); 12 Tocht om
opschik terug te krijgen? (4); 13 Kleding
die meteen samenwerking geeft! (6); 14
Erg nette omschrijving van rankheid (8); 16
Hij maakf zich mooi om een klap te krijgen
(8); 20 Na het behalen van de beker taal ik
naar zijn liefde (6); 22 Schop een deel te-
rug! (4); 23 Lokaal dialect uil de ijzerfabriek
(10); 25 Dat is voor de vijfde keer dat men
deze gebeurtenis feestelijk herdacht (6); 26
Zitmeubel uit een showroom? (8); 27
Plaats waar vermogen opwelt? (10); 28 Het
tweetal is terug uit Letland (4).

Verticaal: 2 Hoor eens hoe schitteren1
is! (7); 3 Met dit wapen maakt men hel
(5); 4 Artistiek weefsel? (9); 5 Uur dal
niet zat? (5); 6 Geleerd spreekt men de
uit (7); 8 Staan de neven van uw aanS'
de niet aan de zijde van haar? (5); 10
een bende maakt die padvinderstroep'
15 Wij achten zon kus vooral voor W
ren van belang (9); 17 De deurwa"
krijgt drank voor een Europeaan 0
Hoogste stapel? (5); 19 Zo behoorlijk
een geschikte tiran zijn! (50; 21 Zoëvefl
het op die plaats niet slordig (7); 23 Al
ding van een spoor? (5); 24 Op die
staat Bet al! (5).
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f BELANGRIJKBERICHT }
Misschien zijn wij niet de grootste in presentatie, maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op de prijs van de matras, de hemel of een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze"kleine" artikelen.

Baby discount _$__
I J via stadsautobaan, afslag "in de Cramer", derde straatrechtsf" fr~\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161 Ji j _( ) openingstijden: dinsdag-, woensdag-en vrijdagmiddag van 1-5uur /

V— < donderdag van 5-9 uur en zaterdag van 11-5uur /

f limburgs dagblad
Zaterdag 31 maart 1990 "2

(c) Standaard Uitgeverij n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. s-Gravenhage

kunst

de kleine postruiter panda en het kassucces



DA/PvdA willen
ogere subsidie
emie-A-woning

' HAAG - De coalitiepartijen
en CDA willen dat staatsse-

Tis Heerma (Volkshuisvesting)
übsidies voor premie-A-wonin-

Leidt dat tot financië-
oblemen, dan moeten desnoodsr minder van deze woningen
'en verkocht.

'ens informatie die de Tweede
'er donderdag van het Alge-
!> Verbond Bouwbedrijf
°B) kreeg, is tot dusver slechts
roeent van de ruim 20.000 pre-
A-woningen waarvoor in 1989
'hikkingen werden afgegeven,de man gebracht. Heerma zei in

in de Kamer nog dat al 65
:ent verkocht zou zijn. Hij ba-
de zich op gegevens van de
s (hoofdingenieur-directeur)
*ijn ministerie in de provincies,
kamerleden De Pree (PvdA) en
'je (CDA) willen hier ophelde-
over en gaan Heerma schrifte-

■ vragen stellen. -*~4, " Zie ook pogino 49

Brief advocaten;
raadsleden CP
plegen meineed

- Ruim 360 advo-
'len hebben de burgemeesters

de steden waar leden van de
etltrumpartij en Centrumde-mocraten in de raad zijn geko-
A opgeroepen om medewer-ng te weigeren aan de installa-■ van deze partijleden.
?'gens de advocaten zullen de, ers en CD'ers zich schuldig

aan meineed als ze trouw, eren of beloven aan de grond-
el- Ze wijzen op artikel 1 van de
Pridwet waarin staat dat discri-. natie op welke grond dan ook

is. Maar omdat de le-
aJl van deze partijen discrimi-
«e propageren, en volgens de

er niet voor terugdein-
'^ om zo ook te handelen, is het
grondwettelijke plicht van de

,'"gemeester om zich tegen de
te verzetten.e steen der wijzen is hiermeeg niet gevonden", zo liet bur-
Van Thijn weten in

e
n reactie. De burgemeester zal, brief woensdag bespreken

ie speciale raadscommissie
.zich dan ook beraadt over deJtelling van de overige raads-
i etl tegenover de omstredenuWkomers.

Studie: aarde
niet warmer

Van onze correspondent

WASHINGTON - De aarde is de
afgelopen tien jaar niet warmer
geworden als gevolg van het
broeikaseffect. Dat blijkt uit stu-
die van gegevens zoals die van
1979 tot en met 1988 zhn verza-
meld door een Amerikaanse
weersatelliet.
De satelliet, TIROS-N, meet op
wereldwijde schaal temperatu-
ren, en die gegevens geven een
aanzienlijk accurater beeld van
de temperaturen op aarde dan
eerdere studies, aldus de twee
Amerikaanse wetenschappers

die het onderzoek hebben ver-
richt. Want de studies die tot
dusver zijn gedaan, zijn allemaal
verricht op basis van op aarde
gemeten temperaturen. Dat geeft
geen volledig beeld, omdat bij-
voorbeeld van grote gebieden
boven de oceanen nooit tempera-
turen zijn bijgehouden, zo zeg-
gen de wetenschappers in hun
studie, die in het blad Science is

opgenomen.
De satelliet heeft dat de afgelo-
pen tien jaar wel kunnen doen.
Studie van die metingen wijst
uit, dat in het noordelijke deel
van de aarde de temperatuur iets
omhoog is gegaan, maar in de
zuidelijke helft iets omlaag.
Maar de Amerikanen houden
een slag om de arm. Zij schrijven
dat een periode van tien jaar
eigenlijk te kort is, en dat nog
tien jaar lang temperaturen moe-
ten worden gemeten, wil met
volledige zekerheid iets over het
verloop van de temperatuur kun-
nen worden gezegd.

Kabinet: prijzen
geneesmiddelen
aan maximum

DEN HAAG - De ziekenfonds-ver-
goeding voor medicijnen wordt
vanaf 1 januarivolgend jaaraan een
maximum gebonden. Is het medi-
cijn duurder dan de door de-over-
heid bepaalde norm, dan zal de pa-
tiënt het verschil zelf moeten bijleg-
gen. Het kabinet wil de farmaceuti-
sche industrie hiermee dwingen de
prijzen van de geneesmiddelen te
verlagen. Hiertoe heeft het kabinet
gisteren besloten op voorstel van de
staatssecretarissen Simons (WVC)
en Bukman (Economische Zaken).

Strengere controle en voorlichting nodig

Veel schade door
medicijnmisbruik

Van onze correspondent

LEIDEN - Verstrekkers en-
producenten van geneesmid-
delen moeten gaan samenwer-
ken om verkeerd gebruik en
toediening van medicijnen te-
rug te dringen. Die gezamelij-
ke krachtsinspanning is niet
alleen van belang voor de ge-
zondheid van de patiënt, maar
kan ook een aanzienlijke be-
sparing in de gezondheidszorg
opleveren. In Nederland
wordt jaarlijks voor 870 mil-
joen gulden schade aangericht
door verkeerde toepassing van
medicijnen.

Die oproep deed hoogleraar P. Ver-
mei] gistermiddag bij de aanvaar-
ding van het hoogleraarschap in de
farmacie aan de universiteit van
Leiden.
De cijfers over medicijnmisbruik
ontleende Vermeij aan een onder-
zoek dat enkele jaren geleden werd
gehouden. Daaruit bleek onder
meer dat circa vijf procent van het
aantal ziekenhuisopnamen een ge-
volg was van verkeerd medicijnge-
bruik. De resultaten van het medi-
cijnlijn-onderzoek dat de Consu-
mentenbond vorig jaar deed, tonen
volgens Vermeij aan dat er sinds-
dien weinig is veranderd.

Vermeij pleitte voor een strenge
controle op de toediening van medi-
cijnen en betere voorlichting aan de
patiënt. Hij wees op een elektro-
nisch gecontroleerd systeem van
medicijn-verstrekking in het Leidse
Academisch Ziekenhuis. Hierbij
wordt het medicijn, voorzien van
een streepjescode, aan de hand vanhet recept bij de gegevens van de
patiënt in de computer opgeslagen.
Voor de toediening wordt het met
behulp van een leespen op juistheid
gecontroleerd.

Pensioenfonds wordt
fiscaal aangepakt

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Kok
(Financiën) houdt vast aan
plannen van het vorige kabi-
net om pensioenfondsen en
verzekeraars fiscaal harder
aan te pakken. Dit blijkt uit
een brief van de bewindsman
aan de Kamer. Tegelijk geeft
hij te kennen in een open dis-
cussie met de Kamer bereid te
zijn de voorstellen, diè veel
kritiek hebben ontmoet, bij te
stellen.

Enkele weken geleden liet staatsse-
cretaris Van Amelsvoort van Finan-
ciën in deKamer nog weten dat het
kabinet erover dubde om de opera-
tie, die bekend staat als de Brede
Herwaardering, door te zetten. „Ik
kan u daar geen uitsluitsel over ge-
ven", zo meldde hij toen.

De Brede Herwaardering bestaat uit
een belastingheffing op vermogens-
overschotten van pensioenfondsen,
een heffing vennootschapsbelas-
ting voor pensioenfondsen en een
hogere belastingheffing op reserves
van verzekeraars. De voorstellen
zouden in het eerste jaar 290 miljoen
gulden in het laadje moeten bren-
gen.

Kritiek
Kok zegt nu de voorstellen zonder
wijziging te willen handhaven 'op-
dat de behandeling ervan zo spoe-
dig mogelijk voortgangkan vinden.
Hij zegt verder de uitgangspunten
die ten grondslag liggen aan de
plannen 'in beginsel' te kunnen on-
derschrijven.

Naar aanleiding van de kritiek op de
plannen meldt Kok er prijs op te
stellen daarover een diepgaande

discussie met deKamer aan te gaan.
„Uiteraard zullen wij daarbij waar-
devolle voorstellen tot wijziging op
onderdelen met als oogmerk de
doelsteling van de wetsvoorstellen
op een betere wijze te realiseren, se-
rieus in overweging nemen." Kok
wil de plannen op 1 januari 1991
kracht van wet geven.

binnen/buitenland

Aetiesop til
kruiswerk

ÏCHT - In het kruiswerk
0 werknemers) zijn acties op
U het CAO-overleg volgende
niet meer oplevert dan de

de overheid geboden 2,3 pro-
roepen de verpleegkundigen-
NMV en de vereniging VVIO
eden op tot achtereenvolgens
leidsacties, werkonderbrekin-
ri zondagsdiensten.

en VVIO verwachten dat het
overleg volgende week met-
tuk loopt, net zoals dat in het
nhuiswezen is gebeurd. De
2 actie is een 'telefoonkanonna-
*n het ministerie van WVC, de
'nale Kruisvereniging en de
onden AbvaKabo en CFO. Me-
Pril zouden wijkverpleegkun-
-1 geen administratieve gege-
meer moeten doorgeven aan
'rovinciale kruisverenigingen,
en week van stiptheidsacties
ÏMV en VVIO van plan werk-
rbrekingen van één tot tweee organiseren.

dan nog geenresultaat geboekt
t CAO-overleg, dan wordt het
volledig op de patiënten ge-
Administratief werk, vergade-
rt en bijscholing komen dan

* liggen. Het zwaarste actiemid-
s vooralsnog het draaien van
tenddiensten. Wegens de rech-te uitspraak over de acties in
iekenhuiswezen kan dat per in-
ng eens in de vier weken.

Mamdela zegt ontmoeting met Bullielezi af

Beheer
Dit systeem sluit het verstrekken
van verkeerde medicijnen nage-
noeg uit maar maakt het bovendien
mogelijk dat alle verzorgers in hetziekenhuis kunnen zien welke me-dicijnen de patiënt gebruikt. De
computer verzorgt bovendien het
voorraadbeheer.

„Er zijn grote veranderingen nodig
en het lijkt verantwoord daarin te
investeren", aldus Vermeij. Hij zei
zich ernstig zorgen te maken over
het onderwijs aan de mensen die be-
trokken zijn bij het verstrekken van
medicijnen. Dat onderwijs schiet te-
kort bij de revolutionaire ontwikke-
lingen in de farmacie, aldus Ver-
meij.

Frederik de Klerk:
ingrijpen in Natal

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president Frederik de Klerk
heeft gisteren verklaard dat zijn re-

gering met alle beschikbare midde-
len zal ingrijpen als het geweld in
het land voortduurt. De president
zei in Kaapstad dat de 'gewelddadi-
ge protesten veel schade aanrichten
en de hervormingen in gevaar bren-
gen. ANC-leider Nelson Mandela
heeft overigens de ontmoeting met
Zulu-chief Buthelezi, die voor ko-
mende maandag op het programma
stond, afgezegd.

In de provincie Natal. waar aanhan-
gers van de Zulu-beweging Inkatha
om de macht strijden met ANC-sup-
porters, woedt een ware burgeroor-
log, die deze week alleen al meer
dan 40 levens heeft geëist. Sinds de
strijd driejaar geleden uitbrak, zijn
er minstens 2500 doden gevallen.
Ook gisteren werd er op verschillen-
de plaatsen nog hevig gevochten, al
leek 's middags in Edendale, de 'val-
lei des doods' die de laatste dagen
op een slagveld leek, een breekbare
rust te zijn weergekeerd.
Inkatha-leiderButhelezi heeft de vi-
ce-president van het ANC, Nelson
Mandela, voorgesteld via een geza-
menlijk optreden de partijen op te
roepen de strijd te staken.
In een verklaring zei de anti-apart-
heidsbeweging ANC echter te ho-
pen dat de ontmoeting op een latere
datum kan worden gehouden, maar
dat de tijd nu nog niet rijp is voor
gesprekken tussen de rivaliserende
groepen.
Mandela zal maandag en dinsdag
weleen bezoek brengen aan de pro-
vincie Natal, in het bijzonder aan
die gebieden waar hevig wordt ge-
vochten.

identificatie
schedels
massagraf
in DDR

" Een Oostduitse
soldaat probeert
delenvan een ske-
let te identifice-
ren in de bossen
buiten het dorpje
Schrnachtenha-
gen ten noorden
van Berlijn. Daar
werd gisteren op-
nieuw een massa-
graf ontdekt,
waarin Duitsers
zijn begraven die
na de Tweede We-
reldoorlog in han-
den waren geval-
len van de Sovjet-
russische gelieime
dienst KGB. De
vondst in de bos-
sen ten noorden
van Berlijn is de
derde binnen een
week. Om de en-
kels van de skelet-
ten werden ver-
roeste metalen
identificatie-
plaatjes gevon-
den. Overleven-
den uit het kaynp
verklaarden dat
dergelijke
plaatjes werden
bevestigd om de
enkels van de do-
den.

Ook CNV-bond
tegen ruimere
openingstijden

UTRECHT - De Dienstenbond
CNV, aanvankelijk voorstander van
ruimere openingstijden voor het
winkelbedrijf, is onder druk van
zijn leden op dit standpunt terug ge-
komen. De bond wil nu proberen
het overleg met overheid, sociale
partners en consumentenorganisa-
ties te heropenen.

Als overleg geen soelaas biedt, zijn
acties niet uitgesloten, aldus voor-
zitter J. Kos van de CNV-bond. De
Dienstenbond FNV heeft al aange-
kondigd tot werkonderbrekingen
en stakingen op te roepen als de
werkgevers in het winkelbedrijf
niet bereid zijn in de CAO de huidi-
ge sluitingstijden te handhaven.
De Dienstenbond CNV dacht met
het compromis over de ruimere
openingstijden (door de week tot
18.30 uur en 's zaterdags tot 18.00
uur) erger onheil te kunnen voorko-
men.

punt uit
Ontucht

Het Amsterdamse gerechtshof
heeft gisteren de 56-jarige
Haagse vrouwenarts N.B. we-
gens ontucht met acht vrouwe-
lijke patiënten veroordeeld tot
een voorwaardelijke gevange-
nisstraf van een jaar. Ook mag
de man vier jaar lang zijn be-
roep niet uitoefenen.

Vrijgelaten
In Italië is de zoon van een in-
dustrieel na zes maanden door
zijn ontvoerders vrijgelaten in
het gebergte van de zuidelijke
provincvie Puglia, aldus de po-
litie. Het is niet bekend of de
ouders het losgeld van 3,2 mil-
joen gulden hebben betaald.

Korthals Altes
Oud-minister van justitie mr F.
Korthals Altes treedt met in-
gang van 1 april toe tot de advo-
caten- en notarissenmaatschap
Nauta Dutilh. Korthals Altes,
die twee ambtsperioden minis-
ter is geweest, zal zijn werk-
zaamheden combineren met
het Tweede-Kamerlidmaat-
schap.

Twintig jaar
Het gerechtshof in Den Haag
heeft gisteren de zogenoemde
metromoordenaar, de 29-jarige
G.S. M. uit Rotterdam, veroor-
deeld tot twintig jaar gevange-
nisstraf en tbs met verpleging.
M. werd schuldig bevonden
aan drievoudige moord en een
poging tot moord. De man
bracht 6 maart vorig jaar in het
metrostation Zuidplein in Rot-
terdam met messteken drie
vrouwen om het leven. Een
vierde vrouw, die zwaar ge-
wond raakte, overleefde het
drama dank zij tijdig medisch
ingrijpen. Wegens een mislukte
relatie wilde M. wraak nemen
op blanke vrouwen.

Trident-2
De Amerikaanse marine heeft
de modernste intercontinentale
raket, de Trident-2, in dienst ge-
nomen. De eerste exemplaren
zijn geplaatst op de onderzeeër
'Uss Tennessee'. De door het
wapenconcern Lockheed ge-
bouwde, 50 miljoen gulden
kostende Trident-2, die wordt
gelanceerd vanaf een onderzee-
boot, kan krachtens overeen-
komsten met de Sovjetunie tot
acht kernkoppen vervoeren.
Het wapen heeft een bereik van
rond 13.000 km.

Nepal
De Nepalese politie heeft giste-
ren met scherp geschoten toen
betogers die meer democratie
eisten gebouwen in brand sta-
ken in een buitenwijk van de
hoofdstad Katmandu. Tien
mensen raakten gewond door
schotwonden, van wie twee
ernstig. Tot dusverzijn officieel
14 mensen omgekomen sinds
18 februari, toen de eerste rel-
len en moorden in verband met
de politieke onrust uitbraken. "Vredesplan
Een Guatemalaanse regerings-
commissie en de verzetsbewe-
ging URNG hebben gisteren
een akkoord getekend voor
'voortzetting van het vredes-proces. Door dit akkoord heb-
ben regering en verzet de basis
gelegd voor 'duurzame, echte
onderhandelingen' over een
einde aan de burgeroorlog die
al 30 jaar duurt en honderddui-
zenden mensen het leven heeft
gekost.

Aanslagen
In de Italiaanse stad Florence
zijn gisteren vier Afrikaanse
straatventers tenauwernood
aan de verbrandingsdood ont-
snapt in de jongste van een
reeks racistische aanslagen. De
vier sliepen in een caravan in
een buitenwijk van de stadtoen
de deur werd opengegooid en
een grote benzinebom naar bin-
nen werd gesmeten. De cara-
van brandde uit voordat de
brandweer ter plekke was,
maar de vier wisten via de ra-
men te ontsnappen.

Trucks
Kerkelijke hulporganisaties
hebben gisteren een beroep op
de internationale gemeenschap
gedaan om nog 100 vrachtwa-
gens ter beschikking te stellen
voor hulptransporten in Ethio-
pië. Er is al 887 ton voedsel naar
het gebied gebracht, dat onder
controle staat van de verzetsbe-
wegingen. Daar kampt een mil-
joen mensen met voedseltekor-
ten.

’Alroholkoe’

Uit een onderzoek van Japanse
landbouwwetenschappers is
gebleken dat met alcohol ge-
voerde koeien een betere vlees-
kwaliteit opleveren. Om dit te
bewijzen gaven de onderzoe-
kers een groep runderen een
speciaal voer te eten waarin vijf
procent alcohol was vermengd.
De 'alcoholkoe' bleek een gro-
tere eetlust te hebbenen sneller
te groeien dan een
geheelonthoudendekoe.

(ADVERTENTIE)

Reree— Specialisten in optiekJongen
Een vertrouwd adres
als u échte kwaliteit

en service zoekt.
Grote keuze in alle genres.
Akerstraat 18A, Heerlen, tel. 714856

61131
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Gun uzelf een dag in Thermae 2000. Gezonde ontspanning in
40.000 jaar jong mineraalrijk bronwater (circa 33°C).
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de weldadige vindt u een bron
watermassage. van weldaad en het
Slechts één van de vele * Thermale binnen- en gezondheidsprogramma dat
mogelijkheden om in buitenbaden u zoekt.
Thermae 2000 te * Whirlpools Wie Thermae 2000
relaxen. * Saunalandschap verlaat, voelt zich als
En dat het hele jaar * Gymnasion herboren.
door. * Solarium
Met eigen heilzame * Auditorium Voor sportmassages, -bronnen (erkend volgens * Yoga / Meditatie kuurbaden en schoonheids-
de normen van de EG). * Hydrogymnastiek behandelingen dient men
De entreeprijs is inclusief D

' ruim van te voren te

het gebruik van alle met " Restaurant reserveren.
een * aangeduide voor- " Sportmassages

. - Kruiden- en Het hele jaar door geopend -
2 c 25 _ modderbaden dagelijks van 9.00 tot
i _____ x -ii - Schoonheidssalon 23.00 uur._5,s uur t 5L- , ,
en een hele dag ’ 48,-. ' BadshoP

THERM/ÉW'Ét
200015^rv

Thermae 2000, Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg a/d Geul, Tel. (04406) - 16060
BRON VAN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST



leidooi voor
tra inspectie

het zuiden
fan onze Haagseredacteur
HAAG - Eén Gewestelijke In-
e voor de Geestelijke Volks-
dheid (GIGV) in Noord-Bra-m Limburg is onvoldoende,
oncludeert de Algemene Re-
nner in haar verslag over 1989.
tis de Rekenkamer is het een
te regio voor een teklein team.
U dan ook een nieuwe (zeven-
■gionale inspectie moeten ko-
n het zuiden van het land. Het
terievan WVC denkt daar mo-
tel in ieder geval niet over.

iGV's moeten alle instellingen
ft gebied van de volksgezond-
'n hun regio controleren. Maar
gebrek aan personeel komt er
praktijk te weinig terecht van

bntrole op de naleving van de
■Hjke voorschriften, terwijl de
druk voor het personeel erg
is. Ook de sterk verouderde

kzinnigenwet waarmee ge-
t moet worden vormt een forse
'-de-weg bij het goed uitvoeren
'e taken.
'et GIGV Noord-Brabant/Lim-
werkten in 1988 zes mensen,

't een woordvoerster van het
Uerie van WVC. Daar zijn in
weliswaar een paar mensen

toegevoegd, maar het totaal is
liet indrukwekkend. Volgens
Woordvoerster van WVC ver-
fde situatie in de zuidelijkere-
chter niet wezenlijk van die in
fidere vijf. Er wordt dan ook
°verwogen het zuidelijke GIGV
'e splitsen. Die aanbeveling
1 overigens al enige jaren voor
jaarverslagen van het zuidelij-
alGV, waar gisteren niemand
'kbaar was voor commentaar.

tepartementen
ruziën over
opvang van
vluchtelingen
'an onze parlementsredactie
: HAAG - De opvang en bege-
'*>g van de 500 jaarlijksdoor Ne-

uitgenodigde vluchtelingen
°opt soms stroef. De Rekenka-
eonstateert in haar jaarverslag

'e oorzaak vooral moet worden
in de competentiestrijd tus-

de vijf departementen, 'met
Jf over de vraag welk departe-

iets extra's moet doenvoor de
en wie voor de kosten

'raait'.

Rekenkamer is positief over de
jftie van de vluchtelingen en de

opvang gedurende de eer-
banden in Apeldoorn. Toch ge-

het af en toe dat het centrum
l staat of de ruimte te klein is
■ het aantal vluchtelingen. WVC
i^at aan de soms gebrekkige in-
i^atie die ze van Buitenlandse

krijgt. De ambtsberichten
die bij Buitenland-

eden binnen komen, bereiken
jV soms te laat.
'er beklagen ambtenaren van

i ?'e Zaken zich erover dat de
eenmaal in Neder-

ig hooguit anderhalfof twee jaar
en begeleid in de gemeenten

(.r 2e wonen. WVC zou daarvoor
i^geld moeten vrijmaken, aldus
i^'e Zaken. Ook meent Sociale
Jjn dat Onderwijs te weinig oog
r| ,voor de specifieke problemen
i$ vluchtelingen. Bij het toe-
tj.en van regelingen, zoals de stu-
y^anciering, is Onderwijs 'te for-

stisch en weinig flexibel.

Bedelacties
Maar de essentie van het probleem zit er-
gens anders. De politieke partijen zitten
vrijwel allemaal nogal krap bij kas. Zij wil-
len allerlei taken uitvoeren, om kiezers
maar natuurlijk vooral de eigen achter-
ban, te interesseren voor de politiek en op
te wekken op hen te stemmen. Daarvoor
houden ze regelmatig bedelacties onder
de leden, maar die leveren niet voldoende
op.
Om de vraag omtrent overheidssubsidie
te kunnen beantwoorden, is het eerst van
belang te weten of politieke partijen een
belangrijke functie vervullen in ons de-

mocratisch bestel. Die vraag moet met 'ja'
worden beantwoord. Bestuurders van po-
litiekepartijen komen veelal via de partij-
organisatie omhoog en kandidatenlijsten
worden door de politieke partijen, op de-
mocratische wijze opgesteld. Maar boven-
dien: het wekken van belangstelling van
de burgers voor de politiek is bij uitstek
een zaak van de partij-organisatie, die
voor een groot deel uit vrijwilligers be-
staat.

Opkomst
Het belang van die laatste taak, is bij delaatste verkiezingen duidelijk gebleken.
Een van de belangrijkste oorzaken van de
lage opkomst bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van vorige week, was het feit
dat de partijen niet in staat zijn gebleken
de belangstelling van de kiezers te mobili-
seren.
Maar nadat is vastgesteld dat de partijen
een belangrijke taak in onze democratie
hebben te vervullen, is daarmee nog niet
gezegd dat ze dan ook maar overheidssub-
sidie moeten krijgen. Er kleven namelijk
nogal wat bezwaren aan deze vorm van
overheidssteun.

Een van de belangrijkste bezwaren tegen
deze steun is het feit dat de politieke par-
tijen (toch al moeilijk toegankelijke bas-
tions) het risico lopen door de subsidie
zich nog meer van de kiezers te vervreem-
den. Immers, wanneer de partijen voor
hun financiën minder afhankelijk worden
van de leden, zal de noodzaak onherroepe-
lijk afnemen om zich op die leden en het
werven daarvan te concentreren.

Stroef
De Rekenkamer achterhaalde ver-
der dat er tot nu toe vrij weinig te-
recht is gekomen van het streven
om het aantal bezwaarschriften dat
belastingplichtigen indienen tegen
belastingaanslagen, te doen dalen.
Ook het voornemen om de bezwaar-
schriften binnen drie maanden af te
handelen wordt niet gehaald. Het
terugbetalen van geld duurt veelal
langer dan een maand vanaf het be-
sluit dat er inderdaad terugbetaald
moet worden. Van alle bezwaar-
schriften is gemiddeld tien procent
toe te schrijven aan administratieve
fouten van de belastingdienst zelf.

Ledental
Dat bezwaar is weliswaar te ondervangen
door de subsidie te baseren op het aantal
leden van een partij, maar de vraag is of
dat wel redelijk is. De echte aanhang van
politieke partijen wordt namelijk bepaald
tijdens verkiezingen en dus is er veel voor
te zeggen op grond daarvan de subsidie
vast te stellen. Bovendien bestaat het ge-
vaar van agressieve ledenwerfcampagnes
met cadeautjes of kortingen op het lid-
maatschapgeld, om maar voor zoveel mo-
gelijk staatssteun in aanmerking te ko-
men.

De Centrum-Democraat Janmaatkomt de
eer toe het bovengenoemde bezwaar te-

gen overheidssteun voor politieke partij-
en naar voren te hebben gebracht, tijdens
het korte Kamerdebatje deze week. Het
komt niet vaak voor dat er zinnige teksten
uit de mond van deze ultra-rechtse volks-
vertegenwoordigerkomen.

Merkwaardigerwijs is het dezelfde Jan-
maat die mede de oorzaak is van de huiver
bij de andere politieke partijen om tot
overheidssubsidiëring van de politieke
partijen over te gaan. Als zij dat krijgen,
krijgt deverwerpelijke partij van Janmaat
die subsidie ook. En nu wil het geval dat
juist Janmaat verklaard tegenstander van
overheidssteun voor politieke partijen is.

binnen/buitenland

Ambtenarenfiscus’regelden’eigenaanslagen

Rtekenkamer kritisch
over belastingdienst

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Er moet hoe dan ook iets veranderen bij de be-
lastingdienst. De dienst, waar 30.000 mensen werken, laat nu te
veel steken vallen. Dit zei de president van de Algemene Re-
kenkamer, Kordes, gisteren op een persconferentie bij de pre-
sentatie van het jaarverslag 1989. Kordes wees erop dat de be-
handeling van bezwaarschriften bij de belastingdienst te wen-
sen overlaat, dat de interne controle niet goed is en dat ook fy-
sieke controle buiten de dienst nietgaan zoals het zou moeten.
„Men is zich ook wel bewust van de problemen en het belang
ervan," aldusKordes. „Er is intern veel in beweging. Men is be-
zig."

De president van de Rekenkamer
noemde het feit dat belastingambte-
naren eigen belastingaanslagen of
aanslagen van familieleden behan-
delden 'onbehoorlijk. Volgens hem
was men 'uit de bocht gevlogen. In
deeerste zes maandenvan 1989 ging
het om vijf ambtenaren die een
eigen aanslag behandelden. Op zich
geen hoog cijfer maar, aldus Kor
des, 'het feit op zich is verontrus
tend'.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) heeft inmiddelseen ein-
de aan die situatie gemaakt. Alle
aangiften van ambtenaren van een
inspectie worden nu afgedaan door
een speciaal aan te wijzen ambte-
naar. Diens werk wordt gecontro-
leerd door de interne accountants.

De Rekenkamer uit ook kritiek op
het rendement van het werk van de
fiscale inlichtingen- en opsporings-

dienst (FIOD). Het rendement is on-
duidelijk. De dienst verstuurt jaar-
lijks weliswaar 600.000 berichten
aan de belastinginspecties maar een
groot deel daarvan wordt alleen op
stapels gelegd. De FIOD zelf trekt
niet na wat er met de berichten ge-
beurt. Staatssecretaris Van Amels-
voort heeft beterschap beloofd.

Renbanen willen einde van 'Schaesberg

Gegroeid
Het aantal inspecties van de over
heid is in de loop der jaren sterk ge

groeid. Hun werk varieert: de uit
1801 daterende Onderwijsinspectie
moet toezicht houden op de nale-
ving van tien onderwijswetten. De
inspectie voor de drankwetgeving
hoeft op de naleving van slechts een
wet toe te zien, terwijl de Algemene
Inspectie Dienst van het ministerie
van Landbouw het grootste aantal
wetten controleert: 53. De grootste
dienst is de keuringsdienst voor vee
en vlees met 1500 arbeidsplaatsen.
De gezamenlijke inspecties (8150 ar-
beidsplaatsen) geven jaarlijks drie-
kwart miljard gulden uit.
Een deel van de onderzochte in-
specties klaagt steen en been over
de omstandigheden waaronder het
zijn werk moet doen. Tien inspec-
ties vellen een 'negatief oordeel'
over het eigen werk. Het gaat om de
diensten, 'waarmee grote maat-
schappelijke belangen gemoeid
zijn', zoals de luchtvaart, de geeste-
lijke volksgezondheid, arbeidsom-
standigheden en het milieu. Veertig
van de 213 wetten worden nooit ge-

controleerd, voor 21 andere wetten
wordt een 'personele inzet van min-
der dan een mensjaar' geleverd.

De knelpunten die de inspecties on-
dervinden, hebben talloze oorza-
ken. Vaak is er tekort aan personeel
of te weinig geld. Veel inspecties
hebben het te druk met keuringen
en het afgeven van certificaten,
waardoor ze nauwelijks aan ander
werk toekomen. Algemene klacht is
dat de wetsteksten te weinig reke-
ning houden met de maatschappe-
lijke praktijk en dat de bevoegdhe-
den van de diensten onvoldoende
zijn.

De Rekenkamer concludeert even-
wel ook dat de jaarverslagenvan de
inspecties zelf vaak onvoldoende
zijn, het intern management te wen-
sen over laat en het aan een 'strate-
gische visie' op het eigen werk ont-
breekt. De tarieven van de inspec-
ties dekken bovendien vaak de ge-
maakte kosten niet.

Vakcentra doen
minderheden en
vrouwen tekort

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Vrouwen, minderheden en gehandi-
capten worden niet of nauwelijks begeleid als ze
worden bijgeschoold op de vakopleidingen voor
volwassenen. Er zijn geen speciale programma's of
extra cursussen voor deze mensen opgezet. Even-
min wordt iets extra's gedaan om hen aan een baan
te helpen. Het merendeel van de vakcentra ver-
zuimt hierover afspraken te maken met arbeidsbu-
reaus. Deze conclusie trekt de Algemene Rekenka-
mer in het jaarverslag over 1989.
De vakcentra zijn vorig jaar opgericht om werklo-
zen en WAO'ers via (bij-)scholing in technische en

administratieve beroepen aan werk te helpen. De
Rekenkamer twijfelt aan de effectiviteit van de op-
leiding aangezien het merendeel van de vakcentra
geen idee heeft van de kwaliteiten van de cursisten.
Er wordt gemakshalve uitgegaan van een 'elemen-
taire basisvorming. De opleiding is daardoor veel
te algemeen en te weinig gericht op de behoeften
van de cursist. De Rekenkamer verbaast zich er-
over dat er geen cijfers zijn over de effectiviteit van
de cursussen.

Om überhaupt aan die opleiding te mogen begin
nen, moet de werkloze nog vijf maanden wachter
nadat hij is toegelaten. Voor 30procent is de wacht
tijd zelfs langer dan een halfjaar. Dat duimen draai
en werkt 'bijzonder demotiverend', meent de Re
kenkamer. Het wachten mag niet langer dan eer
week duren.
De Rekenkamer wijst ook op de mogelijkheid van
fraude bij de centra. Er wordt nu onvoldoende ge-
controleerd of de 20 miljoen gulden die jaarlijks be-
schikbaar is voor het inhuren van instructeurs te-
recht wordt uitgegeven. In het algemeen vindt de
Rekenkamer de administratie en de interne contro-
le bij de vakcentra 'gebrekkig.

Subsidie politieke
partijen: zaak met

haken en ogen

DEN HAAG - Moeten politieke partijenworden gesubsidieerd door de overheid?
Dat is de vraag die door de voorzitters van
de vier grote partijen is opgeworpen in
een gesprek met minister Dales (Binnen-
landse Zaken). Die voorzitters vinden,
weliswaar schoorvoetend, van wel. Aan
die overheidssteun zitten, als deze er ooit
komt, nogal wat haken en ogen. Het is ook
niet voor niets dat minister Dales eencommissie onder leiding van de Leidse
hoogleraar Van den Berg een jaar de tijd
heeft gegeven om het probleem te bestu-
deren en met een advies te komen. Voor-
lopig horen wevan dit onderwerp voorlo-
pig niets meer.

Aan het voorstel zit om te beginnen een
staatsrechtelijk kantje, door het GPV-Ka-
merlid Schutte naar voren gebracht.
Sinds wanneer, zo vroeg hij zich af, voert
een minister 'het gemeen overleg' met
partijvoorzitters en niet met partijverte-
genwoordigers in het parlement? Een in-
teressante vraag, die door de minister wat
al te gemakkelijk werd afgedaan met het
antwoord dat politieke partijen, net als an-
dere organisaties, een gesprek met haar
kunnen aanvragen.

Verhullend
Om algemene subsidiëring van politieke
partijen te voorkomen, wordt wel voorge-
steld om specifieke activiteiten, zoals
scholing en wetenschappelijk onderzoek,
voor steun in aanmerking te laten komen.

Maar dat is te verhullend. Geld dat de par-
tijen nu voor die activiteiten uitgeven, kan
na subsidie door de overheid voor andere
zaken worden gebruikt, waarmee de par-
tijen op verkapte wijze toch een algemene
subsidie krijgen. Als wordt overgegaan
tot steun aan partijen, dan maar in volle
openbaarheid en met weging van alle ar-
gumenten die daarbij een rol spelen. En
dat past het niet zich te verschuilen achter
specifieke, door iedereen als belangrijk
erkende, activiteiten van de partijen.

Subsidie leidt snel tot de verdachtmaking
dat politici en hun partijen mekaar wat
toestoppen. Dat verwijt is onterecht, maar
laadt op het parlement de plicht dit soort
discussies in volle openbaarheid en open-
hartigheid te voeren.

henri kruithof

Geen controle op veertig van de 213 wellen

Tien inspecties negatief
over het eigen werk

Vervolg van pagina 1

HEERLEN/DEN HAAG - De Re-
kenkamer onderzocht detoestand
bij 28 inspecties, variërend van
het staatstoezicht op mijnen tot
de onderwijsinspectie, de keu-
ringsdienst van waren en de loon-
technische dienst. Hun taak is te
controleren of wetten wel door
burgers en bedrijven nageleefd
worden. De Rekenkamer conclu-
deert dat er 'sterke aanwijzingen'
zijn dat de inspecties hun werk
onvoldoende kunnen doen: Zo
komt de Rijksdienst voor het
Wegverkeer niet toe aan de ver-
plichting drie procent van de
APK-keuringen van personenau-
to's te controleren.

Inwoners van Tallinn
zwaaien met vlaggen,
als zij de pas gekozen
Estlandse volksverte-
genwoordigers die zich
op het balkon van een
regeringsgebouw ver-
zameld hebben, toejui-
chen. Donderdag werd
in Tallinn de eerste ver-
gadering van de Est-
landse Opperste Sovjet
gehouden. Ook Estland
streeft naar herwin-
ning van de onafhan-kelijkheid, die het in in
1940 verloor, toen het
land onder Stalin
geannexeerd werd.

(ADVERTENTIE)

EXCLUSIEVE KEUKENS EN TEGELS
Den Hoekstraat 4, Stem telefoon 04490-33536
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dekkeruitslapen,
kkkerbmnchen,

v he&jnkezondag!

J'i,„^*at anders met de zondag. Slaap lekker
et g ** er iets moois van en kom brunchen in
Nt c

l"d Hotel. Tussen 12.00 en 15.00 uur
Sr, 'n ""gebreid feestelijk buffet voor u
Jj*Or,j Ct dc 'eerste vis- en vleesgerechten en
I *Pi"* 2°etC Cn zoute lekkCTn'j*n'
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.^rp Voor kinderen maken wij
trliiL- gulden plus een kwartje van

>Xc zondag!

"^-PULLMAN
GRAND HOTEL

*****
n Heerlen

& k«m °°rd ". 64 11 GE Heerlen, tel.045-713846.Oo' 'elèfo °°!ZKn va" had.douche, toilet.KTV,
"■ broekenpers, minibar en haarföhn.
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MAASTRICHT
Sint Jacobstraat 4,
tel. 043-210944.



I lente! N.
Het is weer lentetijd, dus tijd voor de tuin.

Om te planten, te veranderen en nieuwe ideeën toe te passen.
Ook nu detijd om het komplete aanbod van EUROPATUIN te bekijken.

De verscheidenheid is groot!
Schroom niet en maak gebruik van ons advies. s-—^S

I°TEußOPgTujjmJ
Z.O.L. BUITENBEDRIJVEN Europaweg Zuid 401

I 1 ««.\\\ W\ ««»**» I 6374 XP Landgraaf Telefoon: 045-324444

■HHIHB I Voor aankoop
{■■ I caravan, meubels,
*jU I vakantie etc.

-\ T^^^^—* I l"en'n9en vanafI _1\ ijLjvJ^fl I / 5000- - ’ 50.000-

Aflossingen vanaf 36 mnd. Ook als u
nog geen 72 bent kunt u aanvragen.
Kwijtschelding bij overlijden. *^0^Bel ons even. \_^^^^ W
Ook voor leasing - zakelijk en privé TL\\\j^
setiakawan
financieringen bv.
Oerlesestraat 150 - Tilburg
Tel. 013-350105 - Na 17.00 uur: 045-720755
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I Eurocasions: de
Sondaghs-kinderen
onderde occasions.
\__\Eurocnsion
Voor'nCitroen ishet altijdSondagh.
AutobedrijfSondagh B.V. De Koumen34-36 Heerlen 045 (22 3300)
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Onze opening op 6 april in Praxis-Beek 1
vieren we 10 dagen lang met een 'GRATIS* VAATWASSER

I ZELF KIEZEN WAT DE PRIJS p
VAN ÜW KEUKEN WORDT *

U kiest zelf wat de prijs van uw keuken BF"""^! IDEALE KEUKEN lÜ

Wy hebb^alsTmgetmportS I- "--"" " ""&..« «SI ÉêêêêêM elementen zijn op maquette scha 6 '
merken) bedongen dat de keukens planover- _M__ _ -jH lop 8 aanwezig, waardoor uzelf iflHei
pakt (ongemonteerd) binnen komen. Dat ■* »*-'■ '«^flffir^Jß ÜP» reële keuken metons kunt naboot- th:
scheelt veel kosten aan internationaal ver- f — "_' '>-— .■ - - fßSmWS_mfm *'^'*~__\ --_~_

sen Want een wlllekeurl9e 4

La Belle Vie Beek BV I I I >t/j)| lI>TAII \ JtVI JgJ/!"^t~H" 1 . |S
DSM straat 5 BEEK ] ( £/\4--Q/JHr^_fj /|*/j/»J--H- SESSiï*ïï,I Tel: 04490-76455 £ É__J. l/VX "l/i^//^> \I/€aO +h f% -* vZSSer kadoID^^T^ OCI^C/C' T_}r(JKyt/WslZ/. \r\ M/TS—J-f ot de helft van de waarde 8
U vindt ons in de ■ rfifM F MOO.STeTegÊn DE SCHERPSTE PRIJS ' ««<'**->-"'«"*
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GEMEENTE ||| MEERSSEN

Het college van burgemeester en wethouders van
Meerssen maakt bekend dat door de aanschaf van
nieuw materieel, het volgende te koop wordt
aangeboden:

a) Dodge vrachtauto bouwjaar 1979;
b) aanhangzoutstrooier bouwjaar 1976;
c) sneeuwploegen (2 stuks);
d) JCB graafmachine bouwjaar 1976.

Voor bezichtiging en verdere informatie kunt u zich
wenden tot dhr. J. Last van de afdeling openbare
werken, tel. 043-661780. Gegadigden kunnen een
schriftelijk bod uitbrengen, gericht aan het college
van burgemeester en wethouders, postbus 90,
6230 AB Meerssen.

6107

FORMULE I
. OP DE GRASMAT^

Technologische
voorsprong opFormule I
circuits. Basis voor alle
Honda gazonmaaiers.
Voor elk gazon is er wel

een Honda.
HONDA

HMECHANISATIECENTRUMfrissen
TEL 04406-40253*

VALKENBURG A/D GEUL
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ECHT ONZE LAATSTE ?
OPHEFFINGSUITVERKOOP

te;van een zeer mooie collectie olieverfschilderijen hir
Prijzen compleet met prachtige bijpassende lijsten da

’45,- ’6O,- ’75,- ’145,- i
’175,- ’275,- ’350,- f;

HEDEN ZATEDAG 31-3-1990 van 10.00 tot 17.00 uur in: b.a
Gemeenschapshuis Neerbeek te Neerbeek j

Callistusplein 9, Café "Oos Heim" 5
Vrije toegang met uiteraard geheel vrijblijvend een kopje koffie U

Georganiseerd door Schilderijen 't Penseeltje Eindhoven, k\
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ntastiseh
gruwelijke details waren af-

uit de mond van een 13-
-£e jongen, een van de minder-en die volgens de politie be-
öien waren geweest bij de aan-
,°E> Keith Blakelock. De jongen
zijn verklaring afgelegd, na-

Wj drie dagen lang, slechts ge-
fd in zijn onderbroek, door re-

was verhoord. Gedu-
?e die dagen werd hem het

op juridische bijstand ont-
'l zelfs werden de ouders niet
plicht over de arrestatie vanNoon.

Rechter schoof de verklaring
.de 13-jarige verdachte, die zo
~;d was uitgemeten in de Sun
5e andere boulevardbladen, als
l en 'ongeloofwaardig'
l^ zijde. Scotland Yard-recher-
ullr Meivin, die het onderzoek
jj geleid, kreeg van de rechter
yernstige reprimande voor zijn
repzoekstechnieken.

Met het wegvallen van de verkla-
ring leek de positie van 'bendelei-
der' Silcott sterker te zijn gewor-
den. Silcott had altijd volgehou-
den dat hij op de bewuste avond
in het geheel niet ter plaatse was
geweest, en de 13-jarige jongen
was de enige geweest die tegen
hem had getuigd. Nu had de aan-
klager eigenlijk niets meer: geen
getuigenverklaring, geen bewijs-
materiaal, geen met bloed be-
smeurde kledingstukken, geen fo-
to's, geen wapens, geen vingeraf-
drukken.
Maar op 19 maart 1987 werd
Winston Silcott tot 30 jaar cel ver-
oordeeld. De jury volgde de uit-
spraak die weken daarvoor al in
de boulevardpers was gedaan en
oordeelde: 'schuldig'!

Nieuwsgierig
Engin Raghip was op de fatale
avond van de 6de oktober 1985
met zijn neefonderweg, toen zij in
Tottenham op een groot aantal po-
litiewagens stuitten. Uit nieuws-
gierigheid volgden zij de politie-
wagens en aangekomen bij het
zwarte getto, stapten ze uit.
„In de chaos verloor hij zijn neef
uit het oog en omdat hij geen geld
op zak had, moest hij later naar
huis lopen," zegt zijn vrouw Sha-
ron. „Hij kwam op kwart over tien
thuis van een wandeling die min-
stens drie kwartier vergde. Mijn
man kan dus nooit bij de aanval
op Blakelock, die om tien uur
plaats vond, betrokken zijn ge-
weest."

Ruim twee weken na de moord
werd Engin Raghip gearresteerd -een oude jeugdvriend had zijn
naam genoemd. Vijf dagen lang
werd hij verhoord, een verzoek
om een advocaat werd geweigerd.
Uiteindelijk zette Engin Raghip
zijn handtekening onder een door
de politie opgestelde verklaring.
Ja, hij was op de plek des onheils
geweest, hij had met stenen ge-
gooid, hij had meegeholpen om
auto's omver te werpen. Maar hij
was niet betrokken geweest hij de
aanval op Blakelock.
„Mijn man kan lezen noch schrij-
ven," zegt Sharon. „Hij heeft een
ernstige vorm van dyslexie, als ge-
volg waarvan hij leest op het ni-
veau van een zesjarig kind. Daar-
om wilde hij aanvankelijk hele-
maal niets tekenen. Maar nadat
hem was gezegd dat mij of ons
tweejarig zoontje wel eens iets
kon overkomen, heeft hij toch die
handtekening gezet."

’Evenmee’

Op 12 november 1985 werd Rag-
hip tegen borgtocht vrijgelaten.
Een maand later stonden twee
agenten voor de deur. „Mijn man
moest nog even mee naar het bu-
reau. Er was niets aan de hand,
zeiden ze." „Hij zou alleen aange-
klaagd worden wegens verstoring
van de openbare orde. Over een
uur was hij weer thuis."
Engin Raghip is nooit meer thuis-
gekomen. Op 19 maart 1987, bijna
anderhalfjaar later, werd hij tot 20
jaar celstraf veroordeeld wegens
moord op Blakelock. Opnieuw: er
was geen bewijsmateriaal, er was
geen bloed, er waren geen vinger-
afdrukken, er was geen bekente-
nis van moord.

Anderhalf jaar na zijn veroorde-
ling werd Raghip onderzocht door
de vermaarde IJslandse psycho-
loog dr. Gudjonsson. Zijn conclu-
sie leek de deur te openen naar
een hoger beroep. Raghip, zo ont-
dekte dr. Gudjonsson, had een in-
telligentie-quotiënt van 74. De
verklaringen die hij tegenover de
politie zou hebben afgelegd (en
die niet op de band waren opgeno-
men) over het gooien met stenen,
waren medisch gezien ongeldig

bewijsmateriaal. Aan een zwakbe-
gaafd iemand als Raghip, zo
meende de psycholoog, kan door
geroutineerde rechercheurs ge-
makkelijk dat soort verklaringen
worden ontlokt.

De rechter oordeelde dat er geen
grond was voor hoger beroep.

Als we naar de deur lopen, vraagt
Sharon plotseling: „Ken je het
verhaal van de Sharpville Six? Ze
werden ter dood veroordeeld, niet
omdat ze een politieman hadden
vermoord, maar omdat ze tijdens
de moord ter plekke waren. Maar
dat was in Zuid-Afrika, en de hele
wereld heeft tegen hun veroorde-
ling geprotesteerd. Wat mijn man
hier in Engeland is overkomen, is
precies hetzelfde."

" Voorpagina van deSun op de dag van deveroordeling van Silcott: 30 jaaren hij glimlachte.

Vijandig
In de Broadwater Farm-zaak
stond de politie voor een welhaast
onmogelijke opgave. De verhou-
dingen met de zwarte gemeen-
schap, die altijd al koel waren ge-
weest, waren ronduit vijandig ge-
worden door een ongelukkig inci-
dent op de dag, voorafgaand aan
Blakelocks dood. Op zoek naar ge-
stolen goederen was een politiepa-
trouille wat al te driest een woning
binnengedrongen, en de bejaarde
bewoonster was aan een hartaan-
val gestorven.
Na de moord op depolitieman, de
culminatie van een avond vol
massale vechtpartijen tussen poli-
tie en jongeren, had niemand iets
gezien of gehoord. De politie was
erop gebrand de daders te vinden
van de laffe moord op een geliefde
collega, maar de medewerking
van de buurtbewoners was nihil.

Hoewel meer dan 300 verdachten
werden gearresteerd, lukte het
niet om harde bewijzen tegen hen
boven water te krijgen. Reageer-
den de rechercheurs hun frustatie
af door de verdachten te intimide-
ren? Volgens rechter Hodgson in
een aantal gevallen zeker.

Daar was bijvoorbeeld de merk-
waardige bekentenis van de 17-ja-
rige Howard Kerr. Hij werd tweeë-
neenhalve dag lang ondervraagd

zonder dat hij contact mocht op-
nemen met een advocaat ofzijn fa-
milie. Aanvankelijk verklaarde hij
dat hij op de bewuste avond in
Windsor was geweest, op een
feestje. Uiteindelijk legde hij ech-
ter een 'bekentenis' af, waarin hij
de namen van 20 relschoppers
(waaronder die van de moorde-
naar) noemde en de plaats waar de
molotov-coctails waren gemaakt.

Maar eenmaal in de rechtszaal ver-
klaarden zeven onafhankelijke ge-
tuigen datKerr echt op het feestje
in Windsor was geweest. Rechter
Hodgon verweet de politie 'onder-
drukking van verdachten' en liet
de jongen gaan. Buiten zei Ho-
ward Kerr: „Ik was bang, daarom
vertelde ik hun wat ze wilden we-
ten."

Eigenlijk tegen beter weten in
vecht Sharon Eghip door voor de
vrijlating van haar man. „Nu de
rechter behandeling in hoger be-
roep heeft afgewezen, is die weg
afgesloten. Alleen als ik erin zou
slagen nieuw bewijsmateriaal te
vergaren, heeft het zin een nieuw
verzoek in te dienen. Maar dat is
onmogelijk, tenzij de echte moor-
denaars zich bij mij melden."

Nadat Sharon alle juridische mo-
gelijkheden afgetast had, deed de
mensenrechten-organisatie Am-
nesty International een klem-
mend beroep op de minister van
Binnenlandse Zaken om de zaak
te heropenen. Maar de minister,
de enige autoriteit die de rechters
nog kan dwingen zich opnieuw
over de zaak te buigen, weigerde.

Heropening van het proces zou
politieen rechtelijke macht in dis-
krediet brengen.

binnen/buitenland

chandalen volgen elkaar in steeds hoger tempo op

Imago van de bobby
staat op het spel

IDEN - Politieman
h Blakelock was die
ld naar het getto in
rd-Londen gestuurd,
r enkele uren eerder
i collega's bijna waren
enigd. Zijn fout was
bij uitgleed in de mod-
bij een van de beton-
flatgebouwen die als
lumenten van moder-

J rampspoed uit het
Je Tottenham oprezen.
ifien enkele seconden
f hij zich omringd door

140-taljongeren, de
sten zwart, sommigen
askerd. Er werd met
hetes op hem ingesla-
messen flitsten door

lacht. Keith Blakelock
'f om kwart over tien
e modder; zijn ontziel-
ichaam telde meer dan
teekwonden. Het wasktober 1985

eactie van hetLondense poli-
'rps was ongenadig; Keith
een geliefde collega. Driedui-
manschappen werden op de
gezet, en bijna elke nacht

'den debewoners van de grau-
-1 flatgebouwen het onheilspel-

* 6 geluid van politielaarzen op

" galerijen, gevolgd door het la-
I i van mokers en deuren die
Plinterd werden. Pas in mei,

1 een halfjaar later, keerde de
Weer in het getto dat bekend
d onder de rustieke naam
9dwater Farm.

'l januari 1987 begon het pro-
tegen Winston Silcot, Engin
■lip en Mark Brathwaite. De
'lacht: moord. Aanvankelijk
ook nog drie minderjarige

tens hetzelfde misdrijf ten las-
klegd, maar de rechter vond
door de politie vergaarde be-
*nateriaal te onbetrouwbaar
«en zelfs maar in de beklaag-bank te laten plaatsnemen.
Wes een maand later - het pro-

nog in volle gang- bracht
klands meest gelezenkrant de
[ste foto in de machete-moord-
►H Vanaf de voorpagina keek
lachende Winston Silcott de
jtoljoen lezers van de Sun aan.
"ekst: „Silcott, 27, behoorde tot
50-man sterke bende die pro-
We het hoofd van de politie-

te hakken... Openbare aan-
ter Roy Amlot zei dat de ge-
ëerde relschoppers met een
Pete op Blakelock inhakten -de bedoeling om het hoofd
[de romp te scheiden en het op
Nok door de wijkte tronen om
Pidere politiemannen de be-
"ftpen."

Beklaagdenbankje
De bobby heeft, zo moet de rede-
nering ter ministerie hebben ge-
luid, de afgelopen maanden al
vaak genoeg in het beklaagden-
bankje gezeten. Het was vorig jaar
begonnen met de invrijheidstel-
ling van de 'Vier van Guildford',
vier leren die tot levenslang ver-
oordeeld waren wegens bomaan-
slagen op cafs in Woolwich en

Guildford. Bij nader inzien was de
rechter tot de slotsom gekomen
dat het kwartet onschuldig was;
voor de betrokkenen was het
slechts jammer dat dit besef pas
was doorgebroken 15 jaarnadat zij
de celdeuren achter zich in het
slot hadden horen vallen.

Eind februari van dit jaar stapte
ook Hassan Khan zijn vrijheid
weer tegemoet. Hij had 14 maan-
den uitgezeten van een celstraf
van 15 jaar. Khan was destijds
schuldig bevonden aan het plegen
van een roofoverval op een bank,
maar in hoger beroep oordeelde
derechter dat de politie de bewijs-
last op wel erg creatieve wijze had
bijeengesprokkeld.
Hoe creatief, onthulde Khan ter
zitting. Op het politiebureau was
hij ontkleed en gedurende ander-
half uur geschopt en geslagen.
Terwijl hij naakt op een stoel zat
met negen politieagenten om zich
heen, werd hem een pen in de
hand gedrukt en kreeg hij het be-
vel een door de politie opgeschre-
ven 'bekentenis' te tekenen.
Khan weigerde, maar de rechter
veroordeelde hem niettemin tot 15
jaar cel. „Ik werd berecht en ver-
oordeeld op het politiebureau. Het
gerechtshof zette er klakkeloos
zijn stempel op," zei Khan. „Ik zal
proberen de draad van mijn leven
weer op te pikken. Maar ik kan die
verloren jaren nooit meer terug-
krijgen. Die zijn mij afgenomen
door de politie en niemand kan ze
me nog teruggeven." Khan ver-
dween uit de publiciteit, anderen
traden in de schijnwerpers.

In 1979 beloofde de pas gekozen Margaret
Thatcher: „De conservatieve regering zal meer
geld uittrekken voor misdaadbestrijding, zelfs
als elders bezuinigd wordt."
De premier heeft woord gehouden. Het aantal
politiefunctionarissen steeg van 110.000 tot
125.000. De uitgaven ten behoeve van het korps
groeiden met 52 procent. Er kwamen betere en
meer wapens. De salarissen stegen bijna
tweemaal zo snel als de inflatie, zodat de
gemiddelde Londense bobby nu jaarlijks met
30.000 gulden meer thuiskomt dan een
onderwijzer.
Wat echter daalde, was het respect voor de
bobby. Dertig jaar geleden werd hij nog op
handen gedragen door acht op de tien Britten,
anno 1990 roept oom agent bij de halve
bevolking gemengde gevoelens op.
Vorig jaar werden vier leren vrijgelaten, nadat
zij 15 jaarvan hun levenslange gevangenisstraf
hadden uitgezeten - de politie bleek destijds
een bekentenis afgedwongen te hebben. Om
dezelfde reden claimen de 'Zes van
Birmingham' nu hun vrijheid. Ze zitten al
vijftien jaar achter de tralies voor
bomaanslagen op twee pubs, misdaden die ze
waarschijnlijk niet hebben gepleegd. Deze
week onthulde een Granada-documentaire de
namen van de echte daders: vier IRA-leden in
Dublin.
Mishandeling van verdachten, het fabriceren
van 'bekentenissen', de politieman op de stoel
van derechter; de vraag is: betreft het een enkel
bedrijfsongeval of is het wetmatigheid?

Loer gedraaid
Een politieman die tot 17 jaar cel
was veroordeeld voor een samen-
zwering tot roofoverval, bleek om
onduidelijke redenen een loer te
zijn gedraaid door collega's. De
collega's hadden bekende crimi-
nelen in Manchester smeergeld
verstrekt in ruil voor hun getuige-
nis tegen agent Corley. Om die ge-
tuigenis extra geloofwaardig te
maken, hadden ze biografische
gegevens verstrekt over Corley,
zodat het leek of ze de agent per-
soonlijk kenden. Kort voor de
identificatietest werden ook nog
foto's uitgereikt van het slachtof-
fer. De opperrechter van het Hof
van Beroep noemde het gedrag
van de collega's 'bijna ongeloof-
lijk.

Wie zich niet verbaasd zal hebben
bij het lezen van de rechtbankver-
slagen, was Kevin Sarbutts. Hij
verscheen enkele dagen later voor
het Hofvan Beroep om een getui-
genis in te trekken die een zwarte
man veroordeling tot levenslange
celstraf had opgeleverd. De zwar-
te man zou tijdens het carnaval
van Notting Hill (Londen) een
blanke standhouder met een mes
hebben omgebracht.

Echter: op het politiebureau was
er een deken over zijn hoofd ge-
gooid, waarna de betrokken agent
hem met enkele harde trappen in
het middenrif de modernste ver-
hoortechnieken demonstreerde.
„Je zult ons helpen, klootzak, en
zo niet, dankrijg je nog meer," had
de agent hem toegeschreeuwd.
Ook was hem 6500 pond aan
steekpenningen beloofd als hij de
gevraagde getuigenis wilde afleg-
gen.
Kevin tekende de verklaring en
kreeg zijn beloning in de pub, hoe-
wel de betrokken agent 500 pond
in eigen zak stak „om een rondje
te geven." Maar uiteindelijk kreeg
hij last van zijn geweten en stapte

naar Vrouwe Justitia. Intussen
had de 'zwarte moordenaar' reeds
twee jaar lang de wereld bezien
vanachter de tralies.

" SHARON RAGHIP
..mijn man kan het nooit

gedaan hebben...

Imago
De schandalen die elkaar in een
steeds hoger tempo opvolgen (bij
het Hof van Beroep lopen nog ze-
ven van soortgelijke zaken), heb-
ben bij de politie groteonrust ver-
oorzaakt. Op het spel staat het
imago van de bobby, de politie-
man die in de herinnering van
heel oude Britten voortleeft als
een behulpzame en altoos vrien-
delijke oom agent. In 1959 had 83
procent van de bevolking nog
groot respect voor de bobby, der-
tig jaar later is dat percentage ge-
slonken tot 43.
Er wordt koortsachtig geschaafd
aan een beter imago. Voor agenten
die het niet zo nauw nemen met de
ethiek, is geen plaats meer. Het re-
cherchebijstandsteam ('Serious
Crime Squad') in de Midlands, dat
verantwoordelijk was voor de
meeste dwalingen, is opgeheven.
In Londen werden vorig jaar 30
agenten ontslagen wegens over-
treding van de beroepscode. Er
gaan stemmen op voor de terug-
keer van de 'bobby on the beat', de
aloude agent diete voetzijn ronde
doet.

Maar terwijl de politieleiding de
troepen tot de orde roept, neemt
in de publieke opinie de kritiek
toe op het korps als efficiënte be-
strijder van misdaad. Nog geen 40
procent van alle gerapporteerde
misdrijven in Londen wordt opge-
lost. Het zou deze kritiek zijn die
sommige politiemannen ertoe ge-
bracht heeft om verdachten te in-
timideren en bekentenissen te 'fa-
briceren.

Daarmee is de gegoede burgerij
steeds meer gaan twijfelen aan de
integriteit van de sterke arm. El-
ders, in de zwarte gemeenschap-
pen, gaapt in een diepe kloof tus-
sen bevolking en politie. In een
van Londens troosteloze getto's
verwoordt een opschrift bij dé
pub de mening van velen: „Als je
van ham houdt, houdt je ook van
politieagenten - gesneden!"
Een wat oudere bobby gebruikt
liever een understatement: „Toen
ik 28 jaar geleden in dienst trad bij
de Londense politie, was het: wrj
en het publiek tegen de misdadi-
ger. Nu is het wat meer een drie-
hoeksverhouding geworden."

cees van zweeden

(ADVERTENTIE)

) j 1 f perfectie tot in het kleinste detail/ / / —>rational</ II I DE KEUKEN

/keukenstudio nuth b.v. /
/ / /’ / / ’ . Uw Rational-dealer:

’ ’ ’ ’ M.A. van Tilburg, Deweverstraat 11I I I I (naast gemeentehuls), Nuth, tel. 045-244610
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Kom kijken naar
deniexn/yePWLnE

varimatic, een i*-*-—^_ /
echte PFAFFaIs ACTIE-
MODEL met groot prijs-
voordeel. Gun uzelf nu de a^Ar*7y "7/luxe van een echte kwali- """'"" "»
teitsnaaimachine, "made in Germany", inde
nieuwste uitvoering, kompleet, sterken dege-
lijk, gemakkelijk te Dedienen. Kom kijken
naar de PFAFF varimatic, maar haast u want
het aantal machines voor deze voorjaarsactie
is beperkt... en op isop!

SREESINK
Emmaplein 3

Heerlen. Tel.: 045-712949

GROTERE MAAT?
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST.

_m!\
__M ■

* , Mode met n maatje
ft) K C^V^^" meer (maten 4°-58)
f /èK^^ Geleenstraat 74,
l /V^ S Heerlen, tel. 045-718030

Repareer zelf uw dak!
Wij helpen u daarbij door doelgericht,
vakkundig advies en vervaardiging van
koper, zink en aluminium dakranden op
maat (bijv. goten,
schoorsteenbekledingen,
muurverbindingen enz., bijv. zink 0,7 mm,
geknipt en afgekant, formaat = 0,20 m,
lopende meter DM 8,90.

/mm
BEDACHUNGEN
GmbH
Bedachungsartikei
Geilenkirchener Strafte 29
5133 Gangelt-Birgden
Telefon: 02454/8221

jl u_\ Gangelt-Birgden
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KtaMbKM _\

Eigentijds of klassiek. Speels of strak. I ...--" I > ,*_~ I .^ 9ÊL irI'-V1 *fc
kwaliteit en betrouwbare service. eßtV' ■■Ta I - BPSHHJI - . ,?C " J*mt
Biedt d<:allure die u past Van een **" p. ".; .' *" MBt Ut I BBnaiWn; ~ 29|HrS Idm
klasse die u herkent aan de details. » " Tl—'—^^ ~,"^UÈÊf" " -TSS

MilD -tls i, " <
Wereldklasse die u toekomt *-**^^H««-. ~~—*
Haal gratis het dikke ALNO KeukenKijkßoek bij:

KELLERHUIS KEUKENS
Ringovenstraat 1 Geleen Telefoon 04490-47905.

Leeuwekeur Occasions
PEUGEOT

205XE3-drs Accent. 19.085 km, rood ’ 16.750,-
-205 GE Accent, 5-drs., 17.425 km, wit ’ 17.500-
-205 XE 3-drs ,80.980 km. beige ’ 11.000-
-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. 67.000 km. stuurbekr ’ 27.500-

VREEMDE MERKEN:
Volvo34oDL 1.7, 5-bak. 70.000 km. LPG, blauw ’17.000-
Toyota Corolla SXL. automaat. 44.700 km. wit ■ ’ 15.250-
OpelKadett 1.3 S. automaat, 130.540km ’ 6 000-
CitroenßX RE. 5-drs. 5-bak, LPG, 71.942 km ’ 15.500-
Fiat Uno SX 15. el. ramen, centr. slot, 75 PK iniectie.
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

NIEUW! VERANDA DAKPLAAT
Door uniekkliksysteem geen I i
profielen nodig en snel zelf te \ geschikt I
monterenjÊm^^^^^^^^^j cajs%ts f

gegarandeerd / /
onbreekbaar en blijvend helder. /
Ook ter vervanging van verweerde, groen geworden golfplaten.
Leverbaar voorgebogen-, punt- of schuine daken.Ook voor

verticale beglazing.

58?,,., /MESTERONVBUNDEj *>—-———■> '-^Ipringag irnnawfln fi Tel. 043-645959
|V — S
I

BQkïMNEM
KUNSTSTOFFEN geleen

Daemen Kunststoffen
Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
ind.terr. Krawinkel
04490-53865 ***,

I KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heeft in haar pakket van kantoormeubelen
alleen bekende merken van hoge kwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrie
dicektiemeubeien, vergadertafels, lage

kasten en zeer luxe systeemburo's
Voortman

stalen buro's, complete kantoormeubels
alsmede staten kasten; kluizen en safes.

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro's en stoeien

Van Blerk
buro's en kasten
Wilkhahn

kantoormeubelen
Tevens leveren wij öpk balies, buro's en
kasten op maatwerk. Dit alles van zeer hoge
kwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARD tel. 04490-23738I 04498-54510

NIEUW IN HEERLEN

KONTAKTLENZEN
STUDIO

_W fl Hr/^1 E=ade27A

W Ê_\ 1 K\-^=> Tel.: 045-742295
_HB ■ — —^^^^ Ziekenfondsleverancier

Openingstijden:
maandag gesloten
di.-vr. van 9.00-18.00 uur
zaterdag van 9.00-16.00 uur
donderdag koopavond
en/of na telefonische afspraak

Aanpassing door gediplomeerde konlaktlensspecialisl J Baumhoff

NIEUW FreshVision DÉ MANIER
OM VERDER TE KIJKEN DAN VANDAAG!

Zachte lenzen fl ._
(mcl. vloeistoffen f__\ ’vooreen half jaar) vanaf ■■" f I

- Wegwerplens 4fl
voor nog geen I W ■
per week, per lens

Zachte sportlens ft
_

(mcl. beginnersset, service, U i
controle) 0.0 tot-4.0 VI l

Zachte lens
(mcl. beginnersset, service, ai _*"§
controle 0.0 tot ± 5.0) *% i
vanaf Ivf l
" Wi| leveren de bekendste merken 0.a.: harde flexibele en

hoogwaardig» zuurstoldoorlatende kontaktlenzen,
dubbelfocus-kontaktlenzen (daarmee ziet u duidelijk dichtbij
maar ook in de verte)

" Uitstekende gratis service, controle en onderhoud (bijwerken
van alle types kontaktlenzen)

VLOEISTOFFEN ECHT GOEDKOPER

oxysept Ift (TC Ultra-
-235 m °'33 zyme
Oxysept 2 1R QE
235 ml JitJÜ tabletten IVIVV

Kunt u kontaktlenzen niet verdragen of bevallen ze u niet,
ontvangt u na een proeftijd van 2 maanden het betaalde
bedrag van de bij ons gekochte kontaktlenzen 100% retour
zonder aftrek van kosten.

Neem vrijblijvend hontakt met ons op

Ook Wilhelminastraat 33, Bocholtz. Tel. 045-444342I ,
KUNSTSTOF en HARDHOUT

fSchmitiGmbH
v.Siemens-Str. 6 ' |iLllLj
Geilenkirchen
Gewerbegebiet 11 w
lel 02451/8069J[ ÜJIU _
BI Ramen

Deuren
Rolluiken, Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

Wie een
goed hart heeft

neemt't
niet meenaar

dehemel.

I

I
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Wij bieden u aan:
Audi coupé: 130 pk, kleur zwart metallic, zeer mooi, 100% i.0., 1988

Audi 80: 1.8 S/90 pk, schuifkanteldak, zermattsilber metallic 31.000
km., hoofdsteunen achter, 1988

Golf 1988, 111 pk, orig. Oetinger-uitvoering, GT-pakket, koni
Oetinger: onderstel

Suzuki Alto: automaat, GLX uitvoering, 5-deurs, kleur rood, aug. 1989

Daihatsu 2800 diesel, blauwmetallic, verstralers, Hardtop, buil bars,
Roky: trekhaak, treeplanken, radio, 61.000 orig. km., 1986

Golf Quartet uitvoering, blauwmetallic, stuurbekrachtiging, demo
cabriolet: 1989

Corrado: VW-Corrado G6O, electr. schuif-kanteldak, centr. portiervergr., 160 pk, demo «

Golf Demo Golf Milieu diesel, zwartmetallic, 5 versn., actie uitv.
Manhattan: eiw

aBT-TT ~TirT-~~tTïTl

Bouwvereniging J^
Sint-Servatius t^T^^
Onze bouwvereniging is werkzaam op het gebied van de sociale woningbouwen heeft het beheer over ruim
12.000 verhuureenheden in Maastricht.

Binnen de TechnischeDienst worden momenteel een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd, metals rei
taat dat de Technische Dienst zal bestaan uit hetBedrijfsbureau, de afdeling Onderhoud en de afdeling Projekt

Als gevolg van deze wijzigingen en de uitbreiding van diverse taakvelden, zoeken wij binnen de respektievelijke
afdelingen kandidaten voor de volgende ontstane vacatures:

A. Afd. projekten:
OPZICHTER NIEUWBOUW/ASS.OPZICHTER GROOT-ONDERHOUD (M/V)

B. Bedrijfsbureau:
MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU - RAYONONDERHOUD (M/V)

Functie-informatie:
A. De Opzichter Nieuwbouw/Ass.Opzichter Groot-onderhoud functioneert onder de leidingvan de Hoofdopzich

Nieuwbouw. Projektmatige aanpak GeplandOnderhoud en verricht het dagelijks toezicht op de realisering v
nieuwbouwwerken en assisteert nij de voorbereiding en uitvoering van groot-onderhoud projekten.

Het takenpakket bestaat hierbij in hoofdlijnen uit:- het aan de hand van bestek, tekeningen en nadere afspraken toezicht houden op de uitvoering van
nieuwbouwwerken

- het deelnemen dan de bouwvergaderingen- het controleren van de vorderingsstaten en overige bescheiden
- het meewerken aan opstelling van planningen, begrotingen en bestekken
- het verlenen van gerichte assistentie bij de realisering van projekten groot-onderhoud

B. De Medewerker Bedrijfsbureau-Rayononderhoud (werkvoorbereider-calculator) staat rechtstreeks onder I
Hoofd Bedrijfsbureau en verricht ondersteunende werkzaamheden op administratief-technisch, financieel
coördinerend gebied ten behoeve van het technisch beheer van de woningen in enkele rayons.

Het takenpakket bestaat hierbij in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van calculaties etc. ten behoeve van de jaarbegrotingonderhoudsaktiviteiten in een bepaald ray- het samen met de overige betrokkenen samenstellen van de jaarplanningvan de onderhoudsaktiviteiten- het maken van voorcalculaties inzake woningmutaties, woningverbeteringen, medische aanpassingen en

verzekeringszaken
- het opstellen van bestekken en technische omschrijvingen- het voorbereiden van en deelnemen aan aanbestedingsprocedures- het bewaken van budgetten, planningen en procedures, alsmede het verrichten van de periodieke

verslaglegging hieromtrent- het verrichten van diverse administratieve afhandelingen, inclusief de benodigde correspondentieverzorgin!

Functie-eisen:

A. OPZICHTER NIEUWBOUW/ASS. OPZICHTER GROOT-ONDERHOUD
- MTS-Bouwkunde, of gelijkwaardige opleiding
- aangevuld met opleiding Opzichter BNA of gelijkwaardig- gedegen bouwkundige kennis en ervaring op het gebied van onderhoud van woningen
- goede contactuele en redactioele vaardigheden
- in staat zijn te functioneren in teamverband

B. MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU - RAYONONDERHOUD
- MTS-Bouwkunde, of gelijkwaardige opleidiNg- gedegen bouwkundige kennis
- kennis van bedrijfskundige en administratieve beginselen- kennis van (geautomatiseerd) beheer en onderhoud van woningen
- goede contactuele en redactionele vaardigheden
- in staat zijn te functioneren in teamverband

ArbeidsvoorwaaRden :
- het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de CAO voor woningcorporaties
- aanstelling vindt plaats voor de periode van een jaar, met een proeftijd van twee maanden. Bij gebleken

geschiktheid vindt vervolgens een aanstelling voor onbepaalde tijd plaats.

Sollicitaties
Eigenhandig geschreven sollicitaties van kandidaten dieaan genoemde voorwaarden voldoen dienen, voorzien w
een curriculum vitae, uiterlijk 17april 1989 in ons bezit te zijn en te worden gericht aan de directievan Bouwverenig^
Sint-Servatius, postbus 1150, 6201 BD Maastricht.
Een psychologisch onderzoek alsmede een medische keuring maken deel uit van de selectieprocedure.

I J
I . J

Tijdelijkaanbod met I
blijvende allure -vanTopform! I

H
■:' I
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De beide poefs, rechts op de voorgrond, kosten elk 495.-. Er is ook een fauteuil Harrnow

Het programma Harmony van fö
Topform omvat negen /v/>^

verschillende elementen, inklusief de etagère, —<C\ ]T~wïf7""7,^—’ 7—7)
die handige bergruimte kombineert met de funktie (<\'NC'\>r:7^^^^^J]Ê_\ ( ’[

van tussentafel. Tijdelijk bij Goed Wonen, \Cv\^^C^^^^^T u_W?
in de voortreffelijke stof Caprice, bovendien voor _l/^^>r^^^^^^^^kj^-|-^J

een attraktieve promotie-prijs. I
T.m. 28 april de 6 elementen Harmony volgens r=:'3'

TS'^^S'SÜXs 6495.- Ekskluaef biJuwßpform.partrJ
Fg6ëdWJl_______



economie

Grolsch aast op
alcoholvrij hotel

Van onze redactie economie
ENSCHEDE - De Grolsche Bier-
brouwerij heeft het meeste geld

>s geboden voor de aankoop van
:tt het alcoholvrije hotel Atlanta op

de Markt in Enschede. Maar of
e het één-na-laatste geheelonthou-

dershotel in het land daadwerke-
lijk in handen komt van de brou-
werij is nog maar zeer de vraag.
De bestuursleden van de Natio-

I nale Christelijke Geheelonthou-
dersvereniging Enschede-Lon-
neker hebben het laatste woord.
En als het aan hen ligt houden ze

tot het laatste moment hun ide-
aal hoog. Ze willen koste wat
kost voorkomen dat er ooit bier
wordt geschonken in het karak-
teristieke pand.
Behalve de Grolsche Bierbrou-

werij uit Enschede, heeft bier-
brouwer Oranjeboom uit Breda
bij openbare inschrijving een
bod uitgebracht op het hotel in
het hartje van Enschede. Ook di-
verse „grote maatschappijen" uit

het westen van het land, waaron-
der een groothotelketen, hebben
interesse. Hoeveel de Grolsche
Bier bierbrouwerij precies gebo-
den heeft is niet bekend. Maar
het is volgens bestuurslid Meul-
man uit Nijverdal ruim een ton
meer dan de volgende bieder. De
leden van de vereniging zullen
binnenkort op een ledenverga-
dering definitief beslissen aan
wie ze het pand gunnen. Bedoe-
ling is om de opbrengst te be-
stemmen voor het bestrijden van
alcoholmisbruik.

Bonden overleggen met achterban over acties

FNV en CNV ook
tegen CAO-bod NS

Van onze redactie economie
'TRECHT - De bonden en de Nederlandse Spoorwegen zijn

'Sjjet tot een akkoord gekomen over een nieuwe CAO voor de
"000 werknemers. Gistermorgen om 6.45 uur liep het overleg
f Utrecht vast na bijna elf uur onderhandelen.

tor de spoorwegvakbond FSV is
't stuklopen van de onderhande-
len reden actiesvoor te bereiden.
6 Vervoersbonden FNV en CNV
fkken die conclusie nog niet. Zij
tenten de komende weken het
'rdeel van hun leden over het
Idbod van de NS af.

De NS bieden een structurele loons-
verhoging van 2,75 procent voor alle
werknemers en daarnaast 0,2 tot
twee procent extra voor medewer-
kers met lonen vanaf 3.500 gulden
bruto per maand. Verder willen ze
twee eenmalige uitkeringen geven,
één van 0,5 procent en één van vijf-
honderd gulden. Het eindbod van
de Vervoersbonden hield in 3,5 pro-
cent structurele loonsverhoging
voor iedereen per 1 juli 1990 en een
eenmalige uitkering van zeshon-
derd gulden om het gat tussen 1 ja-
nuari en 1 juli op te vullen. Korte-
weg: „Wij hadden het óké gevonden
als de NS de hogere lonen tussen de
0,1 en één procent hadden willen
verhogen. Maar hiermee kunnen we
niet als een principe-akkoord bij
onze leden aankomen, ook al heb-
ben we op het niet-loongedeelte wel
goed gescoord. Zo bieden de NS
meer arbeidstijdverkorting, een
verlaging van de VUT-leeftijd en
een aanvulling op de uitkering bij
arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen
hier als onderhandelaars echter
toch geen ja tegen zeggen".

e bonden van FNV en CNV leggen
!*bod van de NS neutraal aan hun
den voor. „Maar in vakbondster-
en betekent dat we hun bod
Senlijk niets vinden", aldus de uit-
putte FNV-onderhandelaar Wim
°rteweg vanmorgen.

Dit alles betekent niet dat de Ver-voersbonden nu meteen tot stakin-
gen oproepen. „In de komende we-
ken vragen we de leden of zij dit
eindbod van de NS accepteren. Op
19 april houden we een landelijke
vergadering en als dan blijkt dat de
leden dit echt te weinig vinden, vol-
gen wellicht acties", zegt Korteweg.

Dit zelfde geldt voor de Vervoers
bond CNV.

beurs-

Vast
- Het Damrak is

''stèren rustig het weekeinde in-S6gaan met een vrij vaste obliga-
eTiarkt (winsten tot een halve

iunt) en merendeels goed prijs-
°üdende aandelenkoersen. Wel
erd er in een aantal fondsen ge-
°kt op mogelijke overnemingen

3 biedingen. Gunstig bedrijfs-eUws gaf op andere punten re-
J7^ tot optimisme. De stem-
p lrigsindex was fractioneel ho-
jfr op 116,4 en de handel bleef„ Perkt op een paar uitzonderin-
J 1na, die in de fusiesfeer ver-

f erden. In totaal werd voor
v >3 miljard verhandeld waar-dJ1 n°g geen half miljard in aan-een.
ODH0 DHac actieve markt lag uitgever

'ters Kluwer zeer vast met<vn Winst van f 1,60 op f 52,80.
(j fst-brocades deed het met een
k centvelewinststijging van 2,5
%t?nt op f 28'60 ook goed'
f jt.p won ruim 2 procent pp
r 0 maar Bührmann-Tette-
(,j^e die het Britse grafisch-pa-
d6^c°ncern Home koopt, veran-
In h

op rond f63 nauwelijks.
(i de financiële hoek lag NMB-stt>ank f 0,50 hoger op f 52,80.
% ri
Sql "e lokale markt werden de
■fj a ljnWerpers gericht op een
rjje

r specifieke fondsen. Verto
be i ln bespreking is met een on-
V(wnd bedrijf over 'enigerlei
üu m van fusie' werd f 7,20 voor-
rje;, ëezet naar ’ 73,20. Eerder
a.l Week vlogen deze aandelen
bjj guldens tegelijk omnhoog
*'ch i

ge omi=e"en- CXX, waar
*\)n ec*en aan het indekken
k Q&' ontving eerst op f 300 geen
Vasers' maar nadat aan de vraag
f 275

v°ldaan sloot het fonds op
,-^ " f 5 meer dan donderdag.

Investeringen in automatisering van prodaktie

Vredestein verwacht
dit jaar verbetering

Van onze redactie economie
ENSCHEDE/VELP - Het Vredes-
tein-concern verwacht dit jaar een
beter resultaat dan in 1989. Toen
werd een verlies van ruim 26 mil-
joen gulden geleden. „Wij vertrou-
wen er op dat de effecten van de in-
middels genomen maatregelen, on-
der meer ter versterking van de
marketing en commercie, in 1990
zichtbaar zullen worden", aldus de
raad van bestuur van het rubber-
concern in het vandaag verschenen
jaarverslag.

Vredestein wil blijven investeren in
automatisering van de produktie.
Dat is volgens de raad van bestuur
nodig om concurrerend te blijven
produceren. Dit jaarzal vooral wor-
den geïnvesteerd in optimalisering
van al eerder in bedrijf genomen

produktieapparatuur. Verwacht
wordt dat de investeringen lager
zullen zijn dan de afschrijvingen.

Het rubberconcern rekent met het
oog op de verwachte groei van de
economie op een lichte stijging van
de omzet. Die bedroeg het afgelo-
penjaar 592,1 miljoen gulden. Daar-
van werd 26 procent in ons land be-
haald. De grootste omzet haalde
Vredestein echter* in West-Duits-
land.

HSA aast op
order uit VS
Van onze redactie economie

HENGELO - Hollandse Signaal Ap-
paraten maakt samen met een Ame-
rikaans bedrijf een goede kans op
een Amerikaanse legerorder van
meer dan een miljard gulden. Het
gaat om de levering van 140 radar-
systemen.

Het totaalbedrag kan door logistiek,
training, reserve-onderdelen en ver-
volgorders oplopen tot 800 miljoen
dollar (ruim anderhalf miljard gul-
den).

Er zijn nog vijfandere aanbieders in
de race, maar Signaal zegt een dus-
danige voorsprong te hebben dat
het voor de concurrenten moeilijk
wordt om die nog in te halen vóór in
augustus de beproevingen moeten
beginnen. Signaal is voor de order
een combinatie aangegaan met het
Amerikaanse bedrijf LTV (Ling
Temco Vought). Het gaat om het zo-
geheten Forward Area Air Defense-
project, een systeem voor de lucht-
verdediging. Signaal fungeert daar-
bij als „onderaannemer" voor de ra-
dars. Van de totale order zou een
kwart in Hengelo terechtkomen.

Stakingen
in zuivel

LEEUWARDEN - Vandaag worden
de eerste stakingsvergaderingen ge-
houden in de zuivelindustrie. De
Frico in Leeuwarden bijt het spits
af. morgen gevolgd door de Novae
in Tuk en Domo in Groningen. Van-
morgen om 3 uur werd na zestien
uur onderhandelen het overleg tus-
sen werkgevers en vakbonden over
een nieuwe cao afgebroken zonder
dat er een resultaat was bereikt.

P&C sluit
Lanipe-winkels
RIJSWIJK - De P&C groep wil de
exploitatie van de Lampe-modeza-
ken, gevestigd in 22 verschillende
plaatsen, in de loop van dit jaar
beëindigen. Ondanks reorganisaties
blijven deresultaten al geruime tijd
achter bij de verwachtingen. Het
personeel zal geheel overgaan naar
andere winkels van de groep (Peek
en Cloppenburg, Mac & Maggie). Er
vallen geen gedwongen ontslagen.

Door het besluit zullen de investe-
ringsmogelijkheden voor de andere
delen van de groep worden ver-
groot, zo stelt P&C. Dat betekent,
dat de groep in versneld tempo zal
kunnen uitbreiden in binnen- en
buitenland.
Een aantal Lampe-panden zal wor-
denverbouwd en ingericht als Peek
en Cloppenburg-zaken. Verder
werkt Peek aan zeer ingrijpende
verbouwingen in Amsterdam en
Eindhoven en zal in 1991 een filiaal
in Dordrecht worden geopend. Na
het succes van de Peek-formule in
België onderzoekt de dochter daar
ook mogelijkheden tot uitbreiding
in Frankrijk.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 30-03-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt f 22.580-1 23.080;
vorige ’ 22.670-./ 23.170; bewerkt ver-
koop ’ 24.680; vorige ’ 24.770 laten.
Zilver: onbewerkt (270-1340 vorige

’ 270-./ 340; bewerkt verkoop ] 380 la-
ten, vorige ( 380 laten

Advieskoersen
amerik.dollar 1.840 1.960
austr.dollar 1,37 1 49belg. frank (100) 5^26 5^56canad.dollar ],56 i,g7
deense kroon (100) 27^95 3045duitse mark (100) 110.00 113J0engelse pond 3.00 3.25
finse mark (100) 46.10 48,60franse frank (100) 31,95 34^0
griekse dr. (100) 1.06 126
ierse pond 2.87 3,07
ital.lire (10.000) 14.20 15,9(J
jap.yen (10 I 117.00 123^00joeg.dm. (100 nieuwi 13.50 18.25noorse kroon (100) 27.60 30.10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1.37
spaanse pes. (100) 1.67 lji3
zweedse kr. (100) 29,70 32 20
zwits.fr. (100) . 124.75 129.25

Wisselmarkt Amsterdam
amenk.dollar 1.90675-1.90925
antill.gulden .1,0510-1.0810
austr.dollar 1.4350-1,4450
belg.frank (100) 5.4415-5.4465
canad.dollar 1.62625-1.62875
deense kroon (1001 29.465-29.515
duitse mark (100) 112.625-112.675
engelse pond 3.1315-3.1365
franse frank (100) 33.455-33.505
gneksedr. (100) 1.1200-1.2200
hongk.dollar (100) 24.3050-24,5550
ierse pond 3.0060-3.0160
ital.lire (10.000) 15.270-15.320
jap.yen (10.000) 121.15-121.25
nwzeel. dollar 1.1010-1,1110
noorse kroon (100) 29.065-29.115
oostenr.sch. (100) 15.9990-16.0090
saudi ar.ryal (100) 50.7750-51.0250
spaanse pes. (100) 1.7510-1.7610
sunn.gulden 1.0490-1.0890
zweedse kr. (100) 31.135-31,185
zwits.frank (100) 127.540-127.590
ecu. 2,2990-2.3040

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983= 100)
algemeen 197,80 197,80
id excl.kon.olie 190.30 190.70
internationals 200.00 199,80
lokale ondernem. 196.90 197,30
id financieel 149,90 150.30
id niet-financ. 243.70 244,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)

algemeen 257,80 257.90
id excl.kon.olie 236.70 237,10
internationals 270.20 269,80
lokale ondernem. 243.60 244.10
id financieel iy5.20 195.90
id niet-financ. 291,40 291,90
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 116.30 11'
internation 115.20 115.60
lokaal 116,40 116.60
fin.instell 110.40 110,70
alg. banken 108,50 108,70
verzekering 112.90 113.40
niet-financ 118.30 118.40
industrie 118.40 118.90
transpopsl 133.60 133.70

" De Nederlandsche Bank heeft de
geldmarkt f 1166 miljoen aan speciale
beleningen ter beschikking gesteld
voor de periode van 30 maart tot 3
april. De beleningen dragen een rente
van 8,1 procent, 0,1 procent lager dan
de vorige beleningen. De beleningen
komen in de plaats van vervallende
van f 1251 miljoen. In de geldmarkt
vindt men de nieuwe beleningen aan
de royale kant. De tarieven op de
markt neigen tot enige daling.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 112.10 112.00
Ahuld 127,20 127,50
Akzo 130,80 130,80
A.B.N. 39.90 39.70
Alrenta 153,00 153,30
Amev 60,30 60.50Amro A. in F. 88,60 88,80
Amru-Bank 79,50 79.30
Borsumij W. 75,50 75,50
Bührm.Tël 62,90 63,40
C.S.M.eert. 7970 79.90
DAK 35,20 34.70
Dordt.Petr. 131.60 13180DSM 118,60 119,20
Ebevier 81,90 81.90
Fokker eert ( 42,00 41,50
Gist-Broc. c. 27,90 28 (io
HCSTechn. 13,00 12,80
Heineken 114,00 113,80
Hoogovens 79,80 81.10
Hunter Dougl. 97.20 96,80
lnt.Muller 94,50 95,00
KLM 36.40 35,90
Kon.Ned.Pap. 42,00 43,50
Kon. Olie 145.30 145,00
Nat. Nederl. 73,40 73,80
NMB Postbank 52,30 52,80
Nedlloyd 100.00e 100,10
Oce-v.d.Gr. 301,00 301,00
Pakhoed Hold. 169,50 172,00
Philips 42,70 42.90
Robeco 98,90 98,20
Rodamco 79,80 7970
Rolinco 96,00 95,10
Rorento 57,60 57.70
Stuik VMF 50,30 49,80
Unilever 150,20 149,80
Ver Bezit VNU 104,00 103,50
Volmac Soltw. 46,80 45,00
VOC 4Ü.30 40,30
Wessanen 66,30 66,00
Wolters-Kluwer 49,70 51,30

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12;l'4 NL 86-96 113,25 113,45
12*iNL 81-91 103.50 103.70
12'/- NL 81-91 102.85 102.95
12 NL 81-91 102.85 102.90
114-, NL 81-91 102.05 102.15
11'-NL 80-90 100.10
11',: NL 81-91 101.40 101.45
11/*NL 81-92 102,60 102,70
11'/.NL 82-92 102.80 102,90
114" NL 81-96 105,20 105,30
114NL 82-92 102,70 102,85
11 NL 82-92 102.00 102,15
10*4 NL 80-95 103.50 103,60
10*4 NL 81-91 101.45 101.50
10'/-NL 80-00 105,75 106,00
10.-NL 82-92 101.20 101.35
104NL 80-90 100.50 100.60
10,4NL 86-96 104.10 104,40
lO'/i NL 82-92 101.97 102,00
104 NL 87-97 104,60 104,90
10 NL 80-90 100,20 100,25
10 NL 82-92 100,90 101.10
9' -NL 80-95 101,30 101.50
9' NL 83-90 100.05 100.10
9. NL 86-93 100.48 100,60
9NL 79-94 99,95 99,95
9NL 83-93 99,60 99,75
9NL 9000 101.45 102,20
B*4 NL 79-94 99,80 b 100.10
B*4 NL 84-94 98,90 99.20
8... NL 83-94 98,45 98.65
B/a NLB4-94-1 98.55 98,70
B'-NLB4-94-2 98.40 98.41)
8'- NLB4-91-1 99,30 99,40
8'- NLB4-91-2 99,55 99,60
B'jNLB4-91-3 ■ 99.40 99.50
B'-NLB7-95 98.38 98.50
B',-NL 89-99 98,00 98,30

V/t NL 77-92 99.20 99.20
8' 4 NL 77-93 98.60 98.00
8' <NL 83-93 98.50 98,70
8' NL 84-94 98.20. 98.30
B' 4 NL 85-95 97.85 98,05
8U NL 90-00 96.80 97.45
8 NL 83-93 98.20 98.35
BNL 85-95 97.30 97.411
7*4 NL 77-97 94,90 94.90
74 NL 77-92 97.90 98.10
74 NL 82-93 97.60 97,70
74 NL 85-00 94.80 95.00
74 NL 90-00 93.55 94.15
V/t NL 78-93 97.50 97.50
7'- NLB3-90-2 99,90
7. NL 84-00 94,20 94,40
7'- NL 85-95 96,15 96,30
7'-NL 85-2 95 95.80 95,93
7'-NL 86-93 96.95 97.15
7'j NL 8911 91,85 92,55
74 NL 89-99 90.44 91,10
7NL 60-91 98.00 98,10
7NL 66-92 97.50 97.5(1
7NL 69-94 96.60 e 96,60b
7NL 85-92 96 93.65 93,75
7NL 87p93 94.25 94.45
7NL 89-99 89.23 90.01)
7NL 89-99-3 89.10 89,75
7NL 89-99-4 88.80 89.60
6;,mNLI-2 85-95 93.35 93.40
6:14 NL 80-90 92,75 92,85
6% NL 88-98 88,05 88,70
64 NL 89-99 87.75 88,40
6' - NL6B-93-1 95.00 95,60
6'-NL6B-93-2 95.70 95,90
6'-NL 08-94 94,40 94,90
01,O1,- NL 80-90 89.40 89.70
O'-NL 87-94 91.40 91.70
O'-NL 88-96 88.90 89.15
o- NL 88-98 86.95 87,55
6'-NL 89-99 86.40 87,00
6NL 87 86.70 87.15
64 NL 06-91 98.00 98,60
6' 4NL 07-92 95.90 95.90
O'4NLB6-92ü 90,75 90,85
64 NL 86 90 87.90 88.00
6'4NL86p95 89,90 90.25
6' 4 NLB7-3p95 89,88 90,20
614NL87 195 89.47 89,75
614NL87-295 89,32 89,55
6' 4NLBB-94 91.58 91.75
6:,4 NL 78-98 93.20 93,00
6'.4NL88-98 88.15 88,40
6 NL 67-92 96,70 96,70
6 NL 87-94 89,95 90.28
6 NL 88-94 90.13 90,35
6 NL 88-95 88.60 88,85
O NLBB-96 87.05 87.35
5 :14 NL6S-90-1 98,70 98,90
5% NL6S-90-2 98.60 98,60
5 NL 04-94 93,70 93,70
4'-NL 60-90 99.00 99.20
41.-NL 63-93 93.60 93.60
44 NL 60-90 97.80 97,80
4/4 NL 61-91 97.00 97.00
4' 4 NL63-93-1 94,10 94,10
4UNL63-93-2 94.00 94,00
4NL 62-92 95.10 e 95,30
34 NL 53-93 95,00 95,00
3' 4NL 848-98 90,00 b 90.00
34 NL 54-94 91.50 91.8034 NL 55-95 92,70 92.00

Binnenl. obligaties
bng-leningen
'7 "£ 81-06 106.50 106.51)
HBNG 81-06 104.20 104,50
B'-BNGB4-09-l 98,50 98.00
8'- BNGB4-09-2 96,40 96.406% BNG 67-92 97,00 97,00
6*4 BNG 08-93 95.90 95.90
6W BNG67-92-1 96,20 90.20
64 BNG 07-92 96.00 96.00
6 BNG 65-90-1 98.50 98,50
6 BNG 65-90-2 97,90 '97.90

5:t4 BNG6S-90-2% 98.30 98,30
54 BNG 64-90 100.110
4'-BNG 62 92 95.70 95,70
Vtt BNG 62-93 94.20 94.20

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 91.20 91.50
8' i A.1.R.85 108.00 108.00
6i4Buhrm.73 280.00
6' 4 Cham 86 66.00 06.00
5 Enraf-N.86 92.00 91.00a
7 HCS Teehn. 99.00 98.90
OHoogov. 85 118.50 119.50
SHoopEIT 87 83.80 83.80
B:,4KNSM7S 244.00 244.00
6' i Nijv.Bs 140.00 141.00
6.Rol. 07 82.50 82.80
14 SHV 81 146.60 146.60
B'4Stcvin76 101.00b 101.00a
B/a Volkei'7B 99,00 99.50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 73.50 72.50
ACF-Hulding 36.00 36.10
AhrendGr.c 241,00 240.50
Air Holland 27.20 27.30
Alg.Bank.Ned 4070 40.40
ABN idiv'9o) 39.00 38.40
Asd Opt. Tr. 19.90 19.90
Asd Rubber 5.35 5.35
Ant. Veilt. 410.10
Atag Hold c 95.00 95.00
AuUnd.R'dam 85.00 85.00
BAM Groep 93.00 93.00
Batenburg 90.20 91.00
Beers 134.00 133.00
Bcgemann 140.00 146.00eBeiindo 320.00 319.50
Berkels P. 5.30 5.35b
Blvdenst.-Will. 31.40 31.40
Boer De. Kon. 328.00 333.00
de Boer Winkelbedr. 64.30 64.70
Bols 165.00 162.50
Boskalis W. 15,20 14.90
Boskalis pr 18.50 18,20
Blaat Beheer 45,50 45.30
Brecvast 17,10 18.40
Burgman-H. . 3300.00 3300.00
Calvé-Delft pr 800.00 825.00
Calve-Dell't c 983.00 981.00
Center Pares 51.00 49.00
Centi'Suiker 78.90 79.00
Chamotte Unie 6,70 6.70b
Cindu-Key 270.00b 275.00
Claimindo 315.00 316.00
Content Beheer 24.30 23.80
Cred.LßN 51.00 50.00
Cruwn V.G.C 89.00 87.00
Delft Instrum. 51.40 51.40
Desseaux 243.00 240.00
Duip-Gioep 35.00 38.50
DSM(div'9ol 114.00 113.00
Eeonosto 340,50 369.00
EMBA 125.00 125.00
Enkshuld. 117.00 118.50
Flexuvit Int. 91.20 92.50
Frans Maas c. 103.00 105.50
Furness 140.00 137.00
Gamma Holding 83.50 83.50
Gamma piel 6.00 6.101
Getionics 30.90 30.80
Geveke 46.20 46.40
Giessen-deN. 287.00 274.00
Goudsmit Ed. 405,00 412.00
Grasso's Kon. 141.00 149.00
Giolseh 150.00 148,00a
GTI-Holding 197,50 197.00
Hagemever 112,00 113.00
Idem' ..div.'B9 109.00 110.00
HAL Trust B 14,90 14.80
HAL Trust Unit 14.90 14,80
H.B.G. 185.00 184.50
Hein Hold 97.50 97,50
Hoeks Mach. 173.50 176,00

Heineken HM 97.50 97.50
Holl.SeaS. 1.13 ■ 1.12
Huil. Kloos 507.00 515.00
Huup Eff.bk. 10.40 10.00
Hunter D.pr. 4.60 4.40
[CA Holding 16.80 16.60
IHC Caland 43.40 43.40
Industr. Mv 214.00 214,00
Infotheek 27.50 27.40
lng.Bur.Kundor 571.00 575.00
Kas Ass. 47.50 47.50
Kempen Holding 15.20 15.50
Kiene's Suik. 1400.00 1400.00
KBB 69.00 70.50
KBB c. 08.10 70.50
KunSplnnx 131.80 131.40
Koppelpoorl 11 296.00 300.00
Krasnapolsky 195.00 195,00
Landré & Gl. 66.80 68,60
Macintosh 40.20 40.80
Maxwell Petr. 695.00 690.00
Medicopharma 01.70 62.00
Idem idieOOl 59.00
Melia lm. 6.35 6.35
MHV Amsterdam 18.90 22.00b
Moeara Enim 1204.00 1197.00
M.Eniin 08-ceit 15850.00 15850.00
Moulen en Co 28.00 28.80
Mulder Bosk 76.00 76.00
Multihuuse- 7.70 7,00
Mvnbuuwk. W. 417.50 417.50
Naelï 300,00
NAGRON 46.50 47.50
NIB 619.00 012.00
NBM Amstelland 19.00 18.90
NEDAP 367.50 369.00
NKF Hold.eert. 337.00 337.50
Ned.Part.My 41.80 41.80
Ned.Spnngsl. 10000.00
Norit 1050.00 1050.00
Nutricia gb 80.50 78.00
Nutncia vb 87.00 86.00
Nilvt.Cate 92.00 95.00
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.du-90
Omnium Europe 14.10 14.00a
Orco Bank e 70,80 70.00
OTRA 224,50 224.00
Palthe 101.00 100,00a
Philips div.'SO 41.20 41.50
PnelliTvre 34,10 34.40
Polvgiam 35,20 35.20
Pulvnoim 114,00 114.50
Purcel. Fles 180.00 180,00
Ravast 45.50 45.00
Reesink 74.10 74.00
Riva 49.50 a 49.00a
Rivaieeit.i 47.00 47.00
Samas Groep 70.80 71.30
Sarakreek 29.80 30.00
Sehuitema 1300.00 1300.00
Schuttersveld 44.0(1 44.00
Smit Intern. 69.00 69.50
St.Bankiers e 22.90 23.30
Stad Rotterdam e 47,30 48.70
TelegraafDe 91.20 91.50
Tcxt.Twenthe 348.00 343.00
Tulip Cump. 30.30 36.60
Tw.Kabel Hold 154,50 155,80
Übbink 83.10 84.00
Union Fiets 34.90 33.10
Ver.Glaslabr. 340.00 343.00
Verto 06.00 73.20
Volker Stev 72.50 75.00
Vredestein 21.20 21.50
VRG-Groep 05.80 66.60
WegenerTvl 179.00 177.50
West Invest 24.00 24.00
West tav. wb. 105.00 103.00a
Wolters Kluwer 199.00 205.00
Idem div'9o 49.00 50.20
Wvers 46,00 45.50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.50 37.50
ABN Aand.f. 72.50 72.20
ABN Beleg.f. 57.10 56.90
ALBEFO 51.20 51.30
AldollarßFS 21.60 21.60
Alg.Fundsenb. 227.00 228.00
AllianeeFd 10.20 10.20
Aruba 467 u
Amenea Fund 295.00 290.0(1
Amro Eur.F 73.80 74.10
Amro Far E.F. 59.80 59.50
Amro Neth.F. 75.70 76,20
Amro N.AIII F. 60.80 60.70
AmroObl.Gr. 154.00 154.10
Amvabel 77.50 77.20
AsianTigersFd 03.40 63.50
AsianSelFund 48.60 48.40
Bemeu Austr. 51.50 51.50
Bever Belcgg. 6.20 6.20
BOGAMIJ 105.50 106.50
CLN Obl.Waardef. 100.30 100.76
Delta Llovd 43.30 43.30
DPAm. Gr F. 24.80 24.80
Dp Knergv.Res. 47.10'
EiiM-HollßT 1 9.30 9.30
EMF rentefonds 59.60 59.70
Eur.Ass. Tr. 10.40 10.50b
EOEDuStInF. 302.00 301.00
EurGiFund 62.50 63.00b
Euro Spain Fd 8.10 8.00
Gim Global 49.60 49.60
Hend.Eur.Gr.F 222.00 224.00
Henderson Spirit 65.70 65.50
Holland Fund 75.20 75.00
Hull.Obl.Fonds 116.00 116.50
Holl.Pae.F. 101.50 102.00
Intcrbonds 495.00 495.00
lnteretï.soo 46.90 46.50
Interelï.WaiT. 270.00 263.00
Jade Fonds 172.50 170.50
Japan Fund 25.50 24.90
Jap.lnd.AlphaFd 10600.00
Japan Rot. Fund yen 8000.00
Mal.Cap.F S 8.50 8.50
Mees Übl.Div.Fonds 97.50 97.50
MXInt.Vent. 52.80 50.10
Nat.Res.Fund 1400,00 1370.00
Nedulo A 132.00 132.00
Nedufu B 135.50 135.50
NMB Duteh Fund 40.60 40.90
NMB Global F. 47.60 47.70
NMB Oblig.F. 34.90 34.90
NMBRente F. 102.00 103.00
NMB Vast Goed 38.40 38.30
Obam. Belegg. 219.00 217.50
OAMF Keutel' 13.00 13.00
Orcur.Ned.p. 47.70 47.70
Pac.Prop.Secf. 45.80 45.80
Pierson Rente 100.50 100.30
Postbßelegg.f. 51.70 51.70
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 b
Rabo Obtinv.f. 73.50 73,50
Rabo Obl.div.f. 48.20 48.20
Rabo Onr.g.f. 84,30 84.10
Rentatent Bel. 133.00 133.20
Rentotaal NV 30.80 30.90
RG groen 50.40 50.40
RG blauw 49.80 49.50
RG geel 48.40 48.00
Rodin Prop S 107.00 107.00
Rolineo euni p 91.50 90.80
SeiTeeh 17.10 17.30
Technologe F. 17.80 17.80
Tokvo Pac H. 220.00
Trans Eur F. 83.80 83.80
Transpae.F. 411.00 410,00
Uni-Invest 123.50 123.50
Umeo Inv.F. 78.70 79.00
Unilonds 39,00 39.20
VWN 60.40 60.40
VastNed 130.00 130.10
Venture F.N. 41.00 41.00
VIBNV 87.80 87.70
VSB Mix Fund 51,10 51.20

WBOInt. 71.50 71.50
WereldhaveNV 200.30 d 200.30
Yen Value Fund 83.30 83.30

Buitenlandse obligaties
3'4EEGB4(II 98.20 98.40
3'jEngWurL 31.25 33.00
514 EIB 65 99.60 99.60

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.50 37.00
Amer. Brands 64.80 04.70
Amer Expres 26.40 26.10
Am.Tel.fc Tel. 43.00 42.00
Amentech 60.10 59.80
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 2870 29,80
Atl. Riehf. 115,60 114.80
BAT Industr. 8.00 B.ood
Bell Atlantic 93.20 93.50
BellCaiiEnteipr 40.90 41.20
Bell Res.Adlr 0.20
Bell South 54.60 54.50
BET Public 2.60
Bethl. Steel 20.50 20.20
Boeing Comp 72.70 72.10
CDL Hutels Int. 0.88
Chevrun Curp. 70.25
Chrvsler 17.40 17,10
Citicorp. 24.00 23.60
Culgate-Palm. 59.00 «09.20
Cuniin Edison 34.10 34.20
Comp.Gen.El 560.00
Control Data 19,90 19,80
Dai-Ichi Yen 2400,00 b
Dow Cliemieal 66.50 66.00
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 39,00 30.40
Elders IXL 2.90
Euroaet.Zw.fr. - 154.00
Exxon Corp. 46.20 46.40
Fust Pac.HKs 1.30
Fluor Corp. 42.50
Ford Motor 48.70 48.00
Gen. Electnc 64.70 64.00
Gen. Motors 47.60 46.60
Gilletté 52.00 52.00
Goodvear 37.00 36.25
Grace & Co. 30.00
Honevwell 88.00 88.40
lnt.Bus.Mach. 105.30 105.75
Intern Flavor 58.70
Intern Paper 51.60
ITTCuip 53.20 53.50
K Bensun ,B 5171.00
Litton Ind. 74.60 74.60
Lockheud 36.50 36.40
Minnesuta Mining 83.50 82.00
Mitsub.Elect. 1030.00
Mubil Oil 62.00 61.80
Morgan S 36.00 36.20
Ncws Corp Auss 11.10 10.80
Nvnex 81.40 81.60
Occ.Petr.Corp 27.40 27.40
Pac. Telesis 46.10 46.20
P.& O. ® 7.00 7.00
Pepsico 04.00 62.75
Philip Morris C. 40.00 39.80
Phill. Petr. 25.70 25.40
Polaroid 47.20 46.40
Privatb Dkr 276.00 277.50
Quaker Oats 47.00
St.GubinFlr 571.00 571.00
Saralee 29.50
Selilumberger 52,20 52.50
Sears Roebuek 39,30 39,20
Sonv(ven) 43.40 43.40
Southw. Bell 56.10 56.70
Su/uki (yen) 916.00
Tandv Corp. 33.30 32.70
Texacu 59.00 58.75
Texas Instr. 37.10 36.25

The Coastal C. 30.60 3U.75
T.I.P Eur. 1.80 1.80
Toshiba Corp. 1130.00 1070.00
Union Carbide 22.10
Union Pacilic 70.70 70.70
Unisys 15.40 15.40
USX Corp 35.70 35.80
US West 74.10 73.80
Warner Lamb. 106.40

:iouse 75.80 75.50
Woolworth 64.30 63.60
Xerox Corp. 56.20 56.00
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 54.00 53.50
Am. Home Prod. 192.00
ATTNedam 80.00 80.00
ASAKCO Ine. 44,50
Atl.Riehf. 218.50 217.00
Boeing Corp. 137.50 136,00
Can PariGc 38,50 38,50
Chevron Corp. 130,00
Chrvsler 30,00 30.00
Cltlcurp 44.00 43,00
Colgatc-Palm. 108.00 108.00
ControlData 33.50 33.50
Duw Chemieal 125,50 123,50
Eastman Kodak 72,50 72,50
Exxun Corp. 87,00
Fluor Corp. 82,00
Gen. Electnc 122,00 121.50
Gen. Motors 90.50 88.00
Gillette 95.00 98.00
Goodvear 72.00 70.00
lneo 48.00 49.00
1.8.M. 199.00 198.50
Int. Flavors 118.00
ITTCorp, 119.00
Kroger 24.50 24.00
Loekheed 68,50 68,00
Merek & Co. 135,00 133.50
Minn. Min. 159.00 156.00
PepsiCo. 121.00 118.00
Phihp Morris C. 75,00 74.00
Phill. Petr. 48.00 48.00
Polaroid 82.50 80,50
Proeler & G. 127.00
Quaker Oats 83,00
Schlumberger 98.00 98.80
Sears Roebuek 74.50 74.00
Shell Canada 62.00 62.00
Tandv Corp. 62.00 60.50
Texas Instr. 70.00 68.00
Union Pacilic 134.00 134.00

Corp 31.00 31.00
USX Corp 67.00 67.00
Varitv Corp 3.60 -Westinghouse 146.00 144.00
Woolworth 120.50 119.00
Xerox Corp. 98.00 97.00

Certificaten overig
Deolsehe B. 829.00 827.00
Dresdner B. 429.00 438.00
Hitaehi (5001 1100.00
Hoechst 308,00 309.00
Nestle 8500.00 8550.00
Siemens 799.00 809.00

Warrants
Akzo 22.10 22.30
Bogamij 6.00 6.00
Faleuns Sec. 25,60 25.90
K.L.M. 85-92 97.00 95.00
St.Bankiers b 0.95 0.80

Euro-obligaties & conv.
Aegun wan 12,30 12.30
10'-ABN 87 93.25 93.25
13Amev 85 97.10 97.30
10Amev85 1u1.75 101.75
11 Amev 86 91.00 91.00

10'-Anno 86 90.00 96,00
10 Amro 87 93.50 93.50
s'4AmroB6 90.00 9
Amro Bank wr 10.00 8,60
Amro zw 86 72.30 72.30
9 BMH ecu 85-92 94.70 94.70
7 BMH 87 20 93.20
10' «EEC-ecu 84 99,35 99.35
9'4E18-ecuBs 95.50 95.80

\irlF 94.90 94.90
11'4NGU83 100,00 I»
10 NGL' 83 100.00 100.00
2UNMBPb.B6 82,2
NMB Postb war. 82.50 82.80
B' 4Phil 86 97.75 97.75
6:,4Phi1.83 98.00 98.00 ■HRabuB3 102.25 101.90
9 Rabo 85 10 93.00
7 Rabo 84 96,00 91

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,30 5.30
Bredero aand. 22.50 22.00
Bredero eert. 20.00
11 Bredero 23.00 23.00
LTV Corp. 1.50 1.50
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50
RSV. eert 0.85 0.92
7'uRSV69 86.50 86,50

OPTIEBEURS
abn c J93 40,00 150 5.10 5.101
abn p okt 40.00 180 2.50
abn p j92 40.00 282 3.70
amev c apr
amev c jul 60.00 235 3.40
buhr c okt 65.00 246 3.80
dsm e jul 120.00 193 3.70
dsm p apr 115.00 238 3.50
els c apr
coc c mei 290.00 354 6.00
coc c mei 300.00 149 3.10 a 3.10
coc p apr 265.00 255 0.70
coc p apr .
coc p apr 280.00 303 2.70
coc p apr 285.00 396 4.20
coc p apr 290.00 150 6.60
coc p jun 275.00 257 0.50
gist c jul 27.50 183
hoog c apr 70,00 236
hoog c apr 75.00 246 5.80
hoog e apr 80.00 400 2.30
hoog e apr 85.00 186
hoog c jul 80.00 232 4.30
hoog c jul 85.00 387 2.50
hoog c jul 90.0(1 506 1.50
hoog c jul 95.00 151 1.00
hoog c jul IUJ.OO 150 I,ooa
kim p jul 40.00 297 4.30
nedl p apr 90.00 157 I.loa
nlb p aug 92.50 300 1220 a
nld p nov 95.00 600 3.20.
nlv e aug 92.50 200 3.000
nmb c apr 50.00 385 2.50
nmb c apr 52.00 140 1.00
nmb p jul 50.00 150 !
natn c apr 70.00 039 4.2 U
natn e apr 75.00 548 1.00
natn c jul 75.00 175 2.50
phil c apr 45.00
phil c jul 42.50 662
phil e jul 45.00 230 1.60
phil c okt 45.00 204
phil c 093 30.00 187
phil p apr 45.00 230 3.70 3.80
olie c apr 130.00 142 10.50.
olie c apr 145.00 168
olie e apr 150.00 347 1.00
olie c 092 135.00 220 20.50
unil e okt 160.00 280 4.50 4.50

" In de stukgoedsector in Amsterdam zijn gisteren wilde
stakingen uitgebroken nadat de onderhandelingen over de
CAO waren vastgelopen. Dat hebben woordvoerder van de
werkgevers en de bonden meegedeeld. Een nog onbekend
aantal schepen wordt daardoor niet meer gelost.

(ADVERTENTIE)

<

feken Centrum Limburg
voor betrouwbare en optimale
begeleiding gedurende het
9ehele automatiseringstraject:

* consultancy

i * software

* hardware

* maatwerk

* opleidingen

* service-bureau

Omdat wij ook aan details,
uitgebreide aandacht besteden.
'teken Centrum Limburg

Steenbergstraat 5 en 42
6<65 AB Kerkrade
°45-424040 413741

De wilde acties zijn begonnen toen personeel van het over-
slagbedrijfCTA van het werk wegliep en langs andere be-
drijven rondging. Volgens J. Spoor, secretaris van de werk-
geversvereniging SVN,zijn door de actie in ieder gevalvier
van de grootste bedrijven getroffen. „De schade is groot.
Voor we verdere actie ondernemen wachten we op een ulti-
matum van de vervoersbond FNV", aldus Spoor. De om-
vang van de schade die door de staking wordt veroorzaakt
is hem nog niet bekend.

(ADVERTENTIE)

Wh
fShïSnWilde stakingen in haven
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MARRES STEELT
DE SHOW

met deze unieke
AANBIEDING

Kom eens kijken in de toonzalen van Marres Meubelen. Een ongelooflijke keus aan
kwaliteitsmeubelen in vele stijlen en uitvoeringen. Rustiek, klassiek, eiken of noten,

eigentijds of modern. Noem maar op, Marres heeft het. En voor prijzen die U
nauwelijks voor mogelijk houdt. Vooral tijdens onze show. Wat let U, kom eens langs.

Eén voorbeeld uit de Marres kollektie. Dit vorstelijk 2'/2 In leder slechts fi / J—m\ /X mm
zits bankje is een kroon op Uw interieur. Exlusieve ——* m_—i\J^
afwerking, stijlvol vormgegeven. De prijs zal U verbazen. bijpassende hoge fauteuil fl.

gggk i~n. 1532,- m s,of891,-
Zaterdag en zonoag 13-18 uur u gaat oVer de E-39 richting IJJ JWW<ri^ WMWyif

woensdag gesloten Antwerpen, na de grens- I r-~—v—N /—~—\ I—V_r~V-/'—X /"—"\
TONGERSESTEENWEG37- ?X%^TL. l » \\_(* \\ Jk JCÏ__\_M

LANAKEN |\a"fdea^a<r^^^| #VJ fI I IvTri
TEL:O932-11-714120 I«■■■ «■ «■ WÊ

HlReputatie. Al

Reeds 30 jaar is Vaheja uw _\ __~_^
betrouwbare bouwpartner met Am flB
meer dan 15.000 000 m 2 vloer _____^______W—* §|il§ll
in Nederland, België en WÊÈÈÊÊ:

f\ Kwaliteit
_\ len normen. . 'J,

Voortdurende research, eerste MP^È!kwaliteit grondstoffen en l*l^ïlsdagelijkse kontrole staan garant
voor een optimaleproduktie
volgens de strengste normen. ■' ' A
*J Vaheja vloerele- JP Grondig advies.
ij I menten zijn uniek. J I
Dankzij deeksklusieve smalle Persoonlijk advies door onze
velqkant krijgt uw plafond een technisch-kommerciele dienst en
stratker afgewerkt uitzicht. dealers. "Hebt U een vraag?

Wij hebben het antwoord.'

B Vaheja vloerlemenlen kunnen met Door een optimale planning is de PN§§|
eenvoudig materieel en zonder levertijd zeer kort. ' W;

j ___ AA\A lOSB3EII O '
budé beek Henn Meertens &Zn bv JAN OPREIJ "

Stationsstraat 100 Daelderweg 14 Rijksweg Noord 49 Rijksweg 72 ÊÊÈI
Beek Nuth Geleen Margraten

tel: 04490-73555 [ tel 045-241446 | tel. 04490-45009 | tel 04458-1541. §§|lpl

'l| 1; Wijnhandel-slijterij
! Frans
I de Klein & Zn.

* Tevens verhuur var!
tafels,'Stoelen,
sneikoelers, btrtfettsn,
partijtfifltsrt, porselein,
glaswerk enz.

" OE
KLEIN is de naam
KLEIN zijn de prijzen
BROOT is dB SERVICE

Hoek Töddernwegr'
H. Luytenstraat 38.
6137 CS SIÏTARÖ
tel. 04450-18655

Reserveer tijdig voor
aw cofiimuntefeest

37%
Kapitalwachstum In 2 Jahren,
davon 11% durch Schweizer Bank
garantierte Jahresrendite
Pro Tourist AG, Usteristrasse 23
CH-8001 Zürich, T 09411-219 83 23

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYMMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14.

3735 ME Bosch en Duin
Tel 030-281822

AANKONDIGING
Bij exploit d.d. 29-3-1990

I' van mij, deurwaarder, is,
met bijzonder verlof van
de e.a. heer kantonrechter
te Heerlen d.d. 27-3-1990,

5 ten verzoeke van De Stich-
l ting tot Hulpverlening
f aan de Jeugd van Zuid
| Oost Limburg te Heerlen,
\ gemachtigde mr. Ch. Ge-
| raedts, Prins Hendriklaanf no. 86 te Brunssum, gedag-
I vaard:

' R. Mongra, zonder beken-
\ de woon- of verblijfplaats
ï in het koninkrijk of elders,
| om op vrijdag 20 april 1990
| te 10.30 uur te verschijnen
\ ter terechtzitting van de
\ e.a. heer kantonrechter te
i Heerlen, alsdan aldaar zit-
I ting houdende in het kan-i tongerechtsgebouw aan de
I Akerstraat no. 108, tenein-l de op' gronden en midde-
| len zoals nader in dit ex-'
I ploit omschreven, bij von-
I nis te worden veroordeeld1 tot betaling van ’ 4711-
I aan huurachterstand ca.,
I alsmede te horen vonnisI doen tot ontbindingvan de
I vigerende huurovereen-
f komst, zomede-tot ontrui-
i ming van het pand Veil.f Wilhelminastraat 36 tef Hoensbroek, gem. Heer-
t len.
!; Een afschrift van dit ex-
I ploit kan verkregen wor-
i den bij mr. Ch. Geraedts
f vnd.
| J.L.G. Jeukens,
| gerechtsdeurwaarder,
f Vlotstraat 15
■ 6417 CA Heerlen,
I tel. 045-713443.

IPH S*5^S^ÜÜ 11 E^V \Ws^Ê" ■MiwFï %Wm mm -^^^^ f^^W_V^fflÊ_WP^ "Heraut" bouclé tapijt is oersterk

UÉ^S^WPVf^rfT»x\ JêË——\ Een sfeervol en prachtig gordijn. Daar is het nu de tijd ~m~~' ~mw~ \_\ M]^yf-\ *jy '^7P^^^ H voor om naar Ult 'e ki)ken- WlJnet)Den ui'onze immense KERKRADE "^VEERTH kollektie al een schitterende keus voor U gemaakt. \. /
W^kiM-AP KERKRADE, Holzstraat 134, Straterweg 47 N/

W^ DrukstOf Jasmin Telefoon045- 455151' Openmostijden:
\W perfflffi !! J__\ Katoen/polyester in 2kleuren ,on nn maandag 13.00-18.00uur
■jjj^T Vtfftytld j_i_\ bleu en grijs. Breedte 120 cm. f 29,90 WEERT, Hoogveldstraat 16, dinsdag t/m vrijdag 9.30-18.00 uur

|^^^ (inkl. konfektioneren, band en haken) nabij ringbaan Noord/Boshoven zaterdag 10.00-17.00uur
fc^s^x^ Telefoon 04950-34819 donderdag koopavond tot 21.00 uur

I

AUTOPARC - MAASTRICHT
RANDWIJCK, WIJK 29

ZONDAG 1 APRIL
GEOPEND

van 11.00-1 7.00 uur.
«

Aanbod uit méér dan 300 occasions, wasstraat, :
schadebedrijf, radiateuren, schuifdaken,

voorruiten, airconditioning, merkendealers van
Fiat, Mitsubishi, Renault en Toyota. I

Gelegen langs de autoweg Maastricht-Luik.
61201

_

ALSU
VOOR

DE KAAS
Zgiï

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is eronder het genot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukje kaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iederekmt Gulpener I'ilsner

( 30 of50 cl) een gr.rtis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

©ItPINJII
LIMBURGS BEER

. n
■l " j

HUB. DOLS & co
Staat iateU 1905(fanont u*ox'KuxdCtcit!
| <

_ ~t w —t^— _~± —*^ —^ a¥^_ "—X 4♦"Mf\ _P^ ■_rV *

\^^K_^^_%^__^^_S_^W jftfifrt J^r^r^^^^^^'- ■¥jsÊ%s&^'' '^_____\

Dit is een uitnodiging. Aan
mensen die kreatief met wonenbezig zijn. Zetuw persoonlijke
wensen op een rijtje. Sluit geen enkel compromis. En kom danf
meest verbazingwekkende ideeënwereld bekijken die wij ooit tfl
onze showroom hebben gehad: ArtMade.
Een nieuw interieürsysteem van Parador waarin werkelijk alles
kan. Van de vloer tot en met het plafond. In zwart, wit, grijs of
naturel en elke verrassende kombinatie van deze kleuren.
Kom 't ons gerust moeilijk maken met uw hoogst persoonlijke
woonwensen. Met ArtMade vervullen wij ze precies op maat.

U bent van harte welkom in
onze showroom. Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur-
Hoekerweg 70 - Beatrixhaven - Maastricht - telefoon 043-63464°

ES SEVERIJNS. | "~
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Grasfangeinrichtung
für Gartenmobil 8/760 HA
Behalterinhalt ca. 170 L.
Aufsitzmaher in allen Größen!

Auch für den rasen ab 300 qm.
Wir verkaufen und vermieten:

Vertikutierer, Motorhacken, Rasenmaher, Walzen,
Streuwagen, Gartenhacksler und Allesmaher für den
Rasen und die Wiese.

Eigene Reparaturwerkstatt!
Mo.-Fr. 8.00-13.00 U., 14.00-18.30 U., Sa. 8.00-14.00 U.

m J. CRUMBACH
Gartenfachgeschaft
Futter- und Düngemittel

BÊÊL Roermonder Straße 43f_¥X 5120 Herzogenrath-Kohlscheid
10-f-- ® 02407/3008 ei»

" ——————————————————————————" " " '

lirkt für HobbymalerA
Profis Ém

Malkasten und Farben allerArt - Aquarell-, ■Gouache-, Acryl-, öl- und Air-brush-Farben, fl
Malstitte, Pastell- und ölkreiden, Seiden-,

Glas-, Stoff-, Farbe- und Bauernmalfarben -, IRahmen und Passepartouts W
Staffeleien, Malgründe, Malblöcke, wj

Papiere, Pinsel.Bücher, Anleitungshette, Wg-%Air-brush-Pistolen und Kompressoren,
Materialien für Drucken, Formen, Gießen.Verleihservice: Fixiergerate,

Pressen, Kompressoren usw.
Riesenauswahl

Fachberatung -Kundenparkplatze

Gardinen " Tapeten ■ Teppichboden 1
Farben " Künstierbedarf [ |

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

Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

p Verzending van bladmuziek en vakliteratuur
I* Snel - Betrouwbaar - Voordelig
p Grote keuze in blokfluiten
p Alle nieuwe Yamaha orgels en keyboards!

Goede prijzen!

Muziekhuis Hogrebe
Aken: Großkölnstrasse 45
Duren: Kaiserplatz 25
Heinsberg: Apfelstrasse 25

*'" 09-49-241-36329 fax 02141-23242

I

lÊt% GOETZENICH
W_J\)K__\ Blondelstr. 10, Aachen

H^B^t I o I Mm

m 'M MmW Voor elke feestelijke gelegenheid de

wk * party- en feestkleding

Speciaal voor de trouwdag van de bruidegom hebben wij elegante
in ons programma, met passende accessoires: o.a.

nemden met staande kraag, vlinderstrikken, manchetknopen en pochets.

Voor uw feestelijke kleding: Goetzenich

Ü9

9Ék. WÊÊÈk*. _W \

IW\ S» 1 ■MÊÊ__\\_^_m

IAUGENBLICK. EIN STIL.JfcM
n/TDEyiNE

La Boutique
KOMPHAUSBADSTRASSE 6-5100 AACHEN - TEL. 0241/20822

Darauf fahren die
Weltmeister ab.

ygN Die eriolgreichste Reifentechnik im
/^^n\ Motorsport: MICHELIN radial. Für alle/S)Jv)c} Motorradlans!

S' ~r MICHELIN
<£/ Allein 1 989 neun Weltmeistertitel!

\\ JV>/> ■

==———^^^ V #

Telefon (0241) 16086 Fmh.: E. Fischer und E. Heller
Telefax (0241) 165118 Dennewartstr. 1 5100Aachen

L

r^P^fl fzüiii I
.SHni Poshvajcn

mil d«r >mi,y»n«nKuch. l*9»muWcft» MtKfLlw«mfcntlp»

W/r empfehlen unsere
Lammspezialitaten

Preise von DM 20- - DM 33-

Restaurant Ratskeller
im historischen Rathaus

5100 Aachen (Parkhaus Markt Mostardstrasse)

Kampeerauto's, caravans en 4
voortenten, kampeerartlkelen, < / \

IPr\Mr,T?M 5102Würselen

" mWJLS VJCj x\ Gewerbegebiet
Telefoon 0949/2405/9081 Aachener Kreuz

__^^*___m^m_w\+*w ___\ A_\ mm — Wlrwv^''^^

W-f^W^^t Be' Herren-Moden

llPill^lgoetzenich
HL -1 V * jmMI Blondelstraße 10, Aachen

■■ _\\ JH I finden Sic zum festlichen Anlaß
\M die richtige_^_m ° .IE

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

M Für die festliche Kleidung: Goetzenich

SS? & HÜrtQen
ljDlÉV<lDpNLl^ Komphausbadstr. 27, geg. Horten

fNÉ^nÉI QH^~^^ D-5100 Aachen, tel.: 09.49.241/36867

" Gardinen - Dekorationen

" Rollos - Jalousetten

" Bettwaren

" Bettwasche - Tischwasche
Wir beraten - wir messen aus - wir nahen - wir montieren 2«6986

Uw vermogensbelegging kent bij de
Deutsche Bank geen grenzen!
Bijzonder aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden
garanderen U een hoge rente, b.v.:

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

BrónbéjaitÏDi^-
Een bezoek aan ons is lonend!

Natuurlijk adviseren wij U graag over andere
kapitaalbeleggingsmogelijkheden.

Vaste rente
toterw^t_7^o_p^_j

Komt U even bij ons langs of belt ons op.
Wij spreken natuurlijk Nederlands.

Deutsche Bank \-f\
Met meerdan 1.200 filialen in de Bondesrepubliek. ■■■■
Bij de grens vindt U ons in de volgende steden:

FiliMl:
Aachen, Friedrich-Wilhelmplatz Aiedori,Ate Luisenstr.. Tel. 09-49-2404/21005
lam FJkpnhrunnpnl Tpl 09-49-?41-4fi6-1 Eechweiler, Englerthslr. 12. Tel. 09-49-2403/4061-63(am tusenorunnenj, iel. iw-4y-^4i 4tx>-i Henosenreth,KMkttr. i. Tei.o9-49-2406/3067

Hückelhoven, Parkholstr. 111, Tel. 09-49-2433/4031
Bijkantoor: Jülich. Kö:nstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 Merkatein, Kkchrather Str. 150. Tel. 09-49-2406/6091
BurUeheid, Kapeüenslr. 5. Tel. 09-49-241/66054 Stolberg, Rathametr. 16». Tel. 09-49-2402/23091
Oppenhoffallee, OppenhoHallee 2. Tel. 09-49-241/504041 Ütaach-Paienberg.Talstr. 2. Tel. 09-49-2451/4051
Schönlorel, Trierer Str. 323-329, Tel. 09-49-241/520021 Wureelen. Kaserstr. 97. Tel. 09-49-2405/21058
Techn. Hochachule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Hein.berg, Hochstr. 129. Tel. 09-49-2452/21777

iiiiiiiiiiniiiiiiiiminimum niimiimn

Haarprobleme?

üa
-fl&Al_vo_ï_
Für Damen undHerren
LrChtes Haar oder Glatzenbildung sind passé
Senöse Experten zeigen innen wie es gefit
Auchbesonders interessant für unzutnedene
Toupet!rager

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinimimiiiiiii

Villeroy & Boch-Center
Villeroy & Boch-Center Gallo-Lilestyle

Markt 17-19
Tel 09-4924138736 Blondelstr 2-8

gegenuber dem Rathaus Tel 09-49241402096
D-5100 Aachen D-5100 Aachen

Gallo-Bistro Ttschenreuth. Fortuna Bianca
Kaffeeservice, 15 tig. Kaffeeservice. 15 tig
Empf. Preis DM 369 - EmP' Preis DM 298 40

Unser Preis DM 258 - T
,Unser Preis DM 149'

_
Tafelservice, 16 tig

Tafelservice, 16tig. Empl Preis DM 415 60
Empf Preis DM 421,20 Unser Preis DM 199-

Unser Preis DM 294,— Baronesse, wei
lj„- ,-l, □ . Kaffeeservice, 15 tigHenr.ch Restdenz. wet E , Preis DM 32« 10Tafelservice, 15 tig. Unser PreJS DM -| 60j_
Unser Preis nur DM 98,— Tafelservice, 16 tig

Empf Preis DM 447.60
bi-M Unser preis DM 220,—
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken. Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Mimmumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

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

Vermist/Gevonden
VERMIST te Kerkrade, 2
katers, 1 wit met zwarte
staart, 1 tijgerachtig bruin,
buik l.br. en wit. Beloning
voor de vinder. Als u weet
waar ze zijn bel dan a.u.b.
Tel. 045-442091 423003.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mededelingen
Professionele betaalbare

kinderopvang.
KINDERDAGVERBLIJF

"Mioche"
Hamerstr. 37 Heerlen
Zondag 1 april

Open dag
van 14.00 tot 18.00 uur.

Voor ml. en aanmeldingen
tel. 045-742281.

22 en 23 juni 90 ROLLING-
STONES Parijs. Kaarten
plus bus vanuit Maastricht,
Heerlen en Roermond. Hol-!
land Ticketsservice, 080-1
227125. |
Mevr. Heynen-Klaus,
Cremerstr. 18, 6301 GE |
Valkenburg LB is al jaren-!
lang ernstig ziek. Wie stuurt |
haar 'n lieve KAART?

Personeel aangeboden
AANNEMER kan nog werk
aannemen in nieuwbouw,
verbouwingen en renovatie.
045-414594 b.g.g. 316383
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Ervaren SCHILDER kan nog
schilderwerkzaamheden
aannemen. 045-274245.
Jongeman zoekt werk als
CHAUFFEUR, met eigen
auto BMW, voor al uw rij-
werkzaamheden bel: 045-
-421306

Meisje 19 jr. biedt zich aan
als BABYSIT voor de avond,;
evt. morgenuren. Tel. 045-
-724668.
Voor al uw SCHILDER, wit-
ten, sierpleister en andere
voorkomende werkzaam-
heden. Tel. 045-210480
Administratie- en advies-
bureau vraagt nog enkele
CLIËNTEN voor het bijhou-
den van administratie en
belastingen. Br.o.nr. B-4125
Limb.Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

J Personeel gevraagd
Bouw en ingenieurburo Brunssum vraagtvoor langdurende

werken omg. Aken, Keulen
betontimmerlieden

metselaars
ijzervlechters

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

Vakbekwame schilders
gevraagd, (moeten zelfstandig kunnen werken).
Indien niet vakbwkwaam onnodig te solliciteren.

Rijksweg 58, Gulpen 04450-3070.

Gezelschapsdame / huishoudster
gevr. voor bejaarde dame, inwonend. Vergoeding n.o.t.k.

Br.o.nr. B-3718, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. I
Gevraagd:

Allround timmerman
B.E.M. BV. Vijlen. Tel. 04455-1871.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Berzorg(st)ers !
voor Sittard en Munstergeleen.

Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur
van de bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en .
extra's, kunt u tijdens kantooruren even langskomen of

bellen of bellen.
Baandert 16, Sittard Tel. 04490-15577.

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:

£jT\ /"TO Lid A.N.V.K.

\_y Keukens

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

Wegens uitbreiding van ons "a la Carte" restaurant zoeken
wij:

Zelfstandig werkende koks en
Leerling koks.

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

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

Tel. 045-443711.

Tourotel / Hotel Wilhelmina
Valkenburg, vraagt voor het komende seizoen: * hulpkok
(kin) * serveerster/ober" kamerwerkvrouw * receptionist(e)
* werkstudenten. Voor ml. en het maken van een afspr. bel 'tijdens kantooruren tel. 04406-13998 ; 12039.

Spoed
Chef monteur

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

Verkoopster gevraagd
voor onze Verswinkel in Bocholtz, leeft, tussen 17-20 jr.

Ben je geïnteresseerd? Bel dan voor n afspraak.
Tel. 045-441308.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en kiezen voor een autofabriek, waar
hard werken goed betaald wordt. Dit bedrijf ligt in Bom en
werkt in 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld. Interesse:

Voor informatie:
04490-14222, Mariëlle Schutgens,

Sittard, Rosmolenstraat 4.
045-718366, Jaap Roelofsen,

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
04490-56156, Marjon Janssen,

Geleen, Rijksweg Zuid la.
043-210551, Adriane Keulen,
Maastricht, Hoenderstraat 3.

Super van Oppen
zoekt nog enkele

medewerk(st)ers
voor vast dienstverband. Tel. 045-461918.

Voor Partij-Wittem
zoeken wij enkele actieve bezorgers m/v, die genegen zijn
dagelijks onze krant tussen 6.00 en 7.00 uur te bezorgen.
Melden Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Verkoopster met ervaring
gevr. voor bakkerij. Moet zelfstandig kunnen werken, liefst

full-time. Bent u geïnteresseerd bel voor een afspr.
045-441470. Bakkerij Franssen, Simpelveld - Vaals.

Ervaren voorman of
meewerkend uitvoerder
gevraagd voor klein aannemersbedrijf.

Moet zelfstandig kunnen werken.
Br.o.nr. B-4090 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen

J£\techno-time bv
Heeft direct werk voor

Electromonteurs
'Onderhoudsmonteurs

Tekenaars
Produktiepersoneel
Heftruckchauffeurs

Bel nu, of kom even langs. Tel. 0455-717183,
Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Metselaars en betontimmerlieden
gevraagd voor Duitsland.

Melden bij J. Nieling. Tel. 04490-38441.

A hekwerken

VEENSTRA
vraagt voor spoedige indiensttreding

hekwerkmonteurs
Tel, afspraak na 18.00 uur 045-316238.

Horecazaak met kleine keuken zoekt
goede kracht M/V

met interesse in het horecabedrijf; 5-daagse werkweek;
geen zwartwerk. Br.o.nr. B-4115, LD, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Een baan met toekomst
Keurslagerij Jos en Pierre van Melick te Hoensbroek zoekt

energieke jongedame
(tussen 17-20 jr.), terondersteuning van het winkelteam.

* 4 of 5-daagse werkweek
* S.V.O. beroepsopleiding (ged. 2 jr., 1 dag p.w.) mogelijk.
* Beloning volgens slagers-C.A.O. en naar gewerkte uren.
* Belangrijkste taken - bediening - persentatie van vlees,

vleeswaren en koksartikelen.
* Assistentie verlenen bij de vervaardiging van vlees en

koksspecialiteiten.
Interesse bel of schrijf Pierre van Melick, Hoofdstr. 78,

6432 GG Hoensbroek. Tel. 045-212651.
W.G. SALARI B.V. te Sittard

vraagt:
Int. Chauffeurs

voor buiktransport
Produktiemedewerkers

Heftruckchauffeurs
Leeftijd: 18-30 jaar.
Tel. 04490 - 11541.

Apothekersassitent(e)
Gevraagd op korte termijn, liefst met enige ervaring.Voor opleiding HAVO. Alleen schriftelijk reageren.

Apotheek van Wersch, Hoofdstr. 41, 6461 CM Kerkrade.

Kapsalons "Barbel"
Wij vragen een leerling en aankomende kapper M/V.
Soll. te richten aan Kapsalon Barbel, Begoniastr. 15,
6466 VR Kerkrade, tel. 045-411433 of 04752-2209.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

Huishoudster
In druk zakengezin met opgroeiende kinderen

in de leeftijd vanaf 13 jaar.
Wij zoeken een dame die geheel zelfstandig het totale

huishouden kan runnen. Omgeving Sittard.
Heeft U belangstelling?

Stuur dan Uw schriftelijke sollicitatie naar 8r.0.nr.8-4137.
LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

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.
Gevraagd:

medewerker(ster) fulltime
medewerker(ster) parttime

Foto Rembrandt
Enige kennis van de foto-
handel vereist. Leeftijd ca.
21 jaar. Schriftelijke sollici-
taties met pasfoto richten

aan Foto Rembrandt, Grote
Staat 46, 6211 CX

Maastricht.
STUDIETOELAGE rijin-
structeur/trice. Beperkt aan-
tal geselecteerde candida-
ten komen in aanmerking
voor unieke renteloze stu-
dietoelage van ’ 4.800,-
-met garantie minimaal vier
jaar vast werk in eigen
woonplaats. Met hoog in-
komen (ca. ’ 3.000,- p.m.)
Goede doorgroeikansen en
nieuwe auto ook voor privé.
Heeft u (m/v): rijbewijs B, mi-
nimaal Havo/Mavo.LTS-c?
Bent u 18-26 jaar? Sollici-
teer dan schriftelijk uitvoerig
naar E. Saris, KRM-studie-
toelagen, Postbus 35, 5688
ZG Oirschot.

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.Keuien-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
BARDAMES gezocht St.
Tropez Bar te Sittard 04490-
-15828 (na 21.00 u 17402).
Club L'Aventura zkt. nog
enkele nette BARDAMES,
Hoofdstr, 103, Amstenrade.
Inl. 04492-4922, na 18.00 u.
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
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.
MEISJES gevr. v. club in
Maastricht. Tel. 043-211620
Schoonmaakbedrijf van
Graven vraagt SCHOON-
MAAKSTER met rijbewijs,
voor zuid-Limburg. Tel.
045-750841, bellen na
18.00 uur.
Park Restaurant Tuddern
vraagt KOK M/V, leerling-
kok M/V. 09-49-2456-1550.

AMERIKA-STUNT Jttit^^^\
Ongelooflijk ... maar waar! #% #^ * ** T^
Voor slechts 699,-* vliegt u dit voorjaar reeds RETOUR H^^ fÊÊ Bk Jnaar New Vork. \J g (RETOTJR!) k# j IBj
* GRATIS treinticket van uw woonplaats naar _%■ *|

Luxemburg retour; w/\ T W T\JA,< IJT TTVP'M "x &L&» Zf?'
* retourvlucht Luxemburg-New Vork met betrouwbare £j\J M-\-~_iM\J JDJLIIJ V L-LH

toestellen, uitgerust met lawaaiarme turbines. __ „ __
...-- mi|| r//Aw.^jÊt % 'M

« vanaf begin mei met splinternieuwe Boeing 757. AJLo U WJLJLjJL!!! fSfrW^ _m M—t
Niet inbegrepen: Reen kmt u elke dag) behalve woensdag, -mf^V zmk
* luchthavenbelasting a 35,- p.p.; Va. 3 april, retour kunt u elke dag, behalve ,|>’ /l ,

_Wm
* hotelkosten. Wij reserveren u graag passende hotels dinsdag; voor 14 juni 1990 dient u terug te zijn. 'in alle prijsklassen. Geen minimum verblijf. (Open retour mag ook.)

REISADVIESBUREAU h V.'«/^h i 1m^- "^m Voor dezelfde prijs ook
*C^j^\^y mogelijk naar

VANDER BIESENBV I BfILTIMORE 1
■IiIIIIIMHHHaBHMBBBHMH^aMHMMHMHIMHM^B KERKRADE HEERLEN LANDGRAAF VAALS ' GELEEN.... , „„"-,„,* Hoofdstraat 69, Dr. Poelsstraat 3, Raadhuisplein 13. Tyrellsestraat 9, Ehsabethstraat 38.VOOr 01lMWr6IZ6H 045-453460 045-715961 045-322233 04454-5050 04490-49859

■
Tempo-Team Uitzendbureau

zoekt met spoed:
Produktie-medewerkers m/v

bij enkele bedrijven in Nuth en Brunssum. Hebt u een al
dan niet afgeronde opleiding: LTS-metaal, -machinebank-
werk of -elektro? Wilt u goed verdienen en werken in dag-
dienst of 3-ploegendienst? Neem dan onmiddelijk contact
met ons op voor een baan met toekomstperspectieven.

Voor informatie:
045-718366, Jaap Roelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Metselbedrijf Lewo bouw
vraagt met spoed

ervaren metselaars
Tel. 04490-74824 of 04405-1525.

Welke
ondernemende

Verkoper/adviseur
voelt iets voor een verantwoordelijke functie in een aktief

bedrijf in radiografisch bestuurde auto's boten, en
vliegtuigen. Snelheid, accuratesse en persoonlijke service

zijn de belangrijkste kenmerken van ons bedrijf. Leeftijd
20-35 jaar. Opleiding: Min. Mavo, enige kennis Franse en
Duitse taal is gewenst. Salaris en overigen in onderling

overleg te regelen. Stuur uw schriftelijke reactie met
vermelding van de belangrijkste gegevens t.a.v.

W. Gulikers, pa. SHAMROCK,
Mathijs Heugenstr. 14, 6227 AW MAASTRICHT.

Kaasboer Ramakers Eygelshoven
vraagt voor

BROOD/BANKET EN BAKE-OFF AFD.
Vlotte energieke verkoopster

Soll. na tel, afspr. 045-352831.
Petit Restaurant Pizzeria zoekt enthousiaste

Serveersters / Keukenmedew.
voor spoedige in diensttreding voor een langdurige periode

zaterdags en/of zondags leeftijd 16 tot 26 jr.
zowel met als zonder ervaring.

Telefonische info. Dhr. Bassant tel. 045-454700
Einderstraat 20 (markt) Kerkrade.

Int. transporten Th. Leunissen V.O.F, zoekt op korte termijn
Internationaal Chauffeurs

wegens uitbreiding werkzaamheden in Frankrijk/Italië en de
BRD. Sollicitaties telefonisch 045-319900.

SLAGERIJ Boumans
vraagt voor de zaterdag
Verkoopster

Ervaring vereist. Schrijf of bel even voor een afspraak
(maandag gesloten). Boumans B.V. Akerstr. 52, 6411 HB

Heerlen. Tel. 045-714250.
Wij zoeken voor

Amstenrade/Oirsbeek/Doenrade

bezorgers(sters)
Voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Inl.: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen. Tel. 04490-46868en
Bongerd 1, Heerlen

Alle dagen open ook 's-avonds en zondags

Super-job Slixitimers
In verband met interne promot(ps kunnen wij plaatsen -FULL-TIMERS EN PART-TIMERS in flexibele werkuren.
Wij bieden een goede beloning en prettige werksfeer.

Vereist een positieve instelling en goede werkmotivaties.
Leeft. v.a. 16 jr.

Wil je voor een management-funktie of gastvrouw-funktie
in aanmerking komen dan moetje minimaal M.D.S.-M.8.0.

hebben en 18 jr. zijn.
Heb je interesse, kom vanaf vandaag (na 16.00) naar ons

restaurant en vraag naar Marcel.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Verfspuiter m/v
met een redelijke ervaring, die geruime tijd beschikbaar is.
Naast het spuiten van diverse motorvoertuigen zullen de
werkzaamheden bestaan uit het vooraf stralen en het
achteraf conserveren ervan. Gemotiveerde kandidaten

kunnen voor meer inlichtingen bellen.
Voor meer informatie:

045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
HEERLEN, OP DE NOBEL I'AKFR STRAAT

Architectenbureau Prof. Ir.
J. Coenen vraagt SECRE-
TARIS/SECRETARESSE.
Eisen: Zelfstandig kunnen
optreden, Stress bestendig,
ervaring met architectenjar-
gon, boekhoudkundige ken-
nis strekt tot aanbeveling,
beheersing Engels, Duits,
Frans, bereidheid tot mini-
male huishoudelijke taken.
MEAO-niveau. Brieven aan:
Prof. Ir. J. Coenen, H. van
Veldekeplein 23, 6211 TG
Maastricht. Reageren bin-
nen 14 dagen.- POMPBEDIENDE gevr.
meisje of jongenv.a. 18 jaar
voor zat. en zond., zond.
erv. onnodig te soll. 045-
-462202
VERKOOPSTER gevr. voor
Van Melick Slagerij 't Loon
te Heerlen voor 32 uur.
Liefst met enige verkoop-
ervaring. Bent U ge-
ïnteresseerd? Kom dan
even langs of bel voor 'n af-
spraak. Slagerij Van Melick,
Apollolaan 29-30, winkel-
centr. 't Loon -te Heerlen.
Tel. 045-718739.
Firma M.B.S. vraagt voor op
korte termijn bankwerkers,
electromonteurs, systeem-
plafondbouwers, grondwer-
kers en onderhoudsmon-
teurs. 045-226346.
KAPPER(STER)S gevr.
voor min. 3 dagen per week.
Plaats Maastricht. Full-time
voor Kerkrade. Lft. max. 21
jr. Inl. Mudo Kappers,
04450-4038/043-432286.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER voor schoon-
maakbedrijf in Heerlen. Tel.
045-417849, na 17.00 uur.
Wilt U een bijverdienste
wordt dan AVON-consulen-
te. Voor ml. 045-310300.

——— I
Gevr. t.b.v. Slagerij 2 part-
time VERKOOPSTERS 20
u. p.wk. Svp. bellen na 19
uur, 04493-4545.
CONSTRUKTIE-Bankwer-
ker gevraagd met ervaring,
moet zelfstandig volgens te-
kening kunnen werken. Fa.
Schoonbroodt, kluisstraat
45, Doenrade.o4492-1255.
GIOMAR M.A.P. zkt. drin-
gend vr. naakt- en lingerie-
modellen voor div. buitenl.
bladen etc. Hoge vediensten
mogelijk. Leeft, tot ca. 35 jr.
React. met ree. foto naar
Giomar M.A.P. Neerhem
97C, 6301 CG Valkenburg
a/d Geul.
Gevraagd nette mannel. of
vrouwel. FRITUREHULP
met ervaring, (goede ar-
beidsvoorwaarden). Tel.
045-441857.
Gevr. v. a.s. seizoen leerl.
SERVEERSTER/kelner.
Geen vakantiewerk. Hotel
Vue des Montagnes, Geul-
hem. 04406-40543.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel 070-3501726/
3548306.
WERKSTER gevr. 1X per
14 dgn., op maandag of
dinsdagochtend. Br.o.nr.
B-4133, LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

iBCG Schinnen vraagt voor
uitsluitend bouwkundige on-
derhoudswerkzaamheden
allround METSELAARS/

' voegers/loodgieters/tegel-
zetters voor spoedige in-,
diensttreding. Voor info.'
045-444395.

Gevraagd voor direct:
KAMERMEISJE. Tel.:
04406-T3741.

£Prerficici-tf -
Proficiat! Mam en Pap è

met jullie35-jarig huwelijksfeest "6
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Rob en Karin, Arwin en Thea. (rrj,

Proficiat Henk

Bij het zien van Abraham
Je Ski-vrienden

John
Hartelijk Gefeliciteerd met je

10de verjaardag

H* 'S. W

Lidianü!

Een grapje?
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O, nee! Op 1 april verjaart
José!!!. "1 april gek

Proficiat
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En nog vele jaren
Flip, je weet wel van wie
Morgen ook op LD-TV!

Melanie
Proficiat met je 15e

verjaardag

Pap, Mam, Mark, Bianca.

Ma Flodder

Nog vele jaren
Van de chappie-bende
Morgen ook op LD-TV!
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Pap, mam, Leon en RidjK
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met je 25-jarig jubileP
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feine feesdaag nMeity, Shirley en RO j

Proficiat |
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van Ruud, Arno, Gj !
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82 jaar n
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lOpa van harte 5van Nel, karel, Mari* *
Riekie, Angelique, M*

Flip, Rinus, Michel, Ma"
Tonie

Morgen ook op LD-'

Gevraagd voor direct:
SOUS-CHEF. Hotel Tum-
mers, Stationsstraat 21,
Valkenburg. 04406-13741.
Goedlopende CLUB zoekt
nog een vlotte medewerk-
ster. Garantie en intern mo-
gelijk. Tel. 04499-3828.
TUINMAN gevr. voor bij-
houden van tuin, plusm. 350m2in Sittard. Tel. na 18.00
uur 04490-25212.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed ervaren colonnes
TIMMERLIEDEN voor werk
in Duitsland. Tel. 045-
-230045 of 04405-1236
b.g.g. 045-310348.
HULPVERKOOPSTER ge-
vraagd voor enkele uren per
week. Eygelshoven schoe-
nen b.v. Saroleastr. 23,
Heerlen. Tel. 045-711245.
Soll. na tel, afspr.
Zelfstandige VOEGER zkt.
compagnon. Dient-in bezit te
zijn van alle benod. vesti-
gingspapiereh. Aanm.
schrift. Berkelpln. 196, 6301
ZK Valkenburg, of 04459-
-1417, 18.00-20.00 uur
Wie kan kind (7 jr.) BIJLES
geven in rekenen en Neder-
lands? 045-463479 na 19 u.
BIJVERDIENSTE: Witgoed
handel/reparatiebedrijf zoekt
net persoon als bijrijder op
bus voor plm. 2 dagen per
week. Br.o.nr. B-3951, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Hotel Walram te ValkejJ
vraagt per onmiddel^ idiensttreding KAMER* IJES, kelners/serveer* [
Tel. 04406-13047.
3evr. VERKOOP5 \
Dart-time verkoopster.. I
Slagerij America, St. 'üatr.44 Kerkrade 045-^ I
Mj zoeken voor ma-; 'BEGELEIDSTER woO' ■bejaarde moeder, ml' J
045-412011. A
METSELAARS gevr. {I
werk in Duitsland,
Aken, zeer hoog \o<K \
melden tel. 045-7268^ ■Gevr. KELNER voor, \
vonds in Hotel Hef [
Hock, Grotestraat-Cj
Valkenburg. 04406- 1 I
Dhr. R. Biermann,
den na 11.00 uur. D3?
levende muziek. /

Met spoed gevraag^)
ren colonnes l^-i
LAARS voor werk il
Tel. 043-649326. A
Friture 't Cadetje, <Str.-C. 13, Valkenburg
MEDEWERKERS, n<
ook part-time voor fv
koop. Tel. 04406,
aanmelden na 11.0jjJ<j
Dynam. Kaps. zkt- Jf
enthous. MEDEWE^m/v, m. erv., ter uitbr i
ons team. Modern w^JT
must. Tel. 045-31 l7ojy

Voor Piccolo'5)) |
zie verder pagin3. j
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Personeel gevraagd
I
ckbar 't Cadetje vraagt
JNTERBEDIENDE voor
toe, part-time, min 18 jr.
56-13649, aanmelden
j.OO uur.
0 Nederland B.V. vraagt

haar objecten in
nsbroek en omgeving
ERIEUR-VERZORG-
RS". Werktijden: tussen
0 uur en 19.00 uur. Inte-
e? Bel 045 - 710561.
r. HUISMEESTER voor

project, 39 woningen
de Burg. Savelberglaan

kerkrade, voor enkele
1 p.week. Goed met
Jrders om kunnen gaan,
iereid zijn kleine repara-
-1 te verrichten is een
friste. Inl. NSAW, Mevr.
mernik. 073-120911.
park De Valkenier
igt voor de periode van
l-'9O t/m 30-09-90
BEWERKERS m/v voor
aurant, winkels en
tties. Leeft. 16 t/m 19 jr.
1 vakantiewerkers. Soll.
telef. afspraak. Tel.

06-12289.
aanscentrum Globe
k vraagt BUFFETHULP, glazenophaler. Tel.jjjO-79297.
fr. zo spoedig mog. en-
l SERVEERSTERS en
«enhulp voor aank. sei-n. Geneindestr. 2, Val-
burg. Tel. 04406-12125.
I-time TAXICHAUF-
'R voor het weekend
I omg. Hulsberg. Br.o.
B-4088, L.D., Postbus

0, 6401 DP Heerlen.
Taagd: VERKOPER-ER) voor verkoop van
>nte en fruit, leeftijd
lm. 19 jr. Tel. 04406-
-80 en na 18.00 uur
K>6-15445.JOELLENBURO Kempi-
T6Mannequins kan i.v.m.
feiding werkzaamhedenI een beperkt aantal da-
Fheren inschrijven. Vol-ge maten komen in aan-
fking: 3 dames 36; 7 da-
f 38; 2 dames 40; 2 he--151/52; 3 fotomodellen
PB; 3 kinderen 164. Erva-
I niet erg belangrijk, wel
fcete houding en show-
rig. Lopen op proel
Pt vereist. Bel voor info:[07-5028, na 19.00 uur.
'r. zorgzame vaste OP-s voor onze 3 jr. zoon. Bij
ij. ouder iemand. Onr.
bijden ca. 10 u. p.wk.
"fiev. Molenberg. 045-
-[853, dinsd. va. 19.00 u.E erv. METSELAARS.

04499-3885 tuss.jOu,Bouwbedrijf Baade
-spoed gevr. all-rounfl
6RIEURBOUWER en
[ing-interieurbouwer,'20-35 jr. i.b.v. rijbewijs.

aanmelden 04406-
-i6 b.g.g. 41022.

Voor de Greenshop-vesti-
ging te Landgraaf zijn wij op
zoek naar een enthousiaste
VERKOOPMEDEWERKER
(STER) v.a. 17 jaar. Tel. info
04750-11800.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur; per week) kunnen groten-
deels thuis plaatsvinden. Er-
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren.
P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Nederlandse Avon CONSU-
LENTE wilt u meer verdie-
nen en groter assortiment
producten? 045-459033.

" Gevr. voor onmiddellijke in-
diensttreding INTERIEUR-

i VERZORGSTER voor kan-
toor, 4 uur p.week. Br.o.nr.
iB-4102 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. MEDEWERKSTER
voor afd. Vleeswaren, 24
uur; tev. Cassière, 24 uur; \

ien Vulploegmedewerkers. ,
' Tel. soll. 045-313203, vra- ;
gen naar Dhr. W. Rijcks..LEERLING-KOK gevr. t
Werktijden in overleg. Tro- 'i cadero, Heerlen. Tel. na i
12.00 uur 045-710686. 'Gevr. ervaren IJSVERKO- |.PER voor seizoenswerk. ■Tel. vóór 12.00:

I 045-722814, na 17.00 uur: '045-712021. — i1Nette hulp gevr. voor FRI-. TURE, liefst met ervaring.
045-352013, na 14.00 uur.

I Gedipl. Schoonh.spec, min.
.16 uur p/w. Zonder erv. ,
■ Pedic./Blend-meth. onnodig

te soll. Br.o.nr. B-4116 ,
■ Limb.Dagbl. Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
i Nette FRITUREHULP gevr.
m/v. Alleen in dienstverband ;■ Tel. 04492-1026 na 16 uur.—. ,. TAXICHAUFFEURS en i. groepsvervoerchauffeurs, gevr. part-time (kl.bus) en ,. full-time. Melden, Akerstr.I Nrd. 132, Hoensbroek. |

: Voor spoedige indiensttre- \' ding gevr. (ook voor buiten-: land) IJZERWERKERS met j. ervaring branden, industrie- ,
■ monteurs, hoogbouwmon-
i teurs, lassers met en zonder. eert., isoleerders, opzetters,. makers, pijpfitters van tek.

" Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-

" mensen met ervaring en

' eert. leeft, en Nat. onbel.

' Tel. 010-4625755.
i Gevr. KEUKENHULP voor
t restaurant in omgev. Klim-

men/Valkenburg, meisje v.a., 17 jaar, voor weekend en■ vakantie. Inl. 04498-55255na 17 uur 04405-1542
X ,
| Woningruil
Üjngburo DE GOEDE
i°P, Wagenstraat 179 I,
'Haag, tel. 070-3643444J ’ 125,- voor 2 jaar (24
"■) geldig, op postbank-
6r>ing 39.59.588 t.n.v. De
?de Hoop. Per kwartaal
'angt v dan onze

Woningruil
Ijeheel Nederland.

: Te RUIL éénqezinswon. m.
gar., tuin (in Thorn), ’ 508,-

-[p. mnd. tegen woning in
Zuid-ümburg. 04756-2549.
Met een PICCOLO in het

i Limburgs Dagblad raakt u
I uw oude spulletjes 't snelst
i kwijt. Piccolo's doen vaak
I wonderen... Probeer maar!

Tel. 045-719966.

s^ Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS TE HUUR

Heerlen, Weltertuynstraat 67,
j.Studentenappartementen met woon/slaapkamer,
'Renette, douche en toilet. Huurprijzen ’ 308,95 excl.
'schot stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk,

vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.
s Direct te aanvaarden.
'sieen, Burg. Lemmensstraat 11,
Renoveerde kamers met medegebruik van douches,

toiletten en keukens. Voorzien van cv.
ürPrijzen va. ’ 235,- exclusief ’ 120,- voorschot stook-

en servicekosten. Direct te aanvaarden.
Vaals, Koperstraat 6

a erkamer (ca. 22 m2) met medegebruik van douches,
toiletten en keuken. Voorzien van cv.

Huurprijs ’ 380,- mcl. ’ 80,- voorschot stook- en
servicekosten. Direct te aanvaarden.

i^ Inlichtingen en bezichtigingen
Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN
v^_ Tel, kantoor: 045-417085.

STUDENTENKAMER TE HUUR
iMaastricht, Frankenstraat 184
Vjjtentenkamer op de 1e verdieping met medegebruik
iv? keuken, douche en toiletten. Huurprijs ’ 385,- peraand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten.

Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Vi. Inlichtingen en bezichtigingenmakelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN
S-. Tel, kantoor: 045-417085

___^

lV te h. in VOEREN-
Kg 9 lnl- na 19 uur 045-

-fr^Poed gevr. ETAGE of
ta 9 in Roermond, te be-wan 's morgens 10.00kg.uU uur, 04750 -17535,
kjpjaar Snijders.

te h.
'Oto'n stud. huis. 045-*

fc,; aahg. gem. KAMER m.
[ 6| " keuken, douche, toi-ü^n6!1 °Pgang- Te Heer-N^5j21151.
Jr viVÊRKOPEN? Adver-

Te huur gestoff. KAMER, 16
m 2in Studentenhuis, alleen
voor student(e) of stagiaire,
per 16 april as. Tel. 045-
-741491.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade., HEERLEN-N, in vrij huis kl.

kamer met balcon. Gemeub.
t.h. ’285,- p/mnd. Inl. tel.
04459-1305.

KAMER te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station.
Tel. 045-721658 na 18.00
uur 045-313898.

\^_^ Bouwmaterialen

Blokhutten

Éi ii|=iir
SÉHS*»

Tot 20% korting
q„. Betonwaren en tuinmaterialeneDr- Creugers, Economiestr. 46, Hoensbroek.

Tel. 045-213877 (achter Hershi)

Kelderplavuizen :
’ 13,-per m 2

terrasplavuizen

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

Woonkamertegels :
’ 24,50 per m 2'Bißnaiaiamaßii
Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

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

BETONKLINKERS sierbe-: strating en tuinmateriaal.
i Betonfabriek Gebrs Creu-

gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).

1Te k. rollen DAKLEER met

' of zonder leislag met kunst-
vezel verwerkt v.a. ’ 25,--:per rol. Te k. watervaste pla-

i ten 2.44x1.22. 04490-15338
Tek. gebr. ijzeren en houten

' BALKEN, grote lichtkoepels',
bielzen enz. Matrak Nuth.. 045-243736.
Te koop KANTELPOORT, H
1.98, Br. 2.44 mtr: Tel. 045-
-723824.
1
:

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

Vrijblijvende prijsopgave.. - _ t. : -VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/D.h.z.
Te k. NAAIMACHINE Ven-
domatic, vr.pr. ’ 250,-. Tel.
045-444527.
PATCHWORK.
Ruim 20 soorten nieuwe
bloemenlapjes, 10 et. p.stuk.
Tel. 045-273058.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop uit faillissement
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 A 1en 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,-. Pallet hefwagens 2000 kg ’ 825,-.
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.

Ruud Gullit wel/niet naar W.K.?
Hoe het ook zij, tijdens het W.K. voetbal komt een (extra)

videorecorder beslist van pas, vandaar
Gratis Sharp video-recorder

Bij de perfekte SHARP FAX-FO-422.
Dus als U toch al wilde gaan faxen....

Deze en andere super aanbiedingen tijdens de
ROLTEX OPEN HUIS DAGEN t/m 15 mei as.

Roltex alles voor winkel & kantoor
Showroom 1600 m2t.o. Makro Nuth. Tel. 045-242880.

Openingstijden ma-vr. 8.30u - 17.30u. Do.dag. tot2l.oou.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant
Limburg.

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.

Bedrijven/Transacties

Slagerij ter overname- zeer goed renderend, lage huur, lage overnamesom -in Zuid-Limburg, omgeving Beek - Geleen.
Br.o.nr. B-4136, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Ier overname aangeboden
FRITURE. Tel. 045-243900
CAFÉ-TERRAS in centr.
Beek met ruime boyenwo-
ning. Mooi ingericht bedrijfmet hoge omzet. Huur

’ 1.500,- p. mnd. Kooppr
invent. ’65.000,-. Horeca-
bureau Frits van Dijck 043-
-475732.
RESTAURANT in Valken-
burg zonder woning. Schit-
terend ingericht bedrijf (120
zitpl., terras 40) met goede
omzet. Huur ’ 3.000,- p.
mnd. Kooppr. inventaris’150.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck, 043-475732.

Ter overname aangeb. weg.
gezondheidsredenen: zeer
mooi goed lopend FIT-
NESSCENTRUM, lage
huur, alle voorzieningen.
Br.o.nr. B-4091 L.D. Post-
bus 3100, 6401 pp Heerlen.
CAFÉ-ZAAL met woning in
centr. dorp omgev. Echt-Sit-
tard. Interassant bedrijf met
uitbr. mogelijkh. Kooppr.
pand mcl. inventaris
’250.000,- k.k. Horecabu-
reau Frits van Dijck, 043-
-475732.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop zware

Aspergeplanten
ras Boonlim en Geynlim.

Maatschap Duyf, K. Heide 2,
Maasbree.

Tel. 04765-1512 of 2342.
Bestel tijdig uw KERST-
BOOMPLANTEN. Rompel-
berg Bunde, 043-645365
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
SEKO Voermengwagens
va 3 5 tot 21 m3. Intrak BV
Voerendaal. 045-754000.
Te k. Romney LOODS, L. 20
mtr., Br. 7.50 mtr, H. 3.75
mtr. Tel. 04490-35128.
Tek. UNIMOG 411, i.z.g.st.,
tel. 04490-13377 na 19 uur
Te k. PAARDENTRAILER.
De Koumen 124, Heerlen.

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.
COLLE Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Te koop HANSA pootaard-
appelen, NAK gekeurd. Tel.
04763-1496.
Te k. Visser STORTBAK
met zeefketting i.z.g.st.. J.
Nuchelmans, Hulsberg. Tel.
34405-1357

Wegens inruil te koop: Ford
8700 FWD Super cab; Ford
7710 2wdr. Super cab; Ford
7700 FWD Super cab; Ford
4100 Fritzmeier; Ford 4600
Super cab; Ford 3600 Beu-
gel; Fendt Farmer 105 cab;
Deutz 7206 FWD cab; Di-
verse 2000 en 3000 tracto-
ren, Mengele opr. wagen
LW 370 tandem; Kongskilde
trilschoffel 4 rijig met kunst-
mestbakken; Hassia mais-
zaaimachine 4-rijig; Votex
frontklepelmaaier type RM
1500 sdi. Mech.Bedr. J.
HERMANS b.v. Schimmert,
tel. 04404-1224. Vert. Giel
Nicolaes, tel. 045-752256.
Te koop D- Pony merrie, 8
jaar, SPORTPONY. Tel.
04492-1038.
SCHAPEN met lammeren te
koop. Mareheiweg 1, Rans-
daal. Tel. 04459-1323.
Te k. gevraagd SLAGZEU-
GEN en beren tegen de
hoogste prijs. 04756-5447.
Te koop gevr. VAARSKAL-
VEREN voor kinderboerderij
Vijlen. Tel. 045-721976.

Te k. 3 V 4tons plateau-
wagen voor achter tractor,
aanhangwagens 1 en 2
spantuigen, rijtuigen en
lampen en paarden. Tel.
04490-2336.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENSr
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te k. 2 Oostenrijkse bood-
schappenwagentjes (antie-
ke KOETSJES), vr.pr.
’3.500,- en ’2.700,-. Tel.
045-444294.
Te k. 1 D-PONY. Tel.
04493-2374.
Te k. HANDBOSMAAIER
z.g.a.n. tev. kleine motor-
zaag (Dolmar), tafelcirkel-
zaag (220 V) met nieuwe
motor en alum. blad, com-
pressor 220V04498-56027.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

§i afhaalcentrum él
voor £IIbouwstoffen fc■ en O
tuindecoratie —I
" zand, grind, maaskeien. bosgrond, teelaarde enz.

" enorme collectie siertegels en -stenen

" gebruikte en nieuwe bestratingsmatenalen

" tuinhuisjes, bielsen, pergola's en carports

" vijvers en vijvermaterialen

I Handelsonderneming LOrtye bv J_wÊ__W^
De Koumen 72 Hoensbroek iS23___U w^rTel 045" 21 23 58 ***__o**^^*_t +■ook lalerdag» geopend . L^Lw«'

f£r ji—i B*"" J^M )

Auto's

Alfa
Koopje! ALFA Sud 1.5 Ti,
bwj.'B2, met APK, vr.pr.
’2.500,-. Ganzeweide 101,
Heerlen.
Te k. Alfa SUD, bwj.'Bo 1.5
Super, APK, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-423278.
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. .
Te k. gerest. Alfa Romeo
SPIDER, '75, rood, plus
APK, plus tax.rap. vr.pr.
’12,500,-. Tel. 045-455267
na 17.00 uur.
Te k. van part. ALFA 33 1.3
S, 6-'B6, bumpers en spojler
in carosseriekl., auto verk. i.
nw.st., vr.pr. ’12.000,-.
Beukenberg 39 Oirsbeek.
Tel. 04492-1940.
Te k. ALFA Sud bwj.'Bo, km.
93.000, vr.pr. ’1.500,-.
Burg. Loijsonstr. 21, Nieu-
wenhagen.
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
L. Tel. 04490-34221.

Alfa SPRINT 1.5 V, bwj. okt.
'81, km.st. 84.000, techn.
100%, i.z.g.st. Inruil mog.
Tel. 04490-45044.
Zeldz. mooie ALFA spider
2000 veloce bwj.7B, tel.
045-255474 na 12.00 uur
Te k. Alfa ROMEO 74 1.8 ltr.
1e eig. i.z.g.st. weinig km,
geen schade, bwj. '86, vr.pr.

’ 17.500,-. 045-316477.
ALFA GTV, met airco.
’1.650,-; Alfetta, '82,
’3.950,-; Sud, '80,
’2.500,-. Tel. 04750-33155
Voor de liefhebber ALFA 75
turbo, zwart, bwj. 01-'B7,
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.
Alfa GTV 2.0 I zwart nov. '84
nette auto, vr.pr. ’ 12.500,-,
Langeberglaan 19, Bruns-
sum. Tel. 045-229121.
ALFA Romeo GTV 6, 2500 i,
nw.st., vr.pr. ’11.500,-, mr.
mog. Tel. 045-225339.

Audi
AUDI: v.d. Akker, specialist
in Audi en VW: 100 2.3 E
autom.'BB (nw type); 100 2.0
E '88 (nw. type) LPG; 100 cc
2.0 E '88; 100 cc 2.3 E '87;
100 cc 2.3 E '87 airco; 100
1.8 '87, LPG; 2.0 E '87; 100
Turbo diesel-'B7; 100 cc 2.3
E '86; 100 cc diesel '86; 100
cc diesel '85; 100 cc 2.0 E
'85 LPG; 100 Avant diesel
'85; 100 CD-SE '82 (nieuw-
staat); 80 c diesel '84; 80 se
diesel'B4; 80 1.8 '87, LPG;
80 1.8 S '87; 80 1.9 E, '87
LPG; 80 1.9E'87; 80 diesel
'88; 90 2.3 E '87; Quattro
200 Pk '86; Quattro 200 Pk
'88' 200 Turbo '84; Coupé
2.3 E '89 (nw. type) V.d. Ak-
ker B.V. specialist in Audi en
VW, Broekweg 213, Veldho-
ven (bij Eindhoven) 040-
-541488 (ook zond. 13-17
uur.).
Te k. AUDI 80, juli '88, km.
st. 45.000, met. blauw, tel.
045-270358

Te k. weg. Oort auto AUDI
80, 1.8 beige metallic, bwj.
'87 i.z.g.st. vr.pr. ’25.000,-.
Tel. 04405-2556.
Tek. AUDI 80 1.8 S, okt. '87
schuif/kanteldak, 90.000 km,
rood, 1e eigenaar, vr.pr.

’ 23.000,-. Zaterdag 045-
-252998.
Te k. AUDI 80 bwj. 1978,
i.z.g.st., pr. ’1.450,-.
A.Thymplein 2 Heerlen-
(Molenberg). 045-423652.
Te koop AUDI 80 1.9Ebwj.,
'87, 1 eig., luxe uitvoering.
Tel. 04490-36506.

Austin
AUSTIN Allegro 1.1 '77,
APK sept. '90, steekproef-
keur. ’850,-. 045-217404.

Te k. MINI 1100 Special,
bwj. '78, revisiemotor, bwj.
'85, zonnedak, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-419129.

BMW

BMW
316 veel extra's '87

518 inj. veel extra's '86
520iautom. sp.w. '82

Auto Limburg Stem Maurits-
weg 126. 04490-38474.

O
520iantrac.met. 3/88

525idiamantzw. met. airco
alu. velgen 68.000 km 3/88;
325idiamantzw. alu. velgen

sportuitv. 68.000 km 3/87
320ibronsmet. alu. velgen

mistlampen 40.000 km 6/86
316imalachitgr.met., alarm
centr. vergr. 22.000 km 4/88

730iaut. malachitgr.met.
45.000 km als nieuw 4/87

Kera
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade Tel. 045-452121.
BMW 318 i, ALPHINE, kl.
rood, bwj. '81, vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 045-422000.
Te k. BMW 316, bwj.'76,
techn. 100%, moet weg! Vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-253249.

Bij koop van 4-lichtmet.velg.
BMW 316 kado. Tel. 045-
-253249.
Te k. BMW 518, APK tot
4-91, pr. ’ 1.250,-. Te bevr.
Jupiterstr. 63, Brunssum
(Treebeek). v
Te k. BMW 525, bwj. eind
'79, i.g.st., pr. ’ 1.500,-. Te
bevr. 045-229093. Brem-
straat 18, Heerlerheide.
BMW 518 bwj. '82, kl. rood,
schuif/kanteldak,- stuurbekr,,
radio enz. pr. ’ 6.250,-. Tel.
045-441583.
Te k. BMW 320, 6 cyl.
i.z.g.st., LPG, APK 11-'9O
’2.750,-. Tel. 045-415770.
BMW 320 i, bwj. '83, nw.
model, zeer mooie en goede
auto,, pas gr. beurt gehad.
APK 3-'9l, verlaagd,
nieuwe 15" sp.velgen.,
electr. spiegels, alarm en
boardcomp. ’16.000,-. Tel.
045-711135.
Te k. BMW 323 i, bwj. '78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvelgen, verl., enz. elke
keuring toegest., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-463390.
Te k. BMW 1602, 1974, voor
onderdelen, tel 045-728703
Te k. BMW 320/6, bwj. '82,
5-bak LPG i.z.g.st. ’6.750,-
Evt. mr. 045-316940.

Auto Landgraaf
biedt aan mooie inruilers

tegen spotprijzen:
Opel Kadett 1.2 SR '82
’5.750,-; Opel Kadett 1.3 S
aut. '82 ’4.950,-; Opel As-
cona 1.6 S '83 ’7.500,-;
Opel Ascona S '82
’6.950,-; BMW 728 I aut.
'81 ’6.950,-; BMW 320 6-
cyl. '81 ’5.950,-; Ford Es-
cort Laser '82 ’ 5.950,-;
Honda Quintet '82 ’ 5.950,-;
Datsun Cherry '82 ’ 5.250,-;
Datsun Cherry GL '81

’ 3.500,-; Daih. Charmant
1.6 '83 ’7.950,-; Lancia
Delta 1.5 '82 ’ 5.750,-; Lada
2105 '82 ’ 2.950,-; Lada 1.5
Station '82 ’2.250,-; Mits.
Saporro 2.0 '83 ’ 7.950,-;
Fiat Uno Winner '83

’ 5.950,-; Opel Senator 2.8
aut. '80 ’4.250,-; 2x Re-
nault 5 '81/'B2 va. ’2.950,-;
Opel Commodore 2.5 '81

’ 3.950,-; Opel Rekord Sta-
tion Diesel '81 ’ 3.750,-;
Opel Rekord 2.0 S aut. '80
’2.950,-; Ford Fiesta L '80
’3.750,-; Mazda 626 Cou-
pé '81 ’ 3.950,-; Ford Tau-
nus 2.0 LPG '80 ’2.750,-;
Ford Taunus Station 2.0

’ 1.750,-; Volvo 343 aut. '78

’ 1.750,-; Renault 1.8 GTL
'80 ’ 3.250,-. Financiering
zonder aanbet. mog. Inruil
auto-motor mog. Heerler-
baan 76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
Te k. BMW 528 i, bwj. 10-
-'B5, type '86, blauwmet., div.
extra's, o.a. ABS, schuif/
kanteld. Tel. 04490-51138.
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.
BMW 735i, bwj.'Bo, i.z.g.st.,
met. groen, sportv., APK tot
'91, ' vr.pr. ’7.750,-.
Schaesbergerweg 172,
Heerlen.
BMW 316 auto verk. in nw.
st. bwj. '77, pr. ’ 2.600,-. Inr.
motor mog. 043-633415.
Te k. BMW 316inw. model,
bwj. '88, 4-drs, diamant
zwart, 1e eig. div. extra's .
’ 27.500,-. 04490-28336.
Te k. BMW 316 nw. model,
'83, zwart, verlaagd, pr.n.o.t.
k. Vossenstr.26, Nyswiller.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK. Tel. 045-352409.
Tek. BMW3IBi, bwj, 10-'B4
4-drs, div. extra's, pr.

’ 14.750,- 04490-26923.

Te koop BMW 320 6 cyl.
Rothmanskleuren, vele ex-
tra's, sportstoelen, sunroof,
spoilers, en vele andere ace.
vr.pr. ’ 3.000,-. 045-460910
Koopje! BMW 323 i, bwj. '80,
m. lichte schade aan motor-
kap en spatbord, div.
access., vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 045-461266.
Te k. BMW 520 6-cyl., bwj.
'80, APK 1-'9l, i.z.g.st. Tel.
045-452157.
Te koop BMW 315, bwj. '81,
APK 3-'9l, wit, uitgeb.,
sportvelgen, nw. banden, vr.
pr. ’5.000,-. Tel. 045-
-461082 b.g.g. 460438.
BMW 520 im. '84, groen-
met., sportwielen, km.st.
90.000, mr. mog. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
BMW 316 1984, verlaagd en
uitgebouwd, lichtmet. vlgn.,
auto in perf. staat, pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-726533
Te k. BMW 323i, bwj. '79,
geh. zender uitgeb. alpina
velgen en recaro interr. kl.
baltic blauw, pr.n.o.t.k. Tel.
045-424907.
Te koop BMW 316 pr.

’ 3.500,-. Kaffebergsweg
14, Kerkrade.
Te k. BMW 324 diesel, bwj.
'86; BMW 316, bwj.'B4, op
gas, Dr. M.L. Kingln. 133,
Hoensbroek.
BMW 518, bwj. '80, APK tot
3-'9l, groenmet. vr.pr.
’2.200,-. Tel. 045-273756,
na 20.00 uur.
BMW 530iautom. '88, (nw.
type) div. opties, nw.prijs
’113.365,-, nu ’65.0000,-.
V.d. Akker B.V. 040-541488
Te k. BMW 520, 6 cil., bwj.
'80, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-251716.
Weg. aanschaf nw. auto te
k. zeer mooie BMW 316,
bwj. '85, kl. rood, als nieuw
orig. uitbouwset M-serie,. vr.
pr. ’ 22.000,-, 04490-23203
Te koop BMW 320 i.z.g.st.,
kl. wit, APK, compl. met ra-
dio en trekh., vr.pr. ’ 1.600,-
Groningenstr. 1, Heerlen.

Chevrolet
Te k. Chevrolet MONZA,
bwj. '78, pas APK gek., tel.
045-220890
CHEVROLET Caprice CL
'78 VB, LPG, zwart, nw.
band, 275 a, techn. 100%
’4.900,-. Tel. 04405-1882.

Citroen
Te k. 2 CV 6. bwj.'79, APK
t/m aug. '90, tel 04405-2227
Voor de liefhebber! Van
part. te koop in uitstekende
staat verkerende CITROEN
DS 19 special, bwj. '74,
kleur beige/wit, APK ge-
keurd t/m maart '91, vraagpr.
’13.000,-. Tel. 045-242771
Te k. CITROEN GSA Spe-
cial '81, APK 2-'9l, vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-751028.
CITROEN GSA bwj. '83,
zeer mooi. Inruilen voor
automaat. Tel. 045-724303.
Te k. CITROEN BK 16 RS,
blauwmetallic, LPG, bwj. '83
Tel. 045-256347.
CITROEN BK diesel, '84,
APK 3-'9l, extra's, vr.pr.
’6.250,-. 045-318521.
Te k. Citroen VISA super E,
'83, APK 4-'9l, vr.pr.
’BOO,-. 045-222831.
Te k. Citroen PRESTIGE CX
2L. verlengde uitv. APK gek.
Tel. 04406-16523.

Tek. CITROEN BK 14, zeer
mooi, kl. wit, 76.000 km,
LPG, trekh., APK 1-91,
043-212342
BESTELEEND Acadiane
bwj. '81, nieuwe APK, pr.
’650,-. Tel. 04451-1269.
Mingersborg 13 Übachsberg
CITROEN CX i.nw.st. m.'B6,
LPG 128.000 km, electr. rui-
ten, stuur-rembekr. APK en
ANWB gek. ’12.750,-. Tel.
043-640402.
CITROEN CX 22 TRS
schuifd. 5-bak, '87; BK 1.9
TRD blauwmet. '87; BK 1.9
Diesel wit nw. mod. m.'B7.
Auto Limburg, Stem, Mau-
ritsweg 126, 04490-38474.
CITROEN BK 14 RE 5-bak,
nw. mod. '87, in perf. nw.st.,
zeldz. mooi, ’ 10.500,- 1e
eig. pas gek. 045-225201.
Te k. CITROEN GSA Spe-
cial 5-bak bwj. '81, met
APK, puntgaaf, vr.pr.
’1.950,- mr. mog. Leen-
heerstr. 121 Brunssum. Tel.
045-270131.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CUORE, bwj.
'85, km.st. 56.000, i.g.st. van
onderh., APK gek., vr.pr.
’5.000,-. Tel. 045-221706
na 12 uur.
Te k. DAIHATSU Rocky
2800 diesel soft-top i.z.g.st.
veel acces. bwj.'Bs, Eindstr.
28 Jabeek.
DAIHATSU Rocky 2.8 D,
bwj.'B6, 4 WD, ’ 18.750,-.
Inr.mog. Tel. 045-457145.

Te k. Daihatsu CHARADE
TS diesel, aug. '87, 35.000
echte km, wit, zeer laag ver-
br. Iste eig., onderh. door
dealer, i.z.g.st., vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-425433
Te k. leuke Daihatsu CHA-
RADE XTE, kl. blauwmet.
bwj. '83. pr. ’3.950,-. Ber-
nardstr. 12 Munstergeleen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Fiat

Occasion-weekend
Bij aankoop van een occasion v.a. ’ 7.500,- ontvangt u

Philips radio/cassetterecorder type 552
(inclusief diefstal-slede) ’ 630,-
Luxe sierwieldoppen ’ 110,-
Luxe vloermatten ’ 120,-

TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
Wij hebben de Fiat 500 die u zoekt.

"Seconda - Mano"
Tel. 043-640425. Fax 043-640478.

Fiat
Regata 85 Super '87

Regata 100 Super '84
Ritmo 70 CL '87
Panda 45 CL '86

Auto Limburg Stem Maurits-
weg 126. 04490-38474.

Sportwagen FIAT Bertone
1.9XTarga dak, kleur met.
blauw, APK, pr. ’9.500,-.
045-457624.
Te k. Fiat PANDA bwj. '84,
zuinig en als nw. ’ 4.250,-.
Tel. 045-453572.
Fiat PANDA '85, iedere
keur. toegest. ’ 5.800,-. Tel.
045-424765, na 17.00 u.
Te k. Fiat FIORINO blauw
okt.'B6, 22.000 km, vr.pr.

’ 5.750,-. 04490-23995.
Fiat TIPO 1.6 DGT, bwj. '89,
antraciet. Tel. 045-454653.
Te koop Fiat PANDA 34 '86,
nw. banden, radio, APK 3-
91, ’7.000,-. 04409-2090.

IFIAT 133 i.z.g.st., APK,| ’825,-. Stegelstr. 14 Nuth.

Fiat MIRAFIORIE 131, 1979
APK, ’950,-. Kissel 46 A,
Heerlen.
Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg
44, Voerendaal.
Te koop FIAT Panda 1000S
bwj. '88, getint glas, 5-gang,
bak enz. 045-316419.
Fiat CROMA turbo diesel, ir
perf. staat, '87. event. mr
mog. pr.n.o.t.k. Tel. 04750-
-22697.
Tek. FiatTIPO 1.4 nov. '88
blauwmet., km.st. 19.000 i.z
g.St. 04490-17157.
FIAT busje bestel 900, bwj
'77, APK 10-90, vr.pr

’ 650,-, 045-452336.
Fiat RITMO 130 TC Aparth
bwj.'B4, div. opties, zwart-
met, pr.n.o.t.k., 04492-5284
Te k. FIAT X 1.9 Bertone
APK tot 4-'9l, pr.n.o.t.k. Tel
04454-4256.
Fiat PANDA 34, bwj. 10-'B5
km.st. 44.0000, vr.pr
’5.700,-. Tel. 045-211256.

Van dame Fiat PANDA, bwj.
'84, APK, kl. blauw, auto is
als nieuw, pr.n.o.t.k. Tel.
04490-39127.
FIAT 127, bwj. eind '80 i.z.
g.st. plus APK, vr.pr.
’1.350,-. Heerenweg 83,
Heerlen.

Te k. FIAT 127 Sport '78,
APK nov. '90, vr.pr.
’1.100,-. 045-714842 na
18.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Ford

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

_____\MMIk ■.<^uv-vr-
Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000.

le k. Ford TAUNUS, bwj.
'78, 2.0 6-cyl. mcl. LPG, t.e.
ab. 04405-3367. Klimmen-
derstr. 34, Klimmen.
Ford SIËRRA 1.6L, bwj. '84,
LPG, sportvlgn. sunroof,
spoiler, echt mooi ’ 8.500,-.
Tel. 04406-13137.
Te k. zeldzaam mooie
FORD Escort 16 GL, 5-bak,
LPG m. '85, blauwmet.,
nwe. banden, div. extra's
’8.900,-. Tel. 04490-41026
Ford ESCORT 1300 GL ,'Bl
5-drs. ’ 5.250,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. prachtige Ford SIËR-
RA 1.6 GL, blauwmet. 5-drs.
bwj. '84, ’9.250,-. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen.
Unieke Ford ESCORT, bwj.
'88, met kat., uitgeb., kl. wit,
pr.n.o.t.k. Inr. mog. Hoofd-
str. 112, Hoensbroek.
Ford ESCORT 1.1, bwj. '82,
kl. zwart, pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-219545.
Bijz. mooie CAPRI II 1.6 XL
d.blauw. Steenweg 59, Sit-
tard na 12.00 uur.
Te k. uitgebouwde Ford ES-
CORT 1,3 bwj. '82, APK 11-
-'9O, ’5.600,-. 04450-2150.
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bwj. '82, mr. event. mog.
Broekstr. 62, Schinveld.
FORD Fiesta bwj. '83, APK
'91, 74.000 km., ’5.600,-.
Tel. 04490-51234.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L gas, bwj. '78, APK 8-'9O, i.
z.g.st. ’850,-. Moet weg
043-252792.
Ford CAPRI 11, i.g.st. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum. 045-255304.
FORD Escort 1100 Laser
'84; Ford Fiesta 13 S '80;
Ford Fiesta 1100 '80. Kissel
42, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
leaser, bwj. okt. '84, vr.pr.
’10.000,-. 04450-1987.
Tek. Ford FIESTA 1100, vr.
pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-219659.
Te k. Ford FIESTA 1.1 bwj.
'79, kl. blauw, APK tot 2-'9l,
vr.pr. ’ 1.000,-, 04492-1038
Te k. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig

i bwj. dec'B4, ’ 9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Te k. Ford CAPRI, 2 ltr S,
bwj. 79, pr. ’1.500,-. Tel.
045-726008.

i Tek. Ford SIERRA 1600 CL
Sedan, 4-drs, bwj. '88, pr.n.

', 0.t.k., mr. mog. 043-610338.
:Te k. Ford ESCORT 1600
CL, bwj. '88, 4-drs, zeer■ mooi, kl. wit, pr.n.o.t.k. mr.
mog. Tel. 043-436920.

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

veel access. vr.pr.

’ 19.900,-. Tel. 04454-2478

Ford
Scorpio 2.0 GL LPG .'B6
Siërra 2.0 CL Sedan 88
Siërra 2.0 CL Combi '87
Siërra 1.8 CL 3-drs. '87

Siërra 1.8Laser 5-drs. '86
Siërra 1.8Laser RS-uitv. '86

Onon 1.6 CL zwart '88
Escort 1.4 CL wit '86

Escort 1300 Laser '84
Escort 1600 Bravo '83

Taunus 1600 Combi '82
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
04490-38474

Ford SIERRA 1600, laser,
bwj.'B6, km.st. 64.000, vr.pr.
’13.500,-. Tel. 045-214985
Te koop Ford FIESTA 1100
Bravo, i.z.ast., bwj. '84, pr.
’8.500,-. Tel. 045-411216.
Peter Schunckstr. 450
Heerlen.
Ford SIERRA 1800 Laser,
bwj. eind '86, op gas, 5-drs.,
vr.pr. ’ 13.750,-. Panhuisstr
12, Hoensbroek
Te koop Ford ESCORT bwj.
'82, 1600 L met ANWB-keu-
ring tot 19-2-91, i.z.g.st.
Tel. 045-211263.
Tek. Ford FIESTA 1.1, APK
5-'9l, bjw. '81, vr.pr.

’ 3.950,-. Vlissingenstraat
35, Heerlen.
Te koop Ford MUSTANG
'79, 6 cyl. aut. i.z.g.st. Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 04405-3992
tussen 18.00-19.00 uur.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
L, bwj. '79, APK, pr. ’950,-.
Europalaan 245, Brunssum.
Te k. Ford CAPRI bwj. '79,
2.3 L, APK gek. tot '91. Tel.
04490-53054, na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1600 D,
bwj. '85. Inruil mogel. Div.
extra's. Tel. 04490-23085.
Te k. Ford MUNSTANG, 5
liter, bwj.'79, APK gek., pr.
’2.800,-. Cambriumstr. 37,
Heerlen (Zeswegen), tel.
045-723087
Te k. Ford TAUNUS, 2 liter,
6 cil., bouwjaar '77, APK tot
11-'9O, te bevr. 045-727339
ESCORT 1.6 C Luxe '87,
39.000 km, in absolute
nieuwstaat. Div. extra's, vr.
pr. ’ 12.750,-. 045-455778.
Te koop Ford CAPRI GT 1.6
alu RS-velgen, geen roest,
vr.pr. ’1.450,-. 045-326387
Te k. i.z.g.st. Ford FIESTA,
kl. rood, sport uitv., bwj. '82,
pr. ’ 3.900,-. Tel. 04492-
-1755.
Ford FIESTA 1.1 Bravo, t.
'83, 1 jaar APK, goed en zui-
nig, ’4.250,-. St. Martinus-
str. 31, Kerkrade-W.

____________________
GOKNIETMETGAS!

Zuiver en betrouwbaar
butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
type '81, APK, kl. groen, 4-■ drs, Demstr.26, Hoensbroek
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B3, APK '91, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-273340
Te k. Ford FIESTA bwj. '78,
APK 3-'9l, vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-419703.
Te k. Ford FIESTA 1,1, bwj.
'80, APK 12-90, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. Te1.04454-4377.
Ford ESCORT 1600 CL- Diesel bwj. '86, 5-drs., vr.pr.
’13.250,-. Tel. 04451-1857
SIËRRA 1.6 L, bwj. '83,
95.000 km, 4-drs., wit, vr.pr.- ’9.000,-. Tel. 04492-1110.

} Te k. Ford FIESTA bwj.'Bo,

' APK tot 3-'9l, i.z.g.st.- ’ 1.750,-. Tel. 045-465167.

■ Te k. weg. auto v.d. zaak,
J Ford SIERRA 2.3 D, bwj. '83- pr.n.o.t.k. Tel. 04750-23377
>! na 18.00 uur.
'| Te k. met lichte plaatschade-! FORD Fiesta KR 2, rood,
i bwj. '86. Kantstr. 48, Uach■ over Worms-Landgraaf.

Ford ESCORT 1.3 CL, M-- '87, metall. als nw.. ’ 11.750,-. 04490-80867.

' Ford ESCORT Bravo M'B4,- 5-drs. APK, sunr., z. mooi,

" ’ 6.750,-. 045-454087.

" Te k. Ford FIESTA 1100,- bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
1 04490-24341.

FORD Scorpio 2.0 i CL, '87,
LPG, 82.000 km., vr.pr.
’18.000,-, met BTW-rek.
04498-57049.
Ford ESCORT 13 CL 3-drs.
bwj. 6-'B6, nw. model,
46.000 km, in nw.st., vaste
pr. ’ 12.900.-. 045-211284
SCORPIO 20 GLI, bwj.'Bs,
alle extra's, i.z.g.st. gunst.pr.
045-325468 na 12.00 u.
Te k. Ford ESCORT 1300 L
bwj.'B3, 4-drs. Spoorstr. 54,
Treebeek, vrij. na 14 u. zat
tot 14 u.
Te koop Ford SIËRRA, '83,
i.z.g.st., pr. ’6.700,-. Tel.
04406-12614.
Te k. Ford TAUNUS Ghia.
bwj. '80, APK en onderdelen
i.z.g.st., inruil mog. Tel. 045-
-462760.

Ford ESCORT diesel, s-
speed, APK 100%, bwj.
1985 ’ 8.700,- 045-740915
Ford CAPRI, '78, i.z.g.st.
’2.650,-, tev. div. goedko-
pe auto's met APK. Tel.
04750-33155.
Te k. Ford ESCORT 1300
autom., bwj. '77, pr. ’ 750,-,
zeer mooie auto. Te bevr.
zat. na 15.00 uur. Wilmen-
weg 2B Merkelbeek.
FIESTA 11 Festival als nw.
70.000 km. ’3.950,-. Fos-
sielenerf 544, Hrl. Rennemig

Honda
,' Te k. HONDA Accord 18 EX

' 4-drs. bwj. 11-84, LPG, pr.- ’ 6.950,-. Inr. evt. mog. Tel.;■ 1045-316940.
Voor Piccolo s zie

Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
verder pagina 14
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Auto's

Honda
Honda Civic AUTOMATIC
'78, blauwmet., i.z.g.st., pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-455432.
Honda ACCORD bwj. '79,
4-drs., APK 26-3-91, pr.

’ 900,-. Tel. 04454-4632.
Te k. Honda ACCORD cou-
pé, grijs-met. Bwj.'Bo, APK
gek., te bevr. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.
Honda ACCORD 4-drs. type
'80, APK, i.z.g.st. ’ 1.850,-
Tel. 045-720951.

Honda CIVIC, bwj.'Bl,
blauw met., mooie en goede
auto, ’ 2.750,-, 04748-2977
Te k. Honda CIVIC 1200,
bwj. '79, pr. ’ 1.150,-. Kun-
derkampstr. 10, Voerendaal.
Honda CIVIC Sedan 1989,
met 1 jr. garantie, trekhaak.
Tel. 045-459816.
Honda ACCORD, 1980,
APK 3-'9l, nw. band.,
’1.250,-. Tel. 045-412570

Hyundai

Hyundai PONY 1200 3-drs.,
sunr., bwj.7-'Bl, APK nog 1
jr., vr.pr. ’1.350,-.
Tel. 045-454961.

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

Jeep

1.z.g.5t.4x4 Nissan PATROL
Turbo diesel, gr. kent. bwj.
'84, veel ace. kl. zwart, vr.pr.
’20.500,-. Tel. 045-725876
na 16.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Toyota LANDCRUI-
SER, type 2400 D, gr. kent.
'86, i. nw.st. met vele extra's
km.st 86.000, APK elke keur
toegest. inruil mogelijk, vr.pr
’22.000,-. Tel. 045-720676
Of 221852.

Lada
LADA 1200 S type '88,
20.000. km., ’4.950,-. Tel.
04406-14544.
LADA 1500 stationcar, LPG,
bwj. 11-'B3, APK 11-'9O. Tel
045-216236.

Tek. LADA 1200 E, bwj. '85,
LPG, Tel. 045-321023.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Lancia

Te k. Lancia PRISMA, bwj.
'87, donk. blauw, 1e eig., i.z.
g.st., pr.n.o.t.k. 04459-2700

LANCIA A 112, model Fiat
Panda, bwj. '84, km.st.
58.000, techn. 100%, i.z.g.
st. Inruil mog. 04490-45044

Land rover
OLDTIMER te koop: Land-
rover bwj. '63, APK 3-'9l,
pr.n.o.t.k. Tel. 04490-18792

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

Mazda

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. Tel. 045-722451.

Palemigerboord 401, Heerlen (aan de rotonde Schelsberg)

Mazda Auto Leymborgh B.V.
Mazda 626 1.8 LX Sedan '88; Mazda 626 2.0 GLX Sedan
'83-'B4; Mazda 626 2.0 GLX HB 5-drs. '84; Mazda 626 1.6
GLX Sedan '87; Mazda 626 2.0 SDX '82; Mazda 323 1.5
GLX Sedan '86; Mazda 1.3LX Sedan 2x '86; Mazda 323

1.3LX HB 2x '86; Mazda 323 1.6iLX HB veel ace. '87;
Mazda 323 1.7 GLX D Station '87; Opel Kadett 1.2 SC HB
veel ace. '87; Opel Kadett 1.2 S LPG Stationcar '86; Opel
Rekord 2.0 S LPG Sedan 4-drs. '82; Opel Kadett 1.2 City
puntgaaf ’ 1.250,-; Opel Kadett 1.2 City aut. '77; Nissan
Sunny 1.6 SLX aut. nw.st. '87; Mitsubishi Galant 1.6 GL

LPG nw.st. '82; BMW 318i32.000 km '87; Fiat Panda 34,
40.000 km 86; Fiat Uno 60 silveruitvoering '87; Mazda 9.2S

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

" Als Ude beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

Mazda
626 2.0 GLX HB "12V" m'BB
626 2.0 GLX HB autom. 'BC,

626 2.0 GLX HB m.'B6,
626 LX coupé '86,

626 LX HB '84,
323 1.3 LX HB '86,

Auto Limburg
Mauritsweg 126,
04490-38474.

MAZDA 626van 2e eig., km.
st. 87.000, bwj. '79, verkeert
in nieuwst., vr.pr. ’2.450,-.
Tel. 04490-11757.
Kleine Open VRACHT-
WAGEN, Mazda E 1600-
Pick-up Benzine bwj. '84,
als nieuwe laadbak, dubb.
lucht, APK, i.z.g.st.
’4.500,-. 045-323178.
MAZDA 626 LX coupé, bwj.
'83, ’6.000,-. Tel. 045-
-727071.

Te k. MAZDA 626 GLX, bwj.
'81, op LPG, pr. ’2.950,-.
Teneleweg 48, Voerendaal.
MAZDA RX 7 bwj.'Bo, klein
defect, zond.kent. Koopje!
Tel. 045-314373.
Te k. MAZDA 323 1.3 sedan
bwj. '83, ’ 5.450,-. Tel. 045-
-463501.
Te k. MAZDA 323 Sedan,
bwj.'B4, i.z.g.st., LPG, tel.
045-444247.
Te k. MAZDA RX7. i.g.st.,
vr.pr. ’ 7.800,-, mr. mog.
Opel Kadett DSR of Escort
XR3 tevens 4 Opel Corsa
club velgen ’ 125,-. Tel.
045-270877 na 13.00 uur.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK tm mrt '91, vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-462346.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mercedes

Te koop MERCEDES 200
Benzine-LPG, bwj. '80, met
stuurbekr., goed onderh., vr.
pr. ’ 6.250,-. 04754-82601.
Te koop MERCEDES 190
D, jan. '85, 93.000 km,
stuurbekr., alarm, cv.,

’ 26.500,-. 045-253593.
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
MERCEDES 190Ebwj. '85,
div. extra's, inruil mog.
04406-14603, zatedag
04405-3453.
MERCEDES 280 S bwj. 11-
-77, APK 2-91, LPG, pr.
’3.000,-. 045-228915.
Te koop MERCEDES 190
D, bwj. '85, div. extra's, inruil
mog. Tel. 04498-53498.
Te k. MERCEDES 200 bwj.
'73, voor de liefhebber, veel
extra's waaronderonder 4
schijfremmen degel, auto,
APK '91, vaste pr. ’ 3.000,-.
04492-3109.
Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. 7-'B3, antr.grijs, ver-
laagd, AMG uitgeb., alu.vel-
gen en andere extra's, z.g.a.
n., vr.pr. ’ 28.000,-. Tel.
045-457793.

Merc. BENZ 200 T, station
car, bwj. '86, kl. wit, 67.00C
km. veel extra's, VAN uitv
1e eig. met boekje
’25.000,-. Tel. 045-313775
MERCEDES 200D, bwj.'79
APK'9I, 2e eig., schadevrij
met garantie, in perf. condi-
tie, ’ 6.500,-. Autobedrijf W
Schoffelen, 04404-1317.
Te k. 190 D aug. '87 35.00C
km zwartmet. vele extra's vr
pr. ’ 43.500,-, nw.pr

’ 72.000,-. Tel. 045^,453742
Merc. 220 D aut. '78; Merc
230 B '80; Lada 2105 bwj
'84, Tel. 045-751438.
Te koop MERCEDES 230 E
bwj. '86, kl. wit, 82.000 kmmr. kl. auto mog. Tel. 045-
-455888.
T.k. MERCEDES 230Eaut.;
stuurbekr., electr. schuifd.
deurvergr., sec. gr., 100% ir
orde, mr. mog. bwj.'B2 Ba-
ronstr.6 Landgraaf
Te k. MERCEDES coupé
280 CE, met achterscherm-
schade, bwj. '79. Broek-
straat 62, Schinveld.
MERCEDES 280S, amer.
uitv. met LPG en vele extra's

’ 4.750,-, tel. 04748-2977.
Te k. MERCEDES 240 D,
bwj. okt.'77, model '78, ruil-
motor 40.000 km, APK okt.
'90, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-256650.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi CELESTE
2.0 GT coupé, type '81,
bruinm. APK '91, radio/cass.
i.z.g.st. ’ 2.750,-. Koopje!
Piet Heinstr. 22, Geleen.

Mitsubishi COLT GL, in nw
st., 34.000 km, weg. aank
nw. Colt, d. grijs, bwj.'Bs
mod.'B7, ’ 9.950,-. 045
451773, ie k. tot 3-4-90.

Te k. Mitsubishi LANCER
2000 turbo (benz.) auto is i.
z.g.st. met APK, topsnelheid
220 km. p.u. 170 PK, kl.
zwart, vr.pr. ’ 4.750,-, mr.
mog. Tel. 045-726008.
Te k. Mitsubishi GALANT,
i.nw.st. bwj. '87, pr.

’ 1.350,-. Broekstraat 62,
Schinveld.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mitsubishi COLT Eterna als
nw., bwj. eind '84. Tel.
04490-29217 tot 15.00 uur.
Mitsubishi SAPORRO GSR,
'83, evt. mr. mog. Tel. 045-
-322741.
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
Turbo diesel '81, APK 3-'9l,
’2.950,-, 045-318521.
Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. '86, zeer weinig gelo-
pen. I.z.g.st. 04498-55186.

Morris
MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’1.450,-.
Tel. 04406-12690.

MINI, bwj. '75, APK gek.,
houten dashboard en stuur,
kl. zwart, vr.pr. ’ 750,-. Tel.
045-227279.

Te k. MINI 1000 Ebony, bwj.
'79, kl. zwart, alum. velgen,
brede banden, sportst., APK
gek., i.z.g.st. T.e.a.b. Tel.
045-414962.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Nissan Datsun
Te k. DATSUN Cherry, okt.
'80, APK jan. '91, vr.pr.
’1.250,-. Tel. 04490-17170
Te k. Datsun CHERRY 1,3
bwj. aug. '82, i.g.st., APK t/m
aug.'9o, vr.pr. ’ 3.700,-.
Bellen na 18u. 045-740635.
Datsun SUNNY bwj.'Bo,
toerent., radio-cass., nwe
banden, leuke auto. Vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-3802.
Nissan STANZA 1600, bwj
'82, ’ 3.950,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstraat 2,
Schinnen, 04493-2211

Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Nissan SUNNY 1300 LX 3-
drs. bwj. '88 km.st. 23.000.
Inr. mog. pr.n.o.t.k. 043-
-436920.
Nissan SUNNY coupe 1.6
SLX, bwj.'BB, wit, in show-
room-staat. 04490-48646.
Te k. Nissan CHERRY 1.3
bwj. '84, wit, als nw. pr.
’6.500,-. km. 72.000. 043-
-432388.

Opel

voor nieuw of gebruikt
7 OF^EL-^

MUg-WÜMMJ
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
Citroen BK 19 TRS Break
'86 en '88; Citroen Visa 11
RE '85; Fiat Uno 60 S '86;
Ford Escort 1.1 '85; Ford

Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Ford Escort
1.4 CL 5-drs. '86; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '86; Ford

Fiesta 1.1 S '88; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Nissan Sunny
5-drs. Caravan '83; Peugeot

205 KR '86; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD

Break '88; Seat Ibiza GL '86;
Saab 900 '86; Toyota Co-

rolla 1.6 i 16 Valve '89;
Toyota Corolla 4-drs. '87;
Toyota Starlet '87; Volvo
340 DL 3-drs. '84 en '87;
Volvo 340 DL 5-drs. '86;

Volvo 240 DL met LPG '88;
Opel Veetra 5-drs. 89.

Uiteraard hebben wij 'n rui-
me keuze in ons eigen merk.

\ap-*-\

Opel
Omega 2.0iGL '87
Ascona I.BS HB '87

Ascona 1.8 inj. 5-bak '85
Ascona 1.6 GLD '85

Ascona 1.6 S autom. '83
Kadett 1.6 D Combi '86
Kadett 1.2 LS HB '86
Kadett 1.6 LS D '85
Kadett 1.2 SHB '84

Corsa 1.3 S Luxus '83
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
Tel. 04490-38474.

Opel MANTA 2.05, bwj.'Bo,
RDW gekeurd, orgin. uit-
bouw en garantie ’ 3.750,-.
Autobedrijf W.Schoffelen.
Tel. 04404-1317.
OPel KADETT coupé GTE
2.0, APK'9I, taxatie, en Vi\x.
gar., alle extra's, ’ 7.750,-.
Tel. 04404-1317.
Opel KADETT 1300, 3-drs.
bwj. '81, APK i.z.g.st.
’2.950,-. 045-323178.
Te k. Opel KADETT 16S
Berlina, bwj. '84, rood, km.
st. 66.000, sunroof. 04458-
-1975.
Te koop Opel MANTA, bwj.
'81, mr. mog. Caumerweg
38, Heerlen.
STATIONCAR Opel Kadett
12S, 5-drs., bwj.'Bo, APK'9I
vr.pr. ’3.250,-, tel. 045-
-323576.
ASCONA 16 LS 10-'B6,
LPG, 86.000 km, wit, 2-drs.,
alarm, stereo enz., als nw.

’ 10.750,-. Ook ruilen Golf
nw. mod., 04406-14408.
Opel REKORD 2.3 L diesel,
bwj. '80, APK I'9l, ’ 1.650,-
Tel. 04492-2489.
Te k. Opel REKORD 2 I. S
bwj.'B4, 5-bak, APK '91, i.pr.
st., 1e eig., vr.pr. ’7.950,-.
Tel. 043-256912.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '83, trekh. 120.0000
km, kl. rood. 04455-1829.
Stationcar Opel KADETT 12
S, '80, APK3-'9l, ’2.650,-.
045-322619.
Te k. Opel REKORD 2 liter,
autom. APK gek., vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-231633.
Te k. Opel KADETT type'Bo,
kl. groen in nieuwst. 83.000
km. 045-221808/258905.
Opel KADETT '80 5-drs. HB
Berlina APK 3-'9l, ’2.950,-
Tel. 045-322619.
Te k. Opel KADETT 13S,
bwj. 9-'B5, extra's, d.blauw,
get. glas, sportinterieur,
APK tot 9-'9O, km.st. 77.000
pr.n.o.t.k. Tel. 045-442776.
Te k. Opel ASCONA bwj. '83
4-drs., i.z.g.st. Tel. 04450-
-1372.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 13 SR groenmet., bwj.
'83, sportvelgen, get. glas,
Ricaro-stoelen, in nw.st.

’ 6.750,-. Tel. 04490-47737

Te k. Opel MONZA GSE,
uitgebouwd, '84, kl. wit, z.g.
a.nw. vr.pr. ’ 26.000,-. 045-
-222831.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
4-drs., t.'7B, i.z.g.st., tel.
04498-55460
Opel KADETT diesel, 10-85
nw. mod., APK 11-'9O, pr.n.
0.t.k., 04405-3267
Opel ASCONA bwj.79, 4
nwe. banden, APK mei '90,
’1.500,-. 045-314373.
Opel ASCONA bwj.'Bl, kl.
blauwmet., prijs ’ 2.500,-.
Tel. 045-325646.
Te k. Opel KADETT 1300
GT, 5-gang, bwj. '87, kl.
blauwmet. Tel. 045-455612.
KADETT 13 LS, m-'B6,
’10.250,- i.z.g.st. ied. keur.
toegest. 04490-14427.
Opel COMMODORE 2.5 S,
LPG, 1979, APK 2-'9l,

’ 1.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen
Te k. Opel KADETT GSI bwj
'85, kl. rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 18.000,-. Tel. 04405-3783
Opel REKORD 2.0 S, Luxus
bwj.'B3, trekh., radio-cass.,
z. mooi, pr. ’ 5.750,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Opel SENATOR 3.0 E aut.
10-'B4, vele extra's, APK
sept. inr.mog. Burg. Rama-
kersstr. 27, Munstergeleen.
Opel MANTA, bwj.'Bo, i.z.g.
st., vr.pr. ’ 2.950,-. Zand-
kuilenstr. 11, Mariarade /
Hoensbroek
Opel KADETT, bwj.'79, vr.
pr. ’ 1.950,-, Burg Slangen-
str. 54, Hoensbroek.

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen
met 1 jaar
garantie!

O
045-724200
RENALIT AtIbIVKUV.j\/tro
Mtr pktitr ven persoonlijk» itrvxe'

Beersdalweg 97
Opel KADETT 12 S, bwj.'Bo,
vr.pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-216731
Te koop Opel KADETT 1.2
S 1987, kl. roodm. 5-drs., s-
gang, div. extra's, km.
41.000, i.st.v.nw. Koopje!
Middenveld 12, Urmond.

;Opel ASCONA 2.0, zeer
mooi nwe. motor, bwj. '81,
APK mrt. '91, vr.pr.

’ 2.750,-. Prof. v.d. Waalstr.
8, Hoensbroek.

ITe k. Opel REKORD 20
GLS '86, trekh., 1e eig., mr.
mog. Tel. 04498-54664.
Te k. Opel KADETT Station-
car, LPG, bwj. '80, APK '91.
Tel. 045-321442.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back 1,6D, bwj.'B4, wit, pr.n.
O.t.k. Tel. 045-327017,
Opel MANTA, bwj. '76, 20 S
aut. 1 jr. APK, perf. cond.

’ 1.850,-, div. andere goed-
kope auto's. 04750-22697.
Opel ASCONA bwj. '84 met
LPG, trekhaak en zonnedak,
APK jan.'9l. Kl. Stegel 18,
Eygelshoven. 045-461352.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj.'Bo, APK, LPG,
’1.900,-. Pr. Margrietstr.
34, Swalmen, 04740-2166.
Opel REKORD 2 I S 1981
prima staat ’ 2.750,-, Kissel
46A, Heerlen, 045-723142.
Te koop Opel KADETT Sta-
tion bwj. '80, vr.pr. ’ 2.750,-.
04490-17256.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '83, Voortstraat 98,
Landgraaf (Nieuwenhagen).
T.k. Opel KADETT 13S, bwj.
'87, als nw., mr. mog. Dr.
M.L. Kingln.l33 Hoensbroek
Te koop Opel KADETT GS
11 bwj. '88, 1e eig. Tel.
04490-18168.

OPEL Kadett 2.0 GSI 16V
4-1-'B9, wit, alarm, ABS.
Autobedrijf Servaas Bruns,
Bleyerheidestr. 123, K'rade.
Opel KADETT 1.3 S, hatch-
back, '81, ’4.250,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Opel RECORD 1.9,
1978, APKit pr. ’875,-. Tel.
045-243435
Te k. Opel KADETT 12 N,
bwj. '80, APK 3-'9l, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2.600,-. 045-720810
Te k. Opel REKORD 2.0 E,
bwj. '84. 1e eig., schuif/kan-
teld. ’ 9.750,- 04490-23318
Opel ASCONA 1,8 S, bwj.
juni '87, LPG, kl. blauw. Tel.
045-224071.
Te k. Opel KADETT 3-drs.,
HB, bwj. '80, APK '91, zeld-
zaam mooi, ’ 2.600,-. Tel.
045-422217

Te k. Opel KADETT 1200
HB, okt.'B3, i.z.g.st., 72.000
km., vr.pr. ’ 6.300,-. Tel.
04750-23483

OPEL Ascona 1.6 S, bwj.
'78, APK '91, ATS-velg.,
Zender uitbouw, ’1.600,-.
Tel. 04404-1317.
OPEL Kadett 1.2 S, bwj. 11-
-'B2, 85.000 km., ’5.900,-.
Tel. 045-243730.
Opel Ascona 1.6Sbwj. '83
SPLINTERNIEUWE auto
’6.350,-. 04406-14186.
Voor liefhebber Opel KA-
DETT Coupé '77, APK 11-
-'9l, pr.n.o.t.k. 04454-1338.'
Te k. Opel Kadett CABRIO
v.a. ’ 11.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
Te k. ASCONA, 2 ltr, bwj.
'82, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-441409.

Saab
Te k. SAAB 900 i, 5-'B4,
99.000 km, zilvermet.,
stuur- en rembekr. airco,
radio, div. access. pr.
’12.500,-. Tel. 045-242378

Suzuki
Te k. SUZUKI Jeep Cabrio
nw. mod.'B3 i.z.g.st..’7.950,-. Evt. mr. 045-

-'453572.
i

.Te k. SUZUKI Alto 3-drs.
bwj. 11-'B4, als nieuw

’ 5.250,-. Tel. 045-316940.
SUZUKI Jeep SJQ 410, kl.

)rood, 1983, geel kent.,. cabrio plus hardtop, en ex-
tra's. Tel. 04455-1489..Diverse SUZUKI-jeeps en

■ onderdelen jeep LJ 80. Tel.
04750-33155.

Te k. SAAB 900 turbo, Silver
Arrow Limited Edition, bwj.
'86. Tel. 045-241010
Prachtige SAAB 900 EMS.
Hamerstr. 48 Heerlen. Tel.
045-719794.

Subaru
Te koop Subari Mini BUS
highroof, geel kent. 1985

’ 5.750,-, Kissel 46A, Heer-
len, 045-723142.
Te k. SUBARU 1800 4w.d.
bwj. 12-'B2, blauwmet.,
trekh., APK tot 12-'9O. I.g.st.

’ 4.500,-. 04490-24358.

Seat
Te k. Seat RONDO bwj. '85.
Kochstr. 57, Landgraaf-
Schaesberg. 045-317816.

I 1■

NEEMT U OOK
ALTIJD

ZOVEEL MEE
OP VAKANTIE?

9514

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

Waarom? Kijk alleenal naar de garantie: een volle Ga duseven langs deRenault-dealer. Dan kunnen
twaalf maanden op alle mer- . -— , we u persoonlijk een prettige
ken in heel Europa**. Of let RENAULT 'l'f^fj) vakantie wensen.
'Ns even op de goede prijzen, W-9M—l_t_W—_~_M M.\-WML *Dezeaktielooptt/m3lmaartl99o.

_r^__r~i_f—m _m _—m——_—^—_—' Financiering op basis van huurkoop
waarmee u nog eens extra Ê\* Ë Z\ Il klmï Vla Rcnault Financiering BV. Vraag
voordelig uit bent dankzij ver- \J\^j\^J!__&E.\J1M devoorwaardenbij deRenault-dealer.

° J I ~^i 1 ** M.u.v. Oost Europa.

12 MAANDEN GARANTIE IN HEEL EUROPA:
Peugeot Skoda

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

Strijthagenweg 123, Kerkrade, tel. 045-458000
Te k. weg. omst. z.g.a.n.
PEUGEOT 309 GTI, zw.
met., centr. vergr., electr.
schuifdak, electr. ramen,
nw. banden, bwj. '88 (7-3),
km.st. 30.000, vr.pr.

’ 27.000,-. 045-464535.
Te k. PEUGEOT 305 met
APK, i.g.st., ’1.200,-. Tel.
045-259642.
Te k. van part. PEUGEOT
205 KR, bwj. 05-'B5, 39.000
km, metallic, met radio. Tel.
04405-2171.
PEUGEOT 505 Stationcar,
met grijs kenteken, bwj. '84,
diesel, pr. ’10.000,-. Inr.
pers.auto mog. 045-728118

Te k. PEUGEOT 205 XE '86
Alle keuringen toegestaan. .
Rooseveltstr. 9, Schimmert.

Te k. PEUGEOT 604 SL aut.
bwj. 1980, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 04490-15464 b.g.g.
045-241435.
Te k. PEUGEOT 305 SR,
APK 11-'9O, bwj. 11-78, i.g.
st. Bekkerweg 84, Hrl. Tel.
045-710305.
Te k. PEUGEOT 505, '85, e-
lec. schuifd. antr. met. d. ge-
tint glas, tweed bekl. 5-ver-
sn. 81.000 km, radio m. dief-
stalcode onderh. d. merk-
dealer. 045-351741.

Porsche
Te k. PORSCHE 924 met
uitneembaar Targadak, bwj.
'80, in nieuw staat, inruil mo-
gelijk.Tel. 04454-1632.
PORSCHE 924, 944 Look,
zeer apart, paarlemoerwit,
get.glas, 5-bak, sportvlg.
Auto Limburg, Stem, Mau-
ritsweg 126, 04490-38474.

PORSCHE 911 SC Coupé
3.0 '82, zinn grijsmet., <d.blauw leer, div. extra's, 1
139.000 km, onderh.rek. 'aanw. V.d. Akker B.V. 040-
-541488.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Renault
RENAULT 5 TL bwj. '86,
rood, 58.000 km, iedere
keur. toegest. ’ 9.500,-.
Autobedr. W. Schoffelen.
Tel. 04404-1317.
Te k. RENAULT 4 F 6 Bestel
okt.'Bs APK 3-'9l, ’2.950,-
Kissel 46A, Heerlen.
RENAULT 18 stationcar,
bwj.'Bl, APK tot nov.'9o, tel.
04405-1572
Te k. RENAULT 5 TSE, alle
extra's, pr.n.o.t.k. M.L. King-
laan 141, H'broek. tussen 10- 16 uur.
Te k. weg. omst. nieuwe R.
19 CHAMADE GTR, 10 wk.
oud, nieuwpr. ’27.140,-, nu
v. ’22.000.-, 045-458319.
RENAULT 11 TL, bwj. '84,
met veel extra's, ’ 6.750,-.
Tel. 045-244314.

RENAULT
Top-occasion
diverse merken

met 1 jaar garantie
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde
betaling

12 maanden 0% rente
24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag

’ 10.000,-,

Kerres Ö.v.
Dom. Mynstr. 25, Kerkrade

Tel. 345-452424

Zeldz. mooie SKODA 105 S
t. '87, met sunroof, betaling
in overl., voor slechts

’ 5.250,-. Bij uw Skodadea-
ler: garage Central Geleen,
Rijskweg-Centr. 97.

Talbot
Te k. Talbot RANCHO bwj.
'79, APK tot '91, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 2.850,-. 045-230367.

Te k. SKODA 105 L, bwj.
'85, 64.000 km, APK z.g.a.n,
pr. ’ 3.750,-. 045-310098.

Simca
Te k. SIMCA 1308 GLS, bwj.
'80, APK tot 4-'9l, i.g.st., vr.
pr. ’1.600,-. Tel. 04490-
-31770. Zaterd. na 12.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Toyota

Toyota Landcruiser
2.4 HTD bwj. '86, alle extra's, pr. ’ 25.000,-. 045-460087
tussen 9.00-18.00 uur. Holtskuilenstr. 29, Eygelshoven.

Te koop Toyota COROLLA
HB, '87. Tel. 045-318972,
na 18.00 uur.
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 COROLLA GT-
TC 16, kl. wit, bwj.'Bs,
’17.000,-, tel 04490-76615
Toyota COROLLA DX Se-
dan, bwj. '85, rood, km.st.
79.000, pr. ’8.450,-, 045-
-463978.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’ 4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.

Toyota COROLLA, APK 2-
91, bwj.'77, tel. 045-257900
Toyota CELICA 1.6 ST Cou-
pé, bwj. '83, sp.vlgn., bijz.
mooi; Toy. Celica 1.6 Coupé
bwj. '75, uitgeb. sp.vlgn. nw.
gesp, rood 04490-54875
Te k. Toyota TERLET van
part. 1981, gek. tot 24-1-'9l
auto prima in orde, moet
weg. Tel. 045-241923.
Toyota STARLET 1.0 DL,
bwj. '89, div. extra's, gar. tol
febr. '91, vr.pr. ’ 16.800,-.
Tel. 045-316694.
Te k. Toyota CELICA ST,
bwj.'B2, tel. 045-224577.

Volkswagen
Zwarte GOLF GTi bwj. '81,
get.glas, sportvlg., schuifd.
etc. ’10.000,-. 045-462159
b.g.g. 045-451544
GOLF GLS 1300, rood, 3-
drs. '79, APK '91, vr.pr.
’1.950,-. 045-319328.
Te koop KEVER Speedster
cabrio 4-pers. met sport-'
wln., sportstuur, blauwmet.;
Kever Speedster 2-pers.
chroomwln., sportstuur,
Monzarood. Tevens uit
voorraad leverbaar cabrio
ombouwpakketten met
bouwinstructie. Cabrio-om-
bouwbedrijf Auto Plantaz,
Kantstr. 1, Landgraaf.
Te k. KEVER Speedster ca-
briolet, APK 3-'9l, i.g.st., pr.
n.o.t.k. Inl. 045-419061
Tek. GOLF 1.8 S bwj.'B6, i.
z.g.st. kl. antraciet, div. ex-
tra's, o.a. getinte ruit. Brede
band., sportvelg., en alarm
045-440466.
Te koop VW POLO S, bwj.
'80. Tel. 045-210841.

T.k. 4 Goodyear GT7O BAN-
DEN m. orig. velgen v. Goll
GTi tot '83, 2 x gebr. ’ 400,-.
Tel. 045-413594.
Te k. VW-GOLF 1100, bwj
'78, APK3-'9l, verk. i.z.g.st
Vr.pr ’ 1350,-045-228398
Te k. GOLF GTI bwj. '80, kl
wit, nwe. 15" ATS-velgen er
banden, radio-cass., APH
tot 07-03-'9l i.z.g.st. Tel
04454-5836/4147.
VW GOLF 1100 bwj.'7B,
APK tot april'9l, ’1.450,-
-045-720951.
GOLF GL D, bwj.'Bl, kl
rood, zenders uitb., Helle
grill, sportv., br. band., enz
Te bevr. Heufkestr. 41
Brunssum.
Te k. VW KEVER, Osterm.
Cabrio, m. verl. voorruit, kl
rood, v. chr. Pr. ’ 14.950,-
Tax.rap. aanw. Waarde

’ 16.250,-. Tel. 045-272307
Te k. Volkswagen GOLF
GTI, bwj.'79, APK tot '91, vr
pr. ’ 5*50,-. 04490-24341.

Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'78, APK 5-'9l, i.z.g.st. 045-
-226478 Of 045-225317.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-726008.
Te koop VW TRANSP. 2L
op gas/benz. nw. mod.
’4.750,-. Tel. 04490-13976
Te k. Golf CABRIO v.a.
’10.600,- geh. in nw. st.
Speedstar 04490-43941.
Tek. VW Kever CABRIOv.a

’ 10.600,- geh. in nw.st.
Speedstar 04490-43941.
Te koop VW GOLF, bwj. '86,
vr.pr. ’ 12.750,-. Inr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Te k. VW GOLF LX diesel,
bwj.'B3, als nw., kl. wit, APK
gek., vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-312354.
Te k. VW SANTANA bwj. '85
APK 21-02-91. Tel. 04454-
-3420, na 18.00 uur.
Te k. VW PASSAT LS type
'82, i.z.g.st. nw. band, nw.
uitl., APK'9I. 043-219681.
GOLF Manhattan 1800 Inj.,
bwj. '89, kl. blauw, aut., sp.
velgen, stuurbekr., katal.,
km.st. 2.600, pr.n.o.t.k. Inr.
mog. Tel. 043-610338.
Witte JETTA, bwj.'B6, diesel
4 en E, 4-drs., vr.pr.
’15.700,-, v.a. 13 uur, tel.
04454-5511, 045-464172.
T.k. VW GOLF diesel'Bl,
APK 11-'9O, 5-drs., wit. T.e.
a.b. Dr. Ariënsstr. 8, Geleen.
Te koop VW SCIROCCO,
bwj. '76, APK tot 02-'9l, Tel.
045-257462.
Te k. VW GOLF C, bwj. '85,
donk. grijs metal., i.z.g.st.,
alle keur, toegestaan, div.
extra's, onderh. boekje aan-
wezig, ’10.750,-. Tel.
04490-23830.
Te k. GOLF diesel, bwj. '85,
5-drs., 5-versn. 90.000 km
gel., pr. ’12.000,-. Tel.
045-324734
Te k. VW POLO coupé, bwj.
'82, vr.pr. ’6.500,-. Broek-
str. 62, Schinveld.
VW GOLF 1.6 Diesel CL an-
traciet 5-bak '87; Passat
1.3Cblauw '83; Audi 80 cc
wit sch.d. '85. Auto Limburg
Stem Mauritsweg 126,
04490-38474.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VWGOLFGTI bwj.'B!
i.g.st., pr. ’ 8.750,-.
420586 b.g.g. 427289
Te k. GOLF, bwj.7B
gekeurd, opknapper.
045-230549.
Te k. VW GOLF fi
1600 bwj. 3-'BB
22.000. 04490-52087
uur.
Te k. VW JETTA 16
rood, bwj. '80, in

’ 3.650,-. Tel. 04490-
GOLF 13L bwj. '81. i
z. mooi, nw. APK. K
derweg 166, Heerlen.
Tek. VW POLO Oxfon
'83, apart mooi, event
mog. ’ 6.250,-. 045-2
Te k. VW POLO 1.1
'82, i.z.g.st. ’2.950,
04493-2903.
GOLF diesel, bwj. 'I
drs., i.nw.st., pr. ’l6
045-753053.
Te koop GOLF Diesf
'80, kl. rood, APK 11-'!
’4.500,-. Tel. 04405-1
VW BUS, type transl
benz. nwe. motor en b
nw. model, geel kent.

’ 4.500,-. Prof. v.d. W
8, Hoensbroek.
VW GOLF GTI, m. Bw
compl. 16V uitgev.,
velg., veel access. ’ i
mr. mog. 045-723039.
Te k. VW GOLF LS, i
bwj. '78, kl. rood, div.
APK '91, pr. ’ 1.350,
penstr. 21, Kerkrade.
Te k. VW GOLF Cl
70.000 km., div. extra
eigen., bwj. '85, boek
inzage. Tel. 045-2558'
Te k. VW JETTA, bw
vr.pr. ’ 2.400,- zeer
G. van Prinstererstr
Heerlen. j
Te koop VW KEVEfI
'74, geh. uitgeb., APImr. busje mog. Javasl
Roermond.
Te koop VW GOLF 1,
jonair, bwj. '89,
13.000. Tel. 045-41701
VW GOLF GTi, nw. me
veel extra's, in nieuw
Inr. 8 cil. Amerikaan r

’ 16.950,-. Tel. 045-71
VW JETTA Diesel s-
met access. '83.
Schaepmanstr. 12, 0
sum. 045-255304. ..

Volvo
J

Volvo 360 GLT Sedan, 1981
rood, 50.000 km., div. extra's

Volvo 360 Special, 3 drs., 19!
blauwmetallic, 1e eig., div. extra's.

Volvo 340 DL 1.7, 5 drs., 19<
wit, 58.000 km., getint glas

Volvo 440 GL injection, 198!
Lavendel metallic, 20.000 km., div. extra's

Volvo 740 GLE automaat, 19
zilvermetallic, schuifdak, 120.000 km.

-----\MMh: m-i___i__iii
Strijthagenweg 123, Kekrade. Tel. 045-458000J

Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.
Te k. VOLVO, wit, 340 GL
bwj. '82, 5-drs. Tel. 045
712176.
Te k. t.e.a.b. VOLVO 24^
GL, voor liefhebber, bwj.'7B

■ zeer luxe uitv., met lopend*
def. motor. 04498-55255

' Te koop VOLVO 440 GL 5
'89, aubergine-metallic, km
St. ca. 16.500. 04498-5269 J
Te k. van Volvomedew
VOLVO 345 DL 1400
5-speed, mei '89, 9.000 km
Tel. 045-728537.
Te k. VOLVO 440 GL wit, 4
'89, km.st. 14.000, pr.n.o.t.k
04490-50492.
T.k. geweldig mooie, zuinige

■ VOLVO 66 GL automatiek
(km.st. 8.000), kl. zilvermet.

■ APK '91, pr. ’3.750,-. E
Casimirstr. 2, Kakert
Landgraaf. -VOLVO 343 DL, aut., bwj.

" okt. '80, div. extra's, APK,
\ ’ 3.000,-, tel. 04493-4607.

■ Te koop VOLVO 440 DL, wit
km.st. 13.000, bwj. mrt. '89,; pr.n.o.t.k. 04490-31015., VOLVO 360 GL, 2 ltr. In).
Sedan, bwj. '87, schadevrij,

■ 41.000 km, div. extra's, pr.
i ’15.500,-. 04406-12588.. VOLVO 360 inj.'B7. I.st.v.

nw. Elke keuring toegest.
■ Zeer voord. 04490-12138.

T.k. v. Volvomedew. VOL-
t VO 440 GL, rood, km.st.

" plm. 20.000, bwj. 5-'B9, pr.

’ 24.500,-. 04490-25351.
Te koop VOLVO 360 GL 2
ltr. sedan, bwj. '85, kleur:- antracietmet, APK 3-'9l;
Volvo GLE 2 ltr. inj. sedan- bwj. '83, kleur: antraciet-- met., APK 8-'9O. Tel.

f 04498-51954.

■ VOLVO 343 DL autom. bwj.
- '79, APK'9I, onderh.brt. no-. dig ’ 1.500,-. 04404-1317.
" Te k. VOLVO 440 GLT,
- I.blauwmet., 10 mnd. oud,. 10.000 km., ’ 8.000,-onder
1 nw.pr. tel. 045-217334
( VOLVO 340 GL aut. bwj.

" 10-'B4, 5-drs., trekh., pr.
. ’ 8.000,-. Tel. 04490-49303

■ VOLVO 340 DL, 5-drs., km.

" st. 47.000, bwj.'B7, pr.
- ’ 12.400,-.Tel. 04450-3617

Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
1 5-drs. 73.000 km, ’ 9.500,-.

Tel. 04405-1335.
' Te k. VOLVO 340 de luxe,- bwj. '83, i.z.g.st. Prijs
"■ ’3.750,-. Tel. 045-465167.
■'. Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82
3 schadevrij, eerste lak,

' ’ 4.500,-. Deze auto moet U- beslist zien. In nieuw st.
045-721660.

" Tek. VOLVO 340 Sed*
i.z.g.st. kl. antracietmet

'extra's, o.a. schuifdak; 045-256181. J
Te k. VOLVO 440 GL
2-5-'B9, kl. zilvermet., j
nw., met access. GertJ; 6 Landgraaf, 045-3187 j
Te koop VOLVO 440 j' volvo-medewerker, apll]

' ca. 12.000 km, na 17.0
Tel. 045-325058. J

' Te koop v. Volvomedl
ker VOLVO 440 DL
metallic, bwj. mei '891
14.000, 1700 cc, 5-ball
extra's van ’ 31.000,1

’ 23.000,-. 04499-5673
Te koop VOLVO 3*l
kleur wit, bwj '89-1

’ 18.000,-. Tel. 043-6*
Te k. VOLVO 244 DM
'79, i.z.g.st., op I

’ 3.000,-. Tel. 04492J]
VOLVO 345 GLS 2 IK*
LPG 1982 ’3.950,-, ]
46A, Heerlen 045-723]
VOLVO 240 GL 2.3,^
'87; 240 DL 2.0 nw.s'j
model '85. Auto U"
Stem, Mauritsweg ,
04490-38474. t
Van Volvo-mede' f
VOLVO 440 GLrood t\
aanv. mei '90. Tel- \
410343. X
Te koop zeer mooie » l
360 GLE km. 64.000."
'84, vr.pr. ’9.500.-
-04493-3555 of 045-2 C)
Te koop VOLVO 2* (
Combi, wit, bwj. '83, i-j (
’12.500,-. 045-3171jj(
Te k. VOLVO 340 pjj
'83, LPG-install. tf*\'90, vr.pr. ’ 6.500.' f
045-271835.
Te k. VOLVO 343 3' |
bwj. nov. '80, AP* |
i.z.g.st. vr.pr. ’ 2.500-
-045-251727. y
VOLVO 740 Estate, é X
bwj. 4-'B7, km.st. 77-^ i
cyl diesel. Tel. 0445*:;
Te k. VOLVO 340~~
drs., wit, nw. md. '86.
hagelnw., zeld. m°% t
gek, ’ 8.400,-. 043j^
Tek. VOLVO 440 turf]
met. velg., 5-drs, f*
pr.n.o.t.k., kl. W '045-224059. _^ >
Te k. VOLVO 340 au'ï |
'83, i.z.g.st., 1e e\9y,

’ 6.750,-, 04490-77!^ jj
Met een PICCOLO ''i
Limburgs Dagblad r

<'uw oude spulletjes
kwijt. Piccolo's doe^ ,f
wonderen... Probeö' l
Tel. 045-719966. _^
Weg. omst. VOLVO 3
bwj. 12-'B2, i.z.g-|ifl
327013. Vr.pr. ’ 4ji/

r. | : =._—

Voor Piccolo's zie verder pagina 15
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Diversen
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Hagen Top-Start
1 De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
' " 30% hogere startcapaciteit__ * Moderne vormgeving oranje/grijs
0 " Europese kwaliteit, 2 jaarvolledige garantie

Vraag ook bij uw garage naar Hagen Top-Start!!!

21
1 In de Cramer 31, Heerlen.
0, Telefoon 045-716951.

1 All Round Garagebedrijf
6 . biedt aan:

Uitlatens<
. f (tegen zeer scherpe prijzen)

'- Trekhaken
'jij Gratis montage of 35% korting
't Banden
/V. MATEN:
_>XlZf 78,-; *155X13’ 81,60; "175/70X13 ’ 99,50
)v<e prijzen zijn inclusief BTW, balanceren en montage.
j.,

-"iilekhouwerstraat 10A, Voerendaal. Tel. 045-750168.

tDccasionshow
tr 125 Top-Occasions
| 30 maarts»

van 14.00 tot 21.00 uur
p 31 maart
1" van 10.00 tot 17.00 uur

i Rodahal
'g Kerkrade

1 ËsSbml
(bij Makado)

Opel Dealer biedt aan div. scherpgeprijsde auto's o.a.
)[ Escort L 1.3LPG '86 nu ’ 12.950,-

Kadett 3-drs, diesel'B6nu ’ 12.950,-
Kadett 3-drs. 12S'86nu ’ 12.950,-

-}! Corsa 2-drs. 12SL'84 nu ’ 7.450,-
Corsa 2-drs. 13STR '85 nu ’ 8.950,--[ en nog vele anderen, doe nu uw voordeel.

Bastiaans Autobedrijf.. Uitstekende jonge Occasions
~anda7soL 1987 ’ 8.950,-
-tlo6oS, 5-drs 1986 ’ 11.250,-
-2"rno6oL 1987 ’ 10.950,-- ’ 11.450,-

-i] ''at 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.. Bluebird 2.0 automaat, kl. donk. blauw, nov. '85'" 3 maanden Bovag-garantie.
ia Spoorsingel 50. Tel . 045-724141.et '\ Occasionshow
1 i 30 en 31 maart
'J ' keuze uit meer dan 50 gebruikte auto's

* vrijblijvende offertes en taxaties
* gunstige financieringsvoorwaarden

Showdagen: vrijdag 10.00-18.00,
t zaterdag 10.00-17.00 uur.

*.Wd?Pmd:U<ÏTTÏT3
9.R 1 O. L. Vrouwestraat 89

__
\l Tel. 045-453030 H
i —■Auto keuren??

Direct klaar, zonder afspraakje

\W__

__W_ A*T^TÏ^TIT* fcTclI I Wt] 9M*L- 7+Mw-t*J&-*T^*T-M

ifl ,
o Auto Caubo occasions

>(£!°Shopperl.l ltr 1985 ’ 9.650,--*t£°l.3ltr 1987 ’ 13.450,-
->C° Coupé 1.3 ltr 1987 ’ 15.750,-

-j^a^a C 3-drs. 1.3 ltr 1986 ’ 15.750,--,j« a C 3-drs. Diesel 1987 ’ 18.500,-
-'(IO» C 4-drs, 1.3 ltr metallic 1989 ’ 23.800,-
C Csat Rimini 1.6 ltr 1983 ’ 9.750,--.CDiesel 3-drs 1982 ’ 6.800,-
-'i CLX3-drs. 1.1 ltr. metallic 1984 ’ 10.950,-
JjCCL 3-drs. 1.3 ltr 1984 ’ 13.750,-
-\QCL 3-drs. Diesel 1985 ’ 15.500,-
-3CI-6ltr3-drs 1986 ’ 17.650,-
-'§r{ CL 1.3 ltr 3-drs 1986 ’ 16.850,-
-hlfil.CL 1.3 ltr 3-drs 1987 ’ 18.250,-

-* %rL 3-drs. Diesel 1987 ’ 19.750,-

-" CCL 1.8 ltr. 5-drs. metallic 1987 ’ 21.100,-
-,'BQfOVance8QfOVance Sport 1.3 ltr. 3-drs 1988 ’ 19.100,-
-,i'Bo^d 12.0 ltr. 5C 1981 ’ 6.950,-

-'lQn drs. 90PK metallic 1988 ’ 32.500,-
-■V 4"drs. 100PKLPG-install 1985 ’ 15.750,-
VrJ^.OGL 1982/ 8.750,-

-'*n»0 1-6ltr 1984/ 11-000,-
-,; VS; 1-61,r 1985 ’ 12.740,-
-< <h 3 1-3 ltr. 3-drs 1987 ’ 14.950,-
-\ 9eo,' Colt 1.5GL 3-drs 1987 ’ 15.250,-
JJeot ~°9Allure 4-drs 1987’ 15.750,-
-'t|b| '2O5XE 1988 ’ 16.450,-
-':VaQL 1.5 3-drs 1988 ’ 15.950,--i V^'c 1.3 Ir. 3-drs 1988 ’ 19.250,-
-'^Ait 1988 ’ 17.750,--'V'° GLX autom 1989 ’ 15.750,--([ ?den 100% garantie, gegarandeerde km.stand.

26, Valkenburg. 04406-15041.
|: 83 626 sedan LX 1.8 '88; Mazda 626 sedan GLX 2.0, JfV\°4; Mazda 626 sedan GLX 1.6 2x '87; Mazda 626; i^J'8 '84. 88; Mazda 626 Coupé GLX 1.6 '83, '86,

' iVkf 323 sedan GLX 1-5 '87: Mazda 323 sedan LX
I«? 'D^a2323 HB LX 1.6 inj. '87; Mazda 323 HB LX
i Jétfa A 87^ 88; Mazda 323 Station GLX 1.7Diesel '87;

,'3 'o>L 1-3 '87; Fiat Uno 60 Silver 1.1 '87; Fiat RitmofJi g °J;Fiat Panda 34 750 '86; BMW 318i'87; Mitsubi-*l-Kart GL 16 '86, '82; Opel Rekord S 2.0 LPG '82;
«uett SC 1.2 '87; Opel Kadett station 1.2 LPG '86.. Mazda kroon garantie

Leymborgh b.v.
°rnerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Seat Ibiza 5-drs 1500 I Demo 1990
Seat Marabella red demo 1989Seat Ibiza 1.5 GL 1986
Seat Ibiza 1.2L 1986
VW-Golf 1600 CL 1988
VWGolf 1300CL 1986
Opel Kadett Caravan LS 1600 Diesel 1986
Opel Corsa 1.2 GLS 1986Opel CorsaTR 1984
Opel Rekord 2.3Diesel LS schuif/kanteldak 1984
Ford Siërra 2300Diesel Laser 1985
Ford Fiesta 1.1, grijs kenteken 1987
Ford Escort 1600 Amerikaanse uitv 1983
Mitsubishi CordiaGSß 1985
Fiat Uno 45 grijs kenteken 1987
Fiat Uno 45 1983
Citroen VisaLeader 1986Renault 9 automaat 1982
Suzuki Swift GL 1989Toyota Corolla 1.6Liftback GL 5 S 1983

Autosport Brouns b.v.
Schelsberg 175, Heerlen, tel. 045-725507

Smad
Auto Occasion-

driedaagse
) In 't Mccc te Maastricht

Op 30, 31 maart en 1 april wordt in het
Mccc in Maastricht een grootse auto-occasion

driedaagse gehouden. Alle grote BOVAG-dealers
uit de omgeving zijn aanwezig en presenteren

samen meer dan 300 occasions in alle soorten en maten.

Openingstijden: vrijdag 30 maart van 16.00-21.00 uur en
zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 10.00-18.00 uur.

Gratis toegang.
Ruime parkeergelegenheid.

Te koop
Daihatsu Rocky

4 w.d., 2,8 Turbo Diesel, verhoogd dak, bwj. '89.
Toyota F Pers.bus, luxe uitv. bwj. '86; VW Golf GTI '83'

VW Golf, wit '83; Opel Kadett Caravan 1600 S, 5-drs. '82;
Opel Kadett Caravan 13S, 5-drs. '82; Mercedes 300 D '79.

Inruil en financ. mog.; volledige garantie. Autobedrijf
J. Horsch, Rotscherweg 54, Landgraaf. 045-316696.

Opel Kadett 1.2LS bwj.'B7, 5-drs, 1e eig ’ 13.350,-
Ford Sierra 1.6 CL bwj. '87 leeig ’ 15.750,-
Opel Ascona 1.6LS'B7 1e eig ’ 13.250,-
Mercedes 200D '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi . ’ 7.250,-- 045-255784.

Driessen-Beek
1 jaar garantie op alle ocassions

v.a. ’ 10.000,-.
A.s. zondag 1 april

open van 11.00 tot 17.00 uur.
Mazda-dealer Driessen, Maastrichterlaan 26, Beek.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
VW Golf Manhattan '89
Honda Prelude EX '83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Daihatsu Charade 13i '89

BMW 320iaut. '86
Renault Fuego GTLL '86

Honda Integra '86
Opel Rekord 2.3Dcombi '86
Opel Corsa 12 S Swing '85

Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL 88
Audi '80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

I Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Fiesta KR 2 '82
Ford Escort 1.6 '83

Ford Escort XR3 '81
Fiat Uno 45 '86

Lada Samara '87
Mercedes 300 TD combi '81

Honda Civic '81
Citroen Visa '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega 1 .Si '87
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Opel GT '69Opel Kadett 1.6 D '83Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD 83Renault 9 TL autom. '83Opel Manta 1.8 S '84Opel Kadett 1.3 autom. '82Opel Rekord Combi '83Opel Rekord 2.0SCombi '81
Mercedes 200 B '82Ford Taunus Combi '82.
Terrein- en

bedrijfauto's
Isuzu Trooper Turbo '88Mitsubishi L 300 verh

en verl. '85Mitsubsihi L 300 '87VW dubb. cab '84Div. inruilers van ’ 500,- t/m

’ 1.500,-. Reeweg 112 (Ind
terr. Abdissenbosch) Land-graaf. Tel. 045-321810

Volvo 740 turbo, '86, FordScorpio 2.0i CL 5-bak '86va. ’22.500,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan 5-bak '89 va

’ 25.500,-; Ford Siërra 1 6
CL, '87/'BB va. ’18.500--
Ford Siërra 2.0 GL, autom'
'86, ’16.500,-; Ford Sierra
1.8 Laser 86 LPG

’ 15.750,-; Ford Siërra 1 6
Laser '86 ’ 14.500,-; Ford
Escort 1.6 Bravo '86

’ 11.500,-; Ford Escort 1 3
L '85 ’ 10.500,-; Renault 25
TS '86 ’16.750,-; Volvo
340 Diesel '85 ’ 10.500,-;
Mazda 626 1.6 '87
’16.500,-; Nissan Bluebird
1.6 '86 ’15.500,-; Ford
Siërra 2.3 diesel, '83,
’9.500,-; Opel Kadett 1.3
LS Sedan '86 ’12.500,-.
Bovaggarantiebewijs, Auto-
bedrijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Land-
graaf. 045-311729.
Te koop Ford TAUNUS Bra-
vo '82; Citroen Visa '82; O-
pel Rekord automaat '79;
Golf Diesel '82. Tunnelweg
68, Kerkrade-Terwinselen.

Auto Landgraaf
biedt aan:

BMW 628 CSI v.- extra's '84;
BMW 525 I ABS enz. '86;
BMW 320 iv. ace. wit '86;
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 D '86; Opel
Kadett GSI 1.8 '86; Opel Ka-
dett 1.2 S '84; Opel Kadett
1.6 S '83; Opel Corsa 1.2
TRS '83; Audi 100 CC aut. 5
E '86; Audi 80 CC Serret '87;
Ford Siërra 1.6 CL '87; Ford
Siërra 2.3 Diesel '86; Fiat
Uno Winner '83; Lada 2105
GL rood '86; Renault 21

! GTS grijs '87; Mazda 626; Coupé wit '83; Toyota Supra
2.8 I '83; Toyota Celica Liftb.
'83; VW Passat Station Die-
sel '87; Volvo 345 GL 1.7
grijs '87; Volvo 345 GL 1.4
'84/'B5; Mercedes 230
nieuwst. '80.

Diesels:
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 Diesel '86;
Ford Siërra 2.3 Diesel '86;
VW Passat D blauwm. '84;
Daih. Charade Van D '87'
VW Golf Turbo D '86; Mer-
cedes 220 D aut. '78.

Stationcars:
VW Passat D Avance '87;
Opel Kadett 1.6 D Van '85;
Renault 5 TL Van 84; Re-
nault 11 TD '84; SuzukiCar-
ry Pick-Up '85.

Cabriolet
Talbot Samba rood '83. Fi-
nanciering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268 /424231.
Te k. enigste in Nederland,
voormalig BRANDWEER-
AUTO van Gulpen, Fiat be-
stelwagen, bwj.'6o, type
1100, 42.000 km. gel., grijs
kent., 7 zitplaatsen. VW
1600 TL in 1980 gerestaur.,
motor defect, ruilmotor erbij,

’ 2.000,-. Tel. 045-442863.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985; Ford Escort 1300 la-ser, 4 drs., 1984; Ford Es-
cort 1600 Laser, 1986; VWGolf GTi, 1981; MG cabriolet1977. Inr.fin. gar. Autohan-del FRANKEN V.O F Gan-
zeweide 59, Heerlen Tel045-216475
2x OPEL Veetra '88 en '89'Mercedes 190 E '87' Opei
Kadett GSI '86; 3x' Opel
Omega '88 en '89; Golf Ca-
brio '85. Pricksteenweg 35,
Kerkrade.

Audi 80 1.8 D, '88, 1e eig.,
’27.500,-; 80 cc, '86, 1e
eig., 45.000 km., ’ 16.000,-;
100 CS, '85, ’ 16.750,-; 100
CS, '80-82 v.a. ’2.750,-;
80 GT coupé, '81, ’9.750,-;
Opel Omega 2.0i, '87, 1e
eig., ’ 19.500,-; Ascona '82,

’ 5.750,-; Kadett Sedan
'80-'B6 v.a. ’ 2.750,-;
Commodore '80, ’2.250,-;
Kadett combi, '85-'B7 v.a.
’11.750,-; Citroen CX 25
TRD turbo 2, '87, 1e eig.

’ 20.750,-; CX 25 GTi turbo
'86, 1e eig., ’ 19.750,-; Visa
14 TRS, '86, 1e eig.,
’7.750,-; Visa 1.1 RE, '86,
1e eig., ’7.500,-; 2 CV 6,
'85, ’4.750,-; GSA combi,
'82, ’2.500,-; BK 14 RE,
86-'B7, 1e eig., v.a.

’ 9.750,-. Mitsubishi Lancer
1.5 GL combi '87, 1e eig.,
’16.250,-; Lancer D, '86,
1e eig. ’ 9.250,-; Galant TD,
'84, ’7.500,-; Mazda 323
GLX, '87 1e eig., ’ 14.750,-;
Toyota Corolla combi DX, D,
'86, ’ 9.250,-; Honda Prelu-
de EX, '85, 1e eig.,

’ 16.500,-; Jazz '84,
’8.250,-; Volvo 245 GLD
combi, '83, ’ 15.500,-; 245
GL combi, '82, ’ 10.250,-;
240 GL, '81, ’ 14.750,-; 340
autom., '84, ’7.750,-; 340
GL, '82-'B4, v.a. ’4.500,-;
Fiat Uno 55 S, '83-'B6 v.a.
’5.750,-; Panda 45, '84,
’4.250,-; Peugeot 505 SX
mod.'B7, 1e eig., ’ 11.750,-;
205 Accent '84-'B6, v.a.
’9.000,-; Saab 900i, '85,
’13.500,-; Lancia prisma
1.6i, '87, 1e eig., ’ 14.250,-;
Ford Scorpio 2.5 CLD, '87,
1e eig., ’20.750,-; Scorpio
2.0 GL, '86, 1e eig.,

’ 16.000,-; Sierra 1.8 laser,
'86, 1e eig., ’ 14.250,-;
Sierra '83-'B5 v.a. ’ 7.750,-;
Sierra 2.0 Sedan, '87, 1e
eig., ’ 18.000,-; Escort 1.6
GL, '87, 1e eig., ’17.500,-;
Escort 1.4 RS, '87, 1e eig.,

’ 16.500,-. Escort 1.3 L, '84,

’ 7.950,-; Granada 2.8i
Ghia combi aut, '81,

’ 5.250,-; Taunus combi '81
’2.800,-; BMW 316, 4 drs.,
'84, veel ace, ’ 14.500,-;
316 autom., '82, ’6.750,-;
323i, '81, ’8.250,-; 320 au-
tom., '81, ’7.250,-; 525 '81,

’ 5.000,-; 728, '80,
’3.750,-; VWGolf CLD, '84

’ 10.750,-. Golf C Avance
'87, 1e eig., ’ 16.900,-; jetta
D, '85, 1e eig., ’ 12.500,-;
Passat D combi '84, 1e eig.,
’10.500,-; Passat Rimini
'84, 1e eig., ’8.000,-; pas-
sat combi, autom., '82,
’6.750,-; Renault 25 GTS,
'86, 1e eig., ’ 14.250,-; 9
GTL, '83, ’3.900,-; Lada
2104 combi '86, ’6.750,-;
2105 '85, 30.000 km.,
’3.750,-; Alfa Giullietta 1.8,
'80, ’ 1.250,-; Tal van
goedkope inruilauto's v.
SINT MAARTENSDIJK,
Trichterweg, Brunssum.
045-229080

Autobedrijf Lóek SCHAEP-
KENS speciale voorjaars-
aanbiedingen, een greep uit
onze voorraad van 75 top-
ocassions: Suzuki Jeep '86
’12.900,-; Ford Sierra sta-
tioncar t.'B4 ’ 11.900,-; 3x
Escort 1300 5-drs. v.a.
’7.500,-; Escort 1300 GL
’1.250,-; Fiesta 1100 Luxe
2 kleuren ’ 3.500,-; Sierra
2.0 Ghia LPG '83 ’ 11.500,-
Escort stationcar '81

’ 4.250,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.
’1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett 1600
S '85 ’11.900,-; 3x Rekord
LPG '81 v.a. ’ 1.950,-; Ka-
dett 1200 '78 ’1.500,-;
Manta GT '86 ’13.900,-;
Ascona 4-drs. '82 ’ 3.900,-;
Kadett stationcar LPG '84
’6.500,-; Kadett 1e eig.
70.000 km, '81 ’5.750,-;
VW Polo C t.'B3 ’6.500,-;
2x Jetta LPG t.'Bl v.a.
’3.250,-; Golf GTI '82
’9.900,-; Golf LPG '78
’1.250,-; Golf Diesel '84
’11.500,-; Volvo 340 aut.
1e eig. '83 ’6.000,-; Audi
80 GLS ’3.000,-; Renault
18 stationcar '81 ’3.900,-;
Honda Prelude '83 ’ 7.000,-
Lada 2105 GL '83 ’3.750,-;
Suzuki Alto '84 ’ 6.900,-;
Nissan Micra DX '83

’ 7.900,-; Sunny '82
’4.200,-; Cherry t.'B3
’3.950,-; Alfa Giullietta '81

’ 2.950,-; Skoda De Luxe t.
'85 ’3.950,-; Visa Chrono
Ralleigh uitv. '84 ’8.950,-;
Fiat Uno 55 '83 ’6.250,-;
Fiat 127 '80 ’ 1.500,-; Jetta
Elan '86 ’ 12.900,-; Mitsu-
bishi Cordia SR '84

’ 8.950,-; Saporro '78

’ 1.750,-; Mazda 323 in nw
.st. '86 ’ 12.500,-. Div. inrui-
lers v.a. ’ 750,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Opel Kadett 1200 Stationcar
5-drs. '85; Corsa '83; Kadett
1200 '86; Ford Siërra 1600
5-drs. '87, nieuw model;
Ford Scorpio 2.0 GLI '85;
Mazda 323 '82 ’4.500,-;
VW Golf CL 1300 '86; Ford
Siërra 2.0 '84; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs. stationcar '86;
Lada 2107 '84 ’4.000,-;
Honda Civic '81 ’3.500,-;
Ford Escort 1100 '83; Opel
Kadett Stationcar 1300 '80
’3.000,-; Opel Kadett Se-
dan '87 automatic; Opel Ka-
dett Sedan '87; Ford Taunus
1600 '82 ’3.500,-; Toyota'
Corolla, zeer mooi '80
’3.000.-. Auto's met Bo-
vaggarantie. Inruil en finan-
ciering. APK-keuringssta-
tion. Stan WEBER Autobe-
drijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. Suzuki Swift GL aut.
bwj. '87; Suzuki Swift G aut.
'86; Honda Civic aut. '85;
VW Passat '85; VW Jetta '83
Audi 80 '84; Opel Kadett LS
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1300 luxe '82; Div. goedko-
pe inruilers. Autobedrijf
Chris GEILEN, erkend Bo-
vag bedrijf, APK-keurings-
station, Dorpstraat 56-58,
Broek-Sittard. Inr. en financ
mog. Tel. 04490-16295.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! 2 jaar ga-
rantie mogelijk op auto's bo-
ven ’ 5.000,-. Auto van de
week!! Honda Civic 1.4 GL
16 klepper grijs/met. '88;
Opel Kadett I.6SLS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Siërra 2.0 Laser
wit zeer mooi '84; Ford Siër-
ra 1.8 Laser met gas grijs-
met. '86; Ford Escort 1.3 la-
ser wit spec. aanbieding '86;
Mazda 323 HB 1.3 beige '86
Mazda 323 HB 3DX 1100
beige '82; VW Golf Avance
1.8 I groenmet. met veel ex-
tra'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; Lada 1200 S rood
met gas '84; Volvo 360 In-
jection sedan met gas grijs-
met. '87; Volvo 360 2.0 GL
rood excl. auto met veel ex-
tra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's, duurste
uitv. '85; Citroen Visa Lea-
der S6als nieuw '86; BMW
316 beige '81; Opel Kadett
HB 1.3 S GT rood km.st.
57.214, 11-85; Opel Kadett
1.2 SC 4-drs. grijsmet.'B7;
Opel Kadett HB 12S, '83;
Lancia Bèta HPE 2.0 IE
blauw excl. auto '83; Peu-
geot 205 XE spec. uitv. wit
'86; Ford Escort 1.3 aut.
goudmet. '79; Mazda 626
bruinmet. '81; Mitsubishi
Colt GL grijsmet. '81; Ford
Fiesta 1100 L rood '78; Seat
Ronda 1.2 GL, blauw, '84;
Seat Ronda 1.6 GLX grijs
met. '83; 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 en
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jaarvolledige garantie!!
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook Uw adres voor al-
geheel 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
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14 RE 5-bak
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'84; Subaru 1800
GLS autom. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mazda 626
coupé 2 ltr. '82; Citroen Visa
GT 5-bak '83; Opel Kadett
13 S berl. 5-drs. '81; Ford
Escort 13 GL LPG '80; 2x
Datsun Cherry '80; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79;Ford
Escort 13 GL aut. '78; Inno-
centi 90 L 1e eig. '80; Ci-
troen GSA 5-bak '82;
Renault 18 TS 1e eig. '81;
Fiat 128 1300 CL '78;
Renault 5 Alpine '77

’ 1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Caravan
Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop.- van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.

AutoGarant, Off. Subaru-
Dealer biedt aan de vol-
gende degelijke en betrouw-
bare inruilauto's: Toyota Ce-
lica 1.6 coupé, wit bwj. '84;
BMW 520 i, 6 cyl. blauwmet.
bwj. '83; Citroen 1.4 BK,
rood bwj. '88 en 1.9 BK Die-
sel, wit m. uitbouw en veel
extra's bwj. '84; Ford Siërra
2.0 Laser, zwart bwj. '86 en
1.6 Laser 5-drs. met LPG,
bronsmet. bwj. '86; Ford Es-
cort 1.4 Bravo zilvermet.
bwj. '87; Escort 1.3 Bravo,
rood, m. spec. striping bwj.
'86; Escort 1.1 L 5-bak,
blauw bwj. '84; Hyundai
Pony 1.5 GLS autom.
blauwmet. bwj. '86; Lada 1.2
S, rood bwj. '86; Mazda 323
GL 4-drs. blauwmet. bwj.
'87 en 323 Stationwagon,
zilvermet. bwj. '85; Nissan
Micra 1.0 bronsmet. bwj.
'87; Opel Corsa 1.3 S, s-
bak, beige bwj. '86; Rekord,
wit, met LPG, bwj. '86; As-
cona 1.8 E 5-drs. HB,
bronsmet. bwj. '85; Ascona
1.6LS, rood, bwj. '83 en Ka-
dett 1.3 SR bwj. '80; Peu-
geot 205 GR 5-bak bwj. '86;
Subaru 1.6 GL coupé, grijs-
met. zeer mooi, bwj. '87;
Justy 1.0 DL 5-bak, wit, bwj.
'87; Mini Jumbo 5-drs. SDX
bwj. '85 en '83; VW Golf 1.3,
5-drs. m. luxe striping, wit,
bwj. '85; Volvo 340 met LPG
1.4 blauwmet. bwj. '86; Su-
zuki Jeep SJ 410 Cabriolet
m. geel kenteken, wit, als
nieuw bwj. '84 en Alto bwj.
'82. AUTOGARANT,
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol).
Tel. 045-725588.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Kadett
GSI wit '86; Kadett 1.3 LS
antraciet '87; Kadett 1.2
Luxe blauw '83 ’ 6.750,-;
Opel Corsa 1.2 rood type '88

’ 13.750,-; Ford Siërra 2.0
5-drs. blauwmet. '85
’13.750,-; Escort 1.3 div.
extra's blauwmet. '82

’ 6.900,-; Fiesta zilvermet.
type '85 ’7.750,-; Escort
1.3 4-drs. automatic, goud-
met. '80 ’ 2.500,-; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82
’2.750,-; Fiat Panda 1000
S grijsmet. '87 ’ 9.500,-;
Golf 1.6 CL rood, type '85

’ 11.900,-; VW Golf D div.
extra's wit i.z.g.st. ’ 1.900,-;
Mitsubishi Celeste 1600 ST
bruinmet. '80 ’ 2.250,-;
Honda Civic groenmet. '81
’2.900,- VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar. 045-416239.

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
Fiesta t.'B4 nw. model
’6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’7.900,-; Dia-
hatsu Charade diesel, nw.
mod., 5-bak, t.'B4, ’ 6.900,-
Datsun Cherry t.'Bl,
’2.500,-. 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,-; Dat-
sun 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,-; Daihatsu
Charade KG, t.'B2, ’ 2.700,-
Mitsubsihi Colt t. '81,
’2.500,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’ 2.900,-; Renault 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.
'81 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,-; Mitsubi-
shi Celeste 2000 GT '81
’2.900,-; Opel Rekord 2 ltr.
t.'B2 ’3.500,-; Datsun Vio-
let 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. goed-
kope inruilers, alle auto's
met nieuwe APK. Geopend
van ma t/m vrij van 9.00-
-19.00 uur, zat. tot 17 uur.
Inr. fin, gar. mog.
VOSSEBELD St. Joost biedt
aan: Lancia Thema turbo
diesel '86; Ford Siërra Se-
dan D '87; Volvo 740 GL D
(zeldz. mooi) '86; VW Pas-
sat Rimini 5-drs. D '83; Siër-
ra 1600 coupé met LPG '85;
Suzuki Swift 1.0 GL nw. mo-
del 3-drs. '89; Vitara Jeep 4-
pers. metal. top demo '89;
Swift 1.3 GC 5-drs. '86;
Swift 1.0 GL '84: Swift 1.0 3-
drs. autom. '86; Alto 3-drs.
GLX '89: Alto 3-drs. GL '88;
Alto 3-drs. GL '87; Carry be-
stel met ruitem. '84; Verder:
VW Passat stationcar '85;
VWGolf 1.3 CL'B6; VWGolf
1.6 GL '86; VW Golf 1.8
GTS '85; Ford Escort 1.4 CL
'87: Escort 1.6 L Bravo '86;
Peugeot 505 select '83;
Peugeot 205 GT 5-drs. '84;
Ford Fiesta I.IL '83-'B4-85
Honda Civic 5-drs. '83;
Mazda 323 1.5 GT sedan
'84; BMW 316 sportvelgen
rood '81; Landrover 109 sta-
wagen '74; Landrover 88
Piek Up LPG '81. U kunt
gemakkelijk inruilen en vlot
financieren bij Garage Vos-
sebeld, Hingenderstr. 28,
6111 AC St. Joost. 045-
-81917.
HONDA Aero deck 2.0iex
bwj.'BB; BMW 320i'83; Es-
cort 1.4 '86; R. 5 '82; Fiesta
'81; Kadett '79. Brunssum-
merweg 136, Landgraaf.
Tel. 045-313744.
Suzuki Alto Swift '87; Suzuki
Alto '82; Suzuki Alto autom.
'85; Toyota Starlet '82; Opel
Kadett Sedan autom.'B6;
VW Passat D '81; VW Golf
1300 '87; VW Golf D '87;

Audi 100 D '84; Volvo 360
'85; Mercedes bus 207 D '86
BMW 316 200 D '85; BMW
316 wit, '85; BMW 320 i'86.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keur., alle autorep.
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.
Te koop Hyundai Pony 1200
L bwj. '83; Talbot Horizon
1.3 LS bwj. '84; Zastava
1100 bwj. '83; Fiat 128Rally
bwj. '76; Talbot Solara bwj.
'82; Audi 100 GL 5/E aut.
bwj. '81. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's zijn APK-
gek. Automobielbedrijf H.J.
van OPHOVEN, Peyerstr.
128 C Echt, 04754-81757.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Honda CIVIC automaat '80
’2.900,-; VW Golf D '79
’3.600,-; Renault Fuego
1600 GTL '81 ’4.500,-; Mit-
subishi Galant '80 ’ 1.900,-;
Colt '79 ’1.950,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Te k. BMW 518, bwj. '81
APK pr. ’ 2.700,-; Opel Ka-
dett City bwj. '78 APK 4-'9l
zeer mooi, pr. ’1.850,-;
Opel Manta 2 I '80, pr.n.o.t.k
BMW 728 I, vele acces. bwj.
'81, pr. ’6.000,-; plusm. 20
andere auto's, bel voor in-
formatie 04750-31378.
AUDI 100 5 D met nw. motor
en kop. '83; Fiat Uno 75 SX
1,5 IE '88; Ford Fiesta 1300
S '80; Daihatsu Van Chara-
de Diesel '85; Alfa Sud 1300
S '79; Ford Taunus 1600
Ghia '79; Ford Fiesta 1100,
bwj. '80, Lada 2105, '81;
Opel Kadett 12 S '78. Kissel
42, Heerlen.
Te k. gevr. OPKNAPAUTO.
Tel. 045-225913.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.

LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 2.0 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 Sedan
1.6 LX '83; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX '87; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX LPG 88;
Mazda 626 coupé 1.6 GLX
'85; Mazda 626 coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86. ' Mazda 323
HB 1.6 iGT '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
HB 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 HB 1.3, 5-drs. '86; Maz-
da 323 HB 1.1 LX '87; Maz-
da 323 HB 1.3 Sport '87 2X;
Mazda 323 HB 1.5 GLX au-
tom. '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '86; Madza 323
HB 1.3DX83. * Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '86; Mazda
323 1.3 GLX '85, '86 en '87;
Mazda 323 Sedan 1.3LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.7
GLX Diesel '88. Mazda 323
Estate 1.7 GLX diesel '88. *
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Kadett '85, '86 en '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. " BMW
315 '81; Honda Civic 1.282;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6 L '84; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Ford Escort 1.3
CL '86; Peugeot 405 SRI 1.9
9-10-87; VW Golf 1.6 CL
'85; VW Jetta '87. Goedkope
inruilers; Datsun blue bird
1.8 autom. '81; Opel Ascona
'79; VW Polo '77. Inruil, ga-
rantie en financiering. Pale-
migerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.

knutselkoopjes
Daihatsu Bus Wide geel

kent. 1982 ’2.900,-; Ford
Escort 1979 ’ 1.250,-; Sko-

da 120LS 1984 ’2.950,-;
Panda 45 1981 ’750,-; Fiat
131 TC LPG 1983 ’ 3.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen, Pa-
rallelweg 34. 045-742121.

Combi's
Ford Siërra 2.0 CL nw.mod.

'87
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. '86
Nissan Bleubird 2.0 Diesel

'85
Opel Rekord 2.0 aut. '83

Ford Taunus 1.6 Bravo '82
Nissan Urvan bus Diesel '84

Auto Limburg Stem
Mauritsweg 126.
04490-38474.

Te k. gevr. LOOP-sloop en
schadeauto's, correct met
vrijwaring. Tel. 045-443996
gratis afhalen tot 's avonds
10.00 uur.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Auto AARTS super occa-
sions Hamstraat 211, Kerk-
rade. Tel. 045-412545. Opel
Kadett 20 GSI 1989; VW
Golf 1800 GT 1989; VW Golf
1600 LX 1987; VW Golf
1800 GTI 160 pk 1985; Audi
90 Quattro 1986; Peugeot
1.6 GSI 1985; Opel Manta
1.8 GT 1987; Mercedes 190

D 10-1985; Opel Corsa 1.3S
1987; Mazda 626 GLX cou-
pé 1985; Nissan Sunny 1.6
SLX autom. 1988. Div. oc-
casions vanaf ’1.500,-
APK gekeurd.
Weg. auto v.d. zaak prach-
tige BMW 535i, 1982, blok
'85, gel. 60.000 km., ver-
laagd, alarm etc, ’ 14.500,-
-en Citroen 20 RE, 1986, tel.
045-251305
Te k. MERCEDES 230, bwj.
'77, Ford Escort RS 2000,
bwj. '79, Opel Kadett coupé ,
bwj. '75, Opel Rekord, bwj.
'79, Opel Rekord, bwj.'Bo,
Opel Manta, bwj. '78, Alles
met APK van part. Tel.
04405-3826 na 12.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
M. JORRITSMA 1e klas
occasions: Suzuki Alto GLX,
autom., '89; Peugeot 205
XE, 13.000 km, '88; Peugeot
309, Allure, '87; Mazda 323
1300,87; VWGolf 1300 CL,
'87; Opel Corsa 1300 GL,
'86; VW Polo Shopper, '85;
Ford Escort 1100 Laser, '85;
Saab 99 GL, '80. Auto's met
bovag-garantie, APK keu-
ringsstation, Pastorijstr. 106,
Nuth. Tel. 045-242412
Te k. Opel MANTA, bwj.'77,
nw. motor, 2.0 E, 1982, GTE
uitgeb., m.l. sch., vr.pr.
’1.100,-. Ford Escort VAN,
bwj.'Bl, nw.motor, '85, 1300
S, vr.pr. ’3.200,-. 04492-
-1284, Steenweg 6, M-'beek.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Wij betalen een goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
KADETT 13 LS '87; Kadett
sedan 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.
Van maandag tm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. fabrieks-AANHANG-
WAGEN, merk Sares m.
torsi-as, 2.00 m lang x 1.25
br. ’675,-. Tel. 045-312189

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

i Te k. gevr. sloop- en SCHA-
IDE-AUTO'S van ’ 100,- tot. ’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
.Te k. gevr. SLOOP- en- schade auto's, tev. in- en
Iverkoop gebr. auto-onderd.,C. Körfer. Tel. 045-229045.. Te k. gevr. SCHADE- sloop-
ien loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Voor lichte bedrijfswagens :

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

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

VW LT dubb. lucht, open laadbak, '83.
VW Transporter, gesloten, 2 liter, bwj. '83.

VW Caddy, polyester opbouw, gesloten, diesel, '85.
Opel Kadett combo, gesloten, diesel, '88.
Rang Rover luxe uitvoering op gas '81.

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

Tel. 045-720654/723487. Faxnr. 045-725959.
VW GOLF Caddy Diesel '86;
VW Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 '78. Kissel
42, Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Autotelefoon
huur-koop-lease

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

Gezocht: Volvomedewerker
die tegen vergoeding blad
BINNENSPIEGEL wil op-
sturen. 01892-18328.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop 5 ATS velgen 7x15
met banden 195-50VR15

’ 1.100,-. Tel. 045-229825.
Te k. Ford Fiesta 1100
MOTORBLOK en versn.bak
’450,-. Tel. 045-419703.

Te k. Mercedes MOTOR
200 D; BMW Motor 6 cyl.
Tel. 045-719962.
LPG-INSTAL. Vialle 3 jr.

’ 300,-. Tel. 045-255784.
Te k. licht met. GTS velgen
en banden 18560 13 voor
Golf. Tel. 045-752031
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te k. slooponderdelen van
SUZUKI Jeep SJ 410 soft-
top, alles i.g.st. 045-221852.
Te koop 4 SPORTVELGEN
Alfa 14 inch met banden,
f400,-. Tel. 04493-1352.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters

fjM '*^^i______________Z>

biedt aan:
Een niet te evenaren grandioos banden assortiment, tegen

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in
AGV, Kevlar en Fiberglas helmen

en alvast een weet!!
Zat. 28 april is er weer onze jaarlijkse grote

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

Met als nieuwe stunt een zeer mooie
TOURRIT DOOR LIMBURG

Start van 10.00-13.00 uur bij Moto-parts,
Bij terugkomst speelt voor u LIVE "BIZAR BLUES"

Breidner 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266.

Krad Kluft
Kleding v. motorrijders

In- en Verkoop
Voordelige nieuwe

merkartikelen.
Adalbertsteinweg 97

Aachen 09-49-241-511507
HONDA CB 750 KZ, 82 PK,
bwj. '79, orig. 20.000 km.
i.perf.st. pr. ’3.200,-. Tel.
04454-2388.
HONDA CBR 1000, bwj.
aug. '88, i.z.g.st., ’ 12.950,-
Evt. mr. auto mog. Tel. 045-
-463285.
BMW 315, '82, ’6.500,-,
prima in orde, inruil motor
mogelijk. Rekers Motoren,
Ganzeweide 177, Heerlen.
Tel. 045-215375.
Te k. HONDA NS 400 R bwj.
'87, 11.000 km. Rothmans-
kleuren, motor in perf. staat,
na 14.00 uur 04490-33001.
Te k. KAWASAKI Z-1000
bwj. '78, i.z.g.st., PVM-vel-
gen en Lockheed remmen.
04490-55425.
HONDA CB 900 F bold'or
bwj.'Bl, vr.pr. ’4.250,- bel
na 16.00 uur. 045-316544.
HONDA 750cc, bwj.'7B, vr.
pr. ’1.700,-. Tel. 045-
-753779.
HONDA off the road motor
250 cc XL bwj. '80, pr.

’ 1.250,-. Tel. 04406-13058

Onze kollektie leren KLE-
DING is kompleet: chopper,
sport, toer, zwart, bruin, ve-
ters, franje: wij hebben 't!
Veterjeans v.a. ’ 275,-.
Zwarte jeans ’ 289,-. Tuin-
broeken v.a. ’ 399,-. Leren
bomberjacks ’ 299,-. Toer-
jacks v.a. ’345,-. Ook 1e
klas leer van Damen (evt.
speciaal voor U op maat
gemaakt): jacks, leren over-
alls naar eigen gewenste
kleuren: U vindt het in onze
nieuwe Polo/Damen shop:
Motorhuis Geleen 04490-
-43666 (Zat, tot 16u open).
Speciale aanbiedingen: Da-
meshandschoenen leer div.
kl. 45,-; Chopperzonnebril-
len: de echte 19,50; Leren
tuinbroeken va. 399,-; Shoei
helmen: zeer grote keuze
voorradig va. 173,- (police);
Pacific nylonpak: jack & 2
broeken 350,-; alle FM en
Sure helmen nu 10-15% on-
der de normale prijs! Accu's
bv. 12n12 va. 45,-. Helm-
mutsen zijde 19,50. Wij zijn
met alles goedkoop en heb-
ben ruime keuze... MOTOR-
HUIS Geleen 04490-4366.
Ma. gesloten, zaterd. tot 16
u. open.
Te k. BMW R 100 RS, bwj.
'77, i.z.g.st. Nullanderstr.
116 A, Kerkrade, na 16 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Brom)fietsen

Tweewieler Open Dag
(30 en 31 maart)

* Gratis testrijden op ATB-'s.
* Diverse speciale aanbiedingen op onderdelen en ace.

* Kortingen op diverse fietsen.

HX&x Wllly RekerS Fteta en Schaatssport (lj^

Rumpenerstraat 40a, Brunssum. Tel. 045-252361.
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen bij Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.

Te k. RACEFIETS Raleigh
’550,-. Tel. 045-441479.
Te koop Vespa BROM-
SCOOTER PK 50 XL electr.
start, km. 5.500 045-315885
Te koop: CROSSFIETS
merk Raleigh, tot plm, 12
jaar; 1 meisjesfiets tot 12
jaar. Te bevr. 045-727339.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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De Industriële Palletfabricage
van ADB is niet meer .

wat het geweest is.

K^BS^'^^^T^ :- c"-''.":■: . ■'"'/.'.■ BE r v-^^i^M
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De ADB-Groep iseen in Limburg gevestigd Logisch, want onze pallets en kisten worden gemaakt in overeen-
industrieelDienstverlenendBedrijf, waarin 500 stemming met de eisen van vandaag. Volledig afgestemd op de eigentijdse
t-^^J^S^^J!!" 1 behoefte van de modeme. °P deEur°Pese ~-~Berichte ondernemer.moderne middeleneen achttal specialismen _ . , ... _,!f,. , r , ,__ _° . . , .
uitvoeren. De industriële Palletfabnek van deADB-Groep is net afgelopen
Deze synergie van mensen en middelen heeft de decennium uitgegroeid tot een van de groteproducenten op haargebied in de
Groep al gedurende 19 jaareen positie bezorgd in Benelux. Vandaag de dag worden honderden kubieke metersrondhout verzaagd

0* om te worden verwerkt tot pallets en specialekisten, die onzevakmensen
Dit zijn de acht specialismenvan de maken met behulp van geavanceerde technieken en computergestuurde

ADB-Groep: machines.- industriëleBedrijfsservice Maatwerk in alle opzichten. Het is danook niet verwonderlijk, dat deze
'ESÏHetS formule heeft Bewerkt als het Paard van Tr°)e-Ineensboorden we tot de
- industriële luchtkanaienfabricage groten. Een verrassing voor de concurrentie. Niet voor onze opdrachtgevers.- industriëlePalletfabricage Zij profiteerden al lang van onze maatgesneden produkten van hoge kwaliteit.

_----f-\\ tad^triëksu^to w" Conserveren Van die snelle groei in deze discipline hebben we zelfook veel geleerd.
A .AudtoVkualtServicesUW Flexibel zijn bijvoorbeeld. Goedkunnen luisteren naar de wensen van de klant.

_%\\\ Voor meer informaüe over industriële Daarom produceren we niet alleen onze pallets in standaarduitvoeringen, maar
A Dienstverlening hebben wij een uitvoerige ook in elk gewenstformaat en sterkte.Die flexibiliteit passen we ook toe bij de■ m brochure klaar liggen die wij u gaarne toesturen. produktievan onze kisten. Elke maat, elke speciale uitvoering - bijvoorbeeld voor
A het vervoer van hoogwaardige produkten - is door ons te leveren.
A Zou het geheimvan de smid onze pragmatische wijze van werken

W |^ kunnen zijn? Wat moeilijk lijkt makkelijk maken'
\w^^^:' Stuur mij uw Dat is onze visie op de Industriële Palletfabricage.

j uitgebreide brochure j ADBrekent Industriële Palletfabricage tot haar professie en is op de
ADB Dienstverlening | allerhoogste eisen van de jaren negentigvoorbereid.

j &an - j Het lijkt echt het paard van Troje wel!; Functie ';

! ""W- — | mi__; Siaa m J^ ■■I *"** **- Synergie van Mensen: Deze bon ineen gefrankeerde enveloppe opsturen naar: ; J 0,., j j i
j ADB-Postbus 62-6160AB Geleen . gfl MlQClelen

Mauritslaan 111 - Geleen - Postbus 62 - 6160AB Geleen - Telefoon04490-87777 - Fax 04490-50196

I CRUTZEN AUTO'S I
Tijdens deze show vele extra's, o.a. sunroof, radio/cass., stripings.

BOVENDIEN bij aankoop van een nieuwe Nissan op deze zondag
een GRATIS MINIVAKANTIE voor het hele gezin.

PROFIJTPLAN: een Nissan Micra rijdt u voor nog géén ’ 200,- per maand.
m_t -» >^_ i Zelfs onze service kan niet meer stuk.

t&_____9 'm BfflTl I~U ~_ v kunt bij ons ook terecht voor:
fl£ ** "^^ffv-T '

''mwiÉ -APK-keuringen;
,4 -- v!^————MW————-M ~ banden, uitlaten, accu's en onderdelen tegen scherpe prijzen;

i . .JnMMBBBM - schadereparaties aan alle merken;*^«15H -lease-auto',

m9^^—~'~WÊÊßÊl~^^B—t—mmmm\ Nissan geeft u 12 maanden werkplaatsgarantie!!!
*~.*. . ... ~ . Lf'J '.'.... ~ .LIL Vraag onze informatie overStationsstraat 115, Beek L. BIÏÏBJÏÏÏTÏJTfïïÏÏÏÏJII «,.

tel. 04490-71727 \QëlJ^*Jrll*r*l_l__jj Nissan autofinanciering
UvaMfe zonder tii.i-iiri.skii. en profïjtplanü!
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Apple Centre Heerlen

Valkenburgerweg 123, 6419 AS Heerlen >
Telefoon: 045- 740505 ï
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COBI GEURTEN
exclusieve damesmode

Naast andere
bekende merken
voeren wij ook
de collectie van

BERNDBERGER

Dautzenbergstraat 22 6411 LC Heerlen

—— 1 't
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i * ~
Groene Kruis Brunssum en Onderbanken

organiseert

ZWANGERSCHAPSMARKT '
op 4 april 1990

van 18.00 tot 21.00 uur )

in het GroeneKruisgebouw te BRUNSSUM
Kloosterstraat 17

t
Tijdens deze zwangerschapsmarkt kunnen belangstellenden informatie krijgen over

alles wat met zwangerschap, bevalling en kraamtijd te maken heeft.
I,

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Groene Kruis, ctel. 045-259090.

!
/~~7/~~7/~~7\ " Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limbi" [

ZZ A
\

6.000 m 2

]f» Hl ■Vi '^H' NIVEAU
Hpo^f - Rustiek eiken meubelen ».| I ''^■MT^;—"

- Vloerbedekking 'm*mm~m

-^ fcs*^S -Gordijnen
fis3l6*"*!* . - Oosterse tapijten- Uitgebreide kollektie ■"

Ë^_m_. senioren meubelen h

ÈÊ_^_^ - Aanbouwkeukens
J - Badkamermeubelen L ' J ;|

MODERNE MEUBELEN KLASSIEKE MEUBELEN AANBOUWKEUKENS \

MCrnnHil Ê\ I 1 beatr.xhavenmaastr.cht
ELSKI-JIVIAA. : ÏÏÏÏÏSSïïSf Ma"m* 900-1800u GALJOENWEG 35 TEL. 043-630505 J_ __

ü^i__ " vrije toegang Zal . 9.00-16.00 u. . M
__\Sr^^_\[ | ST^3fSlßl Donderdag koopavond volgbora „U, beatrixhaven 22 ».
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Heerlen deelt
kritiek niet

’Welgoedoverlegoverindustrieterreinen’Van onze verslaggever
KERKRADE/BRUNSSUM - De
Vroom & Dreesmann-directeu-
ren Kessels, Raming en Witte-
brood hebben gisteren het perso-
neel van de vestigingen in Kerk-
rade en Brunssum verteld dat er
volgend jaar pas een definitieve
beslissing wordt genomen over
de toekomst van beide waren-
huizen.
De directeuren legden nog eens
uit wat het bedrijf van plan is in
de toekomst en stonden open
voor vragen en suggesties van
het personeel.

Beslissing over vestigingen pas in’91

V&D-directeuren op
bezoek in de regio

In Kerkrade vroeg het personeel
in overweging te nemen dat,
wanneer de grenzen straks open-
gaan, meerDuitsers naarKerkra-
de zullen komen. Mocht het con-

Cern vast willen houden aan ves-
tigingen die groter zijn dan 3200
vierkante meter, zoals in Kerkra-
de, dan, zo opperde het perso-
neel, moet het beleid aangepast

worden. Directeur Kessels zei
toe over de suggestie na te den-
ken. Overigens liet een woord-
voerder weten dat veel af zal han-
gen van de plannen van het ge-
meentebestuur.
Als Kerkrade naast 'klankstad'
zich ook nadrukkelijk wil profi-
leren als koopstad, dan zou de
V&D-directie misschien eerder
geneigdzijn deKerkraadse vesti-
ging open te houden. In Bruns-
sum werd gisteren voornamelijk
geluisterd naar wat de directie te
melden had.

In coalitie met drie wethouders van CDA

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Heerlense college
deelt de kritiek van het VVD-raads-
lid Ben Grave op de coördinatie in
de planning van industrieterreinen
aan beide zijden van de Duits-Ne-
derlandse grens niet. „Het overleg
is voldoende alert", aldus B en W.
De kwestie ontstond toen in janua-
ri gelijktijdig aan beide zijden van
de grens plannen bekend werden
voor nieuwe industrieterreinen.
Dat waren echter concurrerende
plannen. Grave schreef toen een
zeer kritische brief aan het Heer-
lense college.

Volgens Heerlen is de definitieve
planning van bedrijventerreinen in
het Akense nog niet aan de orde en
gaat het om het 'globaal verkennen
van mogelijkheden. „Een grens-
overschrijdend Euregio-bedrijven-

Heerlen-Noord wil
twee wethouders Inbraakgolf

in Brunssum
Van onze verslaggever

Heerlen wil
uitbreiding

van toerisme
HEERLEN - De gemeenteHeerlei
wil meer aandacht gaan schenkel
aan het toerisme. Daarvoor wil he
college allereerst een extern bureai
inschakelen, dat de mogelijkhedei
voor uitbreiding van deze secto
moet inventariseren.
Heerlen wil vooral het congrestoe
risme gaan bevorderen. Het geli
voor het onderzoek komt uit de pc
voor regionale economische stimu
lering.
Naast het ontwikkelen van cc:
structureel toeristisch beleid wil d
gemeente ook meer aandacht gaa;
schenken aan de eigen public reis
tions. Aan de raad schrijft het collc
ge dat het noodzakelijk is om Heei
len in de toekomst meer en meer al
stedelijk knooppunt te profileren.

(ADVERTENTIE)

Bij Stoffels
zit u loge.

. Geleenslraat 64a
Cfr^TTf^ 6411 HT HeerUnJIWI ItJIO lel 045710602

modern wonen bvVan onze verslaggever

ven. Kampermann: „De hele om-
roep is totaal besmeurd. Het is wer-
kelijk onbeschoft wat er is ge-
beurd. Onze vrijwilligers verrich-
ten zoveel inspanningen om de
burgers van Landgraaf dichter bij
het bestuur te brengen.

" Een milieubus moest
gisteren speciaal

voorrijden bij basisschool
De Dem in Hoensbroek om

een enorme berg plastic,
lege batterijen,

spuitbussen etcetera in te
laden. Leerlingen hadden

het chemisch afval de
afgelopen maanden thuis,
bij familie en in de buurt

ingezameld. De komst van
de chemocar vormde de

afsluiting van een
milieuproject.

Foto: FRANSRADE

En Gulpers breekt die zaak dan
weer af. De medewerkers voelen
zich beledigd en onzeker. We gaan
moeilijke tijden tegemoet voor wat
betreft de personele bezetting. De
goodwill is kapot gemaakt."

’Gulpers bedreigde

vrijwilligers van
omroep Landgraaf’
Voorzitter Kanipennann van inanagenienlgroep:

aleet
tier de noemer 'Plat du
wordt met ingang van

'ag 3 april in deze kolom
onbepaalde tijd plaats in-
"id voor 'gastschrijver'
tariaye. Deze Heerlenaar
in de loop der jaren een
breide verzameling dia-
oorden aangelegd. Het
baak woorden die u kent,

' waarvan u vermoedelijk
neet dat ze meerdere bete-
sen hebben. De heer Dela-
behandelt de woorden in

volgorde. En als de
reikt is begint hij weer bij
Wang de voorraad strekt...

bncert
et wordt géén concours!'
garantie hebberi de bezoe-
aan het traditionele voor-
Bcoricert in Doenrade al-
Morgen wordt dat voor-

cert gehouden in het
hrefcentrum waar negen
ïonieën en fanfarekorpsen
*eden vanaf 13.45 uur tot

' uur. Achtereenvolgens
"len genieten van de mv-

Nunhem, fanfa-fctoria Rimburg, harmonie
'ia Susteren, fanfare Anto-
Genhout, harmonie St-Jo-
Berg aan deMaas, fanfare

Montfort,fanfa-
&ecüia Sittard en harmonie
Irdus Heerlen. Fanfare St-
t>h Pey-Echt sluit dit voor-
'sconcert op met een optre-
Öat om 21.30 uur begint.

Dmaar
1 galerij 'ZOM(aar)' aan de
Nierstraat in Waubach
dt tot en met 5 april een ex-
*ie gehouden van bloem-
Wist. In de galerij laten
Q-antal cursisten van ZOM-
■nt Rob Orbons hun werk

~* ■ De bloemstukken en bijbe-
manden zijn hoofdza-"c in Biedermeierstijl ge-

tfen en paaskleuren over-
-s |Seri. Hoe kan het ook anders

■eze tijd...

raude
e sociale dienst in Den

"9 mag van de gemeente-
* minder snel overgaan tot

van aangifte bij uitke-
In de praktijk be-

dit dat de sociale dienst, Aangifte gaat doen, als het
tQ-g waarmee de gemeen-y wordt benadeeld hoger
pjtt dan 2400 gulden. De lan-
Jkerichtlijn hiervoor is 1200Wen., Waag is dus wel bijzonder

|td j e'tjes. Zou de sociale dienst
soms met fikse begro-

"Soverschotten zitten?

oppen

echte liefhebbers van pop-
lc| Jj?an vandaag ongetwij-
'jo erria-a.l naar het Maaspa-
lyia?in Maastricht. Daar zijn

half elf meer dan dui-
r^ Poppen te bezichtigen.
h eert*9 deelnemers laten er
!)e jP°Ppen zien. Ook staan er
"tv Se demonstraties op het
't Onder meer van
°rte 'een van verschillende
'jw n Poppen, zoals karakter-
''ter/1' kinderpoppen, mario-
\>k- fantasiepoppen en
e Q

JesPoppen. Ook is er rui-
h<iearic*acht voor de verschil-
\y.JKaterialen die worden

l. ■ Verder kan men pop-
<iher^en' en houdt de poppe-
-6j spreekuur' voor repara-
r<len aer9elijke. Bovendien
\is

n °ude en antieke poppen
\ getaxeerd. De entree be-
\^ 3,5° Qulden voor vol-
!>icte'len en een gulden voor

HEERLEN - De Groepering
Heerlen-Noord is bereid een
coalitie te vormen met het
CDA. Heerlen-Noord eist twee
wethouderszetels op, het CDA
mag dan drie personen afvaar-
digen naar het college.

Met het opeisen van twee wethou-
derszetels tracht Heerlen-Noord een
zeer delicaat probleem te omzeilen.
Thei Vrolings als lijsttrekker en
Rein Hummel als grootste stem-
mentrekker zijn beiden geïnteres-
seerd in een wethouderszetel.
Gunt het CDA zijn toekomstige coa-
litiepartner slechts één wethouder,
dan zal Heerlen-Noord intern moe-
ten beslissen of vastgehouden
wordt aan de officiële kandidaat
nummer één, Vrolings, of dat geko-
zen wordt voor de invloedrijke
Hummel. Deze afweging zou wel
eens nodig kunnen zijn, gezien de
grote overmacht aan raadszetels
waar het CDA op kan bogen.

Het feit dat de PvdA niet met Heer-
len-Noord wil regeren, stemt de lo-
kale partij 'in zekere zin blij. „We
gaven om programmatische rede-
nen toch al de voorkeur aan het
CDA. Bovendien zijn wij de grote
winnaar en is de PvdA de grote ver-
liezer van de verkiezingen", aldus
Thei Vrolings.

Het CDA meldt overigens het een
vreemde zaak te vinden dat de
PvdA niet met Heerlen-Noord wil
regeren. „Hiermee gaan de sociaal-
democraten voorbij aan de verkie-
zingsuitslag. De kiezers hebben al-
tijd gelijk, en die hebben Heerlen-
Noord naarvoren geschoven", vindt
voorzitter Peter Bijsmans.

De VVD, terug gevallen naar twee
zetels, heeft laten weten eventueel'
een PvdA/CDA-coalitie te willen
steunen. De liberalen zouden dan
afzien van het opeisen van een wet-
houderspost.
De Socialistiese Partij, met drie ze-
tels momenteel de vierde fractie in
Heerlen, wil de komende raadspe-
riode enkel een college steunen dat
de bestaande centrumplannen voor
Heerlen terugdraait. Waarmee departij feitelijk voor de oppositie
kiest.

Hetzelfde geldt voor Groen Links
dat vindt dat Heerlen het beste af is
met een coalitie PvdA/CDA. Groen
Links dringt erop aan dat alle frac-
ties zoveel mogelijk bij de beleids-
voorbereiding betrokken worden.
Ook meent deze partij dat er aparte
wethouders moeten komen voor
milieubeleid en sociale vernieu-
wing.

(ADVERTENTIE)

Lente
JUBILEUMARRANGEMENT

ter gelegenheid van ons
10-jarig bestaan.
5-gangenmenu /» r\ m,
(inclusiefkoffie fA ■ -en wijnen) J UtJ»

<— -m. (rj^estaumnt

Q&urptte

ledere zaterdag en zondag
steengrillen.

Woensdagavond en donderdag
de gehele dag gesloten.

Kasteellaan 3, Heerlen
Tel. 045-724182

Rob Silvertand nodigde gisteren
manager Kampermann uit om de
beschuldigingen op papier te zet-
ten. „De enige met wie ik een con-
flict heb gehad is de voorzitter van
omroep Landgraaf. Omdat ik kri-
tiek had op de omroep probeerde
hij mij te chanteren met mijn posi-
tie in de pr-groep van het Oud Lim-
burgs Schuttersfeest.

Omdat ik dat voelde als 'chantage'
heb ik hem beschuldigd van maf-
fia-praktijken." Verder wijst Sil-
vertand er op dat hij vanaf het mo-
ment dat het televisie-debat ter
sprake kwam, alle contacten met
de omroep namens zijn partij heeft
onderhouden. „Het lijkt me sterk
dat iemand anders van ons contact
met de omroep heeft gehad."

Kampermann kon gisteren nog
niet vertellen wat hij met de brie-
ven gaat doen. „Ik heb tijd nodig
om de zaak te laten bezinken, want
ik ben er zeer van onder de in-
druk."

Als schuldige van al deze aantijgin-
gen wordt de fractie Gulpers en
met name raadslid Rob Silvertand
in de brieven naar voren gescho-

LANDGRAAF - Vrijwilligers
van de Lokale Omroep Land-
graaf(LOL) zijn diverse malen
bedreigd door de fractie Gul-
pers. Dat beweert voorzitter
Kampermann van het mana-
gement van de omroep. Tegen
de vrijwilligers is onder meer
gezegd dat ze hun uitkering
zouden verliezen wanneer ze
nog langer bij de omroep blij-
ven werken. „Sommige van
hen zijn beledigd en door het
slijk gehaald. Anderen werden
opgezet tegen de leiding", al-
dus de manager.

Zoals bekend vertelde de presenta-
tor van omroep Landgraaf voor
aanvang van de laatste raadsverga-
dering de kijkers thuis dat mensen
van de omroep bedreigd zouden
zijn.
Toentertijd wilde niemand van de
omroep precies vertellen wat die
bedreigingen inhielden. Manage-
ment-voorzitter Kampermann
vroeg de medewerkers vervolgens
een en ander op papier te zetten.
Gisteren kreeg hij twee brieven die
namens evenzoveel groepen vrij-
willigers werden ondertekend.

(ADVERTENTIE)

Harlekijn^ Dabyland
/Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: sJ~io*-llolt\positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, aAPfrWcampingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A kCWjUfc
autostoelen, babykleding (t/m maat 86), /y V* ./rt tffjflkado-artikeltjes , W" alen noem maar op W_J__^L. V{?\/Cl&

Kouvenderstraal 141, Hoensbroek. \ \J*>-/ . I Tel 045-221263.

HEERLEN - Een 49-jarige vrouw
uit Landgraaf heeft bij een ongeluk
in haar woonplaats beide knieën ge-
broken. De vrouw botste met haar
bromfiets tegen een auto en kwam
ongelukkig terecht. De politie in
Landgraaf zoekt getuigen van de
aanrijding: S 045-328333.

Knieën
gebroken

(ADVERTENTIE)

Morgen geopend

AUROIMDE® muiimormaan 7nnrian nnonm__m_________m__m ow <\e\ comp\e\e fcUMUdIJ UfJCII
A^l ■■^^■M^^MAupingAurondepro-aUPll iQsr'lïen van 11.00-17.00 uur

en adviseren _^^_^^______^___^_

2-persoons Auping-ledikant met Auping-matras
uit voorraad leverbaar, reeds vanaf ’ 1.915,"

VAN H(H)REW:Mg«^

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidjjrnbug
■IMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
■EDITIEREDACTIE: FRANK SEUNTJENS. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRAQE
T42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.
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park, het Nederlandse idee, zou de
doorbreking kunnen vormden van
de in de Aken bestaande impasse",
schrijven burgemeester en wet-
houders van Heerlen.
„Wij waren en zijn niet alleen op de
hoogte van de Akense bedrijven-
terreinenverkenningen, maar we
zoeken tevens op bestuurlijk en
ambtelijk niveau samen met Aken
naar oplossingen voor een proble-
matiek die niet slechts Aken, maar
ook Heerlen betreft." Vanwege dat
laatste wil Heerlen in elk geval al
op Nederlands grondgebied begin-
nen met de invulling van wat mo-
gelijk moet uitgroeien tot Euregio-
terrein.

BRUNSSUM - Volgens de Bruns-
sumse politie is er sinds maandag
sprake van een inbraakgolf in deze
gemeente. In vijf dagen tijd werd er
aangifte gedaan van twaalf inbra-
ken. De politie vermoedt dat de in-
braken het werk zijn van één dader.
In vrijwel alle gevallenkwam hij de
woningen binnen door een boven-
licht aan de achterzijde te forceren.
Voorts is de man met name tussen
19.30 en 22 uur actiefen heeft vooral
interesse in geftl, sieraden en foto-
apparatuur. De Brunssumse politie
vraagt de burgers oplettend te zijn.
Eventuele getuigen wordt gevraagd
met de politie contact opte nemen.

Milieubus op school



Op vrijdag 6 april 1990 hopen onze
ouders en grootouders

Jan (Sjang) Sogelée
en
Anna Rouwette
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Een h. mis tot dankzegging wordt
opgedragen om 15.30 uur in de
parochiekerk van de H. Remigius te
Klimmen.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot
20.00 uur in zaal Hans Claessen te
Klimmen, Klimmenderstraat 8.
Hun dankPare kinderen en kleinkinderen
Klimmen, maart 1990
Putweg 51 vm

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat hij ons gaf, geven wij kennis dat heden van ons
is heengegaan, onze vader, schoonvader, grootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Johannes Jacobus
Henricus van Gent

weduwnaar van

Gerda Jaaltink
weduwnaar van

Margerita Johanna
van Neerven

Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 83-jarige leeftijd.

Eist (Gld.): Jan van Gent
Marinka van Gent-Janssen
Franz

Tilburg: Leny van Gent
Toine Peerboom
Familie van Gent
Familie Jaaltink
Familie van Neerven

Gulpen, 29 maart 1990
Corr.adres: Griend 11, 6662 XS Eist (Gld.)

De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal gehouden worden op maandag 2 april
1990 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Pe-
trus te Gulpen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zondag, 1 april zal de dierbare overledene herdacht
worden in de h. mis van 11.30 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen, alwaar gele-
genheid tot bezoek van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar dat wij
hem zolang in ons midden mochten hebben, naeen
leven van zorgen voor anderen, overleed heden in
de leeftijd van 85 jaar,mijn dierbare man, onze lie-
ve vader, schoonvader en opa

Graad Verharen
echtgenoot van

Dora Tecklenburg
Sittard: Th.J. Verharen-Tecklenburg

Eindhoven: Frans en Jo
Mary Yolanda
Ingrid en Ron

Mierlo: Herman en Annie
Monique en Gerrit
Dorine
Familie Verharen
Familie Tecklenburg

6131 GS Sittard, 29 maart 1990
Odasingel 291
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 3 april om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Bernadette te Sittard-Baandert,
waarna aansluitend de crematie plaats zal vinden
in het crematorium "Nedermaas", Vouershof 1 te
Geleen om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op maandag 2
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Toen het leven lijden werd.
kwam de dood als verlossing.

Na een welbesteed leven is heden, in de gezegende
ouderdom van 94 jaar, van ons heengegaan, onze
goede moeder en oma

Maria Catharina
Hubertina Niessen

weduwe van

Christiaan Peter Josephus
Hendrikx

Landgraaf: A. Hendrikx
Landgraaf: M. Hendriks

R. Hendrikx-Laponder
Geleen: H. Theeuwen-Hendrikx

H. Theeuwen
Heerlen: P. Hendrikx

A. Hendrikx-Hermans
Kerkrade: J. Hendrikx

S. Hendrikx-Herpers
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Niessen
Familie Hendrikx

30 maart 1990
Bejaardencentrum Firenschat, Kerkrade
Corr.adres: Wenckebachstraat 5
6372 TV Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
dinsdag 3 april 1990 om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Michael, Eikske-Landgraaf, waarna aan-
sluitend begrafenis op de r.k. begraafplaats te
Heerlerbaan.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op zaterdag 31 maart as. om 17.30 uur in
de kapel van het bejaardencentrum Firenschat.
Moeder is opgebaard in derouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 18.30 tot 19.30 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden, onverwacht tot Zich, in de
leeftijd van 71 jaar, voorzien van de h. sacramenten
der stervenden, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Thea Essers
weduwe van

Pierre Thissen
In dankbare herinnering:

Heerlen: Margriet en Malcolm
Simpelveld: Wim en Nettie

Melanie, Mandy en Pauline
Simpelveld: Jan. Simpelveld: Theo en Marie-José

Mikke
Familie Essers
Familie Thissen

Simpelveld, 29 maart 1990
Corr.adres: Clara Feystraat 36, 6369 CJ Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag3 april om 10.00uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Simpelveld.
Aansluitend gevolgd door de crematie in het cre-
matorium te Imstenrade-Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuur dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot ons groot verdriet moesten wij afscheid nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Gertrud
Jongen-Bankert

weduwe van

Peter Jongen
Zij overleed op 74-jarige leeftijd in de Hamboskli-
niek te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Bankert
Familie Jongen

Kerkrade, 29 maart 1990
Corr.adres: Plutostraat 16, 6161 VW Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 3 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake maandag 2 april om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
dankbaarvoor de liefde en zorg waarmee zij ons tij-
dens haar leven heeft omringd, geven wij u kennis
dat heden de schepper tot zich heeft genomen,
voorzien van het h. sacrament der zieken, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

maria philomena
senden

weduwe van

jan joseph alphons haemers
na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
te heerlen overleed zij in de leeftijd van 89 jaar.

klimmen: sjefen gusta haemers-vliegen
voerendaal: miem en wiel pluymen-haemers

klimmen: ger en jan vliegen-haemers
klimmen: jean en mariet haemers-leufkens
klimmen: pauline en harry moonen-haemers

klein- en achterkleinkinderen
familie senden
familie haemers

heerlen, 29 maart 1990
corr.adres: klimmenderstraat 41, 6343 aa klimmen
de plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op dinsdag 3 april om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de h. remigius te klimmen, waarna de be-
grafenis plaats zal vinden op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
bijeenkomst in de kerk.
daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
de avondmis wordt gehouden op maandag 2 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van
dela, grasbroekerweg 20 te heerlen. gelegenheid tot
afscheid nemen heden zaterdag en zondag van
14.00-15.00 uur en maandag van 18.00-19.00 uur.
wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel plotseling overleed op 88-jarige leeftijd,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in be-
jaardenoord Vastrada te Susteren, onze dierbare
zwager, oom en neef

Sjeng Wagemans
weduwnaar van

Cilia Quickx
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde families:
Familie Wagemans
Familie Quickx

Susteren, 29 maart 1990
Corr.adres: J.E.L. Wagemans
Frankenstraat 17, 6124 BG Grevenbicht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden dinsdag 3 april om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de
Doper te Nieuwstadt.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Maandag 2 april om 18.45 uur rozenkransgebed en
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.00
tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafenison-
derneming Peusen, Kloosterstraat 31 te Echt.

t ~~i
Wij bedanken uvoor uw medeleven en belangstellingbij het overlijden en
de begrafenis van mijn lieve echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoe-
der en oma

Maria Theresia
Schlosmacher

echtgenotevan

Joseph Johannes Hubertus Keulers
J.J.H. Keulers
kinderen en kleinkinderen

Munstergeleen, maart 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op paaszondag, 15 april 1990,
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus te Mheer.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij
ukennis dat heden toch nog onverwacht, gesterkt door de h. sacramenten
is overleden, op de leeftijd van 82 jaar, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Antoinette Gertrudis
Hubertina Anna Simons

weduwe van

Peter Johan Bosch
Rimburg: Pierre Bosch

Sonja Bosch-Engels
Heerlen: Maria Erven-Bosch

Hub Erven
Marco en Roy

Heerlen: Sjef Bosch
Kerkrade: Henk Bosch

Leny Bosch-Schmeits
Johnny en Rudy

Heerlen: Wiel Bosch
Voerendaal: Jan Bosch

Anny Bosch-Lamberts
Saskia

Bocholtz: Hub Bosch
Irene en Christian
Familie Simons
Familie Bosch

29 maart 1990
Kerkraderweg 77, 6416 CE Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op dinsdag 3 april 1990
om 11.00 uur in de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd
te Molenberg-Heerlen.
Aansluitend begrafenis op de begraafplaats Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf 10.40 uur achter in de
kerk.
Moeder wordt herdacht maandag 2 april a.s. om 18.45 uur tijdens rozen-
kransgebed, waarna aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Voor vervoer v.v. naar begraafplaats is gezorgd.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

—_^_mm _—__—, Vannacht is mijn man en onze papthuis gestorven. Op
zijn eigen manier heeft hij steeds meer afscheid geno-
men van ons. de natuur en het leven. Wij zijn blij dat
wij hem de laatste weken thuis konden verzorgen.

Johannes M.
Boves
echtgenoot van

Anna W. Rokx
* te Amsterdam, 22 oktober 1917
t te Meerssen, 30 maart 1990

Meerssen: mevrouw A.W. Boves-Rokx
Darmstad (Dld.): Elly en Peter Winkler-Boves

Jörg
Nijmegen: Lou Boves

Paula van der Steenstraeten
Moorveld: Bert en Annie Boves-Martens

Edith, Franka en Marcel
Hulsberg: Carla en Hans Prudon-Boves

Bart, Mare
Raalte: Han Boves

Meerssen: Jo en Inge Boves-Camp
Roy, Kim

Nijmegen: Torn Boves
Carien van Houte
Familie Boves
Familie Rokx

6231 JR Meerssen, 30 maart 1990
Humcoverstraat 94
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden maandag 2 april om 14.30
uur in de basiliek van ht H. Sacrament te Meerssen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen
condoleren.
De overledene wordt herdacht zondag tijdens de
avondmis van 18.00 uur in de basiliek.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Volderstraat 22,
Meerssen van 18.00 tot 19.00 uur.
Een woord van dankaan dr. W. Ritzen en de verpleeg-
kundigen voor hun hulp.

„Verdriet kent geen tijd." - ' '~.,,.
, En toch is het zondag 1 april al een jaar gel.

m_\_\ W___ den dat we afscheid hebben moeten nv
JËk Wk van onze geliefde zoon i

And.ré ï*AA:

iWkf In dat jaarhebben wij ervaren hoe geliefd on le, ,y& zoon was, mede door de bezoeken van zi
B vrienden en vriendinnen bij ons thuis en aii u

*&HÉé__t | * Dat heeft ons verdriet draaglijker gemaalftiet
jm^< | j Daarvoor willen we dan ook iedereen bedarJat h

ken' door
—^—^^^^^^^^^^ In onze gedachten en ons hart zal André blfangi

ven voortleven.
André en Elsbeth BrauertT.

De plechtige eerste jaardienst ter nagedachtenis aan André, zal worddeen
gehouden op zondag 1 april as. om 11.00 uur in de Maria-Gorettikerk Voor
Kerkrade-Nulland. Was——"———*———————————mm"————.————m——m—w,—m——.—————m—*————————th)aiil

t U
Geheel onverwacht, overleed heden, in de leeftijd van 74 jaar, mijn liev
man, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef A

Norbert Huijts
echtgenoot van

Mia Crijns
Voerendaal: Mia Huijts-Crijns

Brussel: Willij en Brigitte Huijts-Heidug I
Munstergeleen: Paul en Irene Huijts-Hustinx

Jeroen, Norbert, Erik
Köln: Fien en Alfred Hampel-Huijts

Boris, Desirée
Voerendaal: Ria en Jan Hoff-Huijts

Weert: Léne en Ernest Vermeulen-HuijtS
Oirsbeek: Louis en Mariélle Huijts-van E ij»

Brian
Familie Huijts
Familie Crijns

Voerendaal, 30 maart 1990
Steinweg 6, 6367 GM Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvindeM
op dinsdag 3 april as. om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te VoerendaaM
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Maandag om 19.00 uur avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en ofl
zondag van 11.00 tot 12.00 uur in het mortuarium van de begrafenis < ilcrematievereniging Voerendaal,Kerkplein 43 aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an^
nonce als zodanig te beschouwen.

1
-—«a/i

KW
Dankbetuiging ct ei

Een waardiger en mooier afscheid hadden wij niet kunnen wensen, mede" ?i
dank zij familie, vrienden, buren en bekenden, is het gegaan zoals TheOs^.
dat wenste.
Hierbij danken wij u voor al uw medeleven en belangstelling bij het at'lf»scheid van mijn dierbarevriend en partner, onze zoon, schoonzoon, broer ,
schoonbroer, kleinzoon, oom en neef

Theo Derks
De overvollekerk, de prachtige en persoonlijke mis, vele bloemen, h. mis-
sen, condoleances, kaarten en troostende woorden hebben ons steun en
troost gegeven.
We proberen nu om verder te gaan. Hoezeer we Theo zullen blijven mis _
sen, we zullen hem nimmer uit onze harten en gedachten wissen. \
Theo, we zullen altijd van je houden. ,1

Fred Kokol
Pa en ma Gijzen-Derks
J.C. Smits
en verdere familie

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op dinsdag 3 april as. om
11.00 uur in de H. Drievuldighcidskerk, Amsterdamstraat te Heerlen. , N

«Pi. **'Dankbetuiging [*~
Voor uw blijken van deelneming na het overlijden en bij de crematie van y
mijn man

Albert Jagt ;e
betuig ik u mijn hartelijke dank. Het medeleven, persoonlijk ofin de vorrï1 \|
van kaarten tot uiting gebracht, was mij een grote troost en zal een dank- kl)
bare herinnering blijven. Een speciaal woord van dank ook aan dokter
Snoek en pastoor Klein.

Mevr. M.E. Jagt-Leers k

Heerlen, maart 1990I r
JK

Een beminnelijk mens, een goed bestuurslid, is van ons heengegaan, dhr- "

Norbert J. Huijts \
Als bestuurslid van het eerste uurvan de Stichting Bejaardentehuis Voc- *r»
rendaal, ijverde hij actief voor goede huisvesting en verzorging van oude-
ren in Voerendaal.
In dankbare herinnering aan hem,

\Bestuur, directie, medewerkers en bewoners
van Verzorgingstehuis 't Brook J

I %|

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, in de gezegende leeftijd van
88 jaar, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Christian Bastian
echtgenootvan

Gertruda Münstermann
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

G. Bastian-Münstermann
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Bastian
Familie Münstermann

Schaesberg, 30 maart 1990
Huize De Dormig
Corr.adres: Narcissenstraat 14, 6351 BP Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 3 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gebedsdienst maandag 2 april a.s. om 18.15 uur in
Huize De Dormig, Op de Heugden 100 te Schaes-
berg.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootva-
der

Hendrikus Wilhelmus
Braam

mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen daar-
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank.

J. Braam-Beekhuizen
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, maart 1990

Hoe vlug gaat toch een jaar.
Het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar.
Dag na dag zonder elkaar.

De plechtige eerste jaardienst voor onze on-
vergetelijke echtgenote, moeder, schoon-
moeder en oma

Fien Lutgens-Deneef
zal worden gehouden in de parochiekerk van
de H. Jozef te Waubach op dinsdag 3 april as.
om 19.00 uur.

i "XMet grote verslagenheid hebben wij kennis gell
men van het plotseling overlijden van onze c if0
voorzitter '^Norbert Huijts

gouden draagspeld van de L.L.T.B. jj.
officier in de Orde van Oranje Nassau
erepenning van de provincie Limburg b

Wij zullen hem blijven herinneren als een vrieir
lijke en bewogen man met een enorme inzet %-t%
de belangen van boeren en tuinders en hun g<-'z 1^nen in Limburg. \f

Hoofdbestuur L.L.T> f. , S
Met leedwezen namen wij kennis van het o\'c>
den van de heer

N.J. Huijts
oud-raadslid en wethouder van de gemeente *rendaal.

Gemeentebestuur van Voerends^ 1 .)
tMathias van Roij, 73 jaar, echtgenoot van v : l

heimina van Roij, Winterstraat 7, 6086 ED NJJi r
De plechtige eucharistieviering zal gehouden l. <.
den heden, zaterdag31 maart om 10.30 uur in d<-' " i
rochiekerk van St. Martinus te Neer.

# >tHenricus Andries, 82 jaar, weduwnaar van '"J |heimina van Wamel. Corr.adres: Europa:- 11',; ,
24, 6097 CB Heel. De plechtige eucharistiev^'I'\j
zal worden gehoudenmaandag 2 april om 10.30
in de parochiekerk van St. Stephanus te Heel. 'vervolg familieberichten zie pagina J
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Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Vier Belgen, in
le leeftijd van 22 tot 25 jaar, heb-
ben gistermiddag rond 12 uur in
iet stadsdeel Wyck twee keer
ten persoon mishandeld en zich
laarbij in een geval ook nog
Schuldig gemaakt aan beroving.
Wiet veel later werd het kwartet,
lat in een zwarte Ford Fiesta zat.
ioor de politie nabij het station
langehouden.

Dm kwart voor 12 kwam de mel-
ling dat aan de Lage Barakken
Jen iemand mishandeld werd.
/oordat de politie arriveerde
vas de zwarte Ford al gevlucht
naar ook het slachtoffer was

Vier Belgische
rovers gepakt

Klem gereden bij Maastrieht.se station door een patrouille gesignaleerd.
De wagen reed over de Wilhelmi-
nabrug richting Wyck. Daar ne-
geerde de bestuurder het stopte-
ken van de politie, waarna met
meerdere patrouillewagens de
achtervolging werd ingezet. Bij
het station werd de wagen klem
gereden en konden de daders
worden aangehouden. Het waren
de 25-jarigeD.D. uit Rimoucourt,
de evenoude P.B. en G.R. uit
Luik en de 22-jarige A.L., even-
eens uit Luik.weggerend. Tien minuten later

kwam een soortgelijke melding
van omstaanders die op de hoek
van de Bourgognestraat en de
Wilhelminasingel gezien hadden
dat een man werd mishandeld.
Het bleek de 26-jarige Belg M.M.

te zijn die een bloedende hoofd-
wonde en schaaf- en snijwonden
aan de hals had opgelopen. De
man bleek beroofd te zijn van
zijnportefeuille waarin’ 150,- za-
ten.
Even na 12 werd de Ford Fiesta

De gemeentepolitie van Maas-
tricht vraagt de benadeelde per-
soon die in paniek is weggelopen
aan de Lage Barakken, zich met
haar in verbinding te stellen.

Arbeidsduur breekpunt
’Binnenkortgeenrook meeruitschoorstenenDSM’
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Famous Grouse eerste
paard met een chip

" Jacques van Rey wordt deeerste eigenaar in Nederlandvan een paard met een chip.
Foto: JAN PAULKUIT

SITTARD - De vijfploegendienst is al vijf bijeenkomsten lang
het twistpunt tussen beide parijen. Gisteren ging DSM voor
het eerst overstag, maar de voorwaarden die daarbij werden
gesteld, stuitten de bonden tegen de borst. Het chemieconcern
houdt bijvoorbeeld vast aan een twee-jarige CAO, terwijl de
bonden per se een CAO van één jaar willen. Het systeem van
Extra Vrije Tijd (EYT) voor mensen die niet ziek worden, wil
het concern graag handhaven, en het belangrijkste breekpunt
blijft nu de arbeidsduur.

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever

Als het aan DSM ligt wordt vanaf
1994in vijfploegendiensten gewerkt
in werkweken van gemiddeld 40
uur. Per week werken de ruim 2800
mensen in veel kortere ploegen-
diensten, maar daar staat dan tegen-
over dat ze ruim 41 dagen per jaar
extra terug moeten komen. Een en
ander levert volgens DSM 100 nieu-
we arbeidsplaatsen op en kost het
concern ’ 16 miljoen gulden.

en werk voor 275 mensen opleve-
ren. Het geld zou beschikbaar moe-
ten komen uit een loonruimtevan 2
procent van de loonsom die is be-
doeld voor het scheppen van werk-
gelegenheid. Op de rekenmachine
van DSM kwam dit voorstel echter
uit op een kostenpost van ’ 47,4 mil-
joen

Van onze correspondent

van onze redactie economie

(ADVERTENTIE)

LE COUCOU
BABY-KINDERMODE

van 0-12 jaar
met een uitgebreide

collectie van o.a.
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Het hele jaar door

10% KORTING
met onze welbekende

REDUKTIEKAART

Winkelcentrum „Op deKamp"
Raadhuispl. 7, Landgraaf

„2M139 Tel. 045-316171

het dier op te roepen zoals bij
voorbeeld de afstamming, eige
naar enz.

De vakbonden stelden tegenover
het bod van DSM een voorstel voor
de invoering van een vijfploegen-
dienst in combinatie met 13 extra
dagen arbeidstijdverkorting. Dat
zou ongeveer ’ 18.5 miljoen kosten riep gisteren een kaderlid

Vrijdag 13 april zullen de bonden
het besluit van de ledenvergaderin-
gen aan de directie van DSM mee-
delen. „Als de directie dan niet rea-
geert, komt er binnenkort nergens
bij DSM meerrook uit de schoorste-
nen. Dat is goed voor het milieu",

De directie van de whiskystoke-
rij in Perth en ook de importeur
toonden zich meteen enthou-
siast. „Ze hebben bij de geboorte
zelfs een annonce in The Times
laten plaatsen", zegt Jacques. De
Schotten zijn ook aanwezig als
de chip wordt ingeplant.

kwam op de idee het paard Fa-
mous Grouse te noemen toen hij
met een Britse vriend een glas
Schotse whisky dronk van die
naam.

HEYTHUYSEN - De jongeruin
Famous Grouse I van paardefok-
ker en eigenaar Jacques van Rey
uit Heythuysen krijgt dinsdag 17
april aanstaande als eerste paard
in Nederland een chip met doop-
ceel ingeplant. De chip, 19 mm
lang, wordt ingebracht in het ma-
nenvet van de hals van het dier.
Famous Grouse I wordt op die
dag tussen 17 en 19 uur voorge-
leid en gemonsterd in de mane-
ge/stoeterij van Emile Hendrix in
Baarlo om in het stamboek van
de WPM (Warmbloedpaard Ne-
derland) te worden ingeschre-
ven.

vogniet bekend ofpolitie moordwapen heeft gevonden

ongeveer 120 DSM-ers waren gisterochtend aanwezig bij de
-Sang van de vergaderzaal van DSM-research waar opnieuw
(pd onderhandeld over een betere CAO. De werknemers
v<xm er ter ondersteuing van hun vakbondsdelegaties. De di-
fteur van DSM Limburg BV mr E.J. Rongen stondzijn perso-
fl nog even te woord. Foto: PETER ROOZEN

De chip is ontwikkeld door Ne-
dap in Groenlo diehoopt dat het
apparaatje spoedig in serie kan
worden vervaardigd.

De chip wordt op die dag inge-
plant door een dierenarts van de
diergeneeskundige faculteit van
de Utrechtse universiteit. Het ap-
paraatje bevat het levensnum-
mer van het paard. Via dit num-
mer zijn op een centrale compu-
ter bij WPM alle gegevens over

Jacques van Rey komt uit een
slagersfamilie en is een broer van
oud-Kamerlid Jos van Rey. Hij

Whisky

Die probeert er dan weer een
slaatje uit te slaan. Met de chip is
dat uitgesloten. ~De chip kanhet
paard dus veel ellende en de
eigenaar een desillusie bespa-
ren", zegt Jacques van Rey.

Het aanbrengen van chips in
paarden wordt in enkele landen
overwogen. Nederland loopt op
dat punt voorop. Het lijkt een
goed systeem om fraude in de
paardehandel tegen te gaan. Als
een springpaard bijvoorbeeld
kreupel wordt en de verzekering
de schade vergoed, kan het wel
eens gebeuren dat het dier vóór
het afslachten nog bij een andere
eigenaar terecht komt.

(ADVERTENTIE)
Uw zakenregelt uzelf.

Uwreis regelt van Hulst.
/*_£_ m ___________W

Het spreekt vanzelf dat een
zakenreis goed (en vaak ook snel)
georganiseerd moet zijn en vlot en
soepel moet verlopen.

Daarom heeft reisburo van
Hulst in Heerlen een aparte lATA/
zakenreis-afdeling, permanent
bemand met passagespecialisten.
3a— reisburo van hulst

(~7\ zakenreizen
\l__W HEERLEN. 0. Nassaustraat 4,

Tel. 045-742040 Fax 045-717567
Beek " Brunssum " Geleen " Gulpen - Heerlen

# Kerkrade " Maastricht " Sittard " Valkenburg

Famous Grouse I is voorbestemd
als springpaard. De vader van
Famous Grouse is de bekende
hengst Jasper die onder de naam
'Little One' bereden is door de
Oostenrijkse ruiter Hugo Simon.
Jacques van Rey heeft alle ver-
trouwen in de toekomstige ver-
richtingen van het paard.

’N.H.wistdetailsdie

iemand anders kende’Vervolg van pagina 1

3rTl HINVELD - Na de aanhouding

* N.H. werd onder leiding van of-
'er van justitie mr Ummels en de

een huiszoe-
_-- ''g verricht. Daarbij werden enke-

sPullen meegenomen. Of daartoe
moordwapen behoort, is niet ge-

’Geloofwaardigheid

overheid in geding’
Burgemeester over twijfel nut stedelijk knooppunt over hebben we ook met de rijks-

overheid gesproken en men heeft
zich daaraan gecommitteerd. Het is
duidelijk dat er keuzes gemaakt
moeten worden. Het is goed dat er
centra aangewezen worden waar
een concentratie van functies
plaatsvinden en de rijksoverheid
moet aan dat beleid inhoud gaan ge-
ven, door meer functies in de rich-
ting van die knooppunten te sturen
en ook financieel bij te springen."ken gemaakt met marktpartijen.

Het kan niet zo zijn, dat in de moei-
zaam tot stand gekomen aanwijzing
van de stedelijke knooppunten de
botte bijl wordt gezet. Er is door de
rijksoverheid A gezegd, dan moet
ook de rest van het alfabet komen."
Zo reageert burgemeester Philip
Houben van Maastricht op berich-
ten uit Den Haag dat de grote partij-
en CDA, PvdA en D66 in de Tweede
Kamer vraagtekens zeggen bij het
nut van de aanwijzing van stedelij-
ke knooppunten zoals in de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening ge-
beurt.
Houben wijst ook op het belang van
de grensregio's. „Op grond van de
aanwijzing tot stedelijk knooppunt
van Heerlen en Maastricht zijn we
gaan praten met Hasselt, Luik en
Aken om voor de Euregio een bre-
der perspectief te scheppen. Daar-

MAASTRICHT - „De geloofwaar-
digheid van de overheid is in het ge-
ding. Naar aanleiding van de aan-
wijzing tot stedelijk knooppunt
heeft het gemeentebestuur afspra-

(ADVERTENTIE)

Prachtige collectie, o.a. Heidemann,
Tuzzi, Erfo, Quiset en Zerres

Speciale aanbieding trertch coats m$ 139,-

MODE HAAN
Hoogstraat 98, Nteuwertbogen/Lartdgroof

(200 m nabij wmlcekenhwi}

In Heerlen is men niet onder de in-
druk van de kritiek op de keuze van
de stedelijke knooppunten. „We
wachten gewoon af wat er gaat ge-
beuren. Zorgen maken we ons voor-
lopig nog niet", aldus een woord-
voerder van de gemeente Heerlen.

Volgens Hou ben is er al een heel
duidelijk psychologisch effect
waarneembaar vanwege het feit dat
Maastricht genoemd is als stedelijk
knooppunt. „O, ja, heel duidelijk.
Investeerders weten dat de zwaarte-
punten in de genoemde steden ko-
men te liggen. Wij merken dat heel
goed."

Voorlopig nog
teen ontslagen
hij Vredestein ABP Irekt zich

weinig aan
van kritiek

Rekenkamer
- Bij Vredestein

is op dit moment nog
sprake van het verlies van ba-

J\- Of dat ook voor de toekomst
/^t, is echter nog onzeker. Dat
L-6en honderdvijftig werknemers

te horen op een bijeen-
j^st in het Maastrichtse bedrijf
L.^as belegd door de vakbonden

BLHP, FNV, CNV en VHPJJr honderdvijftig werknemers
Vredestein.

Vakbondsbestuurders konden in
kantine van het bedrijfsgebouw

Kj or>gerustheid en de bezorgheid
y„ de werknemers gisteren niet
(Jtoemen. „Zolang de mensen niet

n wat nen Doven net hoofd
lw&< is dat niet mogelijk", zegt
***P-bestuurder Serve Reinders.

DEN HAAG/HEERLEN - De direc-
tie van het ABP heeft eigenlijk wei-
nig zin om de kritiek van de Reken-
kamer te weerleggen. „Het is be-
kend dat bij bijna alle bedrijven die
automatiseren de projecten uitlo-
pen en duurder worden," aldus de
secretaris van de directie F. Jadoul.
De bewering dat het project pas me-
dio 1990 operationeel zal zijn, laat
hij voor rekening van de Rekenka-
mer. Het systeem werkt volgens Ja-
doul inmiddels al sinds 1989. „Mis-
schien moet op bepaalde details nog
iets worden verbeterd, maar over
het algemeen bevalt het goed. Vorig
jaar hebben we de spaarhypotheek
geïntroduceerd. Dat was zonder de
automatisering niet mogelijk ge-
weest."

Vervolg van pagina 1

S nem g°nst het m het bedrijf
*Ïk e geruchten over het verlies
lq Werkgelegenheid bij Vredes-"Maastricht. Bij het concern in
'5n Provinciehoofdstad werken nu

Mensen.

werden gehoord) en de meer dan
tachtig tips.

Margo Rademakers wordt vandaag
gecremeerd na eenrouwdienst in de
H. Eligiuskerk om half twaalf.

De informatie die de bezoekers en
medewerkers van Meet Point don-
derdagavond nog aan de politie ver-
schaften, bleek goud waard te zijn.
Die informatie en de resultaten van
een buurtonderzoek dat op dat mo-
ment nog aan de gang was, kon de
politie uitstekend combineren met
de binnengekomen tips.

zegd. De woordvoerder van de poli-
tie deelde mee dat de verdachte tij-
dens zijn bekentenis details over de
moord op Margo Rademakers heeft
verteld die alleen de dader kon we-
ten.
Die zouden onder andere betrek-
king hebben gehad op de verwon-
dingen diehij haar had toegebracht.
De leiding van het Recherche Bij-
stands Team wil echter pas maan-
dag meer bijzonderheden vrijgeven.
De 20-jarige Margo Rademakers
werd afgelopen maandagochtend
om kwart voor elf dood aangetrof-
fen in een kuil in het bos de Breuk-
berg in Schinveld. Ze bleek met
messteken om het leven te zijn ge-
bracht.

De Schinveldse werd zaterdagnachtal door haar ouders vermist. Zon-dagmorgen deden zi> aangifte vanvermissing bij de politie die meteen
met het onderzoek startte. Pasmaandagmorgen werd ze gevonden.
Een Recherche Bijstands Team, be-staande uit dertig functionarissenvan de politie werd samengesteld
om een uitgebreid onderzoek te
starten. Ter plekke vonden om me-dewerking gevraagde leerlingen
van de politieschool enkele spullen
die toebehoorden aan het slachtof-
fer. Er zouden geen spullen zijn ge-
weest die leidden naar een verdach-
te.

Voor het laatst was zij gezien door
een paartje dat haar alleen over
straat had zien lopen. Even daar-
voor had Margo afscheid genomen
van een andere kennis die haar hal-verwege naar huis had begeleid
vanuit de discotheek die ze tegen
sluitingstijd had verlaten. De weg
naar huis zou ze verder in haareentje afleggen. Maar ze is nooit
thuis gekomen.

Geheel anders was dat met de resul-
taten van de buurtonderzoeken (en-
kele honderden Schinveldenaren

Wi?ers vinc*t het noogst ongebrui-
riwjK dat de vakbond het personeel

Plichten over de stand van za-
\r> "^at 1S de taak en de verant-ta°rlelijkheid van de directie.
\J als die haar eigen mensen niet
kr, e °gen durft te kijken, dan lich-

Moeizaam CAO
overleg Mosa
en Ankersmit

Granaten
gevonden in
Kerkrade

KERKRADE - In de Kerkraadse
wijk Chevremont zijn bij graaf-
werkzaamheden in een tuin twee
granaten gevonden. De projec-
tielen stammen waarschijnlijk
uit de Tweede Wereldoorlog. De
Explosieven Opruimings Dienst
(EOD) zal maandag beginnen
met de verwijdering.

Bij het uitgraven van sleuven
voor een fundament van een ga-
rage stuitte de bewoner van een
huis aan de Hoog Anstel op de
twee granaten.
De gewaarschuwde politie stelde
zich vervolgens in verbinding
met de opruimingsdienst in Cu-
lemborg. Hier werd medege-
deeld dat de granaten niet eerder
dan maandag verwijderd kun-
nen worden.

VASTENAKTIE

utwLj steunt jaarlijks
pffi^M ±450 kleinschalige
hjs»j sociale projekten ir

MT» de Derde Wereld.

GIRO 5850
te amersfoort. banknr. 70.70.70.J4i

V^TRICHT - De CAO-onder-
*H t?e"ngen bij Mosa, Ankersmit

les Cepro in Maastricht' verlo-
Wjj alle erg moeizaam. „Bij Mosa
W VVe zo ongeveer uitgepraat",

Reijnders van de Unie
% e oond eist een structurele

fcro cSVerhoging van tenminste 3,5
*Ver erit Per 1 april in een eenjarige
i.Vrieenkomst- Mosa wil echter niet
Orj w

er gaan dan 3 procent. Ook over
instdeling bestaat onenigheid.

" Bij een verkeersongeval bij de stationstunnel in Roermond was gistermiddag
een bedrijfsauto betrokken met radio-actief materiaal aan boord. Niemand liet
letsel op. Er was alleen materiële schade. De politie nam wel de maatregel om
tijdens het overladen van het materiaal in een andere auto het doorgaande ver-
keer te waarschuwen met een bord met het opschrift 'Geen doorgang. Straling.

m *~ Foto: JANPAUL KUIT
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tMietse Wolff, oud 75 jaar, weduwe van Jozef
Uijtterhoeven. 6224 GD Maastricht, Marconi-

straat 14. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 2 april om 10.00 uur in de kerk van Onze
Lieve Vrouw van Lourdes te WW/Maastricht. Er is
geen condoleren.

t Joannes Gerards, oud 90 jaar, echtgenoot van
wijlen le huwelijk Maria Gijsens, echtgenoot

van Marina Pittie. 6255 AV Noorbeek, Boyenstraat
36. De uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag
2 april om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Brigida te Noorbeek.

tGiel Sabel, oud 59 jaar, echtgenoot van Isabel
Bastiaens. 6229 AT Heugem-Maastricht, Heuge-

merstraat 110.8. De uitvaartdienst zal gehouden
worden heden, zaterdag 31 maart om 13.00 uur in
de parochiekerk van de H. Michaël te Heugem. Er
is geen condoleren.
4- Leo Ramakers, oud 86 jaar. 6243AG Geulle, Hui-" ze Ave Maria, Hussenbergstraat 21. De uitvaart-
dienst zal plaatsvinden heden, zaterdag 31 maart
om 10.30 uur in de kerk van het Onbevlekt Hart van
Maria te Waalsen-Geulle. Geen condoleren.

tLambert Verheijden, oud 79 jaar, echtgenoot
van Maria Houben. 6229 AX Maastricht, De Dis-

tele 33.b. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 2 april om 14.00 uur in de parochiekerk
van de H. Michaël te Heugem-Maastricht. Er is
geen condoleren.

tHubert Vertommen, oud 78 jaar, echtgenoot van
Antoinette Veenhof. 6220 XX Maastricht. St. An-

toniuslaan 38.b. De uitvaartdienst zal gehouden
worden op maandag 2 april om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Wyck-Maastricht.
Er is geen condoleren.
4. Betsy Pijnenburg, oud 77 jaar, weduwe van Sjef
* Moors. Maastricht. Reinaartsingel 70. De uit-

vaartdienst zal gehouden worden op maandag 2
april om 13.00 uur in de parochiekerk van St. The-
resia te Maastricht. Er is geen condoleren.

tSjeng van Mulken, oud 88 jaar, echtgenoot van
Roos Smeets. 6241 AZ Bunde, Berkenlaan 2. De

uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 2
april om 11.00 uur in de St. Agneskerk te Bunde.———— _——"——

PÓJÜDE
Gevestigd
per 1 april 1990

Mevr. H.W.M. Schoffelen-van Ballekom

Tandarts
i.s.m. A.J.P. Schoffelen
Praktijk: Op de Vaard 9, 6444 AH Brunssum

Spreekuur: ma. Tm vr. van 8.00 tot 10.00 uur.

Verdere behandeling volgens afspraak
Tel.: 045-252797

61184

\_^_^T uitvaartverzekeringDVd VOORKOMT ZORG

Al meer dan 40 jaarvertrouwd
045-251200
i

Binnenkort bestaan wij 10 jaar:

Blpmarkt
4 T u U *

Ongekend groot assortiment

* De beste prijzen
» Eigen parkeerplaats

Laandersrraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Eurotegel)

; TIMMH'I'H CUISINES DE FRANCE H-MMMMf j
Küchenvorteilskauf
ab Werksvertretung : j

ohneKrani- ■ i
undUchtblenden ; ;

! ZlmmertUren
Infrani. Scha kompi «bil50a* ■ i_

■ ■ toontaal fn>« ftanM■ "haIUX 1400- 1700 ur»I Werksvertretung I ~~-"*->""--< I ';
Adenauerellea 6

! (Ecka Trlarar Straße) Talafon 0241/575181

' | 5100 AACHEN donnaratags bit 20.30 Uhr gefiffnet
TilNHhlllllll.|.|.|.llinU,.U,UW.L.lLlii.ffl

/^l/ \ lindeman
\2ÜUitvaartcentra

Uw vertrouwen waard !
Stationsstraat 6 Spoorsingel 4 Einderstraat 53

6372 GS Landgraaf 6412 AA Heerlen 6461 EM Kerkrade
Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Tel. 045-463141

mmt-s-
Tarieven openbaar vervoer

De tarieven van het stads- en streekvervoer konform het Nationale Assortiment
zullen per ] april 1990 worden gewijzigd.
Er vindt een geringe differentiatie van de tariefaanpassingen plaats over de di-
verse kaartsoorten.
De prijzen van de 1-ster weekabonnementen worden niet verhoogd en de tarie-
ven van de jeugdweekabonnementen voor de lange afstanden worden met
minder dan 1% verhoogd.
De overige kaartsoorten alsmede de buurtbustarieven worden met ca. 2% ver-
hoogd.
De strippenkaarten krijgen een beperking in geldigheidsduur.
De „oude" strippenkaarten blijven geldig tot 1 april 1992.
De strippenkaarten die met ingang van 1 april 1990 worden verkocht blijven gel-
dig tot 12 maanden na de eerst daaropvolgende tariefwijziging.

Tarieven stads- en streekvervoer per 1 april 1990
2-strippenkaart (uitsluitend wagenverkoop) . ’ 1,85 g
3-strippenkaart (uitsluitend wagenverkoop) ’ 2,70 \

10-strippenkaart (uitsluitend wagenverkoop) ’ 9,00
15-strippenkaart (alleen voorverkoop): "
-voltarief ’ 9.05- reduktietarief (kinderen 4 t/m 11 jr en Pas-'65-houders en honden) ’ 4,55
45-strippenkaart (uitsluitend voorverkoop) ’ 26,35

WEEKKAART MAANDKAART
ster- vol Pas-65 vol Pas-65

waarde tarief jeugd' kind" tarief jeugd* kind"
1-ster 12,50 7,50 6,25 41,— 24,50 20,50
2-ster 19.75 12,— 10,— 65,— 39.— 32,50
3-ster 29,— 17,75 14,50 97,— 58.25 48,50
4-ster - - 23,50 - 129,— 77.50 64,50
5-ster - 29,25 - 161,— 96,75 80,50
6-ster - 35,— - 193,— 116,— 96,50
7-ster - 40,75 - 225,— 135,25 112,50
8-ster - 46,50 - 257,— 154,50 128,50

N-ster - 52,25 | - ] 289,— | 173,75 | 144,50

' voor: jeugdigenvan 12 t/m 18 |aar."voor: kinderen 4 t/m 11 jaaren Pas-65 houdersen honden

Jaarabonnementen, vol- en gereduceerd tarief, uitsluitend verkrijgbaar bij de
vervoerbedrijven: 10x maandkaartprijs, m.u.v. de landelijke jaarkaarten:- vol tarief ’2.825,00- gereduceerdtarief" ’ 1.695,00
- gereduceerd tarief " ’1.412,50

Buurtbustarieven
enkelereis vol ’ 1,95
enkelereis red. ’ 1,00
4-rittenkaart vol ’ 5,90
4-rittenkaart red. ’ 2,95

Vraag voor meer informatie de folder, die bij de chauffeurs en kantoren
verkrijgbaar is.

N.V. VERENIGD STREEKVERVOER LIMBURG - HEERLEN (TEL. 045-725100)

* ALS JIJ VAN I^JLJIT HOIJÜT..."
_^_^_^_f_^_^-
m \st
V i^_ Belg

alpe

...DAN MAG JEONZE 'APPLE'TJES fe
GAAN VERKOPEN. fr. w

Apple Centre Heerlen is een snel groeiende verkooporganisatie dienstverlening en is gespecialiseerd in Professional Publishing, wa

van Apple produkten (Macintosh personal computers en administatieve automatisering en netwerkoplossinaen. Jo;
randapparatuur). Haar belangrijkste markten worden gevormd Apple Centre Heerlen kent vanaf haar start in 1987 een gië.door industrie, overheid, grafische sectoren, midden-en klein voortdurende expansie. mis

bedrijf, universiteiten en hogescholen in de provincie Limburg. De daarmee gepaard gaande groei van !ker

Apple Centre Heerlen heeft haar reputatie opgebouwd op haar bedrijfsactiviteiten maakt uitbreiding van de verkoopstar ,
hoogkwalitatieve Apple Macintosh systemen en professionele noodzakelijk. Om die reden zoekt Apple Centre Heerlen twee ervd

SALES-MEDEWERKERS M/V _]
die zullen worden belast met het gericht uitbreiden van onze klantenkring en het onderhouden van bestaande

kontakten met grote industriële- en overheidsorganisaties.
Van kandidaten voor deze veeleisende en dynamische funktie wordt het volgende verwacht;

- een HBO- (of gelijkwaardige) opleiding; - het vermogen zelfstandig verkoppplannen te ontwikkelen;
■ een grondige verkoopervaring in de - een grote mate van zelfstandigheid, doorzettings- v
automatiseringsbranche met name in vermogen en zakelijke kreativiteit; B
de lagere accounts; - leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

Ben je geïnteresseerd in de funktie van Sales-medewerker bij het Apple Centre Heerlen, J
stuur dan binnen 8 dagen een bondige brief met profielschets aan;

Apple Centre Heerlen
Valkenburgerweg 123, 6419 AS Heerlen

ÉVoor nadere informatie kun jekontakt opnemen met J. Klavora of F. Klavora., telefoon: 045- 74 05 05 tST
*■"
Ik

UITVAART- EN CREMATIEVERZORGING I
SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV

f
HOOFDSTRAAT ÏOO 6432 GH HOENSBROEK

045-2129261

zitproer:
VOOR ZITT EB LIJVE RH

*'
v.,^(y«*PS lii^PlUkvó'eimeiniediUintasi§SHnui.s,aileén of in een groep, tk ben tebezichtigd

tussen attemaaimoderne meubelenvan topklasse in es V
showroomvan maar liefst 2500fl

É^v^* INTERIEUR ARC HITEKTUU^H KÜLOWAMt
'M^Si^ Kouvenderstraat 172 Hoensbro^e

ADVOCATENKANTOOR
AMSTENRADERWEG
ingaande 2 april 1990 zullen de mrs.

J.W. RAUCH
G.J. BORDES
J.F.E.KIKKEN

H.H. TOMLOW-KEPPLER
advocaten en procureurs

samen de rechtspraktijk uitoefenen aan
de Amstenraderweg 9 te Hoensbroek,

gemeente Heerlen.
tel. 045-212254 fax 045-213818

61188

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

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Zus in Nieuw-Zeelandstuurde’zwartboek’ naarFIOD

Eén miljoen dollar
op bank als pensioen

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Met meer
dan een miljoen Ameri-
kaanse dollar op deposito-
rekeningen in zowel het
verre als het nabijgelegen
buitenland hadden nering-
doende zussen uit Maas-
tricht zich verzekerd van
een appeltje voor de dorst.
Zij beschouwden het als
een soort particulier pen-
sioenfonds. Plotseling ech-
ter kwamen twee van de da-
mes in een kwaad daglicht
te staan bij de fiscale inlich-
tingen- en opsporings-
dienst, FIOD. Dat gebeurde
nadat een in Nieuw-Zee-
land wonende zus aan deze
dienst een 'zwartboek' over

het tweetal had toege-
stuurd.

Gisteren moesten beiden voor de
rechtbank in Maastricht verschij-
nen op beschuldiging .de vader-
landse fiscus voor respektievelijk
300.000 en 250.000 gulden te heb-
ben getild. Dat zou onder meer zijn
gebeurd door de vorstelijke rente
van hun spaartegoed voor de fiscus
te verzwijgen.

Slechts één van beide dames, 47
jaar oud en woonachtig in België,
verscheen in eigen persoon in de
rechtszaal. De hele lange zitting
door hield zij echter de lippen stijf
op elkaar. Haar eveneens verdach-
te zus (44) woont inmiddels, net als
twee andere, in Nieuw-Zeeland en
liet zich voor de rechtbank verte-
genwoordigen door haar raads-
man, mr M. Moszkowicz sr.

De twee zussen voerden jarenlang
in het hart van de Maastrichtse bin-
nenstad de directie over een zaak
in kleinmeubelen en daaraan ver-
wante goederen. Van hun zes overi-
ge zussen waren er drie op aan-
drang van hun ouders naar Nieuw-
Zeeland geëmigreerd.

De contacten met het 'moederhuis'
waren méér zakelijk dan vriend-
schappelijk te noemen.

Op één lijn ontstond zelfs volledige
kortsluiting toen één zus in Nieuw-
Zeeland meende de FIOD te moe-
ten inlichten over de naar haar me-
ning kwalijke handel en wandel
van het tweetal in Maastricht. Tij-
dens het daarop volgend onder-
zoek kwam het 'pensioenfonds' in
de schijnwerper en spoedden re-
chercheurs van de FIOD zich tot
ver buiten de landsgrezen om daar
hun licht op te steken bij bankin-
stellingen.

m___m
_____

w_________mm__o»
.■.

Hun bevindingen vormden é*i
ren het hoofdelement in de bc'
voering van officier van justiti'fc
I. van Opstal. Hij beschuldigde
twee verdachten ervan over d' i
ren 1982 tot en met 1986 te lag'1*
dragen hebben opgegeven voo *heffen van inkomsten- en ve'*
gensbelasting en premie volkS ,1
zekeringen.

Tegen de 'Belgische' zus eist^,
officier 24 maanden gevang* I
straf waarvan zes voorwaard'^
en een boete van 110.000 gulde!^,
gen de medeverdachte in Ntf>
Zeeland vijftien maanden gey'311
nisstraf waarvan vijf voorwa^it
lijk en een boete van 90.000 gulf,'f,
De officier wilde beiden daare'
ven de verplichting zien opg^ |
binnen zes maanden met de b* i
tingdienst in het reine te kome 11(
f

Familie
Raadsman mr Moszkowicz 't
twistte de rechtmatigheid V3' "i
het buitenland vergaarde bc* *middelen. Kritiek had hij evei"'<op door het FIOD gemaakte b<
feringen.
Tenslotte voerde de raadsman t|
dat het hier handelt om een 'v
sioenvoorziening voor de heW
milie en het onredelijk zou zijll
als zaakwaarneemster optrek.
zus volledig aansprakelijk te
len.

Op 13 april volgt de uitspraak j
de rechtbank.

WAIT UNTIL SPRING, BAN-
DINI

België/Frankrijk/Italië 1989. Re-
gie: Dominique Deruddere.
Met: Joe Mantegna, Ornella
Muti, Faye Dunaway, Michaël
Bacall e.a. In: Mabi Maastricht.

Zo kan het gaan. Toen de Ameri-
kaanse auteur John Fante (1903-
-1983) zelf nog scenario-schrijver
was ('Dinky', 1935; 'East of the
river', 1940), had vrijwel geen
enkele filmmaker belangstel-
ling voor zijn romans en nu
staan producers en cineasten uit
Hollywood en Europa in de rij
voor het verkrijgen van de film-
rechten van zijn boeken. Het
eerste resultaat van deze, wat
genoemd wordt, 'Fante-koorts'
is de Belgisch/Frans/Italiaanse
produktie 'Wait until spring,
Bandini' van de Belgische regis-
seur Dominique Deruddere.

De aanpak van Deruddere van
het sterk autobiografisch getin-

door Gemma Wildenberg

te verhaal van Fante levert wel-
iswaar een uitermate sympa-
thieke film op, maar de kracht
van de ogenschijnlijk eenvoudi-
ge verteltrant van Fante is door
Deruddere getransponeerd in
een manier van filmen, die al te
dicht in de buurt van de tover-
lantaarnmagie ligt. Het kabbelt
liefjes voort, een glimlachje
hier, een ontroerinkje daar, je
wordt er een beetje rozig van.

Hoofdfiguur is de arme, Ita-
liaanse immigrant Svevo Bandi-
ni, een metselaar die in het stad-
je Tocklin, Colorado zijn 'Ame-
rikaanse Droom' verloor. Hij is
maar wat gaan drinken en gok-
ken, tot verdriet van zijn vrouw
Maria. Dit moeizame, doch vre-
dige bestaan neemt een wen-
ding als een vriend van Svevo

hem een klusje gunt om wat te
verdienen voor de kerstdagen.
Svevo moet een open haard re-
pareren bij de mooie en rijke
weduwe Hildegarde. Niet dat
Svevo ineens een profiteur
wordt. Integendeel, zijn verleidt
hèm.

Even lijkt het nog met een sisser
af te lopen, maar dan steekt
beurtelings bij Maria en bij Sve-
vo de factor trots de kop op.
Voor het eerst ga je op dat mo-
ment bij deze film weer even
rechtop zitten, waarna het als-
nog een sisser wordt. Hoe, dat
blijft hier natuurlijk in het mid-
den, maar het is wel het moment
waarop je de film definitief laat
voor wat hij is.

Dat laatste ondanks tal van kwa-

: Vliteiten, zoals het qua emot>* j);
subtiel gedoseerde spel van J^
Mantegna, Ornella Muti en FBÏ.
Dunaway en zeker ook van l|f
chael Bacall als de (pak weg) *
jarige zoon van de Bandmi's.

Mise-en-scène, camera-voerir* N
montage, er valt niets op aan \ >)
merken. Het is alleen alletf% 'f
zo bedaard. Misschien werkt p
ingehouden humor en trag'Ê j

van John Fante wel uitsluite?
in een literaire vorm en niet 'film en hadden ze dat in het H.°,
lywood van de jaren veertig/v^,
tig beter in de smiezen dan ?«
Misschien heeft Deruddere *j 2toch teveel laten meeslepe
door Fante's berustende toO,
die evenwel slechts een stijim'j,
del is. De komende Fante-ver' j
mingen (te verwachten zijn.
dan niet op langere termiJ..
'Dreams from Bunker tf'y,
'West of Rome', 'Ask the duSV'
'The Brotherhood of the GraP„
en '1933, was a bad year') zul*
het leren. ,
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duur abonnement aangesmeerd
waar ze anderhalf jaar aan vast
zitten. Dit is bedrog. Dus....hoe-
ven ze niet te betalen. Hij heeft
inmiddels een werkgroep opge-
richt en de hulp van advocaten
ingeroepen.

Inmiddels hebben Jos Schroo-
ten en zijn advocaten een ge-
sprek gehad met de bedrijfslei-
dingvan ASM. Dat gesprek heeft
deze week in Beringen, in de
buurt van Peer plaatsgevonden.

Van onze verslaggever

rVSTRICHT - Een groot aan-
Belgen, dat op misleidende
lier aan een abonnement is
olpen op bladen van het
Strichtse bureau ASM, heeft
letaling naar Nederland stop-
I. „Ze betalen geen cent
T. want dat is de enige ma-

i ' waarop ze van die abonne-
Iten af kunnen komen," al-

i Jos Schrooten uit Peer in
gië. Hij heeft zich het lot van
misleide landgenoten aange-
iken. Meer dan 450 gedupeer-, hebben inmiddels de beta-

ervj stopgezet.

i Maastrichtse bureau aan de
Cker Grachtstraat maakt ge-

„De mensen worden dus zonder
meer bedrogen. Ze denken dat ze
armlastige studenten helpen,
maar ondertussen wordt hen een

genwoordigers te zijn van Inter
verkoop Benelux BV te Maas
tricht, in feite de zelfde onderne
ming als het bureau ASM.

bruik van lieden die naar België
gaan om er abonnementen te
werven. Deze lieden gaan de
deuren langs en zeggen, dat ze
studenten zijn zonder studie-
beurs en dat ze een centje bijver-
dienen door abonnementen te
werven. Het blijken echter verte-

Chili Peppers, the Neville Brother
en Mano Negra naar het Landgraa:
se popfestival onthuld. Het volled
ge programma wordt dinsdag 1
april bekendgemaakt.

HEERLEN - De Schotse popgroep
Texas en de Britse band The Mis-
sion zullen maandag 4 juni present
zijn op hetPinkpop-festival, zo is uit
zeer betrouwbare bron vernomen.
Jan Smeets van Buro Pinkpop ont-
houdt zich van commentaar op bei-
de namen. Daarnaast circuleert in
popkringen de naam van The House
of Love. De komst van deze band
naar Landgraaf wordt echter door
Smeets ontkend.

ASM lijkt wel aan te willen stu-
ren op een regeling, maar
Schrooten en zijn mensen zijn
niet van plan hun gegevens zon-
der meer aan de Nederlanders te
geven. „Dan annuleren ze deze
abonnementen, maar kunnen
rustig doorgaan nieuwe slachtof-
fers te maken en dat moet na-
tuurlijk niet," zegt de actievoe-
rende Belg.

Schrooten meent dat gewoon
niet betalen de beste oplossing
is. „Dat betekent dat ASM bin-
nenkort honderden adressen in
zijn bestand heeft zitten, waar

Zijn de Belgen niet bang dat het
Maastrichtse bureau naar de
rechter zal stappen? „Nee, want
ASM weet, dat ze niet ver komt
met een rechtzaak. Er wordt wel
steeds gedreigd met een deur-
waarder en met rechtszaken,
maar het komt er nooit van." Stichting

draagt naam
prof. Greve

Provincie zal geen nieuwe concessies meer uitgeven

Ontgrondingen aan banden
ISTRICHT - Het provinciebestuur wil de winning van

—-en zand in de komende twintig jaarbeperken tot een vijf-l lokaties verspreid over de provincie. Het gaat om circa
I hectare. De opzet is om de bestaande lokaties uit te brei-l
HT-Voor nieuwe lokaties wordt geen vergunning meer veiü

mag worden afgegraven. Daartoe
hebben we eerst de behoefte ge-
schat, vervolgens verminderd met
de reeds vergunde concessies en
daarna nog eens een bepaald per-
centage er van afgetrokken om de
exploitanten te dwingen ook naar
alternatieve materialen te zoeken.
Hun creativiteit wordt er in elk ge-
val door bevordert", meent Hil-
horst.

Texas was vorig jaardé openingsact
van het Belgische popfestival Tor-
hout/Werchter. Met hun elpee/cd
Southside heeft het kwartet uit
Glasgow veel indruk gemaakt. Bij
de lezers van het Limburgs Dagblad
bleek de Schotse formatie een van
de favoriete Pinkpop-acts. De groep
met blikvanger zangeres/gitariste
Sharleen Spiteri stond op een vijfde
plaats. Een van de tien door de le-
zers gekozen groepen, zou zeker op-
treden op het Pinkpop-festival op 4
juni, verzekerde Pinkpop-baas
Smeets toen.

The Mission was eind maart nog in
Nederland voor een optreden in
Vredenburg in Utrecht. Deze
spraakmakende band, die wordt
aangevoerd door zanger Wayne
Hussey, heeft net een jaar van be-
zinning achter de rug. In februari is
hun nieuwste elpee Carved in Sand
verschenen.

Tot dusverre heeftBuro Pinkpop de
komst van Van Morisson, Red Hot

De Maastrichtse hoogleraar Grevc
was een internationaal bekend long
specialist. Hij woonde in huize D(
Doom te Heerlen en overleed op 2-
januari 1989. Het stichtingsbestuu:
zal worden gevormd door de hoog
leraren prof.dr.H.J.J.Wellens
prof.dr.J.M.Greep en prof
.dr.O.C.K.M. Penn, hoogleraren me
wie prof. Greve goederelaties heef
onderhouden.

MAASTRICHT- Ter nagedachteni
aan prof.dr.L.H.Greve wordt ii
Maastricht een dezer dagen cci
stichting opgericht die zijn naam za
dragen.

Onder auspiciën van de stichting
zullen internationale symposia er
lezingen worden georganiseerc
voor longartsen en andere betrok
ken specialisten. Daarnaast zal d(
prof.dr.L.H.Greve-prijs worden in
gesteld voor klinisch wetenschap
pelijk onderzoek op het gebied var
longziekten.

Van onze verslaggever

Klei kan vervangen worden door
puinwasslib en vliegas (reststof bij
kolenverbranding); grind door
puin, vliegas en steenslag en beton-
en metselzand door brekerszand en
vliegas.

l
"lijkt uit het provinciaal ont-
lingenplan dat deputé Piet Hil-
gisteren presenteerde.

&t er prat op dat Limburg de
'provincie is die een dergelijk
heeft gemaakt. Het is overi-
gemaakt op basis van een pro-
tfe verordening. Wettelijk
de provincie dit plan helemaal
e maken.

»t er in Limburg op grote
il delfstoffen worden gewon-
indt Hilhorst evenwel een dui-

beleid noodzakelijk. „Het
geeft per delfstof inzicht in de
'ogelijkheden. Zodanig dat
tneer dan strikt noodzakelijk

Klei
Bij de klei gaat het om Tegelenklei,
Maasklei en leem. Eerstgenoemde
is een hoogwaardige kleisoort die
rond Tegelen wordt gewonnen en
waar hoogwaardige produkten van
worden gemaakt door vijf grofkera-
mische fabrieken in Noord-Lim-
burg met 340 werknemers. Geschat
wordt dat na het jaar 2000 nog
900.000 ton Tegelenklei gewonnen
kan worden door uitbreiding van de
bestaande groeven.

aldus de gouverneur. „Vaals
maakte tot voor enkele jaren een
ietwat verslagen indruk. Maar de
laatste tijd bruist het van activi-
teiten. Vaals heeft de aanwijzing
als toeristisch concentratiege-
bied duidelijk gebruikt om een
aantal goede projekten te ont-
wikkelen".

’ProvinciekijktuitnaarnieuwDrielandenpunt’Gouverneur opent
Hotel Vaalsbroek

De laagste temperatuur werd geme-
ten op 2 maart, toen het -1 werd, en
op 13 maart en 30 maart, toen het
kwik net tot 0 graden zakte. In 1987
werd op een groot aantal dagen in
maart nog strenge vorst gemeten...

In de week van 14 maart tot 2.
maart kwam het dit jaar steeds to
'aprilwaarden' van boven de 15 gra
den. Op 3 dagen kwam de tempera
tuur boven de 20 graden, namelijl
op 17, 18 en 19 maart.

HEERLEN - De maand maart van
1990 is ongeveer even warm ge-
weest als dievan 1989, de gemiddel-
de etmaaltemperatuur kwam uit op
8,74 graden; de minimumtempera-
tuur was gemiddeld 4,8 graden,
maximum 12,6. In de afgelopen
maand viel aanzienlijk minder re-
gen, namelijk 34 mm tegen vorig
jaar 83,5 mm. Dit zijn de cijfers die
zijn vastgesteld op een weerstation
in Landgraaf; ze wijken niet veel af
van de landelijke.

Maart 1990 was
net zo warm als
maart vorig jaar

Dit jaar en vorig jaar was de maanc
maart aanzienlijk warmer dan in dt
jaren daarvoor. De koudste maar
was die van 1987, toen de etmaal
temperatuur niet verder kwam dar
1,4 graden. Normaal komt in maar
de etmaaltemperatuur uit op onge
veer 4,5 graden.laastricht moet

Ulturele topper
uresio worden

ie6Van onze correspondent
OU_

STRICHT - Gedeputeerde
Iy n van de provincie Limburg
_jb van Maastricht het cultureel
■Nm van de Euregio maken. Het
■pbouw zijnde theater aan hetTrof en een nieuw te bouwen

r°Tefantenmuseum op het
Ix-Ceramique-terrein moeten

Dat staat in
voorstel dat GS de Provinciale

é *<ï doen.

Maasklei is nodig voor 11 steenfa-
brieken en twee dakpannenfabrie-
ken met 320 werknemers. Er be-
staan vijftien kleinere concessies,
maar de provincie wil dit beperken
tot vijf lokaties, waar het grootste
deel gewonnen kan worden. Deze
lokaties liggen in Middelaar, Thorn,
Echt, Heel (Pannenhof) en Bom.

Industriezandwinning is gedacht in
Gennep, Venray, Arcen en Velden,
Kessel, Stem en Landgraaf (zilver-
zand). Ophoogzand wordt alleen ge-
vonden in Linne, Koningsbosch en
Weert.

'fcns het voorstel moet de pro-
"e tweeëneenhalf miljoen gul-

' Uittrekken om een plan voor
;I^e huisvesting van het Bonne-
'imuseum uit te werken. De
*n van het totale project mogen
.groter worden dan 40 miljoen
'en

het beeld 'Rothe Erde' van beeld-
houwer Pierre Lumey. Ook een
beeld van Wim Steind ('Konings-
paar') kreeg gisteren een plaats
bij het hotel. Pastoor Broekho-
ven van Vaals zegende het nieu-
we hotel in.

> Uitstraling van de provincie-
stad moeten dat voor elkaar
Nn krijgen, menen Gedepu-
"e Staten.

verwacht dat een fon-
'euw museum in de toekomst
a'leen kan concurreren met ste-
els Luik en Aken, maar zelfs
«russel en Keulen. De ambian-
*l Maastricht en de internatio-

Om de regio Sittard-Maastricht te
voorzien van grind wordt de win-
ning Meers uitgebreid met tien hec-
tare waardoor een miljoen ton grind
gewonnen kan worden. Het is de be-
doeling om de bestaande lokatie in
oostelijke richting uit te breiden in
de vorm van een afzonderlijke plas,
die voor de recreatie ingericht zal
worden.

VAALS- Met met het in werking
stellen van het gerestaureerde
waterrad heeft gouverneur Kre-
mers gistermiddag Hotel Vaals-
broek officieel geopend. De wa-
termolen functioneert vanaf he-
den als restaurant-café 'In de
Oude Watermolen. Aan de wa-
termolen is, in harmonie met de
bouwstijl van het monument,
een nieuw hotel met vijftig ka-
mers gebouwd. De officiële ope-
ning kreeg een extra feestelijk
cachet door de onthulling van

„Met enige verbeelding is de ge
meente Vaals erin herkenbaar'

Kremers toonde zich verheugd
dat men in Vaals erin is geslaagd
het cultuurhistorisch verleden
van een monumentaal complex
een nieuwe en functionele be-
stemming tè geven.

Ook burgemeester Rien Damen
had dat project al aangestipt als
wens voor de toekomst. Maar
ook bij Damen overheerste de te-
vredenheid. „Met de aanleg van
een nieuwe camping, de restau-
ratie van Bloemendal en met dit
hotel komen we weer een stuk
dichter bij ons doel om Vaals op
toeristisch gebied 'compleet' te
maken".

Volgens Kremers resteert er nu
nog één punt, waar het provin-
ciebestuur reikhalzend naar uit-
kijkt, de herinrichting van het
Drielandenpunt.

’Slagomvrouwwordtbeslistdoorsociaalbeleid’

Vrouwvriendelijke aanpak
nodig in gezondheidszorg
Van onze verslaggeefster

Kr, er> dagen geleden had officier
L^stitie mr I. van Opstal hier-k n°g een boete van 75.000 gul-
hl ,ëeëist. De officie achtte bewe-
Ntßi^ valse rekeningen waren op-
t) 'd om zwarte lonen uit te bèta-
's hi Sevolg daarvan zou te wei-r Casting zijn geheven.

rjspraak voor
ehimmertse BV
r^STRICHT - Wegens gebrek
We.w'J s heeft de rechtbank te
( gisteren de directeurvan
ly^ehimmertse vervoersbedrijfsPers en de BV als zodanig vrij-
r°ken van fraude.

st vroegere warenhuis kunnen
aUe museumtaken worden uit-

( rd. Bovendien weten de men-
uet museum bijna niet te vin-
k öe herkenbaarheid van de

in de Maastrichtse bin-
lfjlad is dan ook in het geding,
wen GS in hun voorstel.

i* het museum nog gehuisvest in
,&and boven de Entre-Deux in

van Maastricht. Net
en goudvis die niet groot kan
Jjen in een kleine bak water,

pat het museum nu omkneld
krappe ruimte in debinnen-

(ADVERTENTIE)

Restaurant

Menu-surprise
Verrassingsmenu opgebouwd

uit seizoensprodukten

’ 55,- p.p.
Inclusief wijnen

’ 75,- p.p.

Restaurant Chapeau Melon
is geopend van ilinv r/m zon.

van IS.OO-1.00 uur
Kampstraat 37

6371 AA Schaesberg-Ltindgraaf
lel. 045-322068 )71J ,

genomen aan het einde van het
symposium 'Vrouwen voor het
voetlicht Limburg.

Driekwart van de aanwezigen
schaarde zich achter de oproep aan
de besturen en directies van instel-
lingen in de gezondheidszorg in
Limburg om zich uit te spreken
voor een vrouwvriendelijk perso-
neelsbeleid met aandacht voor on-
der meer kinderopvang en deeltijd-
arbeid.

KERKRADE - In de gezondheids-
zorg dreigt een tekort aan gekwalifi-
ceerd personeel te ontstaan. De ver-
grijzing zorgt voor een toenemende
behoefte aan personeel en het tot nu
toe gevoerde personeelsbeleid sti-
muleert vrouwen niet in de gezond-
heidszorginstellingen te blijven.
Deze factoren maken het noodzake-
lijk dat intramurele instellingen zo-
als ziekenhuizen of verzorgingste-
huizen een vrouwvriendelijk perso-
neelsbeleid gaan voeren. Dit staat in
de resolutie die gistermiddag is aan-

De herintredende vrouw van buffer
tot boffer, was de slogan van staten-
lid M. Verbrugge-Eijkemans. Zij
wees erop dat het vergrijzingspro-
ces in Limburg sneller toeneemt
dan in de rest van Nederland en
pleitte ervoor de grote arbeidsreser-
ve van vrouwen aan te spreken. Ze
pleitte daarom voor de verwezenlij-
king van kinderopvang als een ba-
sisvoorziening.

Boffer

sprake van een tekort, in de regio zal
men er binnenkort mee worden ge-
confronteerd, aldus Van der Windt.
Volgens hem is de slag om de vrou-
wen al begonnen. Hij verwacht dat
de concurrentie tussen de bedrijfs-
takken beslist zal worden door het
sociaal beleid in de instellingen.

Oud-voorzitter
LLTB overleden

Het symposium 'Vrouwen voor het
voetlicht Limburg' was georgani-
seerd door het Emancipatieplat-
form Gezondheidszorg Zuid-Lim-
burg. In het platform zitten functio-
narissen van het De Weverzieken-
huis, Welterhof, Vijverdal en het
Academisch Ziekenhuis Maastricht
die zich bezig houden met emanci-
patie. Het platform streeft naar ver-
dere uitbreiding - er zijn nog maar
weinigLimburgse instellingen waar
iets aan emancipatie wordt gedaan-
en wil bovendien een formele er-
kenning van de Zuidlimburgse ge-
zondheidszorginstellingen.

(ADVERTENTIE)

I SOFTWARE
Boekhouden ’187,-!
Spreadsheet ’ 69,-!
Ledenadm. ’187,-!
Doshulp ’ 39,-!
Datacom ’ 59,-!
Faktureren ’149,-!
Database ’129,-!
Kasboek ’ 59,-!
Orderadm. ’187,-!
Tekstverwerker ’ 69,-!
yoorPC'smetsl2K.Ned.progr. +hand-lading.

Fa. Guus Nieuwenhuis
Wilhelminastr. 44, Sittard

tel. 04490-12123

HEERLEN - Op 67-jarige leeftijd is
gisteren plotseling de oud- en ere-
voorzitter van de Limburgse Land
en Tuinbouwbond (LLTB) overle-
den.
Huyts die in 1981 afscheid nam en
de voorzittershamer overdroeg aan
Pierre van Horen, is onder andere
officier in de orde van Oranje Nas-
sau .drager van de zilveren erepen-
ning van de provincie Limburg en
van de gouden draagspel van de
LLTB.

Het voeren van een vrouwvriende-
lijk personeelsbeleid is noodzake-
lijk, betoogde drs W. van der Windt
van het Nationaal Ziekenhuisinsti-
tuut op het symposium. „Jaarlijkse
komen er 1500 banen vrij. Daar te-
genover staat een afname van het
aantal schoolverlaters." Het tekort
aan verplegenden en verzorgenden
zal in 1992 oplopen tot 15 procent. In
het westen van het land is nu al

Texas en The Mission
naar Pinkpop 1990

Zaterdag 31 maart 1990 ♦21
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I#Met het onthullen van een beeld werd het hotel Vaalsbroek officieel geopend.
Foto: Widdershoven

(ADVERTENTIE)
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WIJ VIEREN ONS

JARIG JUBILEUM
met vele superbriljante attracties.

Van heden tot 31 mei bieden wij aan voor ’ 90,--
-18 karaat geelgouden hangers:

playboy Bunny, kruisje met corpus, bokshandschoen, hartje enz.
Normaal’ 145,--

-14 karaat geel/witgouden armband:
figaro schakel met carabijn slot. Normaal’ 160,--

-18 karaat geelgouden creolen(oorringen):
diverse mooie modellen. Normaal’ 145,--

-18 karaat geel/wit/rood goudenringen:
V model. Normaal’ 156,—

Mode horloge:
zwarte wijzerplaat met steentjes; diverse grote modellen en uitvoeringen

en voor ’ 900,--
-14 karaat geel/witgouden armbanden

massieve armband model figaro met carabijn slot, stevig model.
Normaal/ 1600,--

-14 karaat geel/witgouden collier (bijpassend bij armband)
massief collier model figaro met carabijn slot, stevig model.

Normaal’ 1600,-

-18 karaat geel of witgouden beeldschone ring met brillant:
model alliance/solitair
diverse uitvoeringen.

Prijs normaal:/ 1.650-
Zie onze speciale jubileum etalage met aanbiedingen.

Bij elke aankoop een blijvende herinnering.

Van onze verslaggever

Aan abonnementen-bureau in Maastricht

Belgen betalen
geen cent meer

geen cent meer uitkomt en dat is
economisch erg ongunstig."
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Te koop PUCH Maxi ’ 575,-
Jamaha DT 175 CC ’ 850,-.
Tel. 045-271494.
Te k. ZUNDAPP KS 50, met
sterwielen, zeer mooi en
goed, pr. ’ 1.050,-. Tel.
04490-38615
Te koop MT-5 ’ 900,-. Tel.
045-458251.
Te k. YAMAHA RD 50, met
kuip, i.z.g.st. Tel. 04454-
-1158.
RENFIETS Super lichtgew.,
geh. verchroomd, midd. mt.
nw. pr. ’ 2.000,-voor

’ 850,- koopje! Spoordijkstr.
78, H-broek, 045-214964
KREIDLER Florett in nieuw-
st. J. van Stolbergstr. 24,
(Kakert) Schaesberg.
Te koop ZUNDAPP KS 50
bwj. '84, i.z.g.st. pr. ’ 600,-.
Tel. 045-317341.
Te k. Puch MAXI, bwj. '89,
met sterw. tevens te koop
mountain-bike. 045-217202
Te k. HONDA MT 5, 5-gang,
malossi 115. Tel. 04492-
-2927 na 14.00 uur.
Te k. HONDA MT, pr.n.o.t.k
Tel. 045-250927.

Te k. HONDA MT 5, vr.pr.

’ 1.500,-, div. ace. Tel. 045-
-254808. __
Te k. weg. omst. Vespa
CIAO 100% in orde, ’ 450,-.
Tel. 045-423312.
Te koop orig. KREIDLER i.z.
g.st. Tel. 04498-53294.
Te k. PUCH Maxi Pearly,
met sterwielen. Kasteellaan
2A, Meezenbroek-Heerlen
Te k. Puch MAXI, vr.pr.
’375,-. Peugeot 103, 21/2Jr.
oud, vr.pr. ’ 275,- met verz.
Unescoplantsoen 9, Heer-
len-Nieuweinde
Te k. SNORBROMMER z.g.
a.n. en Racefiets Gazelle.
Tel. 04743-2156.
Te k. MOUNTAINBIKE
Giant tevens rollenbank.
Tel. 045-719931.
Vespa Gilera SNORFIETS,
i.z.g.st., pr. ’750,-. Tel.
045-421539.
Te k. YAMAHA DT 50 MX, i.
z.g.st. bwj. '85, Vr.pr.
’850,-. Tel. 045-415516.
Te k. HONDA brommer PK
rood, bwj. 87, met verz. tot
mei. 04406-15219.

Wintersport

SKI-DAKKOFFERS. Opreij,
Kruisberg 50, Meerssen.
Tel. 043-643500. Open: alle
namiddagen.
SKI-AANBIEDINGEN Opreij
Kruisberg 50 Meerssen, tel.
043-643500 Open: alle na-
middagen.

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

Sport & Spel
Weg. overcompl. LANG-
LAUFSKI'S m. schoenen en
voetbalbroek m. schoenen.
Tel. 045-444527.

Vakantie en Rekreatie

Zeeland
ZOUTELANDE. West Kapel-
le. Te h. 4 kamerapp. op 300
m van strand en duinen. Cv.
en t.v. Nog vrij met pasen en
juni/juli.Tel. 01188-2349 (na
18.00 uur).
ZEILEN in Zeeland. Op zeil-
jacht met schipper, max. 3
pers. per dag.week of wee-
kend, erv. niet vereist, mcl.
zeilles. Tel. 01672-3372.
Te huur 4 a 5-pers. caravan
bij boer in boomgaard op
mini-camping in Nieuwvliet-
ZEELAND. Huur ’ 300,- tot

’ 450,- all-in, per week.
045-226885.
Te h. LUXE 2 onder 1 kap
met grote tuin, 800 mvan
strand, vrij van 21.7.t/m12.8.
’7OO,- p.w. 01184-67543.

Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Zuid Holland
Te huur eengezinsw. Voor-
burg, omgev. SCHEVENIN-
GEN, voor gezin met 1 of 2
kl. kind., periode 10 juni tot 2
juli, ’5OO,- p/wk. Tel. 070-
-3865705.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Noord Holland
Te h. ZOMERHUIS in Ber-
gen NH, van 30-6 21-7

’ 500,- per wk., max 4 pers.,
rustig gel. Tel. 02208-12835

Zeilen/Surfen

T.k. Volvo Penta RUBBER-
BOOT, 2,8 m. lang, 1.35 m.
breed en b.b. motor, 3 pk
Johnson, compl. vr.pr.
’1.000,-. 045-444294.
Te k. SPEEDBOOT 4.20 L,
35 pk Johnson, i.z.g.st., div.
extra's. Tel. 04490-44757.
Te koop SURFPLANK Fa-
nat. Litebat 320 compl. 2
steamers 5 mm mt. 50 en
36, nw.pr. ’ 4.000,-, vr.pr.

’ 2.000,-. Thorbeckestr. 70,
Heerlen.

Waddeneilanden
ZEILTOCHTEN over Yssel-
meer, Noordzee en Wad-
denzee, 2-3-6 en 12 daagse
tochten met ervaren schip-
per, met max. 4 pers. aktie-
ve ontspanning op sportief
zeiljacht. Zeilcharter Aktief.
Inl. Poldermolen 46, 1622
KR. Hoorn. Tel. 02290-
-37934/ 08309-51851.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. allround SURFPLANK
HI-FLY, met voetbanden,
verst.bare giek, imperial en
karretje. 045-211083.
Te koop ZEILBOOT flying
junior met strand en weg-
trailer. Tel. 04457-1695.

Ysselmeerpolder
ZEILTOCHTEN over Yssel-
meer, Noordzee en Wad-
denzee, 2-3-6 en 12 daagse
tochten met ervaren schip-
per, met max. 4 pers. aktie-
ve ontspanning op sportief
zeiljacht. Zeilcharter Aktief.
Inl. Poldermolen 46, 1622
KR, Hoorn. Tel. 02290-
-37934, 08309-51851.

Limburg
Te k. en te h. op Camping
Haciënda te REMERSDAAL
(Belgisch Limburg), 4 en 6
pers. 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.

Wilt u uw eigen motorhome
Rendabel maken

Neem dan contact op met

Jacobs Motorhomes
Bemiddeling in huur, verhuur en bouwen.

Hommerterweg 278, Amstenrade. Tel. 04492-2942

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,
Heerlen, 045-722566

Comfort. 2-pers. camper.
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.
JAARSTALLING (afge-
sloten) voor caravans, boten
te Nuth. Te1.04493-1304.
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.
TOURCARAVAN Hobby
prestige, type 535, geh.
compl. 5-pers. nwe. voor-
tent, bwj. '84, vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-226346

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.
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. 04490-13634.
Te koop weg. omst. ALPEN-
KREUZER Super GT m. ac-
cess., als nieuw, si. 2x gebr.
Incl. verz., vaste pr.

’ 5.150,-Tel. 04459-1990.
T k. zeer mooie luxe TOUR-
CARAVAN, 3.30 m. ijskast,
raamluifels en gas, bwj.
1977, vr.pr. ’3.850,-. Tel.
04492-5510.
Te k. wilt U met de Pasen op
trektocht? Koop nu dan een
VW-KAMPEERBUS met
voortent. Inl. 045-256344.

SHOW-TIME bij Wohler. In
onze showruimte tonen wij u
de verschillendste Motor-,
kajuit-, roei- en rubberboten
U ziet ca. 60 boten, 100 bui-
tenboordmotoren en een
veeltal aan accessoires. Als
alleen-importeur voor Duits-
land presenteren wij u alle
Renken-binnenborder uit
Amerika van 16 tot 21 ft.
Geopend dagelijks van 9 tot
18.30 uur en 's-zaterdags
van 10.00 tot 14.00 uur.
Sport-Boot-Center Wohler,
Borsigerstr. 5, 5132 Übach-
Palenberg, tel. 0949-2451-
-43663. fax: 46762.
Te koop KIP Caravan, i.g.st.
vaste pr. ’10.000,-, geh.
compl. Tel. 045-215745.
Te k. MERCEDES 307 D, s-
pers. camper, van alle gem.
voorz. Haessenstr. 18,
Schaesberg.
Te koop HOBBY Prestige
495 met voortent '84.
04498-54390.
Te koop CARAVANS o.a.
Tabbert enz. v.a. ’ 2.500,-.
Tel. 09-49-24076669.
Te k. VW CAMPER Westfa-
lia. I.z.g.st. Nw. motor en al-
le toebeh. Bwj.'76. Tel. 045-
-728502.
Te k. pracht. VW CAMPER,
type Joker, in nw.st., met
nw. voortent, bwj.'Bo, 4
slaappl., compl. ingericht,
nw.pr. ’ 55.000,- nu voor
’13.500,-. (geel kent.). Tel.
045-715255
Te k. CARAVAN merk Adria,
4-pers. met ijskast en ka-
chel i.z.g.st. vr.pr. ’ 2.450,-.
Heerenweg 338, Heerlen-
Te k. 4 a 5 pers. TOUR-
CARAVAN bwj. '78, z.g.a.n.
voort., ijskast, chemisch toi-
let enz. Vr.pr. ’3.950,-.
045-419917, na 13.00 u.
Te k. 8.8. MERCURY 20 pk
electr. starter, bwj.'B4, pr.

’ 1.750.-. Tel. 045-222384.
Te k. CARAVANSPIEGELS
voor op auto. ’ 60,-. 045-
-313694.
Te k. 2 a 3-pers. CARAVAN
merk Bergland-Himalaya,
bwj 85 Dr. Poelsln. 5 Sittard
Te k. caravan HOBBY 495 L
bwj. '88, badr., voort., R. van
Gelrestr. 45, Nieuwstadt.
Te k. caravan WILK Cl-sport
4-pers., geheel compleet
met voortent, kachel, ijskast
en toilet. In uitstekende staat
prijs ’ 3.800,-..Tel. 04490-
-31945 b.g.g. 33433.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans, Brom-
melen 58A Geulle, 043-
-645079
Kip CARAVAN 5.10 m. de
luxe '76, ’ 3.500,-. Emma-
straat 10, Hrl. 045-715206.
Te k. 2-pers. SPEEDBOOT
Spitfire, 2.90 mtr. lang met 4
Pk Johnson motor. Alles in
één koop ’ 700,-. Tel.
04498-55255
Te k. 4 pers. CAMPER V.W
LT.2B D. compl. inger. met
voortent. Tel. 043-648147.

Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
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, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie, remmentest
en schade-expertise. Cara-
van-Import Feijts, Hoofd-
straat 84, Amstenrade.
04492-1860.
PERSONENBUSJE Peu-
geot J7'79, ideaal voor om-
bouw tot camper, ’ 1.500,-.
Tel. 04450-2420 bgg
04454-3929.
Te k. Caravan DETHLEFFS
type Camper, 3 tot 4 pers.,
kent.'B3, mcl. ijskast, kachel,
nw. voortent, evt. stalling,

’ 7.950,-. Tel. 04492-4654.
Te koop 4 pers. KAMPEER-
AUTO inruil motor event.
mog. Tel. 045-740406, na
18.00 uur.
Te k. CARAVAN 3-4 pers.
Adria 305 met verw. en ijsk.,
nwe. voortent, i.z.g.st. bwj.
'76, vr.pr. ’3.100,-. Jhr.v.d.
Maesenstr. 39 Hulsberg.
Tel. 04405-2127.
Te k. 8 pers. STACARAVAN
met w.c, douche, op camp.
België plm. 20 km. van
grens binnen- buitenbad, en
whirpool. 04490-32235
Te koop ADRIA caravan
mcl. Brands voortent, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-442927.
Te k. CARAVAN Dethleffs
Nomad 390 HK, bwj. 88,
rondzit m. eindkeuk. en
voort., gew. 644 kg, 3 x
gebr., als nieuw, vr.pr.
’12.500,-. 045-242216
Te k. 3 pers. TOERCARA-
VAN Contructam IT 320,
met z.g.a.n. voortent, kachel
en koelkist. De Leemkuil 6,
Munstergeleen.
Polyester ZEILBOOT, merk
Kolybri, lengte 3.65m, mcl.
imperial en trailer. Tel.
04490-75145.
Te k. 3-4-pers. CARAVAN,
opknapper, t.e.a.b. Spoor-
straat 101, Geleen.
WOHNBOOT 7.50x2.40 m,
115 PS, Volvo-lnnenbord-
motor, Stehhöhe, Toilette,
Kochgelegenh. u. Trailer
(preiswert). Tel. ab. Montag:
09-49-2405-92367.
Kleine VAKANTIE-AAN-
HANGWAGEN m. 1 res.
band, ’ 200,-. 04490-79649
Te koop SPEEDBOOT 4V2
mtr., met 40PK Johnson
motor en trailer, vr.pr.

’ 3.000,-. Tunnelweg 68,
Kerkrade-Terwinselen.
Te k. ADRIA 450 m. voort.,
kachel en ijsk. i.z.g.st. Will.
v. Oranjestr. 16, Kakert-
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

België

Camping Les Murets a/d Ourthe
(ardennen)

Dichtbij, ongedwongen, rustig, gezellig, ned. leiding,
ANWB-erkend, streek-info, spec. arrang., toercaravan-
verhuur. Als tussenstop of pleisterplaats: U komt erop

terug! Hony/Esneux, tel. 09-32.41801987 of 04904-18473.
T.k. mooi WEEKENDHUIS-
JE ca. 1000 m2eig. grond,
bosrijke omg. te Zutendaal
(B) ’ 14.500,- 04490-75542

Te k. 6 pers. WEEKEND-
HUISJE in België, goed on-
derhouden, pr.n.o.t.k. Tel.
045-241786.

Italië

Levico- en Caldonazzomeer
te huur beslist goede vakantie-woningen

voor- en naseizoen 30% korting.
Inl: tel. 074-910027.

Oostenrijk
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.

Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.

Turkije
AEROTRAVEL. Turkije:
Rondreizen, Campingvluch-
ten, strandvakanties. Fly &
Sail. 043-640440.

Frankrijk
Ardeche, Z. FRANKRIJK,
caravan te h. van 23/6 tot 7/7
en v.a. 18/8. 045-316782.
Te h. in Z-FRANKRIJK bun-
galows en stacaravans op
camping m. zwemb., 3 km.
v. zee. Ook camp.plaatsen.
Ned. beheer. 04406-41118.

ELZAS te h. 6-pers. vak.
huis in park met tennisb. en
zwemb. Tel. 043-644283

Diversen
REISGENOTEN. Voor
vakantievriend of -vriendin.
Bel Arme. 070-3461959.

Duitsland

Feriën in Deutschland im
Naturpark SÜDEIFEL,
deutsch-luxemb. Grenze
waldreiche Gegend, schone
Wanderwege, Liegewiesen,
Reit- u. Angelmöglichk.,
mod. Zim. m. Dusche/WC,
Etagenbad, 1 Woche HP
196,- bis 231,- DM. Wal-
lesch-Theis, D-5529, Über-
eisenbach. Tel. 09-49-
-6524-822.

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.

Spanje/Portugal
PORTUGAL: mooie huizen,
app. en villa's van part. a.d.
kust o.a. Ericeira DOP-
progr. 1990. Info: 045-
-230474 of 01883-10789.

Kontakten Klubs

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.

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.

Love
de enige echte

06-320.324.82 (0,50 p/m)
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 et/pm

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm fl

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

06-320.330.03

Nieuw
,Gay-two-Gay

06 voor twee
Gay two Gay, recht op de man af. Bel 06-320.327.32 en je
wordt direct doorverbonden met je gespreksparnter. Bij
Gay two Gay ben je altijd met zn tweeën, dus samen apart.
Niemand kan meeluisteren of door je gesprek heen
schreeuwen. Je kunt dus ongestoord kennismaken. Wil je
iemand anders praten, druk of draai dan een nul. Je wordt
dan direkt en automatisch doorverbonden met een ander.
Je kunt net zo vaak van gesprekspartner wisselen als je

zelf wilt. Probeer het maar:

Gay-two-Gay
50 et.p.min.

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig voor. .06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07
Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02

Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
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
NIEUW ESCORT DEBBY

Voor een charmante jongedame bij U thuis of in Hotel.
Bel zaterd. en zond. vanaf 20.00 uur tot 5 uur 's morgens.

045 -214625

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

IGrieks!
MARCHA 50 et/pm 06-

-320.325.55
S.M. BOX

06-320.330.70
talk prod. 50 et p/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14

Topsex
De lekkerste 50 cpm 06-

-320.325.25
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis
live-info: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

Uitdagend 50 et p/m 06

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

Loesje betrapte
ons...we heb-

ban er niets van
gemerkt

* Eroslijn *
06-320.321.22

50 ct.pm

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et 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.

St. Tropez-Bar
Ouderwets gezellig.
Putstraat 40, Sittard.

ledere dag open 21-5 uur.

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.

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm

06-320.324.94
Waterloo

Kasteel Waterloo ied. zat:
parenparty, ied. woe.:

groepssexparty v. heren,
dames en paren. led. vrijd.:

parenparty met SM, 1e
maand. v.d. mnd. nudisten-

party. Tel. 04704-3030.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.
2 homoknullen laten alles

zien wat ze doen. 2 mannen
kijken toe en eisen...het

uiterste
06-320.326.91 - 50 et p/m

Haremmeisje
Jennie's hete droom. Maar

als ze zon avontuur
meemaakt is het...heter.

06-320.326.73 - 50 et p/m
Vrouwen zoeken sexcontact

sex-contact-lijn
06-320.320.33

Zo willen Tini en Hans het.
Zij doet 't met een

wilde
jongeknul, en Hans...?

06-320.326.70 - 50 et p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
sexrelatielijn

06-320.320.44
Ron aarzelt.
Homo

of niet? Maar als die man
hem zo beetpakt wil hij het.

Ja, doe het.
06-320.323.86 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Het kijkgat
Rob zit in de kast als Ine een

vreemde man verwent.
De kick voor Rob en Ine.

06-320.323.84 - 50 et p/m
Fanny is niet
lesbisch

maar als mevrouw haar zo
streng onder handen neemt,

geeft ze toe...in bad.
06-320.330.19 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
tippelbox 06-320.326.66
John houdt van meisjes,

maar als deze grote vent zijn
rug afdroogt na het douchen

wordt het...
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
Sex Kennismakingslijn

allemaal kanjers
06-320.328.03

Ze is mooi, sportief en...
getrouwd, maar met de

vriend van haar zoon wil ze
het

eindeloos
beleven.

06-320.326.93 - 50 et p/m
Maak snel nieuwe
vriendinnen

flirt-box
06-320.330.01 - 50 et p/m
Els komt voor Life met een

wildvreemde man.
De band loopt
uitkleden

beginnen maar...
ze aarzelt en...

06-320.321.32- 50 et p/m
Als Conny alleen in de stille

manege is komen er 2
mannen, die weten wat

dresseren
is

06-320.321.30 - 50 Ct p/m
Nieuw!! De afspreekbox,

meiden
versieren!!!

06-320.30.77 - 50 Ct p/m

Nablijven
De stoere man bestraft een

stoute meid. Onder zijn
grote handen reageert ze

vreemd...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Op de
Bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan
mannetje-vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et p/m
De knecht weet dat de

Blonde ster
alles zal doenom die foto's

terug te krijgen... zelfs naakt
06-320.329.24 - 50 et p/m
Kristal gebroken? Mevr.

straft het knappe meisje met
het minirokje en die mooie

benen.
Lesbisch

06-320.329.25 - 50 Ct p/m

Trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Vooruit, over de knie!
Dan merkt deruwe man hoe

klein haar
Turnslipje

is. 06-320.326.72 - 50 cpm
Partnerruil met meerdere

paren. Wisselen maar. Van
allemaal de...

Hoogtepunten.
06-320.326.71 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Frank is erbij alsEllie voor 't
eerst

Lesbisch
vrijt. Hij ziet ze bezig. Mag

hij meedoen...?
06-320.330.52 - 50 et p/m
De jonge dame verliest 't

van de 2 stoeiende
Jongens

In 't hooi voelt ze hun kracht.
06-320.326.90 - 50 et p/m

Vrouwenclub
Le Singulier. Geop. ma/woe
20.00 uur. vrij/zond 22.00 u.
R.des Celestines 2B Luik.
09-32-41221166 Wordt
Nederlands gesproken.

Super
contactenbox

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

06-320.324.30. Trouwens
als je nog andere

verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box

van NL op nummertje
06-320.328.29 - 50 et p/m
S.M. Hoge hakken en een
tanga'tje en een strenge

man. Als droom hete
Werkelijkheid

wordt knielt ze...
06-320.330.61 - 50 et p/m

De mooie
slanke vrouw

zoekt ze uit. Stevige knullen,
totdat ze plots zelf wordt ge..
06-320.329.23 - 50 et p/m

S.M. Een knap jong stel kan
het alleen als een
Strenge

man ze naar zijn zolder jaagt
om daar te... Life

06-320.330.51 - 50 et p/m

De Wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge.... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens, de lijf sexbox,
daar durven ze ook en...jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Discreet sexcontact! Bel de
afspraken lijn

06.320.325.80
Stiekem meegenieten met

hete meisjes
06-320.328.00

Rosie-relatielijn
Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 et p/m)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hun "naakf-foto's.
Geen studiowerk, maar
thuis in de slaapkamer.

Lifesex
is goed als ze de band

compleet vergeten.
06-320.330.09 - 50 et p/m

Een knul sport

Naakt
tussen de bosjes. Hij weet
dat die man hem volgt. En

dan plots... Kom hier jij.
06-320.329.22 - 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

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

Diana escort
tel 045-320323
Trio...hardlesbi
06.320.326.18, 50 c.p.m.
2 hete vrouwtjes voor jou

Joyce
Privé en escort

ma-woe 12-24 uur, do-zo
12-22 uur. Zeer aantrekke-

lijke prijzen, tel 045-411766

Meisje
21 jaar, zoekt voor haar en
haar vriend een leuke vlotte
vriendin. Brieven met foto
altijd antwoord. Br.o.nr.
B-4079, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Nieuw
Angelique, Patty, Kim, Jes-
sie, Samantha, "Cinderella"

Oude Rijksweg Nrd. 56,
Susteren, naast tennishal.

Gezellige
dames

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

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

Tel. 045-423608.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Privé en escort
045-720916

Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

~, 50 ct.p.m.

Opgelet Opgelet

5 sexy girls
weekend aanbieding
045-425100 Bel info.

Met een PICCOLO Jj
Limburgs Dagblad iJÜ
uw oude spulletjes I
kwijt. Piccolo's doe
wonderen... Probeo
Tel. 045-719966. «

(Huis)dieren M»
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.. Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te k. SCHARRELKIPPEN,- met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te k. DWERGPINCHER-

' PUPS, 6 weken oud, ’ 300,-
Tel. 09-49.2456.2091.

| Te k. MERRIE, bijna 2 jaar,
vader: Pascha. Merrie veu-
len, 9 mnd. vader: Larome
(L-'graaf) 09-49.2456.2091.

t Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom, tel. 045-
-316052.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, zeer goed: gesch. voor africhting, vr.pr.

’ 300,-. Mevr. Deguelle,
Abdissenlaan 19,Landgraaf
Te k. Draadharige FOX-
TERRIER, met papieren,
teef. Tel. 045-452127.

■Te k. blonde langhaar
COCKER weg. omst. met
papieren, 4 mnd. oud. 045-
-463616.
Prima Mech. HERDER te
koop, reu, 10 mnd., ’300,-.
Tel. 045-321186.
Te k. heilige BIRMAAN Kit-
tens met stamb., ingeënt en
ontwormd. Inl. 04450-2461.

i Te koop Duitse HERDER,
zeer lief, teef, 9 mnd. oud.
Pr. ’250,-. 04498-54319.
Gratis af te halen tropisch
AQUARIUM. Tel. 045-
-311016.
BOEMERS, Yorkshire Ter-
riërs. Walem 11A, Schin op
Geul. Tel. 04459-1237.
Te koop PUPS, kruising
Bouvier-Mech. herder,
ontw. Tel. 045-221832.
Voor de LIEFHEBBER te k.
Pups kruising Bouvier/briard
Zien is kopen. Op de Keu-
ken 8, Schinveld.
Vaste lage prijs! 6 pakken
CeDe-EIVOER ’ 28,50.

' Dierenspeciaalzaak Hooy-
mayers, Hoofdstr. 52, Kerk-
rade^
LABRADOR-RETRIEVER
pups, met stamb. en ge-
zondheidsgarantie, uit HD-
vrije ouders, tel 04135-1931
Papegaaien, ook broedpa-
ren, pracht Rosela's, dw.ko-
nijen, cavia's, hamsters, etc.

" Nu 10% KORTING Flexi rol-
lijnen. Ariane, Bleyerheide-
str. 10 Kerkrade. Tel. 045-
-351340. Gevraagd parkie-
ten, valken, etc.-FOXTERIËRPUPS, ingeënt
en ontw., 8 wk., pr. ’ 200,-.
Tel. 045-717963.
Van maandag t/m vrijdag,.van 8.30 tot 17.00 uur. kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Gedipl. TRIMMEN t_
p|.zorgen van Uw hond"''

de Jong. Tel. 045-ki: Bi
bellen na 18.00 uur, 'uur.

T.k. Yorkshire TÉ^,1)',
pup 9 wkn. ’ 550,- nJ4~30boom. Kieskoel 32, Sids. i
berg. Tel. 045-32636|k ie.

Te k. VIJVERVISSEie°.k"

gen vijvers. Siervisltu. d
Millenermolen Zumok 1
Millen, 1 Millen vi 4li
grensovergang. SittaiThe
dern. Tel. 09-49.245e' \>u

1, daj
Te koop RIJPAARD, ih ui
zeer lief, vr.pr. ’ 2.50w0 1
bevragen Douvenderpl d
Oirsbeek. '1: M

LkT Panama PARÏCH
kan lachen/huilen/zinbkini
praten met nwe koo Har
tijdgebrek, ’BOO,-. Tl_rweg 43, Brunssum n^^*1

Te k. NEW-FOUr>ft
DERPUPS, zwart erT;.,
met stamboom, ingej mi>

,
ontw. Melickerweg 4
kenbosch. Tel. 04752i_
Wegens omstandirJw
moeten wij afstand doA
onze jonge, lieve *^^
SHIRE terriër, Yorki.jpr
af te halen. Bel. lcc

632264/634978. *uri
2 pracht GANZEN, scTsgr.eieren bruin en groéren
ganzeneieren. Vos*ur
weg 42, Heerlen. Telk v;

714659 na 15 uur. >**rur.
Te koop DOBERosit
pups. Tel. 04498-527^Seri
PAPEGAAIEN: div. I^j
en sprek. papegaai, v.
kakatoes, jonge grijze 14
staarten nu ’ 500,- er» lei
Beo's nu /150,-.f 1
spraakgar. A.s. zond! st
opend van 11 tot 1 *rt2

Tev. mr. en ink. tel. (L
75359 4.i'
Kinderboerderij VIJLE jqmoeite waard, de
wachten op U. Kom 'n j***Te k. COLLIE-teef, 1 j l i
met stamboom, kl. try^ek,
Tel. 04490-4312. va
Te k. jonge KIPPEN A^nestkuikens. Henk Plofio
Broekhuizenstr. 538,pn
burg. Tel. 045-3202iLFmaandags gesloten. **■
PUPS voor dressuif*
Mech/D. HERDER, 5L^
geënt en ontw. 045-31jVr
Prachtige GOtjl/
RETRIEVER pups, ir
en ontw., tel. 04104-9. chï
Duitse HERDERS ' C
wolfsgrauw, 7 mnd. ’ °m. stamb. 045-423604 (j|
DOBERMANN pups, u<
met stamb. en Matl er
leeuwtjes, tel. 04104-9 >ki 'u;
Vijverliefhebbers op
Vijvers, vissen, pl4fj
pompen, volop voo'.Folie ’ 5,50 per m2: 'kl
karpers 10 st. ’ 14.95 ,:
karpers 10 st. f'<
Goudwindes 10 st. ’goudvissen 10 st. ’ IV
Hammolenweg 3, Ker*^t.o. Brandweer. ►„' ik.

In en om de tuin '■*r

Tuinmaterialen Jij
Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones en* iq

Ü-* t m__wW/3--É-rff^--L-l "■.'^*,! li

Beplantbare bloembakken va. ’ 14,95 per stuk mcl

Amold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven },

Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
Te k. blauwe CONIFEREN
1.10 m-1.30 m hoog ’B,-
-p.st. 1.50-1.80 m. hoog
’l4,- p.st. 04492-2258
Te k. Geïmpregneerde ter-
ras/tuintegels. 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.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

aiTe k. GRASMACHINE
maaier), merk Wheel K iv
’3.750,-. Tel. 045-3ij; *>
Te k. HAAGCONIF^van 80 tot 150cm v.a. I J*heide ’ 1,- p. stuk, v
ters vaste planten, <" J
groentenplanten en af' l(
den ’ 3,25 per m2. K^ v.
Dautzenberg, Euverei11 f
Gulpen. 04450-2131^ ji
Voor goede TUINPLAfj, j
en goed voor Uw porte, I
nee naar Kursten, Rü!f J89, Helden. 04760-728; J
Te k. FONTEINORNA^ "met pomp, nw.pr. ’ 970'

’ 450,-. Tel. 045-2584JJ I
De nieuwe collectie G^>,
gazonmaaiers zijn t>iC. l
Kom eens vrijblijvend I
Mech.bedr. J. HEP^i
b.v., Op de Bies 6, ${
mert, tel. 04404-1224>

Opleidingen __^A
Yoga/gezondheidscentrum Z.l^l

geeft cursussen in Geleen/Sittard, Valkenburg' II
Maastricht, Heerlen. Indiase filosofie, religie, I

yoga en Tantra. Info. en inschr. tel. 043-43594 B
Postbus 2342, Maastricht. A

Spaanse les
individueel of in groepjes. Tel. 045-418971^^41

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-
Dloma 28 april.

BIJLES/begeleiding/n^l1
zes talen door erva^
cent. 045-317161. _^t
Leer met Pasen 3Ê
Ardennen ZEILVLI^.4
PH-Vliegsport, 020-J^l
Een PICCOLO in he Jburgs Dagblad help' w
weg naar snel succes- I
045-719966. -XI

Voor Piccolo's „i
zie verder pagina

Limburgs Dagblad



in gesprek

Wegkomen is zeer moeilijk door-
dat bewoners van de Vossekuil

Kind Zwijgen
Uiteindelijk kon directeur Perli-
tius het stilzwijgen niet meer vol-
houden en hij vertelde dat de wo-
ningverenging bij nu slopen haar
nek zou omdraaien. Voorzitter
Jacobsvolhardde in zijn woorde-
loosheid.

De bewoners kregen te horen dat
de klacht van het opzettelijk la-
ten verpauperen door de Bouw-
vereniging wel behoorlijk ge-

Killen
Een vrouw kreeg massaal ap-
plaus toen ze vertelde dat al bij
het betrekken van haar woning
de ruiten kapot waren en de ver-
warming van de muur hing. „De
huismeester stuurde mij naar de
Bouwvereniging en die weer te-
rug naar de huismeester. Maar ja,
wat wil je? Ik ben een alleen-
staande vrouw met een kind. De
verwarming hangt trouwens nog
steeds los".

„U heeft niet op tijd opgetreden
tegen de overlast. Want de pro-
blemen spelen al zeven jaar. Als
ik boven in Limburg kom, dan
weet men precies wat de Vosse-
kuil is. Aan onze naam kleeft een
smet", zei een bewoner.

lleerma
Dat er gesloopt moet worden,
daar zijn bewoners, gemeente en
Bouwvereniging het over eens.
Alleen wijzen de laatste twee in-
stanties met de beschuldigende
vinger naar staatssecretaris
Heerma. Deze heeft een tijd gele-
den een nieuweregeling geïntro-
duceerd, waardoor er vertraging
is ontstaan.
„Maar Heerma heeft onze sloop-
aanvrage nu officieus al binnen.
De echte aanvrage kan pas eind
april de deur uit, omdat daar het
fiat van de raad voor nodig is",
zei Savelsbergh tegen de onge-
duldige bewoners.

Dat viel weer verkeerd bij Bert
Boumans van het Bewonersco-
mité: „U probeert mensen te
paaien met zoethoudertjes. Maar
het gaat om 400 flats. Zegt u ons
liever hoe wij zolang allemaal op
een menswaardige manier kun-
nen leven". Savelsbergh was nu
zichtbaar geirriteerd en fluister-
de net iets te hard: „Als jede boel
wilt opnaaien, had je dat vante-
voren moeten vertellen!"

Savelsbergh had de directeur en
de voorzitter van de Woningvere-
niging meegenomen, en deze
stonden de' hele tijd wat onge-
makkelijk te luisteren. „Ze zijn
alleen als toehoorder uitgeno-
digd, dus hoeven ze niets te zeg-
gen", vond de wethouder. Een
onbevredigende gang van zaken
voor de bewoners, die juist de
Bouwvereniging sabotage van
het onderhoud verwijten.

nuanceerd moet worden. „Huis-
meesters en mensen, die hier
poetsen werden lastig gevallen,
vaak door lui diehier niet wonen.
Ook worden vuilniszakken van
zoveelhoog naar beneden ge-
gooid en geplast in de liften".

Dit allemaal werd door de bewo-
ners niet bestreden. „De Bouw-
vereniging heeft beloofd meer
aandacht aan het poetsen te zul-
len besteden", verklaarde Sa-
velsbergh toen.

Een oprecht verbaasde Savels-
bergh: „U heeft mij gesproken
over kitten? " Maar vervolgens
liet hij haar adres en dat van nog
enkele andere bewoners noteren,
om over hun problemen te over-
leggen met de Bouwvereniging.

Uiteindelijk werd diverse keren
hardop gesproken over het niet
langer betalen van de huur. Om-
dat de Bouwvereniging het on-
derhoud systematisch zou ver-
waarlozen. „Het weigeren de
huur te betalen zou geen goede
stap zijn", was reactie van de
wethouder, die verklaarde dat de
mensen dan bij geen andere wo-
ningvereniging terecht kunnen.
Maar uit verhalen bleek dat dat
voor de meeste bewoners ook nu
al de realiteit is.

Dit was de entourage waarbin-
nen de notabene met een ap-
plaus(!) verwelkomde wethou-
der Hub Savelsbergh, in de ogen
van de bewoners toch de verper-
soonlijking van de 'onwillige' ge-
meente, het gesprek aanging met
de nog resterende bewoners van
de half leegstaande Vossekuil-
flats.
Al sinds 1986 wil de Bouwvereni-
ging Heerlen ze slopen, omdat de
exploitatie door het slechte ima-
go, constructiefouten en drugs-
overlast een molensteen om haar
nek is geworden.

Toen werd het emotioneel. „We
kunnen beter geen huur betalen
en daar zelf het onderhoud van
doen", stelde een bewoner voor.
Een vrouw verweet Savelsbergh
dat hij haar niet wilde helpen bij
het kitten van een raam.

#Aandachtig luisteren wethouder Savelsbergh en verzamelde bewoners naar klachten
over de toestand in de Vossekuil. Foto: HANS fortuin

Keken ing
Savelsbergh verklaarde dat er
met de Bouwvereniging is afge-
sproken dat van geval tot geval
bezien wordt of de hoge 'af-
scheidsrekeningen', geheel moe-
ten worden betaald. Deze vor-
men nu een grote belemmering
voor mensen die weg willen.
Maar de wethouder legde uit dat
de Bouwvereniging niet onder
het opstellen die rekeningen uit
kan, omdat het rijk anders de
subsidie stopt.
Hoe slecht het met het imago van
de Vossekuil is gesteld, bleek uit
verhalen van mensen, die elders
geweigerd werden op het mo-
ment dat ze zo 'dom' waren om
hun huidige adres op te geven.
Ook de gemeente en de Bouw-
vereniging werden daar op aan-
gesproken.

door joosphilippens
HEERLEN - Ooit ruim zeventig
mensen in een ruimte van negen
bij vijf gezien? Zo niet, dan heeft
u maandagavond een mooie
kans laten lopen. Het peuter-
speelzaaltje in het wijkgebouw
van de Vossekuil puilde maan-
dagavond uit. Nadat zelfs de peu-
terstoeltjes bezet waren, werden
de vensters open gezet en volg-
den nog eens vijftien mensen de
bijeenkomst via het open raam.

Uit allerlei verhalen over drug-
spuiten, vandalisme, kranten die
niet meer bezorgd worden, kak-
kerlakken, veel te hete woningen
en ernstige tocht werd duidelijk
dat er van leefbaarheid in de flats
nog maar in zeer beperkte mate
sprake is.

automatisch als probleemfigu-
ren gezien worden, nadat het toe-
wijzingsbeleid de laatste jaren
aanzienlijk versoepeld is. „Man,
ik heb zelfs eenkind gemaakt om
meerkans op een andere woning
te krijgen!", betuigde een bewo-
ner onder grote hilariteit.

De emotionele ontmoeting werd
besloten toen Savelsbergh be-
loofdena een nieuw gesprek met
de Bouwvereniging terug te ko-
men. Hij haalde een grote ageda
te voorschijn waarin hij een da-
tum in mei prikte. Voor die bij-
eenkomst zal de gemeente de
ruimte betalen. „Kunnen we
naar het Grand Hotel", mompel-
de iemand.

Terwijl de menigte naar buiten
stroomde, stond de wethouder
nog te luisteren naar groepjes
mensen die hem allerlei proble-
men voorlegden, variërend van
een kapotte verwarming tot een
geyser die pas na het weekeinde
gerepareerd wordt.

Het beeld van een geduldig luis-
terende Savelsbergh omringd
door vijf druk pratende Marok-
kaanse jongetjes had het ook
zeer goed gedaan in de verkie-
zingscampagne. Maar gelukkig
heeft de wethouder die nu uit
zijn hoofd gezet.

Want de Vossekuil vormt een
zeer serieus probleem. De men-
sen met de kakkerlakken heb-
ben inmiddels bericht gekregen
dat ze de Bouwvereniging bin-
nen moeten laten. En deze week
stond alweer een gekraakte flat
in brand.

De hamvraag bleef: wanneer
wordt er gesloopt? Savelsbergh
moest daar het antwoord op
schuldig blijven. Waarmee de
avond voor de bewoners frustre-
rend verliep.

j ii ii
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bioscopen

EERLEN
■il: Bom on the fourth of july, dag.
Iuur, dag. beh. ma di ook 16uur. Ri-
JYoung Einstein, dag. 19 en 21 uur.
'beh. ma di ook 16.30 uur, za zo wo
14.30 uur. Maxim: Honey, I shrunk
lids, dag. 19 en 21 uur. dag. beh. ma
Jk 16.30 uur. za zo wo ook 14.30 uur.
Koko Flanel, dag. 14.30 19 en 21.30
za zo ook 16.30 uur. Turner and

fch. dag. 14.15 18.45 en 21.15 uur, za
ok 16.15 uur. Dead poets society,
114 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15
The war of the Roses, dag. 14 18.30
1 uur. za zo ook 16.15 uur. Black
I, dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do
'14 uur. Oliver & Co., za zo 14 en 16
Iwo 14uur. De Spiegel: Os Canibais,
m di 21 uur. Kinderfilmhuis De
tl: Mijn leven als hond, za 15 uur.

PAPCHAESBERG
bkino: Wild Thing. vr t/m zo 20.30
'Harlem Nights, vr t/m zo 22.45 uur.

KERKRADE

f grachttheater: Spaanse film-
d: Mujeres al borde de vn ataque de
ios/Werther, zo 18 uur. Een avon-
met een staartje, wo 14 uur.

exposities
HEERLEN

Iburgse Volkssterrenwacht,
Jiapskooiweg 95. Werk van kunste-
sgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
n en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-lur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Ik van Walter Swennen. Van 6/4 fm
lopen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-
-lur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.Jositievan Felix van de Beek en Mar-
Hermans. Van 1/4 t/m 29/4. Open do
118-21 uur, vr. za en zo van 14-17 uur.Iden en tekeningen van Twan Lend-
l Vanaf 7/4 t/m 6/5. Open wo t/m zo
114-17 uur. CBS, kloosterweg 1.Werk
I lene Melenberg-Brasen Jos Cre-
*s. T/m 6/4, open ma t/m vr van 9-17
i Stadsschouwburg. Werk van Theo
lartz. Van 1/4 t/m 15/5. Thermenmu-
fn. Heerlen in vogelvlucht. Van 7/4
10/6, open di fm vr 10-17 uur, za en
4-17 uur.

HOENSBROEK
Kl bank. Fototentoonstelling, JanLa-
fichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16

Poortgebouw Kasteel Hoens-
ek, Fotogalerie 68. Foto's van Diede-
van Goethem. Ontmoetingen met
Iburgse auteurs, foto'svan Theo Jen-
!en. Van 6/4 t/m 1/5. Open ma t/m vr
10-12 uuren van 13.30-17.uur. Zaen
'an 13.30-17. uur.

KERKRADE
hgracht theater. Fototentoonstel-
van eindexamenkandidaten Stede-
ï Academie Hasselt. T/m 6/4, open di
Vr van 10-16 uur, za van 10-12 uur.

LANDGRAAF
taal, Kerkberg 2. Werk van Leszek
>hniack en Waclaw Kuczma. T/m

" Open wo. do, za en zo 13-17 uur, vr
ö uur.

UBACHSBERG
Hier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
len, schilderijen en sieraden van Benkke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
f 13 18 uur.

BUNSSUM
'kke Oave, Lindeplein sa. Werk van
>ris Cox. T/m 21/4. open ma t/m vr 10-
-tl4-17 uuren 19-21 uur, zo 14-17 uur.

Maastricht
"erie Signature, Kapoenstraat 24.

_^
!rmanente expositie van steeds wisse-

' We objecten. Open wo t/m vr 13-18

'r. zu 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
-' 43. Installations, mixed me-

' van Lydia Schouten. T/m 28/4. Open
'm za 13-18 uur. Bonnefantenmu-J"n, Dominikanerplein 5. Werk van. *odore Schaepkens. T/m 6/5. Teke-

van Richard Serra. T/m 27/5.
*n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
*r Galerie La Dependance, OL Vrou-
'Mein 24. Slockexpositie. Open wo

J> zo 12-17.30 uur. Generaalshuis,
'ithoi' 47. Schilderijen van Kees Bar-
; Van 6/4 t/m 30/4. Stenen, papier, glas
foto's van Willem Boijens. Perroen-
'«rij, Vrijthof 29. Werk van Ton
I'lssen en Henk Hulsteijn. Van 7/4 t/m
"open wo t/m vr 13-18uuren za 13-17

l'- Galerie Dis, Tafelstraat 28. Nieuw
', rk van Marianne van der Heijden.

£> 11/4, open wo t/m zo 13-18 uur. Ga-
p'e Fah, Brusselsestraat 80. Werk van
PJuter van Romondt. T/m 6/5. open vr
p2o van 13-17 uur. Galerie Schuwirth
I van Noorden, Rechtstraat 64. Mono-
,«* van Arme Wind. T/m 15/4. open do
l?1 za van 14-18 uur. Kamer van Koop-
rXlel, Het Bat 2. Expositie van Bert
Wen. T/m 14/6,open van ma t/mvr tij-
ins> kantooruren. Untversiteitsbiblio-
t'ek Rijksuniversiteit Limburg. Ten-

van M.H.J. Schoenmae-ï 7's- T/m 13/4, open ma, wo en do 9-18
■* J' di 9-21 uur, vr 9-17 uur en za 10-14
$ f'- Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
j positie van Ger Stallenberg. T/m 28/4,
\ C,n dl t/m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
jF Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Expositie

ri if beelden en edelsmeedwerken van
jV Wishaupt. T/m 22/4, open wo en vr
jL''B uur, do 18-20 uur, za 10-17 uur en
JUf.'S-n uur. Galerie Amarna, Recht-

I'in^ "*" Openingsexpositie met werkW. Trudy Kleijnen. Maggie de Moor en
Vf '"Ppe Kersten. T/m 5/5, open wo t/m

'1$. '2-18 uur. za 12-17 uur, zo 13-17 uur./"■«schouwburg. Expositie van Re-
-1 Levigne. T/m 18/6. Galerie Henn,
l ij, Nicolaasstraat 26c. BeweeglijkeH-^sculpturen van de Akense kunste-

VjTrKunstic. T/m 14/4, open wo t/m za
<$ '6-20 uur. Kasteel Bethlehem, Ho-
<;,A Hotelvakschool, Jeruzalemweg 1.
tij'drukken van Paul Bartels. T/m 23/5,

''* uma t/m vrvan 9"17 uur Galer'e Fe_
rie L,W ijkerbrugstraat 16. Werk van Aria-
Ij i|Jnino. Van 7/4 t/m 28/4, open ma 13-- di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.
V ■

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
*antoor Heerlen,35 045-739284

Hollman,
* 045-422345
ans Rooijakkers,
t'ank Seuntjens, chef9 04750-22937
ï^hard Willems,
** 04406-15890ï^ntoor Kerkrade,* 045-455506

Philippens,

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Nieuwe studiemethode
College Sancta Maria

Vorliehtingsavond op dinsdag 3 april

" De negentigjarige Piet Rohs viert vandaag zijn 65-jarig priesterfeest: „Geen glas wijn deze
keer. Het wordt druk." Foto: FRANS RADE

KERKRADE - College Sancta Ma-
ria in Kerkrade is gestart met een
nieuwe studielesmethode. De stu-
dielessen om leerlingen die in een
bepaald vak achterop geraakt zijn
bij te spijkeren, zijn afgeschaft.
Daarvoor in de plaats wordt nu de
zogenaamde Havlot-methode ge-
hanteerd. Uitgangspunt daarvan is
een vaste manier van huiswerk ma-
ken.

Van onze verslaggever

De Havlot-methode gaat ervan uit
dat vaste studiegewoonten voor-
waarden zijn om goed te kunnen
studeren. Een leerling moet bijvoor-
beeld een werkindeling en een tijds-
indelingkunnen maken. Bovendien
moet de leerling beseffen dat stude-
ren niet betekent dat de leerstof er
in gestampt wordt, maar dat de stofzo wordt geordend en uitgepluisd

dat deze in het geheugen kan wor-
den opgenomen. Een hulpmiddel
bij dit zelfontdekkend leren is de
studievragenlijst. Leerlingen wordt
gevraagd hun studiegewoonten te
omschrijven en die te vergelijken
met de meest voorkomende ge-
woonten. '
Volgens de schoolleiding is de Ha-
vlot-methode aanzienlijk beter dan
de 'ouderwetse' studiehulp. Uit on-
derzoek is gebleken dat studieles-
sen slechts zelden tot resultaten lei-
den. De leerlingen zijn op dat mo-
ment wel even geholpen, maar het
gevolg is dat ze steeds achter de stof
aanlopen. Bovendien heeft de erva-
ring geleerd dat de resultaten met-
een terugvallen als de hulp wordt
gestaakt.
Voor ouders die geïnformeerd wil-
len worden over de nieuwe studie-
aanpak houdt Sancta Maria op dins-
dag 3 april een voorlichtingsavond.
Die begint om 19.30 uur in het Brug-
gebouw aan de St-Martinusstraat in
Kerkrade.VAC Brunssum

in het zilver

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - In de muziekschool
van Brunssum wordt op zaterdag 7
april een lezing en demonstratie ge-
geven over het heden en het verle-
den van de accordeon. Ook zal een
accordeon gedemonteerd en opge-
bouwd worden, waardoor leerlin-
gen en belangstellenden zich een
beeld kunnen vormen van de wer-
king van het instrument. De aula
van de muziekschool gaat om 10 uur
open. Entree wordt niet geheven.

HEERLEN - Een kleine, wat ge-
drongen gestalte opent de glazen
deur van de Parkflat in Putgraaf,
Heerlen. Oud-deken Piet Rohs (90)
is geheel gekleed in het zwart. Ge-
stoken in een net pak, lange jas en
hoed leest hij monter, en omgeven
door een waas van sigarenrook, de
talloze felicitatiekaarten voor.

Hij betreurt het. „Wie kan die ont-
wikkeling tegenhouden? Ik voorzie
geen veranderingen. De kerk heeft
er de krachten ook niet voor. Er zijn
nauwelijks kapelaans om de jeugd
warm te maken voor het geloof.
Waar ik niet mee wil beweren dat
het allemaal veel beter zou zijn wan-
neer er voldoende kapelaans zou-
den zijn".

Depressiefwordt hij er nietvan. „Er
zijn ook nog mooie dingen in het le-
ven. De natuur bijvoorbeeld. On-
danks alle milieuproblemen. De
omgeving; de Aambos. Weiten is
ook mooi, lekker rustig. De laatste
jaren wandel ik niet zoveel. De ne-
gentig jaar gaan toch tellen."

Lezen is in zijn vrije tijd daarom een
favoriete bezigheid. Het maandblad
'Het Beste' en Elsevier verslindt hij.
„Ik ben niet zo dom als ik er uit zie",
grapt hij.

Daarnaast kijkt hij geregeld televi-
sie. „Niet alles. Er is veel flauwekul,
allemaal geklets. Ik kijk graag naar
natuurfilms en documentaires over
bepaalde landen. Jammergenoeg
zijn er daar te weinig van."

’Godteltnu

niet meer mee’
Briljanten priester Holis (90) constateert:

Overigens musiceert een ensemble
van de muziekschool Brunssum op
14 april in de ontmoetingsruimte
van Welterhof in Heerlen. Ook dan
zijn alle belangstellenden welkom.
Het concert begint om 15 uur.

’Knuiseikunst’

in Brikke Oave

1925 tot 1933 kapelaan in Schande-
len, vervolgens tot 1945 in de Pan-
cratius-parochie en toen tot 1961
pastoor in Broekhem en in de St.
Theresiaparoclu^r^aastricht^^^ken:

tievieringen bij de zusters in de
Pancratius-kerk, maar daar zit
geen verplichting aan. Weet je wat
het is, ze vragen je minder. Ze den-

we zullen die ouwe heer maar■niet
Hmer."

Vandaag viert hij zijn 65-jarig pries-
terjubileum. „Geen glas wijn deze
keer. Het wordt druk, dus ik moet
m'n koppie er bij houden", zegt de
goedgeluimde priester, die niet de
indruk wekt aan geestelijke slijtage
onderhevig te zijn.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De VrouwenAdvies
Commissie (VAC) voor de woning-
bouw in Brunssum bestaat 25 jaar.
De VAC is een landelijke stichting
met meer dan 200 afdelingen. De le-
den zetten zich in voor verbetering
van het bouwen, wonen en de
woonomgeving. Zij beoordelen
bouwplannen en letten er vooral op
of die voldoen aan de (practifcche)
wooneisen van de betreffende con-
sument. Vervolgens brengen zij ad-
vies uit aan het gemeentebestuur,
architect of aannemer. De VAC
richt zich op alle woonvormen, zo-
als woningen voor ouderen, gehan-
dicapten, jongeren, gezinnen en al-
leenstaanden. Linksbuiten

Rohs werd klaargestoomd voor het
priesterschap op het seminarie in
Roermond. Daarvoor bezocht hij
het gymnasium Rolduc.Een stren-
ge school. „Maar er waren ook pret-
tige kanten aan. Je vrije dagen bij-
voorbeeld. Ik sportte veel".

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - In het cultureel cen-
trum Dr Brikke Oave in Brunssum
wordt op zondag 8 april een exposi-
tie van handvaardigheidsproducten
gehouden. Niet alleen poppen maar
ook Amerikaans patchwork en
Quilts, kantkloswerk, sieraden,
bloemstukken en tal van andere
werken zullen die dag van 11 tot 17
uur tentoongesteld worden. De ex-
posanten geven zelf uitleg over
techniek en stijl. Ook informeren ze
debezoekers over cursussen. De en-
tree is 3,50 gulden.

Waarmee hij meteen zijn favoriete
onderwerpaansnijdt: voetbal. Vroe-
ger mocht Rohs zelf ook graag een
balletje trappen. „In 1908 begon ik.
Bij Velocitas. Ik was een rechtsbe-
nige linksbuiten. En ik kon er wat
van, hoor", zegt hij met een jongen-
sachtige glimlach. „Toen ik naar
Rolduc ging, kon ik alleen nog in de
vakanties wedstrijden spelen."

Markt over
zwangerschap
Groene Kruis

In Brunsssum is de VAC op 3 april
precies 25 jaar actief. Dat feit wordt
gevierd met een themamiddag on-
der het motto: 'Wonen in Bruns-
sum.' Tijdens deze middag in Dr
Brikke Oave zullen woonconsu-
menten vertellen over hun woonsi-
tuatie en -wensen, terwijl wethou-
der Van Dijk een toelichting over
wonen in Brunssum komt geven.
De toegang is gratis en de Oave gaat
om 14 uur open.

„Waar ik een hekel aan heb, is die
jeugdmuziek. Dat geeft zon lawaai.
Nee, geef mij maar Gregoriaanse
kerkmuziek. In het latijn, want dat
ken ik van het gym. Dat is beter dan
die muziek die mensen op feesten
zogenaamd moeten vermaken.
Maar wie ben ik: negentig jaaroud."

Vanmiddag om drie uur is er voor
Piet Rohs een mis in de Pancratius-
-kerk en aansluitend, om zes uur,
een receptie in het Grand Hotel aan
de Groene Boord in Heerlen.

remco pijpers

Jeugdniuziek

KERKRADE - De Botanische Tuir
in Kerkrade is vanaf vandaag wee:
voor het publiek geopend. Op wérk
dagen kan men er terecht van 8 to
17 uur en in de weekends van 10 to
18 uur. De storm die in januarien fe
bruari over Nederland raasde heef
in de Botanische Tuin overigen;
nogal wat schade aangericht. E
waaiden vier bomen om, waaronde

Hij bewijst op de hoogte zijnvan het
hedendaagse voetbal. „Het is veel te
hard tegenwoordig. De belangen,
zijn te groot. De interland Neder-
land-Sovjet Unie afgelopen woens-
dag was bijvoorbeeld vriendschap-
pelijk, maar voetballers willen zich
wel in de kijker spelen. Triest dat
daardoor die nieuweling van Fe
Twente (Marcel Peeper- RP) zijn
been brak". De oud-deken is een
kenner.

Ik doe-zo nu en dan nog eucharis-

Na zijn emeritaat bracht hij nog vijf-
tien jaar door als rector van 'een be-
jaardenhuisje' in Weiten. Daarna
verhuisde hij naar de Parkflat, waar
hij nu al weer sinds acht jaarwoont.

„Vroeger ging men één maal per
jaarmet vakantie, nu wel drie keer.
Zondag pakt men deauto en is men
gelijk weg. Mensen leven niet, maar
worden geleefd. Er wordt teveel tijd
besteed aan bijzaken. Men kan niet
meer rustig nadenken. De één moet
dit, de ander dat. Ik zie het aan mijn
kennissen. Ook oude mensen doen
gejaagd. Christus heeft gezegd: God
boven alles, en dan pas jezelf. God
telt nu niet meer mee."

Rohs maakt zich zorgen over de toe
komst van de kerk, gezien de 'tijd
geest met haar grote welvaart'

Kapelaans
bisdom niet. Ik kreeg toen wel een
assistent, maar ja, die was ziekelijk.
Het was een goede man, hoor, maar
geen kapelaan. Toen dacht ik: zo
gaat het niet langer. Want je moest
toch iemand hebben die goed met
de jeugd overweg kon."

Zes jaar na zijn benoeming ging hij
met emeritaat. „Ik stond er alleen
voor. Mijn kapelaan werd bevor-
derd tot pastoor. Goed, zei ik, geef
dan maar een nieuwe. Die had het

Toneel
Na een lange pauze zegt hij: „Als je
wel wordt gevraagd, dan zie jeer te-
genop, hè. Want het blijft toch span-
nend. Vraag maar aan een toneel-
speler diehonderd keer per jaar het-
zelfde moet doen. Die is ook ge-
spannen. Als je dat niet bent, dan
gaat het niet goed. Ook al heb je 65
jaar ervaring zoals ik."

Toen werd hij benoemd tot deken
van Schinnen. „Niets bijzonders",
aldus Rohs. „Het dekenaat Schin-
nen was heel klein. Een goed pas-
toor zijn, is moeilijker. Je moet goed
in de pas lopen en niets doen waar
de mensen iets op aan kunnen mer-
ken. Maar ja,Onze Lieve Heer heeft
het ook niet iedereen naar zijn zin
kunnen maken."

Deken

BRUNSSUM - Het Groene Kruis
houdt opwoensdag 4 april tussen 18
en 21 uur een zwangerschapsmarkt
in het Groene Kruis-gebouw van
Brunssum aan de Kloosterstraat.
Voor iedereen die zwanger is of dat
wil worden, zal door wijkverpleeg-
kundigen, een leidster van een
kraamcentrum en een verloskundi-
ge informatie worden verstrekt over
alles wat met zwangerschap, beval-
ling en kraatntijd te maken heeft. Genoeg over voetbal. Rohs was van ren zilverlinde en een zuileed

oostelijke mijnstreek

Geduld bewoners
Vossekuil is op

’Geenhuurmeerbetalenenzelfonderhouddoen’
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Ronselen

ontmoeting IJJmJULi

Het wordt tijd dat de burgemeester
van Landgraaf een onderzoek in
stelt naar de gang van zaken rond
het stemmen per volmacht. Als hij
dat doet wil de kiezer ook hiervan
op de hoogte gehouden worden.
Maar bij deze waarschuw ik de bur-
gemeester. Want hij spreekt ook
over zijn eigen partijen. Deze party-
en ronselden stemmen in de kienza-
len, bijvoorbeeld op 't Eikske. Dat is
geen 'spielerei. Daarom hoeft er
ook niemand voor de rechtbank ge-
sleept te worden.

LANDGRAAF, J. BERG

Lezing in
muziekschool

Brunssum

Botanische
Tuin open
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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 consumptiebonnen voor ’ 15,-
Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
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
Zij 46 jr., sport., d. blond,
verzorgd uiterl., soms huise-
lijk, soms ondern. Houdt van
gezelligh. ook in gezinsver-
band. Afkomstig uit groen
milieu, is natuur en milieu-
bewust, zkt. dito VRIEND tot
50 jr. en hij wil na plm. 1 jr.
samenwonen en is zo posi-
tief ingesteld dat hij na ver-
loop van tijd weer een
huwelijk aandurft. Alleen re-
act. van mensen die op deze
adv. kunnen ingaan. Br.o.nr.
B-4071 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Café-dancmg WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Woensd. vrijd. za-
terd.
gezellig dansen. Geop. van
woensdag fm zondag.
Weduwnaar 50 jr. zoekt
VROUW voor serieuze rela-
tie ca. 50 jr. 04490-19135.
Jongem. 24jr. gesch. zoekt
kennism. met MEISJE of
vrouw 18 tot 28 jr., event.
vaste relatie, liefst met foto.
Br.o.nr. B-4080, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
J.Man 44 jr. zkt. contact met
VROUW 35-40 jr. v. duur-
zame relatie. Ik heb vaste
baan, voorkeur v. huiselijk
type en af en toe uitgaan. Br.
onr. met foto. B-3483 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Leraar 50 jr. zoekt jongere
VRIENDIN, handicap geen
bezwaar. Postbus 82, 6290
AB Vaals.
Beste HEER, kom jij ook
toevallig niemand tegen
reageer dan eens hierop:
Vrouw zonder problemen-
vaste baan-50 plus z.k.m.
integere evenwichtige
vriend 50-55 jr. Br.o.nr. B-
-4130, L.D, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke WED. zkt. spontane
vent onder J6O jr. HBO niv.
voor LAT rel. Br. m. tel.nr.
onr. B-4132 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks Hoes,
hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert ie-
dere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962. I
Hoi! Ben jij het ook ZAT in
het weekend alleen iets te
ondernemen? Wij zijn een
groepje jongelui, 25 tot 35 jr.
omgeving Nuth en Beek en
zoeken uitbreiding voor
onze (vrij-)gezellige club!
Stuur ons 'n briefje o.nr.
B-4101 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Heer 63 jr. zoekt VRIENDIN,
niet gescheiden of gehuwd.
Br.o.nr. B-4105, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Zoekt u een VRIEND?
Schrijf!! Antw. gegarandeerd
Br.o. nr. B-4107 L.D., Post-
bus3loo, 6401 DP, Heerlen
Vrouw, gesch., 57 jr., zoekt
lieve eerlijke partner tussen
55/62 jr., beslist goed milieu.
8r.0.nr.8-4108, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J. man 32 jr. zoekt k.m. lief
MEISJE tot 33 j. Br.o.nr. B-
-4118, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goed uitz. wed. 56 jr. 1.69
gr. z.k.m. leuke HEER zacht
en eerlijk, die b.v. wand. en
dansen houdt, maar ook
huiselijk is. Lft. 55-59 jr. Om
samen nog wat van het le-
ven te maken door een fijne
vriendschap op te bouwen.
Br.o.nr. B-4121, LD, postb.
3100, 6401 DP Hrl.

2 Zelfst. ongebonden huise-
lijk spontane mannen einde
30 zoeken v. een vaste en
serieuze relatie 2 ongeb.
DAMES om allerlei leuke
dingen samen mee te on-
dernemen. Gezelligheid uit-
thuis, eerlijk en betrouwbaar
staan hoog bij ons in het
vaandel. Br.o.nr. B-4122,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
WEDUWE 66 jr. zkt serieu-
ze vriend om de eenzaam-
heid op te lossen, Br.o.nr. B-
-4124 L.D, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ik zoek DAMES jong of oud
die mee willen gaan op va-
kanties of avondje uit. Na-
tuurlijk tegen hoge vergoe-
ding. Bel verder voor info
04490-23203
WEDUWNAAR 61jr. zkt
kennismak, met nette dame
beslist uit goed mileu. Br.o.
nr. B-4127 L.D, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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.

Erkende Huwelijksbureaus

Eenzaam...Doe er iets aan
Stichting Date brengt u met elkaar inkontakt. 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

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

Consult
K~\j—< Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-Nederland

_|Vu/ voor het Acad., HBO. of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

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

045-740088, Postbus 443, 6400 AK Heerlen.
Mode Totaal

Jaco-Fashion de goedkoop-
ste in VRIJETIJDSKLE-
DING biedt aan: polo's

’ 6,00; spijkerrokken ’ 8,50.
Enorme keus in T-shirts met
print va. ’6,50 enz. enz.
Bergplein 20, Hoensbroek.
045-218058.
Te koop lang wit COMMU-
NIEJURKJE, maat 134. Tel.
045-270110.
Te k. TROUWJURK mt. 36-
-38, mcl. toebehoor, ’ 275,-.
Tel. 04755-2104.

Te k. wit COMMUNIEJURK-
JE, mt. 134 140, (Bruidsh.
Pereboom). 045-711834.
Te k. weg. overcompl. 2e-
HANDS kleding en schoe-
nen i.g.st. Tel. 045-444527.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop donkereiken BOX
en rotan reiswieg. Tel. 045-
-273743.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Jack Bosman

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

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!

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Voor al uw tuinwerkzaamheden
Bel: 04492-4340.

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

DAKDEKKERS-BEDRIJF M.N.J. AdaiTlS

Voor al uw dakwerkzaamheden
Tel. 045-726716

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
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-
gootbekledinq. Gratis offerte

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tek
045-313956.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

Kapper/Cosm.
HARSNAGEL Styliste bij u
aan huis. Nagelverlenging,
nagelversterking. Ook voor
nagelbijters. Bel. v. afspr.
Bel v. afspr. 045-224709.

Wonen Totaal

"Nieuw tapijt"
Kom kijken, kiezen en kombmeren bij Hatéma, uw centrum

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

Nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen

Tel. 045-720741.

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.

Rotan Rentenaar
TenEsschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.
Tweede Paasdag de gehele dag geopend.

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

W^__]__i_i
* 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

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Rentenaar

Interieur
Uw adviseur voor:

Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
Te k. EETHOEK 3/4 jr. oud,
stoelen pastelkleur bekleed,

’ 700,-; 045-727768.
Te k. smeedijzeren SALON-
TAFEL met marmerenblad.
Tel. 045-324812, Hoven-
weide 14, Landgraaf.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL t.e.a.b. Tel. 04404-
-1725.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
Zoekt u 2e HANDS meubels
(veel keus). Kouvenderstr.
208, Hoensbroek
Te k. 1 eiken eetk.; kersenh.
eetk.; ronde eiken salont.;
Formica keukent.; met. ron-
de salont. met marmer bl.;
ronde houten tafel; kastje m.
gl. sch.deuren. 045-712176.
Mooi rundleren BANKSTEL,
bruin, 3-2 zits, ’1.500,-.
045-224370.
Zwaar eiken WANDKAST
als nw. vr.pr. ’ 1.475,- mas-
sief eik. eethoek vr.pr.

’ 1.000,- zwaar eik bankste
vr.pr. ’ 850,-. 045-323830.
Te k. EIKEN Kast, 4 m. lang
rustiek eiken ronde tafel mei
4 stoelen. 045-424043. na
18.00 uur. *

Te k. ronde, massief grenen
EETHOEK ’ 225,-. Tel.
045-740088.

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 fm zaterdag.

Te koop eiken houten KA-
MERKAST 2 jaar oud, z.g.a.
n. breed 245 cm, hoog 200
cm, diep 60 cm, bellen na
18.00 uur. 045-314629.
Te k. 2 witte spijlenbedjes
met hemeltjes dekbedjes en
overtrekken; Box; hoog
campingbedje en 3 eiken
barkrukken. 04405-3749.
Te koop BUREAUTAFEL,
ladenblok, bijpas. kast,
houtfineer. Evt. te bezorgen.
’200,-. 045-313243.
Te k.. nw. AANRECHT 1.80
met formica werkblad en
hangkastje. Giessenstr. 74,
Kerkrade.
SENIORENBED in hoogte
verstelbaar. Spiraal, ook
verstelbaar en matras.
1 mnd. oud. Te ruil 1 diep-
vrieskist van 420 I. voor een
van 175-200 I. Tel.
04492-2825.
Te k. zwart leren bankstel en
massief eiken salontafel, t.v.
-kast eiken secretair met
opzetkast, massief voorfront
Alles in 1 koop ’ 1.000,-.
045-219800.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

ZonnebankenZonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

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

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

Te huur per telef. afspraak Als u ons voor 12 uur 's mor-
ZONNEBANKKUUR met gens belt, staat uw PlCCO-
snelbruinlampen en ge- LO de volgende dag al in het
zichtsbruiner 10 x ’70,-. Limburgs Dagblad. Tel. 045-
Tel. 04498-59379 719966.

Computers

Huur voor ’ 76,- p.mnd.
een complete sanyo MS DOS AT 286

öW' diskdrive ruimte voor 3V2" 20 MB Hard-disk
CGA- Hercules monitor.

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

B.C.E. Huismerk
B.C.E. KT, 640 KB, 20 MB, 5,25', MON ’ 1.895,-
B.C.E. AT, 1 MB, 5,25", 20MB, MON ’ 2.695,-
Philips AT, 3,5", 20 MB, MON ’ 2.895,-
AMSTRAD portable computer, 512 KB ’ 1-.595,-
Metportable ’ 1.795,-

Prijzen inclusief BTW, verzending en garantie.
Bestel nu en bel: 020-203239.

Opgelet, Amiga!
Semi-professioneel

GENLOCK voor de AMIGA
2000, zéér uitgebreide be-
dieningen, geschikt voor

VHS en Video 8. ’ 1.575,-.
Volautomatische DIGITI-

ZER en DIGIVIEUW 4.0 en
RGB-encoder naar VHS en
S-VHS en videoprocessor,

’ 1.475,-.
Tel. 045-214259.

Te k. COMMODORE 64 met
Ewing dos, speeddos uitbr.,
2x drive 1541, joysticks,
muis, plm. 1000 spellen,
Eprom brander en wisser
256 K uitbreidingskaart en
Eprom's, tel. 045-416494
Te koop COMMODORE 64
met diskdrive, veel prgs.,
joystick. Tel. 045-222956.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

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 appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Ruton koel/
diepvries kom-

binatie, 290 liter
type 304 geen
998,- of 798,-

-maar 598,-
Maar ook: Droogautomaat,
5 kg. inhoud, elektronische
instelling, links en rechts
draaiend geen 998,- of

648,- maar 498,-. Maar ook:
Zanker wasautomaat type
7080, 5 kg. inhoud, 800 toe-

ren geen 1098,- of 898,-
-maar 598,-. Maar ook: Mag-
netron, type 105, 7 liter in-
houd geen 498,-of 348,-

-maar 198,-. Maar ook: Za-
nussi inbouw diepvrieskast
met voorvriesvak, 4 lades

geen 1298,- maar 598,-. En
nog veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’ 175,-. Na
18 uur 045-725595.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Weg. inbouwkeuken Indisit
GASFORNUIS te k., 8 mnd.
oud, vr.pr. ’ 375,-. Tel. 045-
-425802 (na 18 uur).
Te koop: KEUKENMACHI-
NE ’ 50,-; Haircrimper
’25,-; Koffiezetapp. ’ 15,-;
Pocketcamera ’ 10,-. 045-
-719736. .

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S, kleuren TV's, v.a.
1982 en stereo-torens. Tel.
04406-12875.

Foto/Film
Voor VIDEO-OPNAMES
voor trouwpartijen enz. Tel.
04406-13058 'Literatuur
Te k. gevr. CATALOGUS
v.d. European Fine Art Fair
1990. Tel. 04920-43791

Uitgaan

Heropening
zaterdag 31 maart

open v.a. 16.00 uur.
café Wilhelmina,

Pannesheiderstr. 30,
Bleyerheide.

Beleefd uitgenodigd Appi.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.

CV. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Levering VR-HR ketels.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
GITAARLES? Voor jong en
oud, in alle stijlen. Bel Paul
Gerards, 045-251598.
Te koop mooie Rock Ola
JUKE-BOX plm. 1970, i.g.st
pr. ’ 1.200,-. 045-424981.
Te k. Module Pearl DRUM X
8 prog., ’950,-; Octaped
’750,-. 045-721584.
2 kl. SALONVLEUGELS 1
kl. wit en 1 kl. bruin, zeer
mooi, pr. per st. ’ 4.600,-
-met garantie; 1 piano kr.
snarig, zeer mooi instrument
’1.850,- met garantie. Te
bevr. Mauritsweg 93, Stem
of tel. 04490-34087.
Te k. Technics KEYBOARD
K 700, V/2 jr. oud. Pr.

’ 1.900,-. Tel. 04406-13202
Te k. ROLAND-BOSS ste-
reo, 8 kanaals mengpaneel
BX-8 vor orkest etc. van
’1.012,- voor ’575,-. Tel.
045-712887.
Te k. electr. ORGEL Odeon
de luxe m. rythmic, bankje
en hoofdtel. i.z.g.st. ’ 950,-.
Tel. 045-419703.
Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.
Te k. SAXOFOON en tuba,
nieuw. Tel. 09-3241811472.
Te k. prachtige Yamaha
PIANO, witte hoogglans, als
nw. nw.pr. ’ 8.700,-, nu

’ 6.000,-. Tel. 04405-3749.
Te k. CORG M 1, Akai MPC
60, 2x Tannoy DTM 8,
FC567 prof. cass.deck Tel.
04450-1372.

Gezocht BASIST voor R & B
band te Geleen met ervaring
Tel. 04490-53347, na 18 u.
Te k. electr. ORGEL Emi-
nent 500 met ritme-box. Vr.
pr. ’ 1.500,-. Tel. 045-
-462677, na 17.00 uur.
Te k. PIANO, merk Petrof, kl
bruin, bwj. '79, i.g.st. pr.n.o.
t.k. 045-311684.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
Weg. omst. te koop 3 mnd.
oude PIANO pr.n.o.t.k. Tel.
045-323171.
Gezocht FUNCKY-gitarist
met zang, 100% inzet, eig.
initiatief en improvisatie.
Tel. 045-715988.
Te k. JUKEBOX, merk See-
bufg bwj. plm. 1970 i.z.g.st.
pr.n.o.t.k. Heideveldweg 9
D, Heerlen, na 18.00 uur.
Stereo BANDREKORDER
Akai, 4000 DS, pr. ’ 100,-.
tel. 045-272006
Met spoed gevraagd BAS-
SIST(E) voor dansorkest.
Tel. 045-310512.
Te k. electr. GITAAR
Westone Thunder II met
doorlopende hals, mcl. kof-
fer ’450,-; Yamaha Ver-
sterker, 100 Watt ’700,-
-samen voor ’1.050,-. Tel.
045-741467.
YAMAHA-Electone, MR-
-700 Met midi, 3 jr. oud, nw.
pr. ’ 9.000,- nu ’ 4.500,- en
expander Kawai KIR, 5 mnd
oud, nw.pr. ’1.400,- nu
’BOO,-. Tel. 045-215140.

Kunst en Antiek

Eerste grote antiekbeurs
te Hoensbroek

In het M.F.C. Gebrook, Prinsenstraat 12
Zaterdag 31 maart van 13.00-17.00 uur

Zondag 1 april van 11.00-17.00 uur
Er is ruime keuze in diverse meubelstijlen en kleingoed.

exclusiefCopieQntiek^
-^_a________^ Opvullendaanbod vun

TEsflTfeïiï j 11] prachtig! coiiectiemussie]
■MF |n H «*c« nic»(Jt'/ivi ii diverse
KPij"- —I ||l—J|H gloedvolletinten.

mooieaisortbttetu.

ZONDACSOPEN!

BETER MEUBEL
Baan naar Öree t27 3572 BELGIË Tal 39 321163360;

Te k. ant. Mech. EETHOEK
’1.400,-, ant. bed ’350,-.
Tel. 045-424857.
Te k. hoge antieke JACHT-
KAST ’2.500,-. Tel. 045-
-721740.
Te k. ANTIEKE eiken slaap-
kamer m. wast. en nacht-
kastje; tev. enkele schemer-
lampjes. Tel. 045-444527.

ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, to. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!
ANTIEKHANDEL Bastiaans
zondag 1 april geopend van
12.00-17.00 uur. Oa. meu-
bels, lampen, kristal, aarde-
werk, porcelein, curiosa enz.
Kon. Emmaplein 16, Maas-
tricht
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
Weg. verh. rest partij AN-
TIEK van alles en nog wat,
voor dump-prijzen. Tel.
045-222471
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze27 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.

Aang. orgin. LODI
tafel m. bijbeh

’ 2.250,-. Tel. 045-:

Als u ons voor 12 ui
gens belt, staat uw
LO de volgende dag
Limburgs Dagblad.'
719966.

Braderieën/Markten
Zaterdag 28 april a.s.

grote vrije markt
rondom Makado-Beek (alléén voor particulie

Voor ml. 04490-74669.

Snuffelmarkt te Gronsvek
Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei in de Ten

Gronsveld. Uitsluitend voor particulieren. Openir
van 11.00 - 18.00 uur. Informatie reserven

Tel. 04408-1908.
Org. Sup. Ver. Kon. Harmonie Gronsvelc

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

Met een PICCOLC
Limburgs Dagblad
uw oude spulletjes
kwijt. Piccolo's dof
wonderen... Probe<
Tel. 045-719966.

Te koop gevraagd
Wegens grote vraag hebben wij interesse

* goede GEBRUIKTE POLYESTER SPEEDBC
SPORTBOTEN en KAJUITBOTEN met binnenb<

buitenboordmotoren.
* goede gebruikte BUITENBOORDMOTORE

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

Wij kopen GOUD,
zilver. Wij betalen
geld! Verseveld, Sa
80A, Heerlen. 045-7
POSTZEGELS en
aan- en verkoop,
gelhandel Kern Loei
Kerkrade-W. 045-41
DAMESFIETS met l
in staat van nw. T
319646, b.g.g. 045-
WINKELRESTANTE
restpartijen. Tel.
210830. Fax 043-21
Gevr. el. TREIN en
bij voorkeur Markl
Fleischmann of
Express. Tel. 04490
Te koop gevr. AAf1
WAGEN tot ’ 25C
knappen geen bezw.
045-312189.
De beste prijs voor
ZEGELS, munten, c
ansichtkaarten.
Nrd. 208, Hoensbro
045-212371.

Diversen

Kleine Ondernemer
voor 'n deskundig MILIEU- en veiligheidsadvies

aanvr. Hinderwetverg.) Bel. 045-714627 na 14.0

Sierpleister reinigen
snel en efficiënt zonder schrobben en klieder

Huur de Clean Fix bij: Mesterom - Bunde, Pr. Iren
Tel. 043-645959

Te koop panklare
halve varkens
04743-1216.

Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Te koop SCHAARWAGEN
op zwenkwielen; 2 tuindeu-
ren; 2 binnenschuifdeuren; 2
Louvre kastdeuren; 2 tui-
melramen; siersmeedijzer
voor raam van 76x54 cm;
pikhouwelen. 04409-1350.
GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
Te koop 6 BEWEGINSBAN-
KEN vlg. Dr. Stauffer con-
cept, t.e.a.b. 045-229708.
Te k. bovengr. OLIETANK
1500 I, mcl. pomp, ’350,-.
045-314218.
Nw. MOUNTAIN-BIKE nw.
pr. ’ 1.000,- vr.pr. ’700,-;
stereo-inst. radio, platensp.
en dubb. cass. deck met
spec. rolkast, 1 jr. oud

’ 450,-; Philips spelcomp.
met spellen, ’ 300,-. 045-
-417551.
Te k. 2z.g.a.n. C.T.C.-4300,
Television-camera I.T.C.
Ikegami voor bewakings-
systeem, lens F 1.6, 16 mm.
Vr.pr. per stuk ’ 350,-: 045-
-444294.
HORECA opgelet!! te koop
2-drs. roestvrijstalen' koel-
kast, z.g.a.n. afm. 2.20 hoog
1.45 breed, 97 diep, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-211793
b.g.g. 04499-1293.
PORNOVIDEOCASSET-
TES te k. va. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31,
Sittard. Maastricht, Via Re-
gia 105 (Brusselse Poort).
Ook verhuur.

Te k. WASDROGER
z.g.st.; 3-delige grene
grenen bankstel 3-2'
tafel; tev. kamer en k
hanglamp. 045-45732
Te k. Mini-cooper or
len, tevens HEREN
Tel. 04459-1473.
GENEZING van kW
ziekte. Voor ieder pr'
is er een oplossin
Ralph J.W. Salomon.
bus 5460, 6130 PL S
Te k. Feama EXPRÖ
groeps, no stop koffie!
ontharder, afkloplade.
vr.pr. ’ 6.500,-. 043-2
na 18.00 u. 043-252&
Te k. SCHRIJFMAJmerk Adler nw. pr. f'
nu ’ 200,-. Tel. 045-2
Singer NAAIMA'
Samba super 6,
’550,-. Tel. 045-753 J
Te k. zwarte KLEEf
met spiegel, 3 schuift*
3.00 x 2.20 mtr., 4 mn'

’ 1.000,-; Teutonia 'wagen, veel gebr.
grijs, 5 mnd. oud, a^vr.pr. ’330,-. 0445'
of 045-464172.
DOUANEPETTEN, "
palen, slagboom, gef'
gar. 045-272811, 0
shop Hobby. 1
MARKTLIJST 1990^over 3.000 jaarmarkt'
braderieën. Vakblad
marktkooplui in 5
Jaarabonnement
Bestel: 085-459031. J
Te k. ROEI-FITNES^chine Sony bandre"
met losse speakers-
-045-270901. J
Te k. 14 k. HANGEP'
briljanten 0.27 k. en "■safieren. van ’ 1250.'

’ 450,-. Tel. 045-7505;

MeubelenflqPjZ^met finesse
Deze verfijnde kollektie zitmeubelen met lederen

of stoffen bekleding is nieuw bij Woonkultuur.
Ze beantwoordt volledig aan onze strenge eisen inzake duurzaamheid

en zitkomfort. De vormgeving toont onmiskenbare klasse en staat
open voor kombinaties zowel in de moderne als in de klassieke

richting. Kleuren en motieven bekoren door hun subtiliteit.
Woonkultuur heeft voor u een komplete afdeling Noblesse ingericht,

, met de zitmeubelen, de accessoires en de bijpassende dekoratie.
Een belevenis !

ledere zondag open van 10 tot 18 uur. ZUtendaal

W woonkultuur
MaUchi/V-O-^f Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.óg^^vaTCbïrg Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.

ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Autobaan .1
SS?utenrÏÏaSen' Levering franco aan huis zonder grenskoste'
. __



Betaald
voetbal

eredivisie

Fortuna Sittard - Den Haag 2-1
PSV 27 16 6 5 38 83-31
Ajax " 26 14 8 4 36 49-19
RodaJC 27 13 9 5 35 45-29
Vitesse 27 13 8 6 34 44-25
Fortuna Sittard 28 813 533 29-22
FC Twente 27 11 10 6 32 33-33
RKC 27 12 7 8 31 38-33
Groningen 27 9 11 7 29 38-33
Volendam 27 11 7 9 29 36-32
Den Haag 27 10 6 11 26 50-53
Sparta 27 10 5 12 25 38-46
Feyenoord 27 6 12 9 24 37-39
FC Utrecht 27 7 9 11 23 22-36
MVV 27 7 9 11 23 33-50
NEC 27 5 10 12 20 27-49
Willem II 27 6 7 14 19 31-41
Den Bosch 27 3 12 12 18 19-37
Haarlem 27 3 5 19 11 18-62

Vandaag 19.30 uur:
Haarlem-N EC
BW Den Bosch-Willem II
Groningen-Roda JC
Morgen 14.30 uur:
Feyenoord-Ajax
Vitesse-PSV
RKC-MVV
Volendam-Twente
Utrecht-Sparta

eerste divisie
PEC Zwolle - DS "79 1-0

PEC Zwolle-DS'79 1-0(0-0) - 71. Roelof-
sen 1-U. Scheidsrechter: Modderman.Toeschouwers: 1750. Bijzonderheid:
wedstrijd begon vijf minuten te laat
doordat DS'79 op weg naar Zwolle ineen file terechtkwam.

SVV 29 21 5 3 47 56-18NAC 28 14 8 6 36 45-28
VVV 30 11 12 7 34 44-34Heracles 29 13 6 10 32 33-37
Eindhoven 29 11 8 10 30 50-49
Veendam 29 11 8 10 30 39-41
PEC Zwolle 31 8 14 9 30 29-28AZ 28 11 7 10 29 42-36
Graafschap 29 10 9 10 29 42-38
RBC 28 9 10 9 28 33-34
Helmond Sport 29 10 8 11 28 42-44
Cambuur 30 8 12 10 28 37-42
Wageningen 29 8 11 10 27 36-38Heerenveen 30 10 7 13 27 35-42
Emmen 28 8 10 10 26 40-41
GAEagles 28 10 6 12 26 35-38Telstar 29 8 8 13 24 42-55
Excelsior 29 5 12 12 22 30-44
DS'79 30 5 9 16 19 37-60

Heerenveen, SVV, NAC en Wageningen
periodekampioen.

Vandaag 19.30 uur:
AZ-RBC
NAC-Graafschap
Heracles-Wageningen
GA Eagles-Heerenveen
Helmond Sport-VVV
Eindhoven-Emmen
Cambuur-Excelsior
SW-Tebtor

buitenland
BUNDESLIGA
Dortmund - Mannheim 2-0
Dusseldorf-Homburg 1-0

Vandaag 15.30 uur:
Werder Bremen-HSV
Nürnberg-FC Koln
Monchengladbach-Karlsruher SC
Kaïserslautem-Baver Uerdingen
Bayern-Vfß Stuttgart
Bayer Leverkusen-Bochum
St. Pauli-Frankfurt

TWEEDE BUNDESLIGA
Alemannia Aken-Braunsweig 1-0

FRANKRIJK
FC Nantes - AS Monaco 0-0

BELGIË
Vanavond 20.00 uur:
Anderlecht-KV Mechelen
Lokeren-AA Gent
RC Mechelen-Germinal
Antwerp-Club Brugge
Waregem-Liersc
St. Truiden-Standard
Cercle BruggeKV Kortrijk
Beerschot-SC Charleroi
Morgen 15.00 uur:
Club Luik-Beveren

groningen-roda
Vanavond 19.30uur
Scheidsrechter: Bakker

Groningen (opstelling): l.odewijks.
Boekweg. Veenhof. Van Dijk. Wilson.
Olde Riekekrink. Holband. Roossien.
Eykelkamp. Meijer. Van dei Duin.
Roda JC (selectie): Bolesta. Smits. Ver-
hagen, Trost. Fraser, Hanssen. Broe-
ders, Groenendijk. Van Loen. Van de
Luer. Diliberto. BlattieT, Van de Waart,
Boere. Haan. Van Leendere.

rkc-mvv
Morgen 14.30 uur:
Scheidsrechter: Blom
RKC (opstelling): Teeuwen. Treffers.Joore, Gouda. Brard, Hutten. Jalink.Moniz. Bogers. Hoekstra. De Wijs.MVV (selectie): De Haan. Linders. Arts.Van Bergen-Henegouwen. Verbeek. C.
Quaden. Delahaye. Smeets. Uitman.
Vincent. Lanckorh. Franeois, Van de
Boogaard. Benneker. M. Quaden. Bou-
mans, Meijers. Geschorst: Thai. Gebles-
seerd: Driessen.

helmond sport-vvv

Vanavond 19.30 uur
Scheidsrechter: Egbertzen

Helmond Sport (selectie): Zwart. Van
Kilsdonk. Landsbergen. Keijzers. Kre-
kels. Meeuwsen. Van den Dungen,
Lindhout, Schuman, Kraus. Van der
Horst, Coort. Arends.
VVV (opstelling): Rooks. Van Mierlo,
Verberne. Polman. Rutten. Peters. De-
rix. Korsten. Van Aerts. Stewart. Van
Straalen Wisselspelers: Hermkes, Pas.
Wolter, Raijer. Bovee. Geschorst: Graef,
Driessen. Geblesseerd: Nijssen. Rey-
nierse. Lenkens, Rijnink.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

In het soms adembenemend span
nende duel hield de Brokking-bri
gade stand door veelvuldig te com
bineren op tempo. De hoge power

„Cuba is momenteel de onbetwist
sterkste ploeg van de wereld. Van-
daag zitten we dicht tegen die jon-
gens aan. Ik ben dik tevreden", oor-
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Adembenemend

HAARLEM - Nederland en Cuba
leverden gisteravond in Haarlem
een fascinerend volleybalgevecht.
Vooraf stond alvast dat beide teams
vanavond in de finale van de Haar-
lemse Volleybalweek opnieuw te-
genover elkaar staan. Desondanks
ging beide teams voluit. Oranje was
ruim tweeëneenhalf uur gelijkwaar-
dig aan het supersextet van coach
Orlando Samuels; 1-3 (17-15; 15-17;
11-15; 14-16).

deelde bondscoach Harry Brok-
king. Nederland verloor de slijtage-
slag mede door het uitvallen van
eerste spelverdeler Peter Blangé
met een lichte enkelblessure in de
openingsset. Een periode die met
een service-ace van Ron Zwerver
nog werd weggekaapt: 17-15. Ver-
vanger Avital Selinger speelde als
regiseur een sublieme partij. Het
compenseren van zijn geringe
bloklengte door het overige vijftal

vrat evenwel zoveel energie dat Ne
derland in de eindstadia van de vol
gende set kracht en nauwkeurig
heid te kort kwam.

Oranje tart Cuba
aanval langs de buitenkant werkte
minder effectief tegen het Cubaanse
blok. In tegenstelling tot de Caïribi-
sche springveren zelf, die in Joel
Despaigne op dit pure krachtonder-
deel een zelden af te stoppen veilig-
heidsklep hadden.
Waareerder in het toernooi Tsjecho-
slowakije en de DDR tegen de Ne-
derlandse netverdediging weinig
kans hadden, ramde Despaigne er
simpelweg dwars doorheen. Met
name in het laatste bedrijf. Daarin
veroverde Nederland een 11-6 voor-
sprong met snelle scores door
Henk-Jan Held. De marge bleek on-
voldoende. Cuba demarreerde on-
weerstaanbaar in een fase dat de in-
spanningen aan Oranje-kant hun
conditionele tol gingen eisen: 14-16.

Fascinerend volleybal in Haarlem

IJshockeyteam knapt
af op Zwitserland

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

ENSCHEDE - Marcel Peeper is in
Enschede geopereerd aan de dub-
bele beenbreuk, die hij woensdag in
Kiev opliep tijdens zijn eerste inter-
landwedstrijd voor Oranje tegen de
Sovjetunie. De ingreep, die werd
uitgevoerd door de clubarts van FC
Twente Pieter Vierhout, is geslaagd.

Marcel Peeper:
operatie geslaagd

HILVERSUM -. De Europacup
I-wedstrijd AC Milan-Bayern Mün-
chen wordt woensdag 4 april door
de NOS rechtstreeks uitgezonden
op Nederland 3. Het is de eerste
wedstrijd in de halve finales van het
EC-toernooi voor landskampioe-'
nen. De rechtstreeks uitzending van
de wedstrijd begint om 20.25 uur op
Nederland 3. Later op de avond(om
23.15 uur) zal Studio Sport op Ne-
derland 3 verslag doen van het
Europacupvoetbal van die avond,
met uitslagen en flitsen van de ove-
rige wedstrijden.

Milan-Bayern
direct op TV

De slotfase van de tweede periode
was tumultueus. Collard en de
Zwitser Brasey raakten slaags. Bei-
de mochten van de zwak leidende
Oostduitse scheidsrechter voor
twee minuten naar de strafbank.
Nadat Ton zijn team naar een 5-1
voorsprong had getild, raakten de
gemoederen opnieuwverhit. Bij het
verlaten van het ijs gingen Nico van
Galan-Last en de Zwitser Vrabec op
de vuist. Andere spelers bemoeiden
zich met de vechtpartij in de smalle
doorgang. Coaches en officials van
beide ploegen moesten ingrijpen. In
de derde periode rondden de Zwit-
sers de overwining af op 6-1. De
Limburgse doelman Walenciak
speelde een goede wedstrijd, maar
ging bij twee treffers niet vrijuit.

wist met de eigen kansen geen raad,
ofschoon er beduidend meer vaart
in het spel zat als Collard en Stoe op
het ijs kwamen.

Het slot van de wedstrijd lever-
de een aantal 'onvriendelijke'
tonelen op en een reeks fikse
vechtpartijen tussen de spelers
van beide teams.

MEGEVE - Het Nederlands ijs-
hockeyteam verloor ook zijn
tweede wedstrijd voor het B-we-
reldkampioenschap in Frank-
rijk. Tegen Zwitserland werd
het 1-6 (1-2, 0-3, 0-1). Oranje
maakte veel verdedigingsfou-
ten, die door de Zwitsers be-
kwaam werden benut. Coach
Larry van Wieren: „We zullen in
de rest van het toernooi ook veel
agressiever moeten spelen,
want daaraan schort het vooral."

De 2-1 achterstand die Nederland
in de eerste twintig minuten opliep,
was te wijten aan onzorgvuldig in-
grijpen door de verdediging. Op-
nieuw vertrok Risto Mollen als eer-
ste naar de strafbank vertrok. In de
vijfde minuut verhuisden de verde-
digers Van Gerwen en Geesink naar
de strafbank, maar de voortreffelijk
opererende doelman Walenciak
voorkwam grotere schade. Neder-
land werd iets brutaler, won de
meeste persoonlijke duels en open-
de door Theo van Gerwen, op aan-
geven van De Vries en Morisson, de
score: 0-1. Na de Zwitserse gelijk-
maker kwam Oranje weliswaar op-
nieuw aan de leiding, maar nu vie-
len er gaten in de verdediging.'
In de tweede periode ontliepen bei-
de teams elkaar weinig, maar de
Zwitsers waren produktiever met
twee treffers van Ebele in de derde
en zestiende minuut: 4-1. Oranje

Met ’Haagse bluf’ naar 2-1 overwinning

Fortuna veert op na rust
ZURICH - Guus Hiddink, trainer-
/coach van PSV, mag van de tucht-
commissie van de Uefa twee wed-
strijden zijn ploeg niet vanaf de
bank begeleiden. Hij moet de twee
eerstvolgende Europacupduels van
PSV vanaf de tribune volgen. Hid-
dink kreeg die straf, omdat hij tij-
dens de thuiswedstrijd van PSV te-
gen Bayern München de arbitrale
beslissingen herhaaldelijk bekriti-
seerd had.

Guus Hicklink naar
tribune verbannen

door fred sochacki
>ITTARD - Pas Toen Fortuna Sittard zich tegen FC Den Haag
'ezon op zijn specifieke kwaliteiten, keerde hettij. Het gewilli-
'e slachtoffer van voor de pauze werd na de hervatting een ge-
ogde tegenstander. Fortuna vocht weer voor wat het waard
pas en voor Europees voetbal. Dat gevecht brak de weerstand[n de voorsprong van FC Den Haag en bracht hoop, die eigen-
fjk voor de pauze al verloren was.

Poor het wegvallen van Duut waren
«e weer verplicht tot omzettingen,
fe organisatie klopte van geen
|ant. Door wat omzettingen en het
prfecte spel van Marcel Liesdek
|°nden we achterin ons evenwicht
P konden we gaan denken aan acti-
fteiten voorin."

{Vecht het maar uit", was het con-
PSrie waarmee Coach Han Berger
Rn spelers uit de pauze stuurde.l*-r bleef ons weinig anders over.

Fortuna Sittard - FC Den Haag 2-1 (0-1)- 5. Leras 0-1 (strafschop), 49. Reijners
1-1, 86. Clayton 2-1. Scheidsrechter:
Uilenberg. Toeschouwers: 3500. Gele
kaart: Hoekman en Adam (FC Den
Haag). Custers (Fortuna).
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Lies-
dek. Boessen, Mordang. Barmentloo,
Reijners, Van Helmond. Brusselers (82.
Winkelmolen), Farrington (72. Clayton),
Custers.
FC Den Haag: De Jongh. Abbenhuis,
Adam, Tsjin-Asjoe, Gentile, Van der
Laan, Lems, Grünholz (60. Lindenaar),
Schellevis, Otto, Hoekman (85. Danen).

vooralsnog slechts een vrome wens.
Een wens die de groep van HanBer-
ger slechts zelden kon vertalen naar
het spel binnen de lijnen. Totdat er
in de rust de vinger op wat zere
plekken werd gelegd. Enkel Ri-
chard Custers kwam twee keer in de
buurt van de FC Den Haag-doel-
man. Acties die voor Ricardo de
Jongh enkel een welkome onder-
breking voor de saaie serie terug-
speelballen bleek.

r» dat terwijl deze ontmoeting zo
'^gelukkig begon voor de thuis-zeg. Welgeteld vijf minuten en
ï^n onbesuisde actie van René
fessen had FC Den Haag nodig
■JJ 1» de plannen van Fortuna in de
*ar te sturen. Maessen haalde Har-
-2 van de Laan omver en Cor Lems
rjocht van scheidsrechter Uilen-

vanaf de stip raak schieten.
dat moment reeds was Fortu-

Ja de draad kwijt. Den Haag sloot
?e linies en maakte veelvuldig ge-
"jliik van de buitenspelval. Als de
">ood aan de man kwam, zocht de
Woeg van Co Adriaanse heil in de te-
y'gspeelbal op doelman Ricardo de
L°ngh. De wedstrijd werd er niet
j*terop en de thuisploeg bleek niet
f
n staat een omwenteling te force-

Phgelukkig

De hulpeloosheid waaraan de For-
tuna-aanval voor de pauze leed,maakte na de hervatting plaats voordaadkracht. FC Den Haag, in slaapgesukkeld door het gebrek aan be-
proeving, werd binnen vier minutenmet derauwe werkelijkheid gecon-fronteerd. Geert Brusselers raakteeerst nog de paal, waarna RogerReijners wel het net vond. Voor dewedstrijd een prima zaak. Het duelwerd er een stuk levendiger door,
vooral ook omdat geen van de ploe-genzich bij een gelijkspel neer wen-
ste te leggen.

daarvoor ontbrak de bezieling die
f^nk Duut op dergelijke momen-
*°- aan de dag weet te leggen.Duut
''in de lappenmand en met zijn uit-c nakeling leek Europees voetbal

Clayton
Uiteraard had Berger weer het ge-
luk dat hem de laatste" weken
slechts zelden in de steekheeft gela-
ten. Tegen Roda JC wisselde hij
Farrington voor Clayton en Farring-
ton forceerde de beslissing. Nu
moest Farrington plaats maken
voor Clayton. Ook nu weer had Ber-
ger ,een gouden hand. Drie minu-
ten voor tijd kapte Clayton zijn te-
genstander uit en schoof de bal
voorbij doelman De Jongh.

AKEN - Met Eckhardt Krautzun op
de bank als nieuwe trainer won Ale-
mannia Aken de thuiswedstrijd te-
gen Eintracht Braunschweig met
2-0. De doelpunten waren van
Schneider (twintigste minuut) en
Delsepich, die in de zeventigste mi-
nuut een strafschop benutte. Of-
schoon er na de trainerswisseling
deze week, waarbij de Turk Mustafa
Denizli werd vervangen doorKraut-
zun, geen sprake was van een echt
schokeffect, behaalde Alemannia
voor vijfduizend toeschouwers een
verdiende zege. Vooral in verdedi-
gend opzicht maakte het in degra-
datiegevaar verkerende Alemannia,
geen overtuigende indruk.

sport in cijfers

Verdiende zege
Alemannia Aken

Drafentrainement-Prijs: 1. Duran S (W.
Duivenvoorden) km.tijd 1.21.4; 2. Dream
Mereveld; 3. Carthamus. Winn. 9,70; pi. 1,30.
1.10, 1,10; koppel 7,10; trio 166,20.

Applaus voor de hengstenHan Berger recapituleerde: „Die
tweede helft was duidelijk in onsvoordeel. Het leek wel of FC DenHaag na de hervatting de tol voorhet hoge tempo moest betalen Om-
dat de opbouw van achteruit mise-rabel was, had ik de spelers op het
hart gedrukt met lange ballen deweg naar het FC Den Haag-doel tevinden. Pompen of verzuipen. Hetwas een open wedstrijd en voor ons
was het duidelijk dat er een winnaar
uit te voorschijn moest komen. Wij
waren uiteindelijk de betere vech-
ters".

SCHAESBERG - Voor een goed ge-
vulde tribune presenteerden ach--
tien draver-dekhengsten zich gister-
avond aan de bezoekers van de draf-
en renbaan in Schaesberg. Vooral
Surrogate, Zeus Boekelte en Uno
Hazelaar kregen veel bijval. De laat-
ste maakte nog reclame voor zich-
zelf dankzij twee van zijn nakome-
lingen. Hij tekende voor het vader-
schap van de winnaar in zowel de
eerste als de tweede koers. De
avond stondverder in het teken van
de verrassingen. De meeste favorie-

ten gaven niet thuis wat veelal hoge
uitbetalingen tot gevolg had.
Hengstenstation-Prijs: 1. Early Six (W. Ve-
lis) km.tijd 1.23.9; 2. Enjoi d'Honte; 3. Eric
Dean. Winn. 3.80; pi. 1.90, 1.80. 2,60; koppel
13,70; trio 186.30.
Opfokbedrijf-Prijs: 1. Excellent Hazelaar
(J. van Koolwijk) km.tijd 1.23.1; 2. Delius
van Troje; 3. Ninni Hanover. Winn. 2,20; pi.
1.00, 1,00. 1.00;koppel 1,60; trio 17.10.
Paardenfokkerij-Prijs: 1. Clay Broline (H.
Grift) km.tijd 1.21.7; 2. Duivel; 3. Elma Bui-
tenzorg. Winn. 6.90; pi. 2.30, 1,70. 1,70; kop-
pel 65.70; trio 730.10.
Rijschool-Prijs (Iste afdeling): 1. Commer-
cie (H. Grift) km.tijd 1.20.5; 2. Keystone
Pompeii; 3. Agostinho Mendel. Winn. 2,80;
pi. 1,10. 1,00, 1,80;koppel 2,70; trio 31.50.
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Clayton vierde zijn feest. Hij was
buiten de ploeg gehouden; het was
zijn wraak. Wraak van iemand die
bezig is aan zijn laatste Fortuna-sei-
zoen. Twee weken geleden info-
meerde Bristol City naar de Brit. „Ik
heb er verder niets meer van verno-
men", aldus Clayton. „Duidelijk is
echter dat ik na dit seizoen terug-
keer naar Engeland. Dat staat voor
mij vast".

WIELRENNEN

Tesse-la-Madeleine. Ronde van Normandië
voor amateurs, vierde etappe, Cherbourg
naar Tesse-la-Madeleine (197 km): 1. Idanov
4.54.07; 2. Garcon op 2.55; 3. Frebert 2.58; 4.
Goens zt; 5. Vivien zt. Klassement: 1. Ida-
nov 15.29.31: 2. Berzin op 2.59; 3. Aulnette
3.06; 4. Moller 3.08; 5. Ruud Poels 3.10.

" Roger Reijners scliiet Fortuna naar 1-1. Het pad naar de overwinning is geëffend. Foto: PETER ROOZEN

'(ADVERTENTIE)

Ook voor komplete
slaapkamers

(donderdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

Rijksweg Zuid 78, Geleen
Tel. 04490-54310
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MAASTRICHT - Zonder de ge-
schorste Reginald Thai en de ge-
blesseerde Hans Driessen zal MVV
morgenmiddag in Waalwijk tegen
het moeilijk bespeelbare RKC pro-
beren een eind te maken aan de ne-
gatieve nederlagenreeks van de
laatste weken. Hoewel aanvoerder
Robbie Delahaye nog altijd veel
hinder heeft van zijn geblesseerde
voet, gaat MVV-trainer Vergoossen
er vanuit, dat hij er vanaf de aftrap
bij is.
Vergoosen: „Delahaye heeft giste-
ren met een bandage rond de voet
getraind. De test was positief. Zijn

door bert groothand
Vervolg van voorpagina

" Thijs Libregts, een-
zaam en alleen voor de
'aftrap' van het kort ge-
ding. Hij behartigde zijn
zaak- echter met grote
strijdvaardigheid.Thijs Libregts wil zonder

onruststokers naar WK

’Ik

durfdeconfrontatieaan’
geuit en dat zondagavond in het
'Hilton-beraad' een unaniem be-
sluit was genomen.

Van onze sportredactie

EHC kan
zich veilig

spelen
Van onze medewerker

Beide heren stonden gisteren dus
weer in het beklaagdenbankje. Dit
keer voor de Bossche president mr
Pijls. Coerver en Vreuls voerden
beiden persoonlijk het woord,
waarbij ze dezelfde verdediging
aanvoerden als destijds in Maas-
tricht en verklaarden alle strafbare
feiten te hebben uitgevoerd in op-
dracht van de toenmalige voorzit-
ter Gouder de Beauregard. Daar-
naast gaf de verdediging meerma-
len aan, dat de voorzitter slechts
een boete van 1500 gulden had be-
hoeven te betalen en hierna, mede
wegens een uiterst zwakke gezond-
heid, was ontslagen van verdere
rechtsvervolging.

& dertien keer., De Italiaanse
'stelling voor het oefenduel in
izel is: Zenga, Bergomi, Baresi,
>rri, Maldini, De Napoli, Gian-
-li, Marrochi, Donadoni, Carne-
le, Schillaci.

I van vier maanden. Trainer
peglio Vicini geeft de 25-jarige
Ciliaanse spits van Juventus» reddende engel een kans in
basis, omdat hij de grote ont-

Kking is in de competitie als
"t om scoren gaat. In de hoogste
ksse scoorde Schillaci tot nog

fVSEL - Salvatore Schillaci
ag vandaag tegen Zwitserland
f debutant in de nationale voet-
ttploeg van Italië een eind ma-
ft aan een doelpuntloze perio-

alvatore als
edder

Het andere twistpunt tussen pro-
cureur-generaal mr Franken van
het Openbaar Ministerie en de ver-
dediging betrof het begrip 'feitelijk
leiderschap. „Of het hier nu meelo-
pers betreft of de werkelijke lei-
ders, is eigenlijk niet zo belang-
rijk," probeerde mr Franken een
parallel te trekken tussen de Roda-
zaak en een affaire in Arnhem.
„Een tijdje geleden is er in Arnhem
een zaak geweest waarin twee mee-
lopers van Janmaat werden ver-
volgd. Er is toen bepaald dat het
niet uitmaakte wie de leiders zijn
en wie de meelopers. Het ging er
om dat die jongens zélf strafbare
feiten hadden begaan. In het geval
va/i Vreuls is het duidelijk dat hij
als bestuurslid gewoon verant-
woording droeg. Als ik zijn verkla-
ringen lees en hoor, is het duidelijk
dat het een kwestie is geweest van
echte clubliefde, maar dat neemt
niet weg dat je je niet moet bezig-
houden met strafbare zaken. Er is
hier sprake van normvervaging of
liever nog normuitholling en dat is
iets wat het Openbaar Ministerie
niet kan aanvaarden," aldus mr
Franken.

Twistpunt

beurd is, komt een woord als klas-
sejustitie al snel op."

’Domgeweest’

- Ajax fungeertp 12 mei als de laatste tegen-
«nder van de voetbalselectie
6ri de Verenigde Staten in de
Ooibereiding op het wereld-
Srnpioenschap in Italië. De Am-

treden op die dag,
&nder de internationals, aan in
'ashington DC. Een week eer-
er speelt het Amerikaanse elftal
Dg een extra oefenwedstrijd te-
pi Malta.

jax tegen
ferenigde Staten

„Ik ben heel dom geweest," trok
Vreuls, die in de boeken de zaken
recht moest trekken, het boe-
tekleed aan. „Toen Roda als een ko-
meet omhoogschoot, ben ik bij de
boekhouding betrokken. De voor-
zitter bepaalde alles. Hij deelde de
lakens uit en ik ben zo stom ge-
weest om er aan mee te werken. Ik
heb ook meerdere keren gezegd
'barst maar', maar kon het dan uit-
eindelijk toch niet. Ik heb niet de
morele moed gehad om me écht te
verzetten."

Dat bij de Kerkraadse club veel
zwart geld in omloop is geweest,
wordt door niemand meer ont-
kend. De beide verdedigers, Gou-
mans en Coenen, spitsten hun be-
toog echter toe op twee elementen.
De manager en de ex-penning-
meester zouden geen 'feitelijk lei-
derschap' hebben uitgeoefend,
maar alleen hebben gehandeld in
strikte opdracht van anderen.
Daarnaast probeerden beide advo-
caten aan te tonen dat er sprake
was van rechtsongelijkheid.

„Ik geef toe: het zal niet gemak-
kelijk worden," aldus Libregts,
die tijdens de zitting persoonlijk
het woord voerde, „maar er zijn
in de voetballerij voorbeelden
bekend, waar het ook is gelukt.
Bij PSV bijvoorbeeld hebben
twee spelers onlangs in een ru-
zieachtige sfeer geroepen dat ze
nooit meer onder Hiddink wil-
den werken. Maar die spelen nu
toch ook weer, en in een nor-
maal werkklimaat."

Volgens Libregts, die volgende
week woensdag om 12.00 uur'
hoort hoe president Schuman
van de rechtbank te Utrecht
over zijn verzoek het karwei te
mogen afmaken denkt, gaat het
slechts om drie spelers die, „ge-
steund door de pers een hetze
tegen mij voeren." De KNVB
stelde daar tegenover, dat Ruud
Gullit namens de hele groep zijn
bezwaren tegen Libregts had

voetbalbond, dat hij het tijdens
de kwalificatiewedstrijden voor
het WK herhaaldelijk zonder be-
paalde spelers had moeten
doen. „En toen hebben we toch
ook uitstekende uitslagen ge-
boekt. Dat kan in Italië ook. Ne-
derland zal versteld staan van de
resultaten. Ik durf de confronta-
tie aan, ik wil naar het WK," al-
dus de strijdvaardige Rotter-
dammer.

UTRECHT - Thijs Libregts, de
p non-actief gestelde bonds-

coach van de KNVB, is ervan
overtuigd nog goed te kunnen
presteren tijdens het komende
WK voetbal, „mits de onruststo-
kers uit de selectie worden ge-
zet." Libregts zei gistermorgen
tijdens het door hem aange-
spannen kort geding tegen de

\ (ADVERTENTIE)
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Peloton op scherp
voor

’Vlaanderen’

’Voorgekookt’
„De voorzitter speelde bepaald niet
de minst belangrijke rol," aldus mr
Goumans. „Toch heeft hij slechts
een geringe boete hoeven te beta-
len. Er bestaat een enorme discre-
pantie tussen zijn straf en de eisen
die nu op tafel liggen. Het kan toch
niet waar zijn, dat de voorzitter niet
vervolgd wordt en een loopjongen
als Vreuls wel? Gouder de Beaure-
gard had alle zaken voorgekookt,
stemmen was een farce. De rest
van het bestuur was een groepje
kwezels die alles alleen maar
mochten fiatteren. Alle bestuursle-
den hadden gelijk behandeld moe-
ten worden. Doordat dat niet ge-

Aandeel
„De betrokkenheid van Coerver is
eveneens duidelijk," vond mr
Franken. „Hij wist wat er aan de
hand was; hij beheerde de zwarte
pot. Zijn aandeel in het geheel is
buitengewoon groot," zo meende
Franken, die daarop haar eisen ba-
seerde: acht maanden gevangenis-
straf voor manager Hans Coerver,
waarvan vier voorwaardelijk, met
een proeftijd van twee jaar, en acht
maanden voorwaardelijk voor oud-
penningmeester/boekhouder Toon
Vreuls, met een proeftijd van twee
jaar en een boete van 12.000 gul-
den. Uitspraak 10 april, 9.30 uur.

Van onze sportredactie

ST.NIKLAAS - Met veertien over-
winningen voert de Bucklerploeg
van Jan Raas de zegelijst van het
seizoen aan. De Zeeuw beschikt
morgen ook over de meeste poten-
tiële kanshebbers in de Ronde van
Vlaanderen. Dat zijn: Maassen, Van-
deraerden, Nijdam en de winnaar
van vorig jaar, Edwig van Hooy-
donck. Op de lijst ontbreekt Gölz,
die vooral gokt op klassiekers als
Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik
en Amstel Gold Race.

De Ronde van Vlaanderen is de eer-
ste van de reeks klassiekers in april.
Twee jaar geleden klasseerden
Rooks en Theunisse, toen nog niet
onder de hoede van Peter Post, zich
bij de eerste tien in Vlaanderen,
maar net als Gölz starten zij dit keer
niet. De Panasonic-tweeling is vori-
ge week ziek geweest, maar inmid-
dels toch weer zover hersteld, dat
het duo maandag in de Ronde van
Baskenland kan vertrekken. Teun
van Vliet is nog altijd niet hersteld
van zijn bronchitis. De troeven van
Post zijn Planckaert, Sergeant en
Wampers.

Belangrijke wedstrijden in de andere
klassen; Roermond-Gemert (IE): Pan-
ningen-Vmkenslag (IK): Scharn-Polaris
(3A); Merefeldia-PSV'3S (3C); Stan-
daard-Banholtia (4A); Vijlen-RKASV
(4B); FC Hoensbroek-Hehos'23 (4D);
VKCB9-IVS (4D); Buchten-Roosteren
(4E).

Sittard treedt in Kaatsheuvel aan
tegen Desk. „De winst van afge-
lopen zondag is een goed uit-
gangspuntom de laatste fase van
de competitie met vertrouwen in
te gaan," aldus trainer Bèr Lejeu-
ne. Limburgia behaalde in no-
vember in het thuisduel tegen
Longa de eerste winstvan dit sei-
zoen en dat luidde een voorzich-
tige kentering in. Mick Vliegen
gokt voor dewedstrijd in Tilburg
op een wat mindere motivatie bij
opponent Longa: „Die ploeg be-
haaldezondag immers een perio-
detitelen heeft geen enkele titel-
kans meer." Overige hoofdklas-
seduels: Vlissingen-Wilhelmi-
na'oB, Geldrop-TSC en Halste-
ren-TOP.

Meerssen gaat op bezoek bij het
stroef draaiende Venray, dat vo-
rige week verloor. Juist daarom
heft Meerssen-coach Piet van
Dijk de waarschuwende vinger.
„Venray aast nog steeds op een
periodetitel. Als Venray echter
even aanvallend speelt als het
normaal ook doet, zie ik met onze
snelle mensen toch mogelijkhe-
den."

Jan Gisbers (PDM) kan niet be-
schikken over Dirk de Wolf. De Bel-
gische revelatie in de klassiekers
van vorig jaartobt met een virusin-
fectie. In De Panne werd een andere
nieuwkomer in de ploeg, Gert Ja-
kobs, eveneens ziek. Ook hij is er
zondag niet bij. Kelly is kopman.

BRISBANE - Het Australische ten-
nisteam is de wedstrijd tegen
Nieuw-Zeeland voor de kwartfina-
lesvan het toernooi om de Daviscup
slecht begonnen. John Fitzgerald
liet zich in Brisbane, waarAustralië
sinds 1958 niet meer heeft verloren,
op een beschamende manier verras-
sen door Brett Steven, die op de we-
reldranglijst pas op de 429ste plaats
is terug te vinden. Fitzgerald ver-
loor achter elkaar met 3-6 4-6 2-6.
Wally Masur moest er vervolgens
aan te pas komen om de misstap
van Fitzgerald goed te maken, waar-
door de stand na de eerste dag 1-1
werd.

Australië vist
achter het net

Net als bij de andere Nederlandse
teams zal ook de TVM-afvaardiging
in de Ronde van Vlaanderen groten-
deels bestaan uit renners, die deze
week in de Driedaagse De Panne re-
den. De Belg Jacobs zal echter zijn
plaats afstaan aan de Deen Skibby,
die met een ander deelvan de TVM-
ploeg deelnam aan de Ronde van
Calabrië. Naast Skibby en Ander-
son gokt Priem vooral op Capiot.
Tot de Nederlanders in buitenland-
se dienst behoren Manders en Ste-
venhaagen (Helvetia), Rakers
(Isoglass), Pirard (SEFB), Hermans
(SEUR), Adri en Jacq van der Poel
(Weinmann).

, ADVERTENTIE)

hg3 31 MAART OPEN HUIS
nieuwe voorjaarscollectie in de aktuele modetinten

rnilllksaleminkzonweringsbedrijf
Wij heten u van harte welkom in onze geheel vernieuwde zaak
aan de Wattstraat 20, Landgraaf LUXAFLEX» produkti-\

EEN SPELMETLICHT EN SFEER.
wC^w Beter een goed profiel WjtMFrtO v

Wmj# dan duizend problemen _____] \\\\|,'//
\Wj' BUITENZONWERING f^-^ -^/♦":Y£_

tira'um weiiw y^J^--
J*UiÜiU DIEMARKISC X , \\\\Top , ' ' 'N

.oiiuiken Ook uw leverancier voorkunststof ramen/deuren""* 'olluikprorielvvJj"'o«niku. huid INDUSTRIETERREIN STRIJTHAGEN(SCHAESBERG) TEL 045-314132 FAX 045-325667

(ADVERTENTIE)

mWm%m9K^%mWm\wËm /van 10^0-17.00 m

keukens kijken
GROTE SPEKTAKULAIRE KEUKEN-SHOW

U kunt kiezen uit meer dan 80 keukens van de
allernieuwste modellen.

HOM
IVIAASTRICHT keukensuper

JCHARNERWEG 66-70 045-625565_

Brisbane, Daviscup, eerste dag: Australië -
Nieuw-Zeeland 1-1. Fitzgerald-Steven 6-1
6-0 3-6 4-6 2-6; Masur-Evernden 6-3 7-6 6-1.
Chicago, mannen, 950.000 gulden, tweede
ronde: Reneberg-Flach 7-5 6-2; Annacone-
Pereira 6-2 6-3; Mansdorf-Davis 7-6 6-2;
Lendl-Shiras 6-2 6-7 6-2; Chang-Martin 6-3
6-4. San Antonio, vrouwen, 425.000 gulden,
eerste ronde: Manuela Maleeva-Reinach 6-2
6-0; Cunningham-Rinaldi 4-6 6-1 6-4; Fair-
bank-White 6-1 6-2; McNeil-Sabatini 6-3 6-4.

" PARIJS - De Franse beroeps-
wielrenner Philippe Bouvatier moeteen nier missen. Bij de 25-jarige pro-fessional uit de ploeg van BernardVallet wordt maandag de linkernieroperatief verwijderd. Bouvatier zal
in het gunstigste geval in augustusdit jaar weer in actie kunnen ko-men.

Televisie
De vierenzeventigste Ronde van
Vlaanderen is de tweede wedstrijd
in het wereldbekercircuit. Start in
Sint Niklaas: 10.15 uur; finish in
Meerbeke: 16.50 uur. Afstand: 262
km. De TV besteedt grote aandacht
aan de Ronde van Vlaanderen. BRT
2 zendt praktisch de hele dag uit; de
eerste keer vanaf 9.45 tot 10.20 uur,
vervolgensvan 14.10 tot 15.10 uuren
tenslotte vanaf 15.30 uur tot aan de
finish. Nederland 3 brengt de Ron-
de vanaf 14.00 tot 17.50 in beeld.

HEERLEN - In Hoensbroek
krijgt EHC tegen De Baronie de
grote kans om zich definitief vei-
lig te spelen in de hoofdklasse
van het amateurvoetbal. Trainer
Rob Krul verwacht niet dat de
Brabantse ploeg alleen naar
Hoensbroek komt 'om achter de
poort dicht te houden. Rob Krul
heeft de ploeg tegen Limburgia
aan het werk gezien. „We zullen
De Baronie onder druk moeten
houden." EHC mist Jo van Wij-
nen, terwijl Patrick Ypelaar nog
met een enkelblessure tobt.

DEN BOSCH - Uit het onderzoek naar de in 1985 bij
Roda JC aan het licht gekomen zwart-geldaffaire bleek,
dat bij de Kerkraadse voetbalclub een totaalbedrag van
2,4 miljoen gulden 'zwart' was uitbetaald. Tijdens een
rechtszaak in Maastricht werden zowel oud-penning-
meester Toon Vreuls als manager Hans Coerver op 2 de-
cember 1989 bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Voor
het Openbaar Ministerie reden om in hoger beroep te
gaan.

(ADVERTENTIE)

Voor haar de ideale verzorging
nu ook voor hem ideaal

ü ■-** " —mÊ^Ê" I_T_\t__rJ_} idiv"- fc? 'Wanneer u regelmatig j
m fiSSI \k' I '; §1 «frei öl gebruikt,

| Jr "#«"* . wordt uw huid
_f_\m (Ksgs^*)) . weer fris en stevig

tl m_wm Verslapte en
vernoomde huid
en zelfs huid

SSsSir,w" me,: littekens— 'JE wordt weer gladder
~ i __ T„ en herkriigt een
_<y»m«»ty. «^«SSE?"* natuurlijke soepelheid< , Z^%m£- Vele posideve reacties

'»'"^"„"*^'"»l^|>«3 van gebnukers
"""vkw^^^workorrisn onderstrepen de vaak

W neme" -verbazingwekkende
werking van „frei öl"

Nu bij uw apotheek verkrijgbaar

De plattegrond van de Ronde van Vlaanderen.

cleten betrapt
Pdoping

'DIANAPOLIS - De Ameri-
önse atleetAntonio McKay, lid
m de Olympische kampioens-
oeg op de 4x400 meter en hou-r van de indoorwereldtitel 400
eter, is voor drie maanden ge-
horst wegens doping. Bij in-
torwedstrijden op 26 januari in
'hnson City (Tennessee) werd
i betrapt op doping. In zijn uri-
t werden sporen aangetroffen
Ml fenylpropanolamine. De Ja-
öicaanse verspringer Trevor'ack werd ook voor drie maan-
*n uitgesloten. In zijn urine-
Sal werd het stimulerende mid-
}l pseudo-efedrine aangetrof-
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MVV met Delahaye

Coerver en Vreuls pleegden
zéif strafbare feiten 9

Procureur-generaal in hoger beroep zwart-geldaffaire:
inbreng is op dit moment van groot
belang. We nebben hem nodig, zijn
aanwezigheid stimuleert de ande-
ren."

Voor de uitwedstrijd van vanavond
tegen FC Groningen is Roda JC
reeds gisteren afgereisd. Trainer
Jan Reker wil - met het oog op het
bereiken van Europees voetbal -
geen risico's nemen. In alle rust zal
de ploeg zich in het noorden voor-
bereiden op de confrontatie. De ge-
schorste René Hofman zal tegen FC
Groningen niet in actie komen.
Voor de rest is de selectie compleet.

sport
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aM Kamer van Koophandel

_W mrAwmmmm. en Fabrieken
voor Midden-Limburg

De Kamer von Koophandel is een organisatie van en voor het bedrijfsleven, met als
taak het bevorderen van de belangen van handel, ambacht, industrie en
dienstverlening in haar district.
De belangri|kste taken van de Kamer van Koophandel liggen, naast het uitvoeren
van een aantal wetten (o.a. Handelsregister) op het gebied van voorlichting en
dienstverlening aan de bedrijven en beleidsadvisering.

De belangrijkste bedrijfsprocessen worden ondersteund door een computer. In
verband met een langdurige afwezigheid van de huidige functionaris, is er binnen
onze Kamer van Koophandel op korte termijn plaats voor een

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)
Belangrijkste taken:
- bedienen van de centrale functies van de IBM-AS4OO;
- beheren van de diverse bestanden;
- coördineren en zo nodig ontwerpen van nieuwe toepassingen;
- instrueren en begeleiden van gebruikers van geautomatiseerde systemen;
- documenteren, beschreven en bewaken van procedures;
- onderhouden van contacten met hard- en software-leveranciers;
- adviseren van het secretariaat m.b.t. het automatiseringsbefeid.
Vereisten:- opleiding HAVO/HBO;- AMBI-modules HE en HB of soortgëli|ke opleiding;
- kennis en ervaring van PC's en 536/AS4OO;
- enkele jaren automatiseringservaring,
- goeae organisatorische en communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankeli|k van leeftijd, opleiding en ervaring. Het betreft vooralsnog
een tijdelijk dienstverband, waarvan verlenging niet wordt uitgesloten.
Informatie/sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. AJ.M.L. Kaumo, secretaris,
tevens hoofd van de afdeling beleidsadvisering en informatiebeheer, tel.
04750 956Ó6. Schnfteli|ke sollicitaties (handgeschreven), met posfoto en curriculum
vitae, voor 14 dagen na plaatsing, zenden aan:
J.W Schoots, algemeen secretaris. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Midden-Limburg,Laurentiusplein 10, 6043 CS Roermond.
In linkerbovenhoek vermelden „sollicitatie SB". 61207

NEDERLANDSE FREES MIJ B.V.
De Nederlandse Frees Maatschappij B.V. is een jong en dynamisch
aannemingsbedrijf dat zich bezighoudt met frees- en repave-
werkzaamheden aan wegen in heel Nederland. Voor de bediening
van één van haar freesmachines (standplaats Geleen) zoeken wij
op korte termijn

MACHINISTEN m/v
(leeftijd 20 tot 30 jaar)
Zij die reeds eerder in dewegenbouw gewerkt hebben en in het bezit
zijn van een chauffeursdiploma genieten de voorkeur.
Wij bieden u na de inwerkperiode een zelfstandige functie en een
hoog loon.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Nederlandse Frees Maatschappij B.V. p/a Borrekuil 102,
6163 AG Geleen. Voor nadere informatie kunt u bellen tossen 9.00 en
17.00 uur met de heer R Machiels (04490) 5 57 62.

*|7,_DE LIMBURGSE
** ¥ PERSONEELSGIDS1 ? W

COrrWN
COMAN is een Ingenieursorganisatie met vestigingen te Heerlen. Maastricht en Utrecht.
De COMAN Organisatie heeft ca. 90 medewerkers.

Coman Raadgevende Ingenieurs bv
is een onafhankelijk Raadgevend Ingenieursbureau.
De dienstverlening onvat het kosten- en kwaliteitsbewust adviseren, ontwerpen, begroten en

i begeleiden tijdens de uitvoeringsfase van projecten, zowel voor nieuwbouw-, restauratie- en
renovatieprojecten t.b.v. industrie en bouw.

ten behoeve van de Centrale Projectadministratie zoeken wij op korte termijn kandidaten
voor de functie van

PROJECTADMINISTRATEUR
met standplaats Heerlen.
Voor deze verantwoordelijke job stellen wij als criteria:
- MBO-niveau technisch en.of economische richting;- - minimaal 5 jaren praktijkervaring;
- goede beheersing van de Nederlandse en moderne talen;- kennis en ervaring met het DBase-pakket; <- grote mate van zelfstandigheid;
- inventiviteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

COMAN De projectadministrateur ressorteert rechtstreeks onder de hoofdadministrateur.
Ingenieursorganisatie
Postbus 3013 Kunt u zich profileren in bovengenoemde functie dan verzoeken wij u uw sollicitatie met
6202 NA Maastricht curriculum vitae en recente pasfoto binnen 14 dagen na heden te zenden aan: 61415

IJAJNAPI /
—"*—\lfEItWARMING b»

Hajnadi Verwarming b.v., een centrale-verwarmingsbedrijf dat werkzaam is in de woningbouw,
utiliteitsbouw en onderhoud, zoekt op korte termijn:

service monteurs m/v
» / Sollicitaties schriftelijk/telefonisch aan:mOnieUrS m/V Hajnadi Verwarming b.v.

■ ■ —m. mm»/.. Postbus 3003, 6460 HA Kerkradenuipmonteurs m/v r„.-. 045-451200- 61182

LanLJ-in.
Internationaal transport- en distributie-onderneming met hoofdvestiging te
Geleen en diverse buitenlandse vestigingen zoekt op korte termijn een 11

PLANNER
Uw functie: 1
- het plannen van ritten; fc

- het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en chauffeurs; r-
- het verwerken van gegevens per computer.

Wij vragen: a

- een opleiding op MO-niveau;
- enige automatiseringskennis;
- een flexibele instelling; E- een bereidheid om in een twee dienstensysteem te werken; :
- bij voorkeur ervaring met soortgelijke werkzaamheden. "
Wij bieden:

H- een uitdagende en afwisselende functie; ~- "een uitstekend salaris;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving kunnen vinden, worden l]
verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan A.L. Langen j
B.V. t.a.v. mr. W.C.J. de Jong, personeelsmanager, postbus 90, 6160 AB te f
Geleen. \

Laatstgenoemde is voor het geven van nadere informatie vanaf a.s. maandag
dagelijks van 9.00-12.00 uur bereikbaar (tel. 04490-88635). JEI . !Lt

4

I !
h B>^^ 'nt- Transportbedrijf E

AW G.M. DE ROOY & ZONEN

Heuvel 25 (
5691 NR Son en Breugel

Wij kunnen plaatsen: '.
'_\ PhoiiHoni'oi internationale transporten

bfIaUTTcUIS. door geheel Europa.

ühdUffBUTSZ Benelux - Frankrijk - Duitsland.

ündlltT&UrSl ± 50 uren per week

Gegadigden dienen genegen te zijn tot uitvoering van meerdaagse ritten, welke
ten dele plaatsvinden rn de weekeinden.
Tevens dienen zij in het bezit te zijn van rijbewijs C-E en, indien geboren na 30
juni 1955, het chauffeursdiploma CCV-B. I
Sollicitaties alleen na telefonische afspraak met de heer J. Lemmens, tel.
04990-85120 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

6120»
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Voor Fuji in Tilburg ziet de toekomst er prima uit. En derde fabriek, voor lichtgevoelige aluminium platen
dat is geen wonder, als je ziet hoe perfect de kwali- voor de offset-industrie, is inmiddels gestart. Er
teit is van de bij Fuji geproduceerde fotografische werken momenteel ruim 900 mensen bij Fuji en, zo
materialen. Eerst even een duik in het verleden: laat de grafiek zien, rond augustus van dit jaar zul-

len dat er circa 1.000 zijn.
In 1984 begon Fuji met de bouw van haar fabrieken
voor kleurenfilmrolletjes en fotopapier. In de jaren De totale investeringen van Fuji in Tilburg bedragen
die volgden werden één voor één de verschillende nu al meer dan een miljard gulden en ook in de toe-
produktiefasen opgestart. En de bouw van een komst zal dit high-tech bedrijf blijven groeien.

FUJI'S PRODUKTIEPROCES
Bij de produktie van kleurenfilm worden eerst spe-
ciale fotografische emulsies aangemaakt (emulsion
making), die daarna aangebracht worden op het
basismateriaal (coating). De derde fase is het op
maat snijden van het eindmateriaal en het verpak-
ken (finishing).
Bi) fotopapier komt nog iets meer kijken: daar
wordt eerst het papier watervast gemaakt en voor-
zien van een antistatische laag op de rugzijde en
een hechtlaag voor de emulsies aan de beeldzijde.
Deze preparerende fase heet 'laminating'.

DE ROL VAN MTS'ERS
In het geautomatiseerde produktieproces van Fuji
in Tilburg zijn goed opgeleide mensen als u niet
weg te denken. U krijgt als technician bij Fuji dan
ook een zeer interessant en verantwoordelijk taken-
pakket. In teamverband houdt u het goed functio-
neren van de machines in de gaten, zodat u bij
eventuele problemen alert en soepel kunt reageren.
Overigens komen problemen niet zo vaak voor,
want u verzorgt ook een groot deel van het preven-
tief onderhoud. Fuji verwacht verder dat u actief
meedenkt over procesverbeteringen en -ontwikke-
lingen. U overlegt dus veel en intensief met uw col-
lega's en de ingenieurs om te komen tot de beken-
de Fuji Topkwaliteit.
Al met al heel wat verantwoordelijkheid voor

MTS'ERS PL E, Wtb
of vergelijkbaar
die bij Fuji, een van de snelst groeiende bedrijven
van Nederland, uitstekend kunnen meegroeien.
Voor succesbij Fuji is een MTS-opleiding nodig, of
bijvoorbeeld Vapro-B. U werkt graag en goed in
een team van leeftijdgenoten aan procesbegelei-
ding, preventief onderhoud en troubleshooting.
Verder bent u ook nog zeer gemotiveerd, hebt u
geen bezwaar tegen ploegendienst en kunt u goed
kleuren onderscheiden.

WAT FUJI U KAN BIEDEN
Allereerst kunt u natuurlijk rekenen op een toe-
komst waar groei in zit. De stijgende lijn van Fuji is
met name te danken aan de investeringen in het
eigen personeel. Zo krijgt u uitgebreide in- en
externe opleidingen, training on-the-job en uitste-

kende begeleiding van Fuji's ingenieurs en meer
ervaren technicians. Vanzelfsprekend biedt een
modern bedrijf als Fuji verder een goed salaris en
prima secundaire voorwaarden.

Bel (013)79 19 11
VOOR EEN SOLLICITATIEFORMULIER
Onze mensen van de Recruitment Section nemen
graag uw naam en adres op om u een sollicitatie-
formulier en meer informatie te sturen.

U KUNT OOK DIRECT SOLLICITEREN
Schrijf daartoe een brief, zonder postzegel maar
met vermelding van LD/31-3, aan de Recruitment
Section van Fuji Photo Film B.V, Antwoordnummer
60630, 5000 WB Tilburg.

v
OF VUL DE BON IN!
, 1

I Ja, ik wil net zo veel groei in mijn toekomst als Fuji. ]
! Stuurt u mij een sollicitatieformulier?

! Naam !
| Straat j
| Postcode/Plaats * I
! Telefoon j
| Opleiding |
! Werkervaring Ja/Nee

I Stuur deze bon naar Fuji Photo Film B.V,
| Antwoordnummer 60630, 5000 WB Tilburg.
I (postzegel is niet nodig)

LD/31-3 I
L i

FUJI PHOTO FILM B.V.



lERLEN - Is er in
sportwereld nog
(komst voor een
lone atletiek of
tien straks de
Bthadonbussen
ïgs de
tanbanen? Op
ek naar de grenzen
n het menselijk
nnen werden in
t verleden morele
ethische barrières
sloopt. Bekende en
nder bekende
eten waren
mwelijks meer te
tarnen in hun
ijage met verboden
mulerende
iddelen. Canada
ik verleden jaar
bt het

—ohnson-feuilleton'
" beerput open. En
t stinkt nog steeds,
a de val van Het

volgden
hokkende
Uhullingen in de
ostbloklanden.
aar ook in Amerika
et de tijdbom.

Carl Lewis discreet verzocht om carrière te beëindigen

sportfans een terugkeer van John-
son toe.

Acceptulie
De grote vraag blijft uiteraard wat
het zogenaamde Dubin-Inquiry
(het Canadese onderzoek) nu voor
effect heeft gehad. De meningen
over de dopingproblematiek lo-
pen immers meer dan ooit flink
uiteen. Het probleem uitroeien
lijkt onbegonnen werk. Er móet
vaker gecontroleerd worden en de
straffen moeten zwaarder worden,
zo zegt de een. Een ander is juist
voor beperkte acceptatie van het
dopinggebruik.

Torn Tellez, de coach van Carl Le-
wis pleit om te beginnen voor een
grote schoonmaak van de record-
lijsten. „Waarom beginnen we niet
gewoon met een schone lei", liet
Tellez maanden geleden reeds we-
ten. „We zouden alle wereldre-
cords uit de boeken moeten
schrappen, totdat overal en het
hele jaar door op dopingkan wor-
den gecontroleerd. We zouden te-
rugmoeten naar 1972; het jaar
waarin nog geen controle op ana-
bole steroiden (mogelijk) was",
verwoordt Tellez zijn standpunt.

Anderen menen dat controles op
doping nooit waterdicht zulen
zijn. Er zullen altijd bonden zijn
die hun atleten blijven bescher-
men. En of de zogenaamde vlie-
gende dopingbrigades een uit-
komst brengen moet worden be-
twijfeld. Ze kosten te veel geld en
de jacht zou hooguit aanleiding
geven tot mutaties in de medicijn-
kast: nog betere, duurdere en ge-
vaarlijkere middelen. Die situatie
is beangstigend. Sportfarmaceu-
ten zullen de bestrijders boven-
dien toch altijd te slim af zijn. Dan
maar kiezen voor het minst on-
gunstige alternatief: het legalise-
ren van de minst gevaarlijke ste-
roiden.

Rehabilitatie
David Jenkins. de voormalig
Europees kampioen 400 meter en
in Amerika veroordeeld wegens
grootscheepse anabolensmokkel,
vindt dat alleen acceptatie op den
duur een uitkomst biedt. „Je moet
er alleen even aan wennen". Hij
verwijst in dat geval naar de pro-
fessionalisering van de sport. Karl
Schranz, de skiër bijvoorbeeld
werd in 1968 niet toegelaten tot de
Winterspelen omdat hij als profes-
sional te boek stond. Tegenwoor-
dig slaan zelfs de tennismiljonairs
een balletje op het Olympisch gra-
vel. Ook daar ging een heel gewen-
ningsproces aan vooraf. „Doping-
controles zijn slechts propaganda.
'Public relations' voor officials om
sponsors milder te stemmen en
om de televisiemaatschappijen te
vriend te houden", zo zegt hij in
Sport International. „Ik geloof dat
de tijd Ben Johnson zal rehabilite-
ren. Over vijftig, misschien hon-
derd jaar zullen de mensen zeg-
gen: Johnson moet zijn plak te-
rughebben".

De atletiek maakt moeilijke tijden
door. Het wachten is nog even op
de onderzoeksresultaten van de
verhoren in Toronto. Ondertussen
houdt het dopingvraagstuk de at-
letiek in een wurggreep. Onder
het motto 'laat Canada maar zich-
zelf bevlekken' bleef de lAAF op-
vallend terughoudend. Nu wordt
het toch langzamerhand tijd dat
dat ook de almachtige Federatie
eindelijk eens knopen gaat door-
hakken.

De tijdbom tikt in Amerika
'gens de journalisten van
Orts Illustrated beschikt de Ca-
frnische trainer Chuck Deßus
er voldoende informatie om tal
1 Amerikaanse vedetten ten val
kunnen brengen. In het circuit
Culeert vooral de naam Carl Le-

ï L Het is inmiddels uitgelekt dat
TAC, de technische commissien de Amerikaanse atletiekbond,

Pte druk uitoefent op Carl Le-
[s- Volgens de officiële versie

Lewis niet aan alle zoge-
amde TAC-evenementen wil
slnemen. Insiders menen ech-

I dat de commissie Lewis dis-
*et doch dringend heeft ver-
*ht een punt achter zijn loop-
'ïn te zetten, om daarmee te

dat Chuck Deßus uit
School klapt en zijn dopingdos-
6rs wereldkundig maakt. De
Jnd vreest in dat laatste geval

schandaal dat in omvang de
JPingaffaire rond de Canadees-

twijfels. „Het wereldrecord staat
ook met 9.92 nog zeer scherp. Ik
ben er wel van overtuigd dat
Johnson zonder doping onder de
tien seconde^ kan lopen". Nigg
zag Johnson eind vorig jaar tij-
dens een testtraining nog 10.04 lo-
pen. Eenhonderdse sneller dan
Lewis verleden seizoen. Of het ge-
noeg zal zijn om Lewis naar de
kroon te steken, moet worden af-
gewacht. Bovendien ligt de con-
currentie, zoals 'coming-man' Le-
roy Burrell en Linford Christie, op
de loer.

Johnson niet stil blijvenzitten. Op
de atletiekbaan van de Universi-
teit in Vork werkt hij dagelijks aan
zijn rentree. „Hij traint als een
beest en wil hoe dan ook bewijzen
dat hij 'clean' ook tot goede
sprints in staat is. Maar aan de an-
dere kant is Ben Johnson ook een
gebroken mens. Hij praat met ge-
dempte stem, wantrouwt de men-
sen nog meer dan ooit en weet dat
hij onder andere door zijn naïviteit
zover in het moeras is gezakt. Hij
weet dat hij fout is geweest en het
spijt hem vooral dat de jeugd met
een flinke kater is blijven zitten.
Die adoreerde de snelste man van
de wereld", zegt de journalist No-
den, die Johnson recentelijk nog
ontmoette.

„Ben Johnson heeft ook begrepen
dat zwart en zwart niet hetzelfde
zijn. Carl Lewis komt uit een wel-
gestelde familie, is Amerikaan en
geniet van alle kanten bescher-
ming. Johnson is slechts de stotte-
rende emigrant uit Jamaica, die
zijn bijna zekere lot van een_ar-
moedig bestaan te snel af was en
die via atletiek en doping de rijk-
dom tegemoet snelde. Hij begrijpt
nu waarom juist hij moest han-
gen".

„Johnson traint keihard en inten-
sief. Hij heeft zich in vorm gehou-
den door vooral langere stukken
te lopen. Geen 30 of 60-meters
meer, maar 150 meter-sprints.
waarvan de eerste 130 meter op
100 %. Daardoor komt hij straks
ook in aanmerking voor de esta-
fetteploeg. Johnson heeft ook veel
aan zijn start geschaafd. Die ha-
perde immers; vooral in het Olym-
pische jaar. Om een beter eind-
schot te hebben doet Ben Johnson
bovendien stukken van 300 en 500
meter", aldus journalist Marell
Noden.

Atletiekkenners houden terdege
met een rentree van Ben Johnson
in internationale wedstrijden. De
rijkste amateur ter wereld kan bo-
vendien rekenen op de sympathie
van vele landgenoten. Maar ook in
het buitenland ziet men Johnson
weer graag op de tartanbaan in ac-
tie. Bij een recente peiling in West-
Duitsland bleek dat liefst 76 % van

Het Canadese sprintkanon liep
door de rel een bedrag van liefst
vijftien miljoen dollar mis. Ter
vergelijking: Carl Lewis die het
wereldrecord geschonken kreeg
(9.92 seconden), beurde in diezelf-
de periode vijfmiljoen dollar. Ver-
dere financiële schade heeft John-
son niet geleden. Huizen en auto's
heeft hij niet hoeven te verkopen.
Door een serie interviews, onder
andere voor het Franse station
TVI (25.000 dollar plus onkosten-
vergoeding), kon Johnson zich
aardig redden.

om de Amerikaanse atletiek in een
kwaad daglicht te stellen, want er
gaat miljoenen in om. Organisato-
ren, bonden en sponsors hebben
te veel belang bij de huidige en
nieuwe records". Dat bij de offe-
randes aan atletieksucces ook sti-
mulerende middelen behoorden,
zal eenieder een zorg zijn. Althans,
zo lang er niets (meer) te bewijzen
valt.

Sports Illustrated zegt met 99 %
zekerheid te weten dat Carl Lewis
in 1984 positief was, toen hij zijn
vier gouden plakken behaalde.
Lewis zou het dopinggebruik pas
hebben afgezworen na de dood
van zijn vader in 1987. „Sindsdien
heeft hij een ander levensdoel en
andere voorstellingen van de atle-
tiek", zegt Marell Noden van het
sportmagazine.

Ben Johnson
Werkl hard

aan zijn
comeback

Carl Lewis wist overigens al in een
heel vroeg stadium alles over de
dopinggebruiken van Ben John-
son. Want was het niet uitgere-
kend Jack Scott, de lijfarts van
Lewis, die in 1988 op het eiland St.
Kitts de spieren van Johnson on-der handen nam opdat een twee-
kamp tussen Lewis en Johnson
kon plaatsvinden in Zürich? Scott
heeft, naar nu blijkt, gezien datzijn collega Jamie Astaphan Ben
Johnson bepaalde pillen gaf.„Scott heeft dat natuurlijk aan Le-
wis verteld. Hij heeft in de periode
van de Canadese parlementaire
enquête naar het gebruik van do-
pingmiddelen, echter gezwegen.
Naar men aanneemt uit angst om
te worden gehoord en uit vrees omzijn eigen gebruik te moeten op-biechten", aldus Noden

" Ben Johnson kijkt tijdens zijn verhoor voor de onderzoeks-
commissie in Toronto naar een handje tabletten. Johnson be-
kende jarenlang anabole steroiden te hebben gebruikt. De Ca-
nadese regering schorste hem levenslang, de Internationale
Atletiekfederatie tot 25 september 1990.

In Amerika tikt de tijdbom.Chuck Deßus, de trainer die overde gewraakte 'dopingdossiers zoubeschikking, is twee weken gele-den nog opgeroepen voor eenhoorzitting. Gegevens daarover
zijn niet bekendgemaakt en wor-den misschien ook nooit naar bui-
ten gebracht, omdat de belangen
die op het spel staan eenvoudig-weg veel te groot zijn.

(ADVERTENTIE)

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

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

A^gementenopMmt^-^

RESORTS >v J oiilJ.Hrr.unm>*

VAALSBROEK .^^»^£«,;

Wij maken samen met u de gewenste combinatie en besteden veel zorg aan de
coördinatie 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 contact op met de receptie van

Hotel Vaalsbroek, Vaalsbroek 1,6291 NH VAALS.
Telefoon 04454-49.55, telefax 04454-53.53.

~ri Johnson met een veelvoud''overtreffen.
?°°r Lewis ertoe te bewegen om
J1einde te maken aan zijn loop-

wil de Amerikaanse bond
i^ens een streep trekken onder
J■ (besmeurde doping)verleden., de wandelgangen werd al vaker
liuggereerd dat atleten op het
JQDruik van anabole steroiden en

rtnooncocktails waren betrapt,
j,^ar niet bestraft. Joe Douglas,
.^nager van Lewis, hief in 1987
ji s de beschuldigende vinger.

vq . beschik over bewijzen dat
ty°r de Spelen van 1984 een aan-
Iji ,aUeten positief was bevonden
Ci s dopingcontroles. Toch wa-
e,. 2evan de partij in Los Angeles
tw bonnen goud", zegt Douglas,
itj„ te vervolgen met „Ik heb het
itJ* dat sommige atleten door

isci/lrriige bonden worden be-ermd. Ook door de Ameri-anse bond".

Stilzwijgen
is u.^e Amerikaanse bond gebaat
"UirtJ een groot stilzwijgen moge
«lelijk zijn. „Elke bekentenis,
*igp onthulling zou tegen het
r nbelang indruisen en uiter-

Ctjriv ok at van et 01ymPiscn■nité. Niemand is er bij gebaat

Ondertussen bereidt de Canadees
Ben Johnson zijn comeback voor.
De sprinter, die na zijn omineuze
wereldrecord in Seoel was betrapt
op het gebruik van het spierver-
sterkende middel stanozolol, is
vastberaden om op 25 september
opnieuw de sprintschoenen aan te
trekken. Op die dag namelijk
loopt zijn tweejarige schorsing
van de Internationale Atletiek Fe-
deratie (lAAF) af. Tenzij Carl Le-
wis het atletiekcircus daadwerke-
lijk ontvalt, staat er in de Olympi-
sche arena van Barcelona een re-

dopingnieuws terechtgesteld als
een zwaar crimineel en in de op-
tiek van de Canadese regering
paste slechts een sanctie: een le-
venslange schorsing. Onder druk
van de publieke opinie (57 % van
de Canadese bevolking vindt dat
men Johnson moet vergeven) en
van Juan Antonio Samaranch, de
voorzitter van het Internationale
Olympisch Comité, wordt het eer-
der genomen besluit, mogelijk
volgende week reeds herzien. „Sa-
maranch heeft gezegd dat John-
son welkom zou zijn tijdens de
Spelen in Barcelona. Die uit-
spraak zou best een zwaar kunnen
wegen".

vanchesprint tussen Lewis en
Johnson op het programma.
Hoewel het slechts om tien secon-
den actie gaat en de sportieve
waarde van het treffen door me-
nigeen in twijfel zal worden ge-
trokken, betreft het hier een mil-
joenenaffaire. Een Japans con-
cern zou voor de tweekamp zelfs
3,2 miljoen dollar op tafel willen
leggen. Carl Lewis, die zich heeft
opgeworpen als een soort 'leider'
in de dopingstrijd, wil nu hij het
Grote Geld ruikt, best zijn ethi-
sche bezwaren even opzij zetten.
„We werken naar twee hoogtepun-
ten toe", zegt JoeDouglas, de ma-
nager van Carl Lewis. „In het
voorjaar probeert Lewis in Mexi-
co City of in Colorade Springs het
wereldrecord verspringen aan te
scherpen en daarna gaan we ons
richten op de tweekamp met Ben
Johnson".

Maar ook als de regering vast-
houdt aan het levenslange roye-
ment is er voor Ben Johnson nog
niets verloren. Bob Aron, een van
de bekendste bokspromotors in
Amerika, heeft al laten weten vol-
gaarne enkele lucratieve wedstrij-
den te willen organiseren tussen
Lewis en Johnson in Las Vegas.

Wetenschapper
De Johnson-clan is na de hoorzit-
tingen in Toronto uit elkaar geval-
len. Het 'huwelijk' tussen Ben
Johnson en zijn trainer Charlie
Francis bleef ondanks een kort-
stondige onderbreking intact. Zij
het dat Francis Johnson tegen-
woordig meer als raadsman, dan
als trainer/coach optreedt. In het
nieuwe team rond Johnson heeft
ook een wetenschapper plaatsge-
nomen: Benno Nigg. Een Zwitser
met een Canadees paspoort. Hij
houdt zich vooral bezig met een
nieuwe trainingsvorm voor John-
son: isometrische training. Dat be-
tekent dat er wel spiermassa
wordt gekweekt, maar dat er geen
overbelastingsverschijnselen op-
treden omdat de gewrichten wor-
den ontzien. Op die manier hoopt
hij een deel van het dopingeffect
te kunnen compenseren. Zoals uit
het Canadese onderzoek naar vo-
ren kwam bediende Johnson zich
sinds 1981 van allerlei stimulantia.
De voornaamsten: steroiden (dia-
nabol en stanozolol), testosteron
(estragol en aqueons) en het groei-
hormoon HGH (dat farmaceutisch
wordt gemaakt of onttrokken aan
de hersenkwabbenvan kadavers).

Een en ander zou zich dan uiter-
aard afspelen buiten de door de
lAAF en TAC georganiseerde
wedstrijden.

Of het revancheduel daadwerke-
lijk doorgang vindt is van twee
factoren afhankelijk. Van Lewis,
die dus onder flinke druk staat
van de TAC en van de Canadese
regering. Komende woensdag
wordt het rapport van de Canade-
se hoorzittingen van vorig jaar
verwacht. Aan de hand daarvan
zal de regering van Canada zich
beraden over het vraagstuk of
Johnson gratie moet worden ver-leend. Ben Johnson werd zoals
bekend na het uitlekken van het

Spijl
Na zijn biecht voor de parlemen-
taire enquêtecommissie is Ben

Hoe explosief is Ben Johnson
nog? De atleet zelf meent dat hij
best onder tien seconden kan lo-
pen, maar dateen nieuw wereldre-
cord mogelijk buiten zijn bereik
zal blijven. Ook wetenschapper
Nigg heeft over dat laatste zijn

/ frans dreissen ]

Zaterdag 31 maart 1990 ♦ 29.
door

(ADVERTENTIE)

MECC.TE MAASTRICHT AA \\X
ZAT 31 MAART EN ZON. 1 APRMt V P

Zaterdag 31 maart 9.00 -17.00 uur M \ /
Zondag 1 april 10.00 -17.00 uur 'J \ f

L| Inlichtingen: 01640-57521 of 35916

sport

" Carl Lewis en Ben Johnson, 'the beauty and the beast'. Bij herhaling tot
elkaar veroordeeld als tóater en vuur, goed en kwaad. Vanwege de souples-

se in zijn lopen werd altijd aangenomen dat Lewis 'clean' was. terwijl
Johnson met zijn geprononceerde inusculatuur, de besmette atleet leek.
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Bij Thomas Regout NV kunnen direct 30 mensen aan 't werk! I
Thomas Regout NV is een zelfstandige verkoop- en produktie-organisatie in de metaal-
verwerkende industrie. De onderneming is een toonaangevend, internationaal
operecendproducent van kwalitatief, hoogwaardige produkten. Zij heeft met name i
op het gebied van telescopische ladegeleiders een wereldwijdefaam opgebouwd.
De huidige afzetgebieden zijn Europa, het Verre Oosten en de Verenigde Staten.
Een geografische uitbreiding van de afzetgebieden is thans zeer actueel. De
financieel sterke en goedrenderende onderneming is gevestigd op twee locaties, in
Maastricht en telt ruim 600 medewerkers.
Vanwege de sterke groei zoekt de onderneming I

DE ONDERNEMING DE EISEN
Thomas Regout NV vervaardigt een viertal produkten, De gedachten gaan uit naar kandidaten met een
te weten telescopische ladegeleiders, uittrekbare units opleiding op LTS-niveau en zo mogelijk enige ervaring
voor hangmappen, beeldscherm- en TV-plateaus, met het werken in produktiebedrijven. Zij dienen bereid
gordijnrails met accessoires en koudgewalste te zijn, gelet op de aard van het produktie-proces
profielen. De aard van de produkten brengt met zich diverse wisselende werkzaamheden te verrichten,
mee dat de produktie-apparatuur en de produktie- De leeftijd ligt tussen 20 en 45 jaar. De werkzaam-
methoden uniek zijn. Flexibiliteit, onderlinge uit- heden worden verricht in tweeploegendienst,
wisselbaarheid en een sterke klantgerichtheid zijn Het incidenteel werken in drieploegendienst wordt
hierbij essentieel. niet uitgesloten. Een medische keuring maakt deel

" uit van de sollicitatieprocedure.
DE FUNCTIE HET AANBODDe produkten komen tot stand door middel van
profileren, stansen en galvaniseren van bandstaai Thomas Regout NV biedt zelfstandig werk in een metaal-
en het zetten, ponsen en lakken van plaatstaal. verwerkende onderneming met arbeidsvoorwaarden
Diverse montage-werkzaamheden leiden tot het overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst
definitieve eindprodukt. Bij al deze activiteiten voor de metaalindustrie. De onderneming is gezond
kunnen momenteel nieuwe medewerkers worden en sterkgroeiend en geeft daarom grote zekerheid
ingezet. Vanwege het unieke karakter van produkten, voor een langdurige werkrelatie. De persoonlijke
produktie-apparatuur en produktiemethoden zullen ontwikkelingen zijn primair afhankelijk van de eigen
nieuwe medewerkers een gedegenbegeleiding krijgen. mogelijkheden en wensen. Het aanvangssalaris (bij
Na gebleken geschiktheid behoort een doorgroei 23 jaar) bedraagt ’ 37.325,- bruto per jaar.
naar de functie van profiteur, machine-operator of
eindcontroleur tot de mogelijkheden.

E
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de Afdeling Personeel & Organisatie van
Thomas Regout NV, Industrieweg 40, 6219 NR Maastricht.

THOMAS REGOUT NV



Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

ung en Chris Roemgens na één jaaruit elkaar
’Het voetbalveld

is geen circus’

Vader Bèr (46) vindt het allemaal
wel leuk en aardig, maar hij vindt
het wel een vereiste, dat Maurice en
Michel de studie laten prevaleren
boven het voetbal. Maurice zit mo-
menteel op de Pabo en hij heeft dus
onderwijsaspiraties. Michel zit nog
op het VWO en isvan plan om na het
behalen van zijn diploma een uni-
versitaire studie te gaan volgen.

zoons en meer dan eens hebben de
Lejeunes afwijkende meningen.
Om zon meningsverschil te staven,
haalt Maurice de training er bij. „Je
hebt dan altijd wel iemand, die er
extra hard ingaat. Mijn vader vindt
zoiets prima. 'Daar word je hard
van', zegt hij dan altijd. Overigens
vind ik hem echt niet de beste trai-
ner van de wereld." Broer Michel is
het hiermee duidelijk een. Toch
meent hij dat zijn vader als trainer
voldoende routine heeft. „Men heeft
hier bij Sittard respect voor hem en
dat moetje toch nog altijd eerst zien
af te dwingen."

de honkvasteni

„Natuurlijk hebben wij het bijna da-
gelijks over voetbal, maar er zijn in
het leven ook nog andere dingen.
Bij Sittard hoeft niemand te merken
dat het mijn kinderen zijn. Binnen
de groep treed ik net zo tegen hen,
als tegen wie dan ook op. Maurice Bèr ziet niet iedere wedstrijd als een

gezellig familie-onderonsje. „Ik blijf
ze iedere week bij de les houden.
Jongens op die leeftijd hebben al
eens snel de neiging om de teugels
wat te laten vieren. Sittard heb ik in
mijn hart gesloten. Jammer is dan
wel, dat het eerste team er echt niet
gunstigvoorstaat. Er spelen nu een-
maal in de voetballerij zaken mee,
die van te voren niet te vporspellen
zijn."

kan als voetballer aardig uit de voe-
ten en als hij zich zo verder ontwik-
kelt, geefik hem een goede kans het
eerste team te halen," meentBèr Le-
jeune. „Michel daarentegen is een
stuk jonger. Hij speelt graag in de
spits. In de A-jeugd doet hij het niet
onaardig. Hij heeft een aantal leuke
bewegingen in huis, maar om nu al
iets over zijn verdere ontwikkeling
te zeggen, is echt niet mogelijk."

&èr Lejeune (rechts) en zijn zonen Michel en Maurice (links) laten zien, dat het met Sittardn bergop moet gaan. Foto: peterroozen
Volgens Maurice Lejeune is het niet
altijd koek en ei tussen vader en

Veelparallellen bijAd en Maurice run der We}

De appel valt niet
ver van de boom

zelfs meer dan anderen moest
waarmaken."
Maurice van der Wey heeft er
geen spijt van, dat hij niet op het
hoogste voetbalniveau heeft
kunnen acteren. „Ik heb er totaal
geen moeite mee, dat Willy Boes-
sen en Roger Reijners, mijn
maatjes van toen, nu wel in de
eredivisie spelen. Mijn ogen zijn
bij die enkelbreuk opengegaan.
Ik vind maatschappelijke zeker-
heid -ik heb een zaak- veel be-
langrijker. Voetballen doe ik nu
echt voor mijn plezier."

Lejeune haalt het voorbeeld van Pa-
trick Kraus aan. „Op 29 juni kwam
hij doodleuk vertellen, dat hij een
contract bij Helmond Sport had ge-
tekend. Natuurlijk gun je iedereen
de kans zich om zich sportief te ver-
beteren, maar op dat moment ver-
lies jewel een kostbare spits. Toen
Janny Sangers zich daarna ook nog
eens afmeldde, zag ik de bui al han-
gen, want op dat moment ben je
tweederde van je voorhoede kwijt."
Lejeune is er echter niet de man
naar om nu bij de pakken te gaan
neerzitten. Van zijn strijdlust heeft
hij nog niets verloren, zeker niet nu
Sittard afgelopen zondag heel on-
verwacht TOP op eigen veld met
een kluitje in het riet stuurde, waar-
door het perspectief op klassebe-
houd ineens een stuk groter werd.
„Degraderen? Over mijn lijk!" aldus
Lejeune.

de gelijken

na Sittard terecht, maar net als
zijn vader moest ook hij afhaken.
Een enkelbreuk was daar debet
aan. Maurice: „Uiteraard heb ik
het talent van mijn vader. Hij
heeft mij echter nooit gedwon-

het voetbalwereldje. Bij Sittardia
heeft hij als linksbinnen jaren-
lang in de eredivisie gespeeld.
Na vele successen moest de spel-
bepaler van weleer na een zware
knieblessure afhaken, waarna hij
zijn activiteiten verplaatste naar
de amateurs. Zo werd hij als spe-
ler-trainermet Sanderbout twee-
de in het Nederlands kampioen-
schap. Ook als trainer kan hij een
aardige staat van dienst overleg-
gen, zeker nadat hij met Maas-
brcht van de vierde naar de eer-
ste klasse doorstoomde.

ÜTTARD — Het spreekwoord
ie appel valt niet ver van de
toom' is zeker van toepassing bij
ÏVV-trainer Ad van der Wey en

bij Lindenheuvel spelende
;oon Maurice. Dit wordt nog
>ens onderstreept door Linden-
teuvel-trainer Ton Props, die
Toeger met Van der Wey senior
H) Sanderbout heeft gespeeld,
iln Maurice zie ik de speelwijze
'an Ad helemaal terug." Dit sei-
oen kwamen vader en zoon el-

kaar al twee keer tegen, waarbij
duidelijk als winnaar uit

We bus kwam. Lindenheuvel
pakte drie punten en Maurice

hierin een groot aandeel. In
■^vis kan dezoon ook het hoogste

voeren, want zijn team is
l^edekoploper, terwijl pa's team
■sgen de degradatie vecht. Frap-
pant is wel, dat beide clubs een

op zak hebben,
Jaardoor er misschien nog een
'erde treffen in kan zitten.

(ADVERTENTIE)
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M van der Wey heeft vroeger in
Sittard een naam opgebouwd in

Zoon Maurice kreeg het voetbal
dus met de paplepel ingegoten.
Hij had talent en kwam bij Fortu-

Ad van der Wey blijft uiteinde-
lijk een echte vader. Over zijn
zoon: „Maurice vertrok destijds
bij Maasbracht, omdat het team
te weinig kwaliteit bezat. Mauri-
ce is te goed voor de vierde klas-
se. Het is een speler, die jeop alle
plaatsen kunt inzetten. Hij bezit
een goede portie techniek en een
goede trap en hij kan een team
dragen. Hij zou wat dat betreft
heel wat hoger kunnen spelen,
maar ik begrijp, dat zijn ambities
op zijnzaak gerichtzijn. En dat is
uiteraard zijn keuze."

gen, alhoewel het hem goed
deed, als ik goed speelde. Ik heb
nooit problemen met hem gehad,
ook niet toen hij bij Maasbracht
mijn trainer was. Op het voetbal-
veld was hij de trainer en thuis
gewoon mijn vader. Ik werd ze-
ker niet bevoordeeld. Nee, ik had
veel meer het idee, dat ik me

de tegenpolen

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

- 'Zo vader, zo zoon.
} 's een uitdrukking, die in veel. aties van toepassing is. Zo ook
F betrekking tot het voetbalge-
£!"en. Niet zelden krijgen gere-
geerde voetballers een zoon,
„ in vaders voetsporen treedt,

zijn er genoeg. Johan
|ouWf, Piet Schrijvers, Jan Jong-

Hans Kraay zijn er enkele
P "En Kerkrade blijft wat dat be-

gespeeld. „Ik stond toen in hetC-team, maar ik zat tevens in mili-
taire dienst, waardoor ik weinig metde groep kon trainen. Twee jaar ge-leden ben ik dan ook afgevallen enik heb me aangemeld als lid vanHeilust. Hier heb ik echter slechts
één seizoen gespeeld, want momen-teel speel ik in Duitsland bij Herzo-
genrath."

i[ ' niet achter. Jung Roemgens,
5 Sr°fessional bij Roda JC, Fortu-
iq 'Uard en Willem II en momen-
[^,°efenmeester van derdeklasser
oe.Hst, heeft zijn vaardigheden op
Drw"^gebied overgedragen opn Chris (21).

op weg naar het doel

Een qua hoogtepunten niet zon ge-
weldige carrière dus, wel een metéén opmerkelijke mutatie. Waarom
stapte Chris Roemgens al na een
jaar bij Heilust, waar zijn vader deleidinghad, op? Dit ondanks het feit
dat de titel in de vierdeklasse C wasbehaald. Chris wil er, zij het na enigaarzelen, wel antwoord op geven.
„Dat kwam, omdat ik vond dat mijn
vader van mij extra inspanningen
verlangde. Het botste dan ook wel
eens tussen ons." De 'boosdoener'
valt hem meteen in de rede. „Dat
klopt. Ik weet wat hij kan en daar-
om eis ik ook een zo hoog mogelijk
rendement. Wanneer tijdens een
wedstrijd het een en ander misging
door zijn ietwat eigenzinnigekarak-
ter, was ik inderdaad des duivels.
Misschien is het dan ook beter, dat
hij nu elders speelt. Dan hoef ik me
tenminste niet meer te ergeren,"
merkt hij glimlachend op.

ls heerlijk met het mannelijk
VrJ te van e farniue Roemgens
&ort, eze noS immer zeer populaire

te praten. Ze vullen elkaar
fcjj' accepteren wel eikaars menin-
ij^' maar leveren veel kritiek op
ijj. v|sies. De carrière van Jung is
l« i- en nog genoegzaam bekend;
e^ :*Vensloop van Chris daarente-
Lu let- Hij begon bij de jeugd vanS^JC en hij heeft daar tot 1988

SITTARD - De Lejeune-clan drukt een behoorlijke stempel op
het voetbalgebeuren bij de VV Sittard. Vader Bèr Lejeune is
trainer en niemand van de vereniging kan met enige nauwkeu-
righeid zeggen hoelang hij, weliswaar met enige onderbrekin-
gen, al bij de club is. Verder spelen inmiddels ook twee van zijn
telgen bij Sittard. Zoon Maurice (19) maakt sinds één seizoen
als voorstopper deel uit van Sittards schaduwteam, terwijl
broer Michel (17) in de landelijke A-jeugd van Sittard op zater-
dag heftige pogingen in hetwerk stelt om het komende seizoen
hogerop te komen.

Van onze medewerker FRANS DE CROON

vandaag: vader en zoon(s)

’Voetballenisleuk.maarstudieprevaleert’
De weekenddienst van Lejeune
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Miele inbouwapparaten voor
optimaal komfort in uw kouken

Miele-Keuken-Centrum Rouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

Hoofdklasse C
EHC-Baronie
DESK-Sittard
Geldrop-TSC
Vlissingen-Wilhelmina'oB
Venray-Meerssen
Halsteren-TOP
Longa-Limburgia

Eerste klasse E
Rood Wit-ODC
ESV-De Valk
Wilhelmina-Hapert
Roermond-Gemert

Eerste klasse F
Panningen-Vinkenslag
SVN-Heer
Leonidas-Almania
SCG-Volharding
Waubach-RKONS
Caesar-Bom

Tweede klasse AVoerendaal-ChevremontEijsden-RKVVL
Hopel-Heerlen Sport
Obbicht-Geleen
Miranda-RKVCL
Heerlen-MKC

Tweede klasse B
Vitesse'oB-De Ster
MVC'I9-Belfeldia
Blerick-IVO
Veritas-Moesel
Haslou-Venlosche Boys
Tiglieja-Helden

Derde klasse A
RKHSV-RVU
Willem I-Bunde
Kluis-RKVVM
Scharn-Polaris
LHB/MC-WVV'2B
Berg'6B-SVE

Derde klasse B
Bekkerveld-Vaesrade
Kolonia-Heksenberg
Heilust-RKBSV
Groene Ster-SVM
Minor-Wit Groen
Schuttersveld-Treebeek
Derde klasse C
Megacles-Lindenheuvel
Armada-Brevendia
FC Oda-Eindse Boys
EVV-Crescentia
Susteren-Swift'36.
Merefeldia-PSV'3S .

Derde klasse D
SC Irene-Wittenhorst
RKMSV-Ysselsteyn
Excelsior' 18-RKDEV
VVVO3-Reuver
Sparta'lB-GFC'33
FCV-Stormvogels'2B

Vierde klasse A
RKBFC-GSV'2B
MVV'O2-Keer
Standaard-Banholtia
Caberg-St.-Pieter
Schimmert-SVME
Mheerder Boys-Hulsberg

Vierde klasse B
Vilt-RKMVC
Rapid-Klimmania
lason-Gulpen
Sportclub'2s-Walram
Nijswiller-Uteren
Vijlen-RKASV

Vierde klasse C
Abdissenbosch-Waubachse
Boys
KVC Oranje-RKSVB
SVK-RKHBS
Simpelveld-Laura
Rimburg-Weltania
FC Gracht-Centrum Boys

Vierde klasse D
DVO-Coriovallum
VKCB9-IVS
FC Hoensbroek-Helios'23
RKSNE-Langeberg
KEV-Mariarade
RKDFC-Sanderbout

Vierde klasse E
Buchten-Roosteren
Walburgia-FC Ria
Linne-St.-Joost
Urmondia-Maasbracht
GVCG-Stevensweert
Vlodrop-Holtum

Vierde klasse F
RKVB-Nunhem
Leeuwen-Thorn
RKSVO-SVH'39
RKESV-DESM
SVVH-Victoria
Leveroy-Heel

Vierde klasse G
HBSV-Roggel
VOS-RKSVN
Venlo-FC Steyl'67
Egchel-Bevo
Swalmen-VCH
KVC-Baarlo

s. SieMatic
.^Keukencentrum
'48ET1 Muyrers
il||o| Wijnen bv

I^SBS^ Simpelveld
tel. 045-441800

Een ietwat eigenzinnig karakter, die
opmerking vraagt om uitleg, die
dan ook prompt volgt. „Kijk, Chris
heeft techniek en overzicht genoeg
om een goede spelbepalende mid-
denvelder of libero te worden. Maar
hij moet nog leren dat het voetbal-
spel simpel is. Het is een kwestie
van aannemen, kijken, spelen, vrij-
lopen. Chris denkt nog steeds dat
hij op het veld circusnummertjes
kan opvoeren. Een balletje tussen
de benen spelen vindt hij bijvoor-
beeld prachtig. Dat kan niet. Als hij
de clown wil uithangen, loop je de
kans binnen de kortste keren in het
ziekenhuis te belanden. Speel een-
voudig en doe geen gekke dingen,
dat is mijn motto."

# Volgens vader Herman Remmers en zijn voetballende zonen
Gradus, Willy en Sjeng moet FC Vinkenslag volgend seizoen ho-
gerop. Foto: WIDDERSHOVEN

Maastrichtse ploeg wil volgendjaarhogerop

Bij FC Vinkenslag
is Remmers troef

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEER - Het wordt moeder Mia
Remmers wel eens te veel. Met een
dreigement 'Nu wordt er niet meer
over voetbal gepraat, anders stap ik
op,' hanteert ze de noodrem. Het is
echter niet zq verwonderlijk dat er
stevig gediscussieerd wordt in hui-
ze Remmers, want het thema is stee-
vast FC Vinkenslag. Vader Herman
Remmers (45) speelt in Vinkenslag
2, terwijl de zonen Willy (20) en Gra-
dus (21) tot de selectie van Vinken-
slags eerste team behoren.

In feite behoorden! Willy, de snelle
en technisch sterk begaafde linker-
spits, is al sinds november aan de
knie geblesseerd (een kijkoperatie
moet hierover duidelijkheid ver-
schaffen) en de sober spelende Gra-
dus zit de laatste tijd meer op de re-
servebank dan hem lief is. Toch
draait in huize Remmers alles om
FC Vinkenslag, vooral nu de club
stilaan naar de top van de eerste
klasse F is geslopen. „Als wij zon-
dag bij Parmingen winnen, hebben
we een goede kans op de titel,"
meent Willy. „Het is jammer, dat het
in het begin van het seizoen wat
stroef draaide, anders hadden we
Parmingen en RKONS al lang ach-
ter ons gelaten."

Vader Remmers (hij speelde zestien
seizoenen in het eerste team van
Heer) is innerlijk trots op zijn ben-
gels, maar wil hen onder geen be-
ding de hemel in prijzen. „Ik zie heel
goed goed tot wat Willy en Gradus
op het voetbalveld in staat zijn en ik
probeer hun prestaties naar waarde
te schatten." Herman Remmers
staat voor wat hij zegt. Hij is ook
KNVB-scheidsrechter, maar hij
heeft Vinkenslag beloofd om het

tweede team uit de nood te helpen,
door in het doel te gaan staan. „Maar
voor alle duidelijkheid: volgend sei-
zoen ga ik weer fluiten."

Herman Remmers is recht door zee.
Zelfs zijn broers Sjeng en Frèns kre-
gen van hem eens 'rood' voor de
ogen getoverd. Dat gaf natuurlijk
even problemen, maarvoor Herman
zijn de regels voor iedereen gelijk.

de trouwen
Hij was zelfs eens een keer diefvan
zijn eigen beurs,, door zoon Gradus
te noteren voor een overtreding.
Droogjes merkte Gradus toen na die
boeking op: „Pa, die vijfendertig
piek moet jewel zelf betalen!"

Gradus heeft het momenteel even
moeilijk. Hij: „Normaal speel ik als
rechtermiddenvelder. Toen Gerrie
Remmers een schorsing kreeg,
werd ik rechterverdediger. Vijf
wedstrijden ging het prima. In een
oefenwedstrijd tegen Blerick wat
minder. Prompt werd mij gevraagd
of ik er problemen mee had, als ik er
naast kwam te staan. Ik heb toen
nee gezegd, maar nu zit ik er mee.
Daarom speel ik nu bij pa in het
tweede team en zit 's middags als re-
serve in de dug-out bij het eerste."
Remmers senior vindt Gradus te
lief. „Hij moet maar eens leren van
zich af te bijten," meent hij. Overi-
gens is het best mogelijk, dat het
volgend seizoen ook zoon Sjeng
(17), die nu bij Scharn speelt en een
talentje genoemd wordt, de kleuren
van FC Vinkenslag zal verdedigen.
„En danmoet ma de hele week naar
Vinkenslag-verhalen luisteren,"
schertsen de voetballende Remmer-
sen nu al.

§ Chris enJungRoemgens met in hun midden de bal, waar bij hen alles om draait.
Foto: CHRISTAHALBESMA
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Guus Cantelberg: ’Finland van levensbelang voor Nederlands handbal’
Oranje moet kleur bekennen

HANDBALLWM

HELSINKI -Aan de boorden van
de Finse Golf begint het Neder-
lands herenzaalhandbalteam
vandaag aan de missie die binnen
drie jaar moet leiden tot aanslui-
ting met de wereldtop. Na een

halfjaar intensievevoorbereiding -met voor ons land onge-
kende mogelijkheden- komt er rond het middaguur in Es-
poo, onder de rook van de Finse hoofdstad Helsinki, een
einde aan alle geëxperimenteer. Oranje speelde 33 oefenin-
terlands binnen zes maanden, tien duels tegen sterke bui-
tenlandse clubteams en werd ook nog eens op de proef ge-
steld tijdens een tiental trainingsstages. Een stormachtige
periode met ups en downs, maar nog zonder directe gevol-
gen voor de positie van het Nederlands team op de mondia-
le ladder.Aan die tijd is nu een einde gekomen. Tot volgen-
de week zondag gaat het écht om de knikkers. „Finland is
van levensbelang voor het Nederlands handbal", weet
bondscoach Guus Cantelberg als geen ander.

De handbaltrainer uit Geleen
nam een klein jaar geleden de
uitdaging aan om van het in het
slop geraakte Oranje weer een
team met aanzien te maken. Kos-
ten nog moeite werden gespaard
om de ideeën van Cantelberg te
verwezenlijken. Met de Gelener
zelf als grote drijveer kregen
voor het eerst in de geschiedenis
van de vaderlandse handbal-
sport zelfs de meeste in Neder-
land actieve internationals de
profstatus. „Ik was in de meeste
gevallen op mezelf aangewezen",
kijkt Cantelberg achterom. „Bin-
nen de bond leeft nu echter ook
de overtuiging dat we alleen op
deze wijze hogerop komen. Men

I selectie _\\

onderkent nu de problemen en
probeert er wat aan te doen".

Spelers exclusief vrijmaken voor
de handbalsport kost bergen
geld. Vier ton in een half jaar
ging er gepaard met de verwe-
zenlijking van de plannen van
Cantelberg. De begrotingvan het
Nederlands Handbal Verbond
(NHV) ruimt jaarlijks slechts een
kwart miljoen gulden in voor het
nationale herenteam. Het tekort
heeft Cantelberg voor een groot
deel op eigen initiatief bijeen
kunnen schrapen bij externe
sponsors. Volgens de 50-jarige
bondscoach geen over de balk
gegooid geld.

„Qua aanleg is de Nederlandse
handballer niet slechter dan de
meeste buitenlandse topspelers.
Veel meer trainen en spelen zijn
dan eerste vereisten op weg naar
de wereldtop", heeft de bezieling
uitstralende Cantelberg altijd ge-
zegd. „En om meer te trainen en
te spelen moeten spelers niet te
veel andere beslommeringen
hebben. Dat kost geld en zeker in
ons land krijg je dat niet zomaar.

Vasthoudendheid en geënga-
geerdheid zijn voorlopig de eni-
ge middelen die je verder kun-
nen brengen. Pas als je resulta-
ten boekt, kun je zelf ook wat
eisen. Ik doe er alles aan om het
imago van handbal volwassener
te maken. Dat gaat alleen maar
door je produkt met overtuiging
nn Hp markt tp hrpnfpn Zn nipt

winst naar de concurrentie; in de
Ardennenklassiekers en Amstel
Gold Race idem dito. „Moet je
weten, dat ik in maart al vloog.
Pas in de maand mei kwam ik te-
rug op de plaats waar ik wezen
wilde. Ik won drie koersen in
minder dan een week. Eerst een
rit in de Tour de I'Oise, daarna
een wedstrijd in België en ver-
volgens de Ronde van Midden-
Zeeland."

Nijdam vond in die periode veel
méér terug dan alleen de grote
vorm. Hij had ondekt, dat hij niet
per se de concurrentie in de
steek moest laten om een ge-
slaagde greep naar de bloemen te

door

«iijmijjjjj.iui

kunnen doen. Hij kon het ook in
het wilde gedoe van een massa-
sprint, ofschoon hij in de Tour de
France nog twee keer op safe
speelde. Met andere woorden: in
de laatste honderden meters als
een sneltrein wegman de concur-
rentie. Zo won hij in Wasquehal
en Gap. In een van de laatste rit-
ten, toen het voltallige peloton
weer als een vloedgolfrichting fi-
nish rolde, moest hij weliswaar
de Italiaan Fidanza laten voor-
gaan, maar het was voor Nijdam
geen reden om zijn ambities in
de sprint op te bergen. In Parijs-
Brussel en Parijs-Tours gaf hij
zijn ontdekking een extra bete-
kenis. Beide keren vloerde hij
het voltallige, razende veld. De

krachtpatser ('en niet alleen pro-
loogspecialist zoals men tot in
den treure herhaalde') had een
nieuwe dimensie aan zijn loop-
baan gegeven.

„Terugkijken heeft eigenlijk
geen zin", zegt Jelle Nijdam,
„maar na ik hetgeen ik vorig jaar
presteerde besefik beter danwie
ook, dat er een paar verloren sei-
zoenen aan voorafgegaan zijn. Ik
bedoel, verloren jaren als sprin-
ter want ik kwam immers ook
toen tot een respectabele staat
van dienst. Alleen zou de erelijst
groterzijn geweest als ik mij niet
in dienst van Jean-Paul van Pop-
pel had gesteld.

De vroegere Brabander, die zich
in het Utrechtse Bilthoven ves-
tigde, bezweek voor het grote
geld dat een Japanse multinatio-
nal aan Peter Post ter beschik-
king had gesteld. Met andere
woorden: Van Poppel tekende
voor Panasonic en tegelijk waren
zijn ex-teamgenoten uit de stal
van Raas zijn tegenstanders ge-
worden. Hij heeft het gemerkt
ook. De Tour van vorig jaar le-
verde hem niet één dagsucces
op, ofschoon uiteraard niet al-
leen de Raas-trein hem regelma-
tig deed stoppen. Uiteindelijk
bestaat een peloton van bijna
tweehonderd man uit vijfentwin-
tig ploegen of daaromtrent.

Van Poppel is in de ploeg Post
niet de enige sprinter. Planc-
kaert, Ludwig, Lieckens en
Freuler kunnen er in de laatste
meters van een koers óók wat
van. Maar Jelle Nijdam is in de
Buckler-formatie evenmin de
enige op wie gerekend wordt als
de hoofdmacht verandert in een
kluwen, waarin schouder aan
schouder gezocht wordt naar het
gaatje voor de allesbeslissende
jump. Eric Vanderaerden be-
hoort immers ook tot de snelste
finishers.
Nijdam: „Vanaf het moment dat

Kjdam,neltrein
opkasseien

# Jelle Nijdam: 'Krachten gespaard voor de klassiekers. Foto: dries linssen.

" Wijst Guus Cantelberg de Oranje-handballers in Finland de weg naar een hoger mondiaal platform? Foto. FRans rade
dan ben je al een stakker voor je
aan het karwei begint".

Cantelberg weet als geen ander
dat de toekomst van het Neder-
lands handbal valt of staat met
de prestaties bij het Europees
kwalificatietoernooi in Finland.
Plaatsing voor de WK-kwalifica-
tie over twee jaarin Oostenrijk is
een 'must. De resultaten van het
onlangs in Tsjechoslowakije ge-
houden wereldkampioenschap
kwamen Oranje ruimschoots te-
gemoet in die opzet. Zes van de
twaalf deelnemers in Finland
plaatsen zich voor de WK-kwali-
ficatie, hetgeen inhoudt dat
Oranje aan een derde plaats in de
poule voldoende heeft. Tegen-
standers zijn achtereenvolgens
gastland Finland, Portugal, Ita-

lië, Luxemburg en Bulgarije.
„Maar ik ga niet rekenen", aldus
Cantelberg. „Dat leidt alleen
maar tot verslapping en dat kun-
nen we ons absoluut niet permit-
teren".

Om het nationale team naar een
hoger plan te tillen is, in de ogen
van Cantelberg, de medewerking
van de verenigingen absolute
noodzaak. Een eerste stap in de
goede richting is de veranderde
competitie-opzet, die met ingang
van volgend seizoen gestalte
krijgt. In grote lijnen komt het
neer op regelmatig een dubbel
weekeind-programma en aan het
slot van de reguliere competitie
play-offs.

Toch is de Geleense trainer nog

niet content. „Het verenigings-
denken is nog te zeer mode. Ik
kan me best voorstellen dat
clubs het belangrijk vinden om
kampioen te worden. Daarbij
moet je je echter wel realiseren
dat het internationale aanzien
nauwelijks bepaald wordt door
wie in ons land kampioen wordt.
Dat wordt louter en alleen be-
paald door het aanzien dat de
spelers via het nationale team
hebben verkregen. Het valt me
tegen dat de bond zich in deze
kwestie niet harder opstelt. Zo
gaat in mei een interessante trip
naar Japanaan onze neus voorbij
omdat er twee clubs in de eredi-
visie dwarsliggen. Dat kan er bij
mij niet in".
De noodzakelijke promotie van

Oranje- moet gerealiseerd wor-
den met een zeer ervaren team.
De basis-zeven, bestaande uit
Jacques Josten, Joop Fiege, Ro-
bert Fiege, Wil Jacobs, Patrick
van Olphen, Kees Boomhouwer
en Lambert Schuurs komt op
een gemiddelde van 120 inter-
lands. „Ervaring is zeer belang-
rijk bij dit soort toernooien",
vindt Cantelberg. Vandaag staat
meteen de eerste krachtproef
van formaat op het programma.
In een bomvolle sporthal speelt
Oranje de openingswedstrijd van
het toernooi tegen het gastland.
„En die hebben met Mikael
Kaellman een wereldtopper in
de ploeg", weet Cantelberg de
kwaliteiten van de Finse schut-
ter, die onlangs tot sterkste bui-
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speelschema ek
ZATERDAG 31 MAART:
Groep A: Noorwegen-Turkije..West- 1
Duitsland-België, Israel-Gnekenland. J
Groep B: Nederland-Finland (11.45).
Bulgarije-Portugal, Italië-Luxemburg. Ë
ZONDAG 1 APRIL: ■Groep A: Turkije-West-Duitsland, Gri
kenland-Noorwegen, Belgié-Israel. |m
Groep B: Finland-Italie. Portugal Ne
derland (16.00), Luxemburg-Bulgai ijc.
DINSDAG 3 APRIL:
Groep A: West-Duitsland-Griekenland
België-Turkjje, Israel-Noorwegen.
Groep B: Bulgarije-Finland, Portugal-
Luxemburg, Nederland-Italiè (18.45).

WOENSDAG 4 APRIL:
Groep A: Griekenland-België, Noo
gen-West-Duitsland. Turkije-lsrael.
Groep B: Luxemburg-Nederland
(17.00). ltalië-Bulganje. Finland-Portu-
gal.
VRIJDAG 6 APRIL:
Groep A: West-Duitsland-Israel, Noor-
wegen-België, Turkije-Gnekenland.
Groep B: Italië-Portugal, Bulgarije Ne
derland (17.00), Luxemburg-Finland.
ZATERDAG 7 APRIL:
Plaats 11/12 (14.00), 9/10 (15.45) en 7:8
(17.30).
ZONDAG 8 APRIL:
Plaats 5/6 (12.30), 3/4 (14.15) en finale
(16.00).

* De vermelde tijdstippen zijn Nedei
landse tijden. In Finland is het een uu
later.

door

/ ivo op den camp

tenlandse speler in de Duitsj
Bundesliga werd uitgeroepen, U
schatten. „En we mogen uiter
aard niet in paniek raken na eeil
onverhoopte nederlaag. Ik ben el
echter van overtuigd dat we onj
doel, plaatsing voor de WK-kwaj
lificatie, kunnen realiseren".

Als Oranje inderdaad in die op
zet slaagt, komen de problemei
pas echt om de hoek. Cantelberg
„In het verleden hebben we ir
Nederland vaak de fout gemaak
om dan een half jaar niets t<
doen. Ik vind dat de activiteiten
nog geen week mogen stilval
len". Het contract van de bonds
coach loopt na Finland af, maal
zowel de bond als Cantelberg
hebben de intentie om nog twe<
jaar door te gaan. „Maar het zul
len harde onderhandelinger
worden. Organisatorisch zal e
veel moeten veranderen. Er moe
ten sponsors gevonden wordei
zodat we op de ingeslagen weg
dus met profs, kunnen doorgaan
Als dat niet gebeurt zeg je ooh
'nee' tegen de plannen van Canj
telberg en heeft het voor mij
■pppn 7in mppr"

Doel: Jacques Josten (Blauw
Wit, 144 interlands), Peter
Bassa (Tachos, 80), Dick Mas-
tenbroek (Sittardia, 38). Veld:
Patrick van Olphen (Hermes,
130), Lambert Schuurs (Sit-
tardia, 189), Remco Vijge-
boom (Sittardia, 66), Bart En-
gelvaart (Hermes, 60) Kees
Boomhouwer (Aalsmeer, 76),
Robert Fiege (Villeurbanne
(Fra), 99), Frank Coenders
(Tachos, 93), Joop Fiege (E en
O, 113), Patrick Berendsen (E
en O, 81), Gino Smits (V en L,
12), Henk Groener (Wacker
Thun (Zwi), 130), Wil Jacobs
(Neerpelt (Bel), 95), Raymond
Steyvers (Blauw Wit, 49).

DE PANNE - Hij straalt
kracht en gezondheid uit.
Voor Jelle Nijdam is de aan-
loop naar de klassiekers in
april lang genoeg geweest.
Hij heeft zich, nadat hij in
de wintermaanden later dan
vroeger aan zijn trainings-
opbouw begon, ook in de
voorbije weken bewust iets
weggestopt. Vanaf nu is het
weer echt vlammen. Als een
sneltrein wil hij over de kas-
seien van Vlaanderen en de
stenen in de hel van het
noorden.

„Probleem is", aldus de 26-jarige
Westbrabander grinnikend tij-
dens een rustig moment in de
Driedaagse De Panne, „dat ik be-
hoor tot een grote groep, die het-
zelfde nastreeft. Bovendien, zelfs
in topconditie ben je afhankelijk
van duizend en een factoren. Je
moet óók een beetje geluk heb-
ben."

Als hij dit zegt hoeft Jelle Nijdam
slechts de vorige editie van de
Ronde van Vlaanderen in herin-
nering te roepen. Het geluk liet
hem in de steek. „Ik was", zegt
hij, „mee met de eersten toen het
peloton aan stukken ging. Van
onze ploeg waren Frans Maas-
sen, Edwig van Hooydonck en
Nico Verhoeven, die toen nog
niet naar PDM was overgestapt,
eveneens in kansrijke positie uit
de schifting gekomen. Maar ik
ging onderuit en Maassen kreeg
een lekke tube. Daarbij kwam
nog, dat hij lang op hulp van chef
d'equipe Raas moest wachten.
Omdat het veld op de smalle we-
gen uiteengerukt was kregen de
ploegleiders niet direct toestem-
ming de verschillende groepjes
te passeren. Maassen kon net als
ik naar huis. Gelukkig maakte
Edwig van Hooydonck het kar-
wei af. De winst kwam in onze
ploeg terecht, maar net zo goed
hadden wij met lege handen
kunnen staan."

De tegenslag in Vlaanderen was
voor Nijdam het begin van een
periode met veel onfortuin.
Gent-Wevelgem, enkele dagen
later in beestachtige weersom-
standigheden, werd weer niks,
althans niet voor hem. Teamge-
noot Gerrit Solleveld immers be-
kroonde een langevlucht met de
zege. In Parijs-Roubaix ging de

Vanderaerden naar ons zou k<
men is veel gezegd en geschr'
ven over de situatie binnen d
ploeg, met name als het op cc
sprint aankomt. Het zou probl*
men opleveren en er was in feit
een tweede Van Poppel binnel
gehaald, heette het. Laat mij h<
zó formuleren: Vanderaerden e
ik hebben met het samengaan d
minste problemen. De ploe
evenmin. Wij zijn professional'
die weten hoe het spel gespeel'
wordt."

Vanderaerden komt het best W
zijn recht als er in de slotfase ve<
bochten in het parcours voork"
men. Hij is handiger in het wrü1
gen en positie kiezen. „Ik", zet
Nijdam, „heb het liefst een lang
rechte weg naar de aankoms'
Liever een boulevard van vij
dan van drie kilometer. Dan ka'
ik op de macht, zoals dat in val*
jargon heet, proberen toe ''slaan."
Uiteraard heeft Nijdam in d
loop der jarenover aanbieding^'
van -andere ploegen niet te kM
gen gehad. Hij is er nooit op ing*
gaan. „Je moet alles tegen rnj
kaar afwegen. Als iemand op <>
ene plaats een miljoen krijgt &
je hebt op devorige plaats al ad!
ton, maakt het verschil in fe
ook niet meer zo heel veel uil-
Termijnplanning is in dit sod
zaken ook noodzakelijk. Hoe $
de ploeg in mekaar waar je na^
toe gaat? Wat levert het in twe
of drie jaar op? Allemaal vragdj
die je jezelfmoet stellen. „Ik he
in ieder geval sinds ik in aug>>j
tus 1984 prof werd (na de Olyd
pische Spelen van Los Angele'
red.) nooit elders gereden dan j
de ploeg van Raas. VoorlopJ
blijft dat in ieder geval nog zo t"
eind volgend jaar."*y
iNijaam iaat zien mei van ue w'J'
brengen. Hij gaat zijn weg. Tra'
nen doet hij meestal alleen of h*
zou straks moeten verander^
als zijn ploegmakker Veenst1;
zich ook in Klein-Zundert l
tigd heeft. Voor het overige he?
de zoon van vroegere werel"
kampioen achtervolging Hen
Nijdam een vastomlijnd pla£
Hard werken, op tijd ruimte z°^ken voor hobby's ('vissen ''~computerspelen') en toeslaan a
de kans zich voordoet. „Een WfJlerloopbaan duurt geen eeuWfS
heid. Koersen is toevallig ml^vak, maar je moet op zn tijd o°
de betrekkelijkheid van de dl'
gen inzien. Bert Oosterbos^
met wie ik enkele jaren gekoe 1.
heb, overleed plotseling. Joha;
nes Draayer, die ik minder gOÉJj
kende, ook. Als je zoiets ho°,
word jeeven stil, maar zodra l 1
peloton weer goed en wel op V j

is praat men opeens weer o»Jj
andere zaken. Zo zit het leven
eenmaal in mekaar."
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Na de bruinkoolgraver
komt de vuilverbrander

Aus dem Osten nichts Neues...
Met excuses aan Erich Maria
Remarque, vergeet het maar!
Een stevige oostenwind, waaiend
uit het land van Jülich brengt nu
al weinig goeds naar Limburg.
Over een jaar of wat,zit die bries
vol dioxine, zwavel en wat er
meer vrijkomt bij verbranding
van afval in de meest brede zin
van het woord. In het
grensgebied op pakweg tien,
vijftien kilometer van onze
contreien wordt de frontlijn al
getrokken. Voorpostengevechten
voor een harde confrontatie, die
nu nog uit het zicht gevoerd, voor
de toekomst van Limburg
minstens even belangrijk is als
voor de steeds verder
teruglopende dorpsbevolking in
nederzettingen als Inden, Boslar,
Aldenhoven, Altdorf,
Siersdorf...

In die gehuchten groeit de onrust. Na jaren van gelaten toezien
hoe enorme graafmachines niet meer te stoppen gaten in het
landschap slaan, lijkt de vonk van verzet een heus vuur te ontste-
ken. Bruinkoolwinning kost dagelijks meer goed boerenland dan
de februari-stormen van onze kusten. De mensen in deKreis Lin-
nich-Aldenhoven-Jülich slikken veel en lang. zeggen actievoer-
ders die het voorlopig vreedzame verzet kanaliseren. Jarenlang
hebben ze lijdzaam toegezien dat de enorme grijpers van Rhein-
braun het land in de streek ('met 176 sportvelden per jaar') weg-
vraten en dorpen steeds dichter de enorme krater naderden. Niet
die permanente landhonger deed de stoppen doorslaan. Het uit-
lekken van prestieuze plannen om een keten van verbrandingso-
vens en opslagplaatsen (deponie) van wat de Duitsers zo schoon
'Sondermüll' noemen, maakte de bevolking eerst echt boos.
'Vuilnisbelt van Europa' is geen titel om trots op te zijn, zeggen
de actievoerders uit de vele kleine stervende gehuchten. „Onze
woningen, met zorg gebouwd of opgeknapt, zijn geen pfennig
meer waard," zegt de bevolking, een sociologische mix van mijn-
werkers en landbouwers.

Een schier machteloze strijd tegen de beslissingen van de vrij on-
toegankelijke regering van Nordrheinland-Westlalen, tegen de
absolute monopolie-positie van de Rheinisch Westfalische Elek-
trizitatswerke, die met zijn ontelbare dochterondernemingen een
groot deel van de werkgelegenheid in dit gebied in handen heeft
en dus ook een gevecht tegen eigen mensen die voor een groot
deel afhankelijk is van een baantje bij de RWE of een dersatel-
lieten. „Een verschrikkelijke vicieuze cirkel. Mensen bellen me
op en zeggen: we steunen de actie maar wel anoniem, want mijn
man werkt bij RWE," zegt Lydia Happe, een van de aktivisten in
het land van Jülich in een gesprek niet vertegenwoordigers van de
Limburgse milieubeweging, die zich solidair hebben verklaard.
Tenslotte trekt zwaveldioxide. PCB, chloorbenzeen en cadmium
zich weinig van slagbomen aan de grens...

Huisvrouw Lydia Happe kwam drie jaar geleden in Inden wonen.
De zweminstructrice, moeder van twee kleine kinderen, en haar
man kochten een leuk huisje in het kleine vriendelijke plaatsje.
Weliswaar wist het echtpaar van de enorme gapende bruinkool-
groeve in de buurt, kende de vieze walmen van het bruilkoolge-
stookte Kraftwerk in Eschweiler maar verder zag de toekomst er
rooskleurig uit. „Plotseling - het zal verleden jaarzijn geweest -
lekten de eerste plannen uit over een keten van verbrandingso-
vens rond de bruinkoolgroeven, op de terreinen van oude briket-
fabrieken en dergelijke. Wij schrokken ons gek. De mensen om
ons heen leken geschokt maar daar bleef het bij... Tot mijn stom-
me verbazing slikte de meerderheid een keer en ging over tot de-
orde van de dag. Wij hebben in eerste instantie ook alleen ge-
schokt toegekeken. Het besef dat gehuchten en dorpen compleet
leegliepen, dat huizen dichtgetimmerd werden en ook onze eigen
woonplaats zo rond de eeuwwisseling van de aardbodem zal zijn
verdwenen, deed ons wakker schrikken," zegt Frau Happe, die
quaverschijning en outfit nu niet direct het prototype van de met
geitenwollen sokken en ribbroek uitgedoste aktiviste is.

Een getuigenis zoals er intussen heel wat zijn. Ook van het echt-
paar Peek-Horn uit Boslar, bezitters van een prachtige Franki- (
sche hoeve en al lang diep geïnteresseerd in 'Umwelschutz'. Peek \,
's een Nederlander die dertig jaar geleden vanuit Breukelen naar
Duitsland trok en er een tweede vaderland vond. Met zijn vrouw
'eidt hij het verzet in de streek. Spreekt rustig, deskundigen toch
bewogen over de vernietiging van een stukje Duitsland. Ook zijn
vrouw, wel in stijl met knotje en herenschoenen, heeft wraak ge-
zworen om de vernietiging van vruchtbare Duitse bodem, zonder
een zweem van fanatisme. De echtelieden kennen de problemen
yan de groeiende berg huisvuil, het fabrieksafval, afval van kern-
Centrales. "Maar om nu al die troep in de geschonden grond te
dumpen..."

Steenkool
yet land van Jülich telt ook nog steenkoolmijnen. Een aantal
daarvan moet dicht in de komende jaren. In de buurt van Siers-
d°rf ligt de mijn van de EBV.de Eschweiler Bergwerk Verein. Er

# Meter voor meier vreet het enorme graafmonster de bodem van het land van Jutten weg op zoek naar bruinkool.
Op een afrasteringshek staat geschreven hoe veel bewoners de voortdurende aanslagen op hun omgeving ervaren.

werken 3500 man. Over een ja;ir of twee is het afgelopen. Actie-
voerster Markovika springt bijna uit haar vel als zij het over de
grote leugen heeft. „Als een doekje voor het bloeden is er een
vuilverbrandingsoven in het vooruitzicht gesteld waar welgeteld
250 arbeidsplaatsen zijn te verdelen. Het klonk aanvankelijk nog
niet eens zo gek..." zegt zij woedend.

„Deze regio moet opgewaardeerd worden, maar niet met een
stelletje ovens," zegt Margareta Peek somber tijdens een rondrit
door een gebied, dat een pokdalige, geschonden indruk maakt.
..Deze weg is er straks niet meer en dit gehucht ook niet," zeggen
de actievoerders als we langs de bruinkoolgroeve op weg naar In-
den rijden en in de verte een reus van een graafmachine het ene
weiland na het andere gewoon wegvreet... Van meerdere kanten
dreigt het gevaar. Want ook de A-4 richting Düsseldorf vreet zich
door het landschap.

Lydia Happe: ..Om het verhaal compleet te maken... er komen
nog twee rijbanen bij. alsof het milieu hier nog niet voldoende on-
der druk staat."

De dampvan de grote centrale van de RWE in Weisweiler slaat in
de dorpen neer en maakt het mistig. Somber beeld nu. een som-
ber beeld voor de toekomst.

De dorpen zullen geïsoleerd raken en niet meer met elkaar ver-
bonden zijn. Allen zullen ze liggen aan de rand van de bruinkool-
krater, een leven op de maan!

Actievoerder Philippen woont in Gevenich, een onooglijk gat
dicht bij de NAVO-bunker, die vijftig meter diep onder de aarde
werd gebouwd, en van waaruit de tegenaanval tegen een Russi-
sche invasie geleid zou moeten worden. Het enorme vlakke pla-
teau rond Gevenich is bestemd als gif-opslagplaats. Een 35 hecta-
re groot gifbeltje. „Zover het oog reikt en dan ook nog de lucht
in." wijst Philippen. die hoopt op betere tijden maar laat blijken
nauwelijks te verwachten dat de miljoenen marken die al geïnves-
teerd zijn zonder slag of stoot worden opgegeven.

Belten
Drs Hub Bemelmans van de Milieufederatie Limburg heeft de
boodschap van de oosterburen begrepen. ..Het is niet niks en dat
in de context van de milieubedreigende plannen die in eigen pro-
vincie en in België op stapel staan, is actie onontbeerlijk." zegt
hij. onder de indruk van de lijst van plannen in het kader van Af-
valstoffenplan in de driehoek Keulen-Aken- Duren. Regerings-
president Antwerpes van Keulen heeft zich onsterfelijk gemaakt
toen hij in een rede in Jülich zei: „Och ja, u krijgt er een paar
stortplaatsen bij..."

Gerard Peek spreekt van 'vuiltoerisme'. Zijn medestrijders po-
neren stellingen over zeer hoge concentraties van kankergevallen
in hun streek. De lijst met 'onvriendelijke installaties' houdt de
grensbewoners voorlopig op de been Geen wonder." zegt Be-
melmans met het oog op de voorlopige lijst met plannen:

" In Eschweiler verbrandingsoven huisvuil met capaciteit van
278.000 ton per jaar.

" Idem in Aldenhoven-Siersdorf voor 300.(MN) ton per jaar.

0 Idem in Aldenhoven-Siersdorf maar dan ovens voor speciale
behandelingen o.a. van as uit verbrandingsovens.

" Idem in EscTiweiler, maar nog zonder bijzonderheden.

" Idem in Eschweiler met als specialiteit verbranding van vloei-
bare en pasta-achtige stoffen uit productieprocessen.

" In bruinkoolgroeve richting Aken stortplaats voor zeer giftig
en agressief afval. Idem in Linnich-Glimcah. idem in Setterich en
idem in Boslar/Gevenich/Tetz...

- Is er nog leven moge-. lijk in dit gebied?

In Keulen zeggen woordvoer-
ders van de regering: „Ergens
moet de troep blijven. Het is een
dunbevolkt gebied met een hoge
werkloosheid, die nog toeneemt
na de sluitingvan de mijnen. Al-
les wordt bovendien heel zorg-
vuldig getest aan onze strenge
milieunormen. We gaan toch ze-
ker niet onze buren vergiftigen*"

Het klinkt echt. maar niemand is
er gerust op. Vanuit de bus zien
we kort bij de plaats waar een

■toekomstige gigantische oven is
gepland op een wegwijzer Sit-
tard staan... Na een regenbui
klaart de lucht op en vette rook
uit de centrale slaat direct op
straat neer. Vanuit het Oosten
nog niets nieuws, maar voor hoe
lang nog?

rob peters

" Een straat in een gehucht van het
plaatsje Inden. Alle woningen zijn
verlaten en dichtgespijkerd.
Bruinkoolwinning en
vuilverbranding jagen steeds meer
bewoners weg uit deze streek.
Foto's: MARCEL VAN HOORN
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niet tevreden over en vierden op 1
april Nieuwjaarsdag met het gevolg
dat ze voor gekken, zotten en nar-
ren werden uitgemaakt.

werd op die bewuste dag in 1572 uit
Den Briel verjaagd door de water-
geuzen. Deze geschiedenis heeft
echter niets te maken met 1-april-
grapjes, want daar stond deze da-
tum al veel langer om bekend.
Beroemd is het verhaal van Filips
de Goede die een nar wegens
hoogverraad liet onthoofden... met
een leverworst. Het slachtoffer
speelde het spel mee en hield zich
tot ontsteltenis van Filips dood.
Daarop was het debeurt aan denar
om 1 april te roepen.

Het Journaal heeft de laatste jaren
geen 1-aprilgrappen meer uitge-
haald. Zij wil serieus bij de kijker
blijven overkomen, zodat waarhe-
den op 1 april niet als grapjes wor-
den gezien. De schrijvende pers
daarentegen gaat er rustig mee
door, deze krant uitgezonderd. Wat
te denken bijvoorbeeld van postze-
gels met fluor aan de likkant en te-
levisietoestellen die in staat waren
om geuren en smaken over te bren-
gen?

DEN HAAG — 'Hé, je gulp
staat open', 'Haal jij even bij
de drogist wat muizenissen'
en 'Er komt een nieuw briefje
van 250 gulden. Om het pu-
bliek er snel aan te laten wen-
nen, zal het één dag verkrijg-
baar zijn bij de banken tegen
inlevering van negen briefjes
van vijfentwintig gulden.'
Er worden morgen weer heel wat
grappen uitgehaald. Sinds men-
senheugenis wordt op 1 april de
een na de ander voor de gek ge-
houden. Waren het vroeger vooral
domoren die in de boot werden ge-
nomen, met de komst van de media
is soms het hele volk slachtoffer.
Maar is het allemaal wel zo leuk als
het lijkt en waar komt die merk-
waardige traditie toch vandaan. M

Het blad meldde dat de minist^"
van financiën besloten had tot beO
lastingteruggaaf. Om daarvoor il
aanmerking te komen, moesteL

mensen die niet zo kapitaalkrachtig
waren zich op 1 april melden op h^(

belastingkantoor in hun woor'
plaats. Daar aangekomen, werrj
hen verteld dat men van niets wis!ir

Genootschap
In 1962 ontstond door een zeer ge-
slaagde aprilgrap het 'Nationaal 1
april Genootschap. De grondleg-
ger, de beeldhouwer Edo van Tet-
terode, had een beeld gefabriceerd
dat hij liet aanspoelen op het Zand-
voortse strand. Vermomd als de
Noorse professor Lindstrom ver-
klaarde hij dat het beeld waar-
schijnlijk van de Paaseilanden af-
komstig was. ledereen trapte erin.
Vanaf die tijd reikt het genootschap
een kleine kopie van het beeld uit
als prijs voor de meest originele en
geslaagde grap.

Aprilgrappen zijn niet alleen ge-
meengoed in Nederland. In Vlaan-
deren spreekt men van 'Verzender-
kensdag', in Duitsland van 'Narren-
tag' en Engeland kent 'All Fools
Day'. Uit Europa is het overgewaaid
naar de Verenigde Staten waar het
ook populair is. lemand voor een
niet-bestaande boodschap naar de
winkel sturen, is de meest voorko-
mende grap. Door de opkomst van
de media werd met een goede grap
een groter publiek bereikt. In de ja-
ren na de Tweede Wereldoorlog
stond de landelijke pers rond 1 april
bol van de grappen. Vele malen
tuinde men erin. Het NOS-Journaal
bijvoorbeeld meldde op 31. maart
1972 dat alle PTT-bestellers de vol-
gende dag met een speciaal appa-
raatje zouden controleren wie geen
kijk- en luistergeld betaalde. De vol-
gende dag liep het storm op de
postkantoren, waar verontruste
zwartkijkers alsnog kwamen beta-
len. De PTT zelf vond de mop min-
der geslaagd.

Het werkelijke ontstaan van de dag-
van-de-grap weet niemand. Oud-
heidkundigen zochten het al in de
Noorse mythologie en ontdekten
dat de vierde maand aan de god
Thor is gewijd. Het Duitse woord
voor dwaas is 'tor' en dat zou de
verklaring voor de gekte zijn. Dat
Duits en Noors twee verschillende
talen zijn, is waarschijnlijk over het
hoofd gezien. Anderen zien het
meer in de invoering van onze tijd-
rekening door Paus Gregorius XIII
in 1582. Tot dan toe begon het jaar
met april en eindigde op 31 maart.
Gregorius liet januari met het jaar
aanvangen. Sommigen waren daar

Wat vindt Van Tetterode een goede
aprilmop? „Een goede aprilgrap is
origineel, geestig, persoonlijk be-
dacht en uitgevoerd, en niet kwet-
send of nadelig voor anderen", zegt
hij. „Zon grap moet je opbouwen,
net zoals we dat gedaan hebben
met dat beeld".
Ook Legien Kromkamp, die de prijs

De enige houvast die we op de la-
gere school hebben meegekregen,
is dat Alva op deeerste april zijn bril
verloor. Wat later werd die geschie-
denis bijgesteld en veranderde de
bril in Den Briel. De Spaanse hertog

Alva
in 1988 kreeg, vindt dat een mop
herkenbaar moet blijven: „Je moet
op je vingers kunnen natellen dat
het niet klopt en ook nooit waar zou
kunnen zijn. Anders wordt het snel
flauw en vervelend".
Hoe flauw en vervelend een grap
kan zijn, bewees het voormalige
dagblad De Tijd in de crisisjaren.

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
Alleen zó inzenden

gedeponeerd bij notaris mr
P.M.J.A. Muijters te Heerler^
Deze oplossing alsmede de zi(X
van 20 letters is bindend. l

RAADSEL nr. 18
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

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.

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.

Puzzel nr. 16
Oplossing:
TELRAAM

aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van de opbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’ 2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

1e prijs h
Mevr. A. Asma
Mgr. Rijckersstraat 5
6134 AM Sittard

2e prijs J
Mevr. C.W.J. Geurten-Oomens t
Ir. Op den Kampstraat 5
6441 AS Brunssum c

n
3e prijs "Dhr. en mevr. Lennertz-Debie
Mr. Dr. Froweinweg 39
6287 CB Eys

i,

4e prijs i
M. Storms
Op de Heugden 18
6371 KM Landgraaf-

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Dubbel geluk in Sittard!

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
de puzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen
bestaande puzzelronde.

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 deextra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

De oplossing van deze puzzel is

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtin-
gen over deze puzzel kan
men telefonisch terecht
onder nummer 045-
-739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.

PRIJZENPOT !
-m-—mm_——————^-m-__m_m_m-mm_—»

1e prijs ’ 1000,-
-i
n

2e prijs ’ 500,- \
t
i

3e prijs ’ 250,-
-i
i

4e prijs ’ 100,-
-" Geheel verrast ontvangt Annemie Asma duizend gulden uit handen van Karel van Knippenberg,

hoofd PR en promotie van het Limburgs Dagblad.

handigden. „Ik doe al zon twee
jaar mee met de puzzel, in het
begin niet zo geregeld, maar de
laatste tijd stuur ik hem toch
elke week weer op. Ik doe wel
meer mee met prijsvragen en
dergelijke, maar ik heb nog
nooit iets gewonnen. Mijn vrien-
den vragen me wel eens waar-
om ik meedoe aan de puzzel.
Immers, bij zoveel inzendingen
is de kans zeer klein dat je iets
wint. Maar ik zeg altijd, de aan-
houder wint! En zo niet, dan
gaat de opbrengst toch naar
een goed doel." Lachend voegt
ze hier nog aan toe: „Jullie mo-
gen nog eens terugkomen."
Het gewonnen bedrag gaat in
de vakantiepot, voor een reis
naar Griekenland, waar de heer
en mevrouw Asma hun hart aan
hebben verpand, getuige de
vele souveniers uit dit prachtige
land die de gezellige huiskamer
opsieren.

Mevrouw Annemie Asma uit de
Mgr. Rijckersstraat te Sittard,
viel bijna van verbazing achter-
over toen zij donderdagmiddag
werd overvallen door het puz-
zelteam van het Limburgs Dag-
blad met de hoofdprijs uit puzzel
nr. 16: duizend gulden.

Twee weken geleden namelijk
ontving mevrouw Asma een
brief van het Limburgs Dagblad
met de mededeling dat ze de
tweede prijs had gewonnen in
puzzel 13. Zij dacht dat het om
een grapje ging, tot het moment
dat zij de zaterdageditie onder
ogen kreeg, waarin haar naam
vermeld stond als tweedeprijs-
winnaar.
De nietsvermoedende mevr.
Asma vertelde lachend maar
zéér verbaasd: „Maar ik heb pas
nog een prijs gewonnen met de
puzzelkwis", terwijl wij haar het
briefje van duizend gulden over-
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Raadsels rond ontstaan van 1-apriltraditie

Goede aprilgrap nooit
kwetsend of beledigend

Limburgs dagblad puzzel



Van Gogh

vrijuit

" Ma.\ van
der Schoot:
Als de ver-
nieuwing be-
staat uit het
veranderen
van kleiing
dan hoeft die
voor mij niet.
Foto's:
CHRISTA
HALBESMA

Een man
gehuld

in een pij

Max van der Schoot veertig jaarpriester

>e laatste der
"anciscanen 1 leek ons
m prachtige kop
)ven het interview ter
:legenheid van het
)-jarig priesterschap
in de
iter-franciscaan Max
in der schoot,
timers, hoeveel jaren
okt of snort pater
lax, zoals hij door de
eerlense jeugd

llst^fkozend genoemd
tbeordt, tussen het
'sJooster aan de
cnukerstraat en zijn
oofcscheiden

in de
WIS*innenstad? En is
|ifater Max met zijn 65
g:|ren niet een der
|:j|ngelingen in het
Si-poster? Kortom, een
S-ter laatste
:;:%anciscanen. Maar
S-iiiïn reken jebuiten het
||>tsvaste geloof van de

ionnik dat zijn orde
pit, zoals zo vaak in

|fe kerkelijke
Ipschiedenis, de

nuppel in het
m oenderhok zal
ler^oien. Het geloof van
zitlax van der Schoot

Wam hem tijdens zijn
—[tbileumpreek nog op
kn staande ovatie te
[aan.

51 pater Max (in hoog tempo)
°rbij gaat, dan gaat hij in pij.
'Hg, doe die pij toch uit.' riepen
hervormers na het tweede Vati-

anse concilie. 'Ik niet.' dacht pa-
I Max. Als vernieuwing bestond

'het veranderen van kleding, dan
'«fde die voor hem niet. En zo

|S
;rd de pij van Max van der Schoot

' el beroemd in Heerlen en omstre-
n Hij maakte er misbruik van als

c '"r van het Bernardinuscollege

" Zijn gezag te vergroten bij de
l(lers ('als hij het zegt, dan zal het
ei io zijn') ten faveure van de
"gd.

de zomer wordt de pijdrager

'erstelpt met vragen naar de weg,
roepen hem na: 'Juffer!'.

|rest," zegt Max van der Schoot.e Wordt er op den duur zowat im-
Uün voor. Het is soms bescha-
*nd wat ze je naar de kop gooien.

y**n me best voorstellen dat men-
II die gediscrimineerd worden
J^'nd zijn. Maar ach, die pij die, /°rt bij me. Bovendien denken
f
e mensen dat je erg ouderwets. l"1*- Met name bij de 8 mei-bewe-n 8 gaf dat een aardig effect."

''* van der Schoot treurt nooit ergV
IjLi

' *Kerszoon Antoon van der
»1| ' werd in '25 geboren in het
(.'derse Hedel. Zijn zeven broersuren allen misdienaar en zijn 'ome
|h Cr°«m' vond hij zo sympathiek
II Antoon al snel zou knielen voor

r, ü
'eer. De heeroom heette Maxi-

Spl (de grootste), Antoon stelde
JJ iets bescheidener op en koos
<JT Maximinus. (lets minder
ij. 0'). Die bescheidenheid heeft

°°k nooit meer prijs gegeven.
L
Lnvankelijk twijfelde Max van der
t °°t tussen de actieve Francisca-
ky, . e en een meer beschouwen-
&C(. "{riant. Pater Max koos voor 'de
c,, c* " terwijl de hedendaagse novi-
de doorgaans aan de beschouwen-

°r<Jes de voorkeur geven. „Want
Po|.e:'" weet pater Max, „Kun je

-i'en de kloostermuur zijn. Ik
IP dat jonge mensen niet meer

L^r het klooster kiezen. Het ker-
l|( Jlj klimaat is immers veranderd.
liw 'onBens tussen de 16 en 18
"tn met aanraden om in te tre-

?e moeten eerst iets meema-
lt;jt; nun mogelijkheden en kwali-
\.'|t'? kennen. Weten wat er in de

te koop is."

n n,'en jaar lang is pater Max0-entor van net jeugdkoor Ber-
U|nus-Pancratius. Niet om de

De herdenkingsevenementen rond
het Van Goghjuar zijn gisteren, de
geboortedag van Vincent van Gogh

(30 maart 1853). pas echt begon-
nen. De commercie had zich al

maanden geleden op de tragische
kunstenaar gestort, die in de bitter-
ste geestelijke en lichamelijk ellen-
de op 29 juli 1890 is gestorven. En
dat is straks honderd jaar geleden.

dus er dient gefeest, herdacht en
verdiend te worden.

Van Gogh-dassen. -glazen, -over-
hemden. -T-shirts. -sleutelhangers,

-wijn, alles waar maar enigszins
'handel' in leek te zitten, is op de

markt gebracht door slimme zaken-
lieden, die er ongetwijfeld miljoe-

nen guldens uit zullen peuren. Zelfs ,
het woord 'goochem' wordt voort-

aan anders geschreven. Inderdaad,
u raadt het al: 'Goghem'.

Gefluisterd wordt dat enkele auto-
fabrikanten nog hebben overwogen

een reeds lang geleden overleden
auto weer in leven te roepen, de
'Goggomobiel'. Die zou speciaal

voor deze gelegenheid in 'Van Gog-
homobiel' worden omgedoopt.

Maar dat is er nog net niet van ge-
komen. Gelukkig maar. want niets

is zo stuitend als een dergelijke
vorm van lijkenpikkerij, die onder

het mom van 'goed commercieel
denken' als vondst wordt gebracht.

Afgelopen dinsdag werden er twee
persconferenties met als onderwerp
de Van Goghherdenkingen gehou-

den, in Amsterdam en Otterloo.
Honderden journalisten uit binnen-
en vooral ook buitenland, waren er

op afgekomen, als vliegen op een
vers kadaver. Ze stonden 's mor-

gens al vroeg in de rij voor het Van
Goghmuseum in Amsterdam om
vooral de catalogi niet te missen.

die rond 11 uur zouden worden uit-
gereikt. Ze stortten zich erop alsof
hun leven ervan afhing — en mis-

schien deed het dat ook wel.

Journalisten hebben nu eenmaal al-
tijd de hebbelijkheid, of liever on-
hebbelijkheid, om zich massaal te

storten op alles dat gratis is. Of het
nu om drank of om vrouwen gaat.
als het maar voor niets is. en liefst

volop aanwezig. Het zal met de sa-
lariëring te maken hebben en met

het gebrek aan strijdvaardigheid
van de vakbond, diezich regelmatig
door de werkgevers — of door het
eigen gebrek aan onderhandelings-
capaciteiten — in de luren laat leg-
gen. Hoe dan ook. de Van Gogh-

catalogi waren in een mum van tijd
verdwenen en her en der stonden
collega's elkaar de stukken uit de

handen te rukken.

Een stuitend schouwspel, dat mag
duidelijk zijn.

Kunsthandelaren en veilingen ver-
dienen inmiddels miljoenen aan de
verkoop van echte en onechte Van
Goghs. Zo Van Gogh een-en-ander
zelf zou kunnen zien. moet dat toch
uiterst bitter voor hem zijn.

In het graf van Vincent, op het
kerkhof van Auvers sur Oise. lijkt

inmiddels enige beweging te zijn ge-
komen. De steen is een ietsje ver-

schoven, en het zand ligt een beetje
op een hoop. Het lijkt erop of de

betreurde schilder zich enkele ma-
len in zijn graf heeft omgedraaid.
En wie zou hem dat kwalijk durven

nemen?

peter stiekema
■

zangers het Evangelie op te drin-
gen, maar 'Om samen met jonge
mensen te zoeken naar de invulling
van hun eigen leven.' De kerk zou
daar volgens pater Max het voor-
touw in moeten nemen. Zo hoort de
pater dan ook nooit meer het ver-
wijt dat het zo saai is in de kerk. In-
tegendeel, niet zelden wordt hem 's
maandags gevraagd: „Wat heb ik
gisteren gemist?" En niet zelden lig-
gen op verzoek de preken van een
week eerder achter in de kerk.
Waar vind je dat nog? Max van der
Schoot preekt bijna niet anders dan
in een volle kerk.

„Vroeger hield je wel eens een
stuntpreek, maar dat kon echt niet
elke zondag. Een preek moet aller-
eerst actueel zijn, van deze tijd. En
je mag niet terugschrikken voor
moderne conclusies die niet zo liefzijn." De missen van de pater zijn
dan ook zelden gewoon te noemen.
De gebeden die voorgeschreven
zijn in de liturgie slaat hij dikwijls
over. „Ik wil voorkomen dat men
na de eerste woorden zegt: „Krijgen
we dat verhaal weer." Ook wil Max
van der Schoot geen godsbeeld
creëren dat voor de jeugd niet te
verstaan is. Spreekt hij dan over het
traditionele Godsbeeld? „Ja."

Naar de preken van de Franciscaan
is doorgaans veel vraag. Hij werkt
er wekelijks ruim een werkdag aan.
„Ik tik de preken helemaal uit. En
steeds zie ik het publiek voor me
zitten. Zondagmorgen aan het ont-
bijt zit ik nog steeds te schrappen."
De kritische preken worden in de
Bernardinuskapel bijzonder op
prijs gesteld. Ze gaan in eerste in-
stantie ook altijd over zeer voorstel-
bare gebeurtenissen. Zodat een van
de kerkgangers ooit na een preek
zei: „Pater, het lijkt wel of u deze-
week bij ons thuis heeft doorge-
bracht." Max van der Schoot is va-
ker onder de mensen.

Pater Max geeft grif toe dat hij in
zijn werkzaamheden gegroeid is.
„Ik doe nu dingen die ik twintig jaar
geleden nooit gedurfd zou hebben."
Zo heeft hij meer dan eens een
preek gehouden met de microfoon
in zijn hand, gezeten tussen de

en anders wel omdat hij in de loop
der jaren aan tal van activiteiten
meedeed, is Max van der Schoot
een bekende Heerlenaar. Of, om
het met zijn eigen woorden te zeg-
gen: „Na 33 jaarword je al snel een
stuk van de stad." ..Ik vraag me toch
af of het niet beter zou zijn om alle-
maal weer in pij rond te gaan lopen.
Voor de herkenbaarheid." Want
Max van der Schoot is inderdaad al
op grote afstand te herkennen.

Vandaar dat een onbekende man de
pater niet lang geleden op straat
aanklampte. „Pater," sprak deze.
„Ik bid elke dag talloze keren de ro-
zekrans om in de hemel te komen.
Doe ik het goed?"

„Natuurlijk deed die man het goed.
Ik kan toch geen oudere mensen
gaan bekeren. Maar de hemel laten
afhangen van de manier waarop je
de rozekrans bidt... Dan kom ik
nooit in de hemel."

'Praktisch geloven' daar gaat het
volgens Max van der Schoot om.
lets betekenen voor de medemens.
De projecten waar pater Max zijn
schouders onder zette zijn dan ook
nauwelijks meer te tellen. Na zijn
feest mocht Max van der Schoot
twintig mille in ontvangst nemen.

Alsof hij op de vraag zat te wach-
ten. Hoe kan een mens zo optimis-
tisch zijn? Pater Max schuift zonder
woorden de preek over tafel die hij
hield tijdens zijn jubileumviering.
De preek, beter is: getuigenis, han-
delt over de stad waarvan Max van
der Schoot droomt. Een stad van
pais en vree. Waarover hij onder
andere zegt:

Tk droom van die stad...al veertig
jaar of langer, maar wat maakt het
uit hoeveel jaar. Wij zijn Gods volk
onderweg en wij trekken samen
verder, ook na vandaag...'

Het kerkvolk kwam van de knieën
en applaudisseerde minutenlang.
Deken Jochems had eigenlijk meer
willen zeggen dan: 'Ga alsjeblieft
door Max'. Maar kon niet.

emile hollman

kerkgangers. Vanwege de broodno-
dige spanning die zijn verhaal de
juiste lading zou geven. Of zette
een heuse ploeg voor het altaar,
want 'wie weet nog hoe een ploeg er
uitziet. „Na de mis kwam iedereen
de ploeg bezichtigen. Dit soort din-
gen moet je natuurlijk wel goed ge-
bruiken. Je moet er geen kermis
van maken."

het klooster. Hij zal er geen moeite
mee hebben. Al was het maar om-
dat zijn vriend pater Simons, van
wie hij ooit het mentorschap van
het koor overnam, sinds kort ook
weer is teruggekeerd naar de Aker-
straat.

Momenteel wonen nog 12 paters
Franciscanen aan de Akerstraat.
„Misschien wordt het aantal wel
kleiner." zegt de pater. „Maar de
beweging zal niet ophouden te be-
staan. Je zult zien dat er in de plaats
van grote kloosters kleine groepen
zullen ontstaan. Zo is Franciscus
trouwens ook begonnen. In mijn
jonge jaren woonden we met 131)
jongens in een klooster. Dat was
prachtig hoor. Maar nu zie je dat
vooral mensen van dertig jaar en
ouder intreden: volwassen men-
sen."

Zeker vanwege de pij van de pater.

spreekt. De sfeer is er ontspannen
en hoopvol. Van de vieringen word
je koud."

Toen in de jaren zeventig het demo-
cratiseringsproces ook op Bemardi-
nus langzaam zijn opwachting
maakte, dreigde pater Max te be-
zwijken onder de werkdruk. Daar
de afstand tussen school en klooster
gering was. adviseerde zijn huisarts
afstand te nemen van de school.
Max van der Schoot besloot het
klooster te verruilen voor een bo-
yenwoning in het centrum van de
stad. Bijkomend voordeel was dat
de leerlingen hem nu ook meer op-
zochten. De drempel was verlaagd.
„Want wie wilde zich nu in het
openbaar laten zien met een pa-
ter?"

Pater Max houdt er ernstig rekening
mee dat het niet al te lang meer zal
duren voordat hij terug keert naar

Aan het bisdom wil Max van der
Schoot niet al te veel woorden vuil
maken. Hij zegt er geen behoefte
aan te hebben om te polariseren.
Zijn bemoeienis met de 8 mei-be-
weging spreekt voor zich. „Veel
mensen denken dat die beweging
bestaat uit ketters. Vandaar dat we-
de voorzitster van de 8 mei-bewe-
ging eens uitgenodigd hebben om te
komen vertellen over de inhoud.
„De 8 mei-beweging wil het evange-
lie actualiseren in de tijd van van-
daag. Dat is wat mij daar zo aan-
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SUCCESVOL IN DE
METAALINDUSTRIE

Verachtert in 's-Hertogenbosch is met behulp van de meest geavanceerde
de grootste graafbakken- en grijper- CAD-apparatuur. Om beter aan de
fabrikant van Europa. En niet over het éÉÊÈIk toenemende A%K*., vraag in
hoofd te zien op het gebied van sloop-, W £_W %S
schroot- en recyclingbenodigdheden. gwt iÉjK _préW' % —W&».Naar onze produkten is meer AM JkZfm ||fe
vraag dan ooit. Onze marktpositie J| B TB IL.,
- nationaal en internationaal -is uit- ___T^ÊÊ _\ __< V
zonderlijk. En wat denkt v van deze ÉÊf By Kal
cijfers? In 1987 werkten we _W_f Ê_ llffl W^ ___\
met 150 mensen. In 1988 waren È4f fl Wf mk
dat er 175. In 1989 waren er -MW HF^j Wj^ _±

mensen werken, kunnen we het *^ ' ~
werk nog niet aan. Dat komt mede door de Limburg en het oostelijk deel van Noord-
constante stroom van nieuwe produkten, Brabant tekunnen voldoen, gaan wevan dit
waaronder veel gepatenteerde eigen gebied een nieuw verkooprayon maken,
vindingen. Getekend, berekend en getest Hiervoor zoeken wij een

zelfstandig verkoper
(ca. 30 jaar)

Commercieel, dat staat voorop, inzetenenthousiasme zijn doorslaggevend.
Maar ook inzicht in de techniek is
- gezien dekwaliteit van onze produkten - Versnel uw carrière. Met succes.
van belang. Uiteraardkunt u voor ingewik- Als zelfstandig verkoper hebt u alle groei-
kelde technische vraagstukken altijd mogelijkheden zelf in de hand. En daarbij
rekenen op dekennis en kundigheid van uw weet u zich gesteund door een zeer goed
collega's in de binnendienst. salaris. Vorstelijke reiskostenvergoeding.

Goede contactuele eigenschappen Perfecte secundaire arbeidsvoorwaarden,
zijn essentieel, dat spreekt. En door- waaronder pensioenvoorziening en
tastendheid. Want voor het opzetten van 24-uurs ongevallenverzekering. En door
dit nieuwe rayon bent u geheel en al de zekerheid van een financieel gezonde
verantwoordelijk. Daarbij ligt de nadruk onderneming met - mede dankzij u - een
op het onderhouden van contacten met florissante toekomst,
verkopers en handelaren van graafma-
chines, met aannemers en met grote indus- Bel voor meer informatie: 073-
-trieën. Bekendheid met deze 414.655 En vraag naar de
wereld en ervaring in soort- H JV heer A.E. Wuite. Of richt uw
gelijke werkzaamheden is VHBk k\m schriftelijke sollicitatie met-
natuurlijk plezierig. Maar uw Ivft Mm een aan onderstaand adres.

VERACHTERT B.V.
Sigarenmakerstraat 9, Postbus 3069, 5203 DB 's-Hertogenbosch. Telefoon 073-414655

psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastrlcht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400 klinische en ca. 600poliklinische patiënten.

Binnen de afdeling Automatisering komt op korte termijn
de funktie vakant van

MEDEWERKER
KANTOORAUTOMATISERING «»

(100%)

De afdeling Automatisering van kontakten met leve- een soortgelijkefunktie
is in opbouw. Het betreft " ranciers - kennis van en ervaring met
derhalve een funktie die in - zelfstandig bouwen, MS-DOS, Wordperfect,
de toekomst inhoudelijk zal beheren en implementeren Lotus 1-2-3 en d-Base
groeien. van applicatieprogramma- - kennis van en ervaring met_ . tuur aansluitend bij de SDM en technieken voor

aSLrp'n instrueren en behoeften van gebruikers systeemontwerp- aaviseren, instrueren en _ beheren van bestaande - programmeerervaring in
oegeieiaen van pc- programmatuur in d-Base d-Base en Clipper
geDru ers en Clipper - goede kommunikatieve- organiseren van gebrui- vaardigheden en eenkersopleidingen Funktie-eisen: fleksibele instelling- fungeren als centraal - een relevante informatica- _ ze|fStan dig kunnen wer-meldpunt voor storingen, opleiding (minimaal AMBI- en

a

vragen en problemen modules HE.O, HE.I,
m.b.t. pc-gebruik, oplos- HE.2, eventueel HS.4 of Salariëring:
sen van voorkomende vergelijkbaar niveau) Conform de CAO-Zieken-
problemen - enige werkervaring op het huiswezen.

- installatieen beheer van gebied van kantoorauto-
apparatuur, onderhoud matisering bij voorkeur in

Informatie over de funktie kan ingewonnen worden bij dhr. P Kleuters,
hoofd Ekonomische en AdministratieveDienst (tel. 043-685295).

Schriftelijke sollicitatieskunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van deze advertentie richten aan

nef hoofdPersoneelszaken & Organisatie, onder vermelding
van vakaturenummer 9013.

Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",
Postbus 88, 6200 AB Maastricht. Tel. 043-685444.

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ""
Tekstverwerker m/v
die zelfstandig met diverse programma's kan werken
en eventueel over een diploma MEAO-secretarieel
beschikt. Wanneer u geïnteresseerd bent in een
afwisselende baan, neem dan zo spoedig contact op.
Voor informatie:
04490 - 2 20 80, Karin Poelman
Sittard, Rosmoelnstraat 4

GEZONDHEIDSZORG ~
Fysiotherapeut m/v
voor diverse instellingen. Wij bieden een goed salaris
doorbetaalde verlof- en vakantiedagen en natuurlijk
een interessante baan met toekomstperspectieven.
Interesse? Neem dan zo spoedig mogelijk contact
met ons op.
Voor informatie:
04490 -2 20 80, Karin Poelman
Sittard, Rosmolenstraat 4

DETAILHANDEL
Winkelhulp m/v
voor een goed lopende slagerij in de omgeving van
Sittard. Hebt u ervaring met het werken met snij- en
vleeswaren.en wilt u voor langere tijd aan de slag?
Reageer dan snel.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK
Muip proces operators m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Onze gedachter
gaan uit naar kandidaten met een MLO- ofKMLO-
opleiding of een middelbare opleiding met in het
vakkenpakket scheikunde. U gaat ondersteunende
werkzaamheden verrichten ten behoeve van het
rubberonderzoek. De werkzaamheden zijn onder
meer het bedienen van meng- en maalapparatuur.
U gaat werken in 3-ploegendienst.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Analist(e) m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Onze gedachten
gaat uit naar een afgestudeerde HLO-er met als
studierichtinbg chemisch/analytisch of organisch/
preparatief ten behoeve van de afdeling fysisische
analyse. U gaatwerken met een spectroscoopvan
het type NMR. De opdracht is tot medio juli.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

M.D.G.0.-school 't Gasthuys
Gasthuisstraat 17 en 21 , te Heerlen

vraagt met ingang van 1 mei 1990 een

schoonmaakster
voor een part-time betrekking

werktijden van maandag tot en met vrijdag van
16.30 uur tot 19.45 uur.

Betrokkene dient zelfstandig zorg te dragen
voor het schoonmakenvan de binnenzijde van

het schoolgebouw.

Sollicitaties vóór 8 april 1990 uitsluitend
schriftelijk te richten aan de direkteur van de
school de heer LN. Gregoire, Gasthuisstraat

17,6411 KD Heerlen.
61174

VIHQELfROPEbv
VIHO EUROPE b.v. is een internationale
handelsonderneming, gespecialiseerd in de im- en
export van computers, kopieerapparatuur,
fax-systemen en kantoorbenodigdheden

Op korte termijn willen wij ons team versterken met

SALES-MANAGERS M/V
Taakomschrijving :- kontakteren en werven van nieuwe dealers

(telemarketing)- telefonische verkoop aan bestaande klantenkring- het volgen van de marktontwikkelingen in ons
produktenpakket- prijs onderhandelingen voeren met afnemers

U voldoet aan de volgende eisen:- MEAO-CE niveau en enige verkoopervaring- leeftijd tot 28 jaar
- u beheerst een van de volgende talen: Engels,

Frans, Italiaans, Spaans, Pools of Russisch
- u beschikt over zakelijke feeling en handelsgeest,

toont initiatief en doorzettingsvermogen en u bent
ervan overtuigd dat de aanhouder wint- u bent in deze hard-sell business stressbestendig en
in staat vele transacties per dag te verwerken
vergelijkbaar met commodity trading

Wij bieden:
De mogelijkheid tot het opbouwen van een carrière,
een jonge dynamische werksfeer, in een bedrijf waar
de beloning ruim in verhouding zal staan met de
prestaties.
Kandidaten kunnen hun schriftelijke reakties,
eventueel voorzien van een recente pasfoto, richten
aan:
VIHO EUROPE b.v.
t.a.v. Mw. M.Th. Beckers-Visser
Fregatweg 48, 6222 NZ MAASTRICHT 6ii7s
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Groene Kruis Heuvelland,'
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De Vereniging Het Groene Kruis Heuvelland is een organisatie,
ongeveer 400 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd
Maastricht.
Binnen de Dienst Financiën ontstaat op korte termijn een vaka
voor een full-time

MEDEWERKER FINANCIëLE ADMINISTRATIE m/

De Vereniging Het Groene FUNKTIE-INHOUD waarden zijn conform de (

Kruis Heuvelland, met een Tot de taak van dezefunctiona- voor het Kruiswerk.
verzorgingsgebied van ca. ris behoort onder meer: Afhankelijk van opleiding
200.000 inwoners, verleent - het voorbereiden en mede- ervaring zal aanstelling pla
zorg op het terrein van : opstellen van begrotingen en vinden in schaal 7 hetd

jaarrekeningen; overeenkomt met een sé*
- zwangerschapszorg; - het kontroleren en koderen van minimaal fl. 2.760,0 C- kraamzorg; van deklaraties en fakturen; maximaal fl. 3.656,00 brute
-jeugdgezondheidszorg - het bijhouden van de verze- maand.

(onder meer keringsportefeuille;
consultatieburo's); - het verrichten van andere

- zorg voor zieken en gehan- boekhoudkundigewerkzaam- SELEKTIEPROCEDURE
dicapten; heden; Een medische keuring ml

- preventieve ouderenzorg; - het vervangen van het hoofd deel uit van de selektie-pflrj
- voedingsvoorlichting en Financiën bij ontstentenis. dure.

dieetadvisering;
- gezondheidsvoorlichting en FUNKTIE-EISEN-opvoeding; Voor deze funktie komen in INLICHTINGEN
- het verstrekken van aanmerking kandidaten met: Voor informatieover dezefl

verpleegartikelen. . MBA 0f M E A O-A- tickunt Ukontakt opnemenl
- kennis en ervaring in het op- de heer f' Lenaards °f de\Het werkgebied omvat de ste,l en van begrotingen en W- Poels- ZIJ z,'n telefor*

gemeenten Eysden, Gulpen, jaarrekeningen; bereikbaar onder nummer
Maastricht, Margraten, - goedekontaktu'ele eigen- 251151.
Meerssen, Vaals, Valkenburg schappen;
en Wittem. . improvisatie-vermogen; i^itati-c- goede mondelinge en schrif- SOLLICITATIES

lelijke uitdrukkingsvaardig- Uw belangstelling voor %
hej

j

d . funktie kunt U tot 14 april 1

- kennis en ervaring op het schriftelijk kenbaar maken
gebied van PC-automatise- de h,eer

(W- Fe*. Hoofd Pé
rl neelszaken van de Distf

vereniging Het Groene K
SALARIëRING/ Heuvelland, Observanten
ARBEIDSVOORWAARDEN j"0- Postbus 1307' 62°1
De salariëring en arbeidsvoor- Maastricht.

_m_m-_m_m_m_-_m__m_w_mm_w_-m_-m_w-_mm_mm_mm_w_m-_m-_w-_w-_--_w_m-^
"*q

fei f^2> P^ Met vestigingen in Heerlen, Maastricht en Eind-
\/^-^j. $ hoven isVogelzang degrootste vakspecialist van

■ i^^^fü \ *=" Zuid-Nederland op het gebiedvan beeld, geluid

" _______^-^l en elektronika. Dat is hetresultaat van een konse-
(L__\ kwent doorgevoerdbeleid, waarin deklant te al-

.&_\ len centraal staat. Zon grote vakspeciaal- u
fTnty^by^^tfjl zaak vergt uiteraard een uitstekende administra-
W~_~!£ë^f_JAWm\ e " Die 'sbij ons in goedehanden. Wegens toene- .

M mende drukte hebben we nu op korte termijn
plaats voor een- di

ADMINISTRATIEF <
MEDEWERKER M/V

l»UJl|glMil3 Onze nieuwe administratief medewerker is allereerst verantwoordelijk
voor deaediteurenadministratie. Via ons geautomatiseerdordersysteemverwerkt
uinkoopfakturen enbetalingen. Inuwfunktie zulturegelmatig kontakt onderhou-
den met de diverse leveranciers van onze kwaliteitsapparatuur.

IiMJMJgI De juistekandidaat beschikt over het diploma MEAO-BA en is bij voorkeur
bekend met een inkc>op/CTediteurenadministratie. U werkt onder alle omstandig-
hedenaccuraat. Gezien deexternekontakten dieugaat onderhouden, verwachten
wij van uprima kontaktuele enkommunikatieve vaardigheden. Hoewel uwfunk-
tie een hoge mate vanzelfstandigheid vereist, werkt u uitstekend in teamverband.

MJfcMMMhiiidl:! De nieuwe administratief medewerker bij Vogelzang krijgt een
drukke, afwisselendebaan. Daar stellenwij graageenprimabeloning en uitsteken-
de secundaire voorwaarden tegenover. De juistekandidaten hebben depen al in
de hand. Zij richten hun sollicitatiebriefmet ingesloten pasfoto z.s.m. aan:
Vogelzang, Afd. personeelszaken, t.a.v. de heer Qaasen, Akerstraat 19, 6411 GR
Heerlen.

M uoGEiznnc
Daarkun jeniet omheen s
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" Wim Pelt
bij het
monument
van de
Dokwerker
in
Amsterdam.

Foto:
BUSSELMAN

Pakweg twintig jaar geleden
vulde Wim Pelt zijn dagen met
it bakken van brood, taartjes en

I Jaaien in de ouderlijke bakkerij
Hp de Molenberg in Heerlen. Op

rijdag 30 maart promoveerde hij
H doctor in de geschiedenis aan

stjgie Universiteit van Amsterdam.
De voormalige bakkersknecht

'akaoos voor een onderwerp, dat al
jaren zijn leven beheerst: de

/. geschiedenis van de
Communistische Partij in

Nederland. Zijn proefschrift
e beschrijft een voor de

üng Nederlandse communisten
Pj* verwarrende periode: de tijd
Ijtussen 1939 en 1941, het tijdvak
)0(: waarin tussen Hitler-Duitsland

en Stalin-Rusland een
niet-aanvalsverdrag gold. Het

?£ proefschrift van de 42-jarige
mi ex-Heerlenaar, getiteld 'Vrede
Pridoor Revolutie', is in boekvorm

verschenen en te koop bij de
boekhandel.

:ell
ien
ie f
iQrf Wim Pelt, al jaren woonachtig in

Amsterdam, is vrijwel onafgebro-er ken aan het woord. Zorgvuldig for-
mulerend vertelt hij over zichzelf,
over zijn onderzoek, over de behan-
deling van de Limburgse commu-
nisten en over de teloorgang van het
communistisch systeem.

dankbaar gebruik gemaakt van ar-
chieven als dit."

Vele communisten zijn in de Ooste-
lijke Mijnstreek vrij snel opgepakt.
Dat hadden zij te 'danken' aan de
stiptheid van de Nederlandse poli-
tie. Deze arrestaties hebben de op-
bouw van illegale groeperingen ge-
remd. Toch zijn al in de zomer van
1940 illegale communistische pam-
fletten verschenen, die in de mijnen
werden verspreid.

Wim Pelt over de communisten in
Limburg: „De aanhang in Limburg
bestond voor eenderde uit emigran-
ten. Mensen die vanuit Drente of
Friesland waren komen afzakken.

# Dominee
Foppen heeft
er echt zin in.
Foto:
MARCEL
VAN HOORN

Wim Pelt over Wim Pelt: „Opa was
zelfstandig bakker. Vader was zelf-
standig bakker. Ik was de oudste
zoon. Niet meer dan logisch dus,
dat ik in de voetsporen van mijn va-
der zou treden. Ik volgde de bak-
kersschool en ging werken in mijn
vaders zaak. Maar ik was werkelijk
niet in de wieg gelegd voor midden-
stander. Ik was wel sociaal bewo-
gen. Dat droeg ertoe bij, dat ik in
Heerlen betrokken raakte bij derde
wereld-acties. Vanzelf rolde ik in
het protestcircuit van de jaren zes-
tig. Je kent het wel: de Vietnambe-
weging, de anti-Afcentgroeperin-
gen en dergelijke. Begin jaren ze-
ventig kwam ik in de ban van de
werken van Marx en Lenin. Van-
daar dat ik mij aansloot bij de CPN.
Tot verdriet van mijn ouders."

Pelt het afscheid van de praktische
politiek.

„In die tijd heb ik definitief inge-
zien, dat ik mijn dagen niet als bak-
ker wilde slijten. Ik volgde in de
avonduren het Atheneum, ik was 27
toen ik geschiedenis ging studeren.
En in 1983 behaalde ik mijn docto-
raal. In de studententijd ben ik ac-
tief gebleven in de partij. Ik werd
instructeur en leerde de CPN in al
zijn lagen en districten kennen. Lo-
gisch dat ik voor mijn doctoraal-
scriptie koos voor een onderwerp
uit de CPN-sfeer." Het wetenschap-
pelijk onderzoekbetekendevoor

hun anti-houding ten opzichte van
Hitler-Duitsland veranderde niet."

„Ik heb in veel archieven gesnuf-
feld. In Amsterdam, Rotterdam.
Groningen. Maar de meeste details
vond ik in Kerkrade. De Kerkraad-
se autoriteiten leden aan een wel
heel erge vorm van communiste-
nangst. In de jaren dertig hebben
zich daar twee agenten louter en al-
leen bezig gehouden met het be-
spioneren van de ongeveer dertig
CPN-ers. die de stad telde. De
meest intieme zaken van die men-
sen staan op papier. Voor mijn on-
derzoek een zegen. Voor de men-
sen zelf intriest. Toen de Duitsers
later binnenvielen, hebben die

is nooit echt onderzocht. „En daar
wilde ik een bijdrage aan leveren,'
zegt Pelt. „Dat bij mijn onderzoek
de periode tussen 1939 en 1941 cen-
traal stond, is geen toeval. Als ge-
volg van het Molotov/Ribbentrop-
pact werden de communisten met
nog grotere argusogen bekeken.
Stalin en Hitler speelden hand-
jeklap,zo leek het. De meeste com-
munisten snapten niets van dat ver-
drag. Het was hogere politiek. Men
vroeg zich niet af of het goed of
slecht was. Er was een te groot ver-
trouwen in de leiding. Voor de com-
munisten in Limburg maakte het
nauwelijks verschil. Zij waren er al
lang aan gewend, dat zij in eigen
kring werden gewantrouwd. Maar

Bij het beschrijven van de geschie-
denis van de CPN in Nederland
wordt altijd gekeken naar het han-
delen van de partijleiding in Am-
sterdam. Het beleid van de partij
werd gedicteerd vanuit Moskou.
Maar hoe dat beleid zich verhield
tot de gedragingen van de indivi-
duele leden in de kleinere plaatsen

Een radiodominee blij in de Oude
Mijnstreek
„De twijfelaars die zijn al lang

'ertrokken en verloren. Zowel in de
katholieke als de hervormde kerk.

■*ie komen ook niet meer terug. Nee,
het zijn veelal jongeren -

zonder een verleden op
;°dsdienstig gebied veelal, onkundig,
'ie op zoek zijn naar iets van mystiek,

naar iets in het bovennatuurlijke.
"°iets van 'er zal toch zeker iets zijn

tussen hemel en aarde.'

Mijnstreek aan de slag. Alleen het
verkopen van woning en het vinden
van een nieuwe stulp lijkt niet al te
gemakkelijk.

Dominee Foppen, op zijn gemak
alsof hij een radiopraatje verzorgt,
in motel Heerlen tussen twee
happen van een uitsmijter met drie
dooiers in.

Na een dagje rondkijken in de oude
mijnstreek, een langdurig gesprek
met collega-dominee Drost in
Kerkrade, een bezoek aan de Ark
het wat krakkemikkige
hoofdkwartier van de Hervormde
gemeente, maakt hij zich tevreden
gereed voor de terugreis naar zijn
huis in Amersfoort. Over een week
of wat-gaat hij in de Oude

Pastoraat

de hand liggende keuze

Foppen besloot verleden jaar te
kiezen voor het echte pastoraat. Na
vele jarenradiopastoraat in België
en later bij de NCRV in Nederland
leek Zuid-Limburg niet zon voor

Amsterdam provinciaals bij aan. Ik
heb het gevoel dat het leven zich in
Zuid-Limburg zich net als in België
veel minder ongecompliceerd
afspeelt."

Een dag in de week reist Foppen
dus wel nog naar de studio's in
Hilversum. „Er zat teveel in mijn
radiowerk om het helemaal te
vergeten. Vooral dat live-werk met
onverwachte dingen, met
onderwerpen als incest, terugkeer
in de kerk, die mensen iets deden
die reacties uitlokten. Dat wil je
niet helemaal opgeven, maar
daarnaast moet er meer zijn en dat
zoek ik hier. Ik ben niet zon kerks
mannetje, dat strak en zonder
fantasie te werk gaat maar ik werk
wel vanuit de bijbel waarin naar
mijn inzicht alles is te vinden wat je
nodig hebt."

Dominee Foppen heeft een eerste
zorg meegenomen naar huis, want
het gebouw De Ark in Landgraaf is
in de ogen van architecten zo
bouwvallig en slecht dat er voor een
anderhale ton gesleuteld moet
worden om er een redelijk
kerkgebouw van te maken. „Dat
geld is er niet en dus staat het
gebouw te koop. Ik denk dat er best
acties zijn te ontketenen regionaal
of wellicht landelijk om er iets aan
te doen. Want veel leden van de
Hervormde Kerk mogen dan
hebben afgehaakt, de kern die is
gebleven is van bijzondere kwaliteit
en dat lukt dus altijd wel. De
gunstige vooruitzichten die ik zie,
maken dat mijn toekomst er goed
uitziet. In Zuid-Limburg heb ik echt
zin."

rob Deters

een klein circuit waar je steeds
dezelfde mensen tegenkomt. Een
mening die mijn vrouw (de
schrijfster Joke van Leeuwen, red.)
van harte deelt. Na zoveel jaar bij
de omroep weet je dat je niet je hele
leven hetzelfde wilt blijven doen.
Zuid-Limburg was precies wat ik
zocht. Erzijn mensen die vinden
Amsterdam het centrum van de
wereld en denken dat alles wat in
Amsterdam niet te vinden is , niet
bestaat. Jaren in België hebben
mijjuist het gevoel gegeven dat in
de wat losse omgeving het centrum
van de wereld schuilt. Daar doet

Hij zegt: „Juist wel. De Gooise
matras heb ik nu wel gezien. Het is

Het is een nieuwe trend, waarover
ik ookregelmatig in mijn
radioprogramma's melding heb
gemaakt of met anderen over heb
gesproken. Naar mijn idee zijn het
ook heel dikwijls mensen met hele
vage religieuze opvattingen of
persoonlijke ervaringen die plots op
een hele andere manier de kerk en
welke is niet zo belangrijk
binnenstappen. Ik noem het 'geloof
in reïncarnatie.' Soms ook zijn het
mensen die de dood hebben
gevoeld. Kijk naar de Nieuw Kerk
in Amsterdam, waar wekelijks
honderden mensen komen om

samen geestelijke liederen te
zingen... Bij ons hervormden is die
trend voelbaar en ook heel
duidelijk zichtbaar omdat de
geboorteleden afnemen, maar
desondanks de populatie op peil
blijft. Dat zijn dus ontwikkelingen
waar je als kerkelijke organisatie op
kuntinspelen." Binnenkomer van
radiodominee R. Foppen (45), de
nieuwe predikant van de hervormde
streekgemeente Oude Mijnstreek.
Twaalf jaar lang behoorde dominee
Foppen tot de vaste bezetting van
NCRV-radio met programma's als
Plein Publiek en de Verdieping.

De banketbakker
promoveert

in Kerkrade hadden twee agenten dagtaak aan bespioneren communisten
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De meesten waren werkloos. Want
communisten werden steeds als eer-
ste ontslagen. In die tijd moesten zij
twee maal daags stempelen. Op de
stempellokalen ontmoetten zijn an-
dere werklozen. Met die mensen
werd langdurig gepraat en het ge-
volg was dat veel werkzoekenden
lid werden van de CPN. Mijnwer-
kers moesten in die tijd uiteraard in
het geheim lid zijn van de partij.

Pelt: „De partij in Limburg was
heel hecht. Het was een kleine ge-
meenschap, mensen die alles voor
elkaar over hadden. Als het ware
een grote familie. Zij woonden ook
vaak in eikaars buurt. Met name de
Heerlense wijk Meezenbroek her-,
bergde veel communisten. Alben
Potze, Keesman, Dubbelboer, Joop
Kram. Janus van Beers, Jacob
Overeem woonden allemaal in die
buurt."

Op elk gebied werden zij tegenge-
werkt. Communisten mochten in de
jaren dertig in Heerlen niet'colpor-
teren. NSB-ers wel. Albert Potze,
CPN-gemeenteraadslid, protesteer-
defel bij de burgemeester tegen dat
verbod. Hij organiseerde een de-
monstratieve colportage. Met ste-
nen in hun zakken togen de partijle-
den naar de Saroleastraat. Maar de
grote politiemacht die op de been
was, greep niet in. NSB-ers waren
uiteraard de grote vijanden van de
communisten. Pelt: „Een CPN-er
had een aantal kaarten weten te be-
machtigen voor een NSB-bijeen-
komst. Toen de Hitlergroet werd
gebracht, sprongen de communis-
ten plots op en riepen in koor 'Rood
Front. Het leidde tot een massale
veldslag."

En over het huidig communisme:
„Het failliet van het communisti-
sche systeem in Oost-Europa is
uiteraard niet het failliet van het so-
cialistische ideaal. Lenin is in 1917
een dwaalweg ingeslagen. Een par-
tij kan de macht grijpenen houden.
Maar zo werkt het niet. Revolutie
vereist enthousiasme van het volk.
Enthousiasme alleen maar oproe-
pen via propaganda kan niet. De
mensen moeten merken dat zij een
beter leven krijgen. Met name in
Oost-Europa was dat niet zo. Daar
waren de communisten veelal de
baantjesjagers. Hier waren en zijn
het de idealisten. En geloof mij: die
idealisten hebben het verdomd
moeilijk met de huidige ontwikke-
lingen."

(Wim Peil. Vrede doorRevolutie: f49.50:Staatsdrukkerij en- uitgeverij: ISH\
9Ü12065U1-1).

Arno römgens
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Bruynzeel monta magazijn systemen is een internationaal
opererende handels-en produktieonderneming, gevestigd in
Parmingen.
Het bedrijf is marktleider op het gebied van mobiele
opslagsystemenvoor archieven en magazijnen.Bruynzeel-
Monta heeft met zijn totale produktenpakket een
vooraanstaande plaatsop deWesteuropese marktveroverd.
Bovendien is ertoenemende export naar landenbuitenEuropa.
In verband met interne promotie van onze huidigemedewerker zijn
wij op zoek naareen

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (M/V)
mm^. Functie-inhoud:

- telefonische verkoop v.w.b. de Nederlandse
I .—-g -— markt

I '■ - 4> 9 " order-en offerteafhandeling- aanspreekpuntvoor klanten bij projecten
Vv'Sf-u rL i - ondersteuning vooronze buitendienst

_\__\ | Functie-eisen:
Ju~~—~" - afgeronde HAVO/MBO opleidingW—^_^_^_^_^__^_^_^_^__ _ bij voorkeur commerciëlebinnendienst

M
ervaring- goede contactuele eigenschappen- planmatige werkwijze, flexibiliteit en
organisatietalent- commerciëlefeeling entechnische affiniteit- zowel zelfstandig als inteamverband goed
kunnenfunctioneren- leeftijd 25-30 jaar

Geboden:

- interessante,veelzijdige functie in eengezond. ■_— 1 bedri|f- goedewerksfeer binnen een enthousiast en
gemotiveerd team- beloning inoverstemming metdezwaarte van

BSJ^VE Sollicitaties terichten aan:
wm ' Bruynzeel Monta Magazijn Systemen B.V.

*«"* Fm:,. T.a.v. de heerA.J. Maatje
■""■"" Postbus 7118
I 5980AC Parmingen

Bruynzeel monta magazijn systemen
,""u^6CrsßS77^

w i Gemeente Heerlen

fc^iEßHAALDE OPROEP
De bestuurscommissie openbare scholen van
de gemeente Heerlen roept sollicitanten op
voor defunktie van:

direkteur openbare
basisschool 'de dem'
(m/v) m

Wegens het vertrek naar elders van de huidige
direkteur komt deze funktie met ingang van het
schooljaar 1990/1991 vakant.

De openbare basisschool De Dem, gelegen aan
de Prof. Einthovenstraat 10 te Hoensbroek, telt
121 leerlingen. Aan deze school zijn naast de
direkteur 3 full-time leerkrachten en 4 part-
time leerkrachten verbonden.

Naast het voldoen aan de wettelijke vereisten
wordt van de sollicitanten verwacht, dat zij:
een duidelijke visie hebben op het openbaar
onderwijs, hierachter staan en met enthou-
siasme aan de uitwerking vorm willen geven;
ervaring hebben in een leidinggevende (onder-
wijs)-funktie en over managementkwaliteiten
beschikken;
de vaardigheid bezitten om leiding en begelei-
ding te geven aan het team, uitgaande van
delegatie en samenwerking, met behoud van
eigen eindverantwoordelijkheid;
gedegen organisatorische, onderwijskundige
en kontaktuele eigenschappen bezitten;
daarnaast de beschikking hebben over stimu-
lerende, coördinerende, probleemoplossende
en leidinggevende eigenschappen met ruimte
voor inbreng van het team, medezeggenschaps-
raad en ouders. I|
Een sollicitatiecommissie, bestaande uit een
vertegenwoordiging van de medezeggenschaps-
raad, bevoegd gezag en de inspecteur van het
basisonderwijs, zal bij de selectieprocedure
worden betrokken.

Een medisch en een op de funktie gericht
psychologisch onderzoek maken deel uit van de
selektieprocedure. M

In de sollicitatiebrieven dienen de sollicitanten
naast vermelding van opleiding,ervaring en refe-
renties, duidelijk kenbaar te maten, dat zij kunnen
voldoen aan de hiervoor gestekte verwachtingen.

Voor algemene informatie omtrent de vakature
kunnen de belang stellenden zich wenden tot
dhr. J. Dohmen, hoofd van de afdeling onderwijs
van de dienst welzijn, tel: 045-764536.

Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitatie
te zenden aan de secretaris van de bestuurs-
commissie openbaar primair onderwijs,
Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen

De sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 10 april
1990 ingekomen te zijn.

Randstad heeft mj^
volop werk JÉ| |j
Administratief medewerker m/v
Voor een assurantiekantoor in Heerlen. U heeft de opleiding
HAVO enMEAOA metenigekennis van een debiteuren-/crediteu-
renadministratie. Leeftijd: ca. 21 jaar. U bent full-timebeschikbaar,
de opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40.
Heerlen, Akerstraat 26.

Baliemedewerker m/v
Voor een inclaringskantoor in de omgeving van Kerkrade. Het
werk bestaat uit het afhandelen van administratieve opdrachten.
U heeft een klantvriendelijke instelling, bent bereid flexibel te
werken (ook avonddiensten) en heeft een middelbare opleiding.
U heeft een typediploma enbij voorkeur enigecomputerervaring.
U bent bereid een interne opleiding te volgen. Eigen vervoer is
noodzakelijk. De opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Chauffeur m/v
Bent u in bezitvan grootrijbewijs en chauffeursdiploma, dan kunt
u direct aan het werk. Tijdens uw inwerkperiode werkt u in het
magazijn, waar u assortimentskennis wordt geleerd. Daarna gaat
u op route om brood- en banketbestellingen af te leveren. Het
betreft een full-timè functie voor enkeje maanden. Variabele
werktijden met veel nachturen.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Koks m/v
Indien u een zelfstandig werkend kok bent met minimaal
3e restaurantkok-opleiding en enige ervaring, dankunt u aan het
werk bij een restaurant in de omgeving van Kerkrade. Het betreft
een 38-urige werkweek met variabele werktijden, echter meestal
tussen 12.00-21.00 uur. Leeftijd: tot ca. 30 jaar.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 74 44,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Kapper m/v
U kunt aan de slag bij een kapsalon in Kerkrade indien u een
gerichte opleiding en recente werkervaring heeft. Uw werk
bestaat voornamelijk uit föhnen, permanenten enz. Leeftijd: tot
23 jaar.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Timmerlieden/
produktiemedewerkers m/v
U kunt direct aan de slag bij diverse bedrijven in de omgeving van
Wittem. Bent u in bezit van een LTS-diploma Timmeren en/of
heeft u enige ervaring met timmerwerkzaamheden, dan kunt u
voor lange tijd aan de slag.
Informatie bij Maroes Kuyer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Breier m/v
Heeft u een LTS-opleiding gevolgd, bij voorkeur Mechanische
Techniek, dan kunt u meteen aan het werk bij een bedrijf in de
textielbranche. U komt in aanmerking voor een interne opleiding
tot breier. U woont in de omgeving van Kerkrade en bent bereid
om in 2- of 3-ploegendienst te werken. Leeftijd: 18-28 jaar.
Informatie bij Maroes Kuyer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
U kunt aan het werk bij een bedrijf in de omgevingvan Vaals. Uw
werk bestaat o.a. uit machinebediening. Bent u bereid om
eventueel in 2-ploegendienst tewerken en bovendien in bezit van
eigen vervoer, dan kunt u direct beginnen.
Informatie bij Maroes Kuyer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Expeditiemedewerker m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U bent 18-25 jaar, goed gemotiveerd
en lange tijd beschikbaar. De werkzaamheden bestaan uit:
afvullen en laden en lossen van vrachtwagens.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Houtbewerkers m/v
Voor diverse bedrijven in Heerlen en Hoensbroek. Afhankelijk van
uw kennis kunt u op diverse afdelingen worden geplaatst.
Ervaring is niet noodzakelijk, interesse in deze branche wel. Bij
gebleken geschiktheid gaat de opdracht lange tijd duren.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Heftruckchauffeurs m/v
Heeft u enige heftruckervaring of bent u in het bezit van een
heftruckdiploma, dan hebben wij verschillende vacatures. Het
betreft werk in dagdienst of in 2-ploegendienst.
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Montagemedewerker m/v
Het gaat in deze functie om montage van kunststof ramen en
puien. U heeft een bouwkundige of een metaalachtergrond, u
bentbereid elders in het land te overnachten. Devoorkeur gaatuit
naar kandidaten met rijbewijs. De opdracht is van lange duur.
Informatie bij René van der Hilst, tel. .045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Constructiebankwerker m/v
Voor zowel een binnen- als buitendienstfunctie. U heeft enige
jaren ervaring en u kunt zowel elektrisch als CO2-lassen.

Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tegelzetter m/v
Voor het betegelen van keukens en badkamers. Ervaring is
hiervoor noodzakelijk.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Caissière m/v
Voor diverse winkels in Heerlen en omgeving. Ervaring is niet
noodzakelijk. U bent part-time of full-time beschikbaar.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Verkoper m/v
Voor een speciaalzaak in groenten en fruit in het centrum van
Heerlen. Ervaring is niet noodzakelijk. U kunt zelfstandig werken.
U bent per direct part-time beschikbaar. Leeftijd: 17-20 jaar.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

/Schoonmakers m/v
'Voor verscheidene objecten in Heerlen, Landgraaf enKerkrade. U
bent beschikbaar in de ochtend- of avonduren.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een jong, dynamisch bedrijf in Landgraaf. U kunt full-time
gaan werken indagdienst. U heeftreeds enige ervaring opgedaan
in produktiebedrijven en bent lange tijd beschikbaar. Het is
noodzakelijk dat u nauwkeurig kunt werken; dekwaliteit van het
produkt is namelijk van het grootste belang.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Streeperstraat 30a.

Machinebediende/
bandcontroleur m/v
U bentop zoek naareen verantwoordelijke baanvoorlange tijd. U
bent bereid met het bedrijf mee te groeien en zich daarvolledig
voor in te zetten. De werkzaamheden omvatten vnl. contro-
lewerk, het bedienen van de machines en hetbevoorraden ervan.
Een technische opleiding en eigen vervoer strekken tot aanbe-
veling. Het werk is in 4-ploegendienst. Hetbedrijf biedt een uitste-
kende werksfeer.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Medewerker bakkerij m/v
U kunt aan het werk bij een broodbakkerij in Brunssum. U bent
bereid om op wisselende tijden tewerken en zorg tedragen voor
de produktie van brood en banket. U werkt als oproepkracht.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Hulpkracht m/v
U wilt graag in een klein bedrijf met een persoonlijke werksfeer
werken. De werkzaamheden zijn veelzijdig maar betreffen vnl.
inpakwerk. U werkt alleen in dagdienst bij een bedrijf in
Brunssum. U bent niet ouder dan 25 jaar.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Industrieel verfspuiter m/v
U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. U bent
bereid in 2-ploegendienst te werken. De opdracht is voor lange
tijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Liftmonteurs m/v
Voor deze functie wordt gevraagd: een combinatie van een
werktuigbouwkunde-, elektro-en elektronica-opleiding; ervaring
of interesse hierin isgewenst. Overnachtenelders inhet land komt
regelmatig voor.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Beton- en staaltekenaar m/v
U heeft een afgeronde HTS B-opleidingen enige ervaring in deze
branche. De opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Bejaarden-/
ziekenverzorgende m/v
Voor een tehuis in de regio Kerkrade. U bent gediplomeerd en
bereid om dag- en avonddiensten te werken. De dagdiensten zijn
van 07.00-16.00 uur of van 08.00-14.00 uur. U bent in bezit van
eigen vervoer. Het betreft een functie voor de maand april.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Kantinemedewerkers m/v
Voor diverse bedrijfsrestaurants in Heerlen en omgeving. U bent
full-time of part-time beschikbaar.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kelners/serveersters m/v
U heeft ervaring met bedieningswerkzaamheden en bent part-
time of full-time Beschikbaar. Bij voorkeur beschikt u over eigen
vervoer.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

-\r randstad uitzendbureau

"Wi|| MSB f Tebodin, Advies- en Constructiebureau B.V. is een onafhankelij
" ingenieursbureau.Nationaal en internationaal lopen onze werl

zaamheden uiteenvan het maken van studies tot en met het
realiseren van complete industriële en utiliteitsprojecten.
Naast het hoofdkantoor in Den Haag zijn er vestigingen inwaJfl Arnhem, Beverwijk, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Maastric
Spijkenisse, Abu Ohabi, Dubai en Curacao.

Het werkterrein van de afdeling GEBOUWINSTALLATIES&
BOUWFYSICA omvat o.a. technische installaties in gebouwen er
voor industriële projecten. Hierbij worden studies en ontwerpen
gemaakt voor nieuwe installaties in onder meer kantoren, woning
complexen, computercentra, ziekenhuizen en in de industrie.

Voor deze afdeling zoekenwij:

projectleider
bouwfysicus \engineer p
Van kandidaten voor deze functies wordt verwacht datzij
beschikken over:

" een TU/HTS-opleiding s

" meerjarige relevante ervaring.

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 f,
Lid van deOrde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONu
Franciscus Romanusweg 2, postbus3102,
6202 NC Maastricht, telefoon 043-294777. „

i

Rijkshogeschool Maastricht |
faculteit onderwijs

J

pabo
a
a

De PABO Maastricht vraagt per I augustus '90 een ,
tl

I Docent (m/v)
rekenen/wiskunde
volledige baan h

De PABO Maastricht met ervaring en belangstelling voor de vakdidaktiek op de \
heeft zowel een dag- basisschool. Naast het werk op de dag- en dag/avondopleiding zal

als dag/avond- ook de nascholing op het gebied van "zorgverbreding rekenen/
opleiding. Ze verzorgt wiskunde" deel uitmaken van de taak.

verschillende 'l
nascholingscursussen: Functie-omschrijving: li

"zorgverbreding - verzorgen van het vak rekenen/wiskunde aan alle klassen van d« j,
lezen", "het jonge Pabo

kind in de - remediaal werken met studenten die moeilijkheden hebben op'
basisschool", terrein van rekenen

"herintredende - verzorgen van een wiskunde-programma voor studenten zonde' |
vrouwelijke wiskunde in hun eindexamenpakket

leerkrachten" enz. - inzetbaarheid in de nascholing
Gekozen is voor een - inzetbaarheid in de praktijkbegeleiding.
onderwijsmodel met

cursorische en Bepalingen: [)
thematische Bezoldiging max. salarisschaal 12. Ij

componenten. Eerste-graads bevoegdheid wiskunde vereist.
Het onderwijs heeft Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke

een sterk kandidaat.
praktijkgericht Gezien de leeftijdsopbouw van het team gaat de voorkeur uit na*' I

karakter. een jongere collega.
Momenteel telt de Sollicitaties naar deze functie kunt u sturen naar Cvß van de RHn,

Pabo 275 studenten. Postbus 414, 6200 AK Maastricht t.n.v. dhr. L Paquay, hoofd
personeelszaken.
Inlichtingen kunt u krijgen via de directeur van de PABO
drs. J.M.P. Simons 043 - 29 98 60.
De termijn sluit IS april a.s. waarna kandidaten die voldoen aan .
gestelde eisen door de benoemingscommissie worden uitgenodigd
voor een nadere kennismaking.

p "lTl i
i

, ____—, ——*. ' \

Werken bij Randstad betekent: En begeleiden hen gedurende de persoonlijkheid, gekoppeld aan een Daarnaast ontvangt u een interne ofh
directofindirect ervoor zorgen dattijde- periode dat zij voor Randstad'werk- groot inlevingsvermogen en verant- ding en bestaat demogelijkheid tot'^
lijke vacatures door de juiste tijdelijke zaam zijn. Tevens onderhouden zij woordelijkheidsbesef. volgen van externe opleidingen.
werknemers(sters) worden vervuld. persoonlijke en telefonische contacten Tevens beschikken zij over uit- Bovendien zijn erbinnen deftl'

Voor een intercedent geldt ditwel met opdrachtgevers en werven zij actief stekende verbale vermogens en goede tic ruime groeimogelijkheden, aW
in hetbijzonder, omdat hij ofzij de direc- nieuwe bedrijfsrelaties. contactuele vaardigheden, zijn stress- promotiekansen,
te schakel tussen uitzendkracht en be- Daarnaast nemen zij alle bijbeho- bestendig en in staat initiatieven te ne-
drijfvormt. rende administratie voor hun rekening. men. Zij moeten niet alleen over de De sollicitatieprocedure.

Randstad Uitzendbureau bv Bentu geïnteresseerdin deze v<
maakt met ruim 200 vestigingen met XA/ÏP Hurft llPt 3311 OIYI Zi'digC functie en voldoet u bovencl
506 gespecialiseerde units deel uit van ma j \_J L I , aan de gestelde eisen, stuurt u dan1
deRandstad Holding nv. Wegens uitbrei- kil RdfluStdCl QG SCïIBiCGI tUSSGÜ schriftelijke sollicitatie binnen 10 dm
ding van onze activiteiten zoeken wij mpnCon an h^nPn tP 7Un ? "^ Districtskantoor
voor een aantal vestigingen in Midden- 11 ld I3vl Id I Uwl ld I X.XS £.IJI I . Randstad Uitzendbureau bv, t.a.v.
en Zuid-Limburg intercedenten. heer N.J.P. Westphal, personeelman^

Wie komen er in aanmerking voor schouder van de sollicitant, maar ook Keizer Karelplein 28,
Een Randstad-intercedent heeft deze veelzijdige functie? over die van de cliënt meekijken. Van- 6211 TC Maastricht. Voor meer 'w\

verantwoordelijk werk. Wij verwachten van kandidaten zelfsprekend zijn zowel mannen als matie kunt u bellen met Els Ma^l
De intercedent heeft binnen dat zij in het bezit zijn van een VWO- vrouwen welkom voor deze functie. (043) 21 34 99. Een op jA^

Randstad een zeer belangrijke functie. diploma, bij voorkeur aangevuld met de functie afgestemd JÈË 9k ;
Hij of zij is immers verantwoordelijk een hogere beroepsopleiding. De vooruitzichten. psychologisch "jllf^ §
voor de juistecombinatie tussen bedrijf Leeftijd ca. 25 jaar. Enkele jaren Voor deze functie bieden wij een onderzoek kan deel m
en uitzendkracht. ervaring in de commerciële dienstverle- uitstekend salaris. Verder kunt u reke- uitmaken van de

Intercedenten werven, selecteren ning is een vereiste.Kandidaten beschik- nen op 8,5% vakantiebijslag, 25 vakan- selectieprocedure. __W-M_mo^\
en testen zelfstandig de uitzendkrachten ken over een vriendelijke en spontane tiedagen en een studiekostenregeling. „ "V" randstad uitzendbUi*

Randstad houdt niet van half werk.
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wT V armeer de Romeinse
adsbus eindelijk de 'vrije
isbaan' bereikt, begint de ellende
's goed. Het is er nog drukker dan
t> de stroken ernaast. De mudvolle
Us komt definitieftot stilstand. De
ön die achter tegen me aan wordt
'perst, begint verdacht met zijn
'upen te deinen. Maar er is geen
ötkomen aan. Voorlopig zitten we
'vangen in dezelfde bus. Twee tot
rie rijen dik blokkeren auto's de
forgang. Jongemannen met
jereoinstallaties wachten op hun
trloofde. Winkeliers laden op hun

spullen in- en uit. De
■pin van 10 uur 25 kan ik nu wel
"rgeten. En dan te bedenken dat

'e in het centrum van Rome zijn
at officieel van 's ochtends 9 tot 12

3r*or alle autoverkeer is gesloten.

■Wil je weten waarom ons
/rkeersplan 'bijzonder' is?"

■aagt Claudio Sassi met een
"mi-verontwaardigd gezicht,
■armeer ik op het eind van de dag
9ndelijk in Bologna beland. Hij

Jnipoogt tegen zijn secretaris. Dan
Miatert hij van het lachen. „Ons

Vrkeersplan is niet 'bijzonder'
Nar UNIEK. En weet u waarom?
Pm de doodeenvoudige reden dat
p WERKT."

De Hulk van autovrij Bologna

werken is als je de instemming van
de mensen hebt. Of laten we
zeggen: Voor 90 procent zijn de
mensen het ermee eens en voor 10
procent zet je de politie in."

Praten
Hier zit hem dan ook het
belangrijkste geheim voor het
succes het verkeersplan 'alla
Bolognese'. Dag in dag uit trekt
Sassi de stad in. Hij praat met de
mensen in de buurthuizen, bij de
slager en bij de bakker. Geen mens
in Bologna die Sassi niet kent. Die
gemoedelijke kale communist, die
oorspronkelijk uit de fabriek komt.
~Ik ben met de mensen gaan
discussiëren," vertelt hij. ..Ik heb
gezegd OK. In '84 heeft 90 procent
van de Bolognese bevolking bij een
referendum gestemd voor een
autovrije stad. Hoe maken we dan
nu waar. Ik heb een plan. Wat
hebben jullie?"
Zo is hij overal gaan praten, 'tot
aan de tennisclubs, de
schoonheidssalons, en de parochies
aan toe.' Sassi heeft zijn burgers
'opgevoed. ~De autovrije stad is
de enig mogelijke stad voor het jaar
2000. maar dat is ook een kwestie
van cultuur. Je moet de mensen
erop voorbereiden, je moet ze de
logica laten zien. Want als je alleen
om gehoorzaamheid vraagt dan
loopt het gegarandeerd verkeerd."

Gezellig babbelend brengt Sassi me
die avond terug naar het station van
Bologna. We lopen over de brede,
autovrije Via Indipendenza. Het is
een drukte van jewelste. Om de
paar meter wordt de wethouder
staande gehouden en gegroet door
de voorbijgangers. Een dikke
meneer in een donkerblauw pak
zwaait hem vanuit de verte toe.
~Zie je die man voor de
juwelierszaak?" wijst Sassi. ~Die
man die gouden ringen? Dat is de
voorzitter van de
middenstandsbond. Ze hebben
mijn plan in het begin te vuur en te
zwaard bestreden." Sassi zwaait
uitbundig terug. ..Nu ben ik hun
grote held geworden, omdat hun
zaken sinds de afsluiting van het
centrum beter lopen dan ooit."

Dan hoor ik plotseling achter ons
het geluid van een auto. Instinctief
spring ik opzij, maar Sassi houdt me
tegen. 'Blijf staan', gebiedt hij.
Langzaam draait hij zich om naar
de auto. Het is een patrouillewagen
van de politie. Met driftige peuten
gas probeert de wagen zich tussen
de mensenmassa heen te wurmen.
„Volgende maand leg ik ook jullie
aan de leiband," roept Sassi naar de
agenten. „Koop maar vast een
nieuwe fiets en een paar stevige
wandelschoenen."

Lachend loopt Sassi verder. ~lk
heb chique dames weggehaald bij
de kapper, en ik heb ze zover
gekregen dat ze voor het eerst van
hun leven een ritje maakten op de
autobus. Ik heb jonge meisjes
getroost die meenden dat ze nooit
meer uit konden, omdat de
\riendjes waar ze mee omgingen
weigerden om hen thuis te brengen
in een autovrije binnenstad. Maar
het moeilijkste dat er is, dat is een
agent ervan te overtuigen dat ook
hij zonder auto kan."

staan. Buiten is het centrale plein
Piazza Maggiore te zien. Groepjes
pratende mensen, duiven, en een
ouder echtpaar op de fiets. „Weet
je wat nou zo leuk is," zegt Sassi
peinzend. „In het begin waren de
mensen woedend. Maar nu is er
niemand meer boos op mij. De
mensen komen me zelfs
bedanken."

Wat is het geheim van het
verkeersplan van Bologna? Wat is
er zo uniek aan het plan? Tussen
kaarten, papieren en rinkelde
telefoons vertelt Sassi zijn verhaal:
„Toen ik twee jaar geleden
wethouder van verkeer in Bologna
werd, erfde ik een situatie waarin
de binnenstad al gedeeltelijk voor
autoverkeer was afgesloten," legt
hij uit. 's Ochtends van 7 tot 10 en 's
middags van 14 tot 17 was het
centrum officieel voor auto's
verboden. „Maar het was een
puinhoop," vertelt Sassi. „Rond
het centrum was het één grote
verkeersopstopping van
automobilisten die niet wisten waar
ze met hun blikken huizen naartoe
moesten. Net zoiets als Rome nu.
Ze wachten allemaal op het
moment dat het centrum weer open
gaat. Dat betekent dus rotzooi.
Daarnaast was het ook in het
centrum zelf op de sluitingstijden
vergeven van de auto's. ledereen
had wel, via familie of kennissen,
een vergunning bij elkaar geritseld.
Dat was de situatie waar ik voor
stond. Ik wist niet hoe ik het aan
moest pakken. Maar ik wist één

■'audio Sassi is de wethouder van
'rkeerszaken van de Italiaanse
ad Bologna. Samen met de Duitse
adsplanoloog, Bernhard Winkler,
fcrkte Sassi een aantal maanden
'leden een ambitieus verkeersplan
't, waarbij het hele stadscentrum
lan Bologna, en ook delen van de
flg eromheen sinds september
ürig jaar hermetisch zijn
■gesloten voor alle autoverkeer.
'e maatregelen van het duozijn de
*reld rond gegaan als een

van hoe het
pet. Overal in Europa probeert
l^n op dit moment plannen te

faken om het centrum van de oude
Irden af te sluiten voor auto's.
J[Het wordt geprobeerd," zegt
''■'audio Sassi. „Maar ons is het
"ukt. En dat is het verschil."

''s een opgewonden jonge hond
Nngt Sassi over de stapels papier
'e overal in zijn kantoor op de

t'°nd liggen. Opengevouwen
aarten, plattegronden van de stad,

M bergen met cijfers, documenten
■111l 11 tekeningen. 'De Groene Hulk',
°rdt hij in Bologna genoemd,
"^h, u hebt een afspraak met de
''to-verschrikker," grinnikten de
""Pppoosten in de hal van het
i atige gemeentehuis toen ik me
Jidiende voor het gesprek. „Onze
uk zit op zijn kantoor."

11 komen er in dat kantoor
v aardigingen uit de hele wereld

,'n te kijken wat Sassi en Winkler in
°'ogna voor elkaar hebben

'*kregen. „Ik herinner me de
'^'egatie uit Amsterdam," vertelt
iJSsi. „Vreselijk aardige mensen.
JJaar mijn God, wat kunnen jullie

P°"anders doorzagen, zeg. Nooit

' Vfeden. Toen ze na een paar
\tn eindelijk waren "uitgevraagd,
i.^s ik van de inspanning een paar

' ° lichter geworden."
SaSs lacht en gaat voor het raam

Groene hulk

door

ding: dat er drastische maatregelen
nodig waren."
Een paar maanden lang reisde Sassi
de hele wereld door om te kijken
hoe in andere steden met het
probleem wordt omgesprongen. Hij
bestudeerde de stadsplannen, de
verkeersstromen en de
experimenten. Tenslotte kwam hij
tot de conclusie dat 'halve
maatregelen totaal niet helpen.'
'Zachte heelmeesters maken
stinkende wonden.' En

Op m'n buik werk ik me over de auto heen
die letterlijk IN mijn voordeur geparkeerd

staat. Mijn tenen raken nauwelijks de
straatstenen, of een opgevoerd fiat je

scheurt rakelings langs m'n schenen. Zo
begon mijn reis vanuit Rome naar de

Noorditaliaanse stad Bologna. Spitsroede
lopen tussen de auto's die dwars over de

stoep geparkeerd staan. Wachten op de bus
in de puffende verkeersopstopping.
Getoeter, geschreeuw. Eén grote

wriemelende zee van blik die geen meter
vooruit komt.

taxi's mogen de stad slechts
doorkruisen op een drietal smallere
wegen. Boven- en ondergrondse
parkeerterreinen aan de rand van
het centrum, waar de meer dan 60
duizend bewoners van de
binnenstad hun auto moeten
parkeren. Ook in de buitenwijken
zijn grote parkeerplaatsen
gemaakt, waarvandaan supersnelle
busdiensten elke 5 minuten op
autovrije wegen naar het centrum
rijden. Geen enkele personenauto
mag het centrum in. tenzij voorzien
van een speciale vergunning, voor
maximaal een half uur, op een vaste
tijd van de dag, waarop bovendien
de pasfoto van de automobilist is
aangebracht 'om Romeinse
fraudetoestanden te voorkomen.'

„De eerste maand dat ons plan in
werking werd gesteld, was het voor
de meeste mensen een hel," vertelt
Sassi lachend. Samen met de
verkeerspolitie had hij een
'verschrikkelijk' controlesysteem
uitgedokterd. „Elke keer als je
dacht dat het je was gelukt om
ongezien in het centrum te komen,
dook er plotseling uit een zijstraat
een politiepatrouille voor je neus
op." Er werd streng gesurveilleerd,
er werden auto's weggesleept, maar
er werden geen boetes gegeven.
Elke overtreding kwam je te staan
op preek, en een gedwongen
kwartiertje voorlichting over het
nieuwe verkeersplan van Sassi en
Winkler: „Ik ben namelijk van één
ding overtuigd," zegt Sassi. „De
enige manier om een plan te laten

komen ze vandaan. Hoe zit het met
de toelevering van waren. Hoeveel
dokters zijn er, hoeveel
handelsreizigers, hoe vaak moet de
reparatiedienst van de telefoon, of
de waterleiding ingrijpen...

„Zo brachten we alle bewegingen
dieer in de stad zijn in kaart. En op
basis daarvan ontwierpen we ons
plan." De breedste straten van het
centrum werden uitsluitend
voetgangerszone. Bussen en de'oplossingen' zoals het afsluiten van

het centrum op bepaalde tijden, of
het invoeren van een systeem
waarop de ene dag de auto's met
een even nummerbord en de andere
dag de oneven nummerborden
moeten thuisblijven, dat werkt
alleen maar averechts.

„Het leidt tot verwarring en
frustratie. En er is niets
onhandelbaarder dan een
gefrustreerd mens in een
automobiel," zo stelt Sassi. In de
Beierse stad München komt Sassi
tenslotte de Duitser Winkler tegen.
„Ik legde hem mijn ideeën voor, en
hij was meteen bereid om er aan te
gaan staan," Samen met Winkler
reist hij terug naar Bologna, en zo
begint de samenwerking.

„Het eerste dat we deden was een
nieuw paar schoenen kopen,"
vertelt Sassi. Wekenlang liepen
Winkler en Sassi door Bologna
„totdat we elke straatsteen uit ons
hoofd kenden." Toen begonnen
Winkler en Sassi te rekenen:
Hoeveel mensen wonen er in het
centrum. Hoeveel hebben er een
auto. Hoeveel mensen komen er
dagelijks naar het centrum. Waar
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" Drukte op een 'autovrij' plein in Rome... Foto's: UMBERTO GARRIÖLI
."■öe 'Groene Hulk' van Bologna, Claudio Sassi tegen agenten: volgende maand leg ik jullie ook aan de°«nd...

vrijuit

# Drukte op
de autovrije
Via Indipendenza.

marjon van royen j
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ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Mora B.V. te Maastricht is een Funktie-eiseri:

jong en dynamisch bedrijf met ± 400 - een middelbare opleiding op het gebied van
medewerkers (M/V) en een jaaromzet electrotechniek aangevuld met enige kennis
van ruim 90 miljoen gulden. Een van de van werktuigbouwkunde;
topfabrikanten van diepvriessnacks in - ervaring als onderhoudsmonteur op discipli-
Nederland. Het totale assortiment nes electrotechniek. werktuigbouw,
bestaat uit 60 verschillende produkten. pneumatiek/hydrauliek, bij voorkeur

Voortdurend worden nieuwe opgedaan in de levensmiddelen- of proces -
produkten ontwikkeld ter versterking industrie;
van de tot nu toe verworven markt- - werken in een 3-ploegendienstrooster;

positie in binnen- en buitenland. - bereidheid tot het volgen van cursussen;
Om een konstante kwaliteit te waar- - inzicht hebben in koel- en stoomtechniek en
borgen investeert MORA niet alleen in P.LC.-bestunngen.

produkten. maar ook en vooral in goed Bent y geïnteresseerd jn bovenstaande funk-
personeel. dan k(jnt u voor nac|ere informatie
Voor een van onze produktie units wensen telefonisch kontakt opnemen met deheer
wii in kontakt te treden met kandidaten Ro. Meijs, Hoofd T.D. Unit I.
voor de funktie van Tel. 043 - 686262, toestel 277.

ONDERHOUDSMONTEUR. Schriftelijke sollicitaties te richten aan
De onderhoudsmonteur heeft als voor- Mevrouw P. Kurvers-Menning, Afdeling
naamste taken; Personeelszaken.
- het verrichten van periodieken preventief

n

onderhoud aan produktie-installaties FrTT^ 'zowel mechanisch als electrisch; f L£J 1 |Tf^ ê^_ \*^_- het op efficiënte wijze opheffen van LfYvJ ■ " ''^^'storingen aan produktieinstallaties; l^^_^ , —,
- het verrichten van algemene werkzaam-

heden op technisch gebied (bankwerken. Fregatweg 53. 6222 NZ Maastricht.
lassen etc.) ■ Tel.: 043-686262.

I Meteoroloog m/v)
De meteoroloog of weerkundige bij de Koninklijke Luchtmacht heeft een

verantwoordelijke taak. Door het volgen van de weersontwikkeling in een zeer
groot gebied, is hij/zij in staat om de vliegers van de luchtmacht te informeren
over naderende weersomstandigheden. Deze informatie iseen belangrijke factor
bij het bepalen van de vliegveiligheid.

De meteoroloog krijgt dan ook, samen met personeel van het KNMI, een
gedegen opleiding bij het Luchtmachtmeteorologisch squadron in de Bilt. In
augustus van dit jaar start de opleiding tot beroepsmilitair voor bepaalde tijd
IKW). Meteen HAVO-of VWO diploma word je dan opgeleid tot meteo-officier
met een dienstverband van ó jaar. Met een diploma MAVO ló vakken op
D-niveau) kun jevoor 3*, 4 of ó jaarals meteo-onderofficier aan de slag.

Voor alle diploma's geldt wel dat je een voldoende voor engels, wis- en

natuurkunde hebt gehaald.
Officierof onderofficier, jewordt goed betaald. Bovendien is jediensttijd

inbegrepen en krijg je na afloop van je verbintenis een premie.
Heb je de Nederlandse nationaliteit en ben je niet ouder dan 23 jaar,

stuur dan voor 9 april a.s. de bon in. Wij zullen je dan uitgebreid informeren
(Een oriëntatiedag behoort tot de mogelijkheden).

" extra keuzemogelijkheid voor vrouwen.

B o n
Stuur mij meer informatie over de functie:

Meteoroloog
Ik heb de volgende opleiding:

I Naam MN I
Voornamen

■ Geboortedatum I
| Adres i

I Postcode |
I Vvbonplaats I

I Telefoon I

' Registratienr. '
Hoofd afdeling Personeelsvoorziening

Koninklijke Luchtmacht,
Postbus 20703, 2500 ES Den HaagI GU I

BIJ DE LUCHTMACHT HAAL JE 'T BESTE UIT JEZELF.

Gevraagd met spoed

LEERLING-
HOVENIERS
Ervaring vereist.
Rijbewijs.
Hoveniersbedrijf

GEBR. SWINKELS
Heistraat 68
tel. 04490-20594

MOET DOORGAAN
SutenUmUB,2sB2GW Den Haas
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: Hl.

Al 25 jaar de schakel tussen
artiesten * theaters * omroepen * bedrijfsleven

Ons impresariaat verzorgt ieder seizoen de programme-
ring, publiciteit en exploitatie van het Openluchttheater
Valkenburg.
Wij zijrj hiervoor op zoek naar een
ENTHOUSIASTE MEDEWERKER
(m/v)
De kandidaat moet bovendien de ambitie hebben om, op
den duur in compagnonschap (evt. met eigen inbreng), te
bouwen aan onze vestiging in Zuid-Limburg, van waaruit
ons impresariaat de omringende landen gaat bestrijken.
Ons idee gaat uit naar iemand met de volgende eigen-
schappen:

" ondernemende geest

" commercieel en zakelijk inzicht

" grote inzet

" uitstekende contactuele eigenschappen

" ervaringbij public relations- of artiestenbureau

" leeftijd rond 25 jaar.

Meent u aan bovenstaande eisen te voldoen en bent u
directbeschikbaar, dankunt u uw schriftelijke sollicitatie
met curriculum vitae en pasfoto (zo spoedig mogelijk)
zenden aan:
Impresariaat Jacques Senf & Partners
ta.v. drs. M.J. Bongertman, m
Postbus 42 8
3155 ZG Maasland 3telefoon 01899 ■ 23155. m

5 I
DELTECH BV

Deltech BV is een jong, dynamisch, expanderend bedrijf,
gespecialiseerd op het gebied van persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een

RECEPTIONISTE (M/V)
De functie:
- receptiewerkzaamheden (het ontvangen van gasten);
- het bedienen van de telefooncentrale;- het versturen van berichten met behulp van de telex

en telefax;- het bedienen van de omroepinstallatie;- het verzorgen van de binnenkomende en uitgaande
post.

Functie-eisen:
- wij zoeken een representatief persoon die ervaring

heeft in bovengenoemde werkzaamheden;
- HAVQMEAO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse, Engelse, Duitse en of

Franse taal in woord en geschrift.

Indien u interesse heeft In deze functie, schrijft u dan uw
sollicitatiebrief binnen 8 dagen aan:

Deltech BV
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
t.a.v. mevrouw B. Spruit

I I*l I I*c3fcll\ Interieurbouw
IKerkrade b.v.

horeca-interieurs—
winkelbetimmeringen — projectinrichting

vraagt

INTERIEURTEKENAAR/CALCULATOR M/V
Taak:

het maken van werktekeningen en eenvoudige
calculaties.
Opleiding:
MTS bouwkunde en academie voor
interieursarchitectuur.
Ervaring gewenst.

ERVAREN MEUBELMAKERS M/V
Opleiding:

gezel of aspirant-gezel.

Tel. of schriftelijke sollicitaties:
Tunnelweg 101, 6468 EJ Kerkrade,
tel. 045-453580.

Steens Assurantiën houdt zich in

' 5i,
T-iïïniTf-i¥- hoofdzaak bezig met het adviseren van

bedrijven en particulieren op het gebied
van schade- en levensverzekeringen en

H"Ti hypotheken.

Steens Assurantiën is gevestigd in Nuth,
een kleine gemeente tussen Geleen en_wmm—m^
Heerlen.

JQALX^I^^ Op dit moment bestaat het team uit vier
BV +mW medewerkers.

■ Om een verdere groei te realiseren zoekt
STEENS ASSURANTIËN B.V.
ter versterking van de buitendienst een

ERVAREN
ASSURANTIE-ADVISEUR
Funktie-informatie:
De werkzaamheden bestaan uit het verder uitbouwen van de portefeuille in de
particuliere markt en de bedrijvenmarkt. Het werkterrein omvat zowel schade alslevensverzekeringen.
Funktie-eisen:
Wij zoeken iemand tussen de 25 en 30 jaar met een afgeronde MEAO VWO
opleiding, die tevens in het bezit is van het diploma Assurantie-B. Voor een
succesvolle invulling van de funktie dienen kandidaten bereid te zijn om verder
te studeren, te beschikken over relevante commerciële ervaring en een flinke
dosis organisatorisch talent. Werken in de avonduren mag geen probleem zijn.
Vestiging in Nuth of direkte omgeving is noodzakelijk. Vanzelfsprekend is het
bezit van een rijbewijs een vereiste.

Wij bieden: - Een boeiende afwisselende funktie;- Een in hoofdzaak vaste honorering die in overeenstemming is
met de funktie en de capaciteiten;- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een medisch en psychologisch onderzoek behoren tot de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over deze funktie kunt u kontakt opnemen met de heer J.
Steens, tel. 045-241534.

Uw sollicitatie kunt u richten aan Steens Assurantiën B.V. Postbus 22182,
6360 AD Nuth. 61216

Huize Op de Bics
Huize Op deBies is een centrum voor ambulante diensten verleend,

geestelijk gehandicapten inSchimmert, Ten behoeve van de zorgverlening aan
waarin uiteenlopende dienstenworden onze bewoners werken in Huize Op de

aangeboden, zoals wonen, _ Bies ca. 225 mensen uitdiverse
dagaktiviteiten, rekreatie en *^^^^~^JifV\ disciplines. p

bewegingsaktivering, begeleiding, Huize Op deBies zalin 1991 eennieuw
verpleging en behandeling ten > -^"^St^S*» \ te bouwen centrum voor geestelijk

behoeve van 230geestelijk "*■■*' C^.vtf' p ; llr'^Wa gehandicapten in de gemeente
gehandicapten. _TvXjs'33 Kv W'y' Landgraaf betrekken met moderne-en O

Een groot aantal van deze bewoners is "^TjCiV ftj\.' riyi^ 5« eigentijdse accommodaties. Van
tevens lichamelijk gehandicapt. In de _%-u^v'i'-4Hpli SlPi'i^ïSr^ nieuwe medewerkers wordt verwacht
vorm van dagverpleging,kort verblijf —.|„^-J,r idi^>»<U»^yUjlTl£_}; dat zij bereid zijn t.z.t. hun j.

en andere voorzieningen worden voor _\s_ "— —>^~..— -~ werkzaamheden inLandgraaf uit te
de regio Oostelijk ZuidLimburg tevens *jS) oefenen.

Binnen de medische dienstvan Huize Op de Bies is de functie vakant van:
r

fysiotherapeut m/V (70%)
Arbeidstijden:— dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur— overige dagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

C
Taken: r

het verrichten van uitwendige behandelingen bij spier- en gewrichtsstoornissen en
andere somatische- en motorische stoornissen; het rapporteren over toegepaste

behandelingsmethoden en de resultaten ervan aan het hoofdfysiotherapie.

Vereisten:
diploma fysiotherapie; affiniteit tot de zwakzinnigenzorg; de aantekening BOBATH

strekt tot aanbeveling; bereidheid de funktie tijdelijk in voltijd te vervullen.

Arbeidsvoorwaarden: '
conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Nadere informatie omtrent deze vakature kan telefonisch worden ingewonnen bij
mevrouw S. Schyns, Hoofd Medische Dienst (tel. 04404-1751 , toestel 229).

Schriftelijke sollicitaties, binnen 10 dagen na het verschijnen van ditblad terichten aan de
Dienst Personeel & Organisatievan onderstaande Stichting, Postbus 5001 , 6097 ZG Heel. j

Huize Op de Bies maakt deel uit van de Huize St. Anna te Heel met 476 bewoners en ,
Stichting St. Anna die tot doelstelling heeft Huize Maasveld te Maastricht met 300 bewoner1'

optimale zorg te verstrekken aan mensen met fIM%^A In totaal zijn ca. 1000medewerkers "(

een geestelijke handicap. betrokken bij de zorg voor deze mensen met V\\
Tot de Stichting St. Anna behoren voorts W ■ I een geestelijke handicap. ro

■ Stichting St.Anna \
j

tummers I cremers (sinds 1923) is met ca. 350 »e
medewerkers een van de grotere installatie- ri<
bedrijven van zuid-nederland met vestigingen 5e
te roermond, maastricht, venray en helden- "a
parmingen.
ons bedrijf is vooral aktief op het gebied van
geavanceerde elektrotechnische installaties j*
len behoeve van utiliteits-, fabrieks- en
machinebouw. '

tummers I cremers is op zoek
naar gemotiveerde mensen
die carrière willen maken! »

n
wegens het grote aantal opdrachten in
limburg is er behoefte aan medewerkers die
niet bang zijn om zelfstandig werk aan te (

pakken.
bij blijk van geschiktheid bestaan er doorgroei- J
mogelijkheden naar leidinggevende funkties. c
een goede opleiding is gewenst, maar vooral i,
inzet en mentaliteit zijn voor ons belangrijk, het ?
bedrijf heeft eigen opleidingsmogelijkheden. ;
wij zoeken kontakt met: ,!

instrumentatie-technici (m/v) ;
de instrumentatietechnicus is o.a. belast met t
de zorg voor de procesbesturingsinstallaties bij (

industriële projekten. koderen, instellen en
ijken, loopeheek en overdracht via kwaliteits-
programma zijn de hoofdtaken.

besturings-technici (m/v)
voor het aansluiten, testen en in bedrijf stellen
van plc-bestuurde processen in de industrie,
ervaring met plc's is niet absoluut vereist,
kennis van schakeltechniekvia opleiding of
ervaring is nodig, uitzending naar kortlopende
projekten in het buitenland behoort tot de
mogelijkheden.

instrumentatie-monteurs (m/v)
voor het monteren en aansluiten van instru-
menten bij industriële projekten. elektromon-
teurs met gevoel voor nauwkeurig mechanisch
werk kunnen worden opgeleid.

elektromonteurs (m/v)
voor verantwoordelijk montagewerk op utili-
teits- en industriëleprojekten.

heeft u interesse? richt uw sollicitatie zo
spoedig mogelijk aan:

tummers I cremers installatiebedrijven b.v-
afd. personeelszaken
postbus 1098, 6040 kb roermond

■

telefonische informatie kan worden verstrekt
elektrOtGChnïek door de heer h- scn°enmakers.

tummersl«i«;



Florida-panter bedreigd door goede bedoelingen

an
Een nog geen twee jaar oude

lw Florida-panter maakte begin dit jaar de
fout van zijn leven. Tijdens zijn

en omzwervingen was de panter - officieel
,t bekend staand als nummer 30 -

terechtgekomen in het territorium van
een andere panter, nummer 37.

Nummer 37 was een al wat ouder
mannetje, nummer 30 was net bij zijn

moeder vandaan. Mannetjes van de
Florida-panter haten elkaar met een

allesverterende haat, en voor de
onervaren nummer 30 liep de

ontmoeting daarom fataal af. Hij werd,
na een woest gevecht, met een gapend

gat in zijn schedel gevonden.

Daarmee had Florida-panter nummer
37 in één klap het totale bestand aan

Florida-panters met zeker twee
procent teruggebracht. Want van deze

diersoort bestaan nog hooguit 50
exemplaren, en wellicht zelfs niet meer

dan 30.

gen. Florida-panters hebben veel
van het gif binnengekregen waar-
mee mensen hun leefomgeving on-
der controle houden. Vorig jaar
wees een autopsie op een dode pan-
ter uit, dat deze een hoeveelheid
kwik in zijn lichaam had die abso-
luut dodelijk voor een mens zou
zijn.

Tot overmaat van ramp is onlangs
ontdekt, dat veel Florida-panters
besmet zijn met een virus dat nauw
verwant is aan het virus dat AIDS
veroorzaakt. Het is nog niet duide-
lijk of het virus fataal is, maar dat
het de dieren verzwakt, staat infriid-
dels al wèl vast.

florida-panters vormen een aparte, ef lasse van de panters, zoals je die in
Noord- en vooral Zuid-Amerika
vindt. Het zijn grote dieren - een
v olwassen mannetje weegt meer
dan 60 kilo - met typische lichaams-
kenmerken als lange poten, relatief
Ueine voeten, een toefje wit haar
Pp de rug en een merkwaardige

in de staart.

rfrezellig zijn ze niet. De Florida-
panter is, naar eigen wens, een een-

zame heerser in de wildernis. Man-
-0 ketjes hebben territoria van 900

"ierkante kilometer nodig waarin ze
i seen gezelschap dulden, vrouwtjes

BW zeker 250 vierkante kilometer.

Alleen tijdens de paringstijd zoeken
de mannetjes de vrouwtjes op.
Daarna gaan ze weer elk huns
ffeegs, hun territorium afstropend

fp zoek naar herten, wilde varkens
n als dat zo uitkomt ook vee.

Maar al sinds tientallen jaren mag
niet meer op de panter worden ge-
jaagd,en niettemin daalt de popula-
tie nog steeds met 6 tot 10 procent
per jaar.

Dat komt vooral door wat we maar
de voortgang der beschaving zullen
noemen. Preciezer geformuleerd:
het zijn de meer dan duizend Ame-
rikanen die elke dagvan elders in de
States naar het zonnige Florida
trekken met de bedoeling zich er
metterwoon te vestigen.

Er zijn een paar redenen waarom
het zo slecht gaat met de Florida-
panter. Een van de redenen is, dat
de panter een relatief makkelijke
prooi voor jagers was.

Als hij door jachthonden werd op-
gejaagd, placht de Florida-panter
zich in een boom te verschuilen,
daarmee een 'easy target', zoals dat
in Amerika heet, vormend. Zo de-
cimeerde het dappere slag mannen
dat met Winchesters in de hand de
West veroverde, gok het aantal Flo-
rida-panters.

Uitgestorven

Vroeger kwam de Florida-panter -
Wetenschappelijke naam: Felis con-
tolor Coryi - voor in een gebied dat
*ich uitstrekte van Texas tot zuid-
fcarolina. Maar nu wordt hij alleen
Kog in Florida sporadisch aange-
troffen.
£eer sporadisch, want samen met
de California condor - waarvan elk; iong dat geboren wordt een nieuws-
waardig feit is dat in het hele land
Ontroerende plaatjes in de krant op-
'evert - is de Florida-panter het

31 Zeldzaamste dier van de Verenigde
Staten.
£n ondanks de tientallen miljoenen
dollars die inmiddels zijn uitgege-
ten om de panter te redden, is de

levensgroot aanwezig dat het
"iet de Florida-panter dezelfdekant
*al uitgaan als met de dodo, de

,Ü en de Tasmaanse buidel-

' Wolf.

Jagers

Hekserij is nooit bewezen

# De Florida-
panter bij een
van de weinige
gelegenheden
dat hij zich liet
fotograferen.

In een poging meer greep op de
panters te krijgen, is sinds de jaren
tachtig verder elke panter die maar
vangbaar was, voorzien van een
zendertje.

Dankzij die zendertjes werd een
uitgebreide kennis opgebouwd over
de leefgewoonten van de Florida-
panters. en die kennis zal nu wor-
den gebruikt bij een unieke poging
om de panters definitief voor uit-
sterven te behoeden.

Het plan, zoals dat in januarivan dit
jaar door de autoriteiten werd
goedgekeurd, houdt in dat jaarlijks
panters zullen worden gevangen.
Het is de bedoeling dat de dieran
dan in gevangenschap paren, en dat
vervolgens de jonge panters die
daar het resultaat van zijn weer in
de wildernis worden uitgezet.

In cijfers: drie jaarachtereen, te be-
ginnen vanaf volgende maand, zul-
len vier volwassen panters en zes
jongen worden gevangen en in die-
rentuinen worden geplaatst.

Tussen 1993 en 1995 worden zo nog
eens zes volwassen dieren en 12 jon-
ge panters uit hun natuurlijke om-
geving gelicht. In totaal hebben we
het danover 48 panters. Met andere
woorden: vrijwel alle in het wild le-
vende Florida-panters zullen gevan-
gen worden genomen.

Genetisch
Met grote zorg is inmiddels uitge-
zocht, welke panters met wie zullen
worden gekruist. Want genetisch
onderzoek heeft duidelijk gemaakt,
dat er nog maar 19 genetisch duide-
lijk onderscheiden families zijn.

In de vrije natuur paren Florida-
panters. juist door die geringe keu-
zemogelijkheid, met familieleden,
die dus genetisch verwant zijn. Dat
zorgt voor zwakke nakomelingen.

Mede om daaraan een eind te ma-
ken, is besloten tot het programma
van vangen en geselecteerde krui-
sing. Daarbij hebben de biologen
ook de beschikking over een sper-
mabank, waarin zich het diepgevro-
ren zaad van 12 omgekomen pan-
ters (waaronder het onfortuinlijke
mannetje nummer 30 uit het begin
van dit verhaal) bevindt.

Als alles gaat zoals de experts ho-
pen, levert het programma in het
jaar 2000 130 Florida-panters op. In
het jaar 2010zou het aantal omhoog. moeten gaan naar 500 stuks, waar-
van er 300 weer terug in de natuur -
uiteraard in beschermde gebieden-zullen worden geplaatst.

Als alles gaat zoals de experts ho-
pen. Want er zijn kritici. Niemand
weet bijvoorbeeld echt zeker of
panters zich in gevangenschap
voortplanten. Het is ook niet zekei
dat panters die in gevangenschap
zijn geboren, over de vaardigheden
beschikken om zich in de woeste en
wrede natuur te redden.

Met andere woorden: pessimisten
vrezen dat de fantastische ironie
gaat ontstaan dat de Florida-pantei
- die in ieder geval tot nu toe jagers.
auto's, kwik, het AIDS-virus en in-
cest heeft overleefd - dankzij goede
bedoelingen in het Museum voor
Natuurlijke historie, naast de dodo
zal komen te staan.

Henk dam

Florida-panters zijn zo schaars en
zo gesteld op hun privacy, dat een
tijdlang werd gedacht dat ze uitge-
storven waren. Maar toen in 1972
eeri vrouwtjespanter zich door
jachthondenin een boom had laten
jagen, wisten de Amerikaanse na-
tuurbeschermers beter en begon
een uitgebreidreddingsprogramma.

Er is sinds 1972 zeker 80 miljoen
dollar uitgegeven om de panter
voor Florida te behouden. Een deel
van die uitgaven is voor een ieder
zichtbaar. Als je bijvoorbeeld via
route 75, beter bekend als 'Alliga-
tor Alley', dwars door Florida rijdt,
zie je overal langs de weg borden
waarop wordt geëist dat je je, met
het oog op de panters, aan de maxi-
mum-snelheid houdt.

Bovendien zijn onder Alligator Al-
ley en andere wegen in Zuid-Flori-
da tunnels aangelegd, speciaal ten
behoeve van de panters. Dat alleen
al kostte 40 miljoen dollar. Het is
zeker geen overbodige luxe, want
van de 37 panters waarvan vast staat
dat ze sinds 1972 om het leven zijn
gekomen, vielen er 13 in het ver-
keer.

personen die zich met natuurgods-
diensten bezig houden."~Van toverij werd je beschuldigd

door jebuurvrouw. Het is tijdens
processen dan ook nooit bewezen

dat mensen zich eraan schuldig
maakten," zegt Willem de

Blécourt. De Almeerder
promoveerde deze week aan de

Rotterdamse Erasmus
Universiteit in de antropologie op

het onderzoek 'Termen van
toverij': een studie naar

toverijbetichtingen in Drenthe
van de zestiende tot in de

twintigste eeuw, tot rond 1940.

Het was so wie so moeilijk om via
de rechtbankdossiers veel over hek-
serij aan de weet te komen. „De
rechtbank vond dat meestal niet in-
teressant. Van belanjwas het ge-
volg. lemand was in elkaar gesla-
gen, soms waren er sociale onlusten
uitgebroken na beschuldigingen.
Vaak moest ik goed zoeken in de
dossiers om te kunnen ontdekken
dat de aanleiding van de rechtszaak
toverij was."

De Blécourt verrichtte het onder-
zoek, omdat hij tijdens zijn studie
antropologie al een scriptie over to-
verij had gemaakt. Het bleek een
amper verkend terrein van de we-
tenschap van de mens en zijn na-
tuurlijke eigenschappen en zodoen-
de een mooi onderwerp om op te
promoveren.

In heel Europa werden tovenaars
en tovenaressen tot in de achttiende
eeuw verbrand. Dat waren de extre-
me gevallen. De Blécourt schat dat
het in Nederland tot zon tweehon-
derd rechtszaken is gekomen in de
periode 1490-1590, de bloeitijd van
toverij. Hij houdt het erop dat in
heel Europa zon dertigduizend ge-
vallen zich voordeden. ~De getal-
len van enkele miljoenen mensen
zijn echt uit de lucht gegrepen."

Om tot tovenaar of heks te worden
bestempeld, hoefde je in de late
middeleeuwen geen speciale activi-
teiten te ontplooien, je had alleen
maar lastige buren nodig, analy-
seert de Almeerder. ~In het begin
werd niet over hekserij, maar over
toverij gesproken. ledereen kon
daarvan worden beschuldigd. De
moderne hekserij lijkt daarom niet
op de oude vorm. Destijds werd je
door anderen tot heks benoemd.
Nu heb je mensen die dat van zich-
zelf vinden; dat zijn eigenlijk meer

schilde wel per sekse. „Tovenares-
sen zouden zich vooral gestort heb-
ben op het ziek- of doodtoverenvan
mensen en dieren, terwijl de man-
nen werd verweten dat ze met be-
hulp van de toverstok er zelf beter
van waren geworden."

Na 1590 verschoof de aard van de
beschuldigingen wat en werd het
aantal zaken ook minder. „In de
negentiende eeuw is het nog wel
voorgekomen dat mensen in Neder-
land werden mishandeld omdat ze
aan toverij zouden doen. Ook
kwam het tot beschuldigingen in de
trant van het onbevoegd uitoefenen
van de geneeskunst. Een beroep dat
men in die tijd wettelijk begon te
beschermen."

De Blécourt gebruikte als bronnen
voor zijn onderzoek de gegevens
van rechtsprekers in Drenthe
(waaronder de archieven van de Et-
stoel) en voor latere jaren ook ver-
slagen in kranten. Aangezien in
Drenthe veel gegevens beschikbaar
zijn. concentreerde hij zich op dat
gebied.
„Het was heel vervelend als je van
toverij werd beschuldigd. Het kon
zelfs je dood betekenen. Ook kwam
je niet meer geloofwaardig over.
Alles wat je zei, keerde zich tegen
je. Vandaar dat veel mensen een
proces aanspanden wegens smaad
tegen degenen die hen beschuldig-
den. Het kwam eigenlijk nooit tot
een veroordeling van de 'heks',
want er viel niets te bewijzen. De
verdachte kreeg wel de kans om
duidelijk te maken dat hij niets met
toverij te maken had."

I let laatste proces waarbij het
woord heks een rol speelde, vond
De Blécourt in 1936 ergens in Dren-
the. „Toen bleek dat een oude
vrouw voor heks was uitgescholden
door een jongeman.De achtergron-
den zijn me echter niet duidelijk ge-
worden."

Bronnen

De rechtspraak heeft er ook toe bij-
gedragen dat er een einde kwam
aan de beschuldigingen van hekse-
rij. De Blécourt: „Niet zozeer om-
dat de rechters er niet in geloofden,
maar omdat de rechtsprincipes be-
langrijker werden. Liever een
schuldige laten lopen dan tien on-
schuldigen veroordelen. Verder
had het ook een financiële reden.
Het was nogal duur om mensen we-
gens toverij op te sluiten. Hetkwam
dan ook alleen tot een veroordeling
als mensen zelf een bekentenis af-
legden."

De antropoloog meent dat een op-
merkelijke uitkomst van zijn onder-
zoek is, dat evenveel mannen als
vrouwen van hekserij of toverij
werden beschuldigd. De reden om
tot de beschuldiging te komen, ver-

Rechtspraak

In algemene zin waren de beschul-
digingen van toverij en hekserij de
afgelopen eeuwen vooral een uiting
van sociale en demografische span-
ningen. Die cjoen zich in de heden-
daagse maatschappij natuurlijk ook
voor, maar buren wakkeren hun ru-
zies niet meer aan door elkaar van
toverij te beschuldigen. De Blé-
court weet niet of er nu andere
gangbare manieren zijn om tegen-
standers zwart te maken. Onder-
zoek zou kunnen aantonen dat er
ook hedendaagse toverij bestaat.

„Uit Westduitse enquêtes blijkt dat
in de periode 1958-1978 een opmer-
kelijke stijging viel waar te nemen
van het aantal beschuldigingen van
hekserij. Dat deed zich dan vooral
voor in orthodoxe, streng gelovige
milieus." De Blécourt ziet dan ook
wel mogelijkheden voor nader on-
derzoek. ~Ik ben op dit moment
baanloos, niet werkloos, want ik be-
schik over voldoende gegevens om
door te gaan. Het is op zich vreemd
dat de overheid stimuleert dat men-
sen zich tot op het hoogste niveau
scholen om hen daarna maar te la-
ten zwemmen. Uit de interesse voor
mijn studie maak ik op dat er toch
belang wordt gehecht aan dit onder-
werp."

dolf rogmans

Mensen gingen toen ook wel naar
onttoverings-specialisten om zo hun
blaam te zuiveren. „Die onttover-
ings-specialisten waren vooral actief
in protestants-christelijke milieus.
Daar gaven de dominees ook voe-
ding aan het fenomeen hekserij,
omdat in de bijbel staat dat je je er
niet mee bezig mag houden. Daar-
mee wek je de suggestie dat het be-
staat. De katholieke priesters deden
niet aan onttovering, alhoewel an-
deren dat soms wel zo uitlegden,"
aldus De Blécourt.

Onttovering

De nieuwkomers gaan vooral langs
de kust wonen, maar de laatste ja-
ren worden meer en meer gebieden
in het tot dan toe relatief wilde bin-
nenland van Florida tot ontwikke-, -ling gebracht. Braakliggende stuk-
ken grond worden zo omgebouwd
tot citrusplantages en woonwijken.

Daarmee wordt het jachtterreinvan
de Florida-panter kleiner en klei-
ner. Afgezien van het grote natuur-
gebied de Everglades in de zuidpunt
van Florida plus aangrenzende be-
schermde gebieden, zijn er nu al-

leen nog maar relatief kleine en geï-
soleerde streken waar Florida-pan-
ters kunnen gedijen.

Zelfs in de Everglades loopt de pan-
ter gevaar. Er zijn in zuid-Florida,
door de toenemende menselijke
consumptie, problemen met de wa-
tervoorziening aan het ontstaan die
voor alle dieren in het natuurgebied
- de Florida-panter incluis - fataal
kunnen worden.

De beschaving heeft tenslotte ook
op nog een andere manier toegesla-
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VAKANTIE.& RECREATIE&Ê
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 ■■

Vanaf: I
| PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159.-ff LONDEN 4dg f 449,-fI WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299,-1
ff KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399.-ffI WENEN stad van muziek en dans 7dg ’ 789,-ff
ff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg ’ 989,-fff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885.-ffff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg ’ 499,-ff

ff BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg ’1079. #
f NICE-MONACO 7-10 dg ’ 599,-ff
ff LUGANO MEERVAN LUGANO 7dg ’ 749,-ff
I LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699.-ffff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799.- 1
f OOSTENRIJK SAALBACH 8 dg. ’ 699,-ff
ff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799,-ff
ff PRAAG EN BUDAPEST 10dg ’1275,-ff
fNORMANDIÈ LOIRE sdg ’ 499,-ff
f SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,-ff
IOBER-HARZGOSLAR sdg ’ 499,-^JJ^

[ELZAS COLMAR 4dg ’ 395 /_Zxr-Z_*_U

fdp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/196206 |

TERSCHELLING: sta-caravans t.h. in Midsland Noord,
nog vrij voor 9-7 en na 18-8. Inl. H. Groeneveld. Tel.:
05980-26252 b.g.g. 05980-26221. WA-61R

APART-O-TEL KAAP-OOST. Paasvakantie op Vlieland,
2-pers. app. / 555.- p.wk., 4-pers. app. / 700.-, 6-pers
app. ’730.- p.week. Info/kl.folder, tel. (05621) 1370.

WA6IR

Terschelling t.h. div. stacar., 2 slpk., d/wc, verw. r/ktv,
tuinst., voll. inger. Vrij voor 13/7 na 17/8. Huur min.

’ 240.- max. ’ 575.- p.w. Tel. (05620) 2562. WA6IR

_7q STICHTING WV TEXEL PROMOTIE1-1 POSTBUS 3. 1790 AA DEN BURG. 02220-14741

TEXEL
4

VIJFSTERREN VAKANTIEPLEZIER
Plak deze advertentie op een briefkaart en

doe 'm op de bus. Wij sturen u de
Vakantiereisgids dan GRATIS toe.

RDPI3
JkJdterwegüiieigavlcuul Oékmetom!

Ameland/Terschelling, t.h. div. sta-carav., 2 slp.kmrs.,
str. water en wc, voor- en naseizoen halve prijs, (05180)
1206 (n.o. zond.).

TEXEL
Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
part., bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re-
serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.. WA-61R
TERSCHELLING Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). InL/folder Knop bungalows, tel. 050 -
343453.

I 11 i ■MnTTT^Tl.lll'M'l>l.lllllJl!all'i,i!lii»
Bic fSj_ét__x^^mBft'i'iwwwwMwÉdiWLMSww^

" : T_| __■■■
IMMMÏÏ DEKRIM OPTEXELnil IBIHl11--IfHM-llfll^l'lilJ^aßa

TERSCHELLING
'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,- mcl.
ontbijt buffet, lunchpakket, dinersen fiets. Prosp op aanvr Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850

Ontdek tijdens de Paasdagen Groningen vanuit het
Eemshotel in Delfzijl. Slapen en eten boven zee: uniek
in Europa! Speciaal paasarr. Info: 05960-12636.

Gr-61R

ZEiLSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61R

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.

4/6 pers. APPARTEMENTEN compl. ing. met kl.-tv. In
uniek gel. boerderij te Gaastmeer. Direct a.h. water. Incl.
gebr. tennisbaan, speelweide, kano's, roeiboten etc. v.a.

’ 650.- p.w. Inl. 05150-16000, na 20.00 u. 05154-9425.
J Fr-61 R

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

RECREATIECENTRUM ENGELAND. Fietsen en wan-
delen door het Drentse land. Recreëren in het groen, uw
idee van vakantie? Bel dan (05221) 1770. Dr-61 R

Op de bosrijke Hondsrug ligt 5 km van Emmen camping
en bung.park DE FRUITHOF, vrijst. bung's. Pasen v.a.

’ 275.- p.wk. Vr. gr. folder (05919) 12427. DR-61 R

T.h. st. bung. in zeer bosrijke omgev. Nog plaatsen vrij
voor toer-/stacaravans. Recreatiepark 'GROOT
BARTJE', De Gavere 1, Zorgvlied, (05212) 7249.

Dr-61 R

[jlßiililj:klffI ;" .BI i iLIIIIJBH^I-llrUiltilT
STACARAVANS IN HOOGSEIZOEN v.a. / 375,- p.wk.
AANTR. KAMP./SEIZOENPL. v.a. ’ 160,- p.mnd. Ge-
zel, camp. m. zwemb. in bosr. omg. 'DE ZORG-
VLIEDT, Wateren. Kl.fold.: tel. (05612) 1368/(05212)
7258.

DR-61 R

* buitenbad
/^camping J * verwarmd (28 gr.)

binnenbad
VMH U^j^UjJT * 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

GÉÉN PRETPARK. Zeer luxe 5* bung's met gr. tuin aan
bos. Ideaal wandel-, fietsgebied voor rustzoekers. April-
mei- juni 385.- t/m 468.- p.w. all-in. Tel. 05280-65803.

Dr-61 R
VAKANTIE IN DRENTHE. In het gebied tussen de
Drentse Aa en de Hunze. Veel hunnebedden. Rijk aan
natuurschoon. Vraag folder VVV-Anloo, Lunsenhof 20,
9467 PM Anloo. Tel. (05922) 1449 en 1213. DR-61 R

HUNZEDAL BORGER: voor kampeer- of bungalowva-
kantie van uw dromen. Recreatiecentrum Hunzedal, ide-
aal gelegen vlakbij dorp en aan bosrand. Nieuw in 1990:
overdekt subtropisch zwembad en bungalows op 5-ster-
renniveau. Ruime mooi gelegen kampeerplaatsen.
Strandbad met schone zandbodem. Veel nieuwe speel-
voorzieningen. Restaurant, sauna, midgetgolf, enz. 4 en
6-persoons bungalows nog beschikbaar in voor- en na-
seizoen. Aantrekkelijke prijzen. Vraag infokrant tel.
(05998) 34698 óf postbus 77, 9530 AB Borger. DR-61 R

GEZINSCAMPING jp=*

éwof'X^Zl verw. zwem-kinderbad waterglij -,^HPr
—j/HZ*/ tennisb. recr.-team. Folder aanvr..

~~* 05729-1564. KILLiü
I - i--.-:»M. iJlIJI^^JJIlJlll lLlllHlll,l,j|l|.-|ir^

JIIMWkM ( >E_VECHT_

HOLTEN VAK.OORD DE LINDENBERG. Vraag gr. fold.
over de 33 in het bos geleg. vrijst. bung's met alle comf.
kl.tv. mcl. video, verw. zwemb., kantine, speelt., midget-
golf, wasserette enz. Tev. 1e wk juli nog mog. Voor en
naseiz. billijk in prijs. 50* extra korting. Postweg 1, 7451
TS Holten of bel 05483-61364. OV-61R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

© a Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
«<j^jkS zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

crMfr(\S^L tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
tvQllËm supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,

1* JtSur viswater. fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust
en ruimte.

Balkerweg i7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *** PPPr*.
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en
weekendverhuur metgratis gebruikvan 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-61R

ELSPEET, toplokatie, 4-pers. vak.bung's, direct aan de
bosrand geleg. met optimale privacy. Huurpr. v.a.

’ 260.- p.wk. Pasen nog vrij. Tel. (05779) 2125. GE6IR

BOKS BUNG.PARK GARDEREN. Vak. i.d. bossen
voor rust en natuur. Goed verz. 6-pers. bung., geen
huisd., camping. Bezet van 14-7/17-8. Putterweg 76,
Pb. 35, 3886 ZG. Prop. op aanvr. (05776) 1362, 1498.

GE-61R

Laren in de Gelderse Achterhoek:
'Om van te houden'

Info: te1.nr.^65738-2211
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 plaatsje EMST, vak. bung. 4 a 5 pers., v.a.

’ 325.- p.wk., nog vrij voor 7-7 en na 18-8. Tel. 05787-
-1981. GE-61R

Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL, m. zw.b. gez. recr. pro-
gr. Verh. 6 p. st.car's + bung.tent. Tour- en jaarpl. bij
jaarpUGRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R

&C r\s_*i^J&r^ "I___kMLM ________
.Ii^IIJI^IIIIRUIGHENRODE EACHTER"O£i i_ JL——-ittMMlMl''l<ilrl'rfflfflr.f

Ruurlo. Achterhoek
Volop hotels, pensions en vakantieoorden. Vr. infomap
bü VVV, Postbus 75. 7260 ABRuurlo. tel. 05735-2087

VELUWE-VAASSEN, 'De Bosrand', t.h. stacaravans en
kampeerplaatsen, mcl. overdekt verw. zwemb., spec.
PAASARRANGEMENT, 05788-1343. GE-61R

VELUWE: t.h. nw. luxe stacaravans met k.t.v. op recrea-
tiecentrum. Subtropisch zwembad-tennis-manege. Pa-
sen nog mog. Quo Vadis. (08345) 1673. GE-61R

O Je vakantieplezier in eigen hand
Noord-Holland Strand
Het bijzonderste stukje Nederland ligt in

f^^aHßelai^fe Noord-Holland-Noord. Daarrij je in een half
_^oK^^_^^__&^^_\ uur van net schone Noordzeestrand naar de

oevers van het Usselmeer. En het gebied dat— daar tussen ligt staatborg voor een
_^- fantastische vakantie. Vraagvandaag nog een
É^M^= info-pakket.

F — Stichting Kustpromotie
~^ VW Petten-SL Maartenszee

■= = -=- Postbu» 7, 1755ZG Petten 02268-!352~vl

HEILOO - BUNGALOWPARK HET CAENDORP', vrijst.
6-pers. bungalows, veel privacy, ANWB, speeltuin,
speelweide, kinderboerderij. InL/folder: 072-330512.

NH-61R

SINT MAARTENSZEE CALLANTSOOG: bungalows aan zee (gratis zwem-
bad), (verh. 17 bung.parken), 02246-1596 (na 1800 uur 02230-

I ??66?) . NH-61R I

NOORDWIJK AAN ZEE.... HOTEL DE BRANDING
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. ’ 270,- p.pers.
Bel fam. Scholten, (01719) 12425 voor folder. ZH-61R

4"" KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER!
Camp. De Meeuw, water, rust, natuur in en om Geuzen-
stadje Brielle. Boek nu een voordelig Voorseizoen-,
Paas-, 1 April- of 55+ arrangement: 01810-12777.

ZH-61R

T.h. boyenwoning (met gebruik van tuin) in MONUMEN-
TENPAND in het centrum van Middelburg. Huur v.a.

’ 475,- p.w. Tel. (01189) 1542. Ze-61R

WIJ NEMEN DE TIJD VOOR U!
Bij ZEELAND VACANTIES zijn alleen UW vakantie-
wensen bepalend. Verh. v. vak.woningen in regio Vlis-
singen + Veerse Meer. Nog volop keuze in juli/aug. (v.a.
’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17).

_J_ Ze-61R

Roompot Recreatie
Laatste weekend van de paasvakantie donderdag t/m
zondag kamperen, mcl. toegang tot Roompot Zwempa-
radijs ’ 65.- all in. Ook last-minute tarieven voor bunga-
lows en chalets. Bel 01107-4200. Ze-61R
CAMPING HOF DOMBURG*"** 5 sterren camping op
500 mtr. van zee. Vanaf juli metDORIMARE een nieuw
recreatie-kuurbad. Voor reserv. en info: (01188) 3210.

ZE-61R

EERSTE ZEEUWSEZEIL- EN SURFSCHOOLDE VIKING.
Week eur. en privé les op het Veerse Meer, zowel intern
als extern. Voor jong en oud. Verh. zèilb. en surfpl. ace.
64 pers, ook voor groepen. Inl. tel. 01198-1206. Ze-61R

NIEUW NOORDZEE-PARK
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s***** BUNGALOWS
OP 400 M VAN ZEE. INFO + FOLD. TEL. 01878-3099.
Nog vrij metPasen en hoogseizoen. 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-61 R

■' GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij. Val-
kenburg. T.h. ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. all-in.
Voor 7-7/na 26-8 v.a. ’ 250 p.w., tel 04492-1822.

LI-61R

i Uw luxe 3- of 5 sterrenbungalowop het
"schoenste plekske" van Zuid-Limburg.

Prachtige ligging op heuvel in de Geulvallei, met eigen
l subtropisch zwembad, peuterbadje, hot whirlpool,

sauna, solaria, snelbruiner,reuze glijbaan, all weather
tennisbaan, minigolf, bowlingbanen, bar/restaurant,

speeltuin etc.
Ook arrangementen mcl. ontbijtbufteten^^^gevarieerd"______««i^*"f,f,"r^^t^^_j

I' 4*4 3*3 %i "1 1 ■Li_k_«l_Mß>aP_
______y_ÉIPPPPW,^^_2

Vakantiecentrum SchinopGeul
Ook in het voorjaar 'n oase van rust en natuurschoon!

Bel 04459-1400voor alle info en gratisfolder.

WV MEERSSEN Z.-L. in GEULDAL en MAASVALLEI
Voor al uw vakanties en dagtochten, vraag gratis folders
aan. WV, Postbus 84, 6230 AB Meerssen. Tel. 043-
-642546/642150. LI-61R
VAALS (Z.-L.). In elk jaargetijde 1 'topper. Uitgestrekt
wandelgebied. Duitse Eifel en Belg. Ardennen binnen
handbereik. Hoogste punt van Ned. Inl.: VVV Vaals, tel.
04454-2918. LI-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
Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST 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'f Spec. HemelvVPinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met Driisliist. tel. 04767-1756. LI-61 R

Voorjaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen/ 3 nachten

vanaf’ 132,- per persoon
intlasitl bootretour.

laxi-v.rvuer naarhutel of pension «n
uitgebreid informatiepakket

Dearrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
E-j vvv terschelling
Ik—f 05620-3000 Ê<

kleinkunst WË_ri_W^ ut-

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29jr.),8NJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61 R

10-DAAGSE EGYPTE
RONDREIS mcl. alle ver-
voer.alle overnachtingen,
alle maaltijden en excur-
siesvanaf ’ 1.599,-. Unie-
ke 10-daagse Nijlcruise
op prachtboot vanaf
’1.875. Folder? SRC:
(050) 145800, (030)
333033, (020) 209796,
ANVR. EG-61R

h________________|___________ ■BÉ_____>er
■"MTffTfni ■ M llf! Vat_____!_£__ .Ml \i\i i

3 dagen Langenei ______|B!SS^7SeS^on(itl1 n
Sauerland4t/m 6 mei P^^Traßaprtuft9eWe cQ nhlp. 198,- Ip5**e3-—f

B'l'J l lflf________P B'l'ilblfJkl'B B-g
4 dagen Neukirchen 27 t/m 30 april 8 dagen Sonthofen Allgaü
H.P. 335,- 11 t/m 18 mei H.P. 662,- ir

__l W*^*' \}tl!ïl[uUi P' \ 10dagen Saaibach-Hinterglemm tw \ _h._fc._k *^F^96 83V^-—^ 114t/m 23 juni H.P, 820,- ns

3dagen Parijs 6 t/m Bjuli, ffóagelossbut9 * - ___ K

124t/m 16au9 L.0.264, SQI rMW^l___r
B 10 dagenToscana 12 t/m 21 okt, ,r'

[met veel gids H.P. 1133,- in'
mPj*]—ï- " 8 dagen Kötztingen, Beierse Wou(fr'

20t/m27okt. met excursie naar Praag 625,'
* Bij alle bestemmingen zijn de prijzen Inclusief verzekering en
excursies.

* Vervoer per luxe touringcar v.v. toilet, luchtvering, koelkast en
koffiebar.
Inlichtingen en boekingen: mSchrcjtzwRmeti

Handelsweg 3, 6114 BR Susteren, tel. 04499-1541
1

CAMPING DE RUIGE HOEK
Verwarmde zwem- en speelbaden, speeltuin, tennis-
baan, bar, recreatieteam. Ook verhuur chalets. Maas-
bree (bij Venlo), 04765-2360. DE RUIGE HOEK: DE
IDEALE CAMPING VOOR HET HELE GEZIN. LI-61R_
GULPEN V.V.V. WIJLRE. Voor een fijne vakantie in 't
Zuidlimb. heuvellandprachtig gelegen in Geul- en Gulp-
dal. Vraag de infogids: V.V.V. Mooi Gulpen, Postbus 27,
6270 AA Gulpen, 04450-1444. LI-61R

VALKrZNBURGATDGEUL
I Paasbest! I

3-5-8-daagse arr. op basis vanH.P. va.’ 138,50 p.p. (spec.
Thermaearr.) AtlantaHotel**** Valkenburg04406-12193

Hotel Bergrust** Emmaberg 8, Valkenburg Tel. 04406-
-12755.L0 ’ 26-HP’ 41,-VP’ 44,508-daags-arr. ’ 280-
Mid.w. ’ 165- VP. Toeslag douche-toilet ’ 10-p.k.

ThemaparkSprookjesbos 17sprookjes, wildwaterbaan,
speeltuin, restaurant, waterorgel, terrassen, safari, grotten.

Een 5-daags arrangementvanaf’ 175,- p.p.
VW HetGeuldal. Tel. 04406-13364.

D0EN....1NELK SEIZOEN!

MEER HUUROPBRENGST UIT UW VAKANTIEOB-
JECT. Wij zoeken nog steeds vak.bung., stacar., enz. in
Ned. en België. Bel voor ml. (070) 3961130. DI6IR

Camping San Lanaco -De ideale familiecamping - die
geweldige mogelijkheden biedt. Kom eens langs of bel
even. Reserveren is mogelijk. Tevens 6 pers. bungalows
te huur. Onze voorz.: 0.1. zwembad, 60 m. waterglijbaan,
speeltuin, self-serviceshop, visvijver, ponyrijden...
Adres: Lepelvormweg 47, 3760 Lanaken (B) (bij Maas-
tricht), tel. 09-3211712114.
CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.
Vakantie in de Ardennen. T.h. vak.app. 4-5 pers., in mooi
vak.centrum. Prijzen: Paasvakantie v.a. ’275,- p.w.; zomer-
vak. v.a. ’385,- p.w., weekend en midweek v.a. ’99,-. Folder
en ml.: Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,
4720 Lacalamine, België. Tel. 09-328765.9702. Ned. sprek.

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-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.).

_^^4_L waar u zich
— -JBMBH—- volkomen
HotelAm Berghang thuisvoelt
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers met KTV, op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijt-buffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:
6-daagse tussendoor-vakantie

tijdelijk DM 270,- p.p.
Vraag ook naar onze weckend-arrangementen

Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

I , -i

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND
Vak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Id«

omg. voor wandelen of uitstapjes. Ned. beheer.
Info/doe: 05753-2098. _,

I AmW\ JfoteTrfmssfèff'

I vakantie in 't bergstadje nèt over de grertS
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim
met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers imet

Ugbad toilet, ktv. mini-bar, telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium, bowling, bar. en Konditorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p-
(naar keuze door de week of in het weekend)

Incl Eevaneerd ontbijtbuffet enculinair diner.
Evcntens aantrekkelijke weekendarrangementen.

Hotel Grossfcld. Postbus 441, 4444Bad Bentheim, DmtstfJ

VAKANTIE-APPARTEMENTEN Eifel, Moezel, H»
Beierse Woud en Zwitserland. Gids 'Clara', Post"
156,2980 AD Ridderkerk, tel. (01804) 24589. WPj!

y

Onze tip voor Pasen
llotcl-rcstuiiraiit Pan*

Restaurant-café. Eig. H.W. Jacobs
Vollmerhauser Str. 8, D-5270 Gummersbach 31. Tel. 09-492261 77149

Behaagli|ke gastverbli|ven, goedver- Solarium, rustkamer, recreatieru' 11'
I zorgde atmosfeer, uitstekende keu- 2 kegelbanen

ken (uitsl. verse produkten) 5 conlerenlievertrekken (60 pers I
Tuinrestaurant m barbecuestation 4 feestzalen (120 pers )
en saladebuffet
Zwembad - dampsauna - Zweedse Hotelkamers m standaardin

■sauna tm exclusieve inrichting _^/

*j
Kampeerautomobilisten aanbevolen

De groene edelsteen in het fzz. -^kampeerautovriendelijke, I
Hessische middelgebergte. WQ-—5^
Info: Verkehrsamt
D-6442 Rofenburg a d Fulda Tel 09-496623/5555

/ _<Papenburg tf§§
De stad vd kanalen, ingebed door de*iPH=g

1 Ems, Hummling. Hochmooren Land- ■^/^
' A scbap vol rust en ruimte. ,(lj
>_~~\ Alle vakantieactiviteiten, zoals vissen, fietsen, Paa'°,(»

wtSf^WR I den, wandelen, watersport Speciale ariangemen
Zs^^Ss^K'. voor kegelclubs en andere verenigingen Vak * I
i^£JÊjS?Preeds va. DM 20. ,
I'~Voor alle informaties: Verkehrsverein Papenburg e,fRathaus. D 2990 Papenburg, tel. 09-494961822Z1. 82272. J

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spa K {
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vr'i^(J
Tevens app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241°
(010)4130978. _^y

i_b______z__________p
'Camping Florenz'
Lido degli Scacchi-Adriatische Zee. Het ligt 30 krjy
noorden van Ravenna en 100 km ten zuiden van vy
tië, direct aan zee met algenvrij privéstrand, resta%f.
bar, pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, d&lnj
warme douches. De totale oppervlakte bedraagt o^y
m 2en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct
het strand). Camping Carnet 10% korting. 'nLgi^
Oeldrich-Alkmaar, tel. (072)120485. \}y; J
GARDAMEER/ ADRIA/ TOSCANE: Villa / apP- g[ t
zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings comp
gerichtestacaravans, bung.tenten en kampeerpl3
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719^[g>^
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Ï Regionale Opleiding
eratie-assistenten be-
at 12/2 jaar. Op het tem-
n van het Heerlense zie-
tihuis 'De Wever' wor-

~~n jaarlijks tientallen

i—fnsen opgeleid om de chi-
Hrg of de anesthesist bij te

ian. Mensen die na drie
ir in een van de zeven

ziekenhuizen in
andere Maastricht

Heerlen vele mensenle-
ns in handen hebben.

tft gaat hier niet alleen om
ttrumenten aangeven.
-t vraagt om een goede

-^geleiding. Want zonder
I operatie-assistent is de
irurg nergens. Een kijk-

in een operatiekamer
-in 'De Wever. Een ver-
Aal over spanning en
u(*rtheid.

Mysterie achter gesloten deuren
verpleegkundige geweest. Na de
opleiding kwam ik hier terecht. Ik
vond het verplegen niet saai, hoor.
Integendeel. In het begin miste ik
het contact met de patiënten. Maar
nu bevalt het me prima," vertelt
Ankie.

gehouden. Zo blijft het litteken
dadelijk ook bijna onzichtbaar.
Alleen in uiterste nood zal de
chirurg de snee groter maken," zegt
Ankie, terwijl zij steeds meer
watten in de wond stopt.

Drie kwartier later pas wordt de
appendix gevonden en verwijderd.
Maar er is een bloeding ontstaan,

OK 2 gebracht worden." Juliette is
eerstejaars studente aan de
Regionale Opleiding
Operatie-assistenten. Ze is bezig
met haar 'snuffelstage'. „Ik heb net
drie maanden theorie gehad. Ik
loop ieder week in een andere OK
mee om alles beter te leren
kennen."

Zonder operatie-assistenten is de
chirurg onthand. Toch geven veel
ziekenhuisdirecties niet meer
plaatsen vrij dan strikt nodig is.

Volgens Marina Mesman, hoofd
perimedische dienst in het
Academisch ziekenhuis in
Maastricht, moet het tekort
opgelost worden met het werven
van mensen boven de normale
bezetting.

„We moeten vooraf rekening
houden met uitbreiding van het
ziekenhuis, en met ziekteverzuim.
Dit kan door boventallig op te
leiden. Het ziekenhuis moet dan
wel bereid zijn hierin te investeren.
De opleiding in Heerlen voor de
hele regio is een goede oplossing.
Wij hebben ons tekort op die
manier teruggebracht tot een klein
probleem."

operatie-assistent. Hij is 'in
omloop' tijdens deze ingreep. „Ik
houd alles in de gaten en haal
dingen voor Ankie, die ze nog niet
heeft. Elke operatie heeft een
standaardpakket met instrumenten.
Maar wanneer er zich tijdens de
ingreep complicaties voordoen zijn
er misschien andere klemmen of
tangen nodig. Die haal ik dan. Bij
ieder operatie wisselen we van
taak."

"De twee operatie-assistenten zijn
onmisbaar voor de chirurg.
Vooruitzien is naast het aangeven
van instrumenten een belangrijke
taak van de assistent. Hij moet de
chirurg steeds een stapje voor zijn.
Wanneer de chirurg meer nodig
heeft dan zijn eigen handen, moet
de operatie-assistent bij kunnen
springen. In ieder OK zijn dan ook
minimaal twee, het liefst drie,
assistenten aanwezig.

Mevrouw Kuiper is al onder
narcose. Een tijdje geleden had zij
een ontstoken appendix (blinde
darm). Toen is besloten deze pas te
weg te halen wanneer zij genezen
zou zijn. Nu is het dus zover.

Met uiterste precisie maakt de
chirug een klein sneetje in de buik.
Een blindedarmoperatie valt onder
de noemer 'kleine ingrepen. Maar
ditmaal valt het tegen. De patiënt is
wat fors gebouwd, dus moet het
operatiemes eerst door een reeks
van vetlagen heen.

Oplossing

door

Tekort
Operaties komen steeds meer in het
gedrang, omdat er te weinig
operatie-assistenten zijn. Als het
beleid niet wordt veranderd
verwacht men in 1993 een landelijk
tekort van zon duizend
operatie-assistenten. Kennelijk is
het tekort het ergst in
West-Nederland. Door middel van
advertenties in Limburgse kranten
proberen de Noordnederlandse
ziekenhuizen hier
operatie-assistenten te ronselen.
Terwijl in deze regio ook al een
tekort bestaat.

Maar volgens Jack Vrancken,
interim-hoofd van de
operatie-afdeling in De Wever, is
het tekort in Limburg nog het minst
nijpend.
„Steeds meer gediplomeerde
operatie-assistenten vertrekken.
Die leemte moeten we opvullen met
leerlingen. Maar die moeten
begeleid worden en daar hebben we
weer niet genoeg mensen voor.
Vroeger was tweederde van de in te
zetten mensen gediplomeerd, de
rest was in opleiding. Nu ligt die
verhouding bijna op 50-50."

Inmiddels wordt mevrouw Kuiper
de kleine OK binnengereden.
Ankie, operatie-assistent, heeft alle
instrumenten voor deze ingreep
klaargelegd. Zij is degene die de
chirurg assisteert bij deze operatie.
Ze raakt de instrumenten pas aan
als ze haar jas en handschoenen
aanheeft. Niemand mag verder nog
iets aanraken op de tafel. „Groen is
de kleur voor steriel. En dat moet
zo blijven. Ik ben heel streng in dat
soort dingen."

/ er. van geleuken [

Omdat zij haar verpleegkunde-A al
op zak had, mocht zij de
grotendeels theoretische
introductieperiode overslaan.

Vrancken van de OK ziet hier een
oplossing voor het tekort.

„Bij ons vertrekken steeds meer
gediplomeerde mensen. De drie
jarige opleiding duurt te lang om dit
tekort meteen aan te vullen. De
opleiding laat ook mensen toe met
een havo-opleiding.Wanneer we nu
meer A-gediplomeerden in dienst
nemen, kan het allemaal sneller
gaan," legt hij uit.

„Ze moeten natuurlijk de opleiding
ook volgen, maar ze hebben meer
ervaring in het arbeidsproces.
Kandidaten, die rechtstreeks van
school komen zijn vanwege de
leeftijd wel goedkoper, maar de
oudere generatie heeft meer kracht.
En dat is nodig in dit wereldje."

De laatste laag is gehecht. Niemand
kan nog zien dat in die smalle snee
nog geen half uur geleden de hele
hand van de chirurg verdween. De
anesthesist probeert de patiënt
wakker te maken, maar daar heeft
zij blijkbaar geen zin in.
Uiteindelijk is zij klaar om OK 2 te
verlaten.

„Hallo. Mevrouw Kuiper kan
opgehaald worden," zegt Juliette in
de intercom. Snel wordt alles op
zijn plaats gezet. De instrumenten
worden naar de ontsmetruimte
gebracht. Terwijl iemand de vloer
dweilt, wordt de volgende patiënt
'besteld.

Anderhalf uur geleden werd
mevrouw Kuiper binnengebracht.
Nu is er niets meer waar uit blijkt
dat hier zojuist een operatie heeft
plaats gevonden.

waarvan de chirurg de oorsprong
niet kan ontdekken. De
operatie-assistenten lopen af en aan
met gasjes en watten om het
bloeden te stoppen. Maar iedereen
blijft rustig.

Vacatures

„Wakker worden, mevrouw Kuiper.
Zucht eens diep." De patiënt blijft

rustig liggen. Ze lijkt helemaal van de
wereld. „Mevrouwtje, doe uw ogen

eens open. Het is voorbij. U kunt
naar uw bed."

De patiënt slaapt onverstoorbaar
verder en schijnt niets te horen.

„Toch hoort ze mijn stem. Ze vinden
het prettig, als je tegen ze blijft

praten. Het is een teken van leven
voor ze."

Mevrouw Kuiper kreunt en haar
lichaam schokt met kleine

bewegingen. De anesthesist haalt de
laatste buis uit haar mond. „Nu moet

u het zelf weer doen." De patiënt
wordt door een verpleegkundige

opgehaald en naar de uitslaapkamer
gebracht. Over een paar uur kan zij

zich niks van het afgelopen anderhalf
uur herinneren.

Alcohol

De Regionale Opleiding
Operatie-assistenten in Heerlen
bestaat nu 12/2 jaar. Op het
moment leidt zij tachtig leerlingen
op tot operatie-assistent chirurgie of
anesthesie. Maar er blijkt vooral
een tekort te zijn aan
eerstgenoemden.

Mirjam Janssen van de opleiding is
het met Mesman eens. „Er zijn nog
te weinig gediplomeerde assistenten
te vinden. Daarom moet er buiten
de open vacatures verder gezocht
worden. Om het echte gat te vullen
moet er meer opgeleid worden."

De mensen die operatie-assistent
willen worden, moeten bij het
ziekenhuis solliciteren. Wanneer zij
aangenomen zijn stuurt het
ziekenhuis ze naar de regionale
opleiding. Na de introductieperiode
tekent de leerling een
leer-arbeidsovereenkomst. Hij is nu
in dienst van het ziekenhuis waar hij
ook stage loopt.

Na de drie jaar durende opleiding
komt de operatie-assistent
automatisch in dienst van dit
ziekenhuis. Dan gaat het echte
werk beginnen. „Ik ben eerst

Standaard
André is ook gediplomeerd

'jar Jtl "jks worden er in Nederland
ii; t veer twee miljoen operaties
(L v oerd. Soms zware ingrepen,
Ad cc" hele ochtend of dag kunnen
\f-n' a'cer kleine ingrepen,

"ie voor de chirurgen. De
(v "^elen weghalen of een cyste
spj t2akje) wegsnijden in het
fL r°'ndweefsel van de pols.
BeL.raiies die binnen een uur'aard zijn.

t. 's een drukte van jewelste in
(rw a" de veertien operatiekamers

') van het Heerlense De

Wever-ziekenhuis. Dadelijk wordt
de derde patiënt van vanochtend
binnen gebracht. De instrumenten
van de vorige operatie, het
weghalen van een cyste, moeten
worden opgeruimd. lemand
verwijdert wat jodium, dat op de
vloer is terecht gekomen. De
patiënt wordt intussen naar de
recoverkamer gebracht om zijn
narcose uit te slapen.

Via de intercom zoekt Juliette
contact met de centrale. „Patiënt
drie, mevrouw Kuiper, kan naar

Vinger
Even later is de chirurg bij de
ingewanden aangeland. Met een
vinger zoekt hij op de tast naar de
blinde darm. Lange tijd voelt hij
voorzichtig in de wond, maar hij
kan niets vinden dat de vorm heeft
die hij zoekt. „Een chirurg herkent
de darm aan zijn vorm. Bij deze
patiënt is het moeilijker, omdat de
ontsteking de darm waarschijnlijk
vervormd heeft," legt André uit.

Inmiddels wordt de wond met twee
'lepels' opengehouden om de
chirurg meer ruimte te geven. „De
wond wordt opzettelijk klein

De blinde darm heeft niet zijn
gebruikelijkvorm. Om zekerheid te
krijgen, wordt er een andere
chirurg gebeld. Deze controleert de
wond en bekijkt de blinde darm. Na
een kort overleg blijkt dat de
chirurg uitstekend werk heeft
geleverd. De darm verdwijnt in een
potje met alcohol.

„Voor het lab. Alle weefsel dat wij
verwijderen, wordt daar naartoe
gestuurd voor een onderzoek," zegt
André.

Het bloeden is afgelopen en de
wond kan worden gehecht.
Geduldig en laag voor laag.
Ondertussen telt André de
gebruikte watten en gaasjes. „We
hebben het aantal gaasjesen watten
voor gebruik geteld en op het bord
geschreven. Nu tel ik de watten
weer om te kijken of er een
ontbreekt. We laten niets aan het
toeval over."

" Jaarlijks
vinden er in
Nederlandzon twee
miljoen
operaties
plaats. En
daarkomt heel
wat bij kijken.

Tekening:
KAREL GERRITS

vrifuit
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Vakantie &.Recreatie «gjg
Advertentiecombmatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen Voor informatie en reserveringen RDP. posrbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel 072-1963 M/206/292 fax 072-113295 X^lty'

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
7370 AALoenen. WD6IR

Schwarzwaldpension Krone
Tel. 09-4974487226 0-7291 See-
wald Hochdori Krs. Freudenstadt
Heel rustig, dichtbii bos. kmr m.
do wc. recr ruimte meer om te
zwemmen en surfen i d buurt LO
25 DM HP3SDM, VP 42 DM

Vakantie in de
Spessart

Afhalen van station mogelijk. Alle
kmrs m do wc Gasthof Golde-
nes Fafi D-8751 Mespelbrunn

Tel. 09-496092 251

Brengt u uw vakantie door in ons
mooie Hunsruck-dorp Heinzenbach'

Gasthaus-pension Ulli
Echternacht

Hauptstr. 55. D-6541 Heinzenbach
Tel. 09-496763 1505

Mooie wandelwegen. veel bos. "waterlietsbassin. gr speelpl v. I
kinderen, barbecuehut, kegelen. I
tafeltennis satelliet-tv in huis,
eigen boerenbedrijf Moderne
kmrs m do we VPva DM37

"Nog" een geheime tip.
Vakantie i.h. Beierse Woud I

Pension-restaurant
"Geisskopf Alm"

Ortstr. 1
0-8379 Bischofsmais-Habischned
Tel 09-499920 261 Belt u ons op
of vraagt u onze brochure aanl

Pension Tel. 09-495853.317
G. Petersen
0-2121 Ventschau Luneburger
Heide. Omgeven door bos, 8000m 2meer, paardrijden, vissen,
overdekt zwembad in dorp, prima
wandelwegen, overdekt zonneter-
ras, tumserre Gr kmrs m do.
wc, c v . goede keuken VP va.

43 DM Brochure m kleur. Auto-
tochten naar de DDR

Noordzee-eiland Neuwerk
Wadlopen in de frisse Noordzee-
lucht Met paardewagen door het
wad, barnstenen zoeken, geen
Kurtaxe Ons huis ligt direkt ach-
ter de dijk, met een heerlijk uit-
zicht op de zee Gezellige kmrs ,
comf app verwachten u
Haus Seeblick'. 0-2191 Insel

Neuwerk. Tel. 09-494721 29447.

Geniet u uw (kuur)vakantie
tussen Tegernsee. Chiemsee.
Wendelstem en Kampenwand. U
ontspant zich bij het zwemmen,
fietsen in een dorpse idylle Kmr
m do wc, mdiv keuken, eig
slageni VP 42 DM, HP 36 OM.
Enkel overnachten mog.
Gasthof Metzgerei Höß
Bad Feilnbach-Litzldorf

tel. 09-498066355.

Hotel-pension am Kurgarten
Rustikaal comforthotel met
een traditie van meer dan
275 jaar, nu door de 6e
generatie geleid.
Binnenbad " sauna " solarium- Heerlijk wandelgebied -
Brochure in kleur m. week-
endarrangement gratis.
0-5940 Luftkurort Saal-
haus Hochsauerland.
Tel. 09-492723 8114 en
8115.

Vakantie op de Schoberhof
Kmr m. balkon, do. wc. b Bo-
denmais. Bayr Wald Rustige lig-
ging Xaver Ebner Tel 09-
-4999451250———■—■ iGroot-Brittanië individueel

Engeland-Schotland _
Wales-lerland -r_ 1

vim orotfiuf»«r^^i^^^^^^^^^

VASTENVAKANTIEIop het Griekse eiland

AGINA
Brochures

Verder ook in het Schwar-
zwald, in het Munsterland en
aan het Bodenmeer.
Samanter-Werk
Kath Fastenzentren, D-7701
Volkerlshausen Tel 09-

-,497774 432. J

[tivolil^^Jsauna

Pr' __m

Mallorca Cala Dor
2 top-appartementen. 45 pers.,
aan zee 3 pools, tennis gratis,
golf i d buurt 300-800 DM p w
Tel 09-4930 3057536 |

MALLORCA
app in kl. goedverz park, met
grote pool te huur (Duitse lei-
ding) Tel 09-497195 2923

Landhaus-Hotel Deuber
D-8628 Weißmain. rustige lig-
ging, comf. app., bad.wc. tel.,
radio, tv, minibar, ontbijtbuffet,
sauna, sol., whirlpool, Franki-
sche specialiteiten in eigen
huis, dansen in danscafé, golf-
pl„ paardrijden Ld. buurt. LO
37 DM orig. uitstapjes id. dir.
omgeving Tel 09-499220424

Ontspanning i h zuideli|ke Zwarte
Woud 7 dagen 10va 133 DM
Inlo: Verkehrsverem Bleibach e.V
D-7809 Gutach 2, Bleibach Tel

1 09-497685244

Kleinwalsertal. Vakantie voor de
hele mens! Vakantie waar het al-
tijd mooi is! Voordelige paasaari-
biedmg. inderdaad familievriende-
h|k. kinderoppas - bi| ons hebben. ze het leuk! Heerlijk eten! Aktiet -avontuur - kinderlandhotel Alpho-
tel Berghalde Fam Bantel, D-
-8985 Hirschberg Tel. 09-
-498329 5449 Fax 3254.

Noordwijk en Katwijk aan Zee
compl vak.huizen, woningen, ap-. partementen en kamers Alles
dichtbij zee! Aquadelta - op het
eiland Schouwen-Duiveland Lux
bungalows en app. vrij. KOK
Fenenhaus-Vermietung PF
201914. Kleiner Werth 58 D-5600
Wuppertal 2 Tel 09-
-49202 557289

Exotische badplaatsen
exquisiete hotelsaan droomstranden

Marrtius, Seycellen, Azié,
Caribisch gebied,Zuidzee.

Vraagt u ons programma aan!
MENZELL FERNREISEN

D-2 Hamburg 11, Alter Wall 65-69
Fax 09.49401371665,lel.: 09,43,4037007-367

Nordseebad CAROLINENSIEL
Comf vak woningen en kmrs. m.
ontbijt, rustige liggingen Paardrij-
den mogelijk Tel 09-494464 254

Noordzee
Vakantie-recreatie Busurn

Alles bij huis. Hi| wil surfen, Zi|
wil golfen Kind wil paardrijden

en vissen Allemaal willen ze
zonnebaden en zwemmen,

Vak.won vrij 40-120 DM p,d.
per won. Tel, 09-4948346572,

Hotel-bungalow-Anlage "Flo-
nanshohe" 0-8441 Pilgrams-
berg, 613 m boven zeeniveau,
voorgedeelte Beierse Woud.
Nieuw vak bungalowpark b
Straubmg. m. binnenbad, tafel-
tennis en recr ruimte (Voordelige
prijzen, spec arrangementen)
Tel 09-499964 412

Bos- en wijngebied, mooie kmrs..
verw. zwembad. ligwei recr ruimte
LOva. 17DM. E Krebes Spitalstr
1, D-6551 Sponneim b. Bad Kreuz-
nach Te1..09-496758442

Karnten heerlijk wandelge-
bied zonder massatoerisme
INNERKREMS Nockberge -natuurreservaat - b Millstatter-
see Tel 09-499192 531

Vakantiehuizen in Zweden
Anita Heuer, Langenhausen
D-2742 Gnarrenburg - Tel 09-
-494762 7542.

St. Peter-Ording Noordzee
Comf. vak.won. v 2-4 pers
Rustige centrale ligging. Tel.
09-4948635142

Verhuur bungalows in Alicante
en Teneriffa

Tel 09-492923 8734; 09-
-492923 8948

Landholel Hessenhol D-5787
Olsberg 12 tel. 09-4929622346
Kegelbaan, sauna, zonnebank,
openhaard-kmr

Bodenmais Bayer. Wald Gezel
vak won,, kmr m do..wc en ont-
bijt te huur Voor- en naseiz
spec prijs Tel 09-4999241467

aKtCFNTFIsr*M.

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor de rietsva-
kantieganger.
FIETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fietsvakan-
tiewinkel!
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
Dó reisgids boordevol
fietshotelreizen naar 16
landen. Van België tot
Spanje, Zweden, West-
Duitsland, Oostenrijk, En-
geland, lerland, Rusland,
Amerika en zelfs China.
Vraag de reisgids aan en
boek bij de Fietsvakantie-
winkel!

03480-21844
Fietsvakantiewinkel,

.^Jan de Bakkerstraat 14
JHiJaCSK 3441 EE Woerden

MnKSSTi (aangestoten bij
(. / «3Atsy het Garantiefonds)

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen aeihuur
050-415210 CC<*W

mbjbjb ■MMBMBM

Slimme mensen
die met de
kinderen op

vakantie gaan
in Friesland

willen ALLES
weten over
dit vignet!

Dus die vragen
even de folder

aan. . o

"*BON
Uitknippen en in open enveloppe
zonder postzegel zenden aan:
VVV Friesland-Leeuwarden
Antwoordnummer 580
8900 WC Leeuwarden
Afz.:. Adres:
Postcode.
Plaats:

BTvB _ts\
"■" Fnesland-. Leeuwarden

AZUL REIZEN
ITALIË

9 of 10-daagse cultuurreis
met luxe touringcar, bar,
toilet en video. Standplaats
Venetië of Rimini. Inclusief
diverse schitterende excur-
sies.

" Verblijf in luxe ***hotel aan
zee. Overnachting op
heen-terugreis.
Vertrek 28/4-4/5-5/5-e.a.
Prijs v.a. / 749.-

-10 en 17-daagse luxe tou-
ringcarreizen Royal Class
(toeslag f 50.-) met bar,
toilet en video.

' JOEGOSLAVIË ISTRIE
IZOLA

Hotel Belvédère*" HP
-Vertrek 10dgn 17dgn

13/4 449.- 749.-
-20/4-27/4-4/5
11/5-18/5 399.- 699.-

-" Hotel Simonov*** HP
20*1-27/4-4/5
11/5-18/5 449.- 749.-

PORTOROZ

' Hotel Grand Palace HP
20/4-27/4-4/5
11/5-18/5 599.- 999.-

SPANJE
LLORET DE MAR

Hotel Dcx" VP
vertrek 10dgn 17dgn
20/4-27/4-4/5
11/5-18/5 299.- 498.-

Hotel Samba" HP
16/4-20/4-23/4-27/4
30/4-4/5-7/5-11/5
14/5-18/5 279.- 458.-

SALOU
Hotel Belvédère"* VP
16/4-20/4-23/4
27/4v.a. 399.- 599.-
-30/4-4/5-7/5-11/5-14/5
18/5v.a. 449.- 699.-

AZUL REIZEN
tel. 045-322224

LID SGR
Dagelijks boeken van 9-20
uur.
's Zondags van 10-16 uur
of bij uw plaatselijk reisbu-
reau.
Vraag tevens onze brochu-
re aan.

AZUL REIZEN

FRANKRIJK ONBEKEND
(LE GERS). Cultuur-Re-
creatie-Verhuur-Strand-
bad. Fam. Camping. Info.
Ned. 072-150028, Fr. 09-
-3362281558. Fr-61R

VETTURA

ROSSA
exclusieve verhuur van

FERRARI-PORSCHE
voor bruiloften

&
speciale gelegenheden

H. Ponsen
Lintjeshaag 14

6141 MB Limbricht
Tel. 04490-20562

JONGEREN-VAKANTIES
Fietskampeertochten door Polen, Hongarije, Tjechoslo-
wakije en Italië. (Fiets-)busretours v.a. ’ 190,-. Bergva-
kanties (wandelen, klimmen, abseilen en mountain-
biking) v.a. f 599,-. Te gekke campingvakanties in Joe-
goslavië en Hongarije v.a. ’ 275,-. Jonger dan 35 jaar?
Vraag dan onze folder: (030) 333033, (020) 268636
ANVR. JO-61R

CAMPUS Frankrijk. V.a. 12 jr.?Geh. verz. Leiding. Bus,
verblijf, eten, bergbeklimmen, zon, excursies, kano. En/
of computer, Franse taalles? (075) 355380. Lid SGR.

FA-61R

NIEUW! CAMPER REKREATIE VINKE. Verhuur van
nieuwe 4-, 5-, 6-pers. campers. Openingsaanbieding
10% korting op alle weekhuurpr. Reserveer nu uw
droomvak. op wielen. Tel. 055-424434 b.g.g. 337609.

CA-61R

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. DB-61R

STRANDVAKANTIE
10 DAGEN SRI LANKA —

Paradijs in de Indische Oceaan op 12 uur vliegen
van Amsterdam. ,^^BPWbjbjbjb^

Vertrek: iedere woensdag, j^^^jyN^""!^
vrijdag ■Bjj^r»l ■
en zondag, t_^Ê£__*_i_W

Verlengingsmogelijkheid:
" 8 daagse rondreis door het vroegere Ceylon.

mcl. airconditioned privé-auto met chauffeur
495,- p.p. VP.

" 1 week Hotel 'Mount Lavinia'. HP. 400,- p.p.
(Alle genoemde prijzen op basis van 2 pers) *

3^reisburo vanhulst
hePrwes£l®ttipletefieist>trfo!

BEEK 04490-78585 ■ BRUNSSUM 045-259292 ■GELEEN
04490-49755 ■ GULPEN 04450-1275 ■ HEERLEN 045-715555
KERKRADE 045-464800 ■ MAASTRICHT 043-212741
SITTARD 04490-12960 ■ VALKENBURG 04406-16161

I VLIEGENSVLUG VANAF I
MAASTRICHT AIRPORT

O.A. NAAR:

COSTA DEL SOL KOS
Vertrek op 21 april Vertrek op 14juni
8 dagen App. La Baranda 15 dagen app. Tasos,Kos Stad

1 kamer app. logies I kamer app. logies

TURKIJE TUNESIË
Vertrek op 25 september Vertrek op 3 juli
22 dagen holel Sidelaya, Side 15 dagen app. Inesse, Sousse.
2 pers. kamer halfpension I 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 ANVR Reisadviesburo's en reizenverVopende banken.

//_f_y_mW\M~\Mm " |

1p^7

Wij maken
uw vakantiedroom

waar!
Wist u dateen land vol zon, schone stranden,
schitterende kuituur, gezellige stadjes en
vriendelijke mensen maar 1200km. dichtbij
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aan-
trekkelijk doorde lage prijzen. Knip debon uit
voormeer informatie.
Dan weten Iwijwel waar
u in 1990 Z^^M **P|£| met vakan"

I """" üü?]
Qftii Zend mij uw informatiepakket
DUN Joegoslavië '90.

Naam:
Adres:
Postcode: j
Woonplaats:

In gefrankeerde envelop zenden aan
Nationaal Joegoslavisch Verkeersbureau

I . Jan Luykenstraat 12,1071 CM Amsterdam, of bel 020-750496

M
BOEK NÓÓIT

ZONDER!

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Neem het zekere
voor het onzekere.
Boek uw vakantie
bij eenSGRreisburo.
U weet wel, met dat
lachendewereldbol-
letje op de ruit

Daar ontvangt u
tegen eenkleine ver-
goeding een garan-
tiecertificaat waar-
door uwreisgeld ge-
garandeerd is. Pret-
tige vakantie.

Tel. 010-4146377
Viditel 75003

U draagt't <vooreen ander.
En een

anderdraagt't
vooru.

I
Het DonorCodicil. Van levensbelang

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning.Zo Icomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

Cieef stotteraars
even de tijd.

YtJtw DE LIMBURGSE J**'iTPERSONEELSGIDS
V , ja

H
I 1 «I

p""T^- DE PROVINCIALE VESTIGING LIMBURG TE ROERMOND
bronttnij VAN GRONTMU BIEDT JONGE I

| TEKENAAR/TOEZICHTHOUDER BOEIEND WERK ,
me

" \■£ «» Bij de afdeling voorbereiding van Grontmij biedt
*% *> onze provinciale vestiging Limburg

sfy -^ te Roermond is de functie vacant Als u van mening bent aan deze 'ci"Uuh a j>*° van functie-eisen te kunnen voldoen l_ I tekenaar/toezichthouder wilt gaan werken bij een gezond
/m/v\ en veelzijdig bedrijf, dan komen P_ graag met u in contact. IE

Grontmij biedt u een grote matefj
Functie-inhoud van zelfstandigheid, een prettige

werksfeer en zeer goede
- het uitwerken van ontwerpen en ontplooiingsmogelijkheden.

het tekenen van projecten,
Grontmij nv. Advies- en voornamelijk op civieltechnisch

ingenieursbureau met een gebied;
veelzijdig dienstenpakket - het houden van dagelijks toezicht |n|jChtingen/sollicitatie

bij in uitvoering zijnde projectenop het gebied van milieu, ' ...» - T r ' '. op civiel-technisch gebied. voor nadere informatie over dezfinfrastructuur en . ~ . _, . . . ~ ~Mfunctie kunt u zich wenden tot d£landinrichting. heer M j smeets, hoofd afdelinjFunctie-eisen voorbereiding; telefoon
Telt 1350 medewerkers. ,_,_ 04750-30741- opleiding MTS weg-en iwou ju/<h.

nm7o, „n nnn nm waterbouw; Uw schriftelijke sollicitatie, graag
Omzet. 230.000.000. _ .^ binnen twee weken na publikatia^

i_i„„** ;„ -.i1,., ~-~.,i ;~ "„ - gevoel voor samenwerking in ,e richten aan: EHeeft in elke provincie een
teamverband- GRONTMIJ nv ■■ l

vestiging. Exporteert _ ervarjng me, gebmjk van t.a.v. ir. J. Bom
expertise via haar persooal computer; Postbus 410

buitenlandse dochters en - enige ervaring met kleinere 6040 AK ROERMOND

deelnemingen. betonwerken.

Bestaat dit jaar 0
driekwart eeuw. lt,

je
*

BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG De stichtin9 verleent bedrijfsgezondheids- en veilig- 1

,_._.._,--.-, heidszorg aan ca. 130bedrijven en instellingen inB E DRI JFSVE I LI GHE I DSZO RG Zuid-Limburg met in totaal ruim 38.000 werknemers. *
71 liri I lIV/IRIIRf" Binnen deStichting zijn ca. 50 personeelsleden werk-
—■^J*L/-LIIVI D\J I\VJ zaam,waaronder bedrijfsartsen, bedrijfsverpleeg-

kundigen, doktersassistenten, arbeidshygiënisten en
veiligheidskundigen.

Inverband met de toename van de automatiseringsaktiviteiten zoeken wij op korte termijn een <
AUTOMATISERINGSDESKUNDIGE i!
OP HBO-NIVEAU m/v
die beschikt over: Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van- ervaring als programmeur/analist; de selectieprocedure.Belangstellenden worden ver-
- ervaring in het analyserenvan werkprocessen; zochthun sollicitatie binnen 10dagennaverschijning '- ervaring met netwerken; van dit blad en voorzien van een duidelijkcurriculum- goede contactuele eigenschappen; vitae tezenden aan; BGD Zuid-Limburg, t.a.v. de heer- een leeftijd van 25 è 30 jaar. drs. F.G.A.M. Janssen, direkteur, Postbus 339,6400AH

Heerlen.
De werkzaamheden zullen aanvankelijk met name
liggen op het voortraject. De BGD zal in de loopvan De arbeidsvoorwaardenzijn geregeld in de rechts-
dit jaarkeuzes moeten maken m.b.t. standaardpro- positieregeling, die is gebaseerd op de CAO-Zieken-
grammatuuren dete gebruikenapparatuur. Vervol- huiswezen, waaronder opname in het pensioenfonds
genszal hetzwaartepunt liggen op de implementatie PGGM. Informaties kunnen worden ingewonnenbij
en verdere ontwikkelingvan applicatieprogramma- de heer ir. C.A.J. deLeeuw, hoofd algemene zaken. k

tuur. Tel: 045-719888.

s^®mM^(M\<^^®iy®ml]omiS st. pietersrade

— 1
De woningbouwvereniging St. Pietersrade beheert en exploiteert ca. 2500 woningen en garages in de
gemeenteKerkrade.

Het bestuur wenst op korte termijn in kontakt te treden met kandidaten voor de vacature van een t

ONDERHOUDSOPZICHTER (M/V)
Functie-informatie: Functie-eisen: 1
Onder leiding van het hoofd Technische Dienst - minimaal een afgeronde MTS-opleiding
zullen de twee bouwkundig opzichters van de - leidinggevende en organisatorische kwaliteit
Technische Dienst verantwoordelijk zijn voor de - goede kontaktuele eigenschappen en
afwikkeling van onderhoudsklachten; de redactionele vaardigheden
technische begeleiding van woningen bij - ervaring in een soortgelijke funktie en kennis
mutaties; het rapporteren over de van automatisering strekt tot aanbeveling
onderhoudstoestand van de woningen alsmede - bereid tot het volgen van noodzakelijk geacht
de woonomgeving en het voeren van de bij vakcursussen;
genoemde werkzaamheden behorende
administratie. ,
Zij zorgen, door adequate voorbereiding en
controle voor een goed kwaliteitsnivo van de
onderhoudsaktiviteiten.
Bovendien leveren zij gegevens (inclusief
calculatie) t.b.v. de meerjarenbegroting,
meerjarenplan e.d.
Naast deze min of meer technische taken wordt
verwacht dat zij frequent in overleg met
huurders/bewoners zullen treden, ter advisering -m.b.t. bouwtechnische en woontechnische
problemen (o.a. verbouwingsplannen).

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, zijn
overeenkomstig de CAO-woningcorporaties.

Sollicitaties, uitsluitend onder vermelding van „soll. Opz. T.D." op de enveloppe, voor 8 april a.s. te

richten aan de sekretaris van de woningbouwvereniging St. Pietersrade, Postbus 80, 6460 AB Kerkrade, j
voorzien van een curriculum vitae. s

61217 _j
■■■■■■■■■■■■■■■i^BBBBBBeBeMBeHBBBBHeBeeBBBaeBBaBaiiBnBaBeaaaevaHPaHHHii^^
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£ËML MEYERS^P MARKTEN
■ ft *n_\ Heerle,baan'/Heerlerfie'de

Jagen:

Medewerksters
&or diverse afdelingen

leeftijd 18-21 jaar;
ervaring niet vereist;
vanaf 32 uur/week;

e beloning volgens CAO.
i

,Dllicitaties (schriftelijk) richten aan:
leijers Plusmarkten

;'annerstraat 7, 6413 EV Heerlen
6 61198

ir»EEf;fitr'-T'-|ii{H ■
Executieverkoop

g Op donderdag 5 april 1990 om 11.00 uur
"idt een openbare verkoop plaats. De verkoop komt

Tor rekening van GULECTRON 8.V., Spoorstraat 1
Bunde gemeente Meerssen.
'koop wordt aangeboden:

een complete
kantoorinventaris
o.a. een directiekamer, diverse bureaux

'schrijftafels, meerdere computers en
bieerapparaten (Gestettner en Canon), stalen

verrijdbare bureaustoelen, een
"asafe, een olieverfschilderij gesigneerd Rousseau
«8, een zeefdruk van Corneille.

J
-1 een machine-

werkplaatsinventaris
o.a. een centerdraaibank Maximat, een

iterdraaibank Colchester 2500, stalen werkbanken,
'len werktafels, een freesbank, een stansmachine,
cc gereedschapswagentjes met handgereedschap,
'ers klein handgereedschap.

een electro
werkplaatsinventaris
o.a. stalen werktafels, divers electrisch

electronisch meetapparatuur. Verder o.a. een
rkheftruck Kamatsu (draaiurentellerstand 1774),

"n twee-assige aanhangwagen met huif.
1 totaalbod op" alle kavels behoort tot de

De plaats van verkoop is in café-zaal De
's, Vliegenstraat 58 te Bunde, gemeente Meerssen.
goederen zijn te bezichtigen op dinsdag 3 april en
ensdag 4 april 1990 van 12.00 tot 16.00 uur en op
Pril van 9.30 tot 10.30 uur op het adres
Oorstraat 1 te Bunde.
'&en contante betaling. Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdracht van
Ontvanger van de Belastingdienst
'tiernemingen Maastricht, Terra Nigrastraat 10 tea astricht, tel. 043-468712.

De deurwaarder
belast met de executie.

Belastingdienst

\\\Wmm_Wf JZWmiWÏ mm_W~^ '^■"_Ww_i~"o"i—\

binnenhuisote/g/r
Rijksweg Centrum 22a, 6161 EE Geleen
Telefoon 04490-49212"

Openingstijden:
maandag 13-18 uur

A dins-, woens-, en vrijdag 9-18 uur
donderdag 9 21 uur

Ij^^L zaterdag 9-17 uur

|srTïuïïïr77l

üfe-Style designkeukens,
meubels, interieurinrichting, luxe

/^deau-artikelen

9_ WOCOM Emmastraat 1, Heerlen5f INTERIEURS Tel. 045-711864

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 «■="««»"
i^^^ wj m | Aan de Greune Paol 24a■■■ Hypotheek 6127BJGrevenbicht■ ■ ■■■ j-s

, , tel.: 04498 58797
—■ Centrale

MEENEEM MÊküËËiMiij/ÈËUW

W OLÏLtV LANDGRAAF
Vk warme on koude p*l

Op 1 april as. ontstaat een nieuw antwoord op de
vraag: „WAT ETEN WE VANDAAG?"
Meeneemrestaurant RICO begint dan namelijk met de
verzorging van de heerlijkste warme en koude maaltij-
den, soepen, desserts, salades, éénpans gerechten
en koude en warme buffetten met veel originele moge-
lijkheden.
Alle gerechten worden door ervaren koks, uit verse
grondstoffen, in de vertrouwde kwaliteit, bereid.
Door te kiezen uit ons uitgebreide assortiment, stelt u
zelf uw maaltijd samen. Zelfs de verpakking wordt door
ü bepaald.
Stap gewoon eens binnen en ontdek de culinaire mo-
gelijkheden van
meeneemrestaurantRICO
Een gemakkelijk en lekker alternatief!!!
Hereweg 92, Nieuwenhagen Landgraaf, 045-311684
van 12 tot 23 uur, zeven dagen per week!!!

KÖMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN
T3fr_{ I "Ramen, deuren, schuitdeuren r

"Winkelpuien, voor nieuwbouw en 7^^~~7lrrenovatie fjfi^s I ~^~j]
"Ned. fabricage Komo-keur
"Alle soorten beglazing

" Isolatieglas 10 jaar garantie » I
l — I "Eigen montage voor binnen- en IQ Bj Iv®"«^ü buitenafwerking g «

HB fl;
Bel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven,
tel. 045-253891 tot 21.00 uur, faxnr. 045-274264. P^U
Kunststof Brunssum JsfeSM^
Jo Kuckelkom, Vijverstraat 27a

3oe 8 1

Te huur: BEDRIJFSRUIMTE
TE LANDGRAAF

—_______. Inlichtingen:
Bdfllltf STUI maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222.

De goedkoopste weg naar
K-J JL K-J

T

1"■ ~ André,
Henny

■afcMAéAMi en Ron
Mist uze al, de Playback show, Klasgenoten, Jaap Aap, de een klein bedrag steengoede programma's in huis te halen.
Honeymoon Kwis en Wedden dat? Een hele tros pro- Bovendien kiest u zelf uw formule : als u kontant betaalt
gramma's waar u Veronique voor moet kunnen ontvangen. bij afleveringkost dit staaltje toptechnologie slechts fl. 898,- _
En dat kan nu eenmaal alleen via de kabel of de schotel. (mcl. BTW). Maar u kunt ook afbetalen over 36 maanden. _t~_fr _C^_\ _C_i "^^ "W T""W _C^k\
Net als een heel lijstje andere zenders*, die het bekijken Dan krijgt u voor het geringe bedrag van f1.38- (mcl. ■ B * ■ ■ / "meer dan waard zijn. Redenen genoeg dus, om zon satel- BTW) per maand meteen uw favoriete programma's op de m^ m^ m~
lietschotel aan te schaffen. Dat kan nu, voor een spotprijs. buis. Als unu de hou invult, krijgt ude installatieset mr%/ mJ T -*- mr%/
I . gratis. 17

* De Amstrad schotel brengt volgende zenders via de Astra
satelliet in uw huiskamer :

RTL Veronique amusement Met Partrade beschikt u over een uitgebreid net van er- AT^M _f*\. T"_W _f*\.I Eurosport sport kende installateurs door het hele land. Als u dat nodig M ■ A—M * M L_M
Sk > one amusement vin(|t kun , u(m sateHietschotel ook door hen laten instal- IJI. Ml I jS*Tl_ —_ film/show leren. Bij wijze van service betaalt u daarvoor dan slechts V/i- V/ «^ V/
Sky News, European Business News nieuws nmn " n .,nA /«.. ■tn i i ï,J ' tl. 100,- ï.p.v. ongeveer t1..5ÜU,-(bij maximaal 10 m. kabel).
_,_, _/

_ ... 7, , S|>< Bovendien staan diezelfde specialisten altijd voor u klaarR1I,Plus . hlm/show/voethal . r , , , , ... , Ut .✓"—V "Mm T"voor mtormatie en onderhoud : een bijkomende service m M V IV

MTVEuTope muziek/el'ips van Partrade. ■ Ê fc \jk
Sky Movies & Satellite mmmW^m__U—_—__f^_n_——_——__mW_WfW__W_W_\ "^W ■
Teleclub filmbeelden en fragmenten Bg^j^U H W W
Children's Channel jeugdseries en film MT^^ffT^lJire?Bfi!l _w I Q
Filmnet film ■ f a .... . .. . . .... . .J CL, ik wil graag gebruik maken van «leze aanbieding en bestel I
TV 1000 -^ amusement i - - i hierbij de Amstrad satellietschoteldie grjjtjiwordt thwabesorgd. I
TV3 (Zweden) amusement * een superlage prijs Ik installeer zelfen ontvangbovendien de gratis installatieset.
TestKanaal * gratis thuisbezorging van de geavanceerde schotel

d A„ . i Jlk betaal contant ( cash of per cheque )lm aflevering fl. 898.--e nieuwste ontvanger voor 4ö kanalen , ~ , „„.. ■ J |+to andere zenders via de nog te lanceren Astra 11 satelliet. , f , , ~ (mcl. Bit), . I
I . . 1 *de atstandsbediening r-j lk maak bruik van (le afbetalingsregeling en betaal 0. 38.- I

HVV| Wli~9m_W_Wt_WÊßr~9mfm_M * Uitgebreide handleiding I maand. Gelieve mij een financieringsaanvraag te sturen.

Jj^^Ü^^P *-LCWJ-^^t^^lMj^^ ___\ ____ * garantie
r\„ * .i ■!■ 11 «. i " J i * service i Jc\, ik wil graag gebruik maken van deze aanbieding en bestelb>e Amstrad satelhetschotel is de meest geavanceerde op I 1 T. ... . A " .... . . ■, ° r nierbij de Amstrad satelhetschotel die gratis wordt thuisbezorgd. ,
de markt. Hij heeft slechts een doorsnede van 60 cm en Geen wonder rfat rfe yraag groter zijn dan het aanbo(, |lk wens (1at ,,,. vakman , le s(.hütel vimr mij iniitalle,rt.kan dan ook heel gemakkelijk aan de muur of aan het Aarze, dan ook nfet te ,ang om |e besteilen> Stuur nu de bon | Dlk betaal contant (cash of per cheque) bij aflevering ’ 898,- |
balkon geïnstalleerd worden. Wilt u hem meenemen op op> dan ontvangt u bovendien gratis de installatieset. Als u P'"s f »«.- (tad- BTW) voor de installatie.
reis? Geen probleem. Hij is in heel Europa bruikbaar, vragen heeft of telefonisch wil bestellen, kunt u ook bellen nlk maak gebruik van de afbetalingsregeling en betaal ’ 42,-
-ook in uw buitenhuisje of caravan. Sommige programma's naar Partrade op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur. Per maand. Gelieve mij een financieringsaanvraag toe te sturen.
zijn gecodeerd; vanzelfsprekend is de schotel geschikt Draai gewoon nr. 030-446378 D Ge,ieve m'J meer '"formatie toe te sturen. |
voor de nieuwe Veronique decoder. Bovendien kunt u met en u bent verbonden met één van de 32 lijnen die Partrade constant Naam: Dhr/Mevr.

de nieuwste ontvanger("receiver")4B kanalen ontvangen. voor u open houdt. ' Straat+ nr.:
Dat betekent dat u meteen goed uitgerust bent om alle Partrade levert de modernste home electronics rechtstreeks aan de ge- Postcode.: Plaats: I
zenders van de nog te lanceren Astra II satelliet te ontvan- bruiker en slaat dus allerlei tussenpersonen over. Tel.nr.: |
gen. Er is slechts één TV kanaal op uw televisie nodig om Dat betekent konkreet voor u dat Partrade tegen de beste prijs de

met de ontvanger en de bijgeleverde afstandsbediening h°°gSte kwaliteit kan bieden' Alvast veel p,ezier met uw sterrenkiJker- Handtekening

steeds één van de 48 zenders te kiezen. Dat Partrade u met Bon opsturen naar Partrade International BV, antwoordnum-
een merk als Amstrad een jaar garantie biedt, spreekt mer 9418, 3500 ZD Utrecht, in een open enveloppe zonder
vanzelf. Q , , , , . postzegel, of bel 030-446378. I

Stuur deze bon in een open enveloppe zonder postzegel zo "FTrPfnff^^T'TlTHiWTiynFPTPffTyPyyyiTi "'' m<>n<''>.jk op naar Partrade International BV, I ÉÈËII M—W A_ *^ *F^" || ■Ëk_él&mÊ-9_M-mU*---4& Antwoordnummer 9418, 3500 ZD Utrecht. De koerier /.al ■ Ê\K I flHVE
Vergelijk even met de prijs die u normaal in de winkel be- uw schotel zo spoedig mogelijk bij u thuisbezorgen. Con- jiiu tij III C I Cl/CDA Hl /" I CD IM [I [TTDfiM ITC
taalt, en u merkt het zelf : dit is een unieke kans om voor tante betaling geschiedt bij aflevering. I" W lII U I JLLVL KA iIL ILK IN LLIL inU/VlLj

■ l»artra<lrliii.-i-naiii.nal BV Naiiiilii»v..-i.:«. 3S4t AT Utrrrlu Trlefnun Ü3O-446378 I
Bij deze aanbieding zijn de algemene voomaarden, zoals gedeponeerd onder nummer 2202 bij deKamer van Koophandel te Utrecht, vantoepassing. Bij afbetaling : effektieve rente = 22,4 %

__ _ __ __ _ _ __ __ __ __ __ _ — —_ __, __,
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De nieuwe
ruïnes

niet zo lang geleden waren ze nog in gebruik en leken
ze onverwoestbaar. Als zwakzinnigeninstituut, als
onderkomen voor gastarbeiders, als klooster. Maar het
instituut brandde uit, de gastarbeiders lieten hun gezin
overkomen en het kloosterleven is minder populair.

En dus werden Hoogcruts, Aalbeek en Schinnen aan weer
en wind prijs gegeven. In nog geen vijftien jaar tijd werd
voor tientallen jaren schade aangericht. Als het gebouw
eenmaal leeg staat komen de kleine jongetjes die gek zijn
op rinkelend glas. Als er een paarruitjes gesneuveld zijn is
het gebeurd: in een oogwenk is het alsof de tand des tijds
samen met een fanatieke bommenlegger heeft
samengespannen en ontstaat de nieuwe ruïne.

Voor je het weet groeien de struiken naar binnen, storten
vloeren en daken in. Een tijdlang lijkt restauratie nog te
doen, maar wie heeft er trek in? Na enkele jaren ziet
iedereen dat het gebeurd is. Hoe langer,het duurt, hoe
minder er te slopen valt.

En op een gegeven moment ziet alleen een fotograaf met
een pittoresk oog er nog wat in...

DRIE^ LINSSEN

De wereld van de
fas

Wij. het gewone volk, vinden hel leuk om naar
blote borsten te kijken op de tv, vele honderd-
duizenden doen dat tenminste. Maar 'het kapi-
laai', de heren (en een enkele dame) aan de top
beslissen dat zij daar hun produkt niet aan wil-
len lenen. Geen reclamezendtijd rond diepro-
gramma's betekent weg bij RTL Veronique.
Wat een mop.

Philips en anderen behoeden ons culturele kli-
maal, terwijl altijd gesuggereerd is, dal juistde
publieke omroepen dat doen. Die zijn echter
uil op zo hoog mogelijke kijkcijfers en laten
dus nietgehinderd door commerciële belangen
rechtstreeks het volk beslissen. Geef mij maar
de commerciële televisie. Marx had dus toch
gelijk, dal alles beslist wordt door hetkapitaal,
maar hij heeft niet geweten hoe heilzaam dat
kan zijn.
Een journalist belt me op en vraagt geagiteerd:

cinerende~Er is een vereniging opgericht len bate van
hoerenlopers. Wat vindt u daarvan??" Met een
voor hem onverwachte mildheid vind ik nog
even helemaal niks. ~Wat wil die vereniging
dan?" Nu, deze club wil de keuze van mannen
verduidelijken, die géén relatie willen aangaan
mei een vrouw, maar die afen toe wèl hun sek-
suele behoefte willen bevredigen zonder risi-
co's van emotionele bindingen. Dus willen ze
ervoor betalen, zoals voor een maaltijd in een
restaurant. De volgende maal zoek jeeventueel
een beter of goedkoper restaurant. Want dat is
een kenmerk van hoerenlopers: ze kijken in de
etalage, vragen de prijs en bepalen hun keuze.

Nog steeds wil er zich geen heftigeverontwaar-,
diging van mij meester maken. Natuurlijk
wordt zo de seksuele beschikbaarheid van
vrouwen met geld gekocht;fraaiere leefwijzen
zijn denkbaar. ~Ik vind de opstelling van deze

hoerenlopers in ieder geval beter dan die van
mannen die (na wulpse tv-uitzendingen) hun
echtgenote of dochter verkrachten. " Er is na-
tuurlijk altijd wel iets te verzinnen waterger is.
Maar ik ga door. Ik vind hun handelwijze óók
te prefereren boven die van mannen die met
loze emotionele pretenties zich in enkele avon-
den seks storten, om daarna met de staart lus-
sen de benen weg te rennen. De ander laten ze
achter met een zware kater van teleurstelling.
Ze zijn vooraf niet eerlijk geweest over hun be-
doelingen en dal zijn hoerenlopers wel. Zijn ze
wèl eerlijk, dan zijn gratis vrouwelijkepartners
niet gemakkelijk vindbaar.

Nu kan ik me voorstellen dat er minder om-
slachtige methoden zijn om dringende seksuele
behoeften op te lossen. Tenslotte ligt de lijd dat
zelfbevrediging tol enge ziekten zou leiden ver
achter ons. De enge ziekten komen mt eerder

hoeren

van de seksuele gemeenschap. Maar ja, die
daad wordt zo verafgood (en misschien voor
enkelen ook echt een 'must', wie zal het zeg-
gt'u), dal de keuze van deze weloverwogen
hoerenlopers zonder vaste partner nog wel te
begrijpen valt. Wie weet willen deze mensen al
hun tijd besteden aan een goed doel, zoals daar
is 'hel milieu', en geen energie verspillen aan
de emoties van een relatie.

De journalist begint me anders in te schallen,
als iemand meiwie te praten valt over mannen-
belangen. Vrouwen zijn tegenwoordig ook niet
meer zo gemakkelijk vrij-baar, laai hij welen.
Door de grote nadruk op strelen, koesteren,
heeft menige man hel moeilijk, meent hij. Je
kunt je suf strelen, en dan wil ze daarna slapen
en zit jijmet een enorme spanning. " Ik leg
minzaam uit, dal ik dat ook geen goed com-
promis vind tussen man en vrouw. Als je de ge-

loper

slachtsdaad wilt omzeilen zijn er toch andere
wegen om beiden mei een prettig gevoelte Uiten
inslapen,

We nemen nog even de problematiek van de gi-
golo's door: de vrouw betaalt haar minnaar.
Bij een groeiende economische zelfstandigheid
van vrouwen kan deze praktijk verder uit-
groeien. Want ook vrouwen hebben het steeds
vaker le druk om veel l/jd testoppen in deano-
lies van een vaste relatie,

Het was een genoeglijk gesprek en grinnikend
leg ik de hoorn op de haak. Ik heb de desbe-
treffende krant nietgezien, maar ik zag de jon-
kelende kop al voor me: 'Weeda verdedig! hoe-
renlopers'. Met mijkun je toch ook alle kamen
óp. Maar geloof me, er zit lijn in.

ItCKe Y/eedü
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Dure tuinstoel
leeft langer

Men zou de aanschaf hiervan
kunnen overwegen omdat ze in-
geklapt weinig ruimte in beslag
nemen en door hun beperkte ge-
wicht ook meegenomen kunnen
worden naar een camping.
Tuinmeubels van met kunststoi
overtrokken metaal, kunnen wat
meer hebben. Maar als ze bij
weer en wind buiten staan, zul-
len ze toch gaan roesten. In de
plastic laag ontstaan onder in-
vloed van wisselende temperatu-
ren namelijk barstjes, waardoor
het ijzer op die plaatsen onbe-
schermd is.

Verschillen met de modellen van
vorig jaarzijn nauwelijks te con-
stateren. Hooguit is het allemaal
nog wat luxer geworden. Met ge-
kleurde, eventueel gebloemde of
gestreepte kussens, kunt u de
meubels een persoonlijk tintje
geven.

Een complete set zal nauwelijks
in een doorsnee achtertuintje
passen. Maar natuurlijk kunt u
ook gewoon een tafel met vier
stoelen nemen...

Niet iedereen houdt van kunst-
stof in de tuin. Goede houten
meubels vormen een prima, na-
tuurlijk ogend alternatief. De
prijs is vergelijkbaar met die van
vol-kunststof modellen. Het is
niet aan te raden om houten tuin-
meubels zomer en winter buiten
te laten staan, maar een paar zo-
merbuitjes kunnen ze goed ver-
dragen.

Mode

kopers komen uit bij zogeheten
vol-kunststof tuinmeubels; duur
maar duurzaam.

let is nog een beetje vroeg,
naar toch zullen tijdens
onnige maart-dagen al wel
aensen op pad gegaan zijn
'oor nieuwe tuinmeubels.
He de komende maanden
toelen en een tafel voor
uiten gaat aanschaffen,
eeft een overdaad aan
eus. Wat u uiteindelijk
oopt, is afhankelijkvan uw
maak en portemonnee. En
an hoe lang u met de nieu-
we meubels wilt doen. In
'ij na alle gevallen geldt dat
en dure stoel veel langer
meegaat dan een stoel van
en paar tientjes.

bordat u op pad gaat, moet u
vs eerst het uitgangspunt bepa-
in. Wie goed zoekt, kan erin sla-
pn een tafel met vier stoeltjes
'oorruim honderd gulden te vin-
len. Maar er zijn ook tuinstoelen
lic een paar honderd gulden pei
tuk kosten.

fie er altijd aan denkt om zijn
'oordelige tuinset, gemaakt van
felakt ijzer en stof of plastic, di-
pct als er regen dreigt binnen te
Ptten, kan er best een paar jaai
llezier van hebben. Wie die
[loeite niet doet, zal al na korte
ijd op roestige stoelen met ge-
pheurde bekledingzitten.
(r zijn ook duurdere en degelij-
fere stoelen van dit materiaal.

Persoonlijk

Door de ervaring wijs geworden,
kiezen veel mensen tegenwoor-
dig voor duurdere tuinmeubels.
Aanvankelijk een grotere inves-
tering, die echter over vele jaren
afgeschreven kan worden. Veel

Net als gewone meubels zijn
tuinmeubels aan mode onderhe-
vig. Vooral aan het ontwerpen
van vol-kunststof- dus duurdere
- modellen wordt erg veel zorg
besteed. 'De tuinmode voor ko-
mende zomer' - bedenk wel dat u
er wat langer mee zult doen -wordt gepresenteerd in dikke
kleurige brochures. De fabrikan-
ten tonen hun nieuwe modellen
en sets bij voorkeur aan de rand
van een privé-zwembad. Naast
kuipstoeltjes, verstelbare stoe-
len, verrijdbare ligbedden en
grote tafels ontbreken een ser-
veerwagen en schommelbank
niet.

Maak het
inbrekers
moeilijk

Woningvereniging 'Hoensbroek'
heeft niet de illusie dat met nieu-
we sloten en grendels alle wo-
ninginbraken uit de wereld zul-
len zijn. Wel wordt het voor in-
brekers een stuk moeilijker om
binnen te dringen. En dat is na-
tuurlijk de wens van alle huisei-
genaren.Reden om de maatrege-
len van de woningvereniging
eens wat beter te bekijken.
Alle voordeuren worden uitge-
rust met een kierstandhouder.
Die werkt hetzelfde als de
'ouderwetse' ketting op de deur.
Een prima middel om de deur op
een kier te kunnen zetten, zonder
dat hij van buitenaf verder open
geduwdkan worden.
Verder wordt er op de voordeur

"De ramen worden uitge-
rust met een afsluitbare
grendel.

1 de 21.000 premie-A-woningen waarvoor vorig jaareen ver-
ding is afgegeven, zijn er tot dusver slechts 7.000 verkocht.
is ruim de helft minder dan het aantal dat staatssecretaris
irma (Volkshuisvesting) in februari in de Tweede Kamer
rnde. Dit zei de Nederlandse Vereniging van Bouwonder-
>ers (NVB) donderdag tijdens een hoorzitting van de Twee-
Kamer over de nota Volkshuisvesting in de jaren '90 van
?rma. De bouwwereld klaagt al geruime tijd over de stagna-
*h de premie-A-verkoop. Heerma wordt verweten niets aan
Probleem te doen.

ens de begrotingsbehandeling
'e Tweede Kamer verklaarde de

dat op dat moment
!rocent van het premie-A-contin--1 over 1989 was verkocht. Hij
'k het vertrouwen uit dat de rest
Wel aan de man te brengen zou
'Is 'de markt' wat beter zijnbest

'frna baseerde zich bij zijn uit-een in de Kamer op een enquê-
Mer gemeenten en opdrachtge-
u»Hoe die enquête precies ge-
"en is, weten wij niet. Volgens

,staat die niet op papier", aldus
secretaris drs. N. Riet-

V

Claris verdien!
vooral aan

nroerend goed
zeventig procent van de

tornsten van een notaris is
0rttstig van transacties van

goed. Het gemid-
[l e honorarium (bruto om-
, van een notaris of kandi-
J^otaris bedroeg in 1986

vier ton per jaar.

\h!o'leeft staatssecretaris Bukman
■.(n°rnische Zaken) meegedeeld
; ief aan de Tweede Kamer.

baseert zich daar-
in .een enquête,,die is uitgevoerd
Klacht van de Koninklijke No-
rj k Broederschap. De enquête
I. op de jaren '85 en
%.°lgend jaar zal opnieuw een

6te worden gehouden.

itj-^e laatste tijd veel kritiek ge-
<W°P de tarieven van notarissen,
iv meer van de Vereniging
'i^.Huis. Bukman wijst erop dat
Vj l'e tussen de tarieven en de
lirj^n diensten 'niet altijd even

61iJk is.
W, ■vindt dat hierover

i^ rste instantie overleg dient
j)iL te vinden tussen de Broeder-
r^i de consumentenorganisa-
tie ■>Ue overheid ziet de uitkom-
\^ an een dergelijk overleg metlijj jSstelling tegemoet", aldus

\ indigt verder aan binnenkort
j^|esluit te nemen over het even-
\af°nverbindend verklaren van

sPraken van het notariaat.
4

woning rond te krijgen. Bij lagereinkomens is dat bedrag nog veel ho-
ger. Mensen met hogere inkomens
komen niet in aanmerking voor een
premie-A-woning.

Het zal vrijwel onmogelijk zijn om
de resterende 14.000 premie-A-wo-
ningen van het contingent 1989 nog
te verkopen, meent de NVB. Dooi-
de hoge stand van de hypotheekren-
te heeft iemand met een belastbaar
jaarinkomen van 43.500 gulden zon
8.000 gulden eigen geld nodig om
zijn hypotheek voor een dergelijke

dijk van de NVB. De NVB zegt zijn
cijfers te ontlenen aan de Bemidde-
lende Organen, die de gemeenten
adviseren over het verstrekken van
garanties voor hypotheken. Deze
cijfers zijn volgens Rietdijk 'abso-
luut betrouwbaar.

Heerma zou volgens de bouwonder-
nemers moeten ingrijpen door on-
der meer de maximum inkomens-
grens op te trekken. .„Heerma ge-
draagtzich nu als iemand die op een
fiets met een lekke band rijdt", al-
dusRietdijk. „ledereen wijst hem er
op, maar hij blijft gewoon doorfiet-
sen. Het gevolg is dat dëfiets steeds
verder stuk gaat."

Foto: MARCEL VAN HOORN

Woningvereniging 'Hoens-
broek' begint maandag met
het aanbrengen van inbraak-
werend hang- en sluitwerk in
huurwoningen. Op deze ma-
nier wil de vereniging al haar
3300 woningen veiliger ma-
ken. Het project, dat tweeën-
eenhalf jaar in beslag zal ne-
men, kost ruim twee miljoen
gulden. De woningvereniging
neemt zelf dekosten voor haar
rekening.

Medewerkers van de woningvereni-
ging hebben bewoners van de Kas-
teelwijk afgelopen weken bezocht
en uitleg gegeven over de inbraak-
werende maatregelen. Het gaat om
zwaardere sloten, grendels, beugels
en dievenklauwen die op ramen en
deuren geplaatst zullen worden. Te-
gen betaling van de meerkosten
kunnen de bewoners zelf nog extra
voorzieningen laten aanbrengen.
Van deze mogelijkheid heeft tot nog
toe een derde van de bezochte be-
woners gebruik gemaakt.

De werkzaamheden beginnen in de

(ADVERTENTIE)

Keukentegels
Meer dan 60 soorten in vele kleuren en motieven uit voorraad leverbaar.

Prijsklasse van ’ 40- tot ’ 70- per m2.. 1 Woonkamerplavuizen
in alle maten en veel moderne

kleuren, voor de laagste
prijzen van Limburg. Va. ’ 25,

r.'rV,J W -perm2.

Z-^^iék^^£- Badkamertegels
>r^!^ulJ^''^>^Ë^ f̂c>- Kom k'iken naar onze nieuwe

'1 «3UwS^Pia»rSn4&' collectie. U zult verrast zijn. Ja

fe «Ü^^^iJ^'-'^i^ zeker, ook over de prijs!

Marmer
voor gang, keuken en kamer.

I I Onverslijtbaar! ’ 69,50 per m2.

lagipiiiii

Kasteelgroep; daarna komen
Hoensbroek-West en Boshouwers-
weide aan de beurt. De eengezins-
woningen in Lotbroek en centrum-
Zuid staan voor volgend jaar op het
programma; die in het centrum en
Mariarade voor '92. Bij meergezins-
woningen en flatgebouwen zullen
de hoofdtoegangen beveiligd wor-den.

Bewoners
Het plan voor inbraakpreventie is
mede tot stand gekomen op initia-
tief van de bewoners, verenigd in
huurderscontactraden en -belan-
genverenigingen. Het is opgezet in
nauwe samenwerking met gemeen-
te en politie.

„Wij juichen dit project toe. Het is
niet alleeneen voorbeeld voor ande-
re woningbouwverenigingen, maar
ook voor mensen met een eigen
huis. Want hoe vaak zie je niet hele
dure huizen met slecht hang- en
sluitwerk," aldus W. Glerum, pre-
ventie-coördinator van de politie
Heerlen. „In dit geval zijn weerg blij
met het overleg vooraf. Wij willen
namelijk niet alleen na een inbraak
geroepen worden."

De Werkgroep Criminaliteitspre-
ventie in Heerlen - hierin zijn ge-
meente, politie, de stichting Zymo-
se en de woningbouwcorporaties
vertegenwoordigd - haakt met een
graveeractie in op het project. Be-
woners hebben inmiddels het ad-
vies gekregen om kostbare voor-
werpen te merken met postcode en
huisnummer, en ze te registreren.
Hiervoor hebben zij inmiddels een
registratiekaart in de bus gekregen
en kunnen zij speciale graveersets
lenen.

" „We gaan de schutting
dichtmaken, want daar-
door kan iedereen zo naar
binnen kijken."’Komen de boeven

nog terug mama?’

Inbraak laai nog lang sporen na

Woningvereniging trekt Uree miljoen uit voor inbraakpreventie

Extra beveiliging voor
huurhuizen Hoensbroek

’Premie A woningen

amper te verkopen’

Bouwondernemers tijdens hoorzitting Tweede Kamer

komen. Je voelt je niet meer vei-
lig in je eigen huis. Je vraagt je
jook af ofze terug zullen komen."
Uit vrees voor mogelijke gevol-
gen wil het gezin niet met naam
in de krant genoemd worden.
~Het doet er niet toe wie we zijn.
Er wordt in deze wijk om de ha-
verklap ingebroken."

Omdat in de meegegriste hand-
tas niet alleen geld, rijbewijs,
paspoort maar ook de huissleu-
tels zaten, zijn de ochtend na de
inbraak alle sloten van het huis
vervangen. Maar dat bleek niet
voldoende om weer rust te krij-
gen.
„Ik doe tegenwoordig de gordij-
nen al om zeven uur 's avonds
dicht. In de achtertuin komt een

nieuwe poort. Ook gaan we de
schutting dichtmaken, want daar
kijk je dwars doorheen. Ze kun-
nen zo zien of er iemand binnen
is."
Zelf zijn ze oplettender gewor-
den. „Als er iemand die ik niet
ken rond het huis loopt, let ik
toch extra op. Een beetje het ge-
voel van: wie staat er nu'weer te
gluren. Natuurlijk weet ik dat
dat onzin is, het kan iemand zijn
die bij de buren op bezoek gaat,
maar je doet het onbewust."
Over de slotenactie van de wo-
ningbouwvereniging zijn ze re-
delijk positief. „Het helpt allicht
iets. Veel inbrekers komen na-
melijk via de bovenluiken bin-
nen en die worden nu beveiligd.
Maar bij ons is een ruit ingesla-
gen en dat kan natuurlijk blijven
gebeuren. Als ze binnen willen
komen, gebeurt dat toch. Of je
moet tralies voor de ramen ma-
ken..."

„Als er iets kwijt is, vragen de
kinderen of de boeven het heb-
ben meegenomen. En ook: Ko-
men ze nog terug mamma?. Zelt
ben je natuurlijk nuchterder,
maar ik ben toch ook zeker een
dag van de kaart geweest."
Op drie februari werd er bij het
gezin in een woning in de Rings-
traat in Hoensbroek ingebroken.
Om vijf uur 's morgens werden
ze wakker van glasgerinkel. De
huisvader snelde naar beneden
en zag twee jongens wegrennen.
Met de handtas van zijn vrouw.
Alhoewel de inbrekers dus am-
per een voet in huis zetten, heeft
de gebeurtenis diepe indruk ge-
maakt. De vrouw vertelt: „Het is
een vreemd idee dat er zo gemak-
kelijk iemand bij je binnen kan
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" Om lang plezier te hebben van deze licht-gewicht stoelen, moet u ze elke avond en altijd
wanneer er regen dreigt binnen zetten.

Ook meubelen voor builen aan mode onderhevig

een inbraakveilige sluitkom ge-
monteerd. Die maakt het vrijwel
onmogelijk dat 'op het nachtslot'
gedraaide sloten met behulp van
een schroevendraaier of ijzeren
plaatje opengedrukt worden.
Dievenklauwen moeten verhin-
deren dat de deur uit de schar-
nieren gelicht wordt.
Verder zal bij sloten met schroe-
ven aan de buitenkant nieuw be-
slag (slotschilden zonder schroe-
ven) geplaatst worden.

Alle achterdeuren krijgen een
cylinderslot. Ook worden ze, net
als de voordeur, met inbraakvei-
lige schilden, sluitkom en die-
venklauwen uitgerust. Insteek-
grendels (grendels die in de deur
vallen) moeten de deur nog veili-
ger maken.

Klap- en draairamen zullen
moeilijker van buitenaf geopend
kunnen worden door de plaat-
sing van dievenklauwen en af-
sluitbare grendels. Bewoners die
er een paar tientjes voor over
hebben, kunnten hun huis nog
veiliger maken met valbeugels
bij de klapramen en afsluitbare
grendels op voor- of achterdeur.
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Onroerend goed te huur gevraagd

’l.OOO,- BELONING
voor degene die ons met direkte ingang van 8 april eer

groot huurhuis met tuin aanbiedt in/nabij Heerlen.
Tel. 045-417381.

Gezocht huis met tuin in
Belgiësch-Limburg

Huurpr. tot Bfr. 13.000. Tel. 020-862207, na 18.00 uur.
2 Jonge werk. vrouwen (niet
lesbisch), zoeken HUUR-
HUIS in/nabij centr. Heerlen.
Tel. 045-741467.
Wir suchen für einen leiten-
den Mitarbeiter eine 2-Zim-
merwohnung m. Küche u.
Bad in Nahe von Aachen.
Wipa Engineering, Jagd-
haus, 5455 Bonefeld. Tel.
09-49-2634-8748.
Te h. WOONHUIS te K'rade,
Eygelshoven, tot ’ 1.200,-.
Br.o.nr. B-4082, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Jonge vrouw, zkt. zelfst.
woonruimte in Sittard of Ge-
leen. BELONING ’1.000,-.
Br.o.nr. B-4100, L-D, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Woonh. gevr. met tuin en
werkruimte in HEERLEN-Zd
Opkn. g.bezw. 045-219704

Ruime woning met 4 slaapk
en garage te h. gevraagd ir
KERKRADE of omgeving
Hogere huurpr. geen be-
zwaar, aanbied.: Pau
Crombag o.g. 04490-80087.
Te h. gevr. HUIS of bunga-
low in Vaals of omgeving, (c
huurkoop) Br.o.nr. B-4117
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Gevr. APPARTEMENT o
etagew. in Geleen of omg
voor werkend meisje. Bel né
18.00 uur 043-425804.
Te huur gevr. AUTOBOX ol
kleine werkplaats omgev.
H'broek of Heerlerheide.
Tel. 045-740915.
Groter woonhuis HEERLEN
of omg. Tel. 045-425383, m
18.00 uur.

Onroerend goed te huur aangeboden

Centrum Sittard
Te h. kleine winkelruimte (nieuwb.), hoek Brandstr./Parkln.

huurprijs ’ 1.850,- per maand. Tel. 04492-3920.

Centrum Sittard
Te huur winkelpand

(voorstad), b.g. 400 m2en 1e etage 300 m2nieuwbouw,
event. kleinere oppervlakte te huur.

Tel. 04492-3920.
TE HUUR

Maastricht, Via Regia 103 D
Flatwoning op 3e woonlaag. Indeling: woonkamer met

balkon, keuken, 2 slaapkamers, douche, waskeuken, toilet
en berging in het sousterrain. Huurprijs ’ 750,- per maand

excl. voorschot stook- en servicekosten.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN

Tel, kantoor: 045-417085.

Unieke kans voor jonge
Ondernemende Slagers

In nieuw winkelcentrum Stadswijk KERKRADE, te huur
Winkel-Unit met inventaris. Eigen kapitaal

(plm. ’25.000,-) vereist. Br.o.nr. B-4123 Limb. Dagbl.
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Heerlen
Eikenderweg 88; 85 m2win-

kelruimte met volledige
onderkeldering (opslagruim-

te). Pr. ’ 1.100,- p.mnd.

Livac BV
Tel. 04490-10855 »
Tel. 045-220550

Ter overname aangeb. Café
Dr Ouwe Maat
Industriestr. 77 Kerkrade-

West. Inl. 045-412715.

Sittard
Café

Ter overname aangeboden.
Inl. tel. 04490-17720 vragen

naar Dhr. J. Griep.
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-lé u.
en van 20-22 u.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin geh. gestoft., hr.pr.

’ 900,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 of 043-216721.
Te h. HERZOGENRATH,
Kleikstr., winkelruimte of
kantoor-praktijkruimte,
nieuwbouw 82,5 m2a 12
dm, parkeermogelijkheid.
Tel. 09-49-2451-41993.
Winkelpand te huur in
KERKRADE, Hoofdstraat.
120 m 2groot. Info: 09-49.
2406.3528.
KLIMMEN, klein app. all-in

’ 500,-. Tel. 045-753207.
Te huur APPARTEMENT
centrum Heerlen. Inl. 045-
-711617.
Te huur ruime EENGE-
ZINSWONING, huurpr.

’ 750,-, huursubs. mog. Tel.
045-740915.
Te huur goedgel. JEUGD-
CAFÉ te Landgraaf, eigen
geld niet vereist, dir. te aanv.
Voor nadere ml. 045-
-317649, van woensdag t/m
zondag na 19.00 uur.
Te h. woonhuis met tuin, ge-
legen Kerkrade, Nieuwstr.
144, Kerkrade, 045-456955.
Prachtig gelegen 4-kamer-
appartementen v.v. cv. op
de HEESBERG, gunstig t.o.
v. het centrum van Heerlen.
Huurprijs ca. ’ 650,- p.m.
De Boer, Den Hartog, Hooft
b.v., 020-465301.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

SITTARD, Stationsplein 9
en 10 te huur winkelpand.
Beg.gr.: ca. 330 m 2b.v.o.
mcl. kantoor en kitchenette.
Souterrain: ca. 300 m2b.v.o
showroom en opslagruimte.
Front: ca. 22.5 m. C.V.gas-
installatie. Onderhoud: zeer
goed! Bestemming: detail-
handel en/of kantoor. Huur-
prijs: ’ 42.000,- per jaar
excl. BTW. Makelaarskan-
toor Ruber 04498/51900.
HOENSBROEK, Akerstraat
Nrd., te huur m.i.v. 1 mei'9o,
30 m2winkelruimte, even-
tueel met magazijnruimte,
s.v.p. bellen tussen 18.00 en
20.00 uur, 045-228054.
Te huur 2 KAMERS (ge-
meub.) te Kerkrade-West.
Tel. 09-49-24076669.
Te huur LOODS 14x40 m.
rechts en links 5 m. onbe-
bouwd. Voorzien van electr.
en water. Tel. 04490-43662.
Te huur aan de rand van
SCHINVELD: gestoffeerde
luxe woning voor 1 a 2 pers.
Ind.: beg.gr. Hal, douche,
toilet en berging. 1e verd.
woonkamer en keuken. 2e
verd. slaapkamer. Tuintje en
terras. Inl.: 045-272795.
Te h. APPARTEMENT, I-
vorm. woonk. 2 slpk. Ameri-
kaanse keuken, bad, toilet,
terras en garage. Huurprijs
’750,- excl. 04406-12116
Te h. APPARTEMENT nabij
centr. Brunssum, ’ 600,- p.
mnd. excl. Inl. na 14.00 u.
Kerkeveldstr. 9, Brunssum.
045-255047. Direct te aanv.
Te huur te Geleen een nette
WONING met garage en
tuin, nette woonomgeving,
’885,-. Inl. 04490-48180.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gèstoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Te huur te KERKRADE
(Bleyerheide) een nette,
rustige etage-woning. Ge-
schikt voor ouder echtpaar
of alleenst. ’ 850,- mcl.
serv.kosten. 04490-48180.
KERKRADE, Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartement 1e etage.
Ind. hal, wk., badk., 2 slpks,
terras, berging, ’ 765,- p.
mnd. excl. Info 04742-3362.
Te h. LOODS met oprit 225m2, vloeropp. 150 m2, verd.
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, ’1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218
414188.
Te huur gemeub. BOYENE-
TAGE, ’ 540,- p. mnd. mcl.
alles. Te bevr. Holzstr. 95,
Kerkrade.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOD LPM-VANDEPAS " %■ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

Open huis heden 31 maart
van 14.00 tot 16.00 uur.

HEERLEN, SCHANDELERSTRAAT 70,
1 Karakteristieke woning, geh. gerenoveerd met vernieuwd

interieur, nabij centrum Heerlen.
Woonk. ca. 40 m2. Gesloten keuken, 2 slaapk. badk.

zolder alw. 3e slpk. (via vaste trap). Pand is geh. onder-
kelderd, geh. geïsoleerd. Hardh. koz. Achtertuin met

berging. Mogelijkh. voor gar. Prijs ’ 95.000,- k.k.
Netto maandlast ca. ’ 550,-.

INL.: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL: 045 - 71 22 55.

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!

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 tuir

f Prijs ’ 400.000,- k.k.
■ Info. br.o.nr. B-4060, L-D, Postbus 3100, 6401 DP Heerier
i

Heerlen-Noord,
f Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
Ind.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer mei
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

j rolluiken. 1e Verd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbaden douche
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
_

Tel.: 045-721134 of 045-224627.
Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout

Perfekthouse
Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15,

3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804
Eerlijke prijzen!!!

Bouwpremie'en dossier onze zorgen.
Financiering tot 125%

Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

AVAHUIS informatie

' Avahuis een veelzijdig huis
Keuze uit 21 basistypen, waarbij uw inbreng juist

die individuele lifestyle geeft.
Hamar. Info Tel. 045-210719.

Limbricht. Boyenstraat 30
Royaal vrijstaand woonhuis met L-vormige woonkamer,

36m2, open haard, ruime keuken met div. apparatuur, zeei
ruime garage en carport, 3 slpkmrs. badkamer met ligbad

v.w. en 2e toilet.
Het pand heeft geheel hardhouten kozijnen met dubbel

glas en voorzien van rolluiken.
Vraagprijs ’ 228.500,- k.k.

Leymborgh Onroerend Goed
Tel.: 04490-23634. Limbricht, Bornerweg 1.

Margraten
Vrijstaand woonhuis met cv. en tuin op zuid. Rustige

ligging, o.a. 2 garages met spouwmuren, doorzonkamer
woonkeuken, bijkeuken, 3 slaapk. badk. en zolder. Spouw-

isolatie, deels dubbel beglaasd.
Aanv. direct. Vraagprijs: 249.000,- k.k.

Inl.: Pustjens Maastricht b.v. 04408-1423.

Merkelbeek
Ruim vrijstaand woonhuis/kantoorpand met o.a. kelders
hal, toilet, woonkamer/kantoor, werkruimten, op de verd.

mogelijkh. voor 4 kamers, vaste trap naar zolder. Cv.
Royaal perceel, ruim 1500 m2, prijs ’ 200.000,- k.k. als-

mede kleine zelfstandige woonruimte met hal, toilet,
woonk., douche, slaapk. en ruimte voor keuken, berging

Perceel ruim 300 m2. Prijs slechts ’ 30.000,-k.k.
Zeer spoedig te aanv.
Hoensbroek

in winkelstraat gelegen winkelpand, bestaande uit ruim
souterrain met magazijn en verkoopruimte. Mooie winkel
(120 m2) met etalage-partij, toilet en apart toegankelijke
boyenwon. cv. aanv. in overleg. Prijs ’ 295.000,- k.k.

Brunssum
Uitstekend gelegen geheel vrijstaand woonhuis met o.a
kelder, hal, woonkamer met uitbouw, keuken, garage,

badk. vier slaapk. cv. Prachtige ruime tuin met vrij uitzich
aan achterzijde. Terstond te aanv. Prijs op aanvraag.

Kerkhoffs Makelaardij o.g.
Kleingenhouterstraat 50 te Beek. Tel. 04490-73427.

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: Koraalerf 49
woonhuis met voor- en achtertuin.

Vr.pr. ’ 108.000,- overname subsidie mogelijk.
Assurantiekantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.
Te koop te Heerlen

1. Kruisstraat 83-85
Ruim 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.

-M—■ — .
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.
Vr.pr. ’ 269.000,- Voor afspr. en nadere ml. 045-752202.

Open huis heden 31 maart van
16.00 tot 18.00 uur.

Heerlen, Mergelsweg 84: Weiten. Hoekwoning met tuin,
gar. en berging. Hobby/slpk. 1e Verd. woonk. ca. 33 m2.

Gesl. keuken met install. 2e Verd. 3 slpkrs. Badk. met ligb.
en 2e toilet. Prijs ’ 124.500 k.k.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 045-712255

Heerlen- Sfeervolle'eengezinswon. met tuin en terras. Hal, doorzon-
woonk. met erker (ca 40 m2). Compl. keuken en app. Toe-

gang tot voorraadkelder. 1e Verd.: badk. en 3 slpkrs. 2e
Verd.: 2 slpkrs. en ruime zolderberging. Won. in uitst. on-
derhouden en goed geisol. Moet van binnen gezien wor-

den. Prijs op aanvraag. 4499.
STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-712255

Brunssum
1 Heggerank 16, halfvr. woonh. te k. Zeer rustige ligging.

Ind.: dubb. gar., hal, gr. woonk. m. parketvl., zeer luxe
eiken keuken m. tegels, 4 slaapk. m. parket, badk. m.~ ligbad en 2e toilet, gr. zolder. Gehele woning dubbele- beglazing, muren geïsoleerd. Vr.pr. ’ 184.000,-.
Tel. 045-256454/259060.

Brunssum: Hertogstraat 29
t geheel onderkeld. ruim woonh. m. garage en tuin, keuk. m., compl. aanbouw, 3 ruime sl.k., badk. m. ligbad en v.w.,

zolder. Prijs ’ 129.000,-k.k.
Assurantiekantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543, vraag infofolder.

Brunssum: Wilhelminastr. 15
zeer ruim halfvrijst. woonhuis, 3 gr. sik., 4 kelders, gr. zol-

der met vaste trap. Vr.pr. ’ 128.000,-k.k.

Assurantiekantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543 vraag de infofolder.

Brunssum: Heggerank 24
halfvrijst. woonh. m. dubb. garage, 4 slpk., badk. m. ligbad,

gr. zolder, vr.pr. ’ 149.000,-k.k.

Assurantiekantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

I Brunssum: Pelgrimsweg 15
f halfvrijst. woonh. m. cv. en garage, geh. vernieuwd
~j en zeer luxe uitgevoerd. Vr.pr. ’ 125.000,-k.k.
& Assurantiekantoor Van Oppen BV
Jj Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

' Voor iedereen, die een mooi huis zoekt
en niet van tuinieren houdt

hebben wij een woonhuis met garage, kelder, gr.
zolder m. vaste trap, keuken, 2 woonk.'s, 3 slp.k's, badk.

m. ligb. en toilet; mooi terras 35 m2. Gelegen in het_ mooiste gedeelte van HULSBERG, op 200 m. afstand van
school en centrum. Het geheel in onlangs opgeknapt en
moet van binnen gezien worden. Interessante prijs voor

snelle beslissers. Tel. 04405-3877.

■ Übach o Worms
Vrijstaand landhuis

Goed en rustig gelegen (bwj.'77) met garage en rondom
prachtige tuin. Verdere info op aanvraag.

Pr.n.o.t.k.

LIVAC BV
04490-10855- 045-220550

Maastricht - Sint Pieter
Perroenweg

Goed onderh. halfvrijst. woonhuis, Iste klas locatie. Part.:
ruime hal met wenteltrap naar huiskelder en 1e verd.,
woonk. met parket, keuken, bijk., terras met tuinkelder, rui-
me gar., kl. tuin. Verd.: ruime slaapk. met douche en v.w., 2
kleinere slaapk., badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet, kl. bal-
kon en ruime overl. met vl.trap naar zolder, cv. Evt. sp.
aanv. Prijs ’ 275.000,- k.k. Inl. Drs. P.M.L. Snijders, Schut-
testraat 19, 6131 JP Sittard. Tel. 04490-17085.

Munstergeleen
Mairestraat 28, vrijstaand woonhuis

I Ind.: kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonk. met open haard,
> gesl.keuken met kunstst. aanbouwkeuken en app. Verd.: 3

slpks., badk. met ligb. en 2e toilet, balkon, vaste trap naar
ruime zolder, garage, ruime tuin. Perc.opp. 407 m2.

Pr. ’ 245.000,- k.k. Tel. 04490-22483.

t Bouwplannen?

Heerlen
Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg

van 748 m2tot 1400 m2. Prijzen vanaf ’ 102.000,- v.o.n.
Grubbenvorst

Exclusieve villa-terreinen gelegen aan
de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.

Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.
Meerssen

In het b.p. "de Burcht" te Bunde
riante bouwkavels v.a.518 m2. Prijzen v.a.f 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 420m2. 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, geschikt voor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.
Susteren

Mooi gelegen kavels geschikt voor 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.

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum - Centrum

’ 285.000,- k.k.
Doorvaartstraat.

Vooroorlogs herenhuis met CV, garage en tuin.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045-717976.

GEVRAAGD huis met flinke
tuin. Tot ’90.000,-, op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanwezig. Tel.
04492-2601.

Bocholtz, te koop zeer goed
onderhouden DRIVE-IN
woning met tuin. Geh. voor-
zien van rolluiken. Pr.
’119.500,-. 045-444509.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Kerkrade

’ 85.000,- k.k.
Cafépand
met boyenwoning

Troost Onr goed
Heerlen

" Tel. 045-717976.
Attraktief

; Belegginspand. Door combinatie van kamer-
i verhuur plus eigen woning.. Ind.: 6kamers, 2 keukens, 1

badk. plus een zeer ruim
appartement met tuin en

eigen ingang.
Putstraat Sittard

Prijs n.o.t.k.
Tel. 04492-2044.

Te koop OIRSBEEK
Landhuis

Met uniek uitzicht. Beg. gr.:
entree, garderobe, w.c, bij-
keuken, keuken, hal, eet-

kamer, woonkamer, heren-
kamer, terras, 3 garages. 1e
verd.: zitkamer, badkamer,
logeerkamer, linnenkamer,- 2 slpkmrs. en een grote zol-

dermet slpkmr. Koopprijs op
aanvraag.
V& H

Vastgoed B.V.- 04492-1620.
Vrijstaand

rand natuurgebied in
Teuven, 3 slpks., grote

living, badk., gar. Cvo. 800m2. Voor ’ 170.000,-

Makko Gulpen
Rijksweg 67 te Gulpen

(W. Timmermans. NVM-
makelaar) 04450-2182.

’120.000,--i ■*voor een leuk uitziend
(veldbrand) hoekhuis, 3

slpks, badk. kelder. Cvgas.
Binnenplaatsje

Makko Gulpen
Rijksweg 67 te Gulpen

(W. Timmermans. NVM-
-1 makelaar) 04450-2182.

Elsloo:
St.Nicolaasstr.B
Nabij het kanaal gelegen

ruim halfvrijst. whs. met cv.,
gar., midd.gr. tuin met veel
privacy, e.e.a. vrij luxe af-. gew. en uitst. onderh. ruime

woonk. (open h.), eetkeuken
met app., 3 slpks., zeer fraa-

ie badk. met ligb., douche,
v.w., hangend toilet (wit).

Grote bergzolder. Aan voor-■ zijde vrij uitzicht over lande-■ rijen. Vr.pr. ’ 169.000,-k.k.

' Bez. op afspr. Mak. kant.
Voorn, 04490-75815.

Te koop
Heerlen
Stanleystraat

Grote Drive-in woning, vr.pr.
’127.500,-. Inl. Immobiliën

Braiteen Molenkamp.
Tel. 04454-3637.

Kerkrade-C.
Grupellostr. 22,

luxe appartement op 1e
etage met lift; woonk. m.

open keuken; Badk.; 1 slp.k.
m. balcon en aparte berging
in sout. Tot. opp. 66 m2. bwj.
1981, pr. ’97.500,- k.k. Inl.

045-751280.

Landgraaf
in Nieuwenhagen een leuk
ouder halfvrijstaand woon-
huis met behoorlijke tuin en
berging. Ind.: Beg.gr., gang,

woonkamer, eetkeuken,
douche, toilet. Kelder, verd.:
3 Slpks., vaste trap zolder,

pr. ’ 78.000,-k.k.

LIVAC bv
Brugstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-10855.

Schaesberg
Mauritslaan 16. Op goede
stand, mooi en rustig gele-
gen halfvr. wit woonh. met

cv., aanb. garage, kelder en
tuin. Perc.opp. ca. 350 m2.
Ind. woonk., tuink., keuken,
balkon, 3 slpks., badk. met

ligb. Goed onderh. Vr.pr.

’ 165.000,- k.k. Inl. afspr.
04492-1351.

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 si.kamers plus
werkkamer. Vaste trap naar

zolder. CV op gas. Prijs

’ 227.500,-. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak.
Nadere info:tel.o44o4-1582.

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.
Te k. WEILAND 2 ha. te
Beutenaken (Mergelland-
West). Tel. 04454-1709.
ABDISSENBOSCH/Reeweg
58, prima onderh. vrijst.
woonh. met 1700 m 2wei-
land, 3 slpks, zolder, kelder,
grote dubb. garage, luxe
aanbouwk. ruime badk. ligb.
en 2e toilet.’ 198.000,- k.k.
04490-42550 Jos Storms| o.g. Geleen.

Te k. BOUWGROND 870m2, vele mogelijkh. tot bou-
wen o.a. villa, bungalow of
meerdere vrijst. woningen
ligt in rustige buurt aan de
Hoofdstr. in Schaesberg
(Landgraaf) tel. 045-319784
LIMBRICHT te k. halfvrijst.
woonh. met carport, garage,
kelder, 3 slpks., badk. m. lig-
bad, 2e toil., bergzolder.
Vaste pr. ’175.000,- k.k.
Aanvaarding i.0., tel. 04490-
-24383.
Te k. Akerstraat 63, HEER-
LEN-C. Te h. als kantoor-
praktijkpand. Inl.: 04490-
-43535.
BRUNSSUM, ruin gereno-
veerd halfvrijst. woonhuis,
m. grote garage, voor- zij-
en achtertuin, cv, kelder,
halfopen eiken keuk. m.
app., L-vorm. voonk. m. pla-
vuizen en open haard, 3 slp-
krs., luxe beteg. badk. m. 2e
toilet, zolder via vlizotrap,
rondom rolluiken. Prijs
’159.000,- k.k. Tel. 045-
-252029
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Te k. gevr. halfvr. WOON-
HUIS voor ouder echtpaar,
zonder steile trappen te
Bleyerheide-Kerkrade-Ey-
gelshoven met tuin pr.
’80.000,-/ ’ 115.000,-. 09-
-49-24071473.
Te k. rustig gel. tussen
WOONHUIS, Leeuwerikstr.
21, Hoensbroek. Tel. 045-
-217631.
BOCHOLTZ/Daliastr. 1, pri-
ma onderh. halfvrijst. hoekp.
met garage, mooie tuin, rui-
me woonk. 38 m2met tegel-
vl. badk. ligb. 2e toilet, 4
slpks, ’ 149.000,- k.k. Tel.
04490-42250 Jos Storms
o.g. Geleen.
BRUNSSUM, halfvrijstaan-
dewoning op goede stand in
Treebeek, met carport, tuin
op zuiden, woonkamer, keu-
ken met inbouwapp., kelder,
3 slpks., badk., gr. zolderka-
mer (vaste trap naar zolder),
kunstst. koz., vr.pr.
’132.500 k.k. Jupiterstraat
79. Tel. 045-229477.
GELEEN-Zuid. Jos Klijnen-
laan 5. heden open huis tus-
sen 13 en 16 uur. Prima ge-
legen, halfvrijst. woonh. (wit)
met garage, mooie tuin op
zuiden, woonk. 50 m2met
tuinkamer, dichte aanbouwk
met volled. inbouwapp., 4
ruime slpks, badk. ligb. 2e
toilet. Moet binnen geizen
worden. Kom vandaag kij-
ken. ’ 195.000,- k.k. Snelle
beslissers lage eindpr. Tel.
04490-42550 Jos Storms
o.g. Geleen.
Oud-GELEEN/Oranjelaan
345. Uitstek, geleg. (vrij
uitz.) ruim woonh. (1976)
met garage, 4 grote slpks.,
woonk. 44 m2, met voor-
zetk. aanbouwk. badk. ligb.
2e toilet, zolder, alles dubb.
gl. ’149.000,- k.k. Tel.
04490-42550 Jos Storms
o.g. Geleen.
HEERLEN, St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis.,
zeer gunstig geleg. t.o.v.
centrum en scholen, bwj
1920, c.v.-gas, leuk aangel.
terras. Ind: kelder, woonk.
met t.v.-hoek, open keuken
ca. 42 m2, openh. en par-
ketvl., veel veldbrand, mo-
derne grote badk., dakterras
3 slpks., waskamer, c.v.-
ruimte en vliering . Vraagpr.

’ 162.500,-kk Bel voor info/
bez. 045-213996.
HUIS met grond te koop ge-
vraagd omgeving Heerlen.
Tel. 045-711617
HOENSBROEK/Heisterberg
41. Groot winkel/woonhuis in
winkelstr. Zakel. als partic

’ 89.000,- k.k. 04490-
-42550 Jos Storms o.g.
Geleen.
HOENSBROEK/Hoofdstr.
179/181. Dubbel woonh.
zeer geschikt voor beleg-
ging ’89.000,- k.k. Tel.
04490-42550 Jos Storms
o.g. Geleen.
Te k. woonhuis, Veldkuilstr.
59, KERKRADE, met mog.
voor boven- en beneden
verhuur. In goede st. van
onderh. Direct te aanv.
’125.000,- k.k. Inl. 04457-
-1548.
Te k. mooie eengezins-
woning 3 slpk., tuin met ber-
ging, geleg. nabij centr.
KERKRADE. Te bez. na tel.
afspr. 045-212671 na 17 uur
BOUWGROND te koop 480m 2in Kerkrade, Vinkerstr.
Te bevr. 045-460278.
KLIMMEN/Heek 10. Unieke
ligging op zuiden (voor/ach-
ter vrijblijvend uitz.) Vrijst.
wit landhuis (semibungalow)
met gelijkvl. 1 slpks (4 bij 5)
badk. ligb. douche, aparte
toilet. Via hal kelder 3 bij 4,
woonk. 30 m2met tegelvl.
en sierpl. aparte eetkuek,
aanbouwk. met inbouwapp.
waskeuk. gelijkvl. alles te-
gelvl. Berging met mogel. tot
garage. Mooie aangel. tuin
(550 m2). 1e verd. 2 slpks,
met 1 vaste wast. en zolder-
kamer. Perf. onderh. pand.
Zien is kopen! ’195.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550 Jos
Storms o.g. Geleen.
KONINGSBOSCH Royale
halfvrijst. nieuwbouwwoning
met garage en weiland voor
paard of pony. Perceels-
opp.: ruim 1.000 m2. Prijs
’173.500,-, van Pol 8.V.,
Maasbracht. Tel. 04746-
-5500.
T.k. vrijst. WOONHUIS
Poststr.ll Schaesberg-
Landgraaf. Inl. 045-322743.
Te koop halfvrijst. woonh.
gem. LANDGRAAF. Tel.
045-326241.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te koop Sterlingruwe 8
MAASTRICHT, halfvrijst.
woonh. m. gar. voor 1 of 4
auto's, woonk. 45 m2, keu-
ken 20 m2, badk., ligb., toi-
let, douche, 4 slpks, vaste
trap zolder, 5 slpk. pr.n.o.t.k.
NEERBEEK, Aldenhofstraat
30, karakteristiek vrijst.
woonhuis, ruime afm., gun-
stige ligging, tuin op 't zui-
den, opp. ca. 550 m2, 4 si.
kamers. Vr.pr. ’ 226.000,-
-k.k. Info na 18.00 uur, tel.
04490-75688.
SCHAESBERG, Op 't Veldje
33. Perf. onderh. halfvrijst.
hoekp. (1975) met grote ga-
rage, mooie aangelegde
tuin, 4 slpks., badk. ligb. 2e
toilet, woonk. 36 m 2met
parketvl., keuken tegelvl.
Pand moet binnen gezien
worden, ’138.000,- k.k.
Tel. 04490-42250 Jos
Storms o.g. Geleen.
SITTARD, halfvrijst. woonh.
met garage, bwj. 1969, luxe
afwerk., Poggenpohl keuk.
plav. vloer, 3 slpk., zolder,

’ 132.000,-kk. 045-427331.

Te k. rustig gel. hal
WOONH. te Overhove
tard. Ehrensteinstr. 20.
te tuin met veel priva(
m. diep, royale livinc
parketvl., open keukePTl
app. o.a. vaatwass»!
slpks., badk. m. 2e
bergzold. Vr.pr. ’ 184
k.k. Tel. 04490-24316/^
SIMPELVELD/Remigiu
1. Schitter, witte boere^
ve met gesloten binnelpjjperf. staat. Geheel C ,
taur. pr.n.o.t.k. Tel. d .
42550 Jos Storms ,
Geleen. °e

VALKENBURG, Nap( -^str. 61. Groot vrijst. w*stop 950 m2tuinperc. G lrvoor velerlei do4ns
’198.000,- k.k. Tel. Of.';
42550 Jos Storms J,lfc
Geleen.
VOERENDAAL, klein, crenwoonhuis met bLre
plaatsje. Tel. 045-4197
'

Piccolo's in het Liml
Dagblad zijn groot' in g-
SULTAAT! Bel: 045-71!^

■ - ■- —— .. . -Bedrijfsruimte
Te koop of te huur

Bedrijfspand «e
gelegen langs drukke verkeersweg, vlakbij autowfV

Maastricht/Eindhoven, plm. 3 km. van Airport Maasfa!
Pr. Mauritslaan 84 B, Beek. Pand bestaat uit 300 m2iVl
room of kantooruimte en tuin, grote woonruimte op " '2e etage het geheel is luxe ingericht en in uitstekende-

Het pand is voor vele doeleinden geschikt.
Voor meer informatie tel. 043-632250 Dhr. Jennisü

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.
Jaarlijks beschikbaar van
april tot nov. prachtige
SHOWROOM. Spoorsingel
14, Centrum Heerlen. 045-
-725819/711040.

Te huur BEDRlJFSRUf-
opslagruimte in frT z
mechelen (B). Goed"
Opp. 500 m2. Inl. teps.
3211762212. ffe
HEERLEN te h. Statiß
6, winkelruimte tot. opf d
100 m2. Inl. 04490-4336
Een PICCOLO in het^d'burgs Dagblad helpt
weg naar snel succes,
045-719966. E.E
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BEEK ,£
Vrijstaand pand, geschikt voor dubbele bewoning, gef'
onderkeld. Ind.: woonk. m. leisteenvl. (40 m 2), woonk* tl
ken, badk. m. ligbad en douche, slaapk., verdiep.: 3 sip":
douche, 2e toilet, dubbele garage en tuin. Appartemen' \
eigen ingang: woonk., keuken, slaapk., douche en to' V
Vraagpr. ’ 198.000,-k.k. «a
Goed onderhouden woning met tuin en vrije achter"
woonkamer, eiken keuken m. app., 3 slaapks., badkar11?
zolder, kelder en berging in tuin. Vraagpr. ’ 89.000,-*BEEK
Ruim woonhuis c.g. bedrijfs/kantoorpand, gelegen in c'

f
trum en voor diverse doeleinden geschikt. Ind.: wo"
./kantoor (60 m 2), woonkeuken, serre. 1everd.: 4 slaapt
m. vaste wast., douche, toilet. 2e verd.: 3 slaapks., <K
che, toilet, zolder, kelder, hobbyruimte en tuin. Vraaü'

’ 178.000,- k.k.
EINIGHAUSEN
Halfvrijst. landhuis, ruim van opzet, met kelder, groteK
ken, bijkeuken, woonk. met parketvl. en schuifpui naar",
m diepe achtertuin. 1everd.: 4 slpks., waarvan 1 met i
dakterras, badk. m. ligbad en vaste trap 2e verd. me
slpks. Vraagpr. ’ 245.000- k.k.
ELSLOO ,
Ruime goed onderh. halfvrijst. woning, goed geïsol n.
o.a. L-woonk. m. plavuizenvj., keuken, bijkeuk., 3 sip'
badk. m. ligbad, 2e toilet en vaste trap naar zolder <\
mog. 4e slpk., carport en tuin op zuid. Vraaö'

’ 159.000,-k.k.
GELEEN t
Halfvrijst. woonhuis met tuin en vrije achterom
woonk. ensuite, keuken, badkamer, 2 slaapks., vaste'
zolder met mog. 3/4eslpk. en kelder. Pr. ’ 99.000,-K'
HEERLEN (Molenberg) r
Halfvrijst. woonhuis met carport, kelder, doorzonwo°,|
m. hoekerker, eenv. keuken, badkamer, 4 slpks..
trap 2e verd. en tuin op zonzijde. Vraagpr. ’ 135.0"^
k.k.
KLIMMEN
Vrijstaande woning, schitterend gelegen (vrij ui%
voorz.) met dubb. garage en tuin (perc. 781 m 2), woon

(mer, keuken, bijkeuken, badk. m. ligbad en 2e toüe'
slaapks., zolder en kelder. Vraagpr. ’ 250.000- k.k-
NUTH J
Halfvrijst. herenhuis met garage en 40 m diepe
woonk. m. parketvl. en open haard, keuken m. apPj'j
slaapks., badk. m. 2e toilet, vaste trap zolder met 4e en
slpk., kelder. Vraagpr. ’ 218.000,-k.k.
URMOND (bouwgrond) o(:In oude woonkern gelegen perc. bouwgrond, totale
375 m 2.Vraagpr. ’ 45.000- k.k.
VILT (Berg en Terbl.) , J
Royale villa op groot perc. (1342 m 2) met optim. P<' s(i
ruime living (50 m 2) met parketvl. en open haard, f,
deerk., mooie keuken met app., 4 slaapks., waarvan .g
tuindeuren naar terras, badk. m. ligbad, douche en *
let, hobbyruimte en garage. Vraagpr. ’ 445.000,- k-



Die waardeverhoging bij verbete-
ringen is relatief. Niet elke daaraan
bestede gulden kan bij verkoop bij
de vraagprijs opgeteld kan worden.
In het algemeen geldt dat men de in-
vestering van een verbetering later
voor vijftig percent terug kan vra-
gen.

Daar komt nog bij dat verbeterin-
gen aan een eigen huis niet ten goe-
de komen aan de huurbaas, maar
aan jezelf.

zijn zin vinden. Verder speelt vaak
ook het gevoel dat men met de aflos-
singvan de hypotheek een eigen be-
zit opbouwt een rol.

k ACTIE ZUINIG STOKEN
■I Tabel voor de week van
Tl maandag 19 maartv t/m zondag 25 maart 1990

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m314 m3489 m 3
900 m 3 , 16 m3551 m 3

1000 m318 m 3 ,611 m 3
1100 m320 m3674 m 3
1200 m321 m3739 m 3
1300 m323 m3797 m 3
1400 m325 m3857 m 3
1500 m327 m3919 m 3
1600 m329 m3982 m 3
1700 m330 m31042 m 3
1800 m332 m31-102 m 3
1900 m334 m31166 m 3
2000 m336 m 3. 1229 m 3
2200 m3-39 m31348 m 3
2400 m343 m31469 m 3
2600 m346 m31590 m 3
2800 m350 m31717 m 3
3000 m354 m31840 m 3
3500 m363 m32144 m 3
4000 m372 m32450 m 3
4500 m380 m32756 m 3
5000 m389 m33060 m 3
5500 m398 m33368 m3

6000 m3107 m33678 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

t_mmai__m_mssai
Hypotheekrente 27 maart 1990
Wij noteerden deze week geen renteivijzigingen. De kapitaalmarkt-
tarieven ontwikkelen zich voorzichtig omlaag. Een aantal instellin-gen zou op basis daarvan, gezien hun huidige tarieven, totrenteverla-
ging over kunnen gaan.

rente 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

Bouwt. 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

Direklbank NCB-bank 1 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16

Grens Wis.kant./CDK 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 W,23
5 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23
7 jaar" 1,5 9,4 10,01 9,6 10,23

Pancratiusbank 5 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94
7 jaar" 1 9,2 9,72 9,4 9,94

ideaalrente 1 9,3 9,83 9,5 10,05
Postbank 2 jaar" 1 9,1 9,61 9,3 9,83

5 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
7 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05

Rabo (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.3' 1 xxxx xxxxx 9,3 9,64
2/3 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,7 10,06
4j5 jaar 3' 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16
stabiel31 1 xxxx xxxxx 9,8 10,16

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 9,3 9,83 9,5 10,05
5 jaar" 1 9,4 9,94 9,6 10,16
3 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 9.503 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 3' 1,5 9,4 9,98 9,6 10,20standaard 5 jaar3' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42
standaard 7 jaar 3' 1,5 9,6 10,20 9,8 10,42standaard 10 jaar 3' 1,5 9,7 10,31 9,9 10,54standaard 15 jaar 3' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 9,6 10,202e kw. 1988 budget var.4' 1,5 9,5 10,03 9,5 10,03

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN
Bouw f.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 9,5 10,09 9,5 10,09
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5
Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 9,4 9,93 9,6 10,15
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 9,4 9,93 9,6 10,15(Spaarhyp.)

5 jaar" 1,25 9,4 9,95 9,5 10,06Zwolsche 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 3' Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf

' Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

gratie van de historische kwaliteit
in een zich voortdurend verande-
rende gebouwde omgeving. Hij stel-
de vast dat mensen wel degelijk be-
hoefte hebben aan die kwaliteit. Ze
zijn zich er alleen niet of nauwelijks
van bewust, meende hij.

Maak historische analyse
oor elk bestemmingsplan’

De studiedag was georganiseerd
rioor de NCM, de Stichting Nationa-
le Contactcommissie Monumenten-
bescherming. Deze overkoepelt
honderden monumentenstichtin-
gen en -verenigingen in ons land.

ft elk bestemmingsplan dient
plicht een historische analyse
jraf te gaan. Het is een vereiste'r een stedelijk kwaliteitsbeheer
bestaat uit het gewetensvol om-
ft met het geheugen van de stad.
'zei de directeur van de Rijks-hst voor de Monumentenzorg,, ir. L. van Nispen tot Sevenaer,
pnsdag op de Nationale Monu-
ntenstudiedag in de Grote Kerk
baarden.
ft Nispen noemde als doelstelling
I de rijksmonumentenzorg het
preven van een blijvende inte-

Het thema van de dag luidde „Ver-
dediging van de historische kwali-
teit; kwaliteitsbeheer in stad en
land". Het werd uitgewerkt aan de
hand van verdedigingswerken. "Klokthermostaten zijn zodanig instelbaar dat op elk moment de juistetemperatuur in huis

heerst.

Ook bij klein inkomen kan eigen huis aantrekkelijk zijn

Huurders kiezen
vaker voor kopen

lis» periodieke onderhoudsbeurt
ïujt de nieuwe, tijdens recente

ffrzen gelanceerde 'Deurpolish'
ec^ft het oppervlak weer nieuwe
te(!s. Eerst even de deur schoon-

ken en daarna de polish (die nau-
oplosmiddelen bevat) met

DpJ doekje inwrijven. Deze bewer-3Jg houdt, afhankelijk van de om-
—ldigheden, 1 tot 3 maandenie'rid.
)t
GS

* produkt maakt deel uit van de
nish-Line' van Frencken, waarin
* soortgelijke glansprodukten

Ir meubelen en parket zijn opge-
hen. Vanaf april zijn ze in verf-
behangspeciaalzaken, dhz-win-
5, en bouwmarkten verkrijgbaar.
I flacon met een inhoud van een
Ire liter, goed voor 10 behandelin-

| per deur, kost f 14,95.

men- en vooral buitendeuren
oWn er meestal lanzaam maar zeker,a^ds doffer uitzien. Dat geldt z0-
,2 "3 voor geschilderde, blank gelak-
ip »f met kunststof afgewerkte deu-
de'

Geef deuren
weer glans

De jaarlijksehuurverhoging in
mei zal een aantal huurders
weer aan het twijfelen bren-
gen. Is het misschien toch ver-
standiger om te gaan kopen?
Maar hoe zit dat dan met die
hoge rente? De overstap van
een huurhuis naar een koop-
huis is de afgelopen jaren fi-
nancieel aantrekkelijker ge-
worden. De huidige rente-
stand heeft echter een negatie-
ve invloed op deze ontwikke-
ling. Maar ook met een klein
inkomen kan het zinvol zijn te
kopen in plaats van te huren.0r moestuin-liefhebbers worden

tic zaterdagen 14en 28 april en 19
f dagcursussen paddestoelen te-
[ georganiseerd. Dit gebeurt in
rKolpinghuis te Nijmegen. Men
« hier alle nodige kennis opdoen
»r het zelf telen en oogsten van
jrnpignons, oesterzwammen en
Jere eetbare paddestoelen. Dat
Sn geschiedt dan in de eigen tuin
kelder. Cursisten .kunnen het
kjaar door oogsten. Cantharellen
'anekammen mag men evenwel
t verwachten.

Paddestoelen
in eigen tuin

bisten kunnen enkele zelf berei-
'kweekpakketten mee naar huis
len. De kosten bedragen 45 gul-
L Aanmelding of informatie:
thting Onderwijs en Milieu,
&onstraat 1, 6511 DV Nijmegen,
ÜÖO-241378.

Ook het rapport Ontwikkelingen op
de Woningmarkt 1988 van het mi-
nisterievan VROM geeft aan dat de
al jaren stijgende huren bij een keu-
ze tussen huren en kopen vaak de
doorslag geeft en gunste van een
koopwoning. Volgens prognoses
van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars, gebaseerd op voorgeno-
men regeringsbeleid, zal tot het jaar
2000 landelijk het aantal koopwo-
ningen verhoudingsgewijs toene-
men ten koste van de huursector.

De vraag naar koopwoningen is de
afgelopen drie jaar met zeven per-
cent gestegen ten opzichte van de
vraag naar huurwoningen, zo blijkt
uit onderzoek. Bij de huidige hoge
rentestand, zien veel mensen af van
het kopen van een woning, maar
makelaars maken zich er geen zor-
gen over en verwachten dat het tij
spoedig zal keren.

" Een enigen huis kan moeilijk te verkopen zijn wanneer de
prijzen dalen.Tuinbeurs

in Hasselt

Risico

Omdat de rente zo hoog is, zijn per
tien februari van dit jaar de normen
voor het verkrijgen van een hypo-
theek versoepeld. Vandaar dat
iemand met een jaarinkomen van
70.000 guldennu 190.000 gulden kan
lenen.

En dan is er de gebondenheid.Een
huurwoning kun je over het alge-
meen per maand opzeggen. Een
eigen huis kan moeilijk te verkopen
zijn wanneer de prijzen dalen.
Een ander groot verschil tussen een
verhuizing naar een huur- of een
koopwoning is de tijd die de over-
stap vergt. Voor de financiering, de
aanvraag van gemeentegarantie en
de afwikkeling bij de notaris is men
gauw.twee a drie maanden kwijt.
Voor veel huurders is de huidige
hoge rentestand (voor hypotheken
tussen de negen en tien percent) een
reden om de overstap naar een
koophuis nog even uit te stellen.
Momenteel kunnen mensen die een
huis willen kopen veel minder le-
nen dan bijvoorbeeld twee jaar gele-
den. lemand met een bruto jaarin-
komen van 70.000 gulden kon toen
maximaal 214.000 gulden aan hypo-
theek krijgen. Begin dit jaar was dat
slechts 177.000 gulden.

Natuurlijk zijn er aan het kopen van
een woning ook nadelen verbon-
den. De eigenaar neemt het risico
van een prijsverschil tussen koop-
en verkoopwaarde van zijn bezit
voor zijn rekening. Dat verschil kan
positief, maar ook negatief uitpak-
ken.

de Grenslandhallen in Hasselt
;rdt tot en met maandag de 'tuin-

'90' gehouden. Deze beurs
*}t dit jaar in het teken van tuin-
**st. Verder wordt er onder meer
?dacht besteed aan tuinmeubels,
t^hitectuur en -boeken. De beursv andaag (zaterdag), morgen en

geopend van 10 tot 20 uur.

Tuinliefhebber
krijgt het druk

Wanneer is voor de individuelebur-
ger kopen financieel aantrekkelij-
ker dan huren? Voor iemand met
een bruto jaarinkomen van 30.000
gulden is kopen voordeliger dan hu-
ren, stelt de Rotterdamse makelaar
Hans J.B. Voorberg. Aan de hand
van een aantal rekenvoorbeelden
maakt hij duidelijk waarom.
lemand die een appartement van
40.000 gulden wil kopen betaalt aan
maandlasten, rente en aflossing hy-
potheek, bruto 400 gulden. Na be-lastingaftrek wordt dat 275 gulden,

Voor een appartement met een ver
koopwaarde van 150.000 gulden be

Voor de overstap van een huur- naar
een koopwoning zijn echter meer
redenen dan financiële. De koper
kan misschien geen huurhuis naar

Bczil

draagt de bruto maandlast momen-
teel 1229 gulden. Netto betekent dat
833 gulden. Maar voor een dergelijk
bedrag kan een perfecte woning
worden gekocht.

exclusief de bijdrage aan de vereni-
ging van eigenaren voor een derge-
lijkappartement tussen de 75 en 125
gulden per maand. Daarmee kom je
op een maandelijkse last van 350 a
400 gulden.De huurvoor een verge-
lijkbare woning ligt over het alge-
meen wat hoger.

JJe tuinbezitter krijgt het steeds drukker.
Gelukkig kon vorige maand, met dat
jachtige weer, al veel gedaan worden,

bemeste tuingrond tussen de vaste
Wanten strooien. En tuinturf tussen de

niet vol uitgegroeide heidepolletjes,
de stormen hebben daar veel grond

Weggeblazen. Overigens dient de uitge-
roeide winterheide deze maand al te wor-
j*engesnoeid. Direct onder de verdroogde

wegknippen. Dat is meteen
°k een frisser gezicht.

treurwilgje' (vroeger heette het: Salix ca-
prea pendula) te knotten! Ook het mini-
wilgje Salix repens 'Voorthuizen' pakt u
streng aan. Maar van wilgen op stam die
een kroontje dragen laat u de takken iets
langer. Verzuim niet om direct na het
snoeien gedroogde koernest (korrels) omde stam aan te brengen. U zult versteld'
staan van het tempo waarmee die wilgen
dan weer nieuwe takken gaan maken.
Hetzelfde geldt voor de andere gekort-
wiekte struiken, zoals buxus en de klim-
mer Clematis waar u de dode ranken uit
hebt geknipt, omdat u nu goed hebt kun-
nen zien waar ze niet is uitgelopen.

" Diverse planten mogen in april flink met de snoeischaar onder han-
den genomen worden.

?u u toch de snoeischaar in de hand hebt:e winterjasmijn, het Chinees klokje, ri-
i?s en andere uitgebloeide voorjaars-
loeiers kunnen onder handen worden

"tomen. Inkorten en oude takken weg-emen. Bent u er nog niet aan toegeko-
JJJen, dan kan de vlinderstruik drastisch
/orden ingekort. Dat wil zeggen: de oudejpken tot op zon 15 cm inkorten. Deze
/fuik bloeit straks op de nieuwte vormenjkken. Geef haar - om lekker te kunneni'«groeien - wat extra mest. De Ameri-aanse sering (Ceanothus) kan in vorm

orden geknipt, indien nodig,
nodig is het terugsnoeien van de'tgebloeide Prunus triloba 'Plena', het

amandelboompje. Laat u de
*ken er aan, dan hoeft u volgend jaar

k|.eri bloemetjes te verwachten. Ook hier
'Jft een stukje tak van ongeveer 15 cmp de entplaats staan.

Rozen kunnen ook nog best worden ge-
il

Hagen
s 6t is dit jaar met dievroege bloeiers wel
" el gebeurd. Trotse bezitters van de wa-
(j. " of boswilg Salix caprea 'Kilmarnock',
$e ? Vorige maand overdekt was met grote

e.bolletjes, zullen ook de snoeischaarhand moeten nemen. Zij dienen hun

April is ook een juiste maand om hagente
planten van laurierkers, jeneverbes, ber-
beris of zuurbes, ligusteren taxus. Zomer-
bloeiende knol- en bolgewassen als dah-
lia, lelies, gladiolen, monbretia, tijger-
bloem, freesia en geluksklaver of Oxalis
kunnen ook worden geplant.

Clematis is van origine een bosplant die
uit de schaduw omhoog groeit. De voet
mag niet door de zon worden beschenen!
U kunt er dus ook een 30 cm hoog struikje
voor planten, dat al vroeg in blad komt, ofgroen blijft, zoals buxus.

Planten
Clematis kunt u trouwens deze maand
nog best planten. Maak wel een ruim
plantgat. Ontdoet u wortelkluit van de
verpakking, maar zorg er voor dat de wor-
tels niet worden beschadigd. Zet ze vijf
cm dieper dan ze in de pot stonden, en als
ze tegen een muur komen plaats ze daar
dan zon 20 cm vanaf, half 'liggend. Goed
gieten na het planten. Dek de gemeste
grond af met een flinke turfmolm en de
onderste takken met een stuk hout of dak-
pan. plant, evenals coniferen en andere gedu-

rende de winter groenblijvende heesters,
zoals hulst, Pernettya, struikheide, Euo-
nymus, Berberis, Cotoneaster en dergelij-
ke. Kiest u voor rododendrons danmoet u
extra veel turfmolm door de grond in het
plantgat mengen, anders komt er nauwe-
lijks groei in. Ook oude koernest moet er
doorheen. Vaak zijn de wortelkluiten nog
droog. Zet ze voor het planten een uurtje
in het water. Na het planten een tijd goed
water blijven geven.

Als de zon de grond goed heeft verwarmd,
kunt u zeker eind april de zomerbloemen
in de volle grond zaaien.
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V-^At'^* BRUNSSUM_, (OP de Vos) ==|M^L ’ 159.000-k.k.
■k Hallvnjstaand goed on- E

__\ a* I derhouden woonhuis ——-~_ hA_ja| I met cv. Ind : hal. toilet.__ I I woonkamer met parket- __\I vloer + open haard ~~
I (nieuw), tuin + garage __"~~ :' ' * 'MM^^^^i—i 1e verd.: 3 slaapkamers __

2 + badkamer. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezotrap.
__— Aanvaarding: augustus 1990.

5 HEERLEN-NRD =
■■M^^ Woonhuis met cv en __\■ garage. Ind.: hal. woon- :

-fl kamer 7.20 x 3.60, keu- ;
j^^J&J H ken' ,erras + ,vin 9ara" ——_~ I I ge 1e verd.: 3 slaapka- __

__" I ■ mers + badkamer. 2e ~~
jP^J I verd.: zolder te bereiken __)

WmtÊÊÊt I via vaste trap. Aanvaar- ~~
ding in overleg.

HOENSBROEK_ __^_^_J_^mm___ ’ 117.500-
-w—igs_— Halfvrijstaand woonhuis E

met cv. Ind.: hal. toilet, __^— ■ ■**»'.! g» J woonkamer 7.50 x 3.80, 2
'-■-ir *- I moderne dichte keuken SSS— jj I mcl. apparatuur, tuin - :

I berging. 1e verd.: 4 __\I slaapkamers + badka- 222~~ _^—WÊÊÊÊÊÊ__WÊÊÊÊ__WÊ^& mer. 2e verd.: zolder- 555
222 ruimte, te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

E > %"" <t__\ KLIMMEN== CJvM: JjE ’ 450.000-k.k. !=?—— '"^mi_^_^^^^^^^^_^^ Op een 1e klas lokatie —— ____ 9 een vrijstaande semi- 222—— i I bungalow. Ind.: royale __— | I entree met fraaie trap- 222
_WB partij, woonkamer ruim SSS—— | s 47 m 2. dichte keuken met 222

■ kastenwand. bijkeuken. ;
__\ « If'iM' üaat.TiM I inpandige garage. 2~_— slaapkamers - badkamer, terras + tuin onder architectuur ~~

2 aangelegd. 1e verd.: 2 royale slaapkamers + zolderruimte. __"
522 Aanvaarding direct.

■ LANDGRAAF 222
Ata^^_ (Übach over Worms) ——ffl ’ 157.500- k.k. =S^_^_W lh| Halfvrijstaand woonhuis __"

~— ~ JW [ILsLJ I met cv. en garage. Ind: 222~~ JÊKêU 9HH hal' ,ol'et' woonkamer 222— I I met 'i-open keuken 40 222
B-w-*»S I m2' 'erras + tuin ±20 m 222BiiJm^J I diep. garage met zolder __"— )_^_^_^/_j_^_^_^_fg_^_\ goo x 335 le ver(j . 3 _—

2 slaapkamers + badkamer 2e verd : zolder metdakkapel, bj. _^~~ 1981 Aanvaarding in overleg.

%___________% WITTEM (Partij)
ltg_ I ’ 259.000- k.k.

I Halfvrijstaand herenhuis 222
W_^_^—^mÊ\,___t& met blijvend vrij uitzicht ~

222 k. JH I (achter). Ind.: soul.: kei- —_È_^g ■ der Beg. gr hal, woon- —■ kamer met '/2-open keu- —■ ken ±60 m 2,serre 800 x 222
■ 3.00, garage 7 00 x 3.00, 222— ~~~^—~~~~~^—~~~m_m t ujn +30 m diep. ie SBS__ verd.: 3 slaapkamers resp 21 m 2, 16 m 2en 10V2 m 2, badka- 222

222 mer met ligbad, douche, 2 vaste wastafels en 2e toilet 2e ~~
~~ verd: zolderruimte 1-1 slaapkamer. Aanvaarding in overleg. 2

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken
" Woningen " Verzekeringen

|ij^kelaardij^ _|

■|| Hoolstraat 42. Voerendaal
i NVM umr-rm^rrrKT-rrw-Tmmm =Wa*ll*aBJ I IW Ft^^Il i~—M _T*Yj^_mJ_l

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HOENSBROEK-WEST

/Mm.. ■
\

ma_.
_m *&m

Hoensbroek biedt haar inwoners alle nodige
faciliteiten. Naast het sterkvertegenwoordigde
onderwijs en een meer dan plaatselijk
koopcentrum, heeft de gemeente ook op het
gebied van sport en recreatie van alles in huis:
2 sporthallen, sportvelden, een zwembad, een
visvijveren het bekendekasteel waarregelmatig
tentoonstellingen, muziek- en
toneeluitvoeringen plaatsvinden.

In Hoensbroek-West heeft het Abp
112 flatwoningen in 4 typen gerealiseerd.
Verdeeld over 6 blokken zijn er 2- en
3-kamerwoningen gesitueerd.
De 2-kamerwoningenzijn op begane
grondniveau gelegen. Deze woningen hebben
een ruime woonkamer met een open keuken,
één slaapkamer, een badkamer met ligbad en
vaste wastafel, een groot terras op hetzuiden en
een separate berging. De isolatie is optimaal, de
afwerking is degelijk.
Met name de kleine huishoudens vinden hier
praktische en luxe huisvesting.

Huurprijzen vanaf’ 542,90 per maand
(excl. servicekosten).

/ /v. Valkenburgerweg 25A
6411 BM Heerlen.

NbUU Telefoon 045-710909.

/têiSur]

Publikatie iaii-ii.l Algemeen burgerlijk pensioenfonds

1 BEDRIJFSPANDEN
BRUNSSUM
* Winkelstraat, goed gelegen winkel-

pand te koop. Voor vele doeleinden
geschikt. Opp. winkel ca. 80 m 2.
6 garages. Boyenwoning.
Prijs n.o.t.k.

HEERLEN
* Te huur gunstig gelegen winkelpand

in Centrum-Heerlen. Opp. 100 m 2.

Huurprijs’ 33.600,- per jaar

* Nabij centrum moderne kantoorruim-
ten te koop. Begane gr.: hal, receptie,
wachtruimte, 3 kantoren. 1e verd.: 6
kantoren, toiletgroepen en pantry.
Eigen parkeerterrein.

* Centrum.
Royale kantoorruimten 190 m 2in
modern gebouw, op herkenbare lokatie.
Parkeerfaciliteiten aanwezig.
Huurprijs’ 160,- per m 2per jaar
excl. B.T.W.

* Centrum.
Kantoorruimten ±77 m 2, verdeeld
over 3 etages. Zolder/archiefruimte
± 16m2.
Huurprijs’ 1.100,-- per maand.

* Op het handelsterrein "de Koumen-de
Vranck" moderne bedrijfshal 650 m 2.

2 grote poorten. Parkeerterrein.
Huurprijs op aanvraag.

KERKRADE
* Gunstig gel. en goed onderhouden

winkel-woonhuis. Winkelruimte met
atelier en grote etalage, (tot. 1 50 m 2).
Ruime woning: woonk. 40 m 2, keuken,
3 slaapkamers, badkamer, dakterras.
Koopprijs ’ 170.000,-- k.k.

111STIENSTRA
= —-Z _—Z BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

f- kmËkmwË I// 11ËmW

Luxe appartementen
in hetcentrum van Heerlen

Aan da Laanderstraat/Eikenderweg an Looierstraat (nabil het
station) zijn regelmatig fraaie 3-kamer appartementen tahuur.
Keuza uit ppkppppßi»aW--'^W - IMNP***^
Btypen. ;-Se7g7ng/cVi , il_J 0|
|' 'X2.11rl 11 ,_^ ""''« -BaaVamer I

—* ", ■ ' «^_J^J— keuken /^~~^„., I kmüM_ BJ
slaapkamer slaapkamer
296*184 381x270cm

wponkamer
452/813k 397 cm

Plattegrond \ txwon

De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m.
Huurprijzen vanaf/ 581,95 tot/ 818,- excl./ 120.-aervlce-
koatan par maand.
Informatie/inschrijving:

J^BC Vastgoedbeheer

I Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
tel. 045 - 71 20 40

Jciquincil
ELBEREVELDSTRAAT.

I ATM, '. =, ■^*S*--^-a== 3»»Baii.C^PL»>

I Op deze mooie lokatie, vlakbij de Heerlenersteen-
I weg worden 1 8 fraaie premie - A - woningen
I gebouwd. Deze woningen zijn goedkoper dan
I huren en blijvend betaalbaar. Ze zijn royaal
I van opzet met een hal, woonkamer van 8,80 m,
I keuken en mooie tuin. Op de le verd. zijn
I 3 slaapks., en een badkamer. Op de 2e verd. is
I een royale zolder. Kortom, beslist de moeite
I waard! Door de uitstekende nieuwe premie - A -
I regeling blijft de woning voor u betaalbaar.I VOORBEELD:I Koopsom + kosten ’. 138.500,-
I Subsidie (max.) ’. 41.000,-
I Hypotheek * ’. 97.500,-
I Bij 30 jaar vaste rente, een maandlast van ca.I ’. 575,- p/mnd*.
I * (afhankelijk van uw inkomen)
I Bel voor meer informatie en documentatie

■aquinal
I. Makelaardij 0.G., Taxaties fflP^|fe)

Hypotheek-adviescentrum p»y Jf^
Ruys de Beerenbroucklaan 28 1■ Heerlen BlflWA óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WV

045-715566 UkelaarJ

VALKENBURG
Fraai getegen HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en ruime tuin (vrij uitzicht voor en achter). Ind.: hal,
mod. keuken, woonkamer in L-vorm (ca. 45 m 2), 4
slaapks., badkamer, bergzolder, ’ 185.000- k.k.

SCHIN OP GEUL
Uitst. onderhouden HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-
c.v., zonnige tuin en ruime berging (mog. garage). Ind.:
hal, mod. inbouwkeuken, fraaie living in L-vorm. m. open
haard, speel/werkkamer, 4 ruime slaapks., badkamer m.
ligbad en 2e w.c, zolder, ’ 198.000-k.k.
HEERLEN/RAND CENTRUM
Goed gelegen VOOROORLOGS HERENHUIS met gas-
c.v. en ruime indeling. Voor vele doeleinden geschikt (kan-
toor, praktijk, belegging, privé), ’ 189.000-k.k.
GEULLE/BROMMELEN
Prima onderhouden VRIJSTAAND LANDHUIS met gas-
c.v., dubbele inpandige garage en grote tuin (ca. 800 m 2).
Ind.: ruime hal, grote woonkeuken met eiken installatie,
woonkamer m. open haard + antiek eiken parket, 2 grote
slaapks., badk. m. ligbad en 2e w.e. Mog. voor 2e slaapk.

’ 295.000- k.k.

MARGRATEN/HONTHEM
Rustig gelegen RIANT LANDHUIS met grote tuin (ca.
1380 m 2) en paardestallen. Ind.: grote hal, mod. inbouw-
keuken, riante living met open haard, vide en entresol (tot.
opp. ca. 100 m 2), 4 slaapks. + badkamer. Extra logeerka-
mer en werkkamer met eigen ingang en sanitairunit. Prijs
en aanv. in overleg.

Te koop
Geleen, Valderenstraat

Halfvrijst. woonh. met kelder en tuin. Ind.:
hal, m.k., toilet, woonk., keuken, bijkeuken
en serre. 1e verd.: badk. met douche, overl.,
bergk., 3 slpks., vliezotrap naar zolderverd.
Het pand is voorz. van een c.v.-inst.
Vraagpr. ’ 118.000-k.k.

Te huur
Geleen, appartement

met berging. Ind.: hal, badk. met douche en
toilet. Woonk. met open keuken, 2 slaapks.
Huurpr. op aanvraag.

ASSURANTIËN
j__mm Nachtegaalstraat 91, 6165 BK geleen

tel. 04490-40955

Openingstijden:
zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m vr.
8.30-17.30 uur. 6 is?

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

Bij deze nodigen wij u uit op onze stand op de
NMB WONINGMARKT van heden, zaterdag 31
maart, in de HANENHOF te GELEEN. U wordt
verwacht tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang
is geheel gratis.
Vrijblijvend verstrekken wij u informatie over allerlei
„woonzaken".

O bert
schreurs
makelaardij o.g. b.v.

Rijksweg Noord 77, 6131 CX Sittard
tel. 04490-27888 6438

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.

__Wm>^^_ Inlichtingen, verkoop: 57488_^_^_^^^ van maandag t m vrijdag__m^T van 9.00-17.00 uur en

■ 's zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

<NSv DICKROSBACH
H ONROEREND GOED

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619

I
HOENSBROEK
Uitstekend geïsoleerd, geschakeld woonhuis met carport.
Ind.: woonkamer, keuken, badkamer, 4 sip.kamers, zol-
der, berging en tuin.
Vraagprijs: 135.000,-k.k.

OIRSBEEK
Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garage
en cv. Ind.: woonkamer, keuken, bijkeuken, kelder, 3
sip.kamers, badkamer, zolder, tuin en terras.
Vraagprijs: ’ 135.000-k.k.

EYGELSHOVEN
Zeer goed geïsoleerde,ruime split-level-woning. Ind.: gro-
te garage, bergruimte, ruime woonkamer, keuken, 3
sip.kamers, badkamer en tuin.
Vraagprijs ’ 130.000- k.k.

BRUNSSUM
Goed gelegen perceel bouwgrond. Totale oppervlakte
±680 m 2.
Prijs: legen elk aannemelijk bod.

HEERLEN-NOORD
Perceel bouwgrond, totale oppervlakte 230 m 2of 360 m 2.
Prijs: op aanvraag.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen gelieve u
contact op te nemen met ons kantoor, maandagt/m zater-
dag van 9.00 - 18.00 uur.

BEEK (L).
Notaris J.N. Sluypers te beek (L)

I zal op donderdag 5 april 1990 des namiddags 15.00 uur in
I het hotel Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek (L), t.v.v.
I zijn principaal, krachtens art. 1223 BW., in één zitting en bij
I 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), te1.'04490-79000.

LANDGRAAF
DE NOTARISSEN J.L.TH. OOSTWEGEL EN

MR. P.W.H.A. RITZEN

TE

KERKRADE-WEST
zullen op donderdag 12 april a.s. des namiddags om 15.00
uur in café H. Simons, Kerkstraat 16 te Übach over Worms,
gemeente Landgraaf, op grond van artikel 1223 van het
Burgerlijk Wetboek

PUBLIEK BIJ OPBOD EN AFSLAG VERKOPEN V

GEMEENTE ÜBACH OVER WORMS:
Winkel-woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond,
erf en tuin, staande en gelegen aan de Kerkstraat 37 te

■ Übach over Worms, gemeente Landgraaf, kadastraal be-- kend als Gemeente Übach over Worms, Sectie B nummer
3847, groot twee aren en vier en zeventig centiaren.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de
koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 1 juni 1990.

Van toepassing zijn de AVV van 1987 met inachtneming
van de in de akte opgenomen afwijkingen.
Bezichtiging: in nader overleg met genoemd notariskan-
toor.
Nadere Informaties: ten kantore van voornoemde notaris-
sen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-
-411945.

61212______________________________________
I

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".

Centrum Valkenburg
Te huur aangeboden

winkelruimte geschikt
voor boetiek

koffie-shop, bistro etc. 100 m 2
toiletgroep 35 m 2
6 appartementen

Voor informatie 045-714598.

I 8.5% AANVANGSRENTE I
bieden wij, voor het eerste jaar op onderstaande
panden bij 'n spaarvast hypotheek.

Übach over Worms, Sloterstraat 82, goed
onderhouden eengezinswoning met cv., gr. tuin,
2 slpkrs., ’82.500,- k.k.

Brunssum - Jupiterstraat 37, mooi gelegen
woning, voor- en achtertuin, 3 slpkrs., deels
dubbel glas, mooie keuken.
Bij 100% financ. netto maandlast ca. 675,- p.mnd.

WIJMAN & PARTNERS VASTGOED
SCHELSBERG 149 HEERLEN. TEL.: 045-728671

61253

In
mini ——L^—LL

Meerssen U
Riante serviceflat in huize De Herkenberg, met o.m.
2 slaapkamers en loggia met mooi uitzicht (zuid).
Sp. te aanvaarden. Mogelijkheid van gedeeltelijke
of algehele verzorging. Prijs ’ 295.000,-.

Valkenburg a/d Geul
Op goede stand en goed bereikbaar gelegen, rui-
me representatieve vrijstaande villa met inpandige ■garage en met aansluitend praktijk/kantoor c.g. ex-
tra woonruimte. Prijs ’ 460.000,-. -^
Schin op Geul
Uniek gelegen vrijstaand huis met prachtig uitzicht,
mooie tuin met vijver, garage en tuinberging, op
loopafstand van NS-station. Het pand bevat o.m.
prov.kelder, woonkamer, tuink. en keuken; 1e verd.: badk. en 3 slaapk.; 2e verd.: vaste trap, zolder met
mogelijkh. van kamer.
Hulsberg
Aalbekerweg
Gemoderniseerd halfvrijstaand type landhuis met r
vrijst. garage, tuinhuisje en tuin, met o.m. kelder, 1
woonkamer overgaand in eetkamer, keuken; 1e
verd.: 3 slaapks. en badk. met ligbad, wastafel, toi-
let en bidet; 2e verd.: zolder/mansardekamer.

g.m.h. pröppere
e

Makelaardij-beëdigd taxateur o.g. lid NVM ;,
Wehryweg 25, Valkenburg a/d Geul jl

tel. 04406-15010 of 13246 zat. v. 10-13 u. Ji

BOUWTERREINEN
HOENSBROEK °

Heerlerweg -),
Rustig en goed gelegen

Geschikt voor '*vrijstaande woningen en bungalows I
iePerceelsoppervlakte vanaf ca. 500 m 2 j

Prijs per m2: ’ 102,- k.k. *
LANDGRAAF K

Hoefveld
Rustig en landelijk gelegen bouwkavels met ir

prachtige vergezichten i
Oppervlakte vanaf 1.000 m 2p

Prijzen vanaf ’ 136.275,- mcl. B.T.W. e
Taxaties, . t-

makelaardij 0.g., |^k 11;
hypotheek-advlescentrale j^j^k (J

Maandag tot en met vrijdag I |^^
van 9.00 lot 19.00 uur ■ |^^ K

Ook 's zaterdags ■ |^k
geopend van ■ |^^

9.00 tot 17.00 uur |^^. f\

Heerlenseweg 22, k|J I |^k ~6371 HS, Postbus 31193 ""jjj ■6370 AD Landgraaf -■—M |^^

PkkCC makelaardij b

m_WÊ——w*t_m_)_wm*u
81221 '1 Vi

'.t

Daalt de rente ï
Nog niet, maar u kunt er met een gerust hart op :
wachten.
NU 8.8% 2 jaar rentevast, met de
mogelijkheid op elk moment kosteloos om te
zetten naar 5, 7 of 12 jaar vast. Bel rechtstreeks
ook gedurende het weekend, onze
hypotheekadviseur, de heer Wetsels, tel.
045-440731.

lil STIENSTRA
_=_=J§? HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN —_

*-"
TE KOOP

Te Limbricht gelegen hoekwoning. Bev.ke'
woonk., keuken, serre en berging. 3 slpks., was
badk. m. ligbad en 2e toilet, zold. Totaaloppervl. 3
m2. Prijs n.o.t.k. \

TE HUUR
Te Sittard, goed gel. a.d. Engelenkampstr. 63-^
WINKEL/KANTOORRUIMTE groot ong. 165 m 2
mi Offermans B.V.
afd. onr. goed, tel. 04490-40535.

/£X PAUL\Slj SIMONS
\_.A_W MAKELAARDIJ BV

ASSURANTIËN TAXATIES ,
HYPOTHEKEN-nNANCIÊN'

EURORAWEGZUID 214 ÜBACH OVERWORMS
Brunssum
Op goede stand en rust. gelegen ruim halfvrijs'-
woonh. met gar., cv. en tuin. Ind. o.a. T-woonk. me' |
parket, keuken met moderne luxe install., 2 ruimj|
slpks., 1 kleinere slpk., grote badk., via vaste traP
naar zold. met 4e slpk. en cv.-ruimte. Pand is dege'
lijk gebouwd en goed afgewerkt. Prijs ’ 179.000.'
k.k.

Übach over Worms j_A
In goede woonwijken jM
rust. gelegen half- tvrijst. bungalow met«fefabW'iflfli '_W_wk
garage en tuin. Ind.K HJf^
ken, 3 slpks. en bad-
kamer. Vernieuwd ■*
zijn: dak, kozijnen en cv.-ketel. Vr.pr. ’ 170.000'
k.k.

Schaesberg
Halfvrijst. woonhuis met gar., cv. en tuin. Ind. o>
hal, woonk., open keuken, 4 slpks. en badk. Gehe'
pand heeft rolluiken en is goed onderhouden. Prl'
’ 142.000,-k.k.

Op zaterdag zijn Wij bereikbaar van 10.00 t 0
13.00 uur.

§ 045-318183

Zaterdag 31 maart 1990 " 52



Van onze rtv-redactie

ILARICUM - De TV-dok-
?r Ferdinand Zwaan heeft
en bliksemcarrière ge-
laakt op het TROS-
cherm. Na vijf maanden is

(*e TV dokter een instituut
eworden waar een groot
antal Nederlanders weke-
jks over praat, waar co-. amnisten hun rubrieken

—lee vullen en hij is een per-
soonlijkheid geworden met_ lic veel journalisten graag
jttns willen praten. De huis-"ts uit het Noordhollandse

orp Heerhugowaard ge-
iet van het succes van.zijn
Medische rubriek, maar
weigert interviews te geven
f in talkshows te verschij-
ien. Hij wil geen 'Bekende
federlander' worden, maar
'ij wil uitsluitend als huis-
fts bij televisie-kijkers
huiskomen. Daarvoor ge-
buikt hij het TROS-
pherm. Voor één keer
laakte Ferdinand Zwaan
en uitzondering. Een ge-
prek met een innemende
Han die wars is van alle
oorten franje.

ie TV-dokter is een heel leuk
fogramma om te maken. Ik hou
Van om informatie bij de men-
■n thuis te brengen op een hele
rnpele maar uiterst nuttige ma-

k ier. Voordat ik als TV dokter
■erd uitgekozen, was ik thuis al
H^zig met het schrijven van een
Wort script voor een tv-program-
ia. Ik vond het namelijk een

Wie rare zaak dat de medische
Wereld zelf zo weinig initiatief
■*onde om zelf daadwerkelijk

in een medisch informatief pro-
te maken. Ik had de in-— ruk dat het medium televisie

i (et voldoende, op een enkele
I itzondering na, werd benut om

daadwerkelijk iets mee te
)p Jen. Ik denk dat veel medici

igst hebben voor dat medium.
H heeft me verbaasd dat de

" TV-dokter
Ferdinand
Zwaan: „Op
scholen wordt
nauwelijks iets
gedaan aan
algemene
gezoyidheidsleer

Kijkcijfersvoor’TV-dokier’ Zwaanadembenemendhoog
’Lieverhuisartsdan

een bliksemcarrière’
heb aanbiedingen gehad voor
meer presentaties. Ik denk daar
niet over. Ik moet gewoon huis-
arts blijven onder alle omstan-
digheden en wens mij daar niet
vanaf te laten brengen. Het is ook
een voorwaarde dat je huisarts
bent om de TV-dokter spotjes
kunnen maken. Ik vind die
spotjes een hele goede zaak. Als
je de goede zaak dient, zul je al-
lerlei aanlokkelijkheden niet aan
moeten gaan. Ik heb het ook niet
nodig. Als 48-jarige zit je niet
meer te springen om dat soort
kansen. Ik ben blij met de TV-
dokter omdat het nuttig is. Ik zit
niet te wachten op een ander-
soortig programma met toeters
en bellen. Bovendien weet ik ze-
ker dat als ik uit mijnvak zou tre-
den om me uitsluitend met tele-
visie bezig te houden, over twee
jaar opgebrand zou zijn. Dan ben
ik niet meer geloofwaardig. Juist
die combinatie van de TV dokter'
die een echte huisarts is, maakt
de uitzendingen zo goed. Ik wil
die voeling met de basis houden.
Met de mensen in de straat, met
de patiënten in de praktijk, met
je collega-artsen. Als je dat con-
tact kwijt bent, is het gebeurd
met de geloofwaardigheid."

Als Ferdinand Zwaan zijn bood-
schap via het scherm overbrengt
schuwt hij meestal een stuk vi-
sualisatie niet. Zo zagen we hem
al met zijn blote voeten in een
bak warm water zitten (tegen
wintertenen), hangen boven een
bak dampend water (bij ver-
koudheid) en in een plastic zakje
blazen (bij hyperventilatie).
Wordt dat stukje televisie Zwaan
opgelegd of gebeurt dat uit vrije
wil? producente Edith Brinkers
zegt lachend: „Wij hoeven Ferdi-
nand niet te dwingen. Meestal
moeten we hem juist remmen.
Hij is voor alles in." Zwaan be-
aamt dat. „Ja hoor, als het de
zaak goed doet, schuw ik niets.
Zo weet ik nog heel goed dat ik
eens een bevalling moest doen
bij een boerin thuis. Ik kwam
daar als jonge huisarts binnen,
zag de vrouw op een totaal door-
gezakt bed liggen en toen ze mij
zag, beviel ze van schrik in n klap
van haar baby. Ze scheurde ech-
ter iets in en ik moest hechtingen
aanbrengen. Dat ging dus niet
omdat ze in een soort kuil lag.
Toen heb ik haar man onder het
bed laten kruipen en hem met
zijn billen haar billen omhoog la-
ten drukken. Ik heb prachtige
hechtingen gemaakt. Ik hou van
improviseren."

Hoewel Zwaan dus niet mee-
werkt aan publiciteit wordt er
veel over hem geschreven en ge-
praat. Raken die vaak cynische
opmerkingen hem persoonlijk?
„Mijn dochter spaart alles wat er
over me wordt geschreven. Ik zit
er niet mee. Zolang er maar over
je wordt gepraat is het een teken
dat mensen niet om je heen kun-
nen. Bovendien zijn het vaak
journalisten die me de simpel-
heid verwijten. Zij weten dus
niet welk een onkunde er onder
de mensen leeft. Ik maak het
toch dagelijks mee. Ik kreeg
laatst nog een kaart van een heel
bejaardentehuis. Die oudjes lie-
ten me wéten: 'Lieve dokter, ga
zo door met jeprogramma. Voor-
al onze kinderen en kleinkinde-
ren steken er zoveel van op.' Ik
weet zeker dat ze gelijk hebben.
De jeugdvan tegenwoordig weet
ook bijna niets van de meest
voorkomende ziektes of kwalen.
Op scholen wordt nauwelijks
iets gedaan aan algemene ge-
zondheidsleer."

Sinds Zwaan als TV dokter zijn
intrede heeft gedaan is de be-
langstelling voor zijn persoon
groot geworden. Belemmert die
bekendheid nu zijn werk als
huisarts? „Nee absoluut niet.
Mijn patiënten hebben er ook
geen moeite mee. Er was een
heel klein aantal dat dacht dat ik
nu niet of slecht bereikbaar zou
zijn. Ik heb die mensen uitgelegd
dat ik drie weken per jaar mijn
praktijk door een vervangende
huisarts zou laten waarnemen en
verder elke dag tot hun beschik-
king sta. Ik laat me tijdens mijn
werk ook echt niet storen door
anderen dan mijn patiënten.
Mijn patiënten betrek ik ook best
in het tv-werk. Ik vertel hen over
de studio en ben ook vast van
plan een keer een bus te huren en
met patiënten naar Hilversum te
komen."

Ik probeer onwetendheid en dus
ook vaak angst en paniek weg te
nemen. Ik schrijf samen met een
collega de grove tekst voor
iedere uitzending en die wordt
dan door een tekstschrijver be-
werkt. Schrijven is niet mijn vak,
dus dat laat ik graag aan anderen
over. Die tekst wordt dan uitein-
delijk beoordeeld op inhoud en
stijl door de adviesraad van de
stichting gezondheidspromotie
waarin zitting hebben de Vereni-
ging van Nederlandse Zieken-
fondsen en de landelijke huisart-
senvereniging."

Kijkcijfers
De kijkcijfers van de TV dokter
zijn iedere week weer adembene-
mend hoog. Is dokter Zwaan zelf
ook blij met die cijfers? „De
TROS stuurt mij die cijfers altijd
op. de eerste paar keer begreep
ik helemaal niet wat al die cijfers
betekenden, maar daar ben ik nu
wel achter. Natuurlijk is het fijn
dat het programma goed wordt
bekeken en gewaardeerd. Je pro-
beert zoveel mogelijk mensen te
bereiken en dat lukt dus aardig.
Ik hoop er nog jaren mee door te
gaan. Ik heb in ieder geval nog
een lijst met onderwerpen klaar
liggen die nog niet eens uitgeput
zal zijn als ik al twintig jaarin een
bejaardentehuis zit."

Geloofwaardig
„Ik geniet van mijn vak en zou
dat ook nooit wilen inruilen voor
meer televisiewerk. Zeker, ik

laatste tien jaar heel veel infor-
matie via het scherm wordt ge-
boden aan kijkers. ledere vak-
groep heeft gebruik gemaakt dat
dat medium, behalve de medi-
sche wereld. Men was altijd be-
reid mee te werken aan program-
ma's die door niet-medici wer-
den bedacht on gepresenteerd,
maar zelf werden er geen initia-
tieven ontplooid."

tijd in voor een geintje."
Zwaan zelf weet nog dat hij door
zijn waarnemer op de adverten-
tie werd geattendeerd. „Ik rea-
geerde eigenlijk iets te laat, maar
mocht toch mee doen aan de
screentesten. Ik ben heel blij dat
ik de stap heb gezet, want ik
merk dat de formule van de TV
dokter werkt. Ik denk dat de
kracht schuilt in het feit dat ik
een positieve boodschap mag
brengen. In de persoon van TV
dokter behandel ik dagelijkse
problemen en kwalen die men-
sen vaak zelf kunnen bestrijden.

Verlrouwen
De huisarts uit Heerhugowaard
is door de producenten, Gerrit

Visscher en Edith Blinkers, van
de TV dokter uit tientallen kan-
didaten gekozen. Edith Blinkers
zegt zich enorm gelukkig te prij-
zen met Zwaan. „We hebben
tientallen aanmeldingen van
huisartsen gehad toen we een ad-
vertentie in Medisch Contact
plaatsten. Ferdinand en een an-
dere huisarts bleven als twee
beste persoonlijkheden over. We
hebben uiteindelijk voor Zwaan
gekozen omdat hij precies de uit-
straling voor de camera had die
we zochten. Hij wekt vertrou-
wen, is een autoriteit en toch al-

*an onze showpagina-redactie
ÜLVERSUM - „Ik heb

carrière", zegt Jan ten
taopen. „Als je praat over

carrière, dan hoop je op
en dat soort din-

en. Dan heb je een bepaal-
'e lijn in gedachten. Dat
|6b ik niet. Ik schrijf al vijf-
".^twintig jaar liedjes en die
petjes komen nu wat meer
ï* beeld voor anderen. En

krijg ik leuke reacties
% Maar om nou te zeggen:
; ben bezig met een zang-

Nee. Ik heb niet
et plan om hier te begin-en en daar te eindigen."

Nieuwe speelfilm met
Monique van de Ven

" Monique van de Ven
neemt in de nieuwe
Nederlandse speelfilm
'Romeo' de rol van Arme
voor haar rekening.

ven. En de muziek van al die
nummers is prachtig. Er is niet
aan commercie gedacht en het is
allemaal heel subtiel en waar-
heidsgetrouw geproduceerd."Jan ten Hoopen mijdt

de show-business

’Diestresshoefiknielinmijnleren’
Doorbraak
Het heeft lang geduurd voordat
de nu 44-jarige Jan ten Hoopen
bekend werd. Pas twee jaargele-
den kwam de landelijke door-
braak. Met zijn optreden in het
televisieprogramma Showmas-
ters won hij de eerste prijs en
daarna kwamen de aanbiedin-
gen: een LP, een eigen radiopro-
gramma, een tv-show, diverse
gastoptredens. Ten Hoopen
denkt met gemengde gevoelens
terug aan Showmasters: „Het
was een ramp, in diezin datje die
hele lading van de show-busi-
ness in je strot geduwd krijgt. Ik
vind: er bestaat geen show. Dat is
een illusie. Het zou leuk moeten
zijn om er mee te kunnen spelen,
maar het gewicht is zo groot dat
er een hoop mensen aan onder
doorgaan. Geld, kijkcijfers, weet
ik veel, er komen zoveel dingen
bij die niet meer leuk zijn."

„Er waren ook wel een paar leu-
ke kanten. Zoals het onderlinge
contact, dat was gaaf. En even de
vrijheid voelen om te doenwat in
jeopkomt en zo. Maar die stress
erbij vind ik niet nodig, dat hoef
ik niet in mijn leven. De stress
om een showprogramma te ma-
ken en dan de volgende dag kij-
ken wat de kijkcijfers zijn. Dat is
allemaal zo vreselijk onbelang-
rijk."

HEERLEN - Medio
april gaat in tal van bio-
scopen in ons land de
nieuwe Nederlandse
speelfilm 'Romeo' in
roulatie. Hoofdrolspeel-
ster is opnieuw Moni-
que van de Ven, voor
wie dit inmiddels de
vijftiende rolprent is.
De destijds aan de To-
neelacademie van
Maastricht afgestudeer-
de actrice neemt in 'Ro-
meo' de rol van Arme
voor haar rekening. Sa-
men met Mathijs (de ac-
teur Johan Leysen) ver-
heugt zij zich tijdens dit
verhaal op de geboorte
van haar eerste kind.
Tijdens de zevende
maand van de zwanger-
schap blijkt echter dat
hun baby niet levens-
vatbaar is. De bevalling
moet voortijdig worden
opgewekt. De nacht van
Romeo's geboorte
wordt dan een nacht
van vreugde en droefe-
nis. Geboren worden en
sterven. Welkom en af-
scheid op hetzelfde mo-
ment.
Arme en Mathijs probe-
ren, elk op hun eigen
manier, het onbegrijpe-

nis koestert aan zijn in
de oorlog omgekomen
zoon. Arme's vechtlust
keert terug en ze doet
een laatste poging de ij-
zige barrière tussen
haar en Mathijs te over-
bruggen.

lijke te verwerken.
Arme tracht haar dode
kind een plaats in haar
leven te geven, terwijl
Mathijs hem uit zijn
berinnering probeert te
bannen. Ze raken zo
geïsoleerd in hun ver-

driet, dat er een ernstige
verwijdering tussen
hen ontstaat. Wanneer
deze verwijdering op
een hoogtepunt is geko-
men ontmoet Arme een
lotgenoot. Dat is een va-
der die de nagedachte-Anders

Sjtt is dus duidelijk: Jan ten
,°°pen plaatst zichzelf buiten
Hl kringetje van de vaderlandse
v^Ten die zo nodig aan de top
,j°eten stralen. Hij gaat zijn
J>en weg. Niet alleen als zanger,
O-als theaterman, presentator
jbinnenkort afgestudeerd kin-
jjrPsycholoog.'Allemaal taken

Le hij naast elkaar wil blijven
)|er>. Symbolisch: „Het zijn
j^ten, struiken of muurbloe-
jj^f die ik water geef. Ik zal al-J 1 liedjes blijven schrijven, ik
ik a'tijd op het toneel willenlj?an en ik zal me altijd bezig
k» en met de gevoelskant van

bestaan, waar psychologene te maken hebben."

(ADVERTENTIE)

Natuurkunde _na.de HTS I
Het HTS-diploma (bijna) op zak? Denk dan eens aan een
vervolgstudie Natuurkunde aan de universiteit. De Katholieke I
Universiteit Nijmegen biedt een verkorte opleiding (2,5 jaar)
voor afgestudeerde HTS-ers Technische Natuurkunde.
De verkorte opleiding omvat onder meer: laserfysica,
halfgeleiders, vaste stoffysica, informatica, biofysica,
hoge energiefysica.

Meer weten? Er is een informatiemiddag op woensdag
18 april om 14.00 uur.
Voor inlichtingen en aanmelding: dr. J. ter Meulen,

I 080-613022 of 612025, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen.

Katholieke Universiteit Nijmegen
j^ m\ Faculteit der Natuurwetenschappen

" Jan ten Hoopen (44): „lk wilwel een theater-restaurantje
zoals Dorus vroeger had."

Er is ook een nummer over een
geestelijk verwaarloosd jongetje.

Muziek
"nteel staat de muziek even

yde voorgrond. Zojuist is het
Jü de solo-album van Jan ten£ °Pen verschenen: 'Wat ik zeg-
i?h wou. Een album met veer-
is), gevoelige Nederlandstalige
i<,Jes. waaronder het allereerste
lt Je dat hij schreef. „Toen wasie 'egentien jaar oud. Dat liedje
Ij V- Ik wou dat ik een kind had.. n°g steeds geen kind,
\,/}r ik heb wel dat gevoel alC*1 erg lang."

En weer een ander liedje gaat
over een jongetje dat zelfmoord
pleegt. Voor Jan ten Hoopen zijn

Maastrichtse
regisseur

op Friese tv

„Ik zou wel een ander soort pro-
gramma willen doen. lets wat
van mezelf is. Een theater-restau-
rantje, zoals Dorus vroeger had,
met grote sterren die praten met
andere grote sterren, maar dan
over gewone dirtgen. En wat lied-
jes ertussen. Niet geënt op show,
maar gewoon mensen die laten
zien dat ze een beetje leuk leven.
En als je een gefrustreerde ster
bent die niet leuk leeft, dan kom
je niet in mijn programma."

LEEUWARDEN - In het tv-pro-
gramma van Omroep Friesland
is zondagochtend om 11.30 uur
via Nederland 3 een uitvoerig
portret te zien van de in de Voer-
streek geboren Maastrichtse re-
gisseur Guido Wevers. Deze
neemt aan het eind van dit thea-
terseizoen afscheid van het Frie-
se beroepstoneelgezelschap
'Tryaten'. Wevers was als thea-
terregisseur vele jaren verbon-
den aan dit gezelschap en de
Friese acteurs en actrices waren
in die periode zeer ingenomen
met dezeLimburger.

dat geen bijzondere onderwer-
pen. „Ik breng niets specifieks.
Het is een bepaald gevoel, iets
wat me pakt en dat verwerk ik
dan in een liedje. Misschien kan
ik daarmee het gevoel doorge-

Jan ten Hoopen wil ook wel weer
het theater in. Maar hij weet nog
niet hoe, wat en wanneer. „Ik zie
wel, ik begin eraan als ik zin heb.
Ik ga zon programma niet plan-
nen. Nogmaals: het is geen car-
rière. Daar doe ik niet aan. Ik
maak mooie dingen, ik doe wat
in mij opkomt. Een boek, een
plaat, een gedicht, een musical,
alles is mogelijk."
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rechte veroordeeld worden en Troel-
stra een gevangenisstraf oploopt.

22.16 100 Meesterwerken. Culturele
serie over beroemde schilderijen.
Vandaag: De verwoesting van Jeru-
zalem door Titus, van Wilhelm von
Kaulbach.

22(32 Studio sport.
23.00 ""Journaal.
23.11 Studio sport. Vervolg.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique

19.25 Heilige koe. Auto- en motorma-
gazine.

20.00 (TT-l-«»)Journaal.
20.27 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Party-time vader. Ja-
net is een oud-patiënte van Harry die
hem vraagt parttime vader voor haar
kind te zijn. Maar Harry heeft traditio-
nele ideeën over ouderschap.

21.00 ""Nederland muziekland. Mu-
ziekprogramma uit Volendam. Pre-
sentatie: Erik de Zwart.

21.50 Veronica Sport. Presentatie:
Maud Coppes en Gerard Wielenga.

22.25 Fire and ice. Amerikaanse te-
kenfilm uit 1983 van Ralph Bakshi.

23.45 ""Moody Blues muziekspe-
cial.

00.15 ""Journaal.
00.20-02.00 Quicksilver. Amerikaan-

se speelfilm uit 1986 van Torn Don-
nelly. De failliete speculant Jack vindt
werk bij de koeriersdienst Quicksilver.
Hij raakt bevriend met het meisje Ter-
ri.

s
10.00 Children's SSVC. Afl.: The U

Ghostbusters. u
10.25 Bananaman. 0
10.35 Land of the giants. Afl.: Fa

mcd. Ie
11.20 Jim'll fix it. Jim is in staat 0

dromen werkelijkheid te doen \M
den. F

11.55 A question of sport. Gepl
senteerd door David Coleman enn
teamcaptains Bill Beaumont en n
Botham. d

12.25 The Waltons. Afl.: The Ek*
ment. h

13.15 Grandstand. Sport. Met veril
gen van de rugby-league, UniverU"
boat race en de paardenraces op e
cot. la

18.05 News and weather. e
18.15 Pop Spot. Mare Page mD

meert over lopende en komende p
videos. a

18.45 Haggard. Nieuwe serie, M.
The bellman. 'c

19.10 The Paul Daniels show. S<3
met meestergoochelaar Paul Dani<3

19.55 Bergerac. Vandaag: EnteK
Cordial. e

20.45 The two of us. Nieuwe sel
Vandaag: No deposit - No return.h

21.10 Yellowthread Street. Afl.: B
gel eyes. la

22.05 Aspel and Company. Nieu3
serie. 6

22.40 Rapido. 0
23.10 News and weather. 0
23.25 Midnight Caller. Afl.: Trash (o

dio. 'o
00.15-00.45 Dave Allen. Humorla

sche uitzending. £

t

% Peter Tuinman in 'DeDream'. (Nederland 3 - 20.44
uur)

BBC Europe
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Het gezicht van Nijika.

16.20 Take 5. Middagmagazine. Pre-
sentatie: Marijke Benkhard, Natascha
Emanuëls, Anita Witzier en Karin
Vlasblom.

17.25 ««Sledge Hammer. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Hammer
wordt geleid door een vrouwelijke offi-
cier die Hammer in de val probeert te
lokken door hem te verleiden.

17.50 (TT)Mijn eerste keer. Jeugd-
programma. Vandaag: 1 april.

18.15 ««Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.00 Family Ties. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: De nieuwe baan.

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 scholen van
de stad de misdaad proberen te be-
strijden. Afl.: De ergste nacht van m'n
leven.

19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

Henny Huisman. (Halve finales.).
21.15 Jaap Aap.
21.30 Murphy Brown. Comedyserie

rond de televisiejournaliste Murphy
Brown. Afl.: Baby liefde.

22.00 Jaws. Amerikaanse avonturen-
film over een gevaarlijke, bloeddorsti-
ge en slimme haai uit 1975 van Ste-
ven Spielberg. Jaws speelt zich af op
een klein toeristeneiland voor de
Amerikaanse kust. Als daar een stu-
dente tijdens het zwemmen verdwijnt
en haar vriend de volgende dag haar
verminkte lichaan op het strand vindt,
zijn de eilandbewoners in rep en roer.
Volgens deskundigen moet het meis-
je zijn gegrepen door een reuzenhaai.
Martin Brody, het hoofd van de politie
van het eiland wil ogenblikkelijk het

06.00 Rete Mia. Italiaans programma
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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 3: Het
zout der aarde.

19.54 Trekking. Van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 ""Avondvoorstelling. Vincent

terug in Arles, impressie van het ma-
ken van een televisiedocumentaire.

20.44 De droom. Friese speelfilm uit
1985 van Pieter Verhoeff. Friesland
1895. Een inbraak in een Friese boer-
derij is de aanleiding voor de zaak
Hogerhuis, waarbij drie broers ten on- 08.25 Today's Viewing.

08.30 Gardeners World. '3
09.00 Public Eye.
09.30 The Late Show. iii
10.10 Byways: Icknield Way. "I
10.40 Nature.
10.10 Arena: The English Rosé. I
12.12 Weather. |i
12.15 Grandstand.
17.05 News and weather.
17.15 Regional news and sport. 3<
17.20 Network East: The Last l»e

gul. Bi
18.05 Jimm'll fix it. &c
18.40 HI-DE-HI. 6c
19.10 Opportunity Knocks.
20.00 Volgens aankondiging. 3i
20.30 Nieuws en Sport. *>l
21.50 Follow your nose. &
22.30 Paramount City. |il
23.00 Nieuws. *

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ""Verstehen Sic Spass? Pro-

gramma met de verborgen camera.
Presentatie: Kurt Felix en Paola.

21.45 "«Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 ooDas Wort zum Sonntag.

Meditatie door Pastor Heike Rohr-
bach uit Kassei.

22.05 Alboin, König der Longobar-
den. Italiaanse speelfilm uit 1961 van
Carlo Campogalliani.

23.40 Cheyenne. Amerikaanse speel-
film uit 1963 van John Ford.

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Eurosport

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 12.

14.00 In Zukunft... Öko-Diktatur?
(Herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 ooLindenstrasse. Serie. Afl.:

Raumaktionen.
17.30 WM-Wissenschaftsmagazin.
18.00 Spurensuche. Documentaire-

serie over de rol van de moderne
techniek bij het oplossen van misdrij-
ven. Afl.: Fallobst.

18.30 High score. Computerspelshow
met Ute Welty.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
20.00 George Gershwin. Portret.
21.30 Sissy Perlinger's Electric Ca-

baret. Popshow.
22.15 Deutsches Theater. Voll auf

der Rolle, 6-delige serie over het to-
neel. Afl. 5: Voll auf der Rolle.

22.45 Philosophie heute. Erich
Fromm, portret van deze filosoof.

23.30 Jazz vor Mitternacht. Töne zur
Zeit VIII; Vienna ART Orchestra.

00.30 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Kurznachrichten.

strand afsluiten en de haai laten do-
den, maar zijn voorstel stuit op verzet
van de burgemeester. Pas als er een
tweede slachtoffer valt, gaat de politie
tot actie over. Brody trekt er met een
visser op uit om de haai te doden,
maar dat is moeilijker dan verwacht.

00.10 Journaal.
00.20 Tomb of Ligeia. Amerikaan-

s/Engelse speelfilm naar het gelijkna-
mige boek van Edgar Allen Poe uit
1985 van Roger Corman. Verden Feil
brengt zijn overleden vrouw Ligeia
naar haar laatste rustplaats in een
Engels dorpje uit 1821. De dorpsbe-
woners protesteren tegen de ceremo-
nie, omdat de vrouw geen christen
was. Feil beweert dat zijn vrouw niet
zal gaan rusten; voordat ze daar be-
graven is.

01.40 Rete Mia.
03.40 Bonjour les clips. '04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Ast ab/über den Wol-
ken.

08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-
rie. Afl.: Guten Appetit - Gute Reise.

08.55 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Eukalyptus-Festival.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Das grüne Ver-
hangnis.

09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers. Presentatie: Claudia
Hessel en Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. (Herh).
11.00 ■Bismarck. Duitse speelfilm uit

1940 van Wolfgang Liebeneier. Prui-
sen anno 1862: Koning Wilhelm I be-
noemt de door keizerin en Landdag
onbeminde Bismarck tot kanselier. Hij
wint daardoor het vertrouwen van de
koning maar wordt daardoor met nog
meerwantrouwen door de Senaat be-
jegend.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Das Nümberger Bett. Duitse

speelfilm uit 1981 van Alexander Ti-
tus Benda.

16.00 S.O.S. Titanic. Amerikaanse tv-
film uit 1979 van Billy Hale.

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Frauen sind
meine Verhangnis.

18.15 Anpfiff. Der Fussball-Show,
met Ulli Potofski.

19.45 RTL aktuell.
20.15 Unter Wasser rund urn die

Welt. Amerikaanse SF-film uit 1965
van Andrew Marton. De slechte zorg
voor het milieu zorgt ervoor dat de na-
tuur onder water terugslaat. Vulkaan-
uitbarstingen onder water bedreigen
de mensheid.

22.00 Alles Nichts oder? Spelpro-
gramma met Hella von Sinnen en
Hugo Egon Balder. Gast: De Oost-
duitse presentator Wolfgang Lippert.

23.00 Summernight fever. Duitse
speelfilm uit 1978 van Siggi Götz.
Fredy en Peter willen in een oude
VW-kever op vakantie naar Ibiza.
Maar dan moet Fredy zijn 16-jarige
zus Vicky meenemen. Peter ziet
daardoor de reis pessimistisch in.

00.45-00.50 RTL plus-Aerobics." Carolin Reiber iyi 'Besser essen in Deutschland'. (Duits-
land 1 - 16.40 uur)

06.00 Barrier Reef. 06.30 The F\)
Kiwi. 07.00 Fun Factory. 09.00 Bi
09.30 Boksen WWF Superstars I<J
Goals. De mooiste doelpunten uit
Spaanse voetbalcompetitie. 11.00
voetbal. 12.00 Wereldkampioens
boksen. 14.00 The boat Race. 15
Showjumping vanuit Gothenburg
Zweden. 17.00 Wheels. Hoogtepur
uit de wieier- en motorsport. 18.00 ï
fer magazine. 18.30 TRAX. Sportfl
19.00 Voetbal. 21.00 Saturday Ni
Fights. 23.00 The Boat Race. Roei
De traditionele race tussen Cambri'
en Oxford op deTheems. 12.00 TB^

Super Channel

08.30 Programma-weekoverzicht.
09.00 Tagesschau.
09.03 Lander - Menschen - Aben-

teuer. Den Weg weiss nur den Wind,
documentaire over een ballonvlucht
over de Alpen. (Herh.).

09.45 Sport treiben - fit bleiben. Chi-
nese heilgymnatiek. Afl. 2.

10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau.
11.03 Das Geheimnis von Monte

Christo. Engelse speelfilm uit 1960
van Robert S. Baker en Monty Ber-
man.

12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Europamagazin.
13.30 Schone neue Kinderwelt? Re-

portage over het dagelijks leven van
kinderen.

14.15 Hallo Spencer. Kinderserie.
14.45 ""Formel Eins. Hitparade ge-

presenteerd doorKai Boeking.
15.30 Agatha Christie. Miss Marple.
Engelse serie detectiveverhalen. Ein
Mord wird angekundigt.

16.25 ""Neues von. Verstehen Sic
Spass? Vooruitblik op het programma
met de verborgen camera.

16.40 Besser essen in Deutschland.
Culinair programma. Vandaag: lek-
kernijen uit Beieren.

17.10 Erstens.
17.55 Tagesschau.
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau.
19.00 Markt.
19.25 Duck Tales. Neues aus Enten-

hausen, tekenfilmserie. Afl.: Der Mar-
chenprinz.

08.00 Gezamenlijk Programma
ARD/ZDF

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine.

12.35 ooDiese Woche. Weekjournaal
met ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ««O Taler weit, O Höhen. Met
romantische muziek door het Sauer-
land.

13.50 Naturund Medizin. Afl. 6: Tie-
fenentspannung bei Kopfschmerzen.

14.20 Klassentreffen. Herinneringen
aan de schooltijd. Vandaag: Dagmar
Berghoff.

15.05 Wo das Herz Europas schlagt.
3-delige serie over de cultuur en ge-
schiedenis van de Elzas. Afl. 2.

16.00 Der Leuchtturm. Afl. uit de se-
rie Wenn du mich fragst...

16.25 ""Zauberwelt Origami. Der
Drache und der Pegasus.

eines Königs. Duitse speelfilm uit
1955 van Helmut Kautner.

22.05 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Dieter Kürten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.30 ""P.I.T. - Pop aus London.
Popmuziek gepresenteerd door Peter
lllmann. M.m.v. Queen B, Kim Wilde,
George Michaël, Soul II Soul.

00.15 Heute.
00.20-01.40 Der phantastische Film.

Der Rabe - Duell der Zauberer. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1963 van Roger
Corman.

16.00 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
13: Der König von Berlin.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.
Komische science-fiction-serie. Afl.:
Die Blinde. Aansl.: So lauft's richtig,
verkeersquiz: L-Tag.

17.40 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit West-Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooDas Erbe der Guldenburgs.

Duitse serie. Afl.: Die leere Wiege.
20.15 Ludwig li - Glanz und Ende Duitsland 3 West

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The f" „
16.00 Flying High. 17.00 VideofasH'[ï
17.30 Dick Powells Theatre. 1«
Goodyear Weather Report. 18.30 Li"'
Sport. 20.30 Big Valley. 21.25 GO
year Weather Report. 21.30 Peril*
Pauline. 23.30 Twilight Zone. of(*
Wanderer^^^^^^^^^^^^^^

H
MTV EuropeKabel- en CAI-abonnees:

voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48. 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télë 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

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29. 46, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60

RADIO
Radio 1: 95,3 en 1 00,3 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 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 1"
MTV's US Top 20 Countdown. 1*
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00
Ray Cokes. 17.30 XPO. 18.00 The
Picture. 18.30 MTV's Party Zone. $
VJ Kristiane Backer. 23.00 SaW*
Night Live. 23.30 Club MTV.

21.25-22.00 Mijn moederspraek.
Reeks over de Vlaamse romantische
liedkunst. Vandaag: liederen op ge-
dichten van Jozef Simons en muziek
van Flor Peeters, Lodewijk de Vocht,
Arthen Verhoeven en Gustaaf Olis-
laegers.

België/Télé 21

daag: The great wood of Caledon
20.45 V a-t-il vn pilote dans l'avion'
Amerikaanse speelfilm uit 1980 var
Jim Abrahams, David Zucker en Jerr^
Zucker. 22.10 Match 1, sportmagazine
23.05 Uitslag trekking lotto en joker
Aansl.: Weerbericht. 23.05 Uitslager
lotto en joker. Aansl.: Weerbericht
23.15-23.35 Laatste nieuws.

09.45 Seniorengymnastik. Les 9.
10.00 News of the week. Nieuws in

het Engels.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 25.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

5. Herh.
11.30 Fernuniversitat im Dritten.
12.15 Unser kleiner Planet. Serie re-

portages. Afl. 4: Kein Glück für die
Südsee. (Herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking. Les 2. (Herh.).

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 2. (Herh.).
17.30 ....wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie. Afl. 3:
Kein Schoner Land in dieser Zeit.
(Herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.:
Raumaktionen.

18.30 Zwischen Arzt und Diagnose.
Reportage over de zielzorgster Dr.
Thuma van o.a. kanker en aidspaiiën-
ten.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Erich Fromm - Mvt zum Men-

schen. Documentaire over de bete-
kenis van de ideeën van deze psy-
choanalyticus en sociaalfilosoof. Afl.
2.

20.15 Die Realitat der Traume. Docu-
mentaire over het leven van de schrij-
ver Gustav Meyrink.

21.00 Südwest aktuell.
21.05 Freischütz. Opera van von We-

ber. Uitgevoerd door Koor en Orkest
van de Ludwigsburger Festspiele
0.1.v. Wolfnag Gönnerwein en sol.

23.35-23.40 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
SAT.I SPORT. 09.25 Horoskop. 09.30
Wirtschaftsforum. 10.00 SAT.I Tele-
shop. 10.25 Programma-overzicht.
10.30 The real ghostbusters. Ameri-
kaanse tekenfilm. Afl.: Lord Kildarbys
Vogel. 11.00 Manöverball. Duitse ko-
medie uit 1976 van KarlGeorg Külb.
12.50 Teletip Fashion. 13.00 Familie
Feuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
rie. Afl.: Willkommen im Club. 13.30
■Mister Ed. Amerikaanse komediese-
rie. Afl.: Pferde verboten. 13.55 Unsere
kleine Farm. Afl.: Die Seuche. 14.45
Teletip Koehen. Aansl. Teletip backen.
14.55 Der kleine Prinz. Engelse speel-
film uit 1974 van Stanley Donen. 16.30
Teletip Wissen. 16.40 Kmo News.
17.05 Auf Traumstrassen. 17.35 SAT.I
Bliek. 17.45 SAT.I Sport live. 20.40
SAT.I Bliek. 21.00 MacGruder & Loud.
Amerikaanse Krimiserie van Bill Duke.
Afl.: Friss und stirb. 21.55 SAT.I Sport.
22.05 MacGyver. Amerikaanse film van
Dana Elcar. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00
Der Gangsterboss van New Vork. Ame-
rikaanse krimifilm uit 1974 van Mena-
hem Golan. 00.45 Die Glut der Gewalt.
Amerikaanse speelfilm uit 1969 van
William Wyler. 01.25-01.35 Program-
ma-overzicht.

10.30-12.00 1.0. op zaterdag. Met
Desktop publishing, een computer
ook in jouw klas.

16.30 «Zielen in nood. Amerikaanse
speelfilm uit 1937 van Henry Hatha-
way.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 215.
18.05 Plons. Afl. Plons en de telefoon.
18.10 Schoolslag. Spelprogramma

waarin leerlingen en leraren van twee
middelbare scholen op hun kwalitei-
ten getest worden. Vandaag vanuit
de sportzaal Appels te Appels.

18.50 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
19.20 Joker- en lotto-trekking. Me-

dedelingen, programma-overzicht en
paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Vrouwenharten, mannendro-

men. 13-delige comedyserie. Afl. 5:
Zomer begint bij de familie Kelder-
mans. Tijd om vakantieherinneringen
op te halen.

20.25 Weekendfilm. Bewegend doel.
Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Chris Tomson.

22.00 Ongelooflijk, maar Bardi.
Reeks rond debekende mentalist Jan
Bardi en gastvrouw Betty Mellaerts.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 Thriller in de nacht. Dubbele

moord. Britse tv-film van lan Fordyce.

# Gary Collins in 'Dubbele
Moord. (België/TV 1 - 23.15
uur)

00.20-00.25 Coda. Jan de Mulder van
J. D'Hollander door Geert D'Hollan-
der (Beiaard).

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Spiegel-ei. Toeristisch magazi-

ne van eigen bodem en eigen streek
met: Streekgebonden videoclip; Vi-
deopost; Langs Vlaamse wegen.

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. 4.

08.30 Noubaventure. Kinderprogram-
ma met tekenfilms De Smurfen, Opéra-
tion Mozart en Naturimages. 11.20 In-
terwallonie. Spotkania, magazine voor
Polen. 12.00 Spreek met ons mee, cur-
sus Nederlands. Les 20 en 21.
VT12.30-13.00 Espagnol con Victor,
cursus Spaans. Les 18 en 19. 13.30 Le
coeur et l'esprit, katholiek magazine.
(Herh.). 14.00 Emission dialectale.
Trio, toneelstuk van Luiks dialect van
Charles-Henri derache. 15.05 Boule-
varder from the Bronx, tekenfilm. 15.15
Made in China, documentaire over het
leven in het zuiden van China. l6.os
Strip-tease, reportages. (Herh.). 17.20
Livres parcours, literair magazine. Van-
daag: La Belle au bois van Philippe
Beaussant; La lettre a Kirilenko van
Henri Coulonges; Bibliographie. 17.50
Génies en herbe, spelprogramma voor
scholieren. 18.20 Gourmandises, culi-
nair magazine. 18.40 Télétourisme,
toeristisch magazine. 19.15 Paarden-
koersen. Aansl.: Trekking van joker en
lotto. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Variétés a la une. 20.10Le jardin
extraordinaire, natuurmagazine. Van-

19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Arts 21. Palettes: Miracle dans la log-
gia, culturele serie over schilderijen.
Vandaag: La vierge au chancelier rolin,
van Janvan Eyck (Louve, Parijs). 20.30
La mafia rouge, Belgische documentai-
re uit 1990 van Paul Muys. (Herh.).
21.25 Nieuws en weerbericht. 21.55
Concert 21. Torn Jones, muziekspecial.
(Herh.).

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 Fruits de la Passion.
20.30 Avis de Recherche. 22.00 Jour-
nal télévisé et Météo. 22.30 Fiction: Les
Jumeaux Millénaires. 00.10 Livres Pro-
pos.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 Nieuws
Show. (7.30 Nws). 12.05Aktua ka-
merbreed (12 30 Nws). 12.55 Me-
dedelingen tb 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-
ziek. 22.03 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met hel
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
Vrije zaterdag: 7.04 De opening.
9.04 De ronde van Hilversum.
11.04 Bal op I dak 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Wie in 't Neder-
lands wil zingen. 15.04 Typisch
Hollands. 16.04 Echo. 16.10 Zin in
muziek. 17.04 Glas in 100d.18,04
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.03 Country time. 19.53 Uit
de schaduw geroepen 20.03 Jazz-
platform. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live 14.04 Popstation.
16.04 Zaterdag-sport. 18 04 Dries-
poor. 19.03 Paperclip-radio. 21 03
Crossroads 23.03-24.00 Late
date.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Wakker worden..
(8.00 Nws), 8.02 Klanquarel 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.

Muziek voor piano. 12.00 Muziek
voor miljoenen. 13.00 Nws. 13.02
Klassiek: Radio Kamerorkest en
Klein Omroepkoor met cello. 14.32
Kamermuziekserie 89/90: Bommel
kwartel. 14.55 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten 15.20
Lang leve de opera! Cosi fan tutte,
opera van Mozart 18.02 Avond-
stemming. 20.00 Nws 20.02 Klas-
siek op Zaterdagavond, met om
20.02 Mijn leven, een martelgang
(7): De Schubertiaden: 21 00 Com-
plexity: Festival Rotterdam. Muziek
voor piano; 22.00 Orgelrubriek;
22.20 Laudate. 23.00-24.00 Lite-
rair: Camera obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktber.
en uitgebreid weerber. 9,00 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden
9.30 Werken aan werk. 10.00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44 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 Schippersberichten.lB.oo
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is

hoop). 18.40 Arabisch progr. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 Metterdaad hulpverlening
21.15 Reflector. 21.35 Deze week,
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal. 1003 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limbug actueel: nieuws en
actualiteiten. 17.15-17.58 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7 00) 7.30 Nieuws en
R.V A-berichten. 8.00 Nieuws
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamse Top Tien. 12.00 Top
30. 13.00 Nieuws. 14.00 Radio
Rijswijck. 17 00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 20.00 Hartelijk. 23.30
Nachtradio.(tot 06 00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofruhstück. 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.

12.30BRFAktuell. 12 45 lm o[j
punkt). 13.00 Hitparade J.Contra Re Jugendmagazin ],
Forum - Das Kulturmagazin
BRF-Aktuell. 18.35 Freie Tr*JCSP/CSC, 18.45 EvangelWj
unserer Zeit. 19.00 Saturdar
Rock Show 21.05 Lottozahie*'

Luxemburg/RTL
04,00 Musik Non-Stop 5 30 ">
Morgen. 09.00 Ein Tag wie kflij \derer am Wochenende mit &?
Meyer. 11.00 Treff nach «j\ fKristina Hertell. 12.00RTL Tr^T
am Wochenende 12 15 Is' m
Ding! mit Christian Spanik '<Viva mit Helga Guitton. .
Sportshop mit Benno Weberl
rike Elfes. 18.00 Unglaublic^,
schichten mit Trainer Holbe \
Neunzehn - Vierundzwanzig Jj
Non Stop. Mit Jörg Ebner urA
ney Bee Benson. 00.00 -Traumtanzer.

WDR 4
04.05Radiowecker 06 05 MJS\melodie. 07 55 Morgenal*:
08.05 Zum Tage 08.07 In ut».
Alter, 09.05 Musikpavillon i*j ,
chael von Loefen. 12.05 P^/ 'port mit Günther Krenz. 14 ° jl
schalt. Aansl. Orchester üe[ f.15.00 Café Carlton mit Wo",)
ger Brown. 17.07 5 Uhr The J\
Auf ein Wort. 20.05 Das SO^i
konzert. 22 05 Musik zun1

men. 22.30 Nachtexpress.

radio
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Nederland 1
SSVC

RTL Plus

Nederland 3

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV
15.44 Tegenwoordigheid van Geest.

Magazine voor geloof en samenle-
ving.

16.30 Kijk op interieur. Tips en advie-
zen voor het interieur.

17.00 Passage. Licht-informatief pro-
gramma gepresenteerd door Ati
Dijckmeester en Klaas Drupsteen.

17.30 ""Journaal.
17.40 Passage. Vervolg.
18.29 «»U zij de Glorie. Koor-en sa-

menzang vanuit de Eusebiuskerk in
Arnhem 0.1.v. Jan Stolk.

19.00 ""Journaal.
19.20 De Cosby show. Amerikaanse

comdyserie. Afl.: Grampy en Nunu op
bezoek bij de Huxtables.

19.50 Splash. Amerikaanse speelfilm
uit 1984 van Ron Howard. Allen
Bauer wordt verliefd op de mooie Ma-
dison en zij houdt ook van hem. Er is
echter één probleempje: Madison is
een zeemeermin!.

21.38 Different world. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Answered prayers.

22.07 Rondom Tien. Praatprogram-
ma 0.1.v. Henk Mochel. Thema:
Stress.

23.00 ""Journaal.
23.11 Solo. Serie over Bijbelse figu-

ren. Vandaag: De overspelige vrouw.
23.22 Musica di gloria. Louis van Dijk

speelt met een orkest 0.1.v. Dick Bak-
ker geestelijke liederen. Trompet:
Mare Bennett. (Herh.).

23.45-23.47 Huizen van Oranje. Pa-
leis Lange Voorhout.
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"Paul de Leeuw presenteert 'De schreeuw van de Leeuw',
(Nederland 1 -23.10 uur)

misdaadserie. Afl. 3. Dank zij de jour-
nalist Faeti kan Corrado een aanslag
op zijn leven voorkomen.

23.10 (TT)De schreeuw van de
Leeuw. Vanuit Plan C Rotterdam.
Presentatie: Paul de Leeuw.

23.50 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Afl.: Beelden uit een
woelig verleden.

00.00-00.05 ""Journaal.

Han Reiziger.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
19.00 Bij Lobith. Gevarieerde talk-

show gepresenteerd door Ivette Fros-
ter en Guilly Koster.

20.00 (TT+»«)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Een winter aan zee. Program-

ma over mensen die wonen tussen de
Hondsbosse en de Hondsrug.

212.22 Aan de voet van de heuvel.
Drieluik van Wim Kayzer over Honga-
rije. Afl. 1: Angstige moordenaars.

23.23-23.28 ""Journaal.
Nederland 2

14.10 Porridge. Afl.: No Peace for the
wicked; prison humor with Ronnie
Barker.

14.40 The Antiques Roadshow.
Deze week vanuit Balckpool en ge-
presenteerd door Hugh Scully.

15.40 The great Australian camel
race. Een kamelenrace over 3000 km
waaraan deelnemen 69 kamelen en
hun berijders.

16.20 The Match. Aston Villa-Man-
chester City.

18.30 Bullseye. Jim Bowen is gast-
heer van deze populaire darts-quiz.

18.55 Highway. Gepresenteerd door
Harry Secombe vanuit Berwick-on-
Tweed.

19.30 News and weatherreport.
19.35 Catchphrase. Gepresenteerd

door Roy Walker.
20.05 Eastenders. De weggelopen

teenager Diane heeft een emotionele
ontmoeting met haar vader op Kings
Cross Station.

21.00 Agatha Christie's Poirot. Af-
I.The disappearance of mr.Dayen-
heim.

21.50 Whicker's World. Afl. Hong
Kong.

22.40 Quit and win. Gepresenteerd
door Arme Robinson.

22.55 News and weather.
23.10 Mastermind.
23.40-00.25 That's life. Nieuwe serie.

BBC Europe

ORKK
"~50 Te gast bij God. Serie program-
he las met Mgr. Lescrauwaet over de

ucharistie.
00-11.55 (TT)Eucharistieviering.

.: Fanuit de St. Willibrorduskerk te
eeswijk-Dinther.

aat 00-13.05 Nieuws voor doven en
n vdechthorenden.

RA
Gefls ""De VARA Matinee. 1. Stille
ennd Umkehr, Zommermann. 2. Tod

en hd Verklarung, R. Strauss. Uitge-
oerd door het Rotterdams Philhar-

Elclonisch Orkest 0.1.v. Edo de Waart.
tesentatie: Lieuwe Visser.

veril6 Howards' way. Engelse serie.
veriharles Frere gokt graag, maar nu
op Beft hij zich vergist. Om een aan-

lacht wegens fraude te ontlopen
ekt hij zich terug op Malta.

ino6 Een klas apart. Amerikaanse
je pmedysereie. Afl.: De koning en zijn

astcel. Tenzij Charlie het kan kopen. toet de flat waar hij woont verbouwd
'orden.

S<3o ""Journaal.
anii36 Kassa! Tweewekelijks consu-
nteientenmagazine met Felix Meur-

ers.
selo De grote meneer Kaktus

irn.how. Kinderprogramma met Peter
I.: fln Rens, Annemiek Hoogendijk en

lans van der Laarse.
lieu3s Alfred J. Kwak, tekenfilm. Afl.

6: Rangpang.
00 ""Journaal.
"07 ""Flying doctors.Australische

sh (oktersserie. Afl.: Luchtparade. Dr.
om Callaghan komt gewond terug

lorlaar Coopers Crossing.
■52 12 steden, 13 ongelukken.
>rama-serie waarin waargebeurde
ferkeersongevallen worden gecon-

grueerd. Afl.: Breda.
"26 Per sekonde wijzer. Spelpro-
iramma. Presentatie: Kees Driehuis.—101 Achter het nieuws. Actualitei-
enrubriek.
■31 De Octopus. 6-delige Italiaanse

08.50 Today's viewing.
08.55 Playdays compilation.
09.15 Morning workship for lent.
10.00 Bazaar.
10.25 The software show.
10.50 Mosaic.
11.20 You in mmd.
11.30 Step up to word power.
11.55 Your are what you eat.
12.05 Sign extra.
12.30 Country file.
13.00 News Summary.
13.05 On the record.
14.00 Eastenders.
15.00 Horizon: The city that wants

to die.
16.00 Volgens aankondiging.
18.25 News and weather.
18.40 Songs of praise.
19.15 Volgens aankondiging.
19.45 Not a penny more.
19.40 Songs of praise.
20.35 Mastermind.
21.05 Bafta award winner.
22.05 News and weather.
22.10 Screen two: Kremlin farewell.

mann.
21.45 Spiegel TV.
22.15 Prime Time - Spatausgabe.
22.35 Tutti Frutti. Erotische spel

show.
23.35 Crime Story. Amerikaanse mis

daadserie. Afl.: Falscher Schritt.
00.25 Sexy Folies.
01.00 Stippvisite. Rainer Holbe in ge

sprek met OW. Fischer.
01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Viering. Presentatie: Piet Ous-

soren.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Die

griene wei 11.
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
12.45 Fonds Zomerpostzegels. Voor
cultuur en maatschappelijk welzijn.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 7: Het lelijke eendje.
09.10 Broodjes Bras. Kinderpro-

gramma.
09.25 Futiliteitenmuseum. Afl. 1: Het

takje.
09.45 Plankenkoorts. Cursus acteren

voor beginners. Afl. 3.
10.00 Terug van weggeweest. Serie

toneelstukjes over beroemde perso-
nen. Afl. 7: Stalin.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 5: Vakantie-
plannen.

11.00 Reiziger in muziek. Een pro-
gramma over muziek. Presentatie:

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans
magazine.

13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd
magazine in het Luxemburgs.

15.00 Fashion.
15.30 Deksels!
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.

20.00 Entre nous. Franse speelfilm uit 5
1983 van Diana Kurys. Als Lena en _
Madeleine elkaar leren kennen zijn ze =allebei redelijk gelukkig getrouwd en =lijkt alles in hun leven vast te liggen. =21.50 West 3 aktuell.

21.55 NDR Talk show. =23.55 Experimente - Killer. Video- ==collage waarin misdadigers vertellen =over hun werk.
00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK- =

Nachrichten.

KIJK ELKE
DAG

LIMBURG? DAGBLAD
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Met muziek van

SKY RADIO

045-739300
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
Olio.

19.30 Journaal.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri-

kaanse serie. Met: William Conrad,
Joe Penny, Alan Campbell. Afl.:
Broer, kun je een kwartje missen?.

20.35 Le gendarme en balade. Fran-
se komedie uit 1970 van Jean Girault.
Met: Louis deFunes, Claude Gensac,
Michel Galabru, Jean Lefèvre, Chris-
tian Marin. Er breken voor de gern-
darmetie van Saint Tropez nare tijden
aan wanneer, op bevel van de minis-
ter, de hele club met vervroegd pen-
sioen wordt gestuurd nadat een van
de gendarmes aan geheugenverlies
blijkt te lijden.

22.15 Journaal.
22.25 Geraldo. Talkshow.
23.10 Match. Sportprogramma.
23.50 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia.
04.00 Vents D'est.
04.40 Chewing-Rock.
05.00 Classique.

08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach
sendung mit Metty.

09.20 Mem kleines Pony.Amerikaan
se tekenfilm.

11.00 Tekenfilm, (herh.).
11.05 Die Kinderhitparade, (herh.).
12.00 Wunderbare Jahre.Amerikaan

se serie. (herh.).
12.30 Die Woche - Zur Person. Geert
Müller-Gerbes in gesprek met Henry
Kissinger.

13.00 Spiel mit. Sterntaler.
13.15 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Urn
die Wahrheit zu sagen.

13.35 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

14.05 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: Die
Todesmanege auf Segonax.

14.30 Nunzio, der Supermann. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1978 van Paul
Williams.

16.00 Die Zwei Serganten des Gene-
ra! Custer. Herr Major, zwei Fla-
schen melden sich zur stelle, Ita-
liaans-Spaanse speelfilm uit 1965
van Giorgio Simonelli. (herh.).

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Die Auferweckung des Lazarus
van Pietro Annigoni.

17.45 Heimatmelodie. Volksmuziek
18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe
ristisch magazine.

20.15 Watusi. Auf der Jagd nach Kö
nig Salomos Diamanten, Amerikaan
se speelfilm uit 1958 van Kurt Neu

slechthorenden.
14.00 Studio Sport. Wielrennen. Ron-

de van Vlaanderen. Tennis: Davis-
cup.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Computers in de klas. Les 4.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. IJshockey:

Frankrijk-Nederland.
20.00 ""Journaal.
20.10 Sjappoo.Cees Grimbergen

praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en. triomfen.

20.40 Stage struck.Documentaire
over vijf mensen die in de avonduren
een toneelcursus volgen.

21.15 Het vonnis. Korte speelfilm vna
Hillie Molenaar en Joop van Wijk naar
het verhaal van Toon Teilegen. In een
land waar de democratie tot het uiter-
ste doorgevoerd wordt krijgt de bur-
ger Arnold Lumey het bevel een
doodvonnis te voltrekken. Hij heeft
het daar erg moeilijk mee.

22.00 Kenmerk. Actualiteiten..
22.25 Een bericht van de Wilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk. De bouw.

Afl. 1: Maandag.
22.57 Muziek in de Nederlanden.

Concert 5: Opera, ballet en musical.
23.25 ""Journaal.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-lenkampf.
Duitsland 3 West" Laure Marsac en Raf Val-

lone in 'Der Bierkönig'.
(Duitsland 2-20.15 uur)

Duitsland 3 SWF 06.00 The Hour of Power. 07.00 Fun
factory. 09.00 BMX. 09.30 TRAX:
sportmix. 10.00Zaalvoetbal: internatio-
naal toernooi vanuit Bercy, Parijs.
11.00 Golf: US senior skins, deel 2.
13.00 Rugby League Challenge Cup.
14.00 Rwoeien: de traditionele race
tussen Cambridge en Oxford op de
Theems. 15.00 Paardensport: con-
cours vanuit Gothenburg, Volvo Wereld
Cup. 17.30 Skiën: afscheid van Pinnen
Zurbriggen. 17.00 Horsebox. 18.00
Golf: film van de US Masters. 190.00
Wielrennen: Wereld Cup, Ronde van
Vlaanderen. 20.00 Voetbal. 21.00
Paardesport: concours vanuit Gothen-
burg, Volvo Wereld Cup. 22.00 Golf:
US senior Skins, deel 2. 00.00 Wielren-
nen: Wereld cup, Ronde van Vlaande-
ren.

Duitsland 2
Super Channel

06.00 Super 8.0.0.5. 10.00 The Mix.
12.30 HelloAustria Hello Vienna. 13.00
The Mix. 14.00 It is written with George
Vandeman. 14.30 E.R.F. 15.00 Touris-
tic Magazin. 15.30 The Mix. 16.30 The
World Tomorrow. 17.00 Financial Ti-
mes Business Weekly. 17.30 The Mix.
18.30 Videofashion. 19.00 Hollywood.
19.55 Goodyear Weatfier Report folio-
wed by The Big Wheel. 21.30 Barnaby
Jones. 22.30 Burkes Law. 23.30 Late
Night Mix.

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30 Club MTV. 14.00 VJ Paul
King. 18.00 MTV's Greatest Hits. 19.00
XPO. 19.30 VJ Kristine Backer. 22.30
New Visions. 23.00 Week in Rock
23.30 Club MTV.

t. 30 Programma-weekoverzicht.
I Iferh.).

00 Wir toten, was wir lieben. Serie
bcumentaires over bedreigde dier-

iorten. Afl.: Bis alle Meere tote Mee-
sind.
0 Besuch bei... Vandaag: Rein-
ld Messner.

00 Kopfball. Quiz voor de hele fa-
Wie.
r3O (TT)Die Sendung mit der
laus. Kinderprogramma.
WO ""Presseclub.

—*5 Tagesschau mit Wochenspie-
N.
10 Diese Woche im Ersten. Pro-

-—tamma-weekoverzicht.
-iy|ls ""Brillante Trompetenkon-
Bl^rte. Mit Ludwig Güttler.
-jo>4s Janoschs Traumstunde. Kin-
jit Brserie. Afl.: Der Wettlauf zwischen
0 ase und Igel.
-,S|ls »»W - wie Werbung. Docu-
-15 entaire over reclamespotjes.
■g 00 Tagesschau.ur.os ARD-Sport extra. EK. Ball-
) t tomdansen, Latijns-Amerikaans
rtd°or profs. W.K. Zaalhandbal.
fsji 30 Die Weinmacher. Documentai-
re'k over wijn. Afl. 16: Franken.
)rj| O0ARD-Ratgeber. Technik.
BA^O Globus - Die Welt von der wir

'ben. Milieumagazine.
-'"Oo Tagesschau.

'05 Wir über uns.
10 Sportschau.

~**o (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl., H?6: Die arme Else.;hi'°9 Die Goldene 1. Winaars van de
lü^D-tv-loterij.
[} '10 Weltspiegel. Reportages van

3o>
j|S 50 Sportschau-Telegramm.

3O '58 Programma-overzicht.
OO (TT)Tagesschau.
P 5Dort oben im Wald bei diesen

■^-*uten. Duits tv-spel naar een roman
'an Friedrich Chr. Zauner.

'55 Kulturreportage. Met Hansjür-
A 6n Rosenbauer.
lO *5 Tagesschau.
l3^o Hundert Meisterwerke. Bron-
-0 F^ aus Afrika - Kunst in Berlin.
IOyO Ich möchte noch erwachsen
ef6rden. Vraaggesprek met O.W. Fi-
#her.
Jfipo Die Ehe der Maria Braun. Duit-
P speelfilm uit 1979 van Rainer Wer-
r6r Fassbinder.

MTV Europe

15.15 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering. Vanuit deSalvator-pastorie te Graz.
10.15 Mosaik. Vandaag: Het rondtrek-ken van handwerkslieden.
11.00 Wohin man sieht, Wasser undnichts als Wasser. Documentaire

over Helgoland.
12.00 ««Das Sonntagskonzert.

Festkonzert zum 1. April
12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg. Presenta-tie: Helmut Schimanski.
13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-rie oude weekjoumaals.
13.30 Geschichten von Monstern.Amerikaanse kinderfilm.14.15 lm Versteek. Afl. uit de serieBettkanten-Geschichten.
14.45 lm Land des roten Mannes.Reportage over het culturele leven inSanta Fé.

Preis, bekendmaking van de win-naars van de week.
15.30 ""Stadteturnier. Vandaag

Cultuur uit Stuttgart
17.00 Heute.
17.05 Die Sport-Reportage. Met o.a.

autosport.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine met Petra Gerster.
18.50 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten Pre-

sentatie: Peter Ellgaard.
19.30 Abenteuer und Legenden. Do-
cumentaire over de Dajak stammen
in de regenwouden op Borneo.

20.15 (TT)Der Bierkönig. Tv-film van
Torn Toelle. De bierbrouwer baron
van Wolfsegg moet op zijn 75e ver-
jaardag zijn bezit overdoen aan zijn
kleinzoon.

21.50 Heute. Met Sport am Sonntag
22.05 lm Profil. Portret van de thea-

terregisseur Harry Kupfer.
23.25 Schattenmund. Franse speel-film uit 1983 van José Pinheiro. De31-jarige Marie heeft veel geestelijke

problemen.
00.55-01.00 Heute

08.30-10.30 Telekolleg 11. Met wis-
kunde, fysische technologie, algeme-
ne informatie, natuurkunde en biolo-
gie.

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat " unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken. "

12.30 Tele-Akademie. Afl. 1.
13.15 Francis Bacon und die Ge-
walttatigkeit des Wirklichen. De
kunstcriticus David Silvester in ge-
sprek met de schilder Francis Bacon.

14.15 Die Rentnerbande von Shang-
hai. Documentaire.

15.00 Robin Hood, Rebell des Kö-
nigs. Engelse speelfilm uit 1952 van
Ken Annakin.

16.20 Oscar Romero. Toneelstuk van
Gerhard Fries.

17.30 Glenn Gould-cyclus. Afl. 9: Der
Dirigent (1). Werken van Bach en
Schönberg.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 12:
Die Geistermühle.

18.30 Gort und die Welt. Religieus
magazine.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

11.30 Programm for primary tea-
chers.

11.45 Children's SSVC. Bananaman.
11.55 Dizzy heights.
12.20 The loneranger. Afl.: Bullets for

Ballots.
12.45 The Chart Show. Non stop vi-

deos van de top tien.
13.35 Sportsmasters. Quiz gepre-

senteerd door Dickie Daves.
14.00 News and weather.

08.00-10.30 Telekolleg. Met Engels,
wiskunde, fysische technologie, infor-
matie, natuurkunde en biologie.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heinmat - unsere Heimat.
Programma voor Portugezen, Italia-
nen en Turken.

12.00 Tele-Akademie. Afl 1.
13.15 TV-begeleidingsprogramma.

Vandaag: Francis Bacon und die Ge-
walttatigkeit des Wirklichen.

14.15 Romeo en Julia. Muziek uit de
balletsuiten Nr. 1-3 van Prokofjev.

15.00 Helden. Duitse speelfilm uit
1958 van Franz Peter Wirth. Met een
heldhaftige aanval op een artille-
riestelling van de Serviërs heeft de
Bulgaarse luitenant Sergius de oorlog
beslist.

16.35 Aleppo, die Stadt der Konsu-
len und Spione. Filmportret.

17.05 Das Beste aus Prominenz im
Renitenz.

17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.
Serie. Afl. 5.

17.30 In. Informatief programma.
18.00 Rückblende. Documentaire

over het leven van Madame Tussaud.
18.15 Sweet dreams. Documentaire.

Afl. 1.
19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Ich trage einen grossen Na-
men. Kwis.

20.15 Finnland im Jahre Null. Docu-
mentaire over Finland.

21.00 Europaische Kulturportrats.
Filmportret van de Zwitserse schrijver
Jürg Laederach.

21.45 Südwest aktuell - Neues.
21.50 Flutlicht. Sportmagazine.
22.45 Prominenz im Renitenz. Amu-

sementsprogramma..
00.00-00.05 Laatste nieuws.

08.10 «Mister Ed. Amerikaanse kome-
dieserie. Afl.: Pferde verboten. 08.35
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Willkommen im Klub.
09.00 SAT.I SPORT. 09.50 Teletip Ko-
ehen. Aansl. Teletip Backen. Aansl. Ihr
Horoskop. Ihr Horoskop. 10.00 SAT. 1
SPORT. 10.30 Traumstraßen - unter-
wegs auf den schönsten Straßen der
Welt. 10.55 So gesehen. 11.00 Der
kleine Prinz. Britse sppelfilm uit 1974
van Stanley Donen. 12.30 Hauptsache
wir verstehen uns! Afl.: Die Geschichte
der Kommunikation. 12.45 Mitten in
Europa - Deutsche Geschichte. Afl.
Das römische Erbe. 13.10 Teletip Frei-
zeit. 13.40 Unsere kleine Farm. Ameri-
kaanse avonturenfilm. Afl. Die Reise
ans Meer. 14.30 Köpfchen. Köpfchen.
14.35 Panik in New Vork, Amerikaanse
speelfilm uit 1953 van Eugene Lourie.
15.50 SAT. 1 Sport live. 19.45 SAT. 1
BLICK. 20.00 Tausend Melodien, Duit-
se muziekfilm uit 1954 van Hans Dep-
pe. 21.40 SAT.I Bliek und Sport. 22.00
Talk im Turm. 23.30 Auf der Flucht.
Amerikaanse serie. Afl.: Fluchtpunkt
Mexico. 00.20-00.30 Programma-over-
zicht.

elgië/TV 1
JS*0 Zoetekoek. Met Yakari, Torn en

Seabert en Dommel.
j) yöS Krokant. Culinair magazine.
DMrjJidaag: Zoetwatervissen.
«$ De zevende dag. Praatcafé.1^0.13.20 Sunday Proms. Strijk-d'J'artet opus 76 nr. 1 in G van Haydn
4°°r het Kuykenkwartet.
Br
u° Huizen kijken. Veertiendaags

j* °9ramma over bouwen, verbouwen
\ Presentatie: Paul de Bolle.

Drie.-uur Jessie. Gevarieerd
f 1),ndagmiddagprogramma.» y^O Leven... en laten leven. Twee-
{ i3eliJks milieuprogramma. Presen-!0>: Gil Claes.
'{'£> Nieuws
iJS Tjk tak. Animatieserie. Afl. 216.
j's Leven... en laten leven. (2).ILS Sportweekend 1.
d' s Mededelingen en programma-

Va
0 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.

'&.<Udaa9: Opgeruimd staat netjes.
Iqs Sportweekend 2.
rje 5 Alfa-Papa-Tango. Vlaamse se-
br over de belevenissen van een

*Q,|Lntjweerpeloton. Afl. 6.
il 5 Het ei van Christoffels. Repor-j9eover mensen, hoe ze naar zich-
l6 j. dijken, hun omgeving en actuali-

va Blikvanger Extra. Voorjaars-
*omermode 1990.

" Tony van den Bosch in 'De
zevende dag. (België/TV 1 -
11.00 uur)

22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door
Herman van Molle.

22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen.
23.15-23.25 Coda.

radio
België/Télé 21

Ronde van Vlaanderen, rechtstreek-
se reportage van de start te St.-
Niklaas.

14.10-15.10 Sport extra. Wielrennen:
Ronde van Vlaanderen, rechtstreek-
se reportage van de doortocht in de
bergzone.

15.30-16.45 Sport extra. Wielrennen:
Ronde van Vlaanderen, rechtstreek-
se reportage van de laatste kilome-
ters en de aankomst.

België/RTBF 1

Radio 1
Elk heel uur nieuws, 7 05 KRO's
ontbijtshow (NOS: 7.30 Nws.). 7.53
Ter ovenweging 808 Groot
nieuws 9.03 De Verbeelding 9 30
Overloop 10 03 Wegwezen. 11.03
Ophefen vertier 12.30 Nws. 13.08
Hier en Nu. 14.03 Langs de lijn,
sport en muziek. (17.30 Nws).
18.08 Meer over minder op zon-
dag. 19.02 Archie 20.02 The
Bands. 21 02 't Is te hopen. 21.30
De laatste druppel, hoorsp (2)
22.02 Jazzspectrum. 23.06 Met het
oog op morgen 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder.

Radio 2

09.45-10.20 Wielrennen: Ronde van jj
Vlaanderen. 14.10-15.10 Wielrennen: =Ronde van Vlaanderen. 15.30-17.00 |
Wielrennen, vervolg. 18.45 Alice. s
(herh). 19.30 Journaal met simultaan- E
vertaling in gebarentaalen weerbericht. E
20.00 Jean Gabin-cyclus: «Monsieur, E
Franse speelfilm uit 1964 van Jean- E
Paul le Chanois. Als de ontroostbare E
weduwnaar René een eind aan zijn le- E
ven wil maken, weerhoudt een meisje 3
hem ervan. Het blijkt zijn oude kamer- 3
meisje Suzanne te zijn. Zij vertelt hem E
dat zijn vrouw hem bedroog. René be- E
sluit hierop, onder een nieuwe naam E
een nieuw leven te beginnen. 21.35 E
Nieuws en weerbericht. 22.05 Week- E
end-end sportif. (herh.). VT23.00-23.15 E
Coup de film, filmmagazine.

Elk heel uur nieuws 808 Vroege
Vogels 10 03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel (4) 1030 Mu-
ziekmozalek. 12.02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14 02 Mezzo
16.02 Hollands welvaren 17 30
Kom 'ns langs in Leeuwarden.
19.02 Datzoeken we op. 20.02 't Is
te hopen 21.00-7 00 Zie radio 1.

23.15-23.40 eerbericht en laatste
nieuws.

TVS

10.00Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 10.30 La pensee socialiste, politie-
ke uitzending, (herh.). 11.00 Eucharis-
tieviering. 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20 Variétés a la une.
13.30 Jeunes solistes, klassieke mu-
ziek, uitgevoerd door jonge solisten.
14.35 Harold Loyd-cyclus: Monte la-dessus. 15.05 Tekenfilms. 15.30 Unhotel pas comme les autres, Ameri-
kaanse serie. Afl.: Miss Pelikan. 16.00
Cinéma a la une. 16.10 L'espace d'une
vie, Engelse serie. Afl. 3. Emma Harte
heeft na de dood van haar man zijn be-
zittingen geërfd en is nu nog rijker.
17.50 Nouba Nouba, kinderprogram-
ma. 18.20 Actualités a la une. 18.30
Week-end sportif, sportmagazine. Pre-
sentatie: Pierre Depré. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Cinéma a la une.
20.05 Tatayet show, amusementspro-
gramma. 21.40 Qui a tué Madame?,
Amerikaanse tv-film van John Stalof.09.45-10.20 Sport extra. Wielrennen

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 Le Bêtisier d'antenne 2. 20.40
Champs Elysees. 22.00 Journal télévi-
sé et météo. 22.30 Sept sur Sept.
23.30-00.40 Mon oeil.

Radio 3
Elk heel uur nieuws 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 1302 Het
weeshuis van de hits. 15 02KRO's
hitweek 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18,02 Tijd voor toen 19 02
Pop-eye. 20 02 Studio 3, met om
20.02 Studio 3 aktueel: 21.02 Stu-
dio 3 Speciaal: 22 02 Studio 3 Live:
23.02-24 00 Studio 3 Hubert on the
air.

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 8.05 Volkstümlicht Mati-
neemet Banda di Musica en het In-
terregional Operachor uit Neede
10.05 Operette nach Wunsch
12.05 Musik isl Trumpf 13 00 Hei-
matmelodie. Folklore rund urn die
Welt Presentatie: Avia Semadar
14.05 Was dart es sein? Verzoek-
platenprogramma met Richard
Schippers. 17.00 Der Tag urn funf
en Chöre der Welt 18 05 Schel-
lack-Schatzchen. Das Fernweh im
Schlager met Fried Poestges
19.00 Auf ein Wort. Abendmelodie
met Sabine Meienreis. 20 05 Enn-
nerung 22 05 Musik zum traurnen.
22 30 ARD Nachtexpress

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7 45 Ver-
anstaltungskalender 08.05 Fröhli-
cher Auftakt 8 30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung Uver
d'Land on d'Logt - von domols on
hógt Alles watt daer art ommer
óver Keiemes an et Johltall weete
wolll 10 00 Volkslieden 1105
Schlagersouvenirs 12.35 -14.00
Domino - Fnale: Wer f liegt nach
Bern? 14.05 Die deutsche Schla-
gerparade. 16 05 Domino Die
Spielshow des BRF 17 05 Sport-

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt, 900 Nws. 902 Woord op
zondag 9.30 Te Deum Laudamus.
955 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 00 Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persbenchten. 17.00 Kerkdienst
17 58 Wilde Ganzen. 18 00 Nws
18.10 Mensen 18.25 Liturgie en
kerkmuziek, 18.40 De onbekende
Islam. 19 00 Programma voor'bui-
tenlandse werknemers. 19.20Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu 20.30
Zorg en Hoop 21 20-22.10 Mede-
landers Nederlanders

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7,00. 7,30 Nieuws.)
800 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws 1003 De pre-historie
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws
13.10 Hittentit 1400 Fiestag
17,00 Nieuws 1705 Sportkaffee.
(om 18.00 Nieuws). 20.00 Vragen
staat vrij (om 22.00Nieuws). 23.30-
-6.00 Nachtradio (0.00, 5.00 en 5 30
Nieuws)

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie met Edy Hildebrandt. 9 00
Sonntagslrühstuck met Rianer Hol-
be, 11.00 Ruckblick 12.15 Musik-
parade met Stephan Offierowski
14 00 Wünsch Dir was met Gün-
ther Meyer 17.00 Sportshop met
Benno Weber 18 00 Nachgefragt
met Geert Muller-Gerbes 19 00
Volkstümliche Hitparade. 2100
Country Coach met Achim Graul
22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig
00.00-01 00 Traümtanzer.

Radio 4
800 Nws 802 Aspekten van de
Kamermuziek: Muz. voor sopraan
en gitaar 9 00 MusicaRehgiosa et
Profana. 955 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering
11,00 Fur Elise. 13.00 Nws. 13.02
Opera matinee: Maria Callas op
CD (24). 14,00 Onder de groene
linde. 14 15Concert op de zondag-
middag: Concertgebouworkest met
viool. (In de pauze: Praten over
muziek). 16.30 Diskotabel. 18.00
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden.
19.00 Continu klassiek, 20 00 Nws.
20.02 Specialiteiten a la carte.
22 00 Kamerconcert: Muz. voor
piano, 22.46-24.00 J.P. Coen,
hoorspel.

Omroep Limburg
9 02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport 12.02-13 00
D.S.M - Limburg concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teurjorkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport,

magazm, 18.40 Seniorenfunk
19.00-21 00 Wunschkonzert 21 05
Sportresultate vom Wochenende,
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DL £iJ\, Broekhovenlaan

Maximaal woongenot tegen een mini-
male prijs.
InBeek, Broekhovenlaan worden 14 halfvrij-
staandewoningen gebouwd
Deze woningenworden gerealiseerdmet een
A-premie (max. rijksbijdrage ad’ 41.000,-), maar
zijn uitzonderlijk fraai afgewerkt met:

" Hardhouten kozijnen,

" Dubbele beglazing in de gehelewoning.

" Gekleurd sanitair,

" Vloer-, dak- en spouwisolatie

Indeling:
De leefruimte is ca, 30 m 2groot, mcl.keuken.
Inpandig bevindt zich een berging. De verdieping
telt 3 slaapkamers, resp. groot ca. 13 m 2, 10 m2en ca.
6.5 m2en een badkamer met doucheen mogelijk-
heidvoor 2e toilet.
Prijs ’ 131.900,-v.o.n. (excl. een max. rijksbijdrage
ad./ 41.000,-). Netto maandlast vanaf ca ’ 580,-.

D&LJ\, Broekhovenlaan

**êËT
Wat dacht uvan een Z-vormige woon-
kamer?
In de laatste fase van bet uitbreidingsplan
Broekhovenlaan te Beek zijn 4 sfeervolle
bungalows in aanbouw
Indeüna:
De woonkamer is bijzonder. Zijheeft een Z-vorm en
t.p.v de zithoek is een grappigtentdak in het plafond
verwerkt. De opp, bedraagt ca. 37 m 2mcl. open
keuken. Via de centrale hal zijn 3 slaapkamers resp.
ca, 12. 9,5 en 7 m2bereikbaar, evenals het toilet en de
badkamer Alle bungalowszijn voorzienvan garage.

Markante punten:

" Woningscheidende muren dubbel uitgevoerd,
waardoor evt contactgeluidtot een minimum
beperkt wordt,

" Hardhouten buitenkozijnen mcl ramen en buiten-
deuren.

" Spouw-, dak- en vloerisolatie
" Dubbele beglazing (in woonk., keuken en slaap-

kamers.
Prijzen van/ 178.400,-v.o.n.tot/ 184.900,-v.o.n.

■DLLj\? Broekhovenlaan
Luxe, comfort en extra veelruimte in

**** Ï..MÊ Y'MlJ^

In Beek, planBroekhovenlaan zal aannemers-
bedrijf Meulen & Zonen 5 type vrijstaande heren-
huizen gaanbouwen. Het plan ligt op loopafstand
van het centrum. Met de bouwvan de 2efase is
gestart.

Indeling
Zeer ruime woonkamerca, 40 m 2mcl. open keuken.
Inpandige garage Berging met aansluitpunt was-
machine. Luxe betegelde badkamer met ligbad,
vaste wastafel en 2e toilet. Drie royale slaapkamers
resp groot ca. 13 m 2. 9m2 en 8 m2. Via vaste trap
naar ruime hobbyzolder met mogelijkheidvoor 4e
slaapkamer. De woningen liggen op ruime kavels
met perceelsoppervlaktenvan 205 m 2tot 385 m 2.
Degelijke afwerking

" Hardhouten buitenkozijnen

" Toepassingvan onderhoudsvrije materialen.

" Gekleurd sanitair

Optimale isolatie:

" Spouw-, dak- en vloensolatie

" Dubbele beglazing (m vrijwel gehele woning).

Prijzenvanaf ’ 186.200,- v.o.n. tot’ 192.000,-v.o.n.

DÊi£ili, Broekhovenlaan
Het laatste geschakelde woonhuis met zolder en
een max. subsidievan / 41.000,- is bijnavoor
bewoning gereed. Woonkamer ca. 33 m 2(mcl
open keuken). De verdieping telt 3 slaapkamers
alsmede een badkamer 'Vla een schuiftrap is de
hobbyzolder bereikbaar. De woning is voorzien
van een tuinberging

Prijs ’ 131.338,-v.o.a (excl max. ’41.000,- subsidie).
Netto maandlast ca.’ 560,-.

ELSLOO, Elserveld
De laatste 2 halrvrijstaande woningen
voor kopers diekoninklijk royaal willen
wonen in eenpremie-A woning.
Aan de Elserveldstracrt wordt binnenkort met de
bouwvan dezewoningen gestart.

Indeling:
Grote doorzonwoonkamer ca. 31 m 2mcl, keuken
Inpandige berging Mogelijkheid tot bijbouwenvan
garage Op deverdieping 3 slaapkamers en een
badkamer met douche en mogelijkheidvoor 2e
toilet Vliezotrap naar zolder
Zeer grote achtertuinen tot 20 meter diep

Prijs/131.900,- v.o.n. (excl max.f 41.000,-
-rijksbijdrage). Netto maandlast ca. ’ 580,-.

\3l£iljLJCiiN, Uranusstraat-Jupitersüacrt
Ei worden 6 halrvrijstaande semi-
bungalows gebouwd,waarvan er nog 2
te koop zijn. Max. rijksbijdrage ’41.000,-
Netto maandlast ca. ’566,-.

Indeling:
L-vormige woonkamer ca. 30 m 2mcl. open keuken.
Inpandigeberging met aansluitingwasautomaaf.
Slaapkamer ca. 12.5 m2.Badkamer met douche erv
2e toilet. Op de le verdieping ligt een hobbyruimte
ca. 27,5m2met de mogelijkheid 1 of 2 slaapkamers
te realiseren.
Prijs / 129.000,-v.o.n. (excl. een max.rijksbijdrage
ad. ’ 41.000,-). Netto maandlast ca.’ 566,-.

GELEEN, Kloostemoï
Inhetplan Kloosterhof te Geleen worden
9riante herenhuizen gebouwd

Indeling
Z-vormige woonkamer, variërend van 47 m 2tot 51 m 2
(mcl open keuken). Garage of berging met carport.
De verdieping telt 3 slaapkamersresp, ca, 14m 2, 11 m 2.
8 m2alsmede een badkamer met ligbaden 2e toilet.
Hobbyzolderca. 40 m2(via vaste trap bereikbaar).

Prijzen vanaf’ 164.800,-v.o.n. tot’ 180.000,-vo.n.
Perceelsoppervlaktevariërendvan 200 m2tot 340m 2.

VaLLLLiM; Fortunapark

Wonen aan een park... die droomwordt
werkelijkheid.
Het nieuwe Fortunapark te GELEEN belooft een
méér dan eersteklas woonlokatie te worden.

Aan derand van dit park zullen 10moderne heren-
huizen gebouwdworden. De huizenworden geken-
merkt dooreen creatieve vormgeving met de nadruk
op detoegevoegderuimte in hetwoonkamergedeeite

Indeling:
Zeer royale living, die plaats biedt voor een aparte
zitkamer en een aparte eetkamer met schuifpui naar
het terras. Oppervlakte ca. 50 m2. Gescheidenkeuken
ca, 11 m 2.Inpandigbereikbare garage. De lever-
diepingherbergt 3 ruime slaapkamers ca. 15m 2, ca.
9,5 m2en ca. 7.5 m2,alsmede een badkamer met
ligbad en 2e toilet.
Prijzen vanaf ’ 222.400,-v.o.n. tot’ 252.400,-v.o.n.
Perceelsoppervlaktevariërendvan 250 m2tot 430 m 2.

LIMBRICHT, zuid oost

De laatste 3 sfeervolle bungalows met
gerieflijke indeling, nabij de Provinciale

Markante punten:
Living (mcl ged open keuken) ca, 51 m 2.aparte
berging, 3 royale slaapkamers, badkamer met lig-
bad. Terrasschuifpui, witte buitengevels, hardhouten
kozijnen, nagenoeg in gehele bungalow dubbele
beglazing Alle bungalows zijn voorzien van een
carport.
Prijzen van’ 198.000,-v.o.n. tot ’ 204.525,-v.o.n.

LlMbKlUill, Provinciale weg
Riante herenhuizen in Limbricht Zuid-
Oost.
De le fase van 6 riante LdGVGFIherenhuizen is in aanbouw

Indeling %4#
" Z-vormige woonkamer circa 32 m 2.
" Aparte eetkeuken,

" 3 Slaapkamers met een vloeroppervlaktevan
respectievelijk circa 9, 10en 13m 2,

" Luxe badkamer met o.a. een ligbaden een 2e toilet.
Viavaste trap naar een ruime hobbyzolder
ca. 46 m 2.
Prijzenvanaf ’ 176.269,-v.o.n.

HEEFT U EEN EIGEN HUIS EN
WENST VERBETERING?

Informeer naar de mogelijkheid om
risicoloos een ander huis te kopen.

OIRSBEEK, In den Moei
Als u nu 3 slaapkamers wil en later het
gemakvan gelijkvloers wonen.

In Oirsbeek krijgt het plan In denMoei gestalte.
Aan ditplan, dat is opgezet metveel vrijstaande
en vrije-sector bebouwing,worden nu 7 vrijstaande
semi-bungalows met 3 slaapkamers toegevoegd,
waarvan ernog 1 te koop is.
Indeling:
Op de begane grondbevinden zich de zitkamer ca.
24 m2. de eetkamer 9m2 (totaal 39 m 2mcl. open
keuken), de ouderslaapkamer 12m2,toilet, badkamer
met ligbad.Garage Op deverdieping2 slaapkamers
beide ca, 15m2en een berging met aansluiting
wasautomaaf.
Afwerking:

" Spouw-, dak-en vloerisolatie.

"Dubbele beglazing(woonkamer, eetkamer,
keuken).

" Hardhouten buitenkozijnen,

" Hardhouten gevelbetimmeringen
Oppervlakte van 319 m 2tot 395 m 2.
Prijs/ 180.400,-v.o.n.

SCHINNEN, Scalaplein
In het woonplan Scalaplein, Schinnen
worden doorLaeven BV 7 geschakelde
huizen gebouwdDe woningenzijn
binnenkort voorbewoning gereed.
Ligging:
Dewoningen zijn gelegenin het centrum van
Schinnen, met alle voorzieningen op loopafstand.

Ruimte:

" Living ca, 37 m 2.
" Openkeuken.
" 3 slaapkamersresp, 12,5 m 2, 11.5 m2en 7 m 2.
" Badkamer met douche.
" Hobbyzolderca 29 m2(bereikbaar via schuirtrap).

" Tuinberging.

Profiteer van max. ’ 41.000,- rijkssubsidie, welke
direkt verminderdkan worden op de hypotheek-
lasten. Prijs vanaf ’ 133.918,- v.o.n.
Bij 100%financiering bedraagt de netto maandlast
ca.’ 580,-. Uitgaande van’ 7.500,- eigen geld
netto maandlast ca. / 540,-.

bil IAKI/j Guttecoven
Royale vrijstaande herenhuizen met
grote tuinen.

Deze woningen liggen op ruime kavels met opper-
vlaktes van 380 m 2tot 420 m 2.De achtertuinen zijn
gelegenop het zuid-westen.

Degelijke afwerking.

" Spouw-, dak- en vloerisolatie.

" Dubbele beglazing.

Indeling:
De indeling is zeker royaal te noemen: Zo heeft de
woonkamer een oppervlaktevan ca. 50 m 2mcl.
open keuken. De woningen zijn voorzienvan een
inpandigbereikbare garage. Op de verdieping lig-
gen 3 slaapkamers resp. ca. 18m 2. 14 m2en 8 m 2,
alsmede een badkamer met ligbad en 2e toilet. Via
een vaste trap is dezolder bereikbaar van ca. 52 m 2.
De prijs bedraagt’ 253.300,-v.o.n.

SITi'ARD, Kempehol

Woningen met een nieuwe architectuur
en een traditionele indeling.
In Sittard Kempehof is een nieuwbouwwoningtype
inaanbouwmeteen opmerkelijkearchitectuur voor
een bijzondere prijs. Het plan omvat 11 woningen
waarvan nu nog 2 halrvrijstaandewoningente
koop zijn.

Indeling:
L-vormige living ca. 38 m 2mcl. open keuken.
Opmerkelijk zijn deramen aan de voorzijde, die tot
aan de grond reiken. Op de 2e verdieping liggen 3
slaapkamers resp. groot ca. 13,5m2, 9m2 en 8m2 en
een badkamer met ligbaden mogelijkheid voor 2e
toilet. Via een vaste trap is de zolder bereikbaar,
groot ca. 22 m 2.
Alle woningen zijn voorzien van:
" een garage
" spouw-, dak- en vloerisolatie
" dubbele beglazing.

Perceelsgrootte vanaf ca. 230m 2
Prijzen ’ 159.400,-v.o.n.

SITIARDi Paulus Potterstraat
Sfeervolle tuinkamerwoningen aan de
Paulus Potterstraat. Gelegen tennoord-
oosten van centrum Sittard

BINNENKORT VOOR BEWONING GEREED
De woningenzijn gerieflijk ingedeeld. De woonk. is
ca, 32 m 2mcl. open keuken. Op de verdieping
zijn 3 slaapkamers geprojecteerd resp. ca. 12 m 2, ca.
10 m2en ca. 7 m2.badkamer met doucheen aan-
sluiting wasautomaaf. Via een vliezotrap is de zolder
te bereiken De tuinberging is van een kantelpoort
voorzien en is eenvoudig uit te breiden tot garage

Prijs ’ 136.571,- v.o.n. (excl een max.rijksbijdrage
van’ 41.000,-). Netto maandlast ca.’ 575,-. *

SITTARD. ___ Ü
Halrvrijstaande woningen met max.
’41.000,-subsidie.
In Sittard, Lahrhof, zullen 18 halrvrijstaande
woningen gerealiseerdworden. De woningen
kosten’ 129.000,-v.o.n. (excl. een max. rijks-
bijdragevan’ 41.000,-). Netto maandlast ca.’ 545,-.

Indeling:
Woonkamer ca. 30 m 2mcl. keuken. Verder ligt op de
begane grondeen inpandige berging. Op de ver-
dieping 3 slaapkamers respectievelijk ca, 13 m 2,
10 m2met mogelijkheidvoor vaste wastafel en 6,5 m 2
evenals een badkamer met douche en mogelijkheid
voor 2e toilet.

Perceelsoppervlaktes tot 220 m 2.
Dewoningenzijn uitzonderlijk fraai afgewerkt met:
" Hardhouten buitenkozijnen.

" Dubbele beglazing in de gehelewoning.

" Woningscheidende muren worden dubbel uit-
gevoerdwaardoorevt. contactgeluid tot een
minimumwordt beperkt,

" Vloer-, dak- en spouwisolatie.

SITTAED Haagsittard Park

Kul ~~
Het planHaagsittardPark wordt uitgebreid met 24
moderne herenhuizen. Er is een keuze uit halrvrij-
staande,type-vrijstaande envrijstaandewoningen.
Prijzenvanaf’ 189.200,-v.o.n.
Indeling:
L-vormige woonkamer mcl. open keuken ca, 40 m 2.
Bijkeuken, Via debijkeuken is de garagebereikbaar.
De verdiepingtelt 3 slaapkamersresp, ca, 12,5 m 2.
10,5 m2en 8 m2alsmede eenbadkamer met ligbad,
douche en dubbelevaste wastafel. Separaat toilet.
Vaste trap naar ruime hobbyzolder met mogelijk-
heidvoor 4e slaapkamer.

Optimale isolatie:

" Spouw-, dak- envloerisolatie.

" Dubbele beglazing(in woonkamer en keuken).

Perceelsoppervlaktes vanaf 195 m 2.

bil IAKJJ; Haagsirtard-park
Een nieuwe dimensie in wonen in Sittard.
Het plan Haagsirtard-park wordt uitgebreid met
8 eigentijdseherenhuizenaan deDarwinstraat.
De woningen worden gekenmerkt door een
kreatieve vormgeving, extra veel woonruimte, luxe
en comfort.

Indeling:
Zeer royale living die plaats biedt aan een aparte
zitkamer en een aparte eetkamer met schuifpui naar
het terras. Oppervlakte ca. 46 m 2. Gescheidenkeuken
ca. 9 m2. Inpandigbereikbaregarage met aansluiting
wasautomaaf ca, 18m 2.De verdieping telt 3ruime
slaapkamersresp ca, 14,5m 2,ca. 9.5 m2en ca. 7m2

alsmede een badkamer met ligbaden 2e toilet.
Optimale isolatie:

" Spouw-, dak- en vloerisolatie,

" Dubbele beglazing (in woonkamer, keuken en
slaapkamers).

Prijzen vanaff 206.568-v.o.n. tot ’ 209.500,-vo.n.

bil IAKI/, Haagsittard-park

Levenslang woonplezier.
Oplevering begin mei. Een Pa**t »an 80^1*.^ er****

Met de 2 onder 1 kapwoningenvan het plan
"Haagsirtard-park" diebegin mei worden
opgeleverd heeft u levenslangwoonplezier.
Dat heeft te maken met devolgende pluspunten:

" Ruime living.

" 3 Ruime slaapkamers,

" Slaap/hobby zolder.

" Vaste trap naar verdieping 2.
" Hardhouten kozijnen en grotendeels dubbele

beglazing,
" Een voor- en achtertuin,

" Een garagevan ruim 6 m. lang,

" Geluidsisolatie,

Prijzen vanaf’ 174.500,-v.o.n.

ijll IAKI/) Guttecoven
Optimaal woongenot voor een
minimale prijs.
Op deze halrvrijstaande huizenis de subsidie-
regeling voor A-woningenvan toepassing, dwz.
dat een subsidiewordt toegekend naar de hoogte
van het inkomen van de kopermet als doelstel-
ling iedereentegen betaalbare lasten aan een
eigenhuis te helpen.

De verkoopprijs bedraagt/ 130.000,-vo.n. üit-
gaande van de maximale subsidie, dit is’ 41.000,-

-edraagt de netto maandlast ca.’ 570,-.

Voor dezewoonlast wordt eenwoning gebouwd met
een woonkamervan ca. 30 m 2(mcl. open keuken).
Verder ligt op de begane grondeen inpandige
berging. Op deverdieping 3 slaapkamers
respectievelijk ca. 13 m 2, 10m2en 6.5 m2en een
badkamer met doucheen mogelijkheidvoor 2e toilet.

SPAUBEEK, Spaubeekerhof
InhetplanSpaubeekerhof wordtbinnenkort gestart
met de bouwvan een nieuwwoningtypemet een
opmerkelijke architectuur voor een bijzondere
prijs. De 8 woningen liggenaan een intiem hofje
in het centrum van Spaubeek.

Indeling:
L-vormige living ca, 38 m 2mcl. openkeuken.
Opmerkelijk zijn deramen aan de voorzijde, die tot
aan de grondreiken.
Op de 2e verdieping liggen 3 slaapkamersresp.
groot ca. 13,5m 2.9m2 en 8m2 en een badkamer
met ligbad en mogelijkheidvoor 2e toilet. Via een
vaste trap is de zolder bereikbaar, groot ca, 22 m 2.
Perceelsgrootte vanaf ca. 205 m 2.
Prijzenvan’ 168.750,-v.o.n. tot’ 179.500,-v.o.n.

1 % J

Natuurlijk beperkt het aanbod
van Stienstra zich niet tot de
Westelijke Mijnstreek.
Voor beter wonen in héél Zuid
Limburg begint u bij Stienstra!
Een greep uit de mogelijkheden
vindt u op deze pagina's.
Nieuwbouwwoningen, bestaan»1
woningen maar ook bouwkavels
om uw eigen vrije sektor-woninÖ
op neer te zetten. En mocht u
tóch niet helemaal vinden wat u
wenst dan vraagt u gewoon eve*1
ons Huizenmagazine aan!

Voor alle genoemde projekten
kunt u meteen even kontakt
opnemen met een van onze

Hl STIEl
_^m^m^_^_^_^_m_^_^g^ A^UK_W_W—_W_——_W_%W —^^^^ 1



SUSTEREN. Middelveld

Een comfortabele bungalowvoor het
kleinere gezin. IN AANBOUW

_ Wie devoorkeur geeftaan eenwoonbuurt die in een
-I harmonieuze relatie met zijn omgeving staat, moet

beslist eens het woonplanMiddelveld bekijken.- Bij de 2efase bungalows is er een keuze uit typen
-t met 2 of 3 slaapkamers.

De efficiënte indelingschept extra ruimte:
Minimaal onderhoud en alle vertrekken gelijkvloers
doen dezebungalows voor het predikaat
"komfortabel" in aanmerkingkomen,

Woonk. mcl keuken ca. 39 m2. 2of 3 slaapkamers.
Inpandigeberging met aansluitingvoor was-
automaaf Badkamer met douche envaste wastafel

Prijzenvanaf ’ 142.101,-v.o.n. tot/ 157.901,-v.o.n.

kil m M

*onroerend goed adviseurs., Want zij staan, ook elke zaterdag,
voor u klaar. U kunt geïnformeerd
worden over de waarde van uw
huidige woning en de verkoop-
mogelijkheden. Onze adviseur
weet alles over de verschillende

* financieringsmogelijkheden. Niet
> alleen voor een onafhankelijke
) hypotheekadvies bent u bij

Stienstra op het juiste adres,
zelfs over verzekeringen kunnen

f Wij u alles vertellen.

Ga er eens lekker voor zitten en
maak een afspraak als u denkt
üw nieuwe huis op deze pagina's
gevonden te hebben!

'V. .
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SUSTEREN. Middelveld
Riante halrvrijstaandeherenhuizen in
Susteren.
Het woonplan Middelveldte Susterenis terecht
charmant te noemen. Een grotevariatie in
bebouwing evenals derust en schoonheid die de
omgeving uitstraalt maken Middelveld tot een
woongebiedwaar u zich snelzult thulsvoelen.

Markante gegevens.
De indeling is functioneel en praktisch te noemen. Zo
is de woonkamer, mcl. uit het zicht gelegenkeuken
ca. 42 m 2.De verdieping heeft 3 slaapkamers
(respectievelijk ca. 12 m 2. 10m2en 7 m 2) en een
badkamer met o.a, ligbad en mogelijkheidvoor 2e
toilet. Via een vaste trap is dehobbyzolder (ca 37 m 2)
te bereiken.
Prijs/168.153,-v.o.n.

SUSTEREN. Middelveld
Slechts 2riante vrijstaande heren-
huizen, met nogkeuzemogelijkheid in
de afwerking.
Indeling:
Living mcl. openkeuken ca. 46,5 m 2. garage,
3 slaapkamers, badkamer met ligbad en mogelijk-
heid 2e toilet, vaste trap naar de zolder.

Prijs/189.500,-

SUSTEREN. Middelveld
Slechts drie exclusieve villa's.
Deze villa'sworden gebouwdin het plan
Middelveld te Susteren. Perceelsoppervlaktesvan
ca. 620 mJ tot 710 m 2.

i

te

Deze zijn zeer royaal ingedeeld
U-vormige woonkamerca. 59 m2verdeeld in een
zithoek ca. 31 m2en een eethoek ca. 28 m2met
terrasschuifpui. Gescheiden keuken ca. 9,5 m 2.
Inpandigbereikbare garage/bergingca. 21 m 2.De
verdiepingherbergt4 slaapkamers resp, ca. 13 m 2,
12 m 2, 11 m2en 9m2 alsmede een luxe badkamer
met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet. Via 2 slaap-
kamers zijn 2 bergingenbereikbaar. Via vliezotrap
naar zolder.
Prijs ’ 327.650,-vo.n.

Informeer naar de andere locaties waar dezevilla
gebouwdzal worden

—3fc—H

BROEKHOVENLAAN
Slechts 1 bouwperceel geschikt voor de
bouw van een vrijstaand woonhuis. Opp.
ca. 300 m 2.
Prijs ’ 48.000,- v.o.n.

Guttecoven
Een bouwterrein met een oppervlakte
van 410 m 2geschikt voor vrije sector-
bouw
Prijs ’ 88.000,- v.o.n.

~'SPAUBEKERHOF
Bouwterreinen tot 460 m2voor vrij-
staande landhuizen, gelegen rondom
een groenplantsoen.
Prijzen vanaf ’ 77.650,- vo.n

K^eóém&n j§
MIDDELVELD

Slechts 2 bouwterreinen in 't uitbreidings-
plan Middelveld. De kavels hebben een
oppervlakte van resp. ca. 325 m2en ca.
345 m 2.
Prijs ’ 49.000,- v.o.n

BEEK H pa- Jigbïld'2e toilet-Berg"mte. HEERLEN H met compl. app. 3 slaapk. Badk. NIJSWILLER H
Centrum. Drie slaapk. apparte- geiso1' ~., Nabij Centrum. Royaal halfvr. met ligbad. Pand ged. metroll. en Goed onderhouden vrijst. boeren-
ment met gar. Uitst. onderh. Prijs ’ 115.000,-k.k. 4245 woonh. met terrastuin Gar./ dubb. begl. en geh. met hardh. woonhuis met gewelfvormige kei-
Ruime woonk. met parketvl. en np — Mag. ca. 200 nr. Kelder. Grote koz. Rustige ligging. der. Woonkeuken ca. 21 nr met
open haard ca. 30 nr. Gesl. keu- BKUINsaLM H woonk. met parketvl. Open witte compl. install. Zitk. ca. 16
ken met aanrechtcomb. 3 slaapk. Centrum Treebeek.Royaal vrijst. haard. Aparte eetkeuken. 3 ruime è, > m 2.Badk. Wasruimte. 3 slaapk.
Bet. douche. Kunststof koz met woonhuis op 400 m 2gr. Carport. slaapk. Badk. met douche. .<& %%n^_-U~- Bergzolder. Flinke tuin metgoede
dubb begl Kelder. Woonk. Keuken met app. Kunststof koz. Ged. roll. Uiter- _\__%__tfÊÉ_\ bezonning.. Opp. 570 nr. Bwjr.
Prijs f 109 000 - k,k. 4691 Aparte eetk. Tot. 52 nr. Bijkeu- mate geschikt voor zak. doelein- WÊfëS3m_ Wh 1939-
-___ ! ken. Berging. 3 slaapk. Badk. met den. __W \ MM. Prijs/130.000,-k.k. 4798
BOCHOLTZ H o.a. ligbaden 2e toilet. 2e verd.: 2 Prijs’ 195.000,-k.k. 4777 ■* Jf ■Tussengelegen woonhuis zonder l!,aaP,k- Studeerk. en bergruimte. -*■ NUTH H
tuin. Hal. Woonk. 17 m 2.Keuken Ooede isol. Grotendeels kunst- HEERLEN H HP**'■ m Vrijst. woonh. met gar. en carport
7 m 2. 2 slaapk. Badk. met ligbad. 5.tofk°z- Douve Weien. Aan pleintje,rustig geschikt voor meerdere auto's.
Zolder. Prijs’ 165.000,-k.k. 4617 en gezellig, gel. bung. met zonnige Woonk. met allesbrander. Via
Prijs ’ 87.000,- k.k. 4784 rFI FFN H patio die optimale priv. biedt. schuifpuinaar riant overdektter-

Vf . 7' '" "-
Berging. Slaapk. Badk. Ruime Prik Oio non ~k k 464? ras en 30 m. diepe tuin. Woonk.

BOCHOLTZ H Centrum. Maisonette gel. t.o. het . living ope n keuken met install. J/ ' en open keuken met compl. aan-
Tussengel. drive-in woning. Hob- meuw aan te leggenFortunapark. Tot ca 47 m 2 2e sla k KLIMMEN H bouwunit. Tot. opp. 57 m 2.Bij-
byk. Berging. Gar Woonk ca. 27 Gar. Berang. Kelder. Gesl. keu- met badk. voorzien van ligbad. uiTst E el comfort semi-bumf keuken. 4 slaapk. 5 badk. Vaste
nr*. Keulen8 .4 m 2. 3 Slaapk. £^g"J« Pand is uitst. onderhoudt en inSnTjï RuZe^hl «P "«*~* "< 5e sl»Pk-Bwf.9^ g Par' to'let' Wer- a?S'5OO kk 4804 Woonk'Eetk. g

Comp.. keuken ?^' 9V-kk 4802
p J rulmn kk ak,a Prijs’ 92.000,-k.k. 4799 Pnjs’ 219.500,-k.k. 4804 met app. Tot. opp. ca. 50 m 2. "ijs/2jy.UUU, k.k. 4SU2
Pnjs/115.000,-k.k. 4764 _^ ■ HOFTSNRimFK H Ru" terras. 4 slaapk.Badk. Zeer OIRSRFFK 5
D »P.T 77 HEERLEN H HULIN&BKULK H ruime overloop. Grotend. dubb. ",I^SBtL^ . "BORN H „ | " ... " Halfvr. woonh. met div. kelders. Ke„i Halfvr. woonhuis met geh.geisol.
Woonh. B-plan 'Hondsbroek. Heerlerheide. Maisonette met Mog.heid voor inpand. gar. Part. e' grote gar. Woonk. met open keu-
Direct te betrekken type vrij- rmme, kelderberging berging entree. Hal. Werkk. Verd. riante ken 37 m 2. Fraaie eiken aanbouw-
staand herenhuis, uniek in zijn woonK- met open keuken ca. 23 L-vorm. woonk. 42 m2. Eenvou- comb. mcl. app. Kleine omsloten
prijsklasse. Ind.: L-vorm. woonk. m siaapk. met muurkast, bet. dige gesl. keuken. 3 grote slaapk. A__ . tuin. 3 slaapk. Badk. Zolder,
ca. 36 m 2(mcl. open keuken). 3 ~.... Badk. Vliering. Achtertuin geh. ÉmJÈÊÊÊ_—. Prima afwerking. Spouw- en da-
slaapk. Luxe badk. Vaste trap ' ' beklinkerd. Onderdoorgang c.g. """""""""■"■st. I kisol. Deels dubb. begl. en roll.
naar zolder alw. mogelijkheid m carport 10 m. diep _WsltlÊmJ__\ Prijs’ 152.500,-k.k. 4801

en buitendeuren in hardhout. pÉp-ff W SCHAESBERG H
Spouw-, dak- en vloerisolatie * HOENSBROEK H W^^MÊÈÊÊ Uniek Fl' fraai landhuis met
alsm. dubb. begl. (op de beg. '^mSMHt^^HP^ Halfvrijst. woonhuis met vrij uit- _^__Wjm 1500 nr tuin en prachtig uitzicht,
grond). Eenmalige belastingvrije ■-■ zient' Sel- a-d- gemeentegrens. Kelderruimte met 4 kelders,

1 W_WÊÈÊÊ3tÊË%' lijkh. voor open haard. Keuken Prijs ’ 279 500 -k k 4763 hobbyruimte 16 nr. Woonk. met

Ü mL^^ . 1.12 m 2 met complete aanbouw- __ ' install. Aparte werkk. LivingIkJ^ n gmmk'* keuken. "Xjar. en oprit geschikt NIEUWENHAGEN H rum 75 m 2> met °pen haard. 6
ï» 1 wfmmMüm. "»■. voor meerdere auto's. 4 slaapk. Royaal geschak. woonh. met slaapk.Badk. met ligbad, douche,

I s Prijs/ 55.000,- k.k. 1099 Luxueuze nieuwe badk. ruime tuin. 3 kelders. Gar. Aparte dubbele v.w. en apart toilet.
■k IM HFFRIFN H werk-/studeerk. Royale living, m^mmmmmm»

W&£%&m Heerlerheide. Woonhuis met x„, '„'<-> '2'0:;i,„..i,„„ \ WÈÉË''m"mm_WËÈÊÊËËF__..3& .«-*■»II ~.:„ u„ . m 1 # % lot. opp. ca. 57 m. Bijkeuken. 4 Mee mmmmml§\j__m_.Sr** tuin, berging en carport. Woonk. , ,K
j> jt tl' h-H

Hf B H tveuken. i slaapk. tiet. badk. met M''^* i~. n j 1 *1 ,„,Af 1 . 90 b\ „^w
PPPHUP^iV 5r douche en mopel'ikh ?p toilet rand ged. met kunststof koz. kikf (""""W

Halfvrijst. semi-bungalow met EiSfvdd Hoekwoning Jet Prijs’ IóSHF Dorpstraat. Royaal halfvrijst. Prijs/445.000,-k.k. 4717
gar. en pat.otum gel. op het zui- terras ca 20 m 2Woonk e^ keu. J 7 woonhu.s met gar., carport en SITTARp j|
den. Woonk. mcl. keuken ca. 34 ken ca. 35 m 2. Inpand. berging. 2 KERKRADE H £ln- f" 700

u
rn\2 ke'der^ Onhovtn Karakteristiek vriistm 2.Keukenmr. mcl. app Badk. s)a k Badk J U bad

ë
Se

ë
pa. ode le verd , appartement Woonk met open keuken 42 m 2. g^^/X^e, tu

e
n e„ 'JarSi?sen S2B0POO 2

kUk me 34692 T^f ,CS sV^^ m£tbergingenllf\. wSS,k.c24 £df°J , Zd'Se vT WtS. ensmte SSPrijs/128.000,-k.k. 40y2 Goed geisol. Dubb. begl. Evt. m 2. Open keuken met install. 2 Daak. met iigoaa aoucne, v.w.,
Studeerk Grote keuken

RRIINSSTIM H subs. overdraagbaar. slaapk. Badk. met douche. Het rUTme zolder vllezotraPnaar Bijkeuken. Berging. Badk. met
MoK^i rwr„m Ifarakteristiek appartement is voorzien van Priis ’ 165 000 -k k 4714 ligbad en douche. 5 slaapk. GroteNabij Centrum. wf,^mr„... dubb. begl. Subsidie overname IM.UUU, k.k. 4/14

2 jn het
l'
sout In .

d"eper' tmn" "er^L-vorm. WÊÊËtW- Tf3h m kk 4,77 NIEUWENHAGEN H houd pand 650 m'
woonk. 43 nr. Dichte keuken. B^ Prijs/98.000 - k.k. 4277 Landhuis op zeer goede loc. Gar. Prijs ’ 210.000,-k.k. 4447
Bijkeuken. 3royale slaapk. Badk. VFRIfRArtF ïï Hobbyr. Kelder. Sauna met dou- munin/wnPMt ïï
met ligbad. Vaste trap naar ruime K ERKRADE H che. Royale living 58 m 2 met ÜBACH O/WORMS H
zolder Bil Ha fvr,lJSt- w°onh,uls met ruime niv.verschil. Ged. open keuken Halfvrijst. woonhuis met unieke
Priis /172 000- kk 4807 W__É eetkeuken Woonk met aparte met prima install. mcl. app. 4 mogehjkh zoals bijv. dubb. huis-

j j (i .wu, ■v. . studiehoek, plav.vl. en balken slaapk Luxe badk met ligbad en houding of woonAkantoorruimte.
RPiTVggïtvt H . plafond. 4 slaapk. Badk. met lig- douche. 2 zolders.'Goede afwer- Slaapk. en gar. le verd. Ruime
BKUINSSUIVI " iwmmiÊIÊÊmWKÊÊIÊÊIÊmm. bad. Tuin 10 m. diep met berging. k jn „ woonk./keuken ca. 37 nr met
Op uitstekende lokatie gel. pn- , jO4 „kk 4493 Het pand is ged. voorz. van roll. , compl. kunststof keukenblok en
woonh. met gar. en zeer grote _J_J_ pnjs’ 125.000,- k.k. 4708 ; app. 2e verd. 3 slaapk. en badk.
tuin. Opp. ca. 1015 m 2. Kelder HEERLEN H —■ > Bijbouw: woonk. 22 m2, slaapk.
Woon-/eetk.inL-vorm.ca.4onr Halfvrijst. woonhuis met gar. en KERKRADE H _______

,_\ 12 m 2.Keuken met compl. keu-
met open haard. Gesl. keuken fraaie (vin Woonk Keuken. Terwinselen. Goed onderhouden }J_______yi\ kenblok. Eigen entree en voort-
met app. Overdekt terras. 3 Badk. metdouche. 3 siaapk. Zol- nalfvr- woonh. met doorzon- lÉM vin met privacy.
slaapk. Badk. met ligbad. Berg- der. Optimaal geïsol woonk. en plav.vl. Ged. open Prijs/173.500,-k.k. 4149zolder. Dubb. begl. Deels roll. pn- ’ 119 fjoo —k k 4598 keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. M WK^*.. ■ ■ " " Badk met ,{gbad Gar met vlie. ÜBACH O/WORMS H

_é_^ HEERLEN H ring. Tuin ca. 17 m. diep op iÜf. Royaal vrijst. woonh. met gar. en
é*..—ÉÈ\ WÊÊ_.. Rustig gel. en uitst. onderhouden zuiden. Ged. dubb. begl. Vrijwel Prijs/ 349.000,- k.k. 4787 grote tuin. Living ca. 42 m 2met■ eengezinswoning met 4 slaapk. geh- met roll. plav.vl. Terras. Luxe keuken mcl.

Woonk. ca. 30 m 2 met open- Prijs ’ 149.000,-k.k. 4793 NIEUWENHAGEN H app. Bijkeuken. 3 slaapk. Badk.
%_M slaande deuren naar terras en — Op goede lokatie gel. vrijst. land- met ligbaden toilet. Grote zolder,

zonnige tuin ca. 9m. diep. Tuin- KERKRADE H huis met inpand. gar. geschikt Dubb. begl.
berging. Open keuken met compl. Spekholzerheide. Karakteristiek voor 2 auto's. Tuin met optimale Prijs’ 189.000,- k.k. 4795
modern keukenblok en app. 3 nalfvr- herenhuis. Kelder. Royale privacy. Sout.: Waskeuken.
slaaPk. Badk. met ligbad. 2e verd*. ha'-Doorzonwoonk. Serre. Gesl. ComPl. uitgeruste sauna. Hobby- ÜBACH O/WORMS H
4e slaapk. en berging. Het pand is eetkeuken. 3 slaapk. Badk. met ruimte met openhaard, plav.vl. en Op uitst. lokatie, goed onderhou-
grotendeels voorzien van kunst- ligbad. Zolder metkamer. Ruime bar 52 m 2. Part.: Woonk. met den ruime vrijst. bungalow met

i-rijs/ zjy.ooo,- k k 4768 stofkoz. en dubb. begl. gar. Terras/tuin ca. 25 m. diep. openhaard 54 m 2. Woonkeuken gar. en prachtig aangelegde tuin
Prijs/127.000-k.k. 4389 Pnjs/175.000,-k.k. 4800 met compl. install. 3 royale met veel privacy, gunstige bezon-

BRUNSSUM H , slaapk. Badk. met douche en lig- ning. Ruime hal. Woonk. ca. 33
Nabij centrum in jongewoonwijk HEERLEN H KERKRADE H bad. Pand is gebouwd met uitst. m 2met openhaard. Dichte keu-
modem woonhuis met inpand. Een van de fraaist gel. bouwperc. De Maar. Woonhuis met gar. en mat. en optimaal geïsol. Bwjr. ken ca. 12 m2met aanrechtcomb.
gar. Woonk. Terras en tuin. Eetk. in het Plan "Vrusschemig 1988". tuin met goede bezonning en oP- 1980. OPP. ca. 1500 m 2. 3 slaaPk. Luxe badk. met douche
met keuken voorzien van aPP. 3 Perceelsopp. ca. 1059 m 2. timale privacy. Woonk. ca. 57 m 2Prijs’ 440.000,- k.k. 4623 en ligbad,
royale slaapk. Luxe badk. met Prijs’ 175.000,- k.k. 4761 met openhaard. Open keuken Prijs’ 199.000,- k.k. 4670

Voor inlichtingen: rW"^"t ■Tl" ~,~mm-mm ~m-m~m~mmm ~m~m~m~m~m~m~*~'~m~'~m~'
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VjLliL&fll, Fortunapark
Kom dit weekendkijken hoe u aan dit
parkkunt wonen in een bungalow
Dubbel genieten.
Dat betekent voor detoekomstige bewoners in dit
plan dubbel genieten: de rust en het groen van
overvloedigeplant- en boompartijen en op
nauwelijks 5 minuten loopafstandvan het gezellige
winkelcentrum van Geleen
In ditpark zijn 17 bungalowsbinnenkort voor
bewoning gereed en is meer dan de helft verkocht
De halrvrijstaande bungalows zijn als basistype
voorzienvan:
een bijzonder ruime hal. living(mcl keuken) ca. 41 m 2.3 slaapkamers, waarvan de grootste ca, 14.5 m2en 'een badkamer Aparte berging (afhankelijk van het
type) en een garage
Prijzenvanaf ’ 209 288,-v.o.n.

LANDGRAAF. SiT5"»
H

Wonen met het zicht op morgen.
Voor mensen die rust zoeken in een mooie
omgeving.
Voor bewoning gereed
De woningen liggen in Übach over Worms plan
Namiddagsche Driesen een idealewoonlokatie
nabij de Brunssummerheide

Royale indeling:
U-vormige living ca, 42 m 2mcl, openkeuken, inpan-
dige berging, inpandig bereikbare garage. De ver-
diepingtelt 3royale slaapkamers resp. ca. 16 m 2,ca
12 m 2en ca, 10.5 m2. luxe badkamer met ligbad en
2e toilet
Via een schuiftrap is de zolder bereikbaar
Prijzenvanaf’ 179.500,-v.o.n.

MAASTRICHT, y,^,
M

Comfortabel wonen, in een bijzonder
appartement begint in het gebouw
Vroonhof te Maastricht.
In Maastricht zijn door Coppelmans Bouw-
bedrijven 67 appartementen gerealiseerd in
opdrachtvan Soudant Bcmwprojectontwikkeling.

Het project ligt in Maastricht-West nabij deAnna-
laanaan deBrouwersweg/hoek Volksplein. Op
korte afstandvan het centrum is een nieuw stukje
Maastricht ontstaan met een modern stadsgezicht.

Appartementen
Er is een keuze uit 4 typen indelingen met 1 of 2
slaapkamers en woonkamers tot ca 40 m 2Bijzonder
zijn de hoekappartementen met een woonhal of dedakappartementenmet een gedeeltelijk serredak.Afhankelijk van het fype zijn de appartementen
voorzien van een badkamer met douche of ligbad

Alle appartementen hebben een inpandige berging
en een aparte berging in de kelder
Comfort enveiligheid
Het gebouw is voorzien van liftinstallaties en aparte
parkeerruimten onder het gebouwDe veiligheid
wordt gegarandeerd door zeLfsluitende deurenen
inbraakwerend hang- en sluitwerk
Voor bewoning gereed.

SoudantBouwprojectenontwikkeling jE &osEtednjten
Prijzen vanaf ’ 121.000-v.o.n.

NffiUiySTADT.Aand.Lind. H

Slechts 2 woningenop mooie lokatie.
Voor bewoning gereed

In Nieuwstadt, Aan deLinde, zijn 2 halrvrijstaande
woningenvoor bewoning gereed Dit kleinschalige
project ligt zeer centraal: enerzijds dicht bij de
autosnelweg Maastricht-Eindhoven, anderzijds op
ca. 4km van Sittard
Indeling:
L-vormige woonkamer ca. 26 m 2, aparte keuken ca
7 m2. garage ca, 16,5 m 2.Deverdieping telt 3 slaap-
kamers resp. ca. 12m 2,ca. 8,5 m2en ca. 7 m 2,bad-
kamer met ligbad Via vliezotrap is de hobbyzolder
bereikbaar
Prijs/ 159.500,-v.o.n. (excl. een eenmalige bijdrage
ad’ 5.000,- belastingvrij).

SlTlARP, Karel de Grotestraat
De laatste 2 comfortabele bungalows op
goede woonstandin Sittard
Aan deKarel de Grotestraat gelegen nabij het
winkelcentrum Lahrhof en deDuitse grens zijn 5
bungalows in aanbouw waarvan er nog 2 tekoop
zijn.

AUe vertrekken gelijkvloers is een niet alledaags
comfort:
Zo heeft de woonkamer een opp. van ca. 30 m 2(mcl,
open keuken) en is voorzienvan een terrasschuüpui
Aansluitend zijn 3 slaapkamers geprojecteerd, alle
met zicht op de patiotum De bungalows worden
gecompleteerd door een badkamer, separaat toilet,
garage en inpandige berging.

Prijs/ 183.774,-. |Binnenkort tebetrekken,|



Alsu erplotseling
alleen voorstaat

J-Jat 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 ofuw 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!

Boer
/ HT) Keerderstraat 238 Koeweg 24
/ /—\ D J 6226 KW Maastricht 6372 AM LandgraafLJ LJI—/ tel. 043-625091 tel. 045-325151

verzekeringen, hypotheken, pensioenen, persoonlijke leningen

i

exclusieve verlichting - meubels - woondesign - kado-artikelen

2e PAASDAGT s~\ r^i Jp GEOPEND van 12-17 uur

design gerard van den berg Beekstraat 28 Meersen. Tel. 043-643595

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 staan voordat 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. —
Of doorte bellen met onze afdeling Klantenservice: 045-798080. hypotheken

HJa, ik wil graag meer weten over alle ABP-
Hypotheken. Stuur mij daarom zo snel ,
mogelijk uw gratis boekje.
Naam: Hr./Mv. |
Adres: I
Postcode: 'Woonplaats: ! 'Telefoon:

■

Stuur dezebon in een ongefrankeerde envelop naar ,
i*!BP ABP-Hypotheken, Klantenservice, Antwoordnum- I| U mer6000,6400 WC Heerlen. LDOIH |

i EenABP-H>potheek. Dat woonteen stukprettiger, ii . i

Limburgs
■OTQtXIDÖIIIJWII-

_£__$S^ r—| ,^^^
Is Rl II ITFR^l^f^^"* / ' \ \ ■t^HsJ rlv/lw I Lal I%^ makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen ■

Ta knnn SCHINVELD, Age Water S TERWINSELEN, Piusstraat H
i. ** IVUU|f Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige
AMCTCMDAnc u « aanbouw, garage en tuin. Ind. 0.a.: living met open boyenwoning. Perc. opp. 204 m2. Pand ookbereikbaarAMSTENRADE,Kemkensweg S haard, tuinkr., royale woon-eetkeuken, wasruimte, 3 vanuit deTunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkheden vol-Riant gel. uitst. onderh.vrijst. landh.met cv., royale ga- s|aapkrs., bet. badkr. met ligbad, vaste trap naar zol- doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m3. Goedrage, souterrain en grote tuin met yeel privacy. der. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 142.000,-k.k. onderhouden. Voor vele doeleindengeschikt. Direct tePerc.opp.: 3.500 m 2. Ind. 0.a.: living met open haard, " aanvaarden. Prijs op aanvraag,
eetkr., woon-eetkeuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met oouimuci n a l «ligb., douche, dubb. v.w., toilet. Zolder. Aanv.: i.o. ot-niNvtLU, ueeKsiraai o URMOND staakiizerstraat Sknnnnrii«-r 4QS nnn kk ln ' dorpscentrum gel. halfvrst. woonh. met cv., 3 ga- ummunu,waaKijzersiraai &
Koopprijs, ’ «ys.uuu, k.K. ra werkplaats en binnenplaats. Ind. 0.a.: woonkr. G°ed onderh., geïsol, halfvr. woonh. met cv., garage
rqi iM<ts, im Rr..n«.,mm«"^ h (ca. 20 m 2), keuken, serre, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., fr n met opt privacy Perc.opp.: ± 270 m 2. Ind.0.a.:
BRUNSSUM, Brunssummerweg H »

en2e toilet Zolder Pand is oeschikt voor div doel- L-vorm. living ±40 m 2 met o.h. en parketvloer, keu-
Rustig gelegen, halfvr. met cv., garage en £w en 2etoile .ZoWer Pand is geschnkt voor div.doei k 4s| «* ' Ugb\w, en2e toijetituin. Perc.opp.: 289 m 2. Ind.: ruime entree, toilet, L- einden. Aanv.. i.o. vraagprijs, ’ t^o.uuu, k.k. zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs ’ 159000,-k.k.
woonkr. met 0.h., grote keuken met app., 3 slaapkrs.,
badkr. met ligbad, v.w. en 2e toilet, zolder. Het gehele SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan S ÜBACH OVER WORMS H
pand isvoorzien van rolluiken. Aanv.: i.o. Schitt.. op eerste standgel., uitst. onderh., vrijst. landh. R ■ , patio-bungalow met cv., berging enPrijs: ’ 145.000,- k.k. metc.v.^v toeWers .grote,,np.garagegeschui. 2 au- ,vin ««. £ toilet, L-woonkr. met 0.h., parket-to s zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400 v| ±50m, 3 slaapkrs. keuken metkookp Yaat enBRUNSSUM, Kerkstraat 178 H m 2 Ind.: o.a. L-vorm. living me open hrd, luxe keuken afzuigkap. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k.
In winkelcentrum (boven Yen D) gel. app. met cv., ber- met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het M SK '
ging en lift. Ind.: entree, keuken, badkr. met douche, pand biedt vele extra's. Bezichtiging uitsl. op afspraak,
toilet,woonkr., 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. Aanv.: i.o. Koopprijs: f 695.000,-k.k.
Prijs:/108.000,-k.k.

SITTARD, Dagobertstraat S rVioilwhrMlW
BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan H Woonh. met cv, berging, carport en tuin. Ind. 0.a.: lllvUnüUUff
Goed gelegen appartement met cv., berging. Ind.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met douche
ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- env.w., zolder. Overname subsidie is mogelijk. BRUNSSUM H
krs., badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 114.000,-k.k. Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,
kende staat van onderhoud. Aanv.: i.o. waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de
Prijs:/110.000,-k.k. SITTARD Kerkplein S beg gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau 1e?''.,', , ~ verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan deachter-
BRUNSSUM, Wagenmaker H fwoonk? keuk°e°n 4 stokra" bad* 25&f TÖB °P. ZUiden 98le9entu,n' 0p de 2e
Rustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en al^ sooedio Huuro^s f 695 ?o mnd Verd'3 slaaPk^s-en met ligb., v.w, en plaatsings-
tuin. Ind: o.a. hal, toilet,woonkr. en keuken met plavui- met ligb. Aanv.. spoedig. Huurprijs, ’ 695, P-mnd. mog voor 2e to||et en 2e vw Kooppr vanaf
zenvloer, berging, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met

__
'/ 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volgens

ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het SITTARD, Leyenbroekerweg S pr-A-regelmg.
pand is gedeeltelijk voorzien van rolluiken en dubbel Centraal gel. goed onderh. woonh. met apartetoegang
glas Aanv ■i o Prijs'’ 130000 -k k praktijkruimte, kelder, garageen tuin. Ind. praktijkruim- LANDGRAAF H

te: hal, wachtkr., 2 spreekkrs. Ind. woonh. 0.a.: stu- ■■i.-ï&ir'" "?&; SPsf* "»r'a~Xs* J
EIJS-WITTEM H deerkr., woonkr. met 0.h., eetkr. met travertin tegel- 'ts£.x *%■ * .. -"*^~-'-s«***.!
Uitst. gel. vrijst. landh. met cv., garage en tuin (perc. vloer, keuken, 4 slaapkrs., badkr met ligb., v.w. en 2e sm* ,~—'" _WW ~*opp. 1580 m 2). Ind.: Sout.: waskelder, provisiekelder, toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr.: ’ 325.000,-k.k. _hê~- ’ i_FsÊtcv.-kelder, garage. Beg.gr.: ruime entree, hal,toilet, L- WËi' '~~ sP '--^#%T -*%*
woonkr. met open haard ±54 m2, kantoor, keuken met SITTARD (Kolleberg), Russellaan S W&fTt--.. —---**. rk r' ü]
app., bijkeuken, berging. 1e Verd.: overloop, 2 royale Opuitst. locatie gel. vrijst. landh.met cv., grote inpand. ;i&

"-
" ; 1 :slaapkrs., luxe badkr., aparte badkr. met douche. Het garage, div.kelders, kantoor en mooi aangel. tuin met .^, jij* MHI 1 3|h t*".

gehelepand is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. veel privacy. Perc.opp.: ± 1.800 m 2.Ind. 0.a.: L-vorm. " ««*% d iïsslli? '; ffiïliving metopen haard (± 50 m ), aparte eetkr., zeer luxe y " '-!-:'*;4Ü]j
HEERLEN, Caumerbeeklaan H keuken met app., 2 badkrs., 4 slaapkrs. Het pand is *~r* &*ff°wi ' 'm_.. —*:\Uitst. gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en zeer goed onderh. Aanv.: i.o. i'%~ P ï% ' jW*? SF^~ ffiV
tuin. Ind.: sout.: waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. Koopprijs: ’ 575.000,-k.k. ,>-.. S| j ■ If?;.« SI j «S{j [»*j
Beg.gr.: ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± ~ j' &' \ [ -,!l',i ■--.-■j>i■-I "'" sÊ"I4 iT\58 m 5), keuken, berging. 1e Verd.: 3 ruime slaapkrs., _

»i«.o i^
~' <'4.i 4ï '

luxe badkr. met ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2e Verd.: Deelnemer NMB WOningmarKt " f:- . ■■■■■\ "~~ïs£<. :
3 slaapkrs., bergzolder. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. 31 maart 1990 ►"'"f '('■-' ' '
heerlen h Hanenhof Geleen ---M ... --ri^Sr-. 'J%uK/- I
Uitst. gelegen vrijst. villa metdubb. garage, cv. en tuin ' ' Nog Itekoop.
(perc. opp.ca. 3.000 m 2). Ind.: o.a. 2 kelders, ruime hal _„...„__„ _ _ In het bestemmingsplan'Op deKamp'bemiddelen wijen trappehuis, kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxe keuken, *K*,UB^El\' Const. Hugostraat S bi, deverkoop van enkele premie-A-woningen met ga- l
bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., 2 badkrs. 2eVerd.: 2 °P Ij> stand gel., uitst. onderh., vrijst. bungalow met rage. Met de oude, hoge subsidieregeling Leuke wo-
slaapkrs., doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staat c.v., div. kelders w.o. kelderbar met zithoek, sauna met n jngen met gevarieerde gevelarchitectuur en tuin op I
van onderhoud. Verdere gegevens en prijs op aan- douche, gastenkr., doka, garage, zwembad en royale het zuiden. Attractief ingedeeld met o.m. woonkr., eet-vraag. *"ln- perCOPP- 710 m . Ind. 0.a.: L-vorm. living met hoek| open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en II
HEERLEN, Gravenstraat H 2pe,C hrd', mKd' J^U „c" met P;' 3 slaapkrs luxe v.w berging en cv.ruimte. Kooppr. vanaf ’ 137.265,-WlrSS^woonhSS "cv -gas en tuin. Ind.o.a. d,v.ke" adk

k- M^i,dO/^^",
k
blldet 6" 2e ,0"8t-Aam': v-°n- RÜksbijdr. ’ 44.000,- totaal volgens pr-A-rege-

ders, winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 n-°-tk-K°°PPrlJs. ’ 325.000,-k.k. Img. NETTO-MAANDLAST: ’ 540,-
-slaapkrs., badkr. met ligb.. douche, v.w., 2e toilet, zol-
derkr., div. bergruimtes. Het pand is geh. voorzien van STRAMPROY, Parklaan S
rolluikenenvoor div. doeleinden geschikt. Rustig gel. goed onderh. halfvr.st. woonh. met cv., ga- __
Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 125.000,-k.k. rage en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living, keuken, 3 FIOIIW lv MV f l*s
hpppi pw n«Hh,««i,Mi u slaapkrs., badkr. met ligb., douche en v.w., zolder. "««"«vaTtia
HEERLEN,Raadhuisstraat H i^^ ,

Q uraaaDrüo. f 140 >inn -k kIn centrum gelegen appartement met c.v. en berging. *anv" La vraa9Pnjs. f ït-i.öuu, k.k. BOCHOLTZ HInd. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., VOERENDAAL Lindeweg H In het prachtige nieuwbouwplan'Kerkeveld'bemidde-
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- _^ len wij bij deverkoop van één bouwkavel. Opp. 403 m 2.stekende staat van onderhoud.Aanv.: i.o. Bestemd voor bebouwing met bung., landh. of vrijst.Prijs: ’ 130.000,- k.k. _%_&&%£';%'■■#--■" gezinswoning. Prijs ’ 48.000,- k.k. mcl. BTW.

Goed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en Ëï$- wfc BRUNSSUM H
tuin. Ind.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., _\ E 1 ;- -"'y'-:-:*'■''■ '"r" No9 2 bouwkavels tekoop voor particuliere bouw in
badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder. M. f 1 *MÉjj WS^___S_ma> plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het
Aanv.: 1.0.Prijs:/ 127.500,- k.k. WÜL f 1 i T_ W/r~^^' Ê zuiden. Perc. opp. vanaf 380 m 2.
L^e.ior.r.AE.s ... j. . u ___* .I f ||| _t Prijzen vanaf’ 54.600.- v.o.n. mcl. BTW.HOENSBROEK, Weustenraedtstraat H K**V _t% ïil ÊL
Nabi| centrum gelegen halfvr. woonhuis met cv., car- Wm&f-s _\ jÊBÊ _*^^^^ wÈport, garage en tuin. Ind.: hal, toilet, woonkr. met 0.h., lSi_*ï-ïiA_ IÊaÈSÊm WL T* 1 ***luxe keuken, te Verd.: 4 slaapkrs., mod. badkr. 2e K *®Tf_\ jwffl &- 3H l)Cll?lt?
Verd.: zolder. Het gehele pand verkeert in uitstekende __^__\f___^Êl m_ . , r>
staat van onderhoud en is voorzienvan rolluiken. WÊ \ ttéQ uiicu^uncuio, 10.1 a
Aanv.. i.o. Prijs:/185.000,-k.k. WmmË___ms "-.W" MAASMECHELEN (B.), Jos Smeetslaan S

KERKRADE, Vinkerstraat H WÈ M&:4s* «in 'np. garage^esch v 2 auto's.^n zeer'grote tuin.
Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage (perc.opp.: |&jfe ■^9rJ £,! C P̂' t o7°°2m ''nd' °a' "T9 met "A1 {ï5Z
810 m 2) Ind.: 2 kelders. Beg. grond, woonkr ±40 m 2, WËzMié. tl^'*(±, 2? m»' r§y' w°°n-eetkeuken, b.jkeuken,
keuken doucheruimte, bergruimten. 1e Verd.: 4 slaap- ■H^^^^S»^Ö r' 4

D
slaaPkrs., 2 compL mger. badkrs Aanv.:

krs.. hobbyruimte. 2e Verd " vaste trap naar 2 kamers, P^^^l^»,^^ spoedig. Prijs: op aanvraag. Bezichting: uitsl. op af-
zolder. Aanv, 1.0. Prijs: ’ 160.000,- k.k. Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.

P
MAASBRACHT, Boegstraat S b.g.: ruime hal, L-woonkr. (± 42 my) met inbouw-hrd., MAASEIK-NEEROETEREN (België) S
Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. herenh. met parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxe keu- Vrijst. landh. met cv., rolluiken, inp. garagevoor 2 au- Icv., garage en mooi aangel. tuin. Perc.opp.: ± 700m 2. ken, studeerkr. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met to's, kelders, tuin met groot terras en opt. privacy.
Ind. 0.a.: L-vorm. living met openhrd., luxe keuken met ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2eVerd.: vaste trapnaar Perc.opp.: 1.150 m 2.Ind. 0.a.: hal, woonkr., study,
app., bijkeuken, 4 slaapkrs.. w.v. 1 met study, badkr. 4e slaapkr., cv.-ruimte/berg., bergzolder. Het pand is ruime keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e
met ligb., 2etoilet, v.w., zolder. Aanv: i.o. ged. voorzien van dubbele beglazing en rolluiken, toilet, ruime zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 325.000,-
Vraagprijs: / 279.000,-k.k. Aanv.: i.o. Prijs ’ 278.000,- k.k. k.k.

S - Inlichtingenkantoor Sittard i^^MaaT^
H - Inlichtingen kantoor Heerlen |
Taxaties-Verzekeringen W^l Ekl L^ L^^^^
Hypotheken-Financieringen ■■^■m —
Openingstijden- makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
werkdagen 9.00-17.30uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611
zaterdag 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen -van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

Jciquincil
Vheerlen, MGR. FERRONSTR. 14

■ .Goed onderhouden app. op de 1 e verd. Ind.:I berging, hal, toilet, keuken m kookplaat en afzuig-
ï kap, woonk. ca. 32 m 2met fraai kunststof pbfond
I en wand, badk. m douche en v.w., 2 slpks.I Servicekosten ’. 1 1 5,- p/mnd. Netto hyp.lastI ca. ’. 336,- p/mnd. Aanv, direkt.I Prijs: ’. 55.000,- k.k.

I HEERLEN, HEERLERBAAN, TARWEHOF 60

I j_\ i_^^i& B iM i9H_____^_^_^_\
_\ I _____

I Premie A. Fraai nieuw woonhuis m cv. en tuin.
[ Tnd.: hal m tegelvloer, keuken woonk., tuin enI berging. 1 e Verd.: 3 royale slpks., bet. badkamer.I 2e Verd: zolder (vaste trap mogelijk) Geheel_H geïsoleerd. Overname subsidie max. /. 41.000,-
I mogelijk. Netto ca. ’. 590,- p/m. (afh. vanI uw inkomen). Bwj.r 1989.I Prijs:/. 129.000,-k.k.

Vrijblijvende informatie
over uw huis verkopen

Graag informeren wij u geheel
vrijblijvend m.b.t. de verkoop van uw

woning, bungalow of landhuis.
Wij vertellen u dan welke

mW verkoopkansen u heeft, waar u
allemaal rekening mee moet houden

en hoe wij een eventuele verkoop
geheel voor u kunnen begeleiden.

Bel ons gerust voor een
geheel vrijblijvend gesprek.

I
HOENSBROEK, DR. A SCHWEIZERSTR. 31

Woonhuis met cv., inpand. gar. en tuin. Ind.: grotegar./hobbyruimte en berging, hal, woonk. en dichte
eetkeuken, balkon (achterzijde). 1 e Verd. 3 slpks.
douche m toilet en v.w. 2e Verd. ruime bergzolder
via vlizotrap. Bouwir. IV/3. Aanv. in overleg
Prijs: ’. 137.500,- k.k.
HOENSBROEK, NEERBRAAKSTRAAT 5

ffa_M ::~x .
Wyë—— J6ÉHHI Éls> -.^

Halfvr.st. woonhuis met garage, c.v. en tuin. Ind.:
woonkamer m openhaard, dichte keuken voorzien
van apparatuur, terras, tuin en gar. (ruim 8 m lang)
le Verd.: 3 slaapk. en badkamer met o.a. ligbad,
2e Verd.: via vlizotrap. Bouwjaar 1975.
Prijs: ’. 139.000,- k.k.
WIJLRE, PIET VAN BREEMENSTRAAT 7

%ÊÊÊ^.L__s. ■ WËmk^-mw.

Vrijst. woonhuis m cv. en tuin. Perc. opp. 440 m 2Ind. geheel onderkelderd (4 kelders), hal, woonk. en
eenv. keuken, le Verd.: 3 slaapkamers en badk. mI douche, toilet en v.w. Fraai uitzicht a.d. achterzijde.

I Bwjr. 1961. Aanvaarding, in overleg.|Pri|s:/. 165.000,-k.k.

■aquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties f__W^__s\Hypotheek-adviescentrumI Ruys de Bcercnbroucklaan 28

m Heerlen ■■■óók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW\ 045-715566 Is

> _^mm__m_^-_^-^-^-^Ê_l_^-mm-U_Wm-^-_^mm_^-W_mm_^-_Wm-^Êa__^-_^-mmm_^-m Jl

HEERLEN, MEEZENBROEK
HOEK RUYSDAELSTR./RUBENSSTR. mmmmmmmmmmmmmmj

sHta^ : , TffjeluSanitair \ heerlen j
&ïï*\*Wfe SCHITTEREND!!
i \ ■ffiUl\- II T Jfr^ ne^ken Villeroy & Boch en Sphinx
Jk^tj^^^SJSwWlßS Jt^ sanitair nu gecombineerd met de

■g i^^gÏÉß"*-"^ laatste nieuwe wand- en vloertegels.
Aann.bedr. Jongen bv ui Schaesberg bouwt Het bekijken WOOrd!
6 royale halfvr. staande woningen. Grote woningen
van maar liefst 9 meter lang, de mogelijkheid om OW9I MVIfIHSE'PIPIPPPVPHHPP^'PfIeen garage te bouwen en tuinen tol 23 meter diep
op het zuiden. Mm^—mm^—m* mmmmmmm^^^^^^^^^^^/
Blijvend betaalbaarl " MmmmM g<
Door de uitstekende nieuwe premie -A - regeling J_\j^M 'm m *_f^\d_fmmm CC_M UVD^^TUITCK
blijft de woning voor u betaalbaar. /aW^AU'Wtll I kCII fl IVY I IltH»
Koopsom + kosten ’.143.000,- /_WIJwÊË_\
Subsidie (max.) ’. 41.000,- >#fcflml\ Hypotheekcentrum Limburg bemiddelt
Hypotheek " ’. 102.000,- zSÜf^lH^ grat'S V°°r U bIJ h6t afsluiten van
Maandlasten ca. ’. 595,- netto p/mnd* /__\/A 1 hypotheek-
-30 Jaar vaste rente. * (afhankelijk van inkomen] /fW Keuze uit alle banken en vormen.Bel snel voor uitgebreide documentatie. rTlmTw^ Een uniek comPuter programma vergelijkt QQ I

W snel en objectief. Altijd de laagste rente, Hf■=■■ f de beste condities en een persoonlijke v#°° Jm
*— ' vlotte afhandeling. -////JÊ

I É^Jk^^Ê _F_\_^W Bel voor een offerte, of stuur de bon in J_^l^ll^^l^Mlll I^tal voor gratis documentatie. <^_f<^ J_y /j
Ook voor taxaties en aankoopbemiddeling! ' J@' // 1

Makelaardij 0.G., Taxaties fflP^Bl Ck\ jfir
Hypotheek-adviescentrum \W\. J^ I

Ruys de Beerenbroucklaan 28 L J M~_\. A^—r
~, . . HcfleL ..^ %jrlr% HYPOTHEEKCENTRUMLIMBURG J&Voók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW VVIjJ Postbus 23034, 6367 ZG Voerendaal. J&/////
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■TE HUUR IN GELEEN _, rf iggtaHi* _
/ Nog enkele komfortabele __ ÏÏ ï. pn Jif . ïl ïlfm Spl^ ..appartementen/- f^J fg b U^fï|fPf aanleunwoningen in het Cj^TT ''^-^t^c^W^^^ -'

'Fortunapark. -^lW^ ' " -^^r s^»-i rKïP "

°>
!In het centraal gelegen Fortunapark worden door "^ V\de Woningveniging „GELEEN" 96 luxe Igj j/

appartementen gebouwd, waarvan 32 worden
! uitgevoerd als zogenaamde aanleunwoningen.

Het complex onderscheidt zich door haar De 32 aanleunwoningen hePben de navolgende
; karakteristieke vorm, unieke ligging en extra voorzieningen:
1 hoogwaardige comfort. - de hoofdslaapkamer staat in direkte verbinding

met de woonkamer:
Wonen in deze appartementen biedt vele - de badkamer is geschikt voor rolstoelgebruik;
voordelen, De woningen liggen midden in het _ cje hoofdentreedeuren zijn voorzien van een
groen, terwijl het centrum toch op loopafstand electrisch zelfopenend en sluitend mechanisme1 gelegen is. Daarnaast hebben de

l veiligheidsvoorzieningen veel aandacht gekregen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dezeDe corridors zijn ruim van opzet en hoogwaardig . . f «*««««*

afgewerkt. Een lift is aanwezig. Het complex heeft woningen via een bejaarden-alarm aan te sluiten
verder een eigen huismeester die zorg draagt °P een alarmcentrale.
voor een goede gang van zaken. De „verzorging" naar de aanleunwoningen

geschiedt t.z.t. vanuit het te realiseren, De appartementen zijn stijlvol, compact en vooral verzorgingstehuis aan de Diepenbrockstraat.
luxe afgewerkt en worden gekenmerkt door een

1 optimale warmte- en geluidsisolatie. Elk HUURPRIJZEN: ssssTtS&ssgzT "* kuns,s,°' %r" van a,e M«r^r,bed'aa9,
' } 770- per maand, inclusief servicekosten.

De appartementen beschikken over een ruime Voor de aanleunwoningenwordt de huurprijs
woonkamer met hal - open keuken, twee verhoogd met diverse verzorgingskosten. E.e.a. is
slaapkamers, badkamer met douche en vaste mede afhankelijk van het inkomen. Op uw
wastafel en een ruim terras. verzoek zijn wij gaarne bereid deze voor u te
Verder heeft elke woning een eigen c.v. en berekenen,
aansluiting voor telefoon en centrale antenne

' zowel in de woonkamer als in de slaapkamer.

I KIJKDAGEN
ü bent van harte welkom in onze twee typen INLICHTINGEN tijdens kantooruren:
modelwoningen in de Dr. Dreesflat nabij deHenri
Hermanslaon. De modelwoningen zijn geopend VA/^MIM^V/HnCMI^IM^ 'r^CI CTM'
op zondag 1 april 1990 en maandag 2 april 1990 VVUINIINoVtKtINIIcHINCJ V^tLttlN
russen 14.00 uur en 16,00 uur
Mocht u op de kijkdagen verhinderd zijn, kunt u _A., telefonisch kontakt opnemen met ons kantoor. Wij Kantooradres: fH^i zijn gaarne bereid met u een ander tijdstip af te Hofdwarsweg 45 . mK—_9
spreken. Telefoon: 04490-88888 m& 61392 '—

Pickcg,\fan Huis LTrt Aktkf!
BRUNSSUM-Centrum: Vrijst. woonhuis met c.v.-gas, dub gara- ige, tuin. Ged. dub. begl. Bouwjaar 1968. Ind. o.a : royale hal » I SCHAESBERG: Rustig gelegen
woonk, eetkeuken mei een complete keukeninstall mei app 1e * __^M«NR? 1 hallvrijst. woonhuis met cv.-gas,
verd.: 3 slaapk., badk. meto.a. ligbad en douche 2e verd : bereik- ffPMfl |tl 9afa9e en tuin (op I zuiden gele-
baar via een vaste trap Grote slaapk.. zolder Vraagprijs LIJ ___WË gen)- Ged nardh kozll nen mcl

’ 193000,-k.k. club De9' lnd oa: woonk., rui-
BRUNSSUM: Grenzend aan het winkelcentrum: Hoekapp met ülfrw» me eetk.. keuken. 3 slaapk , bad-
c.v.-gas. berging en balkon Lift. lnd. 0.a.: woonk. ca. 40 m 2, keu- ■« kamer, zolder. Vraagprijs
ken, twee slaapk., badk.. Vraagprijs ’ 116 000,- k.k. _WÊÊ 12750°" k k

Ê HEERLEN: Gelegen aan de bui-; ü tenrand van de stad (loopafstand ÜBACH OVER WORMS: Aantrekkelijk gelegen hoekwoonhuis
■ winkelcentrum) Woonhuis mei met c.v.-gas en garage. Ind. o.a: bet. gang, ruime woonk. mei par-
Be v-gas berging en tuin Ged ketvl. en open haard, eetkeuken met aanbouwkeuken en app. gro-■ dubb begl. Goed onderh. Ind. ,e bet badkamer., 3 slaapk., Koopprijs ’ 129000- k.k.

■■■jM-m<M—gJS ■ 0.a.: woonk. met open haard, keu- ÜBACH OVER WORMS: Nieuwbouw woonhuis mei c.v.-gasm-
H keninstall. met app, 4 slaapk, p'a" en garage. Geh. geïsol. en voorzien van hardh. kozijnen Ind.:II doucheruimte, zolder Prijs L-vormige woonk , keuken, drie slaapk., bet badk . bergzolder Di-
II ’85.000- k.k verse afwerkingswerkzaamheden dienen nog te gebeuren Aan-

HEERLEN-Centrum (hoek Promenade-Geerstraat): App (totale £ J|~_ JHs£-\

(nabij winkelcentrum) Halfvrijst woon- HÖK^Hll^^^^^^ 'fÉL-Jf&*-!'
aubb. begl. en roll Ind. 0.a.: woonk., eetkeuken met een goed uit- BrfP^lÉ^fc jfifca^Oi IjlC'

ULESTRATEN: Rustig en blijvend goed gelegen vrijst. semi-bungalow met c.v.-gas. grote garage (2 auto's) en rondom tuin
met veel privacy. Goed onderh Dak geïsol.:ged. dub. begl. enroll. Ind. 0.a.: royale hal,L-vormige living (ca. 47 m 2) metopen-naardpartij; eetkeuken, 4 slaapk., badkamer, provisieruimte,bergruimten Een bungalow die u beslist van binnen moet
zien. Priis f 379.000- k.k.

VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijst landhuis met c.v.-gas,
prachtige tuin met terrassen, fruitbomen. Uitstekend gelegen,max. aan privacy Muren en dak zijn geïsol. Dub begl . Ind
o.a : part.: royale hal. studeer-werkk , bijkeuken, waskeuken,
dub. garage 1e verd: ruime living met open haard, keuken "■met compl. keukeninst (totale opp ca. 75 m 2), 3 slaapk., badk

i^ : . | met o.a ligbad en douche Vraagprijs ’ 480.000- k.k.
HEERLEN: Vrijsl semi-bungalow metc.v.-gas en mooie tuin. ■ ■ 1Ook geschikt als wonen met kantoor- en, of praktijkruimte: ged. UIï■.!**»! L.J.i:i<u.*.J
geïsol.. ged. dub. begl en roll. Ind. o.a : royale hal. living (ca. WMIKB -DeüNITSDatldfill64 m 2) met leistenen vloer, openhaardpartij en groot terras: " "■■%»»■ H&UI IJldpuilUCll
keuken met inrichting; 6 kamers; 2 badk s. Prijs ’ 385.000- |Hfit Wilfl III*ll lultPu

HOENSBROEK: Goed gelegen BRUNSSUM-Centrum-Julianastraat: TE HUUR: Winkel op-
____^__ j, É halfvrijst. woonhuis met gas-c.v., pervl. ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875- per maand excl. BTW_______ WWk Jrt garage met vliering en goed aan- BRUNSSUM: TE HUUR: Winkelcentrum-voetgangersgebied«HL iMU gelegde tuin. Uitst. onderh. Geh winkelruimte met magazijn en kantoor. Totale oppervl. ca 160m 2IrH M JTM gei'sol. Ind 0.a.; royale hal, L-vor- txtra magazijnr. in het souterrain, ca. 78 m 2.Goed onderh Huur-%J~t4£v fl mfj_\ mige woonk.. tuink., compl. keu- prijs ’ 36.000- per jaar.B|fl keninstall. met app. drie slaapk., HEERLEN-Heksenberg: Winkelwoonhuis voor diverse doelein-___\ badkamer. Vaste trap naar grote den geschikt. Ind. o.a ruime kelder, verkoopruimte, woonk keu-B hobbyruimte (zolder). Vraagprijs ken, werkpl., dub. garage. 1everd.: woonk.. keuken, twee slaapkI ’ 160000- k.k. k°k 2e V6rd': Slaapk■' zolderruimte Vraagprijs ’ 169 000--onderhouden centraal gelegen app, (1e HOENSBROEK: Winkelwoonhuis met c.v.-gas en mogelijkheid?;rd.) mei eigen c.v.-install.. parkeerpl. en berging. Ind. 0.a,: gang, yoor inp. garage. Ind. 0.a.: kelder, winkel (ca. 35 m 2), werkruimtey badk., mei douche, toilet en vaste wastafel, L-vormige woonk. (ca. 60 m). 1e verd.: vijf kamers, keuken, douche en toilet 2e. Npen verb met keuken, slaapk. met vaste kastenwand en balkon X6."-- werkamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. Aanv direct
mcl). Vraagprijs ’ 75.000,- k.k. ... KFR^ofnS o"~'k'Goed verbouwd, nabij recreatiegebied gelegen vrijst ""RM*ut: Ruim halfvrijst woonhuis met c.v.-gas en magazijn-tr^onhuis met c.v.-gas en diepe achtertuin. Ind. o.a. gang, woonk. /bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning, lnd o ajpsuite. bet eetkeuken met aanrechtcomb. (wit) en app., bet. bij- o«verse'kelders hal woonk. (voorm. winkel), woonk.,keuken, ser-J*uken, 3 slaapk., toilet, luxe badk. met ligbad, douche enz., zolder '.a ~! . saapk: badk ■ Boyenwoning bestaande uit woonk,; "la vaste trap) Vraagprijs ’ 149 000- k.k. siaapK . keuken Magazijn-bedri|!sruimte totaal ca. 100 m 2 Kelder-N. _ _ . . ruimte. Aanv. no t.k. Vraagprijs ’ 179 000 -k kKLIMMEN-TERMAAR: Prachtig gelegen vrijst. landhuistype KERKRADE-Chèvremont: Bedrijfsruimte:'ca' 305 m 2 Voor veletiet cv -gas garage en rondom onder architectuur aangeleg- doeleinden geschikt Prijs / 75 000 - k k"te tuin met blijvend vergezicht, lnd: o.a. royale hal. ruime h- SCHAESBERG: Op goed punt in'het winkelcentrum (Streeper-*ng (ca. 60 m 2) met open haard, luxe moderne keukeninr met straat), gelegen winkelpand metoprit, ruime tuin en c.v -gas ruimeaPp„ 5 slaapk., 2 badk., kantoor-werkruimte; provisie- en berg- kelders^ Winkelruimte ca. 40 m 2 woonk keuken en ODslanmimtenMmten. Uitat, onderh.. goed geïsol Prijs ’ 478.000,- k.k. Ie verd : grote woonk., keuken,'l^enjpand dat u beslist van binnen moet zien. der met twee mansardek. Goede slaat van onderhoud Aanv inI^T overleg. Prijs t.e.a.b.

C"EUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis met
w"9as. bergingen, eenv. garage en tuin. lnd 0.a.: 2 kelders, Taxatie»
S|°°nk., eetk , bet. eetkeuken, badk .1e verd.: overloopen 3 ruime makelaardij oo L.j^Pk.. 2e verd.: vaste trap, 2 zolderk., zolderberging. Pand is ge- hypotheek-adviescentrale
*el voorzien van dub, begl. Vraagprijs ’ 124.000- k.k.

htC.' - SCHAESBERG: Tussenwoning Maandag tot en met vrijdag ■ |^kI r~ mei rv en kleme .urn Prima van 900 tol 19.00 uur ■
=. \ woonk. met plav.vl.. ruime eet-

Q on?ot i?oo u!,r I -^keuken met luxe inrichting, 2 9.00 tot 17.00 uur *——■
f! BS -*1 m. W Som a-t ronS: Heerlenseweg 22, IQQIJ». E SHTgI Pri,W 119000,- k k 6371 HS, Postbus 31193 !■■■ I
||4^ UM Dit Pan^ m°e' u beSliS VaP 6370 AD Landgraaf l^« |^" binnen _^* ■ ■^■^■ÉBB^I^H Bm.
.c HaesberG: Halfvrijst. landhuistype met c.v.-gas. inp. garage | iWlmlCw ITl<lK6kldrdll bV(V ,U|n. Rustig en bli|vend goed gesitueerd nabij draf- en renbaan, J
v'en en dak geïsol. Ged, dub. begl., goed onderh. Ind. o.a: ruime wWr^__^H^9mmam\lm° nk , keuken met een luxe uitgevoerde keukeninslall. met app.. | J T/\T^~_\ <0A ."V/ *W J/,e slaapk (mogelijkheid 3e slaapk.). badkamer. Koopprijs
kl^ 000- k.k.

BEEK Aan het Beekerkruis
Goed gelegen halfvrijst. woonh. m. gar., tuin en c.v. Ind.:
hal, woonkam. m. plav.vl., keuk., 3 slpkm., badkam. m.
douche en vaste wast. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 145.000-
-k.k.

BEEK Cartylshofstraat
Ruim vrijst. woonh. m. gar. en c.v. Bouwjr. 1974. Ind.: hal,
eetkeuken, ruime gar., serre met dubb. beglaz. en kunstst.
kozijnen. 1e verd.: 4 slpkm., badkam. met ligb., toilet en
v.w. Pand is voorzien van div. kunstst. kozijnen en dubb.
beglaz. Vraagprijs ’ 159.000-k.k.
GELEEN Jos Klijnenlaan 622

g\_________m J_m

WÊ f? r^BHHSBi I _.

Ruim vrijst. woonh. m. gar., tuin en c.v. Perc.opp. 340 m 2.
Bouwjr. 1935. Ind.: kelder, L-woonkam., keuken, bijkeu-
ken, badkam., ruime gar. 1everd.: 3 slpkm. 2e verd.: grote
zolder m. hobbykam., dubb. beglaz., nieuw dak m. isolatie.
Prijs ’ 152.500-k.k.

HOENSBROEK Slot Hillenradelaan
Mooi gel. bungalow m. grote tuin. Ind. 0.a.: ruime gar.,
waskelder, studeerkam., hal, woonkam. m. open keuk.,
±48 m 2, 4 slpkm., badkam. Aanv. direct. Koopprijs

’ 249.000- k.k.

SCHINNEN Achter de Kerk
Ruim landh. uitgev. in veldbrand, dubb. gar., c.v. Perc.opp.
2750 m 2. Studeerkam., woonkam. en zitkam., ±81 m 2,
keuk., 2 berg., 3 slpkm., badkam. Vraagprijs ’ 550.000-
-k.k.

SITTARD Gats
Unieke vrijstaande stadswoning m. eigen parkeerplaats.
Bouwjr. 1987. Ind.: hal, keuken, woonkamer m. parketvl.
en open haard, 3 slpkm., badkam. m. modern san., zolder
m. zolderkam. en berging, uitst. kwaliteit. Aanv. 1-7-90.
Vraagpr. ’ 290.000- k.k.

m OIRSBEEK *

0, .■MHMM^^^^M^HHHNMMMMHMi^'^.■■".'/ -.....■■ a

9 In BP In den Moei worden enkele vrijst. landhuizen ge- "" bouwd. Goede kwaliteit en isolatie. Fraaie afwerking. "" Prijzen va. ’ 256.000- v.o.n. "" INDIEN U EIGEN GROND BEZIT, KUNT U ZON "" LANDHUIS HIEROP LATEN BOUWEN "t
URMOND Dr. Schaepmanstraat

*-= i i^R J3i
LjNM BfJtiaß^"' ■° jj mm

Vrijst. villa m. gar., c.v. en grote tuin. Opp. 1163nr\ Geheel
onderkelderd. Beg. gr.: hal, complete keuken, eetkam.,
studeerkam., woonkam. 40 m 2m. openhaard, grote gar.
1everd.: 4 slpkm., badkam. m. ligb., douche, dubbele v.w.,
w.e. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 320.000,- k.k.

WIJNANDSRADE Mascherelstraat
Fraai halfvrijst. semi-bungalow m. gar. en c.v. Sout.: hal,
gar., kantoor, prov.keld. Beg. gr.: woonk. m. open haard,
keuken m. compl. mr., 3 slpkm., luxe badkam. m. ligb. en
v.w. Aanv. i.o. Vraagprijs ’ 185.000- k.k.

HUIS VERKOPEN???
SNEL VERKOPEN???

MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND
MET ONS EEN AFSPRAAK!

Elsstraat 1, 6191 JW Beek. Tel. 04490-73601
I I

W—~^—~W^Êmmm^m__^_Wj^ ■"

bij de wafa/aar
van Limburgse huize....

EPEN, Diependal ’ 210.000,-k.k.
Goed gerest, vrijst. vakwerkw. met royale tuin en kleine
huiswei (1400 m 2). Schuur geschikt voor huisdieren of
kleinvee. lnd.: compl. keuken (ca. 4,5x2,5), woonk. met
veldbrand en vakwerk (6x4,5), compl. en luxe badk., 2
slaapks. (mogelijkheid voor een derde), ideaal 2e huis.
GULPEN, Euverum ’ 200.000-k.k.
Monumantale vrijstaande vakwerkboerderij op 4250 m 2grond. Het object moet gerestaureerd worden, is zeer ge-
schikt voor bewoning voor 2 gezinnen en bestaat uit een
ruime woning, stallen, schuur en weiland.
RANSDAAL, Dorpsplein ’ 215.000,- k.k.
Aantrekkelijke gezinswoning in kinderrijke buurt. Ind. 0.a.:
hal met wenteltrap tot op 2e verd., toilet, royale L-vormige
woonkamer (±4O m 2), compl. keuken, garage, 3 ruime
slaapks., badk., apart toilet. Op de 2e verd. is de eventuele
4e slaapk. (mei vaste wast.), c.v.-ruimte en berging. Het
geheel is goed onderhouden. Perc.opp. 314 m 2.
VAALS, Gemmenicherweg ’ 295.000-k.k.
Vrijstaande bungalow op 985 nr' grond, 3 slaapkamers,
luxe badkamer, garage en mooie tuin. Het pand is goed
gelegen en verkeert in goede staat van onderhoud.
VOERENDAAL, Kundergats Prijs n.o.t.k.
Ruim woonh. met 4 slaapks., gr. loods plm. 400 m 2,oprit
en tuin. Perc.opp. 715 m 2.
VOERENDAAL, Heerlenerweg Prijs n.o.t.k.
Tussengelegen winkelpand met de mogelijkheid van bo-
yenwon. Ind. winkel (plm. 175 m 2), magazijn (plm. 140m 2).
Perc.opp. 570 m 2.
WIJLRE, Krommeweg ’ 219.500,- v.o.n.
Prachtig vrijstaand woonhuis met 3 slaapkamers, garage
en grote tuin.

Ons kantoor is ook ~.
geopend op zaterdag / \
van 10,00-13.00 uur _4_ \

NIONCKEN-wwTMERTENS
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

NERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen 04450 -1724 /1754

Limburgs
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MAASTRICHT-RANDWYCK

Hallvrijstaande woningen
met dakterras

jln het sfeervolle plan Randwyck in -tïïïF /Ê"^Mp^" "" _—-——-- &"3£» Jfe_
Maastricht, schuintegenover het Gouverne- „A*^^^*^ ■-^^ri!il_^'mß^im^^^^i^Wt
ment, worden witte halrvrijstaande wonin- t j|N X^^&^^r^^^^^'^^WSsJ^lo9S£tmW^ I

Door de platte dakopbouw te verkiezen j&^ÏEFi'^^ ~~ "^"^ -«* rr* iPlf 'V.M3EBJ»^s§iJ%l^By
boven het traditionele schuine dak ontstaat f «.j-s «* j «J l 3ft "*?i KilfaifSïliMFenerzijds meer echt bruikbare ruimte en is ' 1* TJ ? f :Jt J| j * IffiMrarV* J 'anderzijds de isolatie van het dak en de I iL iLa-|*i'" «|j . [ssl^raß^P
lucht-en lichttoetreding van de ruimte *——■ «.'"■"füf :^j=F allSPftnP "^sBfTn Lj Ei^Tbeduidend beter. Prima omstandigheden "t «T^i.ïTai C> «Km = )^p^S-L- - i' ffiSßßffi-
ruimte of een extra slaapkamer. Trouwens, B*^ ' < -JËÏjl^&fe£' ~.<. !«jj«S^jJi^Ml| \7~'*~ -''de gehelewoning biedt veel verrassende en

J«s^_ * . -veelzijdige gebruiksmogelijkheden voor een ~yt "'----—^Q|aL
op de bewoning afgestemde inrichting. I i —* Vr lyÉfc^ :-^-ls^-—————
Aantrekkelijk is ook de aansluiting van de 1P
verdiepingsruimte op het terras dat zich, heden voor een sfeervolle inrichting, vooral T"*
afhankelijk van de bezonning, aan devoor- ook door het tuincontact via de dubbele
of achterzijde van de woning bevindt. terrasdeuren. De Ie verdieping heeft

3 slaapkamers, een apart toilet en een Een aparte, aantrekkelijke woning in een
De halrvrijstaande woningen met garage.' badkamer met een ligbad, douchebak en prettige woonomgeving. Perfecte uitgangs-
berging hebben een geheel eigentijdse, een vaste wastafel. Zowel de le als de punten voor een uitstekend woon- en
karaktervolle architectuur en zijn onder- 2e verdieping is te bereiken via een vaste leefgenot.
houdsarm. Het royale woon- en leefgedeelte trap. De woningen worden gebouwd met
op de begane grond biedt leuke mogelijk- GIW-garantie. Koopprijzen vanaf/ 261.500,- v.o.n.

I E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht herten
6221 ED maastricht wycker brugstraat 62 - tel 043-218941L ■ : "

Lm\ aquina ■■W "HAAG SITTARD PARK"

I _i^___Wl' __\ v^ ~

I ; J ABW

Een prachtige woonwijk op een steenworp afstand van hel gezellige
cenlfum Gelegen lussen voiop groenvoorzieningen, worden aan de
Sellkantsiraal |hoek Wehrerweg) 8 fraaie semi-bungalows met garage
gebouwd met een zeer exclusieve architektuur en uitzonderlijk veel
ruimle Op de begane grond is een U-vormige woonkamer van ca

| 39 m?, keuken, slaapkamer mei badkamer en eentoilet Op de verd
zi|n 2 slaapkamers en een berging, geschikl voor 2e badk /douche
De woningen zijn prima geïsoleerd met dubb beglaz inwoonk , ccl
kamer en eventueel keuken Bel direkt voor meer informatieH Prijzen v.a. ’. 169.745,-v.o.n.

aquina IH
MikelaardiuO.C. Ttxuics _W*W—Hypoiheek-idviescentmmJ_V Ruys de Beeienbroucklun 28 tlm Heerlen ■■■WL. óók Mlerdags: 10.00-13.00 uui WWW

U^3"/x3300 [makelaar)

Het kopen van een huis is
een beslissing met ver dra-
gende gevolgen.
Waarom zou u zon beslis- FFN HUISsing alleen nemen als er tCH nuio

iemand is die u daarbij kan i/nriD IChelpen? KUUr Jt
lemand die verstand heeft ._
van huizen. NIET
Een bouwkundige die door
zijn opleiding, veel beter ALLEEN!!dan uzelf, gebrekenkan in-
schatten. Want al lijkt de
prijs redelijk, hij zou te hoog
kunnen zijn!

Neem iemand mee die
voor u onderhandelt op ba-
sis van kennis en feiten;
het kan u duizenden
guldens schelen.
Een bouwkundig makelaar
die, indien u de koopbeslis-
sing neemt, ook zorgdraagt
voor alle voorkomende juri-
dische en financiële hande-
lingen.

VOORKOM EEN MISKOOP

NEEM UW EIGEN
MAKELAAR MEE!!!

VOORN J_\
STEENBAKKERS "fS\ *—"'*"

Dr. Schaepmanlaan 41, Beek

04490-75815 jyj
/Makelaardij onroerend goed NVM

[ HEERLEN
GIESEN-BAUTSCH l

Aan dezuidoost-rand van Heerlen ligt de
woonwijkGiesen-Bautsch, in de directe
nabijheid van hetregionaal hoofdwegen-
net. In dit plan heeft hetAbp 'De Silhof',
een complex van 54 huurappartementen
gerealiseerd, op loopafstand van het
winkelcentrum, hetwijkcentrum en de
kleuter-basisschool.

Omringd doorgroenvoorzieningen, een
parkeerterrein met 60 parkeerplaatsen en
een wandelpad, geefthetuit9 woonlagen
bestaande gebouw een speelse aanblik,
ook mede versterkt door de in- en
uitspringende gedeelten van de
architectuur.
Er zijn 3 typen woningen met elk een
woonkamermet open keuken, twee
slaapkamers, 1 of 2 balkons, toilet,
berging en badkamer met ligbad,
wastafel en wasmachine-aansluiting.
De woningen zijn degelijk afgewerkt(o.a.
met hardhout) en optimaal geïsoleerd.

Huurprijs ’ 608,15 per maand
(exclusief servicekosten).

/ /\ Valkenburgerweg 25A
MCTU l 6411 BM Heerlen.
INhDU Telefoon 045-710909.

/tëwur] [

Publikatie \*"_\ Algemeen burgerlijk pensioenfonds '
■ -

%^4^^^/V^mWW W^^BF^^ I De Hypotheker is de grootste organisa-

VI II M |^m tic van onafhankelijke hypotheekadvi-

seurs in Nederland. De zestig winkels

UVDATUEEI/ _V A tussen ron en

■f W J*^B I I lil Maastricht doen zaken met

1 ■ ■ 1 B H IfcwwJWJll m. « al|e banken en hypotheek-

■■■ II JA JA V^ instellingen. De Hypotheker rekent uit

■ I^"* IUIIUK welke hypotheek het allerbeste bij u past

M *^— B en vervolgens regelt hij de zaak perfect.

DE HYPOTHEKER ==dan weet u het zeker:
hij bespaart u veel
tijd, zorgen en geld.

_ _
Tja, voor een hypo- |

De Hypotheker Heerlen
F.H. Olfen, Akerstraat 21, 045 - 715354. theek ga je naar... DeHypotheker
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cursussen*^;
OPLEIDINGEN _tl

jmormPicmiddag
voor studenten die in augustus 1990

met een studie informatica willen starten

DatUUl: woensdag 11 april 1990van 15.00t0t 17.30 uur.

PlaatS: Hogeschool Heerlen, sectorïechniek.
Dr. Jaegersstraat40, Heerlen.

Studiemogelijkheden: informatica (4-jarige opleiding).
Technische informatiesystemen.
Bestuurlijke Informatiesystemen.

Kort HBO-lnformatica (2-jarige opleiding).
|

Programma: Hoezit de studie in elkaar; kansen op studiesucces;
beroepsmogelijkheden; kennismaking met docenten;
hoe kan men zich voorbereiden op de studie.

Aanmelden: Men kan zich aanmelden voor deze info-middag door
telefonische opgave vóór 10april a.s.
Telefoonnummer: 045-734935.

afi Iffn hogeschool heerlen / a^****

|| INFORMATIE
VOORLICHTING,

M
| 15.00- 17.30 uur

SPORTCENTRUMLAAN 35, SITTARD
TELEFOON (04490) 9 12 12

HBO-opleidingen voltijd voor:

" Personeelwerk
" Inrichtingswerk

" Maatschappelijk werk
" Kultureel werk

HOGESCHOOL SITTARD

Rijkshogeschool Maastricht

ficul c e i t maatschappelijke
dienstverlening

jeugdwelzijnswerk

" O 1p E N DAG

op woensdag 11 april 1990

St. Theresiaplein 20. 621 3CG Maastricht
Telefoon: 043-218121

r»|.fi

CADOV CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

0 Electronica " Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals «264 Fax (04454) 5085

Open dagen: \v
kJW . Aanmelden nieuwe leerlingen !ö

Technisch College Maasland >Sfkt^k Juliana van Stolberglaan 51
6224 JW Maastricht >J jV^

dagelijks tijdens schooltijden
aan school xBl

I I 111 i 111 I II N

Praktijkdiploma informatica rdi
" ■ PraktijkDiploma

rijkserkende AMBI 88 examens 'nformat.ca

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer
142, 6400 AA Heerlen.

m ____________% ____________% Naam:

Adres:

| '^J (^ Woonplaats:

European Computer School Te'■■■ Leeft :Passage 4-6 6411 JT Heerlen
Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg
jaftjjiii en onderwijs vanzelfsprekend.

£J| Geef.... Actie
W SYMPATIA

j3i * #*^ GIRO: 17797
1 BANK: 69.99.10.498
|^k 'Aw^r Actie Sympatia Biltsewegl4.

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.

57392

ATTENTIE
Binnenkort starten wij in Roermond

een speciale opleiding voor

INSTRUCTRICE
VOOR DE OPLEIDING VAN

MANNEQUINS
" cursus van plm. 40 uur " zeer intensieve
opleiding" beperkte deelname (maximaal 6

dames) " natuurlijke aanleg, goed figuur (maat
38) en prima houding zijn voorwaarde "cursusprijs ’ 450- " werk als instructrice wordt

contractueel gegarandeerd indien cursus met
goed gevolg wordt afgesloten.

De cursus wordt gegeven door het modellenbureau
Kempische mannequins en houdt verband met het feit

dat wij binnenkort normale mannequinopleidingen starten
te Weert en Roermond.

Inlichtingen: tel. 013-436304 (Edith; na 18.00 uur).

i

d Hommerterweg 224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

<X^ UB WordPerfect 4.2 en 5.0
r \ E PlanPerfect
V-^ I DataPerfect

<i dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
typen notuleren

-«c^ m_\ startcursus P.C./Msdos

-**"""^ I Ook spoed- en privé-cursussen in en
f~*^s fIW uit huis.
\)r UM Elk cursist werkt alleen op een P.C.

O met hard-disk.
I^J Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan.

""7r Bel 045-211733
■ E 3 Opleiding - Advies - Begeleiding

>■ il— — ■■ II ■■ ■ Hl

Fm INFORMATICA OPLEIDINGEN
te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)

- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)
- Kantoorautomatisering (HS4)
- Datacommunicatie en netwerken (HP6) LD/13

Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:
C.C.O. Antwoordnummer 33 aares tel6400 VC Heerlen
of bel 045-717600. woonpl: Ift:

Bn_\_^F_\^_^^_^_\^^^\^_^^_^^_\^_^^m^^m^^_^^^_^_^m^^ r^^)^l } Iff T*)l7??rTMfc w IT~^ml é[mlt

OPLEIDINGSINSTITUUT
„DE THERMEN"
Raadhuisplein 15 Heerlenj_yj Telefoon: 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

In september starten éénjarige dagopleidingen en
tweejarige avondopleidingen

■& directiesecretaresse
■fr managementsecretaresse
-& medisch secretaresse
'm- afdelingssecretaresse
-K- informatrice/receptioniste
"& medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
■fr receptioniste

OPEN DAG
6 april 1990 14.00-17.00 uur
Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen
telefoon 045-713717 505«

SMI College k^om r

«^ ■—* met alle opleidingen.

* Erkend door de minister van

' ■ onderwijs en wetenschappen

è^^^H^h op grond van de Wet op de

y^^^^^^^^Bfc.^O->"- onderwijsinstellingen, voor
"M^^^Ü^^^'"^^^ zover het onderwijs binnen_

-i_- :j~ "-" -f*r> _
e reikwijdte van de wet valt.

SCHOOLVERLATERS ... HAVO ...
VWO ... MEAO ... MDS

Speciaal voor jullie die geen jarenlange studie~~
meer willen volgen, hebben wij een- 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.

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.

Bel even om te zeggen wanneer en waar je komt:
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-
ment- J 57585

Rolluiken
" Jaloezieën
i Zonneschermen

Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Te|. 045-721658

W_WÊ_J_W__W_WÊ_W_Wl_\ i

HOUKES
PARKET
SUPERAANBIEDING!
Massief eikenstroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

J y/jOÜp.nrrt
HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305
HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 29

Tel. 04490-25157

SITTARD
"Haagsittard Park"
Voor circa ’ 790- netto
per mnd. kunt u wonen in- een van deze aantrekkel.
halfvrijst. herenh. (vrije
sector), optimaal geisol.,
c.v, garage, L-woonk., 3
slpks., riante badk. 2e
verd.: hobbyruimte, vaste
trap. Duurz degel. afw.

I (wijzigingen mogel.). Een-
malige belastingvrije bij-
drage ’ 5000,-. Gezien de
overige objecten in Haag-
sittard Park, kunnen wij
rustig zeggen dat de koop-
prijs slechts ’161.900-
V.O.N. bedraagt (excl. ren-

-1 teverlies). Kom snel een
folder halen op ons kan-- toorü!
MUNSTERGELEEN
Nieuwbouw
Vrijst. landh., spoedig te
aanv., degel, bouw., opti-
male isol., perfecte ligging.
Uiteraard c.v., garage, 4
slpks!!! Opp. 490 nr'. Koop-
prijs ’279.000- V.O.N,
excl. renteverliesü! Bel
snel voor een bezichtiging.
Tevens uitgebreide doe. op
aanvr.
MERKELBEEK, Plein 18
Oerdegel, rustiek landh.,
dubb. garage, cv., gr. tuin,
excl. afw., o.a. kelder,
L-woonk. (53 mz), open,
haard, eetk., aanbouwk.,
hobbyruimte c.g. kantoor,
bijkeuk., 3 slpks., 2 badk.,
meerdere kamers mogel.,
zolder. Aanv. direct. Uitst.
staat van onderhoud. Opp.:
965 m?. Vraagprijs

’ 425.000,-.
■ SCHINNEN

Aan het Lindjen
In aanbouw vrijst. herenh.,
zonnige tuin, cv., garage,
hardh. koz. e.d. Optimale
isol. De afwerking kunt u
zelf nog bepalen. Koopprijs

’ 265.000- V.O.N. excl.
renteverlies. De keuze is
nog slechts beperkt. Doe
op aanvr.

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4
MUNSTERGELEEN

tel. 04490-19644

_ "_\

1 ———1
's Avonds studeren in Tilburg j

Mogelijkkunt u van studerengeen'dagwerk' maken.Dooreen baan ofandere De avondprogramma'svan de volgende twee studierichtingen zijn nogon**;
verplichtingen hebt u vrijwel uitsluitend de avonduren beschikbaar om de ker. Bij voldoende belangstellinggaat in het studiejaar 1990/1991 een avo^
universitaire opleiding te volgen die u voor uw verdere carrière nodig acht. programma van start.

'sAvonds studeren, graag dus: maar waar? De Katholieke Universiteit Bra- Vrijctijdswetcnschappen De doctoraalstudie sluit aan op de propedeü
bant verzorgt een vijftal avondopleidingen diekwalitatiefmaarookvoor wat' Economie, Psychologie en een van de Sociaal Culturele Wetenschappen. V
betreft de servicefaciliteiten volwaardigvoor de dagkomen. De gevergde stu- propedeuse Psychologie en Sociologiekan in de avonduren wordengevolg
dietijd varieertvan 20 tot 40 uurperweek,afhankelijkvan destudierichting en Informatie 013 -662088.
het -tempo. Colleges en deelnameaan werkgroepen inbegrepen. Voorenkele Bcstuurs- en Beleidswetenschappen De doctoraalstudiesluitaan opdepr'
studierichtingen is het bijwonen van een middag-of avondcollege nood- pedeuse in een van de Sociaal Culturele Wetenschappen, Bestuurskunde c

zakelijk. Welke studierichtingen? Economie. Informatie 013-662088.

~ ~,,,,
,
r. ,

n , j-. ~ , i i Speciale informatiebijeenkomstNeder andsRecht/Fiscaal Recht De colleges van de propedeusewordenop ~F ~——; ~ 'r~ ._ h „u-j f „u^r-L-r !„;.«**:—:—: ;— „f , "; f, , ~r Opzaterdag 28 april a.s. bent uvan hartewelkom bij deKatholieke Univei-
een a twee avonden in de week gegeven. De doctoraalcolleges van de studie " ~ L « " c „■ j j„ j ,nt. , , _ , i . i

, , ■ j i i teit Brabant voor uitvoerige informatie over de avondstudie waarvooiNeder ands Recht worden in de rege op twee avonden mdc week verzorgd. , ... , , _ ,^ , , .... im„.. , , , „ j- V- ir. L j i j j- j belangstelling hebt. Onderstaande coupon is goed voor tijdige toezend"-
Bij de doctoraalcolleges van de studie Fiscaal Recht wordt ook de dinsdag . ï ■ c 5 j,',,., ~ van het programma voor deze informatie-avond,betrokken. Informatie 013-662502. K a .
Psychologie De colleges worden verzorgd op twee avonden inde week. De , . ld3i-3-9°— T~\— 11 ij j jij■ u. ■ u j u Informatie-couponstudiekan geheelin de avonduren worden gevolgden richt zich op de psycho- r

logie in bedrijfsleven en organisatie en depsychologie in de gezondheidszorg.
Informatie 013-662088. PdSociologie De colleges voor deze avondopleiding worden in principe op .
twee a drie avonden in de week gegeven. Informatie013-662088 Q unvezlj Zljn ~de voorlichtingsbijeenkomst op 28 apnl as.
Socrale Zekerheidswetenschap De studiesluit aan op de propedeuse Eco- Mjjn bdangsteli,[lg gaa, uit naar de studierichting:
nomie,Rechten ofSociologie.De propedeuse SociologieenRechten kan in de QJk M, met aanwezig zijn op 28 apri i as.en verzoek a||een schriftelijke
avonduren worden gevolgd. In de doctoraalfase zal het nodig zijn perweek informatie over de studierichting: i
over één ochtend of middag te beschikken om colleges van keuzevakken te / / /m
volgen. Informatie 013-662088. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar de //^ /uk
Theologie De avondopleiding Theologie wordt verzorgd door de Stichting Katholieke Universiteit Brabant, Dienst Studentenzaken, /$/é^jN_W
TheologischeFaculteit Tilburg.De colleges worden gegeven op maandag en antwoordnummer 60569, 5000 WB Tilburg. /kW/^ r̂AK^iwoensdag van 16.00-21.30 uur. Informatie 013-662579. '

Katholieke Universiteit Brabant

Limburgs Dagblad



fgÉsfl^* Onze Spaarhypotheekscheeltu I
gauwzon fIOOOr netto per jaar I

I 1 Onze Spaarhypotheek - door de Vereniging Eigen Huis "als best geteste" hypotheekvorm van dit jOÊ fe-f|MM> \Rentepercentages thans geldende hypothecaire leningen moment- is een unieke levenhypotheek die u al gauw zon f 1.000,- netto per jaarscheelt. VI Voeg daarbij: * de uiterst stabielemaandlasten; -^^^^^^___\
\/AKIAC Gemeente Zonder *de gegarandeerdeeindwaarde: V^§gë| E%?r\M 1I«jP%I Garantie Gemeente * een maximaal fiskaal voordeel gedurende de hele looptijd; \w * m" mm m" Garantie \ \ \en u zult met ons eens zijn datterecht van een unieke hypotheek gesprokenkan worden. v

i jaar vast 8,8/0 y,u o Naast de Spaarhypotheek hebben wij uiteraard nog verschillende andere mogelijkheden. Zodat we \ ' \ \

Bytf^ 5 jaar vast 92% 94% ervan overtuigd zijn dat we ook u een passende hypotheek met de laagste rente kunnen bieden. \
m Pfj/ 7 jaarvast 9^3% 9^5% ; ; N ■-~ * .mrmm\^/r\ spaarbank limburg s pancratiusbank s \. ■ ■ /fl Spaarhypotheek - s> -
I^^ ' 5 jaarvast 9,4% 9,6% .. . . — ..... »* -- . .I ? 1 7|aar,,sl 9,5% °^-J Spaarbank Limburg-Pancratiusbank I

Kantoren SpaarbankLimburg. Hoofdkantoor: Markt 17-18,Maastricht, tel. 043-296666. Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, tel. 077-541212. Bijkantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen, Roermond,

Sittard (3), Tegelen, Vaals, Valkenburg,Velden,Venlo (4) en Venray. Kantoren Pancratiusbank. Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, tel. 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

WEDDEN DAT U IN DE
GELEENSE HANENHDF HET

HUIS VINDT DAT U ZOEKT!
i——■—~~\

NMB WONINGMARKT
"BOUWEN EN WONEN IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK"

Heden zaterdag 31 maart a.s. 10-16 uur
Hanenhof Geleen

|?y^T^ (3 GEMEENTE GELEEN H gemeente sittard

NMB BANK ophelders »"«—»«fc-pp«i «^ ** [j|| RUIJTERSmakelaardijo.g. /assurantiën

/__ Kramer i ■■ seü*5eü* /^S*\ «<>»'»""«■
Makelaardij og. Schreurs LWA ..«„...

l^J Verzekeringen | | \] 9 | | 'gSF SS:,,g. || W °""f [

-:<■: —HOENSBROEK, Pr. Willemstraat 41

i HEDEN OPEN HUIS VAN 15.00 -17.00 UUR |
„Prachtig huis met veel ruimte en luxe!"
lnd.: hal, woonk., open haard en keuken (totaal 45 nr') m. compl. mr., 5 slaapk.,

■ flinke badk. m. ligb., douche, v.w., apart toilet, hobby studeerk. (8.40 x 2.80), zol-
der. Geïsoleerd en dubbel beglaasd. Perc.opp. 337 m 2. Bwjr. 1979. Vraagpr.

’ 179.000,-k.k. Aanv. in overleg.

HOENSBROEK: „Aan leuk pleintje gelegen, halfvrijstaand woonhuis!"
Ind. hal, woonk. m. open keuken (8.30 x 3.57 5.62), berging, 3 slaapk., badk. m.
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Geïsoleerd, bwj. 1980. Ach-
tertuin m. vijverpartij op zonkant. Vraagpr. ’ 136.500,-k.k. Aanv. in overleg.

LANDGRAAF: „Leuk gelegen appartement, in "lV««f taat!"
Ilnd.: kelder, ruime hal, woonk. (in n" /%^Mlf^ 1 im. keramische kook-

plaat, vaatwasmachine 'f^ol|L^V V, „asemkap e.d„ 2 slaapk.,
badk. Vraagpr. ’ 75.001\1 \^»» ..*,ea., lamellen, zonneschermen en rol-
luiken. Aanv. in overleg

\t___m\
HEERLEN: „Sfeervolle woning met garage!"
lnd.: hal, L-vormige woonk., keuken voorz. v. alle app., berging, overloop m.
kastenwand, 3 slaapk., warvan een hele ruime, badk., ged. dubbel beglaasd en
voorz. v. rolluiken. Bwjr. 1973. Vraagpr. ’ 125.000,- k.k. Aanv. In overleg.

HEERLEN: „Halfvrijstaand woonhuis met o»'"",— \euke, jonge buurt!"
lnd.: hal, ruime woonk. m. °tevi,'_~~_-*_n*'%\\ m- vliering, 3 slaapk., badk.

Im douche, v.w. en '- flw''- .oste trap, geïsoleerd en ged.
dubbel beglaasd, \| H»_l^»^^/ up zonkant. Bwjr. 1987. Rijksbijdrage

I ’ 27.500,-. Vraagpr V "TVouu,- k.k.

HEERLEN: „Uitstekend gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
lnd.: hal, L-vormige woonk., woon eetkeuken, ruime garage, 3 flinke slaapk.,
badk., zolder m. mogelijkh. voor 4e slaapk. Bwj. 1974. Gel. aan leuk plein. Prijs

’ 128,000,-k.k. Aanv. in overleg.

\o\ |
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

*881 MMau MMBK881881881 881881 881881BB)BB1 881881881881IM 881 881881 881881881 881 881mi

i ru*' ____m

___ W&*mt^\\ \. -\__^_+_^_TWT^mZ_^m_Wl^mm^^^
■ »\^bbbbl a\P^
8888888 n«rrili\a

'^È$§MM 39.90
gifl2" v«#*£W- Panelen .jggS
S» jicht eiken, ABo*^ü

$ «sss^" o«T5-98

per rr.2

-> l^!l_JbJHLaftVaftalßi^aßaßLßM
D-5142 Hückelhoven-Brachelen Openingstijden: ma. t/m vr. 8-18 uur

"e,^«oSin^ Zondag = kijkdag van 10-17 uur
09-4924620011 Geen gdv^ en geen verkottp

Zaterdag 31 maart 1990 "61Limburgs



\ : 1I Elektronicus
IBIjde Dienst Materiële Zaken bestaat

binnen de elektronische afdeling een
vacature voor een elektronicus.

Het De Wever-Ziekenhuis Functie-inhoud:
is een grootalgemeen " verrichten van (preventief) onderhoud aan
ziekenhuis dat een apparatuur en installaties;

ïtt!XXZ+ ' toeren van modificaties;
Limburg. Het maakt " toetsen van elektrische veiligheidsaspecten aan
samen metZiekenhuis s/. de veiligheidsvoorschriften;. aregonus en verpleeg- . zorgdragen voor controle en begeleiding vanhuls Schuttersnol deel uit , ." ~r _r a

van de stichting Gezond- derden bij onderhoud en reparatie.
heidszorg Limburg.

Functie-eisen:£mï*ZZ£opZno- ' diP|oma MTS-elektronica en kennis van infor-
men In de kliniek en mattca;
5.000 in dedag- " ruime ervaring in onderhoud van professionele
verpteging^hetaantal apparatuur;poliktmiekbezoeken r~r ... . . ...
bedraagt ruim een kwart ' bereidheid tot het verrichten van bereikbaar- .
muloen. heidsdienst

'_____ . . " leeftijd ca. 30 jaar.Aan hetziekenhuis is een ' 'medische stat verbonden
van ioo specialisten. Met Arbeidsvoorwaarden
ekca 2.000medewerkers . saiaris overeenkomstig FWG-groep 40

l^Ötmw^SlerT (minimaal /. 2402,- tot max. ’. 3461,-- bruto per
In deregio. maand).

" overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-
Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de
heer J. Laumen, tel. 045 76 6618.
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 17 april a.s.
worden gericht aan de Personeelsdienst. In de
linkerbovenhoek dient u het refërentienummer te
vermelden: TH 79.

Heerlen. Henri Dunantstraat 5.
Postbus 4446. 6401 CX Heerlen.
(8/. (045) 76 6666.

■

\<gsKr stichting maatschappelijke dienstverlening zuidelijk zuid-limburg

Voor haar afdeling acute hulpverlening zoeken wij

BEKWAME MEDEWERK(ST)ERS
Bij acute hulpverlening gaat het er om binnen 48 uur hulp te verlenen,
normaal tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Maar kandidaten
dienen ook bereid te zijn (incidenteel) 's avonds of in het weekend te
werken.

Wat verwachten we van de kandidaten?
1. dat ze zelfstandig huishoudelijke verzorgende taken kunnen

verrichten;
2. dat ze door een opleiding of door ervaring van het niveau

verzorgende zijn;
3. dat ze flexibel inzetbaar zijn;
4. dat ze ouder zijn dan 23 jaar.

We bieden een vast contract van minimaal 144 uur per 12 weken.
Dat betekent dat u per week een wisselend aantal uren kunt werken, de
ene week bijv. meer en dan de andere week minder.

Verder geloen de arbeidsvoorwaarden uit onze CAO.
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevr. R. Poesen, tel. 04408-2005,
's ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur, of bij dhr. J. De la Haye, tel.
04450-1946.

Uw sollicitatie richt u, met een korte brief, aan Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Z. Zuid-Limburg, postbus 60, 6270 AB Gulpen.

Bovengenoemde instelling zoekt ook, wegens vervanging bij ziekte,

ervaren LEIDINGGEVENDE
ervaren MAATSCHAPPELIJK WERKENDEN
Diploma MBO of HBO.

I Ervaring noodzakelijk!

Contact hierover kunt u opnemen met dhr. H. Friebel. ei."

I UT,- DE LIMBURGSE
MM/éf PERSONEELSGIDS

f """' -■ - \,\.

Hom zoekt ambitieuze medewerkersXV
Hom, met ruim 60 filialen in Nederland en België, is een vooraanstaand n|lÉ|\
bedrijf in o.a. de verkoop van keukens en keuken- inbouwapparaten. yMk

" Onze medewerkers; een team van enthousiaste mensen, stellen het belang
van onze klanten voorop in zowel een deskundig advies, alsmede aftersales.■ Hom kan gekaraktiseerd worden als dynamisch, innoverend en snelgroeiend.

111
Door de snelle groei van onze volumineuze keukensupers met een keus uit
meer dan 80 modellen keukens vragen wij voor de de regio limburg.

Idiebeschikken over een flexibele instelling om zowel met onze klanten als
met elkaar tot een optimale samenwerking en prestatie te komen,
ook als u momenteel als verkoper werkzaam bent in bijvoorbeeld de
meubel,- auto,- confectie- of technische branche komt u in aanmerking voor
deze interessante job.

OPLEIDING
indien u geen ervaring heeft in de verkoop van keukens, geeft Hom u,
een interne opleiding met diploma keukenverkoper.

' voor een goede taakvervulling dient U te beschikken over rijbewijs BE.

**» « ï lnuien u mee wi,t groeien in onze organisatie met enorme
""f toekomstmogelijkheden, zend dan uw sollicitatiebrief

' ._ i en recente pasfoto naar J <^1^ .»» Ü
Hom bv, t.a.v. Dhr. C. Köhlen. * _*^^É&*mk ■"I "*/ POSTBUS 127 6100 AC ECHT * >Jtf_l&^''-^^
Uw sollicitatie zal $ ?■>£'■■*&

\ Wk\ i strikt vertrouwelijk s.'..\_±m>i^oom\f ï:/A'NX / « \ ï worden behandeld. L.^Sl*^r 1 V*\

>» /

_mmU\ A&M Verzekering Maatschappij N.V.
Té ZMI gevestigd te Rotterdam en Maastricht
Wu W is een schadeverzekeringmaatschappij die als dochter van de Aachener und Munchener
ft^^^fl Versicherung AG. in Nederland via het professionele intermediair een breed pakket aan

schadeverzekenngsprodukten verkoopt.

In verband met de sterke groei van onze portefeuille, met name op het gebied van brand-
en aansprakelijkheidsverzekeringen, zoeken wij voor onze vestiging te Maastricht een:

ervaren acceptant (m/v)
Aan deze funktie worden de volgende eisen gesteld:
" middelbare-schoolopleiding;

" ruime ervaring in een soortgelijke funktie, bij voorkeur opgedaan bij een
verzekeringsmaatschappij of een gevolmachtigd assurantiekantoor;

" bij voorkeur in het bezit van het assurantiediploma A, aangevuld met een of meer
branchediploma's;

" goede uitdrukkingsvaardigheid zowel in woord als geschrift;

" commercieel inzicht en goede contactuele eigenschappen;
" interesse in automatiseringsprocessen;

" flexibele en accurate werkinstelling;

" gezonde teamgeest.

De funktie bevat o.a. de volgende werkzaamheden:

" het onderhouden van de kontakten met het intermediair;

" het beoordelen en verwerken van aanvragen en wijzigingen;

" het uitwerken van offertes, met name in de branches brand en aansprakelijkheid;

" het beoordelen van aangeboden risico's.
Wij bieden de geschikte kandidaat een bij de funktie passende honorering alsmede
uitstekende overige voorwaarden (o.m. 13e maand, 8% vakantiegeld, premievrij pensioen,
studiekostenregeling etc).

Belangstellenden worden verzocht binnen 14 dagen na heden hun met de hand
geschreven brief te zenden aan de direktie van A&M Verzekering Maatschappij NV.,
postbus 1145, 6211 NE Maastricht.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie
wordt vertrouwelijk behandeld. _
A&M Verzekeringen, kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

ng&hogeschool heerlen

rDe
Hogeschool Heerlen, de grootste HBO-insteiiing m Hogeschool Heerlen vraagt binnen de Sector Techniek, in en in de studierichting Werktuigbouwkunde een

Limburg, is een vooruitstrevend instituut met een de studierichting Chemische Technologie een
breed scala aan onderwijsvoorzieningen.

chemisch technoloog m/v technisch medewerker m/v
onderwijssoorten. Technisch Onderwijs en bi voorkeur met ervaring In de procesindustrie. _. _"_

Laboratorium Onderwijs. Gezondheidszorg Onderwijs. vacaturenummer DL 02
Economisch Onderwijs. Pedagogisch Ondertvi/s. vacaturenummerDL 01
Binnen deze studierichtingen zijn een aantal soecia- Taken: de technisch medewerker wordt belast met:
iistische opleidingen opgenomen. Taken: als docent in de sector Techniek wordt de - het ondersteunen van depractica in de CAD-tekenzaal en
Naast het reguliere onderwijs verzorgt de Hogeschool technoloog belast met: in het laboratorium; v

tevens Post-HBO: het aanbod aan nascholingscursus- - het verzorgen van theoretisch onderwijs(circa 14 lesuren); - het beheren en onderhouden van de PC-teken-
sen bedraagt ruim 60. Andere taken van de - het begeleiden van studenten tijdens practica, stages en apparatuur;
Hogeschool zijn: contractonderwijs, maatschappelijke bij de afstudeerprojecten; - het administratief-organisatorisch ondersteunen van de

dienstverlening en contractonderzoek in totaal heeft - het leveren van een bijdrage in projecten. studierichting Werktuigbouwkunde,
de Hogeschool Heerlen ruim 4000 studenten en
500 medewerkers. Vereist: diploma TU-ingenieur bij voorkeur met praktijk- Vereist: MTS-diploma Werktuigbouwkunde met aantoonbare

ervaring in het genoemde vakgebied. . ervaring in het PC-gebruik en met praktijkervaring.

Geboden wordt: volledige weektaak met bezoldiging Geboden wordt: volledige weektaak (38 klokuren per week)
volgens rijksregeling, waarbij inschaling conform laatst met bezoldiging volgens rijksregeling, waarbij inschaling
genoten salaris mogelijk is tot een maximum van f 7.063,- conform laatst genoten salaris mogelijk is tot een maximum

per maand. van f 3.307,- per maand.

Verplaatsingskosten volgens rijksregeling. __
Nadere inlichtingen verstrekt de voorzitter van de sectordirectie techniek ir. J.M.J. Bijsmans, tel. 045-734930.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na plaatsing in dit blad te richten aan de Sectordirectie Techniek van de
Sector Techniek Hogeschool Heerlen, Postbus 4456, 6401 CZ Heerlen, onder vermelding van het vacaturenummer.

' JÉI

-

NUTH - REUVER [
Wij zoeken kontakt met gegadigden voor de funktie van: _
KALKULATOR
WERKVOORBEREIDER M/V
Funktie-informatie: _
De nieuwe funktionaris wordt opgenomen in een team van 4 man. Zijn/haar m<
taak zal bestaan uit het maken van: 1- inschrijvingsbegrotingen en kostenalternatieven; ia- werkbegroting, werkvoorbereiding, kostenbewaking en analyses; i J- eventueel projekt-begeleiding. et

Voorwaarden: ?e
- Opleiding minimaal MTS-Bouwkunde; n
- ervaring in een gelijksoortige funktie heeft bij ons de voorkeur; r- bekendheid met automatische computerverwerking is vereist. !<

P<

UITVOERDERS-UTILITEITSBOUW
Voor de vestiging Nuth en Reuver.

Voor de uitvoering van nieuwe projekten:
- ervaring is vereist;
- kandidaten met een MTS-opleiding genieten de voorkeur.

Inlichtingen over bovenstaande vacatures kunnen worden verkregen tijdens
de kantooruren bij de heer W. Habets, tel. 045-242400, of de heer W.
Wilms, tel. 04704-2238 te Reuver.

Schriftelijke sollicitaties, voor vrijdag 13 april a.s., te richten aan de direktievan

HABETS BOUW B.V.
Postbus 22100, 6360 AC Nuth
Uw sollicitatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 6|406

I Technici urn I
De Luchtmacht is een Hi-tech bedrijf waar goed opgeleide techß

gewaardeerd worden om hun kennis van zaken. Op diverse onderdelerw
binnen- en buitenland vormen zij een belangrijke schakel in de uitvoering vanL
operationele taken.

Op 13 augustus a.s. begint de opleiding tot beroepsonderofficier \ii
bepaalde tijd (KW). Afhankelijk van jevooropleiding kun je dan voor 4 of 6 jd
aan deslag als specialist lassen/plaatconstructiewerker, specialistvliegtuigplcj
bewerker of als specialist wapentechniek. Speciaal voor vrouwen is er bij óf>
laatste functie ook een dienstverbandvan 3 jaar mogelijk.De functieskennen s
goede honorering en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals è
aanstellingspremie en vrije geneeskundige verzorging.

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, niet ouder bent dan 23 jaar
voor 13 augustus a.s. in hetbezit bent van een diploma van één van de hieron<
vermelde opleidingen, stuur dan voor 9 april a.s. de bon in. Wij zullen je dan
gebreid informeren.

— specialist lassen/plaatconstructiewerken: dipl. SOM Vliegtuigbouw met'
(voortgezet] met wiskunde,- of LTS Mechanische techniek met 3 vakken
D-niveau.
- specialist vliegtuigplaatbewerken: dipl. SOM Vliegtuigbouw metaal Ivo'
gezet); of LTS Mechanische techniek met 3 vakken op D-niveau.
-specialist wapentechniek: dipl. MTS Werktuigbouwkunde (alle differentiatie
of MNO SWTK-a of W-IV of AOT.

Voor alle functies geldt dat men een voldoende cijfer voor engels kan aantoP'

: r:;..;... .: : : ■ .. . ■ ■, :-:::^^:- :: ■■■--

B o n
Stuur mij meer informatie over de functie:

Ik heb de volgende opleiding:

| _ |
I Naam MA/ I

Voornamen__ ,
■ Geboortedatum_ ——— i

I Adres :—! |
| Postcode ———— |
| V\foonploats I
I Telefoon_ '' Registratienr ,—.

Hoofd afdeling Personeelsvoorziening
Koninklijke Luchtmacht,

Postbus 20703, 2500 ES Den Haag
[Gl !

BN DE LUCHTMACHT HAAL 4E 'T BESTE UIT JEZ* 1

__jÉL—, fe
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t W I
computer operator

groeit u mee met Ornatex?
drijfsinformatie Wat vragen wij:
"nafex b.v. is opgericht m 1971 U hebt tenminste een HAVO-opleiding en een gedegen

maakt deel uit van de Oranje kennis van operating systemen. Daarnaast beschikt u
issau Groep. Zij bewerkt voor over ervaring met grote computersystemen,
i Pont hoogwaardige synthe-se produkten en regelt Kortom, u bent de vakman of -vrouw aan wie wij gerustrSSS de bediening van onze Hewlett Packard- en IBM-appa-
n Europa. Het personeelbestand ratuur kunnen overlaten,
ivaf thans ruim 580 medewerkers.
> onderneming verkeert in een Maar minstens zo belangrijk zijn voor ons uw kontak-
pansieve fase. tuele eigenschappen, uw kennis van Engels en Duits en

uw initiatief. Tevens bent u bereid én in staat zelfstandig
uw werk te doen. Werk dat overigens in twee-ploegen-
dienst geschiedt.

Wat bieden wij:
Een ruime mate van zelfstandigheid en een prima
werksfeer. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaar-
den zijn zoals u die van een moderne onderneming
mag verwachten.

Informatie/sollicitatie:
Wilt u eerst nadere informatie over deze funktie, belt u
dan de heer G. Krastman, hoofd afdeling Informatie
Technologie, telefoon 045-468214.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 14 april a.s. rich-
ten aan Ornatex b.v., t.a.v. mevr. J. Wouters, Postbus 1085,
6460 BB Kerkrade. Vermeldt u alstublieft in de linker- "bovenhoek van de envelop en de brief: ITS9O.

Bewerkingsbednjf f VT~I O"H/^\^Wvan Hoogwaardige I ) \ #H C~"* XSynthetische Vezels llli. V-X 111V^L L V-^-Z A.

.> ■ ■ *

1 Btt-jfaMBB-ai—i
i' De Eerste Nederlandse HL

Cement Industrie I^l^^^^^ I bbV.
(ENCI) N.V. is een _V Ii^ißJJJJ jjaßi H^k i _m

t toeleverancier van de I ■
Nederlandse ■ I
bouwmarkt. De TÊM I AbbY Ikernactiviteiten van de ■ I
ENCI-groep zijn de V
produktie en verkoop ■"■" p^ "^il van respectievelijk

bero ennmoertnel W T O O f*l fDaarnaast heeft de V QJL CIX. V-^lENCI-groep een aantal ■ -mrm *"deelnemingen in
'■ aanverwante

activiteiten. Bij de In onze vestiging te Maastricht is bij de afdeling
SKW iZSÖom inko°P de fun^ie vacant voor een

J personen werkzaam.

De Activiteit Cement, 7TAI IblIA/M I

Tzsüvsr"' rcCHNISCH
Maastricht, heeft in

ESEiri INKOPER (M/V)
en Maastricht. In de \ ’vestiging Maastricht,
die in internationaal Afdeling
verband tot de n. ~j„,. ~,_

toonaangevende ue atdeling inkoop (10 medewerkers) is belast met
cementproducenten de technische en commerciële aankoop inclusiefsran

atWe0ern eonm^e
arnegkrïirkd" aa"oer van 9"d- en hulpstoffen, materialen,

investerjngs- goederen en diensten.
programma op stapel.

Taken
Tot de activiteiten van de nieuwe medewerkerzullen, na een ruime inwerkperiode, onder meerbehoren het zelfstandig verzorgen van een
gedeelte van het normale inkooppakket en het
medebehandelen van de aankoop vaninvesteringsgoederen en diensten.
Functie-eisen:
- HTS werktuigbouwkunde of vergelijkbare

opleiding;
- het bezit van een NEVIE-inkoopopleiding strekt

tot aanbeveling;
- kennis van de moderne talen is noodzakelijk;
- commercieel inzicht en ervaring in een

soortgelijke functie;
- beschikken over goede contactueleeigenschappen;
- leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 35 jaar.

Nadere informatie
Nadere informatie over deze vacature is te
verkrijgen bij ing. B. Maas, hoofd inkoop tel
043-297230.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie uiterlijk 2 weken na verschijningsdatum
te richten aan de heer C. Lenaerts, sector
personeelschef, ENCI Nederland BV, postbus 1
6200 AA Maastricht, tel. 043-297777.

I I L I M P ENCINEDERLAND Bv

W^ Kanaaldiik 115> 6212 NA Maastricht
Postbus 1, 6200 AA Maastricht

Nederland BV t* 043 297777

■

HCG Sittard is een operationele vestiging
van de Hollandse Constructie Groep BV te
Leiden.
De vestiging Sittard ontwerpt, fabriceert en
installeert complete pijpleidingsystemen
voor onder andere de olie- en
gasindustrie, de petro(chemische)
industrie, de kunststofverwerkings- en de
voedingsmiddelenindustrie.

Naast de montage van complete fabrieks-
en procesinstallaties (turn-key) behoort ook
hoogwaardig werktuigbouwkundig
onderhoud inclusief fabrieksstops tot het
dienstenpakket.

Daarnaast vervaardigt HCG Sittard
hoogwaardige apparaten uit nagenoeg alle
voorkomende metalen onder toepassing
van alle Europese en/of Amerikaanse
codes (Stoomwezen, Gasunie, N.A.M.,
Lloyd's, TUV, Veritas, etc).

Voor onze afdeling Projectenbureau zijn

' wij op zoek naar ervaren

WERKVOORBEREIDERS M/Vir
Tot zijn/haar taak behoort het aan de hand
van tekeningen vaststellen van
beschikbare en benodigde materialen ten
behoeve van apparaten en
pijpleiding-systemen.
Het maken van concept-bestellingen voor
deeluitbestedingen behoort eveneens tot
zijn/haar funktie.
De geschikte kandidaten dienen in het
bezit te zijn van tenminste het MTS W
diploma en kennis te hebben van
constructie- en bewerkingsmethoden.

PROJECT ENGINEERS M/V
Tot zijn/haar taak zal behoren het
begeleiden en bewaken van nieuwbouw of
onderhoudsprojectenvan verschillende
omvang en aard in de petrochemische
industrie, waarbij hij/zij verantwoordelijk is
voor de levertijd, prijs en kwaliteit.
Buiten de rapportage over de voortgang
zal hij/zij in nauw overleg met
productie-/montageleiding toezien op het
Uitvoeringsproces, waarbij vooral het
accent gelegd moet worden op progres
meeting, kwaliteit, veiligheid en
kostprijsbewaking.
De kandidaten dienen over een afgeronde
opleiding HTS, richting werktuigbouw, te
beschikken en dienen aantoonbare
ervaring te hebben in bovengenoemde
werkzaamheden. Een goede kennis van
de Engelse en Duitse taal is een vereiste.

CONSTRUCTEURS M/V
die in staat zijn zelfstandig
leidingssystemen en apparaten te
ontwerpen aan de hand van schetsen,
schema's of andere verstrekte gegevens.
Dit zal onder meer inhouden het kunnen
maken en beoordelen van tekeningen en
berekeningen volgens de "regels voor
toestellen onder druk".
De geschikte kandidaten zullen in het bezit
zijn van tenminste het MTS, richting
werktuigbouwkunde, diploma en kennis
hebben van constructie- en
bewerkingsmethoden. Een ruime kennis
op het gebied van de voorschriften van
het Stoomwezen en ASME is een pré.
Nadere informatie over deze functies
wordt desgewenst verstrekt door de heer
W. Lennertz, Hoofd Projektenbureau,
tijdens kantooruren te bereiken onder
nummer 04490-95400.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden
gericht aan Hollandse Constructie Groep
BV, afdeling Sociale Zaken, Postbus 24,
6130 AA Sittard.

JSSSr Sittard
werkmaatschappij van
HBG, Hollandsche Beton Groep NV

IKKE mode, de zaak met een uitgebreide ESPRIT-collectie voor
zowel dames als heren, zoekt met spoed een dynamische

PART-TIME VERKOOPSTER
Functie-eisen:
leeftijd 19-25 jaar, ervaring in de kledingbranche vereist en een
hoge mate van zelfstandigheid.
Denk je dat je aan bovenstaande eisen voldoet, schrijf dan je
sollicitatie, met recente pasfoto, naar

I I 11 11 rlmnHo
postbus 469, 6130 AL Sittard, t.a.v. dhr. Schmeitz.

f Nry Jjs. ST. GREGORIUS
ZJIHJ ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
Op de psychiatrische afdeling
van ons algemene ziekenhuis
(PAAZ) ontstaat per 1 mei 1990
een fulltime vacature voor een

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE M/V
Kandidaten voor deze vacature
dienen in het bezit te zijn van het
diploma B-verpleegkundige (bij
voorkeur mét het diploma
A-verpleegkundige) of HBO-V.

Van de kandidaten
verwachten wij dat zij:- binnen een systeem van

eerstverantwoordelijke
verpleegkundige patiënten
begeleiden en zelfstandig
kunnen werken met groepen;- een positieve bijdrage kunnen
leveren in een leefgroepklimaat;- actief meedenken in
behandelingsplannen en de
uitvoering hiervan mede
bewaken;- in een multidisciplinair
teamverband kunnen werken;- beschikken over een brede
ervaring als psychiatrisch
verpleegkundige op verschillende
werkterreinen binnen de
psychiatrie, waarbij interesse en
aandacht voor de sociale
kontekst van de patiënt
vooropstaan.

Salariëring zal geschieden op
basis van FWG-functiegroep 45.
Voor het overige is de
CAO-ziekenhuiswezen van
toepassing.

Nadere informatie wordt verstrekt
door de heer A. Maas, hoofd
PAAZ, tel. 045-279999 tst. 221.
Sollicitaties dienen vóór 13 april
1990 gericht te worden aan de
personeelsdienst van het St.
Gregoriusziekenhuis, t.a.v. P.
Goossens, postbus 255, 6440

61210 AG Brunssum.

■VI^_———_w—_—m—————————————————m——__—*_—_—m

(pJ [p) Performance Polymers B.V.
Performance Wegens voortdurende expansie zoeken wij op zeer korte termijn een
Polymers is een
onderdeel van de _ - _ _ _
:-.:::: all-round onderhouds-
en is aktief op het m m

?rx*„ medewerker mv
verwerken van
speciale polymeren. LeeftiJd 22"30 *"-
Performance Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan bij een jonge
Polymers snelgroeiende onderneming.
onderhoudt een
uitstekende Funktie-inhoud
zakelijke relatie met ~ Dagelijkse controle en preventief onderhoud
DSM ~ Konstruktiewerkzaamheden
Performance ~ Meedenken in het produktieproces
Polymers is ~ Beheer en administratie van de technische inventaris
gevestigd op het
industrieterrein de Funktie-eisen
Horzel te Nuth. ~ Minimaal LTS-C elektra of MTS

- Bij voorkeur ervaring in elektro-technische werkzaamheden
- Minimaal 3 jaar ervaring in een onderhoudsfunktie
- Kennis van de Engelse taal is een must

Produktiemedewerkers
m/v

die zullen werken in een 4-ploegendienst.
Leeftijd 20-30 jaar.

De produktiemedewerker wordt geacht alle voorkomende
werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals;

" het opstarten, bedienen en bewaken van de gehele installatie;

" het schoonhouden van de installatie en het verrichten van
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden;

" het opzakken en opslaan van het produkt;

" het analyseren van het produkt op zijn samenstelling;

" het bedienen van heftrucks.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een opleiding op
LBO-niveau, bijv. LTS-mechanische technieken/elektrotechniek, of
een vergelijkbare opleiding.

Uw sollicitatie met volledig c.v. en recente pasfoto kunt u richten aan
Performance Polymers 8.V., postbus 22119, 6360 AC

eo^ Nuth, t.a.v. de General Manager, de heer J.C.E. Nijssen.

VBF Buizen BV is Nederlands grootste producent van stalen buizen met
vestigingen te Oosterhout, Arnhem en Maastricht en Centrale afdelingen te
Oosterhout. Zij produceert gelaste precisiebuizen, die worden gebruikt voor
toepassingen in bijvoorbeeld meubels, bedden, automobielen, rijwielen, huis-
houdelijke artikelen en hekwerken. Daarnaast vervaardigt VBF dikwandige buizen_, en zware profielen, die worden toegepast voor transportleidingen en in bouw-

~l konstrukties. VBF Buizen BV is een dochterondernemingvan Hoogovens
Groep BV en telt ca. 900 personeelsleden.

In de vestiging Maastricht met ongeveer 150 medewerkers is de funktie
vakant van

De vestiging Maastricht heeft een " kennis van elektronica;
-I drastische gedaanteverandering " enige jaren ervaring;

ondergaan. Forse investeringen " kontaktuele vaardigheden,
hebben geleid tot de aanschaf ........ . ,
van nieuwe machines met de W" b,eden veen 9oed salans en
modernste technieken. 9oede Pnmaire e

H
n secundaire

arbeidsvoorwaarden.
De nieuw aan te stellen mede- T .
werker valt onder de baas elektro- Tot de s*,ek

h
t,*p" 1!tlu"J behoort

techniek. De elektro-afdeling is ver- een medlsch onde"ek-
antwoordelijk voor het onderhoud Voor nadere informatie kan men
van alle binnen ons bedrijf staande zich wenden tot de heer
machines. L.J.J. Meewis, Chef Technische
CiinbM* inhn..^. Dienst van VBF Buizen BV te?hï?SS5£. van a„s »oor. "-«*<" te' «« " «19898.

komende elektro-techaische, Sollicitatie:
elektro-pneumatische, elektro- Schriftelijke sollicitaties met uit-
hydraulische en meet-/regel- voerige inlichtingen over persoon,
technische storings-, onder- opleiding en ervaring binnen
houds-en nieuwbouwwerkzaam- 10 dagen te richten ter attentie van
heden aan alle installaties in het dhr. R.M.J. Kuiler, Chef Personeels-
bedrijf; zaken.

" het verrichten van inspekties
aan alle elektronische
apparatuur.

Funktie-eisen:

" MTS-.E of VEV. eerste monteur; VBF Buizen BV

" kennis van meet- en regel- Postbus 80
techniek; 6200 AB 'MAASTRICHT

'm .LimburgsDagblad PICCOLO'S \f\ het
IM) QjQQQIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
'1-—— RESULTAAT. Bel 045-719966.
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Frans Smeets

Voor onze Super in Treebeelc-Brunssum zoeken wij

medewerkers/sters
diezich in onze agressieve maar klantvriendelijke

Super thuis zullen voelen.

Kassières
17t/m 22 jaar, 32 uur per week

Medewerker
voor diverse afdelingen o.a. A.G.F.- en

kruidenierswaren, 17 t/m 22 jaar, full-time
Spreekt een van deze vacatures u aan, schrijf dan naar

Super Frans Smeets of bel voor een afspraak.

Super Frans Smeets
Schildstraat 54, Ó444 KM Brunssum

Tel. 045-224955
61215

f2Internationaal transport- en
f _

"■ mm
_

—, distributie-onderneming vraagt
—Jl—Llk LI L— l L BK in verband met uitbreiding van

J werkzaamheden

NATIONALE EN INTERNATIONALE
CHAUFFEURS met voorkeur ADR-certificaat
voor eendaagse en meerdaagse ritten.

Belangstellenden kunnen vanal aanslaande maandag contact opnemen
met de heer W de Jong, personeelsmanager, tel. 04490-88635.
A.L. Langen 8.V., Borrekuilstraat 70, Geleen.

"

In de Stichting Z.V.B.M. werken de Stichting St. Jozefziekenhuis,
de R.K. Stichting Moederschapszorg en de Stichting Verpleegtehuizen en
Bejaardenzorg Kerkrade samen. Onder deze laatstgenoemde Stichting

J
ressorteren twee verpleegtehuizenen vier verzorgingstehuizen.

k Het totale personeelsbestand omvat ca. 1500 medewerkers.

b_rai-.y VROEDVROUWENSCHOOL I
ï H S, l S,NT ELISABETHKLINIEK - HEERLEN
=©3 Ê©E DeVroedvrouwenschool/St.ElisabethkliniekinhetZuidlim-
■^—^ ■ü_Q burgse gelegenHeerlen sluit een bestaan van 75 jaarafmet
de ombouwtot een geavanceerdVerloskundig Centrum datgebouwd zal worden
in aansluiting aan en in samenwerking met het St. Jozefziekenhuis teKerkrade.
In hetVerloskundig Centrum zal de opleidingtot verloskundige alsmede deMerlos-
kundige zorgverlening gaan plaatsvinden. Tf
We bevinden onsthans in een twee jaardurende overgangsfase tijdens welke
diensten geïntegreerdworden en de bouw van het Centrum plaatsvindt.
De instellingverwacht zowel inhet verloskundige als in hetgynaecologische ge-
deelteeen grote impuls vanuit het nabijgelegenDuitsland en België, wanneer in
1992 de Europese grenzen worden opgeheven.
Enthousiast wordt gewerktom ook de opleidingtot verloskundige in het nieuwe
centrum een internationaalkarakter te geven.
Op de verloskundige gynaecologischepolikliniek van het Verloskundig Centrum
(voorheen Vroedvrouwenschool St. Elisabethkliniek) Zandweg 180,6418PB
Heerlen bestaat momenteel een vacature van:

eChOSCOpJSte v/m (part-time)
Taak/functie:
Verrichten van gynaecologischeen verloskundige echo's.

Selectie-eisen:
Opleiding: opleiding tot echoscopiste;
Ervaring als echoscopiste is noodzakelijk;
Persoon: goedecontactuele eigenschappen.

Inlichtingen:
Inlichtingen over de vacature kunnen worden ingewonnenbij mevrouw
M. Wouters, hoofd polikliniek, tel 045-410990, sein81106.

Solliciteren:
Belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagenschriftelijk te solliciteren bij
mevrouw D. Spronken-Verschuren, voorzitter-directie p/a postbus 30,
6400 AA Heerlen.

Selectieprocedure:
Bij de selectie-procedure worden o.a. betrokken: het hoofd polikliniek, een
gynaecoloog, een personeelsconsulent.

|Ë| Provincie
Ijip Limburg

In de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is de afdeling Bodem belast met de voorbereidingen uitvoeringvan de pro-
vinciale taken op debeleidsvelden, bodembescherming, bodemsanering, ontgrondingen,afvalstoffen en inrichting van
grindwinningsgebieden.

Bij deze afdeling zijn de volgende functies vacant:

Bij het bureau Bodemsanering:

a. hoofd van het bureau bodemsanering v/m
vac.no. V.90.18.

functie-informatie: functie-eisen:
de activiteiten van het bureau zijn gericht op het totstand- - een voltooide universitaire opleiding, afgestemd op het
brengen en uitvoeren van het provinciaal bodemsanerings- beleidsveld bodemsanering;
beleid. Daarvoor worden de noodzakelijke onderzoeken ge- - ruime kennis en ervaring op hetgebied van bodemsane-
pleegd, bodemsaneringsplannen opgesteld en wordt zorg- ring;
gedragenvoor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. - ervaring in een leidinggevende en coördinerende functie
Het bureauhoofd wordt belast met: bij voorkeur in de overheidssfeer;- het op moderne en stimulerende wijze leidinggevenaan de - goede verbale, redactionele en contactuele vaardigheden

(8) medewerkers van het bureau; alsmede gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
- de planning en coördinatievan deaan het bureau opgedra-

gen werkzaamheden. U bent eveneens een interessantekandidaat indien u een be-
drijfskundige opleiding heeft genoten en/of over ervaring op
dit terrein beschikt.

b. projectingenieur bodemsanering v/m
vac.no. V.90.15.

functie-informatie: functie-eisen:- hetzelfstandig begeleiden van onderzoeken en saneringen - een voltooide HBO-opleiding met als specialisatie civiele
van bodem en grondwaterter uitvoeringvan het provin- techniek, bodemkunde, bodemchemie of cultuurtechniek;
ciaal bodemsaneringsprogramma; - kennisvan bodemchemie en bodembeschermingstech-- hetvoeren van overleg met ingenieursbureaus, gemeen- nieken;
ten, instantiesen bedrijven; . - ervaring in een soortgelijke functie;

- het deelnemen aan werkgroepen, waarin u zorg draagt - in staat zijn zowelzelfstandig als in projectverbandte func-
voordetoetsing van de bodemsaneringsprojecten aan het tioneren;
provinciaal beleid. - goedecommunicatieve eigenschappen en redactionele, vaardigheden.

Bij het bureau Afvalstoffen:

c. drie ervaren projectingenieurs v/m
vac.no. V.90.13/19/22

functie-informatie: - enige jaren ervaring in een soortgelijkefunctie;
- het medeopstellenvan uitvoeringsprogramma's in hetka- - een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen en in staat

dervan het afvalstoffenbeleid; zijnzowel zelfstandig als in projectverband te kunnen func-- het opzetten en begeleiden van projecten; tioneren;- het verzorgen van technisch-inhoudelijke inbrengbij de - goedecommunicatieve eigenschappen en redactionele
planvorming en complexe milieu-effectrapportages en bij vaardigheden.
ingewikkeldebeschikkingen ingevolge de Afvalstoffenwet.

U bent eveneens een interessantekandidaat als u een op de
functie-eisen: functie afgestemde universitaire studierecent heeftvoltooid.- een voltooide technische opleiding op HBO-niveau, bij

voorkeur met een chemisch pakket;

d. twee projectingenieurs v/m
vac. no. V.90.20/21

functie-informatie: functie-eisen:- hetconcipiërenvan beschikkingen ingevolge deAfvalstof- - een voltooide technische opleiding op HBO-niveau, bij
fenwet en hetverzorgen van de technisch-inhoudelijke in- voorkeur met een chemisch- of milieupakket;
breng bij vergunningen ingevolge deAfvalstoffenwet, de - een goed ontwikkeld analytisch denkvermogenen in staat
Hinderwet en deOntgrondingenwet; zijnzowel zelfstandig als in projectverband te kunnen func-- het in voorkomende gevallenopzetten en begeleidenvan tioneren;
projecten; - goede communicatieve eigenschappen en redactionele- het leveren van technisch-inhoudelijke bijdragen aan mi- vaardigheden,
lieu-effectrapportages en deelplannenvan vergunningen.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring wordt een maximaal salaris gebodenvan: voor functie A: ’ 7.923,-per maand;
voor functie C: ’ 6.376,-permaand; voor functie Ben D: ’ 5.442-per maand.

sollicitatiesen inlichtingen:
indien u geïnteresseerdbent in eenvan dezefuncties zienwij uw schriftelijke sollicitatiegraag binnen 14dagentegemoet. U
kunt dezerichten aan hetCollege van Gedeputeerde Staten, t.a.v. deDirecteur van de Stafgroep Personeel en Organisatie,
Postbus 5700, 6202 MAMaastricht, onder vermelding van hetvacaturenummer op brief en enveloppe.

Nadere informaties kunnen telefonisch worden ingewonnen overfunctie A: bij de heer ir. D.A. Rootert, hoofd van de afde-
lingBodem, tel: 043-897563; functieB: bij de heer ir. F. J.H.M. Backhuys, het waarnemend hoofd van het bureau Bodemsane-
ring, tel: 043-897522;functies C en D: bij de heer ir. G. van Loenen, hoofdvan het bureau Afvalstoffen, tel: 043-897698.

Vrouwen, die aan defunctie-eisen voldoen,worden nadrukkelijk uitgenodigdom te solliciteren. De mogelijkheidtot kinder-
opvang is aanwezig.
Vervulling van defuncties B, C en D in deeltijd behoort tot de mogelijkheden.

In de laatstefasevan de selectieprocedurezal een vertegenwoordigingvan de hoofdgroep c.g. het bureauworden ingescha-
V 4/13-90 keld, terwijl een psychologisch onderzoek tot de procedure kan behoren.

_W______WÉSBBMkW

mm Stelradlldeal
Stelrad B.V maakt deel uit Onze sterke expansie en een steeds belangrijker wordende export in
van Stelrad Group, een divisie geheel Europa nopen tot nieuwe investeringen en uitbreiding van onze
van het Engelse Metal Box- produktiecapaciteit.
Concern. Stelrad Group is de
belangrijkste producent van In verband hiermee zoeken wij zon 25 nieuwe collega's, in de volgende
radiatoren en ketels in de funkties:
Europese verwarmingswereld. i##Stelrad B.V, met hoofdkantoor -f* lIIIAK^I^AVC nAKcI UlAn
en fabriek te Nuth en w X/ptXcllUlD liCf 3BIIIICI I
dochterondernemingen in
Duitsland en Frankrijk, bouwt _f^ *aan haar toekomst, gebaseerd £ wDGFcIIOKSop een 50-jarige ervaring. w

projektieiasmachines I

" Produktiemedewerkers I
U werkt in een 2- of 3-ploegendienst, met een aantal collega's aan
onze paneel-produktielijnen of in de afdeling afwerking en verpakking.
Voor de funktie van produktiemedewerker is geen speciale opleiding
nodig. Voor de operatorsfunktie is LTS. C-nivo vereist. Aangezien er
voor alle funkties een interne praktijk-opleiding plaatsvindt, kunnen ook
mensen solliciteren met een onvoltooide opleiding. I
Met nadruk nodigen wij ook vrouwen uit om te solliciteren. M
Wij bieden: m

" bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband in een gezonde en m
snelgroeiende onderneming. m

" prima salaris, met een aantrekkelijke ploegentoeslag. m
" vergoeding van reiskosten, premievrije pensioenvoorziening, m

uitstekende studiefaciliteiten,aantrekkelijke bedrijfsspaarregelingetc.^
De werksfeer in ons bedrijf wordt gekenmerkt doorcollegialiteit, M
openheid en een prettig arbeidsklimaat. Indien u belangstelling of M
verdere vragen heeft kunt u schriftelijk of telefonisch reageren M
bij de heer B. Vlake, afd. personeelszaken van Stelrad B.V, M
Kathagen 30 te Nuth, tel. 045-241351. M

Transcarbo [7Ï71
kunststof ramen b.v. [| ■ | J |

Door konstante uitbreiding van onze
bedrijfsaktiviteiten vragen wij met spoed:

-ERVAREN PUIENPLAATSERS
-ERVAREN AFTIMMERLIEDEN
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN B.V.

Handelsstraat 20
6433 BK Heerlen

045-753700

, mmmmr-t r__ ,
.-" I

Modehuis Kohnen, gelegen in hartje Brunssum, zoekt ter versterking van haar
team een ervaren

VERKOOPSTER
- leeftijd 20-25 jaar;
- goede kontaktuele eigenschappen;
- zelfstandig kunnen werken.

Schriftelijke sollicitaties met bijgesloten een recente pasfoto sturen naar:

f modehui/

[kohnen l
Kerkstraat 184, 6441 BK Brunssum.

jj^^ Het waterschapRoer en Overmaas, gevestigd te Sittard is belast
Wv^^^^k methetwaterkwantiteitsbeheerin het gebied,groot ca. 95.000ha,

omvattendeZuid-Limburgen een gedeeltevan Midden-Limburg ten
JA m^W oosten van de Maas. Hetambtelijk apparaat bestaatuiteen secretarie

Watpr^rhan -9 *L\~^^—{ en een technische dienst en zal na volledige uitgroei bestaan uit
vvouciMJictp _^_^_^_^_^_\ ca. 100 personeelsleden, waarvan 35 ter secretarie en 65 bij de

Roer en Overmaas 2 technische dienst.

Bij projectgroep 1 kan worden geplaatst:
De technische dienst wordt gevormd door GRONDAANKOPER (M/V)
3 projectgroepen. ' '

vac.nr. 9002
Projectgroep 1 is belast met:- begeleiding, voorbereiding en uitvoering Betrokkene zal worden belast met:

van waterstaatkundige werken; . net verwerven van gronden ten behoeve van door het Waterschap te- algemeen technische zaken en advisering: realiseren projecten;
- adviseringover grondzaken, aan- en verkopen, . net VOeren van onderhandelingen over en het afsluiten van overeenkom-

vestiging zakelijke rechten, schaderegelingen sten tot vestiging van zakelijke rechten;
en landmeten; . net verrichten van schadetaxaties met betrekking tot onder meer gebouwen- tekenkamerwerkzaamheden. en opstanden, inkomensschade, gewassenschade en het terzake afsluiten

van overeenkomsten.

Projectgroep 1 wordt gevormd door drie Vereisten:
bureaus: . voltooide op het vakgebied gerichte hogere beroepsopleiding;- projecten/algemeen technische zaken; . goede contactuele en redactionele vaardigheden;
- grondzaken; . kennis en bij voorkeur ervaring met betrekking tot prijsvorming ten aan-
- tekenkamer. z jen Van grond- en pachtzaken;

- grote mate van zelfstandigheid;- gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden:
- salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, nader overeen te
komen ;- de bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing;

- het waterschap is aangesloten bij het IZA-Limburg;
[ - als standplaats wordt aangewezen Sittard.

Sollicitaties:- Nadere inlichtingenkunnen verkregen worden bij het hoofd van projectgroep 1: ing. J. In den Kleef, tel. (04490) 1 73 43;
- Eigenhandig geschreven sollicitaties, met uitvoerige gegevens, dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad gezonden
te worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap, postbus 185, 6130 AD Sittard onder vermelding op brief en enveloppe
van het vakaturenummer;- Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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