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Van onze verslaggever
*RLEN-De politievan Heerlen
i gistermorgenkort na tien uur

29-jarige vrouw uit die plaats
"testeerd, nadat zij even tevoren

' van de NMB-bank aan de
rtaise Bongerd had overvallen.
jTouw stapte rond kwart -voor
jd?bank binnen, waar zij onder
/eigingvan een vuurwapen geld
k' Terwijl haar ruim tienduizend,a6n werden overhandigd, belde
Medewerker van de bank de po-

6,

J zag de vrouw nog kans de
* te verlaten. Niet wetend dat ze
Jbankpersoneel gevolgd werd,
ï 2e in de richting van deSarolea-
at weg. Daar werd zij op aanwij-
|,van het bankpersoneel uitein-
J* door een inderhaast toege-
-de politiepatrouille aangehou-

■Knapen waarmee zij de overval
i^gd had, bleek overigens een
j.'drukpistool te zijn, dat niet
l ?en echt vuurwapen te onder-den is. De vrouw is een beken-

Vaft de politie.

het weer

BEWOLKING
"Walju*l zaterdag als zondag be-
|k Ie dag met nevelen laag-
>|.*ende bewolking. Overdag

hieruit enkele buien
\ v>ij onweer niet uitgeslo-
ot 's. Er staat een matige
iJcostelijke wind, die tij-
ijA«uien vrij krachtig is. De
t i?a_.temperatuur ligt rond
tt ? graden. In de nacht zakt
Kwik naar circa 7 graden.

Kt
im* actuele informatie be-
lu^lde het weer in Limburg1tt bellen 06-91122346

SAAG:
C»: 06.30 onder: 20.48C*°P: 04.51 ondey: 16.04

£jp: 06.28 onder: 20.50
05.05 onder: 17.29
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" DrJ. Kremers

Overval
Ozolas lichtte in Vilniusonder meer
een groepje buitenlandseverslagge-
vers in, dat door Moskou was gese-
lecteerd voor het eerste bezoek aan
Litouwen sindsweken. Enkele uren
eerder waren deze correspondenten
ter plekke bij een overval van onge-
veer vijftig Sovjet-militairen op een
drukkerij van de Litouwse commu-
nistische partij.

De bedoeling van de actie was de
drukkerij te ontruimen, maar dat
mislukte. Buiten het gebouwwaren
onmiddellijk betogers aanwezig en
de arbeiders binnen verzetten zich
hevig. De militairen sloegen er hard
op los. Er vielen volgens Litouwse
zegslieden twaalf gewonden, van
wie drie ernstig. Volgens ooggetui-
gen zouden de militairen zelfs heb-
ben geprobeerd arbeiders uit de ra-
men van het gebouw naar buiten te
gooien. Die pogingen werden ge-
staakt toen de demonstranten 'fas-
cisten, fascisten' begonnen te
schreeuwen.

Gisteravond waren zowel de solda-
ten als de arbeiders nog in het ge-
bouw. Buiten had zich een grote
menigte demonstranten verzameld.
De arbeiders riepen vanaf het bal-
kon de betogers op net zo lang te
blijven totdat de soldaten zouden
vertrekken.

" Zie ook pagina 3

Reünie winnaars
Amstel Gold Race

Van onze sportredactie
HEERLEN - Ter gelegenheid van de 25ste Amstel
Gold Race, die vandaag met medewerkingvan het

Limburgs Dagblad wordt gehouden, hadden bijna
alle oud-winnaars gevolg gegeven aan de uitnodi-
ging van de organisatoren voor een reünie. Alleen
Hinault, Maertens, Pintens, Anderson (die vandaag
overigens tot het deelnemersveld behoort) en Ha-
negraaf ontbraken gisteravond bij het jubileumdi-
ner in de Bourgondische Hoeve in Elsloo. Eerder
op de dag had in Auberge De Rousch in Heerlen
een drukbezochte receptie plaatsgevonden.

" De helden van toen en nu: voorste rij v.l.n.r. Walter Planckaert (winnaar 1972), Frans
Verbeeck (1971), Arie den Hartog (1967), Jean Stablinski (1966), Eddy Merckx (1973, 1975)
en Harry Steeyens (1968). Staande v.l.n.r. Gerrie Knetemann (1974, 1985), Joop Zoetemelk
(1987), technisch leider Herman Krott, Guido Reybrouck (1969), Miss Amstel Gold Race,
StevenRooks (1986), Eric van Lanckaer (1989), Jelle Nijdam (1988) en vijfvoudig triomfa-
tor JanRaas (1977,1978,1979,1980,1982). Foto: dries linssen.

Schepen voorLitouwen naar andere havens verwezen

Nu ook voedselblokkade
Van onze correspondent

MOSKOU - Volgens de Li-
touwse vice-premier Romual-
das Ozolas verhindert Moskou
sinds gisteren ook de aanvoer
van voedselprodukten naar de
Baltische republiek. Ozolas zei
dat hij in het bezit was gesteld
van documenten die bevesti-
gen dat de olie- en gasblokka-
de is uitgebreid met voedsel-
produkten.

Volgens Ozolas waren twee Cu-
baanse schepen, geladen met suiker
op weg naar de Litouwse haven
Kleipeda, naar een andere haven
verwezen. Uit Letland verstuurde
visvoorraden bestemd voor Litou-
wen werden naar andere plaatsen in
de Sovjetunie gestuurd. Ozolas zei
er zeker van te zijn dat deverander-
de bestemmingen van de ladingen
onderdeel zijn van de door Moskou
ingestelde blokkade.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in Mos-
kou had donderdag al gezegd dat de
olie- en gasboycot zou worden uit-
gebreid als de Litouwse regering
blijft bij de eenzijdige afgekondigde
onafhankelijkheid van de repu-
bliek.

Gouverneur:
'België

draait bij'
MAASTRICHT - Gouverneur dr. J.
Kremers is ervan overtuigd dat Bel-
gië zal toestaan, dat vliegtuigen bij
het opstijgen van Maastricht Air-
port gebruik mogen maken van het
Belgische luchtruim. „Nu bij ons de
beslissing genomen is dat de Oost-
westbaan wordt aangelegd, draait
België bij," aldusKremers in een in-
terview vandaag in deze krant. Mi-
nister Maij-Weggen van Verkeer en
Waterstaat heeft vorige week laten
weten dat ze met haar Belgische col-
lega over dit probleem zal praten.

Als de vliegtuigen geen gebruik mo-
gen maken van het Belgische lucht-
ruim moeten ze boven Limburg al
cirkelend opstijgen. Dat zal tot ge-
volg hebben dat meer woningen
geïsoleerd moeten worden in ver-
band met geluidshinder. Het isola-
tieproject is nu geschat op 200 mil-
joen gulden, maar zal aanzienlijk
duurder worden als België niet
meewerkt.

# Zie verder pagina 30 en 31
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Hasjzending
voor Geleen
onderschept

Van onze correspondente
GENK- DeBijzondere Opsporings-
brigade van de Rijkswacht van
Genk heeft gisteren in Opglabbeek
883 kilogram hasj onderschept. De
drugs waren verborgen in een
vrachtwagen met oplegger. De aan-
gehouden bestuurder, de 46-jarige
J. G. uit Kinrooi, heeft verklaard
dat hij de drugs van een onbekende
kreeg met de vraag ze af te leveren
jnGeleen.
De hasj heeft een straatwaarde van
ruim 175 miljoen Belgische frank
(bijna 10 miljoen gulden). De
vrachtwagen is eigendomvan trans-
portonderneming De Lely uit Gel-
dermalsen. Het bedrijf ontkent iets
met deze zaak te maken te hebben.
De vrachtwagencombinatie was
vanuit Marokko onderweg naar Ne-
derland.
De bestuurder werd gearresteerd in
Opglabbeek bij Genk toen hij even
stopte om zijn vader goedendag te
zeggen. Volgens de man was het de
eerste keer dat hij drugs bij zich
had, maar aan dieversie wordt sterk
getwijfeld. Hij had d^rit Marokko-
Nederland de laatste tijd al elfkeer
gemaakt.

# Zie verder pagina 15
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Thuisgeraakt
Zij is thuisgeraakt in de internatio-
nale avant-garde - en in de Ameri-
kaanse way-of-life; ook haar weiver-
zorgde uiterlijk draagt er de ken-
merken van, onaanwijsbaar, tenzij
in de snit van de bril.

Na een reeks performances en vi-
deo-presentaties waarin zij veelal
lijfelijk een aandeel nam, tesamen
met zelfgecreëerde figuren, die
thuis lijken in een animale wereld of

in een pop-art context, ging zij over
tot het vervaardigen van installa-
ties.
Haar eigenzinnige activiteiten zijn
altijd gekenmerkt geweestdoor vin-
dingrijkheid en ambachtelijk ver-
mogen, maar vooral door grote be-
trokkenheid bij het maatschappe-
lijk bestel en het menselijk leven
daarin.
Zij blijft zelden steken in spectacu-
laire gebaren en griezelkamer-effec-
ten. Zij blijft tasten, naar de achter-
gronden van de fenomenen in een
door de media overheerste samenle-
ving, eenzaamheid, sex, geweld.
'Het hoogtepunt van de bevrijding'
zo luidt een flard van een van haar
teksten 'schuilt in de spectaculaire
orgie, de snelheid, de kortstondig-
heid, de excentriciteit.
Misschien het meest houdt haar
vierde grote werk zich bezig met de
menselijke problematiek in de
grootsteedse samenleving en haar

tot in het criminele voerende fru-
straties. Het heeft tot titel 'Het Virus
van de Droefenis' en vormt de
meest complexe presentatie van ob-
jetstrouvés en artefacten. Er spelen
teksten een rol in, sommige aange-
bracht op van binnenuit verlichte
clubfauteuils van polyethyleen, een
reeks van identieke maskers, beel-
den als uit stripverhalen. En een
bed met een mechanisch bewogen
en buiksprekend personage dat
jammertom te worden aangeraakt.
De variatie van de beeldende mid-
delen, die in dit tijdelijke museum
van de tijdgeest en in de concepties
van de kunstenares tot uitwendige
tekens worden van een nieuwe my-
the, maakt het bezoek hier boeiend
Wat het in de herinnering doel
hechten is de indringendheid var
Lydia Schoutens preoccupatie "door geen gêne gehinderd.

pieter defesche

kunst

Kunstenares exposeert bij Galerie Wanda Reiff in Maastricht

Lydia Schouten, thuis in
internationale avant-garde

MAASTRICHT - Wie de gale-
rie van WandaReiff bezoekt te
Maastricht in de Rechtstraat
krijgt vaak het gevoel een
klein museum te betreden dat
ingericht is naar een eigen en
eigentijds concept. Als de
meeste musea heeft het de op-
tie publiek te werven en bij
voortduring te verbazen. Men
vergeet de smalheid van de za-
len, men dwaalt erin: alles
schijnt op zijn plaats te staan
alsof het voor een museale
functie daaren nergens anders
was ontworpen.

De absoluut onconventionele ma-
nier van overdragen van informatie
langs visuele weg die eigen is aan de
conceptuele kunst, wordt al helder
en bijna vrolijk gedemonstreerd in
de entree door een tableau - net niet
vivant - dat het onvergankelijke lied
illustreert 'In Holland staat een
huis. letwat versimpeld ten behoe-
ve van de Amerikaanse perceptie:
Delfts blauw, halflange gordijnen
en Volendamse mutsen. Vier hoof-
den lijkend op dat van Lydia Schou-
ten steken tegelijk glimlachend en
luguber op vier ijzeren staken. Pas
na een rondgang over alle verdie-
pingen zal men zich beginnen af te
vragen: hoe komt dit alles binnen en
op zijn plaats. 'Door het luik' zal de
kunstenares schaterend antwoor-
den. Om verder te onthullen dat het
- inderdaad - een jaar tevoren in
New Vork met de meetlat in de
hand ontworpen is voor de plek: een
installatie die het huislijk geluk iro-
niseert op de wijzevan De Avonden
van Van het Reve - het oude thema
herhaald in 1990 en in een vakwerk-
huis van piepschuim.

Een andere installatie die met hel-
dere gordijnen en uitgezaagde groe-
ne schaapjes een beklemmende vi-
sie schildert op de monotone en uit-
gestrekte suburbs van het land
waarin de maakster voorgoed in een
door techniek en vooruitgang gete-
kende cultuur werd ondergedom-
peld: de Verenigde Staten. Lydia
Schouten, 42, belandde daar voor
het eerst in 1981 met een beurs van
het Ministerie, nadat ze op de Salon
van de Maassteden in 1975 en op
presentaties daarna met nieuwe me-
dia de aandacht had getrokken: zij
zou allereerst de Nederlandse vi-
deo-kunst in internationale kaders
vertegenwoordigen. Ze deed dat
met zoveel verve dat ze 'Artist in re-
sidence' werd bij de Satellite Video

Exchange Society in Vancouver,
Canada, in 1985.

" Werk van Lydia Schouten, te zien bij Galerie Wanda Reiff in Maastricht

exposities

Schildergroep Vaals
in ’De Koperniolen’
VAALS - In de Kopermolen, Van
Clermontplein 11 te Vaals vindt
van 21 april tot en met 3 juni een
expositie plaats van de Schilder-
groep Vaals. De Schildergroep be-
staat uit schilders, die de behoefte
hadden om in hun vrije tijd onder
leiding van de ervaren kunstenaar
Heino Brull uit Kerkrade hun lief-
hebberij verder te ontplooien.

Door het toepassen van verschil-
lende schilder-en druktechnieken,
zoals aquarel, acryl- en olieverf, li-
nosnede en monotype is er grote
diversiteit in het werk. De gekozen
onderwerpen zijn voornamelijk
stillevens, landschappen en bloe-
men, veelal op naturalistische wij-
ze geschilderd, maar ook abstracte
werken ontbreken niet. De nadruk
op persoonlijke expressiviteit is
duidelijk herkenbaar in het ten-
toongestelde werk. De expositie is
geopend op zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Tien kunstenaars
in Galerie Wansink
ROERMOND - In Galerie Wan-
sink, Neerstraat 76, zijn tot en met
20 mei nieuwe schilderijenvan tien
kunstenaars te zien, die de vooraf-
gaandejaren allen een solo presen-
tatie in deze galerie hadden. Fred
Sieger, Giotta Tajiri, Piet Warffe-
mius, Jan Wolkers, Jan Martens,
Frans Peters, Peter Verheijden,
Harrie Gerritz, Arty Grimm en Je-
roen Henneman verschillen in gro-
te mate, niet alleen in leeftijd maar
ook wat stijl en werkwijze betreft.
De openingstijden van de tentoon-
stelling zijn woensdag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Verder......zijn vanaf morgen tot en met 20
mei in Galerie Marijke Raaijma-
kers, Lottumseweg 24 in Grubben-
vorst werk in zijde, schilderijen en
assemblages te zien van Liesbeth
Peeters en Ronald Raaijmakers.
Open do t/m zo van 13-17 uur.
...wordt onder leiding van Babs
Haenen en Netty van den Heuvel
in Galerie Dis, Tafelstraat 28 in
Maastricht, vandaag om 16 uur de
tentoonstelling van porceleinen
werken geopend. De expositie
duurt tot en met 13 mei en is ge-
opend wo t/m zo van 13-18 uur.

...exposeert M. Pasmans uit Gul-
pen tot en met 22/5 zijn schilderijen
en tekeningen in de etalages en
ontvangsthal van het Centraal Zie-
kenfonds, Elisabethstraat 9 in Ge-
leen.

...toont Jos van Wunnik dit week-
einde en volgend weekeinde van
13.30-17 uur in Galerie Wunnik,
Eindstraat 58 in Schinveld ge-
bruiksvoorwerpen en schilderijen.

Van Wunnik werd geïnspireerd
door het kleinekoninkrijk Bhutan,
gelegen in Azië.

...worden in de centrale hal van het
ABP in Heerlen tot en met 30 april
werken getoond van Carla Laten-
stein van Voorst uit Dén Haag en
Henk Douw uit Zierikzee. Aan-
staandezondag is de expositie gra-
tis toegankelijk van 14-17 uur.

...worden in het ontvangstcentrum
van Welterhof tot en met 28 april
aquarellen tentoongesteld van H.
Rutgers.

Schilderkunst
en muziek
MAASTRICHT- De uit New Vork
afkomstige en sinds twee jaar in
Keulen wonende kunstenares Jack
Ox exposeert vanaf vandaag tot en
met 19 mei haar schilderijen en te-
keningen in Galerie Henn, St. Ni-
colaasstraat 26c in Maastricht. Ox
verbindt middels haar werk mu-.
ziek en schilderkunst met elkaar.
Uitgangspunt van haar werk is dat
zowel aan schilderkunst als aan
muziek strukturele faktoren ten
grondslag liggen die met elkaar te
verbinden zijn. Galerie Henn is ge-
opend woensdag tot en met zater-
dag van 16.00 tot 20.00 uur.

recept
Entrecóte Zjivago
Benodigdheden voor 4 personen: 4
entrecótes van 125 g of 2 van 250 g,
100 g ontbijtspek, 250 g champig-
nons, verse of gedroogde groene pe-
pers, 1 glaasje wodka (40 cc), 1 beker-
tje crème fraiche of room, zout & pe-
per, 50 g boter, een bosje bieslook-
sprieten.
Bij gebruik van gedroogde groene
pepers, deze even weken in de wod-
ka. De entrecótes bakken als bief-

stuk, dus rauw van binnen. Het vlees
uit de pan nemen en op een schaal
warm houden. Ontbijtspek in brede
reepjes snijden en met de schoonge-
maakte en in vieren gesneden cham-
pignons aan de braadboter toevoe-
gen en even fruiten. Vervolgens af-
blussen met een flinke scheut wodka
en de verse groene pepers toevoe-
gen. In laten koken. Crème fraiche of
room toevoegen en tot de juiste dikte
alles inkoken. Dit mengsel op smaak
brengen met zout en peper en over

de entrecótes schenken. Als er één
entrecóte voor twee personen wordt
genomen, het vlees even laten rusten
alvoren te snijden (trancheren).
Daarna gameren met fijngesneden
bieslook.
TIP: Aanbevolen bijgerechten zijn
Riz Pilaff, waaraan saffraan, ui en pa-
prika is toegevoegd. Verder een
komkommersalade of een witlofsala-
de.

"hub meijer

Jubileumconcert
Ste Cécile

MAASTRICHT - De Koninklijke
Harmonie Ste Cécile uit Eijsden
geeft vanavond met dirigent Alex
Schillings in het kader van het 110-
-jarig jubileum een concert met twee
Nederlandse premières in het Staar-
gebouw te Maastricht.
Aan dit concert, dat om 20.00 uur
begint, wordt medewerking ver-
leend door pianist Ivo Janssen uit
Venlo, Gemengd koor BeekerKoor-
zang onder leidingvan dirigentWiel
Bonten en het Gemengd koor van
Mariarade^Hoensbroek onder lei-
ding van Frans Stalmeijer.
Op het programma staan 'Rienzi'
van Richard Wagner, 'Wind Harp'
van Joseph Horowitz, het Konzert-
stück voor piano en harmonieorkest
van Carl Maria von Weber in een
nieuw arrangement van Martin
Koekelkoren, de twee Nederlandse
premières 'Eventide' van Alfred
Reed en het groot werk voor groot
gemengd koor en harmonieorkest
'Aforismen zum Wem' van Hilger
Schallehn, en het 'Capriccio Espag-
nol' van Rimsi-Korsakov.
De drumband en klaroenkorps van
Ste Cécile onder leiding van diri-
gent Jo Heusschen openen het con-
cert zaterdagavond met twee van de
werken die ze een dag later tijdens
de NationaleKampioenschappen in
Breda ten gehore zullen brengen.

Operaconcert
met Hein Meens

NIEUWENHAGERHEIDE - f*.
Fanfarekorps Eendracht orgal*
seert in het kader van het 100-ja"
jubileum zondag 22 april een oper*
concert in de Parochiekerk Heiw
Hart van Jezus te Nieuwenhag6'
heide.
Aan ditconcert verleent de beken*
tenor Hein Meens, die nog steedsI>'
is van Fanfare Eendracht, belang
loos zijn medewerking. Daarnaaj
zijn te horen het Vocaal Ensemb'JMusica Cantat onder leiding v^
Bart Kockelkoren, alt-saxofon»]
Remy Beckers, trombonist BöJDirks en het koperkwartet Fanft1:
Eendracht. Koor en solist zullenA
zonderlijk en gezamenlijk kors*
aria's en fragmenten uit opera's v 3*

Verdi en Donizetti uitvoeren.
De baten van het concert word*1

door Fanfare Eendracht bijgedi*
gen in het Orgelfonds Nieuwen»*
gerheide. Dit fonds is door het Ge
mengd Kerkelijk Zangkoor St G&
gorius in het leven geroepen om ".
dringend nodige restauratie vanW
waardevolle Vermeulen-orgel
kunnen bekostigen.

Oplossing van gisteren

KNOPKRUIO
0---A---W
P-SPAHI-A
E-TALIE -A
R O E T - T R A'S
-OL LA'
SILO-WALS
P-IN EEN-I»
I-GELID-A
T---F - - - i
SCHATTIN G

cryptogram

Horizontaal: 1. Sigaar met breuk? (4); 4.
Mening betreffende benzine? (10); 7. Ook
al is de bijbelse stad weer moerassig, druk
en levendig is het altijd! (8); 9. Bij deze
sport raakte hij al vlug geblesseerd (6); 11.
Lekker stuk harnas (10); 12. Reptiel dat ik
volg? (4); 13. We nemen aan, dat u spoe-
dig achter de bron zult komen! (6); 14. Ook
al ben je in mineur, laat zien dat jekarakter
hebt! (8); 16. Bezit dat kracht en macht
geeft (8); 20. Die vogel daar is precies ge-
lijk! (6); 22. Verdriet als gevolg van schade
die u ondervond? (4); 23. Ornament als
drijfveer van een tijdschrift? (10); 25. Als
mikpunt merk je het bijna niet! (6); 26. Eén
van de duizend die ons heeft gevormd (8);
27. Wordt opgediend bij het huwelijk van
een slager (10); 28. Hiertegen kunt u beter
niet lopen (4).

Verticaal: 2. Zenuwziekte van os en ’3
(7); 3. Slagwapen waar weer een luCfK
aan zat? (5); 4. Gereedschap van *&
kwaadaardige vrouw in een miniatuur^leton met tekeningen ? (9); 5. Geef K
plant de ruimte! (5); 6. Is het niet .rfli
eerlijk te moeten zijn? (7); 8. Daarvan <jj
len betekent sterk vermageren (5); \
Drink ik al meer dan 'n jaar! (5); 15. TW
zon leger valt moeilijk te vechten! (9): TJ
Blijf echter een ogenblik bij de bron! w
18. Zij poseert volgens voorschrift (5); \
Houdt een oogje op de plaat! (5); 21. Wji
een enkeling is geroepen deze titel te \gen (7); 23. Wisselend drinkgerei (5); L
Gelet op de prijs vind ik deze steen be5'
te duur (5),
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de kleine postruiter panda en qwzl van bl



Intellectuelen
Walesa gaf de intellectuelen binnen
de bond, met name premier Ta-

deusz Mazowiecki en de voorzitter
van de parlementsfractie Bronislaw
Geremek, de schuld voor het trage
tempo van de hervormingen. „Ik
heb destijds de bal toegespeeld ge-
kregen om het doelpunt te scoren,
nu zijn de rollen omgekeerd. Ik heb
de bal aan Mazowiecki en Geremek
doorgespeeld, nu moeten zij hem in
het doel schieten."

„Ik heb dit voor Polen gedaan, niet
voor mezelf ofvoor een baantje," al-
dus Walesa. De kritiek op zijn 'auto-
ritaire' regeerstijl is verhevigd nadat
hij zich vorige week liet ontvallen
dat hij het presidentschap ambieer-
de, een bericht dat hij later introk.
Waarnemers twijfelen er niet aan
dat Walesa president wil worden.

meuw gat van 800 miljoen in rijksbegroting

Kabinet nog niet uit
financiële problemen

Van onze parlementaire redactie

HAAG - Het kabinet heeft gisteravond nog geen over-
stemming kunnen bereiken over de financiële problemen

.o°r de begroting 1991. Tot gisteravond laat overlegden pre-
er Lubbers en minister Kok (Financiën) met verschillende

?lriisters over mogelijke oplossingen van die problemen, na-
a' aan het begin van de avond de ministerraad uiteen was ge-

l^daag hoopt het kabinet de kno-J1Wel te kunnen doorhakken. Het
Ij!** daarbij niet alleen om de begro-
jj! voor volgend jaar, maar ook

Ifeh e gigantische overschrijdin-
P* °p de uitgaven voor de investe-

ringspremies, over het milieubeleid
en over het verkeersbeleid. Over de
aanleg van vier tunnels in deRand-
stad is wel gesproken, maar daar-
over wordt dit weekeinde nog geen
beslissing genomen.

Wensen
Een groot aantal ministers heeft al-
lerlei wensen bij de ministervan Fi-
nanciën en het kabinet op tafel ge-
legd. Naar verwachting zullen de
meeste van deze wensen niet wor-
den gehonoreerd, zo meldden inge-
wijden gisteravond. „Alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen zullen nieu-
we claims worden gehonoreerd," al-
dus kringen rond de minister-presi-
dent.

Vooral de ministersDe Vries (Socia-
le Zaken) en Alders (Milieu) willen
extra geld van hetkabinet. De Vries
heeft dat nodig om tegenvallers in
de sociale zekerheid op te vangen;
Alders om meer milieubeleid te
kunnen betalen. Beiden hebben gis-
teren vooralsnog geen gehoor ge-
vonden in hetkabinet. Ook minister
Maij, die geld wil om de door de
storm geteisterde duinen te kunnen
herstellen, heeft te horen gekregen,
dat ze het geld daarvoor maar in de
eigen begroting moet zoeken.

Behalve met het al bekende tekort
van zes miljard .gulden, kampt het
kabinet met een nieuwetegenvaller.
De Centraal Economische Commis-
sie (topambtenaren) heeft becijferd
dat er nog eens zon 800 miljoen gul-
den gevonden zal moeten worden
om de rijksbegroting sluitend te
krijgen.

De tegenvaller die de CEC nu becij-
fert, bestaat voor 250 miljoen uit ex-
tra afdrachten aan de WIR (eerder
was juist een meevaller becijferd);
nog eens 250 miljoen komt door een
tegenvallende winst van de Neder-
landsche Bank en de gezondheids-
zorg is verantwoordelijk voor nog
eens 300 miljoen. Dit laatste bedrag
gaat voornamelijk aan hogere medi-
cijnkosten op. Een deel van deze te-
genvallerswas al door ministerKok
in de kaderbrief verwerkt.

CFO blijft bij
procent-eis

Ui Kruiswerk
tI^ECHT - De leden van deHatelijke vakbond CFO houdenJ^rkortvast aan de geëiste 6 pro-
iCi Voor verbetering van de ar-
Jdsvoorwaarden in het Kruiswerk

'&i werknemers). Zij hebben dat
jj^en besloten op een ledenver-
Cering in Nijkerk. Acties in de
C°r (wijkverpleging, kraamzorg
gjuberculosebestrijding) zijn vol-
1-pCFO-bestuurder H. Stapel 'ab-

"l»t niet uitgesloten.

(|," ers dan in het ziekenhuiswezen
\ '1 de bejaardenoorden lijkt het
Vu»" tussen het bod van de
tipgever, de NationaleKruisvere-
C'lg (NK), en de eisen van de bon-
kte aan de CAO-onderhandelin-
Q 1 deelnemen (AbvaKabo, CFO en
t)e^) niet onoverkomelijk,

hebben 3,85 procent
<|? c"ikbaar voor verbetering van
& arbeidsvoorwaarden. Daarbij
L inbegrepen een algemene
Crisverhoging (2 procent), midde-
lt v°or het inlopen van de achter-
,^den in het systeem van functie-

(1,5 procent) en een be-
j5 *te ruimte voor verbetering van
|if.Secundaire arbeidsvoorden (0,35

°ent).
Ljöh naast levert de premieverla-
kB Van het pensioenfonds PGGM
VJ! °'9 Procent ruimte op. De CFO
\} er geen bezwaar tegen dat die
Vu °PSeteld bij de ruimte van de!-^gevers. De AbvaKabo, die ook«v/pcent loonruimte eist, wil dat

rigens niet.

Jeuwe naam voor
Tsjechoslowakiie

>iil^AG - Tsjechoslowakije heeft
C^ gisteren officieel een nieuwe
ta : Tsjechische en Slowaakse
|litjefratieve Republiek. Aan de defi-
VfVe naamgevingzijn heel wat va-

t s n voorafgegaan, die vooral bij
fep °waakse volksdeel niet goed
lfyer*- President Havel kwam met
ji!vc °nipromisvoorstel om de naamtaeranderen in Tsjechoslowaakse
s|_w'atieve Republiek, waarbij de
takken een verbindingsstreepje
W.*1 'Tsjecho' en 'Slowaakse'
"L n gebruiken. Maar ook dit
k vond geen genade.

Onderwijs
Minister Ritzen (Onderwijs) heeft
nog een extra probleem, waar van-
daag (en morgen en misschien ook
nog begin volgende week) over ge-
sproken moet worden. Het aantal
studenten in wetenschappelijk en
hoger beroepsonderwijs is volgens
de laatste prognoses veel hoger dan
verwacht. Dat kan de minister in
1991 200 miljoen gulden extra kos-
ten, oplopend tot 700 miljoen in
1994. Bovendien moet Ritzen nog
een probleem oplossen dat is ont-
staan door een tegenvallende uitga-
ve van 200 miljoen op de post
wachtgelden op zijn begroting.

RU grensverkeer Beiielu.r-Frankrijk-Duitsland

Grote kans op snel
8chengen-akkoord'

(v "* °nze parlementaire redactie
HAAG - Er lijkt een grote

\ *e bestaan dat er binnenkort
I'^tK wordt bereikt over vrij
%Jverkeer tussen de Benelux,
Vj.krijk en Duitsland. Na een op-
Nt.V^n e Westduitse minister
% Jpitenlandse Zaken (Genscher)
|*ko viJf landen dichter bij elkaar
hHm-11- Volgende week wordt op
Si v J^ niveau tussen de vijf lan-
jJW^er onderhandeld (het zoge-
V Schengen-overleg). In decem-
N(j^erd het overleg afgebroken,
iNst- Kohl eerst de

*> f.le van net grensverkeer tus-u°st- en West-Duitsland wilde

regelen.

Inzet van het overleg, volgende
week vrijdag in Brussel, is dat de
binnengrenzen tussen de vijf lan-
den op elke plaats zonder controle
mogen worden overschreden. Be-
langrijk daarbij is, dat er geen on-
derscheid meer zal worden gemaakt
tussen inwoners van Oost- en West-
Duitsland.

Visumplicht
Bovendien wordt in West-Duitsland
de visumplicht voor burgers uit
Tsjechoslowakije en Hongarije af-

geschaft. De vraag die volgende
week moet worden behandeld, is of
dat ook voor de overige Schengen-
partners zal gelden. De Westduitse
regering heeft nog problemen met
het afschaffen van de visumplicht
voor Polen. In de Bondsrepubliek
werken al grote hoeveelheden Po-
len. De regering wil niet dat die
stroom nog groter wordt door af-
schaffing van de visumplicht.

In het 140pagina's tellende ontwerp
van een nieuw verdrag tussen de
vijflanden wordt geregeld dat de sa-
menwerking tussen de politiekorp-
sen nauwer wordt. De voorschriften
en wetten op het gebied van drugs-
bezit, wapenbezit en BTW moeten
worden geharmoniseerd.
Als er een akkoord wordt bereikt,
zal op een nader vast te stellen tijd-
stip de grenscontrole tussen Duits-
land, Frankrijk, België, Luxemburg
en Nederland geheel verdwijnen.
Op 17 mei vergaderen de ministers
van de aangesloten landen in Den
Haag over de ambtelijke voorstel-
len.

Weer deel Iraaks
’wapensysteem’

onderschept
ATHENE - De douane in de West-
griekse havenstad Patras heeft een
'wapensysteem', bestemd voor Irak,
onderschept. De 29,5 ton wegende
apparatuur werd vervoerd in een
vrachtwagen. De autoriteiten gaven
geen nadere omschrijving van het
wapensysteem. De Britse douane
onderschepte eerder in twee geval-
len wapenmaterieel voor Irak.

binnen/buitenland

Kans op herkiezing tot voorzitter vergroot

Solidariteit keurt
beleid Walesa goed

jLDANSK - De Poolse vakbond So-
_? ariteit heeft gisteren op haar con-
fss in Gdansk een reeks rapporten. .er het beleidvan de bond in de af-
kopen jaren goedgekeurd. Hier-
J*zijn de kansen van Lech Walesa
5 als voorzitter te worden herko-J> vergroot. Wel moest hijzich ver-leen tegen beschuldigingen dat
J debond op dictatorialewijzezou

r.tni n aoor een sterk leiderschap
j jJ1 Solidariteit gedurende haar on-
Jjërondse periode overleven, zei
(ts!?Sa teSen de circa 500 afgevaar-
tl! ' "Ju"ie hadden me destijds

fïlbt en °m het voertuië Solidari-
ital besturen. Als ik de adviezen
I sommigen van jullie had ge-

volgd waren we allang verongelukt
Er was geen tijd voor democratie."

Ook verdedigde hij zijn beleid tegen
de beschuldingen van de radicalen,
die de geweldloze houding en de
compromissen met de communis-
ten als verraad brandmerken. „We

hadden de straat op kunnen gaan
om tanks aan te vallen, maar we ko-
zen voor een geleidelijke weg."

VS trekken ruim
12.000 militairen

terug uit Azië
WASHINGTON - De komende drie
jaar zullen de Verenigde Staten
meer dan 12.000 militairen uit Azië
terugtrekken. Verdere reducties
zijn mogelijk als de Sovjet dreiging
blijft verminderen, zo hebben Ame-
rikaanse regeringsfunctionarissen
gezegd.

De terugtrekking betekent, dat de
Amerikanen 10procent van de man-
schappen die zij in Azië gestatio-
neerd hebben, van wie veruit het
grootste deel te vinden is in Zuid-
Korea en Japan, naar huis zullen la-
ten gaan.
In een rapport van het ministerie
van Defensie aan het Congres staat
dat de gebeurtenissenvan de laatste
jaren in de Sovjetunie, alsmede het
uitzicht op verdere ontwapenings-
akkoorden tussen de supermachten
de terugtrekking rechtvaardigen.

Belangen
Maar tegelijk wordt opgemerkt, dat
in ieder geval enige Amerikaanse
militaire aanwezigheid in Azië ge-

wenst blijft, omdat u_ economische
en politieke belangen van de Ver-
enigde Staten in deze regio op het
spel staan. Daarbij wordt er met
name op gewezen,'dat het commu-
nistische Noord-Korea nog steeds
hereniging met Zuid-Korea wil, en
dat in andere Zuidoost-Aziatische
landen terrorisme een bedreiging
voor Amerikaanse belangen bete-
kent.

Het rapport zegt verder, dat de
Amerikaanse regering zal proberen
de Aziatische landen zelf meer voor
hun defensie te laten betalen. Voor-
al Japan en Zuid-Korea zouden
meer kunnen doen, zo is de positie
van de Amerikaanse al sinds enige
tijd.

Oostduitsparlement steunt De Maizière
CDU-CSU tegen koers
een op een voor DDR

Van onze correspondent

BONN-BERLIJN - De Westduitse
regeringsfractie van CDU en CSU is
tegen een algemene wisselkoersvan
een DDR-mark tegen een D-mark,
zoals door de Oostduitse CDU-pre-
mier De Maizière is geëist. De finan-
ciële experts van de fractie waar-
schuwden gisteren de regering-
Kohl voor de gevaren die aan zon
besluit zijn verbonden. Nadrukke-
lijk verwezen de christen-democra-
ten naar de opvatting van decentra-
le bank, dat een wisselkoers van één
op één nauwelijks te beheersen in-
flatoire risico's met zich meebrengt.

In het Oostduitse parlement kan de
regering-De Maizière op brede on-
dersteuning rekenen bij de onder-
handelingen met Bonn over de een-
wording. Tijdens het debat over de
regeringsverklaring van de eerste
democratisch gekozen minister-
president bleek dat alle partijen in
grote lijnen achter het regeringspro-
gramma staan.
De woordvoerder van de conserva-
tieve regeringspartij DSU had wel
kritiek, op De Maizières plan om de

politieke samenwerking binnen het
Warschaupact te intensiveren. Ver-
der wil hij een radicale reducering
van het leger. Defensieminister Ep-
pelmann sluit een vermindering
van de Nationale Volksarmee van
135.000 naar 50.000 man niet uit.

De regeringspartij SPD pleitte in de
Volkskammer voor het samengaan
van de hele DDR met West-Duits-
land middels artikel 23 van de Duit-
se grondwet. De sociaal-democra-
ten vrezen dat anders delen van de
DDR op eigen houtje aansluiting
zullen zoeken bij West-Duitsland.
Ook de CDU en Democratische
Doorbraak willen deze weg bewan-
delen.

# De overval van ongeveer
vijftig Sovjet-militairen
op een drukkerij van de
Litouwse communistische
partij in de hoofdstad Vil-
nius heeft gisteren voor
grote onrust onder de be-
volking gezorgd. Toen de
soldaten de werknemers
uit het gebouw wilden
verwijderen stootten zij
buiten op een menigte die
hen voor fascisten uit-
maakte. De mensen droe-
gen borden mee met daar-
op hakenkruisen en SS.
De ontruiming van de
drukkerij liep overigens
uit op een mislukking.
Gisteravond was de me-
nigte uitgegroeid tot zon
3.000 mensen.

’Nieuwe staat’

De communistische fractievoorzit-
ter Gysi sprak zich tegen artikel 23
uit. Hij wil een nieuwe Duitse staat,
die 'beter is dan de Bondsrepu-
bliek. Verder zei Gysi dat zijn PDS
in veel opzichten dichter bij het re-
geerakkoord staat dan de regerings-
partij DSU.

Spoorstaking
in Italië

UTRECHT- Rijdend personeel van
de Italiaanse Spoorwegen gaat de
komende week staken. Dat gebeurt
van maandag 23 april 14.00 uur tot
dinsdag 24 april 14.00 uur en van
donderdag 26 april 14.00 uur tot en
met zaterdag 28 april 14.00 uur. Vol-
gens de Nederlandse Spoorwegen
kan de staking tot vertragingen in
de treinverbindingen met Italië lei-
den.

Acties boeren
in Maastricht,

Bonn en Brussel
UTRECHT - De regionale actieco-
mité's van akkerbouwers en de drie
Centrale Landbouw Organisaties
hebben gistermiddag besloten
woensdag 25 april te demonstreren
tegen het Europese landbouwbe-
leid. Zij doen dat in Maastricht,
Brussel en Bonn en geven daarmee
gehoor aan de oproep van de over-
koepelende Europese landbouwor-
ganisatieKOPA om die dag massaal
in Europa te demonstreren. Die dag
hervatten de ministers van Land-
bouw in de EG hun overhandelin-
gen over de nieuwe landbouwprij-
zen.

Woordvoerder K. Dijkstra van de
akkerbouwers heeft dit gisteren ge-
zegd in Utrecht, waar de drie Cen-
trale Landbouw Organisaties en de
actiecomités vergaderen over de op-
roep van KOPA. Volgens Dijkstra
komt er een demonstratie in Zuid-
Limburg, waaraan 700 akkerbou-
wers en 200 trekkers zullen deelne-
men. Ook Belgische akkerbouwers
zullen aan de demonstratie deelne-
men.

Tussen de 600 en 700 Nederlandse
en Belgische boeren gaan met onge-
veer 200 trekkers naar Maastricht.
Daar willen ze een petitie overhan-
digen aan de gouverneurs van Ne-
derlands en Belgisch Limburg.

Schaefer mogelijk
projectleider
voor sociale
vernieuwing

DEN HAAG - Oud PvdA-Kamerlid
Jan Schaefer is kandidaat voor het
projectleiderschap voor de sociale
vernieuwing. Op het ministerie van
Binnenlandse Zaken wordt Schae-
fer gezien als een 'belangrijke' kan-
didaat.

Volgende week hakt minister Dales
van Binnenlandse Zaken - samen
met de ministerële commissie socia-
le vernieuwing - de knoop door.
Schaefer nam zeer onlangs afscheid
als Kamerlid voor de PvdA wegens
zijn slechte gezondheid. Het pro-
jectleiderschap is een part-time
functie. In die functie zou Schaefer
een belangrijke rol moeten spelen
om de sociale vernieuwing metter-
daad in gang te zetten.

punt
uit

Dreigbrief
De voorzitter van de CDA-afde
ling Huissen, H. de Vries, heef
zijn functie onmiddellijk neer
gelegd, nadat hij was ontmas
kerd als schrijver van de ano
nieme dreigbrief aan het adres
van H. Janssen, het nieuwe
raadslid van Lijst Zeven.

VVD
Het beeld van de VVD als 'on-
dernemerspartij' is in elk geval
onjuist als naar de financiële
positie van deze partij wordt
gekeken. Vanaf het moment'
van oprichting tot nu toe heeft
de VVD de eindjes aan elkaar,
moeten knopen. In vergelijking
met het CDA en de PvdA staat
de partij er het slechtst voor.
Dat concludeert R.A. Koole in
het gisteren verschenen Jaar-
boek 1989 van het Documenta-
tiecentrum Nederlandse Poli-
tieke Partijen van de Rijksuni-,
versiteit van Groningen.

Kiezers
In datzelfde jaarboekkomen R
Hillebrand en M.L. Zielonka-
Goei tot de slotsom dat slecht*
een klein deel van de kiezers
van CDA, PvdA enWD zijn in
vloed doetgelden bij de samen-
stellingvan het verkiezingspro-
gramma en de kandidatenlijst.

Uitbraak
Het gerechtshof in Den Haag
heeft de 40-jarige Italiaan F.C.
tot een jaar gevangenisstraf
veroordeeld wegens bedreiging
van een gevangenisbewaarder
bij uitbraak uit de gevangenis
in Scheveningen. De Italiaan
ontsnapte augustus 1986 samen
met drie anderen uit de gevan-
genis, waar hij een straf var)
tien jaaruitzat voor zijn aandeel
in de ontvoering van mevrouW
Van der Valk. De zaak trok des-
tijds nogal wat aandacht omddt
de wapens vermoedelijk rn'et
hulp van binnen de gevangenis
waren binnengesmokkeld.

Aftreden
President Felix Houphouët-
Boigny van Ivoorkust, dat ge-
troffen wordt door de ernstig-
ste sociale onrustvan de afgelo-
pen 30 jaar, heeft gisteren in
een interview met de Franse'
krant 'LeFigaro' gezegd dat hij-
bereid is af treden als hij dat
met 'opgeheven hoofd' kan
doen. De 85-jarige president, de
langst-regerende leider van
Afrika, vertelde dat hij nietkos-
te wat kost aan de macht wil
vasthouden maar dat hij aan dè'
andere kant ook niet bereid is"
middenin een politieke crisis
het veld teruimen.

Gedood
Een 100-jaaroudeKretensische
boer is door een verliefde ram
gedood. De boer wilde niet dat
het bronstige beest zijn geiten
beklom en probeerde de ram
weg te duwen. Het beest rea-
geerde furieus op dit verbod en
nam de oude man op de horens.

Erwin Kroll
Erwin Kroll (39) komt terug als
weerman bij het NOS-journaal
en verlaat Fokker, waar hij
sinds enkele maanden als PR-
medewerker werkzaam was.
Hij heeft een driejarig contract
getekend bij de NOS voor de
presentatie van vrijwel alle
weerberichten met ingang van
september. De huidige KNMl-
weermannen zijn, volgens
KNMI-woordvoerder F. Em-
mink, gisteren door het nieuws
over de terugkeer van Kroll
'verrast. Zij worden nog maar
tachtig dagen per jaar ingezet
om Kroll te vervangen.

Veroordeeld
De Haarlemse rechtbank heefE
gisteren de 26-jarigeR.E. uit Li-'
beria veroordeeld tot twee jaar'
onvoorwaardelijke gevangenis*
straf wegens de poging een Air-
bus van de KLM te kapen. Te-
gen de man was drie jaar cel
geëist.

Middel
Lichamelijke reacties na het inv
spuiten van een contrastmiddel
voor eèn röntgenonderzoek ko-!
men relatief vaak voor. De reac-:
ties kunnen ook optreden bijl
een computertomografie. Om-
dat steeds meer ziekenhuizen!
daarmee werken zal het aantal
reacties op contrastmiddel al-
leen maar toenemen. Dat
schrijven een radiodiagnost,
een assistent-geneeskundige
en een internist uit het Acade-.
misch ZiekenhuisLeiden giste-
ren in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde.

Schade
De stormen die in januarien fe-
bruari over ons land hebben ge-
woed, hebben in de glastuin-
bouw een schade veroorzaakt
van zeker 160 miljoen gulden.
Hagelunie Agrarische Verzeke-
ringen, die dit gisteren heeft
meegedeeld, heeft na de stor-
men ruim 17.000 schademel-
dingen gekregen. Hagelunie ls
met een aandeel van ruim 80
procent de belangrijkste verze-
keraar in de glastuinbouw.

(ADVERTENTIE)
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»
I In de Cramer 37, Heerlen

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100

l Bank: ABN 57.75.35.935
: Fax: 045-739364
i
i Piccolo's
5 Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

\ hoofdletters Mmimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
| millimeterhoogte: ’ 1.20
i Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
| Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend
< Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm. .
" Reuzepiccolo's

" Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten mei- minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
: Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos logos en

straties zijn mogeli|k. Prijs per millimelërhoogte
per kolom: ’ 1.60

"i Advertenties onder nummer: ’ 7.50
< Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75

j 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 lm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
J regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing

' Schriftelijk opgeven
; Opgave via de 1e post daags voor plaatsing. Persoonlijk opgeven
l Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
i 8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag enI 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

j HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
'meer daa 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

■ (Bon CeDuco Sun-imo Scanner) 22-Ub
i I
.».."'.'" .' .."..' ii . . i i. .. i . .i.'.i ii .....

Vermist/Gevonden

Beloning!
'<f 5.000,- beloning voor het terugvinden van gestolen geld,

omstr. 11 april, Eindstraat 12, Brunssum.
Inlichtingen Politiebureau Brunssum. Tel. 045-252555

(Reacties worden vertrouwelijk behandeld).

Mededelingen Personeel aanbod
te koop KAARTEN voor: HUISMAN heeft nog tijd
Rolling Stones Rotterdam, riVsofn

r
no^nlß^3leLH^holling Stones Keulen, W.K. p-b- 31Q0' 'S4Ol DP Heerlen

Italië, Nederl. elftal. Tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-04490-20568. teer via: 045-719966.-

Personeel gevraagd

Pride automation BV
zoekt voor in vaste dienst of op free-lance basis

Deskundige docenten
'voor PC en/of Mini en/of Mainframe. Div. werkgebieden,

een goede en snelle honorering.
Bel Esther de Groot 020-910131 voor meer info.

4 hekwerken

VEENSTRA
vraagt voor spoedige indiensttreding

Hekwerkmonteurs
uit de oostelijke mijnstreek.

«Sr Tel, afspraak na 18.00 uur 045-316238.
Gevraagd met spoed

Tandartsassistente
20 uur per week, 's middags, min. leeftijd ca. 25 jr.,

i in praktijk te Brunssum. Voor sollicitatie J. Geraeds,
15A, 6444 BC, Brunssum. Tel. 045-254246.

Ervaren metselaars
jr* gevraagd voor div. projecten in geheel Zuid-Limburg.jjjTe bevr.: Metselwerken van de Kleut BV, Boesberglaan 3

f. Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.
E I.v.m. uitbreiding aktiviteiten gevraagd chauffeur voor

Kip auto
en chauffeur voor

internationaal vervoer
voor

aanhangwagen combinatie
Nie Brassé BV, tel. 045-241574.!

Roltex, allesvoor winkel en kantoor, breidt uit.
Wij vragen ervaren

Verkopers
voor binnen- en buitendienst. Tevens vragen wij

MTS-ers
(comm. richting). Soll. met c.v. en pasfoto aan:

ROLTEX BV, DAELDERWEG 25, 6361 HK, NUTH.

GSC vraagt
voor directe indiensttreding:

EERSTE PIJPFITTERS
ARGONLASSERS G 6

CO2 LASSERS
STEIGERBOUWERS

IJZERWERKERS
CONSTRUCTIESCHILDERS

LOODSENBOUWERS/VOORLIEDEN VAN TEK.
ELEKTROMONTEURS V.E.T.
Wij bieden u een hoog loon.

Referenties tijdens kantooruren. Tel. 010-4625755.

df^^S^ËN MON TAC-iE BEDRIJF

Q VAN"DAAL - DIETEREN B.V. 3f P'n mn 'Oud Roosteren 33, 6116 AB Roosteren.
Tel. 04499-3182.

Wij vragen met spoed zelfstandige
G-bankwerkers
en pijpmonteurs

? met ervaring. Bellen tijdens kantooruren.
Motel Heerlen vraagt
nachtportier

Leeftijd vanaf 30 jaar. Full-time of part-time
(ca 2 nachten per week)

.Schrift, soll.: Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen
Motel Heerlen vraagt
receptioniste

Leeftijd 18-23 jaar.
HAVO of gelijkwaardige opleiding.

;Schrift, soll.: Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen

Steakhouse Leon in Amstenrade vraagt
Part-time serveerster

enige ervaring strekt tot aanbeveling.
Inl. 04492-2752.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Elektro-monteurs m/v
voor industrieel installatie-werk in de omgeving van Sittard.
Wij zoeken een kandidaat met een diploma LTS-E. Als u
langere tijd voor ons aan de slag kunt, bel dan even voor
meer informatie over deze goed betaalde baan.

CO2-Lassers m/v
met ervaring, bij diverse relaties in Bom, Susteren en Sit-
tard. De werkzaamheden lopen zeer uiteen; u kunt zelf be-
palen wat u het meeste ligt. Leeftijd: tot circa 40 jr.

Tekenaar-WTB m/v
bij een relatie in Sittard. Wij zoeken een MTS-er of HTS-er
WTB met (stage-)ervaring op een tekenkamer. De kandi-
daat is bereid om op termijn de cursus auto-cad te volgen.
Dit kan binnen het bedrijf.

Voor informatie:
04490-17360, Ton Peters

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4
Excl. parenclub in Zuid-Frankrijk (Cote D'Azur)

vraagt voor mei-augustus:
Vrouwelijke hulp

in ENKEL huishouding en horeca.
Geboden wordt: vrije kost/inwoning, goede beloning, veel

zon en vrije tijd.
Vereist wordt: enige kennis Duits, evt. Frans, nivo.

GEEN deelname clubaktiviteiten.
Tel. ml.: 09-33-94744280 (Duits sprekend).

Br.o.nr. B-4306, Limb. Dagbl., Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Wij hebben plaats voor een

enthousiaste verkoopster
Onze gedachten gaan uit naar iemand die: de wil heeft om
te werken, enige kennis van de Engelse taal, verkooperva-
ring is een pre, doch niet vereist. Leeftijdsindicatie 20-30
jaar. Indien het bovenstaande u aanspreekt, bel of schrijf
voor een afspraak. Schreitel, Grotestraat 1 Centrum, 6301
CV Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-12763. Swarovski
kristal-Royal Albert porcelein-lederwaren-sieraden.

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 een 2-ploegendienst. Vervoer is geregeld.

Interesse? Bel:
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Jeanette Vaessen
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

045 - 71 83 66, Jaap Roelofsen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

04490 - 5 61 56, Marjon Janssen
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a
043 - 21 05 51, Adriane Keulen

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT 3
Gevraagd:

Kotteraar
Constructie bankwerkers

Liefst met ervaring, goede salariëring,
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hilton Engineering b.v.

Klipperweg 22, 6222 PC Maastricht. 043-622777.
Voor nadere informatie Dhr. Bosma.

Frijns Maintenance Services
Wij zoeken op korte termijn

Constructiebankwerkers
voor diverse projekten in Limburg. Wij bieden een

veelzijdige baan in een snelgroeiende onderneming, die
klantgericht werkt. Inl. J. Frijns, Reymerstokker Dorpstr. 96,

6274 NN Reymerstock. Tel. 045-271958.
Bloemenhuis Spruit vraagt een

Binder/bindster
filiaal Hulsberg. Aanmelden maandag, dinsdag eh

woensdag 17.00-19.00 uur, Kerkstraat 28 Hulsberg.

Tandartsassistente
gevr. voor 1 a 2 dagen per week, in Heerlen.

Br.o.nr. B-4318 L.D., Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Banketbakkerij Lok
zoekt

1 e of 2e bediende
Geen nachtwerk. Werkuren in overleg. Goede verdiensten.

38-urige werkweek. Soll. na tel. afspraak 04454-1545.. Vaals, Maastrichterlaan 28.
Gevraagd

Chauffeur internationaal transport
met goederef., zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Ophelders BV
gelieve tel, afspraak te maken 045-315827.

De Lommerbergen (Center Parcs) in Reuver
vraagt voor juli en augustus

Vacantiehulpen m/v.
vanaf 18 jr. voor horeca en detail.

Bel pers.zaken 04704-1666.
Voor voetbal gevraagd
speler/trainer

in Selfkant BRD.
Sv. '67 Havert, Stem.
Inl. 09-49.2456.705. .

Transportbedrijf Erens vraagt voor direct
Vrachtautochauffeur

i.b.v. chauffeurs-diploma.
Swier 7, Wijnandsrade. Tel. 045-241417.

Golden Tulip Hotel Heerlen
4 sterrenhotel met 47 2-persoonskamers,
a la carte Restaurant "Riche" en een zalen

accomodatie tot 100 personen

zoekt op korte termijn een
Sous-chef m/v

Functie-eisen:
* Minimaal SVH gediplomeerd restaurant-kok

* leeftijd tot 30 jaar
* ervaring in diverse gerenomeerde a la carte

restaurants als chef de partie of sous-chef
* hij of zij is in staat de chef-kok te vervangen op

vrije dagen en tijdens vakanties
* hij of zij kan leidinggeven aan een 4-tal leerling

koks en 2 algemene dienstmedewerk(st)ers
! * creatieve inbreng bij het samenstellen van de; 3-maandelijkswisselende kaart en de

* diverse buffetten
I * salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn

in overeenstemming met de functie.
* doorgroeien binnen de hotelketen "Golden Tulip"

behoort tot de mogelijkheden.
Informatie Dhr. C. Faessen, Chef-kok Dhr. J. verhoeven,

Tel. 04490-40040
Golden Tulip Geleen, Geleensbeekln 100 6166 GP Geleen

_____&&,
XËSr

ACCXXJNTANTISKANTOORACKERMANN
J.L.P. Ackermann

Accountant-administratieconsulent
Akerstraat 59-61, 6411 GX Heerlen.

Op ons kantoor is plaats voor een
Registeraccountant

met enkele jaren praktijkervaring in het midden- en
kleinbedrijf. Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons

postadres: Postbus 3086, 6401 DN Heerlen.

Gevraagd BROOD/BANKETBAKKER of
leerling brood/banketbakker. Inl.:

Echte Bakker Ortmans,
Rijksweg 40, Gulpen. Tel. 04450-1391.

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

Aanmelding na tel. afspraak:
Patisserie Kengen Heerlen. Tel. 045-714873.

1. Wegens uitbreiding vragen wij
chauffeurs voor trekkers

met opleggersvoor Intr.Transporten voor een en meer-
daagse ritten. Ervaring en ADR-Certifikaat zeer gewenst.

2. Voor onze nieuwe werkplaats te Maastricht
vragen wij een ervaren

vrachtauto/monteur
die tevens in het bezit is van alle rijbewijzen.

Aanmelden:
Plutrans b.v.

Kerkstraat 123, Cadier & Keer. Tel. 04407-1311 of 1317,
Gevraagd vlotte energieke

Apothekers-assistente
Apotheek Schoonbroodt

Apotheker Drs. L.J.H. Schoonbroodt
Rumpenerstraat 112, 6443 CH Brunssum.

DESIGN PROMOTION
Keramisch atelier te Oirsbeek vraagt voor direct
artistieke meisjes (ca. 18 jr.)

Afwisselend werk, leuk team, goede verdiensten.
Evt. part-time.

DESING PROMOTION
Inl. Maand. 23-4 tussen 9.00-10.00 uUr. Tel. 04492-5422.

DESIGN PROMOTION
te Oirsbeek, vraagtvoor de produktie:

energieke jongen (ca. 21 jr.)
Moet goed met zijn handen kunnen werken;

zéér hoge verdiensten.
Tel, ml.: maand. 23-4 van 10.00-11.00 uur 04492-5422.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.
Metselaars

voor accoordwerk Duits verz
Hoog accoordloon. Melden

tel. 045-351655.
Gevr. met spoed
Hoverniers

Leerl. hoveniers
Cult. tech. Hoveniersbedrijf
te Sittard, tel. 04490-20594.
Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS met
ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem .
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker.
Tel. afspraak 09-49-2431.
6345 of privé 09-49-2405.
93641.
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
BAKKERIJHULP gevr. Zon-
der erv. onnodig te sollicite-
ren. Tevens poetshulp m/v
voor zaterdags gevr. Tel.
045-225868.
MAURER, Einschaler, die
selbstandiges Arbeiten ge-
wöhnt sind. Es können sich
auch Subunternehmer mel-
den. Tel. 0949-2161-16025
ab 9.30-16.30 Uhr.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEUR, full-time. Heerenweg
267, Heerlen.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Personeel gevr. om met de
KERMIS mee te reizen. Bel
voor info 18, 19 en 20 april
045-417149.
Gevr. HUISMEESTER voor
ons project, 39 woningen
aan de Burg. Savelberglaan
te Kerkrade, voor enkele u-
ren p.week. Goed met huur-
ders om kunnen gaan, en
bereid zijn kleine reparaties
te verrichten is een vereiste.
Inl. NSAW, Mevr. Doomer-
nik. 073-120911.
HULP gevraagd voor friture
te Sittard. Tel. 04490-19776
na 18.00 uur.
VERKOOPSTER gevraagd
voor slagerij van Melik te■ Heerlen, leeftijd 17-20 jr.
voor 32 uur per week, liefst

[ met enige verkoop ervaring.
Bent U geïnteresseerd, kom
dan even langs of bel voor
een afspraak naar slagerij
van Melik, Bautscherweg 31
Heerlen. Tel. 045-412771.
Zelfst. HULP in de huishou-
ding gevr.(lft. pim. 40jr) ma.
wo. en vrijdag van 9.00 tot
12.00u. Tel. 04490-24070
tussen 17.00 en 19.00 uur.
Ristorante Italiano Da Mario
vraagt jonge SERVEER-
STERS (part-time). Soll. na
17 uur. Tel. 045-712021.
Ervaren ZANGERES zoekt
ervaren Top-40 band. Tel.
045-221377.

City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
SLAGERSGEZEL gevr.
Slagerij L. Huben, Kerkstr.
79, Brunssum. 045-252733.
LUNCHROOM 't Loon BV te
Heerlen vraagt voor uitbrei-
ding van haar team enkele
serveersters tot 22 jaar en
een buffethulp van ca. 18
jaar. Tel. 043-648565.
Gevr. goede erv. SCHOON-
MAAKSTER, v. pim. 4 uur p.
wk. in centrum Heerlen. Inf.
tel. 045-710818.
Zoek jij VAKANTIEWERK?
Wij hebben nog plaats voor
onze: bediening; catering;
schoonmaak en keuken. Bel"
even naar: Gustaaf Scnadi-
navian Restaurants, grens-
overgang Heerlen/Aken.
045-443711.
Gevr. vlijtige eerlijke HULP
in de huish. die goed strijkt.
3-4 ochtenden p.week voor
enkele uren te Aken-Lau-
rensberg. Zat. v.a. 9.00 uur.
09-49-241171822.
Gevraagd zelfstandig wer-
kende KOK M/V met erva-
ring voor full-time baan. Tel.
043-213059.
Gustaaf Scandinavian RES-
TAURANT zoekt: gelegen
bij grensovergang Heerlen/
Aken: Kassières voor 36 uur
per week of 24 uur per week
Kelners/serveersters voor
36 of 24 uur per week. Wij
bieden: salariëring volgens
CAO horeca,, vakantiedagen
volgens CAO. Tel. reacties:
045-443711.
Wegrestaurant Bocholtz
zoekt z.s.m. zelfstandig
werkende KOKS en leerling
koks. Salariëring volgens
CAO; 38 urige werkweek; 25
vakantiedagen per jr.; rust-
dagen in overleg. Afwashul-
pen full- en part-time. Tel.
reacties 045-443711.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER ca. 18 jr. voor 16 uur
p.wk. in huishoud/luxe zaak
te Heerlen 045-311013
Gevr.: ZANGERES voor all-
round Top-40 formatie met
werk min. Ift. 18jr. Voor ml.
en afspr. 04950-30672.
Zanger zoekt voor show-op-
tredens: blonde, zeer goed
uitziende JONGEDAMES
va. 20 jr. Gevoel v. ritme en
eigen vervoer. 045-424598.
Zelfst. WERKSTER gevr.
voor 2 middagen per week.
045-713841 na 18.00 uur.
JONGEMAN gevraagd voor
bloemisterij, leeft. 18-20 jr.,
part-time, liefst met rijbew.,
ervaring met bloemen ge-
wenst. Bellen vrijdagmiddag
en zaterdag 045-750057.
OBER gevr. voor vrijdag- en
zaterdagavond. Tel. 045-
-222250.
Gevraagd: BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duitsland
045-457620.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
Gevr. nette, vlotte, jonge
vrouw of meisje (Ift. pim. 16
en pim. 40 jr.) voor HULP in
friture, voor enkele dagen
per wk., enkele uren per dag
Bel v. afspr. 04404-1253.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek.
GROEPSVERVOER-

ICHAUFFEURS M/V ge-
i vraagd, klein en groot rijbe-
wijs, part-time. Pers. aan-: melden Akerstraat Noord
132, Hoensbroek.

[ Dames. Voorjaar, de tijd om
weer actief te worden. Een
groot Zweeds cosmetica-
huis biedt u div. mogelijkhe-. den tot BIJVERDIENSTE.
Bel vrijbl. voor ml. na 12.00
uur 045-228035.

; Gevr. Supermarkt-Kerkrade
1VERKOOPSTER-Kassiere,. 18-22 jr., enige erv. vereist,
i ?8 u. p. week, tel. afspraak,
...45-461199.

1VERKOOPSTER gevr. voor
.dezaterdagen Ift. 17 tot 20jr.
tBanketbakkerij Huntjens,. Markt 9, Schaesberg. Tel.

045-313217.

Gevr. Supermarkt-Kerkrade
winkel-.MAGAZIJNBE-
DIENDE, 18-22 jr., opleiding
LDS-Mavo, 38 u. p. week,
tel, afspraak, 045-461199.
Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072.
Duits bouwbedr. vraagt UIT-
VOERDER voor bestaande
bouwplaatsen verder uit te
bouwen, en nieuw perso-
neel aan te trekken voor
bouwplaatsen. Br.o.nr.
B-4332, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd SERVEERSTER
plusm. 20 jaar, plusm. 20 u.
p/wk., represent. Telefon. na
17.00 uur 045-271982.
3 MEISJES gevr. voor privé.
Tel. 045-271543.
Gevr. BABY-SIT voor enke-
le avonden per week, liefst
oudere vrouw, 045-463616.
Heropening vrijd. 27-4-'9O.
"Club La Belle" Kerkrade zkt
compl. nieuw TEAM voor 's
middags en 's avonds (ook
buffetdame). 045-457516 of
09-49-24622949.
Leuke bijverdienste aange-
boden voor studenten. Wij
zoeken CLOWNS voor het
uitdelen van ballonnen aan
kinderen. Info: 02963-5086.
Gezocht Indische DAMES
voor promotionele activitei-
ten in supermarkten. Inl. tij-
d.kant.uren 070-3941102.
AU-PAIR gevr. per 1 juni:
voor 1 jaar, in New Vork,
leeft. pim. 19 jr., niet rook-
ster. Gezin met 2 kinderen.
Tel. 043-641673.
GRILLCOUNTER zoekt net-
te jonge man met enige ho-
recaervaring voor het op-
starten van onze nieuwe
zaak. Tel. 045-441857.
Wij vragen BEZORGERS
voor Heerlerbaan en Sim-
pelveld. Melden tijdens kan-
tooruren: Limburgs Dag-
blad, Fr. Erenslaan 4, Land-
graaf.Tel. 045-311719.

Gevr. VERKOOPSTERS
(Full en part-time) Slagerij
America, St. Pietersstr. 44,
Kerkrade, tel. 045-456435.
Gevr. VERKOOPSTER in
brood- en banketwinkel, Ift.
pim. 19-20 jr., voor pim. 30
uur per week, persoonlijk
melden, Rumpenerstr. 108,
Brunssum. Tel. 045-252530
RIJWIELMONTEUR ge-
vraagd, zowel fulltime als
parttime. Tevens verkoper/
verkoopster gevr. Werk-
plaats: filiaal Sittard. Mon-
delinge sollicitatie, 's Maan-
dags gesloten. Tel. 04490-
-15944. Tweewielerspecialist
Math Salden, Limbricht en
Sittard.
Gevraagd voor gezin in Nuth
DAME voor 2 a 3 middagen
p/wk., voor lichte huish.
werkzaamh. Br.o.nr. B-4338
L-D, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. Tel. 043-
-474828. Ma t/m zat. van
10.00 tot 19.00 uur.
Dringend gevr. HUISHOU-
DELIJKE hulp v.a. 16 jr.
voor 2 dagen in de week,
voor praktijk paragnost. Tel.
04490-73101.
Gevraagd BEKISTINGS-
TIMMERLIEDEN voor div.
langdurige bouwwerken.
Aannemersbedrijf M. Hen-
drix, bekisting en betonwerk.
Tel. 04490-33730.
ECHTPAAR gevr. voor de
morgenuren in friture. Voor
ml. tus. 12-16 uur. Tel. 045-
-325620.
DAMES van 18-65 zoekt u
een leuke bijverdienste,
waar u uw tijd zelf kunt inde-
len? 045-459033.
OPPAS gevr., ouder dan 35
jr., voor kind te Heerlen. Br.
o.nr. B-4343. L.D., postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met ervaring. Tel. 045-
-441857.

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMERS TE HUUR

Heerlen, Weltertuynstraat 67
Studentenappartementen met woon/slaapkamer, kitche-

nette, douche en toilet. Huurprijzen v.a. ’ 308,95 excl.
voorschot stook- en servicekosten. Huursubsidie mogelijk.
Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur. Dir. te aanv.
Geleen, Burg. Lemmensstraat 11

Gerenoveerde kamers met medegebruikvan douches, toi-
letten en keukens. Voorzien van c.v. Huurprijzen vanaf

’ 235,- excl. ’ 120,- voorschot stook- en servicekosten.
Direct te aanvaarden.

Vaals, Koperstraat 6
Zolderkamer (ca 22m2) met medegebruik van douches,
toiletten en keuken. Voorzien van c.v. Huurprijs ’ 380,-

-incl. ’ 80,- voorschot stook- en servicekosten. Dir. te aanv.
Inlichtingen en bezichtingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-417085
STUDENTENKAMER TE HUUR

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer op de 1e verdieping met medegebruik
van keuken, douche eh toiletten. Huurprijs ’ 385,- per
maand mcl. ’ 85,- voorschot stook- en servicekosten.

Uitsluitend vrouwelijke studenten!
Inlichtingen en bezichtingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-417085
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.
Te h. v.a. 01-05 mooie
kamer te HEERLERHEIDE,
’4OO,- p.mnd. all-in. 045-
-227493
KAMER met slaapkamertje,
met cv, centr. ant.-aansl. en
aparte ingang. Voor nette
jongem. Inf. Schelsberg 128
Heerlen, van 10.00-19.00 u.
HEERLEN-centr. mooi ge-
stoff. kamer te h., ’390,-
-all-in. Bezicht. vandaag om
19.00 uur. Kruisstr. 16,
Heerlen.
Te h. gr. gemeub. kamer
met gebr. van keuk., badk.,
voor net werkend persoon teHoensbroek. Tei. 045-
-221003 na 18 uur.
Nabij centrum Heerlen KA-
MER in net studentenhuis(5
pers.), voor student of sta-
giaire. Tel. 045-721268.
Gem. ZIT/SLPK. m. eigen
keuken te h. voor nette pers.
Schaesbergerweg 103,
Heerlen. Tel. 045-415718/
725053.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04743-1579
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.

STUDENTENKAMERS te
huur, centrum Heerlen. Tel.
04405-2551.
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
Te huur mooie gestoff. ka-
mers nabij centr. HOENS-
BROEK. Tel. 045-218226.

Woningruil
Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,- voor 2 jaar(24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. - Woningruil
over geheel Nederland.
Te ruil DRIVE-IN woning, 3
slpk., 1 tuink. Voerendaal,
teg. grote eengezinswoning
Heerlerbaan. 045-751128.
Bouwen/Verbouwen

Te k. KANTELDEUR afm
2.375X2.125 mm., ’250,-.
Tel. 045-221224.
CONTAINERS te huur,
kiepvrachtwagen met.kraan
te huur, zand en grind te k.
Louis Kicken Ten Trans, tel.
045-752848, fax:
045-750388

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
Te koop SPECIEMOLEN, Wat VERKOPEN? Adver-
-140 liter. Tel. 043-644805. teer via: 045-719966.

Proficiat

met jullie40-jarig huwelijk, wensen kinderen en j
kleinkinderen. ____-.

Vaders trots Quirina

wordt 21 jaar. Felicitaties zijn van: Pap en Mam
en de Poezenkinderen Soezy, Dolf en Snoopy
Vandaag ook de hele dag te zien op LD-TVH^

Helmut en Mia
' i

Morgen 40 jaar getrouwd.
Proficiat!!! Kinderen en kleinkinderen. ___y

Hartelijk gefeliciteerd
Zilveren bruidspaar

l_-____-s/^-K___s-_i_*«iJ- WaÉÊÊ mkttjÊ wk

__K Ji' mÊÊSaM _B^£3Ü^hl Iw__%\lj

__\W^ * j<ft_j_yy"~t I
Mama en de bruidsmeisjes. y

Tinie 50

Proficiat!! Eerst
Rotterdammer-nu Völser

Proficiat Oma

met je 70e verjaardag,
van de kinderen en klein-

kinderen.

Proficiat

met je 80e verjaardag
van kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22x
18. Tel. 04490-15338.

Miss "kouwe" koffi* 3 I

Proficiat

___________^^^^___B Mm

de opsteker v. d. w^j
en nog vele "varkens" \%iNamens: De Guppe v-3
de Nasch Bende, CaOT
en de ganze Schwein^'Vandaag ook op LP^
Allerliefste ofijfl

JJ;:i.;J|;^H E_E':

Roy, Diana, Remco, Da ]
en Gwendy

Proficiat pagj

met uw 70e verjaar^

BETONKLINKERS »el\
strating en tuinmateJi
Betonfabriek Gebrs. ut
gers, Economiestr.
Hoensbroek. Tel. -,
213877. (achter HerscJ^
Te k. goede gebr. *;J)
KERS ’0,30 p.st. ?&&
wg 39 Heerlen. 045-2^Z.g.a.n Balken, vloeit^ken, kepers, deuren,
koepels, werkbanken, ° |(twandige schotten, trot>
gels, div. maten '\\zer^j
ken. Tevens sloopp"
gevr. Grondverzetbed',^
HÖPPENER, Vijfbun»-.
weg 1, Wijlre. 04450j_^1
BETONPANNEN,
f 0,90 per stuk; ruime J
veelheid metselste's|rfveldbrand en landhu'^
Tel. 04405-3038. _^

Reparaties

De Gouden Schaar
KLEDINGREPARATIES

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

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIES zonder voor-
rijkosten Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
SINGERDEALER, Wilhel-
minastr. 50, Nieuwenhagen
gem. Landgraaf, tel. 045-
-316938, reparatie van alle
merken naaimachines.

: — tut}

VROKO voor Uw WeJ
en diepvriesrepaUj
045-441566 17 u. 46l^J

Speelgoed^
TREINBAAN, e|e<fif
wissels, huisjes me' f
treinen, wagons en a? t
tussen 17.00-19-00 ,
045.-413000. y

Voor Piccolo's
zie verder pagi*l3



Autotunnels
ue meeste mensen en eenpoeiend aantal industrieën wil-- 6h wel, zo is ook de indruk van"J e milieubeweging. De minister
!!*n VROM heeft evenwel tradi-
"Qneel te kampen met dwarslig-gende departementen en belan-gengroepen, die in milieubesef

enige fietslengten op hun
**nhang achterliggen. De keuze
Oor nieuwe autotunnels is een

?aai voorbeeld hoe zwak milieu-
,escherming - 'derde pijler van
*t kabinetsbeleid' - soms uit deV(-rf komt.

Hoge inzet
zet - net als zijn voorgan-

?er vorig voorjaar - echter hoog
r- »,De CO2-reductie zal een be-
j^grijk onderdeel zijn van het"jMP-pius. De inzet is zo helder
*!swat. In 1994 moeten we op het
Ulveau zitten van vóör het NMP.aarna moet de kooldioxide-uit-
bot jaarlijks omlaag. Het ener-
gieverbruik stijgt echter nog met"iderhalf procent per jaar, de
--.^-uitstoot met 1,4 procent,aarvoor is een drastische be-
haring op het energieverbruik

v °dig. Toen het in de jaren ze-stig om de kosten ging, deden_ e er alles aan. We deden aan be-
haring in de huizen, er kwamarmte-krachtkoppeling. Nu

in°et net vanuit een heel andere,valshoek. Derelatief lage ener-| eprijzen zijn nu niet direct deRotste prikkel tot besparing. Ik
_j hd daarom dat we moeten na-ftken over een regulerend in-

r|Jment. Een heffing op ener-
Uik ragers bijvoorbeeld met ge-

verlaging van - noem

eens wat - de inkomstenbelas-
ting", aldus de minister.

Impuls
Opcenten genoeg in Nederland
(sinds kort een CO2-dubbeltje op
sommige brandstoffen), maar
zon regulerende heffing (Groen
Links: 'groentax') is nog nergens
van kracht. Naar de definitie van
de milieuspecialisten in PvdA-
en CDA-fractie moet het geen
verkapte belasting zijn maar een
dwingende impuls voor verande-
ring in koop- of leefgedrag. Hier
geldt: hoe meer succes, hoe klei-
ner de opbrengst.

De regeringspartijen hebben het
instrument alleen nog maar ge-
noemd in kwesties rond verpak-
kingen en cadmiumgebruik,
waarbij de consument de heffing
kan ontlopen door een 'schoon'
alternatieftekopen. „Als je langs
een andere weg de lastendruk
laat dalen, moet het ook voor
energiebesparing kunnen", zegt
Alders, die op dit punt de coalitie
nog achter zich moet zien tekrij-
gen.

Kernenergie, aldus Alders, is
geen serieus alternatief voor
energiebesparing. „Laat ze maar
studeren op inherentveilige cen-
trales, dat vindt mijn partijge-
noot Kees Zijlstra ook. Maar de
CO2-discussie is een te magere
basis om nu nieuwe kerncentra-
les te overwegen. Kernenergie is
geen inherent veilig systeem, al-
leen al niet door het afvalpro-
bleem."

Zoutkoepels
„We weten dat we in dit land tot
een aanmerkelijke besparing van
het energiegebruik kunnen ko-
men. Dat is toch de belangrijkste
invalshoek, ook in het licht van
energiegebruik op wereld-
schaal", aldus de minister. Intus-
sen blijft, zelfs na sluiting van de
bestaande kerncentrales, een op-
lossing nodig voor de opslag van
kernsplijtingsafval. Alders en
zijn collega Andriessen (Econo-
mische Zaken) laten de geschikt-
heid van zoutkoepels daarvoor
verder onderzoeken, waarbij ook
onverwerkbaar chemisch afval
in de studies wordt betrokken.
„Dat is de consequentie van de
EG-keuze voor oplossingen in
eigen huis."

Energiebeleid
Lijkt het energiebeleid een zaak
van lange adem, nijpende pro-
blemen van de korte termijn
dreigen dat ook te worden, be-
seft Alders. „Wonen op gifen de
ontoereikende afvalverwerking
zijn daarvan voorbeelden. Het
mestbeleid ook, waarover we sa-
men met Braks een nota zullen
uitbrengen. We hebben nu al
270.000 hectare grond, die verza-
digd is met fosfaat. Zelfs als we
alle maatregelen toepassen, in-

clusief de verwerkingscapaciteit
van zes miljoen ton in 1995, dan
nog zitten we nog minstens 35
jaarmet een fosfaatprobleem."

De sanering van plaatselijk ver-
vuilde bodem en grondwater
lijkt overzichtelijker, maar er is
wel een smak geld mee gemoeid.
De aan provincies toegekende
budgetten zijn jaarlijks te laag.
Alders: „Daar zijn we het alle-
maal wel over eens. Het tienja-
ren-scenario schrijft 500 miljoen
per jaar voor, op zichzelf nog te
weinig. We zitten meteen gatvan
100 miljoen tot 150 miljoen. Dat
geld kan worden toegevoegd,
maar ik zou toch willen wijzen op
de verhaalsacties. We proberen
met toenemend succes eerst de
vervuiler en de gebruiker in
rechte aan te spreken. Dan pas
komt de overheid."

Claims
Verwacht de minister van de ver-oorzakers 150 miljoen per jaar?
Als de rechter hem gelijkgeeft, is
het geld nog niet meteen overge-
maakt. „Nee, maar we zitten toch
al op claims van meer dan 300
miljoen gulden. Bedrijven zijn al
veel eerder op een schikking uit
dan het op een rechtszaak te la-
ten aankomen. Dat succes moe-
ten we in het scenario betrekken.
De overheid kan voorfinancie-
ren, terwijl die acties lopen."

Overigens vindt Alders dat de
gemeenten en de provincies 'net
als de departementen' voor hetmilieubeleid ook moeten bezui-
nigen op andere uitgaven. „Er zit
bij ons nog 25 miljoen ruimte
voor de compensatie van appa-
raatskosten, die de provincies
maken. De gemeenten hebben
daarvoor al geld gekregen. Maar

intussen moeten die bestuursla-
gen ook geld gaan herschikken
om daarmee de prioriteitsstel-
ling tot uiting te laten komen."

" Hans Alders: 'Milieu-beleid nu echt gestalte geven.

Samenwerking tussen
milieu-organisaties

is gevoelige zaak
an onze redactie binnenland

Ü^ECHT - In de verde-
ler" Van ta^en tussen een fe-
tiei tic van natuur- en mi_
fi- ri

ganisaties enerzijds
gesl

bij die federatie aan-
bid r 1

organisaties ander-jas ligt een ,bron van me£gsverschillen'. Dat
en vlft de Stichting Natuur
einrii eu (SNM) in haar
jiaverslag van de gesprek-
Wrt,°Ver vergaaride samen-
er. g die met 32 natuur-ge,-milleu-organisaties zijn

SlSTiyr ,__
eind v "de 32 organisaties
een fin 8-'331' met Plannen voor
ïijkst!j,era,tle benaderd. Belang-
tuUr prJ-?_? hlervan, zo stelde Na-
J^hC-, ullleu- was te komen totliliek? htsfactor' binnen de po-
ÖrUsselCl^UitS Van Den Haaë en
.^ *" -Ue huidige, versnipper-

de structuur van de Nederlandse
milieubeweging acht SNM on-
toereikend voor de verschuiving
die nodig is van het 'signaleren'
van problemen naar het 'creatief
bijdragen aan oplossingen.'
De afgelopen maanden heeft Na-
tuur en Milieu afzonderlijke ge-
sprekken gevoerd met de 32 or-
ganisaties, waaronder Natuur-
monumenten, Vogelbescher-
ming, de Vereniging Milieude-
fensie, de Kleine Aarde en
Greenpeace. De meeste organi-
saties zijn bereid binnen een spe-
ciaal op te richten 'stuurgroep'
verder te praten over mogelijk-
heden van samenwerking.
Greenpeace heeft hieraan geen
behoefte.
Het oorspronkelijk voorgestelde
federatie-model heeft niet na-
drukkelijk bijval gekregen. De
stuurgroep zal opnieuwbekijken
op welke punten een 'samenwer-
kingsverband' inhoudelijk van
belang is, en welke structuur
voor samenwerking het meest
geschikt is.

Daarbij hebben alle door SNM
benaderde organisaties de nood-
zaak bepleit van het behoud van
de eigen taken en verantwoorde-
lijkheden. De afbakening van ta-
ken en bevoegdheden tussen de
afzonderlijke organisaties ener-
zijds en het samenwerkingsver-
band anderzijds blijkt een gevoe-
lig punt.

Spreekbuis
De vraag is in hoeverre het sa-
menwerkingsverband zelfstan-
dig kan functioneren als spreek-
buis en 'denktank' van de na-
tuur- en milieu-organisaties. De
op. te richten stuurgroep, zo
schrijft SNM in het eindverslag,
moet voorbeelden uitwerken om
te bekijken hoe een en ander in
de praktijk werkt.

Vereniging Vogelbescherming
zegt overtuigd te zijn van de
noodzaak tot 'efficiënte samen-
werking.' Volgens N. de Haan

van Vogelbescherming is het
echter nog tevroeg om 'met twee
benen' in een federatie te stap-
pen. Soms kan afzonderlijk ope-
reren net zo effectief zijn als sa-

men, aldus De Haan. Andere na-
tuurorganisaties delen dit stand-
punt.
De Vereniging Milieudefensie
(VMD) onderschrijft volledig de

noodzaak van betere samenwer-
king tussen de talrijke natuur- en
milieu-organisaties. Volgens T.
Wams van VMD staat echter 'niet
bij voorbaat' vast dat besloten

wordt tot een federatie-model,
zoals dat bij voorbeeld bestaat
binnen de FNV, de grootste vak-
bondskoepel.
Een aantal organisaties heeft Na-
tuur en Milieu erop gewezen dat
in het verleden 'samenwerking
ad hoc' vaak goed heeft gewerkt.
Volgens Wams is het ook moge-
lijk te kijken naar het 'verder
stroomlijnen' van bestaande vor-
men van overleg en samenwer-
king.

" Gezamenlijke milieu-acties, zoals deze van Greenpeace, zijn voorlopig nog niet te ver-
wachten. Het actie-imago van sommige groeperingen schrikt anderen juist af.

binnen/buitenland

Minister Alders blijft optimistisch over milieubeleid

’Woordenomzettenin

daden doet vaak pijn
’

Van onze correspondent

DEN HAAG - „Mijn voorganger en dit
hele apparaat hebben ontzettend hard ge-
knokt om het Nationaal Milieubeleids-
plan op papier te zetten. Ze hebben er
veel tijd aan besteed anderen te overtui-
gen dat het roer om moest. Nu moeten
wij vanuit die positie - noem het maar zo- oogsten. Er is maar èèn mogelijkheid:
heel optimistisch zijn." Milieuminister
Hans Alders maakt een enthousiaste in-
druk. Schotel hem een milieuprobleem
voor en de PvdA-bewindsman pakt on-
middellijk uit over de omzetting van het
NMP in beleid: afspraken, normen, hef-
fingen, doelstellingen, verboden.

"ik wil niet ontkennen, dat wen°g in de vertaalslag zitten van
in daden. Dat moet zo

Sttel mogelijk. Ik heb er heel be-
lust voor gekozen m'n energie'■"■et te richten op verdere aan-scherping van het NMP. Nu eerstbeleid gestalte geven."Geen aan-Scherping van wat door voorgan-ger Ed Nijpels (VVD) 'het mini-
maal vereiste' werd genoemd.

nog: Alders heeft het
{..MP ai eens ai s 'Vroom verlang-

betiteld. Uit alles wordt
Jj'-'idelijk: de door Alders begeer-de oogst is nog niet echt begon-nen.
f°ch betwist deminister dat zijn
°Ptimisme over het milieubeleidpeentje is van de raspoliticus.
l'Het is niet alleen dat.Het beleid! s niet alleen geformuleerd. OokJ}et geld is er. En uit uw lezerson-
derzoek blijft dat er bij de men-
"fn ook een draagvlak is voor de
""aatregelen. Wij hebben ook
*<-Uke cijfers op dat punt. Bij deH'twerking van uitworpdoelstel-

voor het jaar 2000 blijkt
j>°vendien dat debedrijven daar-toe bereid zijn. We raken uit die

met de industrie."

Knowhow
Particuliere bedrijven mogen
van minister Alders best een rol
spelen in de toekomstige afval-
verwerking. „We hebben hun
knowhow nodig. Neem de afge-
werkte olie. Moet de overheid
daarvoor de vrachtwagens be-
schikbaar stellen? Voorop staat
dat het beleid een nutsfunctie is.

De overheid geeft de eindsituatie
aan, ze stelt eisen en houdt toe-
zicht. Doet sommige dingen mis-
schien ook zelf of gezamenlijk
met bedrijven. Maar particulie-
ren zullen in de toekomst ovens
en chemisch-afvalstorten kun-
nen beheren. Er is nu eenmaal
een industriële infrastructuur
nodigvoor het afval."
Het liefst zou de minister ont-
werpers van produkten 'al aan de
tekentafel' laten nadenken over
de consequenties van de fabrica-
ge en de afvalfase. Daarvoor is
volgens de minister een mixture
van maatregelen nodig, varië-
rend van een verbod op bepaalde
grondstoffen tot de invoering
van een 'milieukeur', dat de con-
sument mogelijk maakt in een
oogwenk de milieuschadelijk-
heid van produkten te vergelij-
ken.

Kritiek
Bergen huishoudelijk afval do-
mineren de milieudiscussie in
Staten- en raadsvergaderingen.
De lagere overheden uiten op dat
punt scherpe kritiek aan het
adres van VROM, dat jarenlang
verzuimde de preventie-motie
van CDA-Kamerlid Ad Lansink
(1979) uit te voeren. Alders: „Er
loopt al een hele tijd een project
om tot preventie te komen. Dat
werpt al vruchten af. Een vrijwil-
lige gedragscode ter vermijding
van PVC-verpakkingen was zon-
der die aanpak nooit tot stand ge-
komen. Maar het spijt me wel, ik
kan niet met terugwerkende
kracht een motie uitvoeren."

„Mijn voorganger zette in op 5
procent preventie, dat is in het
NMP 10 procent geworden. Het
plan van aanpak voor verpakkin-
gen moet 1 april volgend jaar
klaar zijn. Dat betreft de uitban-
ning van PVC, eenmalige ver-
pakkingen vervangen door
meermalige, noem maar op. De
druk op de ketel is, dat als er
geen resultaten zijn de minister
moet ingrijpen", vervolgt de mi-
nister.

Alders wil de winkeliers enige
tijd geven om zich in te stellen op
statjegeldflessen en navulsyste-
men. „Die infrastructuur moet er
binnen een jaar zijn. Tevens
moeten er milieunormen komen
voor verpakkingen, die aange-
ven welke stoffen wel en niet ge-
bruikt mogen worden. Je kunt
nu nog niet zeggen, dat het pre-
ventiebeleid niet werkt."

De angst voor te veel toekomsti-
ge verbrandingsovens, die leeft
bij zowel de provincies als de

Tweede Kamer, deelt de minister
niet. „Preventie is één ding, maar
we willen ook zoveel mogelijk af
van storten van afval. Storten en
verbranden moet je regionaal
plannen. Wijster kan heel veel
betekenen voor Friesland, Gro-
ningen en Drenthe. Naast een
stortplaats en een nieuwe oven
heb je daar ook een composteer-
bedrijf. Zulke bestuurlijke sa-
menwerking is nodig, want als
elke gemeente zijn eigen com-
postbedrijfje begint, zit ik straks
met een compostprobleem."
Omdat de Tweede Kamer het
met Alders' beleidsuitgangspun-
ten en devoorkeur voor bestuur-
lijke samenwerking eens is, wil
de minister nog een poging doen
beide elementen 'in een herken-
baar voorstel te gieten. „De
angst voor verlies van politieke
controle herken ik, net als de
angst dat de verbrandingscapa-
citeit de afvalverwerking zou
kunnen gaan domineren. Daar-
om is helderheid over preventie
en hergebruik nodig. De capaci-
teit moet daarop flexibel worden
toegesneden: zo min mogelijk
verbranden en storten, maar lie-
ver verbranden dan storten."

’Forse heffing’

Eind 1991 moet deze verplichte
service aan het publieker zijn, al-
dus Alders. „In de Bondsrepu-
bliek zitten er al 3000 produkten
in dat systeem. Ook het vignet
voor klein chemisch afval moet
er volgend jaar zijn. Batterijen
herkent iedereen als zodanig,
maar de rest moet jezo ook pak-
ken."
Ook in het produktenbeleid wil
Alders zonodig regulerende hef-
fingen toepassen. „Een forse hef-
fing is de belangrijkste initiator
om na te denken over een ver-
vangend produkt. In HongKong
heeft een boete op cadmiumge-
bruik wonderen gedaan. Aan de
andere kant moet je ook niet te
gauw geld willen rondpompen.
Het moet een integraal beleid
zijn met een mix aan instrumen-
ten. Kijken wat het meest effec-
tief is."

Lukken
Terwijl de milieuminister grote
behendigheid etaleert in het goo-
chelen met beleidswapens, be-
twijfelt hij tenslotte hardop of
'de gereedschapskist van dit mi-
nisterie' wel toereikend zal zijn.
„Besparingen en beperkingen
doen altijd pijn. We hebben ons
heel wat voorgenomen en het
wordt echt heel ingrijpend. Ik
denk dat het kan lukken."

willem bosma

Huiverig
Van de oorspronkelijke inzet van
SNM, de vorming van een fede-
ratie met vergaande bevoegdhe-
den, is nu een 'forse stap' terug
gezet naar het verder praten van-"
uit de bestaande situatie, aldus
Wams. De woordvoerder van^
VMD spreekt dan ook van een
'veel algemenere peiling.'
Sommige natuur-organisaties
staan enigszins huiverig tegen-
over het imago van actie-voeren
dat een aantal milieu-organisa-
ties draagt. Volgens J. Juffer-
mans van deKleine Aarde echter
mag binnen het samenwerkings-
verband juist de daadkracht niet
verloren gaan. Naast het politie-
ke lobby-werk vraagt de Kleine
Aarde aandacht voor acties en
educatie.
Zaterdag 19 mei zal over de plan-
nen van SNM verder worden ge-
sproken. Dan ook moet formeel
het besluit vallen over installatie
van een stuurgroep. Het is de be-
doeling het werk van deze groep
te laten begeleiden door een ex-
tern organisatie- en adviesbu-
reau.
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Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Opening

UMBURG
Burg. Lemmensstraat 263a, Geleen. Tel. 04490-40444.
Vandaag open dag: 9.00-20.00 u.

LET OP!!!! Speciale openingsaanbieding:
Storno 940 handsfree

autotelefoon
tijdens de open dagen al vanaf

’ 2.799,- excl. BTW of ’ 75,- per maand.

Tijdens de open dagen
10% korting op:

* telefaxen * telefoontoestellen * telefooncentrales
* huiscentrales * telefoonbeantwoorders * semafoons etc.

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 modellen en afm. vanaf ’ 75,-;
Kantoortafels div. afm. v.a. ’ 50,-; Kantinestoelen gestof-
feerd v.a. ’ 15,-; magazijnstelling 5 verschillende soorten
en breedtes v.a. ’ 50,- per meter; Toonbanken v.a. ’ 60,-;

Burostoelen met wielen v.a. ’ 30,-;
Tekening-hangladenkast ’ 295,-.

Nieuw meubilair
Houten directie bureaus ’ 1.395,-; buro's Rockmart 2000:

met 2 ladenblokken 160x80 ’ 795,-; Hoekcombinatie
R2OOO ’ 995,-; Tekeningladenkasten A1en A0vanaf

’ 595,-; Kantoorkasten 195x95x41 ’ 275,-; Atlanta hang-
mappen 25 stuks folio ’ 15,-; Tekentafels A 1of A0vanaf

’ 625,-; burostoelen adv. ’ 395,- nu ’ 175,-; burostoelen
adv. ’ 495,- nu ’ 295,-; directie-fauteuils adv. ’ 875,- nu

’ 595,-; 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.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
FERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabanf
Urnburg.
FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
fel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).

Te k. DROPREK, Berkel-
«eegschaal, apothekers-
«eegsch., babyweegschaal,
24 apothekersflessen, Oli-
vetti kassa. Tel. 045-252242
p.g.g. 259686.
Fe koop div. KANTOORMA-
TERIALEN o.a. buro's, kas-
ten, typ-, telmachine's etc.
3tc. Tel. 045-222235.

Bedrijven/Transacties
'* —i—■ '—

Ter overname aangeb.
woon/decoratiewinkel, Centr.
Sittard, Br.o.nr. B-4348, L.D.,

; Pb 3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. SLAGERIJ-INVENTA-
RIS. Tel. 04747-1720.
H.H. ZAKENMENSEN, wij
plaatsen in of voor uw za-
kenpand kinderverrassings-
automaten. Hoge provisie.
Tel. 045-312956.

I

Te koop div. GARAGEGE-
REEDSCHAPPEN o.a. hef-
brug, kasten, werkbanken,
etc, etc. Tel. 045-222235.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad Zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.-

Landbouw en Veeteelt

Te koop 5,5 ha. weiland
vrij van pacht, langs Nederlandse grens, te Sippenaken.
Stromend water aanwezig. Te bevr. L. Schifflers-Pelzer,

tel. 09-32-87657363.
—«

! Hooi te koop
! Tel. 04409-1602.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
df leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-2JH284.
Ofebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4VVD,
irtC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
Icèid 262; MF 65, MF 285;
Renault R56; Renault R7O
srnalspoor; Ursus C 362;
Zfetor 6911, Zetro72ll. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Ffella HOOIBOUWWERK-
TUIGEN. Alle types maaiers
schudders en harken uit
voorraad leverbaar. Profi-
teer nu nog van onze spe-
ciale voorverkoopprijzen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
K&lkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Guste KOEIEN, runderen,
Pinken en tarwe stro te koop
Ftetersbekerwg. 56 Klimmen

Te koop SCHARRELKIP-
PEN, bruin en zwart. Zil-
straat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
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 gevr. tuinfre-
zen en nog enkele overjari-
ge Goldoni tuinfrezen. COL-
LÉ Sittard. .Tel. 04490-
-19980.
TARWE-STRO te koop. Tel.
04451-1230.
Te koop 4-PAARDS Opel
Blitz, moet weg. Hoofdstr.
255, Hoensbroek.
Te koop gevraagd goede
TRACTOR, pim. 50 PK. Tel.
045-752313.
Nieuwe Zetor trekkers voor
superprijzen: 5211, 6211,
7211. 1 Zetor 7211 als
nieuw, 375 uur! COLLE Sit-
tard. Tel. 04490-19980.
Gevraagd HENGST-
VEULEN voor weidegang.
Tel. 045-227684
Te k. SCHAAP met 2 lam-
meren, Ransdalerstr. 68,
Ransdaal.
Te k. SCHAPEN tex./swift
m. lammeren, Benzenrade
8, Heerlen. Te bevr. zondag
22-04-'9O na 14.00 uur.

Auto's
':;'"''' ' i I I :l I
I

Alfa-—-Van part. zeer mooie ALFA Te koop ALFA Sprint QV
Spider 2000 Cabrio, bwj. 105 pk, bwj. '85, weg. auto
78, alfa-rood. 045-255474. v.d. zaak, vr.pr. ’8.250,-.
AHa Romeo Guilia Super 1.6 Tel. 04459-1675.

KOZOLFmeTy|a Ü4a^29loBaf Tek- Alfa SPRINT 1.5V, bwjKOZOLE. Tel. 045-321088. .81| ’ 3750]. APK okl. go',
Piccolo's in het Limburgs km.st. 84.000 orig. Techn.
Dagblad zijn groot in RE- 100%, i.z.g.st. Anjelierstr. 64
SULTAAT! Bel: 045-719966. Heerlen.

Audi
AUDI 80 bwj. '80, 1300 L 4- AUDI 200 5E turbo '82, au-
drs. APK, i.z.g.st. ’ 2 750 - tomaat, alle extra's, APK 4-
Tel. 045-720951. ' '91, ’ 5.750,-. 045-319328.

AUDI 100 Avant, 8-'B6, rood
Te k. AUDI 80 1.9E, mei '87 5-cvl- 115 PK* 75-000 km.
drood metal., 1e eig., ’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
88.000 km, sportpakket, el. AUDI 100 autom., bwj. '84,
schuif/kanteld., i.z.g.st. 045- 1e eig., i.z.g.st., vr.pr.
412467 na 18.30 uur. ’ 10.900,-. 04490-77888.

Austin
Austin Mini METRO 1000, Austen METRO'B4, APK 3-
bwj.'B2, kl. rood, i.g.st., APK '91, 72.000 km, Bovendste
02-'9l, vr.pr. ’5.000,-. Sta- Puth 34. Tel. 04493-4929.
tionsstr. 1, Hoensbroek. Tel. ;
045-212295 Met een p|CCOLO in het
Te k. zeer mooie Austin Limburgs Dagblad raakt u
METRO, grijskent., bwj.'B6, uw oude spulletjes 't snelst
APK 3-'9l, vr.pr. ’5.000,-. kwiJt- Piccolo's doen vaak
Tuinstr. 10, Kerkrade, tel. wonderen... Probeer maar!
045-411503 Tel. 045-719966.

BMW
Te koop BMW 1602 bwj. '75,
’500,-. Tel. 045-318150.
Te koop BMW 323 I, bwj. '83
i.z.g.st., staalblauwmet,
verlaagd, spoilers rondom,
br. banden, laag profiel,
alarminst., sp.stuur, stereo-
radiocass., orig. schuif/kan-
teldak, APK juli '90, iedere
keur, toegest. 045-274175.
Te k. BMW 316 met LPG,
div. extra's, 1983, ’5.750,-.
Kissel 46A, Heerlen.
Te k. BMW 316, nw. type, 4-
drs., bwj. 22-11-'B4, km.st.
65.000, vr.pr. ’ 14.250,-.
Honigmannstr. 8, Landgraaf
Tel. 045-425949.
Te koop BMW 525 i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2.250,-. Aan 't Brik-
kewerk 36, Elsloo. Tel.
04490-76639.
Tek. BMW 318, 1976, i.g.st.
gek. tot febr.'9l, pr. ’ 650,-.
Tel. 045-210074.
Te k. BMW 318, APK dcc.
'90, bwj.'77, donk. bruinmet.
vr.pr. ’ 1.250,-. Fossielenerf
676, Heerlen. 'Te k. BMW 3-serie, sport-
velgen, uitbouwset en alarm
pr. ’2.500,-. Heuvelstr. 30
Hoensbroek.
BMW 316 1800 CC, model
'82, Henna rood, rondom
gespoilerd, sportw., klapdak
dubb. spiegels, i.z.g.st. Au-
tobedrijf P. Smits, Hoofdstr.
214, Hoensbroek.
BMW 1602 bwj. 1-73, type
'72, geh. gerest., techn. mot.
100% en car. 100%, kl zwart
APK2-'9l. 043-616022.
Te k. BMW 728 I, bwj. '80,
vr.pr. ’ 6.000,-, i.z.g.st. Tel.
045-210475.
BMW 318 I bwj.'Bs, Alpina,
wit, veel extra's, ’ 15.750,-.
ledere keur. toeg. 04490-
-24782.
T.k. BMW 315, bwj.'B3, LPG
APK 10-'9O, nw. banden.

’ 7.350,-. 04490-46238.
BMW 316 nw. mdl. 6-'B3,
techn. 100%-in orde. Bur-
gund roodmet. 2e sp., a.
spoiler, LPG, 134.000 km,
onderh. boekje ter inzage.,
’9.800,-. 04492-1942.
Te k. BMW 518 l op gas, z.m
kl. wit, v. extr., bwj. eind '85.
Elke keuring toegest., vr.pr.

’ 13.500,-. 04490-51467.
Te k. BMW 320 (4 cil.), APK
t/m 3-'9l, i.z.g.st., pr.

’ 750,-, tel. 045-459889.
Te k. BMW 520iop LPG,
bwj. 1982, div. extra's,
nieuw model, ’ 6.250,-, Kis-
sel 46a, Heerlen, 045-
-723142.
Te koop BMW 315, bor-
deauxrood, met of zonder
LPG, vr.pr. ’4.350,-. Tel.
04490-13279.
BMW 316 '84, bronsit, i.z.g.
st. Prijs n.o.t.k. Tel. 04490-
-52432.
BMW 323 i bwj. '84, nw.
mod. 5-bak, alu vlg., get.
glas. Tel. 045-459520.
Te k. BMW 520i, bwj. '84,
zeer mooi, van BMW Kohl in
Aken onderh. div. extra's.
045-753008. H. Jonasstr. 7,
Voerendaal.
Te koop weg. aansch. nw.
auto BMW 316 op LPG, bwj.
'84. Tel. 045-219609.
BMW 316 bwj. 79, t.e.a.b.
Tel. 045-417775.
Te koop BMW 320 bwj. 79,
APK, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-352409.
Te koop BMW 318 bwj. 78,
i.z.g.st., APK 9-'9O, vr.pr.

’ 1.500,-. J.van Maurikstr,
37F Heerlen. 045-425044.
Te koop BMW 320-5, bwj.
'81, schuif/kanteldak, div.
ace, 82.000 km, i.z.g.st.,
weg, taedr.auto. 043-437941
Te k. BMW 320, zeer gave
auto met APK tot mrt'9l, vr.
pr. ’ 1.500,-. Groningenstr.
1, Heerlen.
Te k. BMW 316, verlaagd,
sportvelgen, uitgebouwd, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-258535.
BMW 323 I, voor onderdelen
motor 100%. Tel. 045-
-425253.
Te k. BMW 316i, nw.mod.,
bwj.'BB, div.extra's, gunst.pr.
inr.bespreekb.o449o-28336
Te k. BMW 323i, bwj.'B3, al-
le extra's, ’ 18.750,-, '88
motor. 04490-26923.
Te koop BMW 323 I, 6-'B4,
veel extra's. Geen tel. ml.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
Te k. BMW 528i, bwj. 'apr.
'84, 5-bak, licht metal. vel-
gen, donkergrijs metal.
schuif./kanteld., ’15.750,-.
1n1.04950-31188 bgg 31316.
KOOPJE! BMW 320/6, bwj.
6-'B2, 5-bak, LPG enz.

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.

Chevrolet
Te k. Chev. CORVETTE,
bwj. '80, antr.zwart, get. gl.,
electr. ramen, centr. vergr.,
airco, wit led. int., achter jal.,
T-roof, alu. vlg., met br.
banden, nw. blok. Rek. ter
inzage. Alleen geïnt. a.u.b.
Tel. 045-227902 b.g.g. 06-
-52981008.

* Citroen

CITROEN BK,
bwj. '88, kl. rood, vr.pr.

’ 16.500,-, tel. 045-715300/
045-223823.

CITROËN BK Diesel Van,
bwj.'B6, tel. 04759-1028.
Van part. CITROEN AX 11
RE, kleur rood, bwj.'BB/'B9,
2.600 km., nog nieuw! Vr.pr.
’13.200,-. Te bevr. Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-712158.
Citroen VISA Super E '83, 4
cyl., APK 4-'9l, met steek-
proef, ’2.750,-. Tel. 045-
-225913.
Te koop CITROËN GS 1300
APK'9I. Tel. 045-415477.

Te koop CITROËN LNA,
bwj. '80, APK, klein en zui-
nig, ’ 1.500,-. 045-214169.
CITROËN BK Break 19 TRS
1986, wit, met stuurbekr.,
elec. ramen en central loek,
km. 105.000, i.z.g.st., vrpr.

’ 17.000,-. Tel. 04459-1830
Te k. CITROEN Visa Club
bwj.'Bl, tel. 045-459681 na
18 uur.
Te koop Citroen VISA, bwj.
'84, APK '91, i.g.st., vr.pr.

’ 2.750,-. 045-453784.
Te koop CITROEN BK 14
bwj. '86, kl. wit, LPG, trekh.,
APK 1-'9l. Tel. 043-212342
2cv6 CHARLESTON, bwj.
'81, APK mrt-'9l, ’1.150,-.
Veldstr. 30, Brunssum
CITROËN BK 14 RE, 6-'BB,
LPG, rood, 58.000 km.
f 15.950,-. Tel. 04906-1387

CITROËN CX 2.0 RE, 1986,
wit, stuurbekr. 80.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. CITROËN BK 16 RS,
blauwmet., LPG, bwj. '83,
div. extra's. 045-256347.

Daihatsu
DAIHATSU Charade XTE-5
bwj. '81, APK gek., vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-220482.
Te koop Daithatsu ROCKY
hardtop '86, met acces., die-
sel, vr.pr. ’18.750,-. Tel.
045-324995/045-455049.
Te koop Daihatsu CHARA-
DE bwj. '82, in pr. staat, vr.
pr. ’ 3.500,-. 04490-24907.

Dodge
DODGE Omni bwj. '79, 4 cil.
autom., pr. ’1.350,-. Tel.
04490-26586.

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.

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade.

Tel. 045-413916

Extra aanbieding
Showroomklare auto's 0 KM

Fiat Panda
Fiat Uno
Fiat Tipo

Fiat Croma
tot ’ 5.000,- korting

Voor 'ii deskundig advies
ensnelle leveringuHvoorraad ...

TOTZIENS
inonze vernieuwde showroom!

industriële gassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen .. werkkleding

Nual 25 jaareenbegrip J^^ voor kwaliteiten service!

/^^^^^yQ£~~^^\

Te koop wegens vertrek naar buitenland
Fiat Uno

Fiat Uno 45, "Silver", juni '87, 22.000 km. Metallic-zilver. In
perf. staat. Met stereo radio-cass.ree. Pr. ’ 10.500,-.

Inl. 045-422598.

Fiat Croma iE SL
Direktieauto - elektr. ramen voor en achter - katalysator -stuurbekr. etc. etc. blauwmet., aug. 1989, schadevrij.

Fabrieksgarantie, ’ 10.000,- onder nieuwprijs.
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Vandaag de laatste dag!!
Waanzinnig winst weekend

’ 1.500,- korting
op alle occasions

Autobedrijf Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum. Tel. 045-250675.

FIAT bus diesel inger. voor
paardenvervoer moét wor-
den opgeknapt, zeer ge-
schikt voor ombouw camper
Wil event. ruilen voor trailer.
Te1.04747-1720.
Te k. FIAT 127, bwj.77,
APK 4-'9l, ’400,-. Tel.
045-444901.
Fiat UNO 55 S bijna '85, s-
drs. 5-bak, rood, 60.000 km,
1e lak, ’6.500,-. 043-
-219801.
Fiat UNO 75 lE, SX, bwj.'BB,
39.000 km., meest luxe uitv.,
pr. ’ 16.000,-. Tel. 04498-
-53507.
Fiat PANDA 34, bwj. 11-'B4,
km.st. 73.000, pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-211203/211746.
Te koop Fiat UNO 45, bwj.
'85, i.z.g.st., vr.pr. ’ 8.500,-.
Tel. 045-316330.
Te k. FIAT Panda 45, kl.
rood, bwj '84, vr.pr ’ 5.500,-
Montfortstr. 55, Hoensbroek
Tel. 045-220014/714148.
Fiat SPIDER 2000 i cabrio
zwart, met kat., bwj. '81,
Amerik. uitv., ingev. uit Cali-
fornie, nwe banden. Rek.
voor ’4.000,- ter inz. Tel.
045-322586, Weegbree 22,
Übach o. Worms.
Te k. Fiat DUCATO pers.
bus, bwj.'Bs. Te bereiken na
18 u. Tel. 04490-27740.
UNO 60 S '86, APK 5-'9l,
m. alarm en Abarth sport-
wielen, als nw. 045-457932.
Te k. Fiat RITMO diesel, bwj
eind '82, APK-gek. 11-'9O,
bijzonder mooie auto. 045-
-228398.

Fiat RITMO 85 S bwj. 6-'B4,
5-drs., 5-speed, z. mooi,

’ 4.850,-. 043-432388.
Te k. Fiat UNO 3-drs., bwj.
'88, schadevrij, vr.pr.

’ 10.500,-, tel. 045-326851.
Fiat PANDA '87 Semi Ca-
brio, mr. mog. Dr. Poelsstr.
17, Hulsberg.
Fiat RITMO Prima 60 CL 3-
drs. aparte uitv., nw. mod.
'85, alle extra's, sportv. enz.
Verk. in nw.st., pas gekeurd,
’4.750,-. Inf. 045-225201.
PANDA 750 CL nw. mod.
Porsche syst., bwj. '86, i.z.g.
St. ’ 6.950,-. 04490-14427.
Te k. Fiat PANDA, zeer
mooi, '81, pr. ’2.750,-; Golf
GLS, bwj. 78, zeer mooi, pr.

’ 2.750,-; 5 sportvelgen met
band van Ford pr. ’500,-.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
FIAT Panda 1000 S, bwj. '88
getint glas, 5-gang bak vr.pr
’8.750,-. 045-316419.
Te k. Fiat 127 stationcar
diesel, bwj. '84, ’ 2.900,-.
Tel. 045-218058.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'83, APK 11-'9O, ’2.750,-.
Tel. 045-220361.

Ford

Te koop Ford CAPRI, 6cil.
bwj. 79, APK 2-'9l, Iste eig
Tel. 04752-3438.
Te k. Ford SIERRA 16L,
bwj.7-'B3, 5-drs., l.met.velg.
sunroof, radio-cass.ree, vr.
pr. ’ 9.500,-. Te bevr. Heer-
lenersteenw.sl Kerkrade-W

Ford Escort
Ghia, nov. 1987, diesel,

blauwmet. km.st. 85.000,
i.perf.st.

Ford Fiësta
dcc. 1986, benz. blauwmet.

km.st. 20.000
04950-42816 na 18.00 u.

Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. '85, APK, met.lak, als
nw., f8.950,-. 04490-26047.
Te k. Ford SCORPIO 2.0 CL
kl. blauwmet., bwj. '86, pr.n.
o.t.k. inr.mog. 043-436920
na 17.00 uur.
Ford SIËRRA VAN diesel,
antracieth metallic, bwj.'Bs,
tel. 04759-1028.
Te k. Ford FIËSTA C, bwj.9-
-'B6, sportvlg., met.lak,

’ 8.750,-. Tel. 04490-23830
FORD Escort 1.3 S, station-
car, bwj. '81, i.g.st., kl rood,
t.e.a.b. Tel. 045-226354.
Te koop Ford TAUNUS
1600 GL, bwj. '79, APK jan.
'91, vr.pr. ’ 1.350,-. Laurier-
str. 471, Heerlen. Tel. 045-
-212817.
Te k. FORD Escort 1.3 Van,
nieuwste model, bwj. 10-'B6
schadevrij, als nieuw. Tel.
043-213059.
Rode Ford ESCORT 1.4
Bravo m. RS-pakket, sun-
roof, bwj. 11-'B7, vr.pr.

’ 14.500,-. Moet weg 045-
-259414.
Witte Ford SIËRRA 1.6, '83,
APK-gek. nw. banden, vr.pr.
’6.900,-. Tel. 045-212421.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, APK, bwj. '80,
vr.pr. ’2.450,-. Willem De
Rijkestr. 11, Kakert-
Landgraaf.
Ford ESCORT Luxe auto-
matiek, goudmetallic, 1e eig.
63.000 km, '84. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Ford ESCORT Sport, rood,
nw. model, bwj. '86, super-
mooi; Ford Escort 1300
Sport uitv. '85 5-drs. Auto-
parck, Locht 44, Kerkrade.
Te koop Ford ESCORT
XR3i bwj. '85, 51.000 km,
boekje aanw. 045-410243,
Vredestr. 10 Heerlen
Te k. Ford ESCORT '86, 13
L, LPG, veel extra's, 1e eig.,
mr. mog., tel. 04498-54664.
Te k. Ford ESCORT Combi
1.3, bwj.'B4, 5-drs., km.st.
£6.000, APK 01-'9l. Tel.
045-459417
Ford SIËRRA 1.8 stationcar
Van, bwj. '86, met LPG,
sportw., i.z.g.st. Autobedr.
P. Smits, Hoofdstr. 214,
Hoensbroek.
Te k. SIERRA 2.0 GL, bwj.
nov.'B3, i.z.g.st., met schuif-
dak ’ 10.500,- 045-320566
Te koop FIËSTA L bwj. laat
'78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te k. Ford ESCORT 1300
CL, donker rood, 62.000 km,
okt. '86, zeer mooi. Tel.
04742-3511.

_^^

Te koop Ford ESCORT
1600 bwj. '85, kl. grijsmet.

’ 10.700,-. 04490-19066.
Ford ESCORT CL Diesel,
1,6, 3 drs., 5-bak, Bravo uitv
bwj.'BB, 32.000 km., auto z.
g.a.n., ’17.500,-. 04490-
-39127.
Ford TAUNUS 1600 GL 4-
drs., aut., '81, apart mooi,
’2.350,-. 045-218925.
ESCORT 1400 CL kl. zwart,
LPG, nw.mod.'B7 ’ 12.750,-
-i.z.g.st., 04490-80867.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686
Ford SIERRA 2.0 L, nieuw
model '84, 5-drs., LPG, sun-
roof, spoiler, striping, echt
geweldig mooi, ’ 8.750,-.
Tel. 04406-14307.
Ford FIËSTA 1.1 L bwj. '80,
i.z.g.st. Tel. 04405-3069.
T.k. Ford ESCORT 1300 L,
bwj. okt. 1980, i.z.g.st., pr.

’ 5.250,-. Tel. 045-253422.
Tek. Ford TAUNUS 1600 L,
APK'9I, tel. 045-415477.
Te k. van part. Ford FIËSTA
1.1 Festival, bwj.'B6, km.st.
36.000, tel. 045-244753
Van 1e eig. Ford Fiësta als
nw. met nw. APK, vr.pr.

’ 1.800,-. Prof vd. Waalsstr.
8, Hoensbroek.
Ford FIËSTA 1.6 D bwj. '86,
vr.pr. ’ 8.750,-. N. Beetsstr.
158, Heerlen. 045-423821.
Te k. Ford ESCORT KR 3 i,
bwj. '82, rood, uitgebouwd.
Tel. 04749-1740.
Ford Mustang GHIA, 8 cyl.
79, APK 4-'9l, in perf. st.,
’2.850,-. Tel. 04750-27528
na 18.00 uur.
FORD Fiësta bwj. 78, APK
5-'9l, vr.pr. ’1.900,-. Tel.
045-722139.
Te k. Ford FIËSTA, bwj.'Bo,
kl. rood, koopje. Pr.n.o.t.k.,
tel. 045-310256. ■
Te koop Ford TAUNUS
1600 XL Coupé, bwj. 72, in
nw.st., bruinmet. APK, vr.pr.
’950,-. Tel. 045-221852.
Te k. Ford FIESTA, wit, '87,
z.g.a.n., 26.000 km. gelopen
elke keur. toegest. Tel. 045-
-224791
Te koop Ford TAUNUS
Combi bwj. '80, APK 6-'9l,
’2.000,-. Tel. 045-272999,
Grefkenstr. 15, Brunssum.
Te k. Ford FIESTA 1000 C,
bwj. '87, z. mooi, vr.pr.
’11.750,-, Kapelstr. 31A,
Sibbe-Ijzeren. Tel. 04406-
-14213.
T.k. Ford CAPRI 2.0 liter S,
bwj.79, pr. ’2.450,-, mr.
mog., 045-726008.
Moet u zien! Fantast, in nw.
st. verk. CAPRI 111 2.3 S-V6,
blauw/grijs, stuurbekr., ATS-
velgen, d. get.glas, '83, Re-
caro int., Pioneer stereo-
inst. op slede etc. Vr.pr.
’14.500,-. Part. 045-
-227950 na 14.00 uur.

Te k. Ford SIERRA, m.'B3,
5-drs., vr.pr. ’6.250,-. Inr.
mog. na 18 uur 045-224967
FORD Escort 1100 Laser
'84; Ford Fiësta 13 S '80;
Ford Fiësta 1100 '80. Kissel
42, Heerlen.
Mooie Ford FIËSTA 1100 L,
bwj. '78,100% in orde, vr.pr.

’ 1.950,-. Torenstr.27,
Oirsbeek. Tel. 04492-4553.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '83,
kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.000,-. Tel. 045-353399.
Te k. Ford SIËRRA 1.6 EM
laser, aug. 1987 met LPG
inst., trekh. en access. Tel.
04490-29315 (na 18.00 uur)
Ford.SIËRRA2.OCL, 11-'B4
metal.grijs, 80.000km 5-bak
’8.950,-. Tel. 04906-1387.
Ford ESCORT diesel bestel
5-'B7, grijs kenteken, 60.000
km, ’ 8.500,-04906-1387.
Tek. Ford ESCORT 1.3, la-
ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen. 04493-2211.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, Bravo, kl. wit, 5-drs, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. mr. mog.,
043-436920 na 17.00 uur.
Koopje! Ford SIËRRA 1800
Laser, 5-drs, APK-gek, bwj.
'86, Inl. 04754-85336.
Tek. Ford ESCORT 1300 L,
Laser, bwj. okt. '84, vr.pr.
’8.200,-. 04450-1987.

Honda
Tek. Honda CIVIC 1.3, rood
5-gang, bwj. '81, 4 nw. ban-
den, nw. uitlaat, i.z.g.st.,
’3.500,-. 045-228015 na
17.00 uur.
Automaat HONDA Civic m.
'81, zilver, APK 5-'9l, z.
mooi! ’ 2.450,- 045-322619
Te k. zeer mooie en zuinige
Honda CIVIC, APK tot 3-*9l,
5-drs, trekhaak, vr.pr.

’ 1.550,-. Brg. Slangenstr.
54, Hoensbroek.
Te k. Honda CIVIC '82, van
part., 1e eig., vr.pr. ’ 1.950,-
Tel. 045-222401, na 16 u.
Te k. Honda ACCORD bwj.
'81, APK gekeurd, pr. in
overleg. Tel. 045-723964.
Te k. Honda PRELUDE kl.
d.blauw, bwj. '81, i.z.g.st.

’ 3.300,-. 04490-29639.
Te koop Honda CIVIC 1.6
16-klepper met kat., kl. rood
bwj. '88, in nw.st. Tel. 045-
-426146.
Te koop Honda ACCORD^ 3-
drs. Coupé, 5-speed, t.'B2,
APK4-'9l, i.z.g.st. op LPG,
vr.pr. ’ 3.250,-. Inr. motor
mog. 045-412389/412848.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Hyundai
Aangeb. in staat van nieuw
verkerende Hyundai STEL-
LAR 1.6 GLS, bwj. 1987,
grijsmet., km.st. 39.000. Alle
extra's o.a. elektrische ra-
men, alum. velgen enz. On-
derhoudsboekje van off.
dealer aanwezig. Prijs

’ 15.000,-. Tel. 045-321498

Jaguar
Te k. JAGUAR serie 3, 4.2.
Bwj. '80, APK april '91, tel.
045-253522 (na 18 u.),

Lada
Te koop weg. omst. LADA
2105 N '87, in nw.st.
’4.850,-. 045-223681.

Lancia

Prisma 1.61Esymbol '88
Prisma 1.61E'87
Prisma 1.6 '86
Prisma 1.5 '85
VlO Fire '87

Kompier B.V.
Een begrip in Lancia

Akerstraat 150 Heerlen.
045-717755
Waanzinnig

winst weekend
Lancia

VlO Fire
1986

53.600 km .
van ’ 11.950,- voor
’10.450,-

-autobedrijf
Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum

045-250675.
LANCIA Bèta 1600 HPE,
bwj. 77, grijs, APK gek.,
5-bak. Tel. 045-219134.

Mazda
Te koop MAZDA 323 1300,
79, ’450,-, APK nov. '90.
045-326650, na 17.00 uur.
MAZDA 323 sedan bwj. '84,
vele extra's, vr.pr. ’ 5.700,-.
Tel. 045-444247.
Te k. MAZDA Sport KR 7,
bwj.'Bo, APK tot april '91, vr.
pr. ’ 6.750,-. Inl. Verdragstr.
8, Heerlen, tel. 045-229985
Te k. MAZDA 323 tussen-
model, bwj. 8-'B4, APK 3-
91, i.g.st. T.e.a.b. 04490-
-48922.
Te koop MAZDA 626 Coupé
zeer mooi, bwj. 79,

’ 1.400,-. Tulpstr. 76, Vaes-
rade, na 18.00 uur.
Te koop MAZDA type 616,
4-drs., i.z.g.st., bwj. 75, pr.
’750,-. 04498-54319.
Te k. Mazda 323 STATION-
CAR bwj.'Bo,le eig., t.e.a.b.
045-256377.
Te k. MAZDA 323 1.3 LX,
bwj. '87, 23.000 km, autom.
Tel. 045-310036 na 17.00
uur, zat. de hele dag.

KOOPJE, Mazda 626 hard-
top, t.'Bo, APK, ’850,-.
045-720951.
Te k. 1e eig. MAZDA 626,
Hatchback 2.0 GLX 5-bak,
5-drs., kl. metall.grijs, nw.
mod.'Bs, verk. perf. nw.st.
Apart m. ’ 7.950,-. Recent
keuringsrapp. 043-254462.
Mazda SEDAN, wit, '85, 1e
eig. pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-352009.
Te koop MAZDA 626 bwj.
'79, pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-314170.
Te koop MAZDA 323 5-drs.,
bwj. 4-79, APK 4-'9l, be-
trouwb. auto, ’1.150,-. Te
bevr. tel. 04450-1925.
Te k. MAZDA 323 I.SLX,
1987, 78.000 km. met LPG.

’ 13.000,-. Tel. 045-754063
MAZDA 323 type 1400 SP,
bwj. 1980, i.z.g.st., APK gek.
vr.pr. ’1.600,-, tel. 045-
-723689. __
Te k. MAZDA 626, automaat
LPG, bwj. '80, APK tot 3-'9l,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.375,-. Tel.
04490-10646.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj. '79, APK t/m mrt '91, pr.
n.0.t.k.. 045-462346.

Mercedes
MERCEDES 280 S bwj. 11-
-77, APK 2-'9l, LPG, pr.
’1.500,-. 045-228915.
Te koop MERCEDES 240
D, wit, bwj. '77, i.z.g.st. Tel.
04454-3189.
Te k. MERCEDES 230, 6 cil,
op gas, bwj. '72, f. 114, mo-
tor gerev. APK 3-'9l, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-718103.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. nov. '85, div. extra's.
Tel. 045-217915.
Te k. MERCEDES 200 D '82
met nieuwe motor, i.z.g.st.,
tel. 04490-15221.
Te k. MERCEDES 200 D,
1980, nw. ruilmotor, zeer
goede auto. (Goedkoop). Te
bevr. Akerstr. Nrd. 164,
Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 300 TD
Combi, bwj. okt.'Bo, pr.
’9.300,-. Burg. Willemsstr.
32, Hoensbroek .
Mooie MERCEDES 190E,
autom., veel extra's, bwj. '83

’ 27.500,-. Tel. 04990-
-26078 of 28225.
MERCEDES MB 300 D, 79,
schuifd., 175.000 km,

’ 4.000,-04906-1387.
Te k. MERCEDES 280E, 4-
traps autom., div.opties, kl.
mod., bwj.'B4, ’ 14.750,'-.
Tel. 04490-26923.
Mercedes 280 S, nieuw mod
'81, APK, verlaagd, AMG
velgen, LPG, div. acces.,

’ 16.800,-, Tel 04704-1957.

Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Colt 1.8
D, "de luxe" bwj. '87,

’ 12.500,-. Tel. 043-649731
Te koop Mitsubishi COLT
Royale 1.2 6 L grijsmet. bwj.
'86, 66.000 km, APK 4-'9l,
vr.pr. ’11.500,-. Tel.
04490-25419.
Te koop LANCER GSR, bwj.
'81. Tel. 04498-58213.
MITSUBISHI Galant 2.3GLX
turbo diesel, '84, wit APK 2-
91, ’4.950,-. 045-312232.
Te koop Mitsubishi SAPOR-
RO 2.0 GLS bwj. '80, i.z.g.
st. Nwe. banden, t.e.a.b. Na
17.00 uur tel. 04490-77236.
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’11.950,-. Tel.
04906-1387.
Mitsubishi LANCER 1400
GL '82, LPG, ’ 3.950,-. Au-
tobedrijf Dortangs, Altaarstr.
2 Schinnen, 04493-2211.
T.k. Mitsubishi LANCER
2000 Turbo, 170 pk, kl.
zwart, i.z.g.st. Pr. ’7.750,-.
Evt. mr? mog. 045-726008.

Morris -
WANTED! Te koop gevr.
Mini v.a. bwj.79, tel. 045-
-444481.

Nissan/Datsun
Te k. Datsun CHERRY, okt.
'80, APK 1-'9l, lichte plaat-
schade, vr.pr. ’ 1.000,-. Tel.
04490-17170.
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs. Tel. 045-
-318154.
BLUEBIRD 1800 Sedan,
bwj. '81, APK tot '91, pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-322762. .
Nissan BLUEBIRD Station-
car Van uitv. 2.0 Diesel, kl.
wit, '87. Autoparck, Locht
44, kerkrade.
Te k. Nissan SUNNY, bwj.
'87, i.z.g.st., 1e eigen. Tel.
045-210475.
Te k. NISSAN 300 ZX T-bar
pr. ’27.500,-. Event. inruil
mogel. 04490-15875.

NISSAN King Cab diesel,
11-'B6, grijsmet., 70.000 km

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Nissan CHERRY, 1300 DX,
84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te koop Datsun CHERRY
Stationcar, bwj. '80, APK '91

’ 1.250,-. Schaesberger-
weg 160, Heerlen.
Te koop Datsun CHERRY
12 GL, bwj. 10-79, APK 10-

-'9O, van 1e eig., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04454-2092.
Nissan BLUEBIRD, 2.0 GL,
bwj. '85, ’8.750,-. Tel.
04490-23318.
Te k. Nissan SUNNY 1.6
SLX, coupé, kl.rood, bwj.4-
-'BB,km.st.lB.ooo, ’ 18.500,-
Tel. 045-252393.

Oldtimers

Te k. voor liefhebber Opel
KADETT B, 1972, 2-drs.,
met res. onderd., pr. ’ 900,-
Tel. 045-414790

Te k. Opel KADETT B LS
Fastback, 4 drs., 1969, zeer
zeldzaam mod. Wagen is
reeds voor 90% gerest.
(’ 7.500,-). Tevens zeer
veel res. onderd. Pr.n.o.t.k.
na 19 uur 045-414790

VOLVO 164 E, bwj. '73. f'
04498-57567. J
Als u ons voor 12 uur 's i*
gens belt, staat uw PICO
LO de volgende dag al ir|"
Limburgs Dagblad. Tel. 0*
719966.

SEÜ -

Loven occasions
* Keuze uit meer dan 50 gebruikte auto's van alle me^

* Allen voorzien van - grote beurt - VVN of APK keu*1"I- 3 maanden Bovaggarantie.

* Diverse aantrekkelijke aanbiedingen w.o. de
"Loven-Style"-occasions. Uw gebruikte auto in eigens

en als nieuw zo goed.

* Vrijblijvende offertes en taxaties.
* Gunstige financierings- en lease-voorwaarden-

Auto van de week :.Opel Rekord, 5-drs., Stationcar, type GLS 2.3 Turbo Die'
bwj. '86, kleur zwartmetallic, voorzien van: getint glasJj
termeversterker in voorraad, stereo speakers, zonn^Jmet rolgordijnen, breedstralers, koplamp-units met vers',
j lers, toerenteller, Im-velgen met brede banden, trekh 3'
caravanspiegels, gordels op achterbank, alarmbeveilig"*

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur
donderdag koopavond tot 21.00 uur

|jg| O.L. Vrouwestraat 89 mm >ISJ Tel. 045-453030 PL
-\

voor nieuw of gebruikt
/ OF=>EL-e_

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700. j
Welling Opel

biedt aan:
Kadett 3-drs. 1.3GL'87

Kadett 3-drs. 1.8 S Club '88
Kadett 4-drs. 1.6 IElegance

'88
Kadett 3-drs. 1.3 Club '88

Kadett 3-drs. 1.2 S '86
Kadett 3-drs. 1.3 Club '87

Kadett 3-drs. 1.3 S '86
Kadett 4-drs. 1.3 Limited '87
Kadett 3-drs. 1.2 S Sport '85

kadett 3-drs. 1.3 S'Bs
Corsa 3-drs. 1.3 '88

Corsa 4-drs. 1.2 S '86
Ascona 5-drs. 16 S '86
Omega 2.0 I 4-drs. '88
Citroen Visa 1.1 E '86

Nissan Sunny Coupé 1.6
SLX '88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Ford Escort 3-drs. 1.3 '84
Honda Civic 1.3 autom. '85
Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
BMW 31582

Inr. en financ. mog.

"7 CJF^EL. e
mubUmij

Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

Opel Senator
3.0 i autom., '88,

blauwmet. 60.000km.
Göttgens Sittard

Haspelsestr. 20, Sittard.
Tel. 04490-16565.

Opel Veetra
161, 4-drs, '89.

Göttgens Sittard
Haspelsestr.2o, Sittard

Tel. 04490-16565.
Te k. van part. zeer mooie
Opel KADETT, E-model,
bwj. eind'Bs, ’ 11.900,-.
Tel. 045-259793.
Opel KADETT City, bwj.7B.
pr ’ 1.500,-, tel 04459-2319
Opel KADETT Combi Diesel
'85, ANWB-gekeurd,
’11.250,-. Tel. 045-420045
b.g.g. 045-420058.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1200, vaste pr ’ 2.400,-
-bwj. '80, Beethovenstr. 1-1
Sittard. Tel. 04490-17256.
Opel REKORD 2.0 S t. '81,
LPG Vialle, trekh., sportwln.,
.get. glas, duurste uitv., vr.pr.

’ 2.850,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Te koop Opel REKORD 2.0
LS bwj. '85, 5 versn., glot-
vergr., vr.pr. ’9.750,-. Inr.
mog. Tel. 04490-22689.
Opel KADETT Diesel Sta-
tioncar 16 D, 1e eig., bwj.
'86, vr.pr. ’15.000,-. Tel.
04499-3464.
Opel KADETT 1.2 S, bwj.
'82, APK 17-11-'9O, i.z.g.st.,
’5.500,-. Tel. 045-722507
(niet op zaterdag).
Te k. Opel MANTA GTE H.B
bwj.7B, uitbouwset. Koopje!
Na 16.30 u. Vinkenstr. 77,
Heerlen-Heksenberg.
Te koop Opel MANTA 2.0
GTE bwj. '81, sunr.

’ 4.200,-. Tel. 045-444123.
Te koop Opel KADETT 13 S
Gl bwj. '86, km.st. 54.000,
div. extra's, i.z.g.st., pr.n.o.t.
k. Tel. 04454-5176.
Opel KADETT Coupé, Berli-
netta, bwj.7B, i.z.g.st., APK
april '91, vr.pr. ’2.150,-. Te
bevr. 045-442952.
Opel ASCONA 1.9 bwj.79,
APK t/m 1-'9l, ’1.250,-.
Coelgroevenstr. 14, Eygels-
hoven, van 12.00-15.30 uur.

Opel KADETT SC sport-l
rood, '85, veel extra's, ff >
parck, Locht 44, Kerkra^ ■

Opel ASCONA 1600 LSJ}
dan '84, antrac.metallic,',«
extra's; Ascona'l6oo S,\
vermet. '85, nieuwst. *f I
parck, Locht 44, Kerkraji, ■Opel KADETT 1600 D'^3-drs. kl. wit, 1e eig. '85'! _
toparck, Locht 44, Kerkrj,'
Opel KADETT 13 S c'!*
Royal, bwj. nov. '88, W*
40.000, schuifdak, giïjs*y
3-drs., Blaup. radio. . s
045-417046, na 19.00JiÜ||
Te k. Opel REKORD 20f.\'86, trekh., mr. mog. k
04498-54664. /;
Te k. Opel KADETT Ct\
van 1.2, '81, APK, 4--1
’3.800,-. Klein Gravel156, Kerkrade, 045-413»?;
Te k. RECORD combi..2slbwj. '84, vr.pr. ’ 7.9°^ t
Tel. 045-322625. J\
Te k. Opel ASCONA Jebwj.ll-'Bl. Koopje, tel. Ht
310256. A\
Te k. KADETT City, 4l
mooi, mcl. sp.velgen, T/
lers enz., ’3.000,-. Ke<V
derweg 84, Heerlen-M0' *berg. vt
EXCLUSIEVE Opel K_V
GSI Sedan, kl. rood-y
met., alle extra's met 'V
tierapport, bwj. '86, inr-y'
Rijnstraat 4, Beersdal slen, tel. 045-722366. ■
Opel REKORD 2.0 Eil
motor '84, 5-bak, i-Z^1’2.650,-. Na 16.00 "j'
Laanderstr. 85, Heerlen^; j
Te k. v. part. Opel KAO^,
1.3 S, kl. zwart, metdWjj
tra's, 1e eig., km.st. 60--^,
bwj.'Bs. Te bevr. Op df,»'
Bunder 33, Vaesrade-N^JOpel REKORD 2 E, l9i
prima staat, ’2.750,-. JJsei 46A, Heerlen, v
723142.
Opel COMMODORE 2*t
1979 op LPG, ’ 2.73
Kissel 46a, Heerlen, "1
723142. v|
Te k. OPEL Kadett i*9Jflbwj. 79, APK26-3-'9l-i

’ 1.750,-. Tel. 045-31_g7_ajj
Opel KADETT bwj- *90.000 km; Opel Kaden j
tomaat, bwj. '85, 40.000rI
Opel Kadett automaat 2.
'83, 56.000 km. Tel. 0*1 I
54656.
Te koop Opel KADET* -fl
ravan 1.2 S met LPG-J'86, APK 11-'9O, punjgïf,
pr.n.o.t.k. Tel. 0449034
Te koop Opel ASCONAj
L LPG, bwj. '80, metkl- °J,
rijdt perf., ideale vak-%.
04490-16524, na 12.g0.ft
Opel KADETT 1300 &J
blauw, 50.000 km.,
glas, sportvlg. recaro
eur, auto is in nieuwst- J
is kopen! Inr. mog*
258905, b.g.g. 22180g>^j
Te koop Opel KADETT L
bwj. '87, zeer mooi, '|rt j,
keur, toegest. 045-2Jj9gX
Te k. Opel ASCONA "p
'81, met nw. motor, f'aty
f 3.000,-. 045-25^
Steenbergstr. 7, Brujiggffi
Te k. voor liefh. Opf' -gJ
DETT, bwj.72, APK '’, i

’ 550,-. Tel. 045-229415^
Te k. Opel ASCONA 'M
bwj.'B3, APK gek., .yj

’ 5.900,-. Tel. 04490JVJ
Te k. Opel KADETT, bWW
met trekh. en APK, '* J
Tel. 045-410413. -#j
Te k. Opel REKORD lj\
4-drs, bwj. eind 79. ïé
’1.250,- Tel. 04450'^
bgg 3991.

Voor Piccolo's .
zie verder pagina °
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In regelingsverklaring fraaie toekomst voorspeld

De Maizière spreekt
DDR-volk moed in

Van onze correspondent
jIONN/BERLIJN - Dalende produktiecij-,ers, een groeiende werkloosheid, toenemen-'e problemen met de afzet, een enorm han-
delstekort en een bestuurlijke chaos. Dat is|e feitelijke toestand in de DDR, maar wiePonderdag de nieuwe minister-president Lo-

de Maizière in zijn eerste regerings-
,erklaring hoorde, waande zich in een ander

astberaden, verzoenend en zeer persoonlijk
*°hetste de 50-jarige CDU-politicus een?aaie toekomst in een verenigd Duitsland.?.et was fascinerend te horen hoe een man,!e bij de eenwording in feite bijna niets te""eden heeft, in het offensief ging.

het adres van de Westduitsers, wier her-"ügingseuforie al lang plaats heeft gemaakt
J*o-" de nuchtere vraag 'Wat gaat het ons kos-*n' zei De Maizière: „Laat de solidariteit vanL°rig jaar niet verdwijnen". En verder: „Wij
ebben 40 jaar de zware last van de verloren

ko^ oS gedragen. Voor ons was er geen Mars-,aUplan, wij moesten herstelbetalingen op-
fengen. We verwachten van jullie geen of-

J**s. wel solidariteit. De deling kan inder-
C^ad alleen door eerlijk delen worden over-w°hnen".

Volgens deDDR-leider hebben de 16 miljoen
Oostduitsers wel degelijk iets in te brengen.
„Ons land, onze mensen, onze vlijt, ons im-
provisatievermogen, onze waarden en onze
ervaringen met de Oosteuropese buren".
Niet als tweederangsburgers, maar als vol-
waardige partners willen de Oostduitsers de
weg naar de eenwording afleggen. De Maiziè-
re stippelde ook uit hoe deroute zal zijn. Na-
tuurlijk een vrije markteconomie, ontmante-
ling van de communistische commando-eco-
nomie en ruim baan voor het vrije onderne-
merschap, maar „de staat, als sterkste macht,
heeft de plicht op de bres te staan voor de
zwaksten".

Dus huurbescherming, recht op werk en de
prijzen pas vrij als de huidige voedselsubsi-
dieszijn omgezet in een compensatiesysteem
voor lage inkomens. En vanzelfsprekend de
D-mark, maar dan wel één op één. Voor de
enorme schulden van de bedrijven heeft hij
een andere oplossing: kwijtschelding voor de
particuliere ondernemers en de coöperaties
en halvering van de schulden voor de grote
VEB's, de Volks Eigen Bedrijven. Daarnaast
verlangt hij beschermende maatregelen voor
de kwetsbare industrie. Je moet maar lef
hebben als regeringsleider van een bijna fail-
liet land.

Aan het adres van de honderdduizenden
Westduitsers die menen dat ze nu hun eens
verloren gegane bezit in de DDR weer kun-
nen opeisen en daarmee voor een geweldige
onrust in de DDR hebben gezorgd, liet de
kleine advocaat een zacht, maar onvoorwaar-
delijk 'nee' horen.

Zijn anderhalf uur durende regeringsverkla-
ring bevatte een hele heldere boodschap: het
volk wil de vereniging, maar over de wijze
waarop zullen wij, namens dat volk, een ge-
ducht woordje meepraten. De Maizière staat
aan het hoofd van een hele brede coalitie,
maar wil zo mogelijk ook nog de kleine oppo-
sitie bestaande uit de vroegere buitenparle-
mentaire groepen en de communistische
PDS bij zijn beleid betrekken.

Zijn hartstochtelijke appèl voor sociale ge-
rechtigheid, solidariteit met de Derde We-
reld, zijn dank aan Michail Gorbatsjov, Va-
clek Havel, Lech Walesa, Hans Modrow, Hel-
mutKohl en Willy Brandt, waren er het be-
wijs van. Evenals de erkenning dat niet al-
leen de communisten, maar ook zijn CDU
schuld dragen voor het verleden.

„Het zijn maar weinigen geweest, die de
moed hebben gehad zich te verzetten. En het
zijn niet altijd de moedigen van toen, die nu
de bestraffing van anderen eisen. ledereen
moet zich afvragen of hij ofzij wel altijd juist
heeft gehandeld".
Lothar de Maizière heeft de Oostduitsers
weer een stuk zelfvertrouwen gegeven onder
het motto 'we zijn zo slecht nog niet. Hij
deed dit zo afgewogen dat hij zich verzekerd
weet van de steun van vrijwel alle 16 miljoen
arme Oostduitsers en dat zal nodigzijn als De
Maizière en zijn ministers gaan onderhande-
len met de vertegenwoordigers van 63 mil-
joenrijke Westduitsers. Dc laatste druppel-...

eerste vrije verkiezingen in Joegoslavische deelrepubiek na oorlog

Kroaten naar stembus
Vvan onze redactie buitenland

HAAG- Het separatisme
j. 't morgen de wind mee in

H, Joegoslavische federatie,
'ert- *n twee deelrepublieken
jj^ezingen worden gehou-
>A Op die dag houdt Kroatië
ty r het eerst na de Tweede
t. [pdoorlog vrije en demo-

parlementsverkie-
\J;en. In Slovenië, waar twee
s cl en eerder een democrati-L e coalitie de communisten

nederlaag
'leende, gaan de circa een
s^°en kiezers dan naar de
v^bus voor de tweede ronde

,g?h de presidentsverkiezin-

.i$ c
,sen kiezen de 3,4 miljoen Kroa-

\f kiezers de gemeenteraden en,
ti^i^e eerste ronde, twee van de
tt^g hamers in het parlement. Maan-

tt ornt de derde kamer aan de
IW.' Twee weken later gaan de
Vj,. Jen die boven de kiesdrempel
de t*even procent komen door naar

eede ronde.
■H viQriS e Kroatische democratie
fetg mir-g wel is, blijkt uit het feit
%h n van de 32 partijen die de al-
[ii*JtJccrschappij van de commu-
J^ ouder is dan één
■W, Tot dusver heeft Slovenië
! e* voortouw genomen in het
j**)ie ?h naar democratie en autono-
%h * heeft een aantal politieke
)\ eurs geboekt, zoals de omhel-

jlebr'an net Polit-ieke pluralisme en
iSwUlt met de federale Bond van
"_.r ürusten in Joegoslavië.
"Hijj de Kroaten leren snel: met
*ij nQerste vr-Je verkiezingen lopen
jtl. 8 maar twee weken achter op
! *^<?rderburen* De twee deelsta-
iVw* en nu hun politieke samen-'ng versterken.

Communisten
/^aHt|lCle rePublieken zal het erom
| 011 hoeveel macht de commu-j |W l -jUllen behouden nadat zij er-"\ g?ebben ingestemd die te delen.
jte-jQ oveense partij, inmiddels ora-■ '"W -^ tot Democratische Hervor-
SvuPartÜ' leed al b« de Parle-i °t.e Verkiezingen op 8 april een

! Niti rlaag tegen DEMOS* een
Set. e Van zes democratische par-

d Mi\\ d*maakt partijleider Milan Kv-
C°geri?e liberalisering in Slovenië
f J-H fi maakte, een goede kans op
ISdg?sidentschap. In de eersteli^r-n eg niJ 44 procent van de3^f-Si -n teëen 28 procent voor DE-._.^er i.der Joze Pucnik- Deze zou
her> v Unnen rekenen op de stem--3he eer.0r de twee kandidaten die in

3%et ronde afvielen.
J^al ndidaten zijn het er in ieder
»%et over eens dat Slovenië los]^er a

Van Joegoslavië. Kucan wilJH e^utonomie voor zijn land bin-
-I|'t_rstn lossere federatie, en pas inl^tste noodzaak afscheiding. Dat
y^tljv, 2let Pucnik liever vandaag
t "orgen gebeuren.

Spanningen
axuë s _
O^estr.en Slovenië, de economisch
jSfed^wikkelderepublieken van
t >sten e' hebben hunblik op het
l ?le is Igencht1gencht- De federale econo-|Nr d^n Puinhoop en verslechtert. FHin»^ nationalistische spannin-

' 'r^e rer. eü de federatie. De noorde-
'st °ot §üblleken wijten die aan de
'tj even J-^ische hegemonie', het■ oVeri an Servië om zijn wil aan■ ._.n°B t<ff Provincies en republie-
'o, Verw leggen* Dit heeft geleid tot
k erwla?,te burgeroorlog in het
ka°Vo » Albanese provincie

Va en, een economische blok-
öervië tegen Slovenië.

Waarnemers vrezen nu dat een an-
dere brandhaard zal ontvlammen
die uiteindelijk de federatie bij de
naden uiteen zal rijten: de histori-
sche vete tussen Servië en Kroatië.
Na het ontstaan van Joegoslavië in
1918 kwam die tot uiting in terreur-
aanslagen van Serviërs en Kroaten
op elkaar. De vete kwam tot een af-
schrikwekkend dieptepunt tijdens
de Tweede Wereldoorlog, toen het
fascistische 'Oestasja'-bewind in
Kroatië zeker 700.000 mensen af-

maakte, voor het merendeel joden,
zigeuners en Serviërs.
Met het groeiende Servische natio-
nalisme zijn deze littekens weer
opengehaald. In de Servische media
woedt een hetze tegen Kroatische
leiders, die uitgemaakt worden voor
'genocidale Oestasja's'. De Servi-
sche minderheid in Kroatië (13 pro-
cent van de bevolking) heeft on-
langs burgerwachten ingesteld te-
gen Kroatische extremisten, nadat
een Servische nationalist hun leider

Franjo Tudjman trachtte te ver-
moorden.

Campagne
Tudjmans Kroatische Democrati-
sche Unie (KDU) voert een luid-
ruchtige en, met steun van Kroaten
in het Westen, goed gefinancierde
campagne om 'het biologische af-
sterven van het Kroatische volk' te-
gen te gaan. Voor Tudjman, een
voormalige partisanengeneraal on-

" In Kroatië vin-
den morgen parle-
mentsverkiezingen
plaats, terwijl in
Slovenië de tweede
ronde van de presi-
dentsverkiezingen
wordt gehouden. In
de straten van
Ljubljana hangen
dan ook nog altijd
overal afbeeldingen
van de twee kandi-
daten Milan Kucan
en DEMOS-leider
JozePucnik. Partij-
leiderKucan
maakt, ojidanks de
forse nederlaag te-
gen de democrati-
sche coalitie twee
weken geleden, toch
nog een goede kans
op het president-
schap.

der Tito die zich bij massabijeen-
komsten laat omringen door een
haag van lijfwachten, is afscheiding
van de federatie niet genoeg. Kroa-
tië moet ook delen annexeren van
de buurrepubliek Bosnië-Herzego-
wina, waar zon 400.000 Kroaten wo-
nen, zei hij in februari op een KDU-
congres in Zagreb.
'Het bal der vampiers', noemde een
Servisch blad deze bijeenkomst. De
Kroatische Serviërs zijn doodsbe-
nauwd voor een wederopbloei van
het Kroatische fascisme, en hebben
zich achter de Servische Democrati-
sche Partij geschaard.
Vergeleken met het separatistische
programma van de KDU is dat van
de democratische oppositie tegen
de communisten nog gematigd.
Terwijl deKDU een totale breuk be-
pleit, wil de gematigde Coalitie voor
een Nationaal Akkoord, een coalitie
van liberalen, christen- en sociaal-
democraten, de 'Kroatische Lente'
van 1971 doen herleven. Daaraan
kwam een einde toen de toenmalige
partijleiders Miko Tripalo en Savka
Dabcevic-Kucar werden weggezui-
verd. Nu leiden zij de Coalitie, die
een lossere federatie bepleit met
meer autonomie voor Kroatië,

Onderdrukking
De 3,4 miljoen kiezers zullen de on-
derdrukking van de Kroatische len-
te morgen nog niet zijn vergeten, en
dat zal de communisten zeker op-
breken. Hun breuk met de federale
partij en wedergeboorte als Demo-
cratische Veranderingspartij in ja-
nuari is voor veel Kroaten nog te
vers om overtuigend te zijn. Boven-
dien haalt hun leider Ivica Racan
het in populariteit niet bij zijn Slo-
veense collega Kucan.
Maar wie in Kroatië de beste kaar-
ten in handen heeft, is nog niet te
zeggen. Opiniepeilingen spreken el-
kaar tegen, terwijl eenderde van de
kiezers nog geen keuze heeft ge-
maakt.
Morgen zal de centrale regering in
Belgrado duidelijk zijn met welke
president zij in Slovenië te maken
zal hebben. Wie dat inKroatië wordt
zal het nieuw gekozen parlement
moeten uitmaken. Daar moeten de
partijen het ook eens worden over
een regering, voordat de nationalis-
tische spanningen verder oplopen.

Van onze correspondent
Fran^ois Mitterrand en Helmut Kohl hebben (opnieuw) de
handen ineengeslagen. Samen willen zij dat de Europese
kar in een hogere versnelling gaat rijden. En tegelijk moet
de eindstreep een stuk dichterbij komen, zodatde tocht eer-
der voorbij is. Die tocht is de omvormingvan de Europese
Gemeenschap tot een echte economische en monetaire
unie, en tevens tot een politieke eenheid. Dat proces zal de
twaalf de komende drie jaar tot in het diepst van hun poli-
tieke bestaan bezighouden en veranderen.

Franse president roor 'veiligheidspoot '

Mitterrand en Kohl
willen eenwording
van Europa sneller

BRUbön;--. - in een verklaring
stelden de Franse president en
de bondskanselier donderdag
dat die Europese eenwording
nog sneller moet gaan dan al was
afgesproken. Niet in 1995 of 1994,
maar al op 1 januari 1993 moet de
Europese unie een feit zijn.

De twee willen dat de Europese
regeringsleiders op hun extra
top van eind volgende week in
Dublin besluiten het tempo te
verhogen. De veranderingen in
de rest van Europa gaan zo snel,
dat de EG-landen daar niet bij
kunnen achterblijven, vinden zij.
In december van dit jaar begint
de speciale regeringsconferentie
die de omvorming tot een econo-
mische en monetaire unie
(EMU), met een gemeenschappe-
lijk monetair beleid, een centrale
Europese bank en op den duur
een Europese munt moet voor-
bereiden.

Controle
Maar daar mag het niet bij blij-
ven. Die EMU betekent dat de
twaalf meer bevoegdheden aan
Brussel en die Eurobank moeten
overdragen. Men is het erover
eens dat dat alleen maar kan als
ook de democratische controle
op dat Brussel wordt vergroot.
Daarom wordt er voor gepleitom
naast de EMU-conferentie een
aparte conferentie te houden
over wat de Europese Politieke
Unie heet. En nu willen Mitter-
rand en Kohl dat die tegelijk met
de monetaire unie in 1993 zijn be-
slag krijgt.
Het gaat daarbij volgens de ver-
klaring van de twee niet alleen
om het vergroten van de rol van
de Europese Commissie en van
de macht van het Europees Par-
lement, maar ook om meer sa-
menwerking tussen de twaalf op
buitenlands-politiek terrein.
De meeste EG-landen, op vooral
de Britten na, zijn het daarmee
wel eens. Nu al spreken de twaalf
in de Europese Politieke Samen-
werking (EPS) gezamenlijke
standpunten af over alle wereld-
problemen, van het Midden-Oos-
ten via Zuid-Afrika tot Litou-
wen.
Maar die EPS is geen echte EG-
instelling, maar een los overleg-
orgaan van de lidstaten. Daarin
moet verandering komen, vindt
men. De EG-landen kunnen niet
economisch integreren, zonder
ook op het punt van de buiten-
landse politiek één te worden.

Veiligheid
Maar Mitterrand en Kohl willen
verder gaan. Zij stellen dat de EG
in de toekomst ook een eigen vei-
ligheidspolitiek moet kunnen
voeren. En daarmee gooien zij de
knuppel in het hoenderhok.
Want die mening is in de EG
zacht gezegd omstreden.

"Vooral de Fransen willen al jaren
dat de EG zich ook met defensie-
en veiligheidsvraagstukken gaat
bezighouden, iets wat op grond
van het EG-verdrag uit 1957 uit-
drukkelijk niet tot de taken van
de Gemeenschap hoort.
Een Europese veiligheidspoli-
tiek werd gezien als aantasting
van de NAVO, het westerse mili- .
taire bondgenootschap, waarin ,
behalve lerland alle EG-landen
zitten. De EG moest zich met de
economische eenheid bezighou-
den, de NAVO was er voor de de- ■fensie.

Maar door de veranderingen in -Oost-Europa is veel veranderd.
De rol van de NAVO is door het
wegvallen van de dreiging uitge-
hold. Er wordt gesproken over
nieuwe, 'paneuropese' veilig-
heidsstructuren, waarin ook de
Oosteuropeanen deelnemen.

Stem
De Fransen willen dat het Euro- .
pese geluid een eigen stem
krijgt, bijvoorbeeld in de Confe- ,
rentie over Veiligheid en Samen-
werking in Europa (CVSE), die 1de basis voor de paneuropese
veiligheidstructuur zou kunner !
vormen.
Ook wordt al gesprokenover hel i
opheffen van de Westeuropese ;

'Unie, het enige Europese defen ]
siegenootschap, dat echter volle
dig door de NAVO is onderge
sneeuwd. Pogingen om de WEL"
nieuw leven in te blazen hebber I
weinig resultaat gehad.
De WEU, waarvan alleen EG-lan 'den (de Benelux, Frankrijk
Duitsland, Italië, Engeland, Por
tugal en Spanje) lid zijn, zot -goed in de EG kunnen opgaar
als die een veiligheidspoot heeft
De militaire tak van de WEU be j
staat toch al niet.

Nederland
Nederland staat niet afwijzend
tegenover deze gedachten. Mi
nister van buitenlandse zaker-1
Van den Broek zei onlangs al dal
de taak van de WEU eigenlijk ir "de EPS thuishoort. In hem heefl
Mitterrand in elk geval geen te "
genstander.
Maar of het zo snel gaat als dt 'Franse en Duitse leiders willen
moet worden betwijfeld. Het uit-
breidenvan taken en bevoegdhe- 1
den van de Europese Commissie. 1
en het Europarlement kan nog'-wel en marge van de EMU-dis- ■cussie worden geregeld.
Maar een zo fundamentele verari- ~
dering als het opstellen van een
EG-veiligheidsbeleid vergt eerst"
een grondige bezinning op de ta-
ken van bestaande organisaties *als NAVO, Westeuropese Unie
en CVSE. Twee jaar lijken daar,",
te kort voor.

hans de bruijn 3

Zaterdag 21 april 1990 "7
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Auto's

Opel
Opel KADETT stationcar 1.6
diesel, 10-'B7, bl.met., 1e
eigen. 78.000 km, verk. Abs
nw.st., ’ 13.750,-. Tel. 045-
-427827
Opel KADETT HB 1.3 S,
schadevrij, blauwmet., bwj.
'81, ’ 3.900,-. 045-721660.
Opel KADETT 1.2 S Station,
bwj. '80, pr. ’2.450,-. Tel.
045-425253.
Te k. Opel KADETT station-
en 1,6 D, bwj. nov.'Bs,. ’ 11.750,-. 045-222556.
Opel OMEGA 20 I GLS, au-

" tomaat, km. st. 55.000, bwj.
'87. Tel. 04746-3315.

Peugeot
Waanzinnig

Winst weekend
Peugeot

205 GR 1.4
1984

65.300 km
van ’ 11.450,- voor

’ 9.950,-
-autobedrijf

Harry Schobben
Tegelstraat 3, Brunssum
i 045-250675.
Te k. PEUGEOT 305 GLS,

ibwj. 10-'BO, APK 04-'9l, i.g.
st., ’ 950,-. 045-740817
Te k. PEUGEOT 205 (1.1)
Accent, kl. rood, 2V2 jr. oud,
(mod.'BB), km.st. 32.000, vr.; pr. ’ 12.700,-. 045-751131

;PEUGEOT 504 Fam. diesel,
1980, tel. 04759-1028.
Te k. van part. PEUGEOT

" 305 GLD 1905 CC, bwj. 11--; '84, APK 4-'9l, in nw.st.,

’ 6.900,-. Tel. 04490-15937
PEUGEOT 205 1.1 Accent
bwj. 10-'B7, km.st. 34.000,
boekje aanw., ANWB keur.
toegest. ’ 12.750,-. 045-
-228469.
PEUGEOT 309 XE Allure,
kl. blauw, '88, perfecte st.
Autoparck, Locht 44,
Kerkrade.
Te koop PEUGEOT 104 GL
bwj.'Bo, ’1.100,-, tel.

■04492-5167.
Peugeot 15 diesel bus geel
kent., 10 pers. 1986,

’ 11.950,-. Rockmart Kissel
46A, Heerlen, 045-723142.
Te k. PEUGEOT 205 XE jr.,
10-'B6, 64.000 km.,

! ’ 10.000,-. Tel. 045-754063
IPEUGEOT 305 GLS, bwj.

80, APK 4-'9l, i.g.st., pr.n.
;o.t. Tel. 045-318235.
PEUGEOT 305 GR, station-
car, 7-'B6, LPG, onderbouw,
71.000 km, 5-bak,
’'11.500,-04906-1387.
Tek. PEUGEOT 505 Select,
bwj. mei '85, met trekh. en
spoiler, i.z.g.st. 04490-
-48121.
PEUGEOT 505 GL 2.0, 6-
86, LPG, schuifd., 88.000
km, ’ 10.950,- 04906-1387.

Porsche
PORSCHE 924 met Targa-
dak, zwartmetallic, bwj. 77,
in nw. st., pr. ’ 12.500,-. Tel.
045-325144.
Tek. PORSCHE 911, coupé
veel extra's, verl. en leren
bekleding. 045-325955.
Te k. PORSCHE 911 Targa,
bwj.74, i.z.g.st., nw. motor,
kl. wit, vr.pr. ’ 26.500,-. Tel.
04492-3582.

Renault
RENAULT 5 Alpine, bwj. 11-
-79, opknapper! t.e.a.b.
Hunsstr. 54, Übachsberg na
13 uur.
RENAULT 5 Super nieuw
mod. First uitv. bwj. '87, APK
'91, ’ 10.500,-. 045-228469
Te k. RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken, 1980, kl. wit,
km. 80.000, in goede staat,
vraagprijs ’1.550,-. In de
Meigraaf 19, Schinveld, tel.
045-257213.

/ AUTO
SERVICE

Alle service-beurten
in vakkundige handen?

045-724200
«INAII-T AAl I.'AAU I AM.€,Arno
ttn mmti'mf mmm Bmrtêtmtijkm tmrvkm!

Beersdalweg 97
RENAULT 5 TL '81, APK,
trekh., zeer zuinig, ’ 1.000,-
Tel. 045-713883.
Te k. RENAULT 5 TL i.z.g.
st. bwj.'Bl, APK 4-'9l, vr.pr.

’ 1.850,-. 045-415460.
RENAULT 4 GTL, '83, APK
1-'9l, RDW, zuinig, vr.pr.
’2.950,-. Tel. 045-319328.
RENAULT 11 1400 goud-
met. 1e eig., 56.000 km. '86.
Autoparck, Locht 44, Kerk-
rade.
RENAULT 4F6, bestel, 1985

’ 2.750,-. Kissel 46A, Heer-
len, 045-723142.
Te k. RENAULT 5 TL, 1986,
60.000 km., 1e eigen.,

’ 9.500,-. Tel. 045-255784.
RENAULT Expres 1.6 diesel
combi, febr.'9o, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-225641
Te k. RENAULT 5 TS, bwj.
'80, APK 1-'9l, vr.pr.
’1.200,-. 04454-1259.
RENAULT Nevada GTS,'
familiare stationcar, 6-'B7,
wit, comfortpakket, 61.000
km, ’ 19.950,-. 04906-1387

Rover
ROVER 213 S wit, bwj. '88,
18.000 km, ’ 20.000,-. Past.
Huppertzstr. 29, Landgraaf.

Saab

Saab 900 T 4-drs. '88
Saab 900 C 5-drs. '88
Saab 900 C 3-drs. '87
Saab 900 C 4-drs. '87
Saab 900 C 4-drs. '86
Saab 900 T 4-drs. '85
Saab 900 T 5-drs. '85

Saab 90 2-drs. '87
Saab 90 2-drs. '86

Stuk voor stuk
Saab select auto's

Dat betekent bij Kompier
2 jaar garantie,

een brok vertrouwen
Kompier B.V.

Een begrip in Saab
Akerstraat 150, Heerlen.

045-717755.
Te k. SAAB 900 i, 5-'B4,
99.000 km, zilvermet.,
stuur- en rembekr. airco,
radio, div. access. pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-242378
SAAB 900 GLS, Sedan 9-
86, LPG, 5-bak, 107.000
km, f 13.950.-. 04906-1387

Simca
Te koop Simca TALBOT,
bwj. '82, vr.pr. ’600,-. Tel.
045-325895.

Skoda
Te k. SKODA 120 L, bwj.
mei '84, i.pr.st., pr. ’ 2.750,-
Tel. 045-417023.
Te k. SKODA 105 L, 1985,
64.000 km., in nw.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-310098

/ TOP
OCCASION

Een gebruikte auto kopen
met 1 jaar
garantie!

O"
045-724200
KENAU!! All I,|URUS(,£\_Arno%JWHEERLEN
Hef pJelimr van ptrioonlijke lervwe.'

Beersdalweg 97
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Subaru

SHOW t/m 21 april bij Autobedrijf

Eussen
al 10 jaar officieel dealer.

Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.
SUBARU Mini Jumbo M7O- SUBARU Mini Jumbo High-
SDX, mei '89, 6.500 km ver- roof, geel kent., 1985,
br. 1:19, ’ 11.000,-. Genkstr ’5.750,-, Kissel 46A, Heer-
-15 Geleen. 04490-53204. . len, 045-723142.
SUBARU busje ElO, geel- Piccolo's in het Limburgs
kent., 7 pers., veel extra's, Dagblad zijn groot in RE-
bwj. '88. Tel. 045-713774. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Suzuki
Te k. leuke SUZUKI Alto FX, SUZUKI busje grijsmetallic,
bwj. '82, 4-drs., grijsmet. bwj. '82. Steeg 33, Stem.
Bernardstr. 12, Munsterge-
'een. Talbot
ilk B4UZa^K^Aw° 3fdS S7SOWi- Talbot SUNBEAM 1.6 Ti
Inr evenf 045 453572 '"" fg°rt- veel extra's' bw-'80'mr. event. U45 45,-S/v. ApK 4_.gl y ll5O. Te*Te k. SUZUKI Jeep soft-top, 045-714570
’'M2' inrWn^'iß^St- Te koop Talbot Samba CA-’ 6.950,-mr. 045-316940 BRIOLET, bwj. '83, weg. au-
Te k. Suzuki JEEP L 410, to v.d. zaak. Div. extra's,
'83, div. extra's. Parmentier- ’ 13.000,-. Tel. 045-353475
4i0504nHae?8rieunur ,eL 045" Talbot SIMCA 1308 GLS410004 na 18 uuf- bwj. '80, APK 4-'9l, i.g.st.,Te k. Suzuki ALTO bwj. '82, ’850,-. Tel. 04490-31770.
ÏmPwi r£P

nAR aJ^II' Te k- Talbot RANCHO, bwj.L 1600'uu? " °45-440339' '79, APK tot 1991, i.z g.st,na 16.00 uur. vr.pr ’ 2.450,-. 045-230367
Te koop Suzuki JEEP, lang, Te k. TALBOT 1510 GLSsoft-top, bwj. '87, veel ac- bwj. '82, 1e eig., 5-bak,cess., pr. ’17.000,-. Tel. electr. ramen. Zeishof 35,
045-254801. Heerlen, 045-410530.
■

Toyota
Te k. mooie Toyota Tercel Te koop Toyota CELICA ST
AUTOMATIC, m. '81, Bern- 1600 bwj. '78, ’ 1.000,-. Tel.
hardstr.l2, Munstergeleen. 04490-47437.
Te k. TOYOTA Carinna bwj. Toyota COROLLA 1.3 DX
'82, diesel, in prima staat. HB, bwj. '85, rood 53.000
Tel. 04498-53575/59351. km, ’ 11.000,-. 045-459788
TOYOTA Celica 16 ST, nw. Te koop Toyota COROLLA,
mod., eind '82, als nw., 3-drs., HB, i.z.g.st., bwj. '87,
’6.950,-, mr. evt. 045- rood. Tel. 045-318972.
31694°- Te koop Toyota COROLLA
Te k. TOYOTA Celica bwj. 4-drs. diesel De Luxe, in nw.
'76, APK mrt.'9l, vr.pr. st., APK 4-'9l, met trekh.,

’ 1.300,-. Tel. 045-225048. bwj. '83, met nw. motor, rek.
Toyota CELICA ST nw. mo- *J%2, _?_■&■ 'f 4-250-'; Tel-
del, wit, perf. cond. '87. Au- 045-2218523.
toparck, Locht 44, Kerkrade. Toyota STARLET 1.3 DX
TOYOTA Tpiir*. <*.t h«.i ro bwj.'B4, lichtblauw, sportw.,ISart°T4c.lfhulfdak'Wdf 4 'T' ba"de

t
n '. 75°°° km'race-veloen br banden v. auto IS ccX 'n orde, zienrace velgen, Dr banden v jsk , ’6.900,--pr. ’6.750,-, na 17.00 uur n4*.-2*.aqn<-, hnn po-innn

045-229310 b.g.g. 224225 ____________°______________________L
Toyota COROLLA sedan I°SJ?Y?JfJ*Tk?'tt&&& met'9roen- T6L nw-' &SX.?U&&045 MdlJ^: na 17.00 uur.

SB3TLyPGaSS,. Wi L\biïpr. / 4.850,-,te..04492-5239 s8 "W/ffe"!; '^Weg. sterfgeval te k. TOYO- 04490-70088.
TA Corolla 1.3 DX, 3-drs., Te k. Toyota STARLET spe-
bwj. '86, i.z.g.st., km.st. cial, bwj. '83, ’4.950,-. Au-
-26.000. Jozefstr. 1, Übachs- tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
berg. Tel. 045-751366. Schinnen, 04493-2211.

Volkswagen
Te k. VW DERBY '81, tev. Te koop VW GOLF 1600,
Suzuki Jeep met 5 ver- bwj. '84, GTI-look, prachtige
chroomde velgen '80, op- auto. Nieuwstr. 53, Schan-
knapper. Rector Nelissenstr. delen-Heerlen. 045-724096
37, Hoensbroek. Te k gevraagd: TREKHAAK
Te koop VW SCIROCCO voor VW Golf diesel, nieuw
GT i.z.g.st. bwj. '78. Tel. model. Tel. 045-258518.
045-751094. Te koop VW GOLF Scorpion
Te k. VESPA Ciao met ster- mooi en goed onderhouden,
wielen, 5 mnd. oud, pr. met alle extra's zoals: schuif/

’ 950,-. Tel. 04490-28524. kanteldak, br. band., uitgeb.,
Oldtimer KHARMANNGHIA jw-PStoelen. mooi interieur
1600 L, bwj. '68, vr.pr. KL zwart bwl- t. 83. Moet
’6.500,-. Tel' 045-251932, ns, 7 "*Ulzin?zaterd. tot 19 u. Op werkda- 3^' Fr fJa 6"''' TeL
gen tot 17 u 04457-2312 na 18.00 uur.
Weg. omst.heden zeer GOLF 1100 bwj. '78,
mooie GOLF C 1.6 te k., 0 km'
bwj. '86, 1e eig. Heigank 13! / 1-450.-045-720951.
Landgraaf (Nieuwenhagen). VW POLO APK 4-'9l, i.z.g.
Te koop GOLF Diesel 1.6, & _!*__*£ Heemskerkstr.
bwj. 7-'B6, 1e eig., vr.pr! 66, Hrl. Meezenbroek.

’ 15.750,-. Tel. 04404-1888 VW GOLF Diesel 1.6 CL '87,
Te k. VW PASSAT, diesel, j" abs. "LWi'o vIÓ "."l'
bwj.79, i.z.g.st., APK 4-'9l, Ü&ll?*®- f 13-750'-'

,nl
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-726008 "4Q-455/VB.

Volkswagen PASSAT Die- " t
G°LF D' bwj. 2-'Bl,

sei, '80; Volkswagen Golf tot 9|. 9roenmet vrpr
Diesel, 81-79-78 Tel / 5-500,-- Tel. 045-223286.
04759-1028 VW GOLF 1.8 Miljonair, bwj.
-r i ,-,~., ._ ._" c u ,m„ '89, km.st. 15.000, i.z.g.st.T^??LFIJ 6S',bW)' 9?9 Tel. 045-417081.uitst. lakwerk, vele extras,
GTS-velg., pr.n.o.t.k. Strijt- VW GOLF i.z.g.st. sportvel-
hagenstr. 7, Voerendaal. 9en, sunroof, enz. zilvermet.

■ am,-/-.* e-,- -j_ r. 7^T vr*Pr- ’ 3.750,-. Smaragdstr.VW GOLF Caddy Diesel 86; 3Q Muschemk)-Hrl. M
VW Pick-up, dubb. cabine
78; Ford D-0910 marktver- Te koop gevr. VW KEVER
koopwagen, 78. Kissel 42, 1200; VW Polo bwj.'Bl,'B4.
Heerlen _ Tel. 045-413955.
Te k. VW GOLF 1600 Avan- Te k- Yw GOIrF,9- "*!■ '**"ce, extra uitv., bwj. sept. '87, *'fUI bei9e* APK-gek. Tel.
kl. zwart, met kat., km.st 04490-14684.
67.000, pr ’16.900,-. Tel. GOLF GTI 4-'9l, div. extra's
04454-3293. ’ 2.950,-. Tel. 045-322619

Te koop VW POLO Pointer
1300 CC bwj. '86, 6.200 km,

kl. d.rood. 045-455966.
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj.'B4, 5-versn., kl. blauw,
tel. 04490-32334.
Te koop VW KEVER type
1300, APK 13-3-'9l, kl.
rood, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 04498-54319
Te k. CHIROCCO TS, bwj.
74, opknapper, pr. ’850,-.
Tel. 04951-32617.
VW SCIROCCO automatic,
nw. model, '81. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Tek. VWGOLF 1.6 GT-uitv.
bwj.'B4, pim. 75.000 km. Kl.
grijsmetal. alu. velg. orig.
schuifd. Vr.pr. ’ 12.500,- tel.
04490-28976/04492-2365.
Tek. VWGOLF 1.6 benzine
kl. blauwmetal., bwj. '82,
sportv. Pirelli, puntgaaf, vr.
pr. ’ 6.900,-. 045-464618.
Te k. VW GOLF, kl. oranje,
bwj.'79, APK t/m 30-5-'9l,
pr. ’ 2.500,-. Te bevr. 045-
-214784.
VW GOLF diesel bwj.'79, vr.
pr. ’2.500,-, tel. 04490-
-48801.
Te k. VW GOLF, type '78,
goede banden, radio-cass.,
APK 11-'9O, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 04492-1436.
VW KEVER cabriolet a.nw.
Speedster ’13.000,-. Tel.
045-463754 of 452369.
Tek. VW JETTA 1600, die-
sel, bwj. '87, in nw.st., km.st.
79.000. Tel. 045-452179.
Weg. vertrek buitenland VW
GOLF Avance 1300cc, bwj.
'87, 45.000 km., donk. grijs-
met., sportstoelen, sport-
stuur, ’15.000,-. Tel. 043-
-642173 Of 648278.
VW GOLF GTS rondom
lichte blikschade, met gas,
pr. ’ 9.500,-, bwj. '86. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
VW DERBY, type S, m.'B2,
APK '91, blauw-met.,
Lampisteriestr. 2, Hoens-
broek^
GOLF diesel eind '79, APK
4-'9l, i.st.v.nw. Tel. 045-
-228283.
Zwarte GOLF GTI '78, mooi
en snel, APK, sportv.,
’4.600,-. 04490-40541.
Tek. VWGOLF 1.6, bwj.'B2,
zeer sport., zoekt nieuw
baasje. Pr.n.o.t.k., mr. mog.
Tel. 04454-5086.
VW PASSAT diesel, 8-'B6,
wit, 5-drs. 105.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. VW JETTA, bwj.'Bl,
nw.band., i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Koopje, tel. 045-310256.
Te koop GOLF S, '78, APK
4-'9l. vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-220931.
Te k. aang. VW KEVER, geh
gerest., bwj. '73; VW Kever,
opknapper, bwj. '72; VW
Scirocco, bwj. '76. Te bevr.
04405-1729/04406-12233.
VW Golf LS autom. '80,
58.000 km. ’4.250,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
VW GOLF, 1600 sprinter,
bwj. 1980, APK gek., pr.n.o.
t.k., De Kissel 29, Heerlen.
045-725102.
Te k. GOLF 18i, autom., bwj.
'89, kl. blauwmet., stuurbekr
sportvelgen, en kat., km.st.
2.900, ANWB keuringsrap.
pr.n.o.t.k. mr. mog. 043-
-436920 na 17.00 uur.
Te k. Volkswagen GOLF
GTI, bwj.79, APK tot'9l. Vr.
pr. ’4.750,-, inr.mog. Tel.
04490-24341.
VW GOLF GTI, bwj. '80, in
pr.staat, kleur zwart. Tel.
04759-1028.
VW PASSAT Diesel, '80;
VW Golf Diesel '81-79-78.
Tel. 04759-1028.
Te koop VW PASSAT LS
bwj. '81, pr. ’3.750,-. Tel.
043-219681.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83,
zeldzaam mooi, vr.pr.

’ 9.950,-. Tel. 045-417211.
Te k. KEVER Speedster ca-
briolet, bwj.7l, i.g.st., pr.n.
o.t.k. Oude molenweg 255,
Heerlen.

Volvo

Volvo
360 / 2Liter, injectie, sedan,
wit, bwj. 11-'B7, 40.000 km.,

in nw.st. pr. ’19.000,-.
Tel. 045-226450

Te k. VOLVO 340 autom.,
vaste pr. ’ 1.500,-.Nieuwstr.
101, Hoensbroek.
Te k. VOLVO 445 DL, kat. Kl
wit, bwj. '89, van volvo-me
dewerker. Pas. Sandersstr.
10, Swalmen. 04740-3724.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O, vr.pr. ’ 6.500,-. Tel.
045-271835.
Te k. VOLVO 340 diesl bwj.
'85, veel extra's, i.z.g.st., vr.
pr. ’8.250,-. Tel. 04498-
-51957.
VOLVO 340 automaat, m.
'87, 40.000 km, in st.v.nw,
gunstige pr. 04490-34411.
Weg. omstandigh. te k.
VOLVO 343 DL, bwj. '81,
km.st. 89.000. Tel. 045-
-214035. 'VOLVO 360 2.0 bwj. 5-'B4,
met trekh. en LPG, vr.pr.
’8.000,-. Tel. 043-616431
b.g.g. 612858.
Te k. VOLVO 240 GL Turbo
bwj. '83, APK 3-'9l, kl. bor-
deauxrood, km.st. 143.000,
vr.pr. ’ 11.000,-. Tel. 045-
-211628 Of 045-724286.
VOLVO 440 GL, kl. rood,
bwj. 6-'B9, div. ace, te aanv.
6-'9O. Tel. 045-270314, na
17.00 uur.
Supermooie VOLVO 244 GL
1e eig. 130.000 km, '82. Au-
toparek, Locht 44, Kerkrade.
Te k. VOLVO 360, inj., bwk
'87, 5-drs., kl. wit, 59.000
km, ’ 15.900,-. 045-220733

VOLVO 340 DL '87, 37.000
km, veel extra's; Volvo 340
1.7 sedan, grijsmet. '86. Au-
toparek, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 360 GLS sedan '85,
groenmet., trekh., open dak,

’ 12.500,-. 045-415694.
Te k. VOLVO 440 GL kl.
blauw, bwj. 6-'B9, km.st.
14.500, pr. ’25.500,-. Tel.
045-255300.
VOLVO 340 DL, 4-drs., se-
dan, div. access., bwj. mei
'87, get. glas, APK gek., 2
nw. banden, pr. ’ 16.000,-.
Tel. 045-318494.

Te k. VOLVO 340 DL, 5-bak
metalliclak, bwj. '87, 30.000
km. Tel. 04451-1718.
VOLVO 740 GL, bwj. '86,
80.000 km, met schuifdak
en elect. ramen; Volvo 66,
bwj. '81. Tel. 04498-54656.
VOLVO 360 GLTi, bwj.'Bs,
kl. rood, met veel extra's o.a;
airco en spoilers. Van volvo-
medew. Tel. 045-243193
VOLVO 340 Luxe aut. 3-drs.
bwj. 4-'B7, rood, 1e lak,
schadevrij, in st.v.hagelnw.,
zeldz. m., ’9.950,- m. re-
cent keur.rapp. 043-254462

Diversen

Profiteer nu!!!
KARCHER HD 595

Hogedrukreiniger, 500 Itr./uur, 100 bar.
Compleet met hogedrukslang 10 mtr., spuitlans,
wasborstel, reinigingsmiddel en wandconsole.

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Seconda-Mano.
Pr. Christinalaan 9, Bunde.

Tel. 043-640425.
Div. Fiat 500, plusm. 40 st.
A.R. Giulia 1300 TE, 1968.
A.R. Giulia 1300 TE, 1970.

Lancia Flavia coupé 1.8, 1966.
Lancia Fulvia coupé, 1970.

Lancia Fulvia Berlina, 1972.
Lancia Bèta coupé, 1976.
2x VW Kever 1303, 1972.

FiatXl.9, 1979.
Peugeot 204, 1986.

Jos Bogman Specials
Escort Ghia 1400

4-drs., blauwmetallic, 1988, 8029 km.
Escort 1600 i

3-drs. 1989 (vele extra's) 14.000 km., rediarfei'-red
Ford Fiësta 1600 i

3-drs. XR2 i, 1989, zwart, 7578 km
Citroen BK 14 RE
4-drs., 1987, 52.990 km, wit

Mitsubishi Galant 2.0 GLS i
1988, zilvermetallic

Hamstraat 70, 6465 AG Kerkrade. Tel. 045-423030.

Kunt U rekenen???
10% korting

Op al onze gebruikte auto's
Panda 34 wit 1986
Panda 750CL, donkerrood, 15.000km!!! 1987
Panda 750CL, wit en striping 1988
Panda 45 CL, blauw 1986
Panda 1000CL, grijsmet. en wit 1988
Fiat Uno 45 diversevanaf 1984
Fiat Uno 45 super groenmet 1987
Fiat Uno 60 super diverse vanaf 1985
Fiat Uno 70 super grijsmet 1984
Fiat Uno 75 SX iE blauwmet 1988
Ritmo 60 L, 5-drs, LPG, blauw 1985
Citroen AX 1.0 E rood 1988
Citroen BK, beige 1983
Citroen 2 CV6 transat, wit en striping 1984
Mazda 3231.5 GT donkergrijsmet 1982
Mitsubishi Colt 1.2 GLblauw 1985
Peugeot 205GTI, wit 1984

Bovaggarantie - Inruil - Fianciering
Fiat Creusen Heerlen

Op ons kunt U rekenen!!!
Parallelweg 34. Tel. 045-742121

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat 1973
Mercedes 260 E, alle extra's, SECLook 1987
Mercedes 200Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 1987
Porsche 911 Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977
AlfaRomeo Spider, zomer-winterkap 1979
Mazda RX 7Sport, 1e eig., unieke conditie :. 1980
Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
Opel Kadett 13 S GT, pakket spec. uitvoering 1987
Opel Manta 9TE 1800, goudmetallic 1984
Honda Prelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW 318 i, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW 318, metLPG, kleur blauw 1985
Toyota Camry Turbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

* Keuze uit pim. 75 mooie occasions
* 100% financiering mogelijk

* Inruil alle merken
* 3 mnd volledige garantie vanaf ’ 10.000,-

-" Autoparck Kerkrade, Locht 44. Tel. 045-426424.

merk bwj km.st.
Nissan Prairie 2.0 4WD wit 1988 30.000
Nissan Bluebird 2.0LX sedan petrolmet.. 1986 74.000
Nissan Micra 1.0DX blauwmet. april 1986 53.500
Nissan Micra 1.0GL 5-drs. zilver, mei 1987 40.000
Nissan Micra 1.0DX blauw, jan 1987 30.000
Nissan Micra 1.0 Trend,rood, sept 1987 52.000
Nissan Micra 1.0 DXrood, mei 1987 36.000
Nissan Micra 1.0SDX wit, nov 1986 36.000
Nissan Stanza 1.6SGL groenmet., jan.... 1985 44.000
Nissan Sunny 1704Diesel blauw, jan 1983 140.000
Nissan Sunny Coupé SGX antraciet 1987 18.500
Austin Metro L beige, mei 1982 55.000
Lada 2105 GLwit, juli 1984 50.000
Mazda 626 1.64-drs. beige, mei 1980 145.000
Mitsubishi Celeste 1600 ST zilver, maart. 1980 131.000
Opel GMKadett 1.2 5-drs. 5-bakblauw ... 1987 45.000
Seat Ibiza 1.2GLwit, april 1987 36.000
Subaru Mini Jumbo SDX rood, jan 1987 23.000
Toyota Starlet 1.3 DX autom., zilver, mei. 1985 56.000
VW Golf GTI 3-drs. rookzilver, jan 1986 103.000
Mazda 626 1.6 HB brons 96.000

Autobedrijf Jurgen
Langheckweg 40, Kerkrade. Tel. 045-452570.

Opel Kadett 1.2LSbwj.'B7,s-drs, leeig ’ 13.350,-
Ford Siërra 1.6CL bwj.'B7le eig ’ 15.750,-
Opel Ascona 1.6LS'B7l eeig ’ 13.250,-
Mercedes 200D '80 st.bekr. schuifd. zeer mooi . ’ 7.250,-- 045-255784.
Te koop gevraagd AUTO'S INKOOP goede auto's, cont.
vanaf 1980. Garage geld. Joosten, Scharnerweg
Schaepkens. 04405-2896. 3, Maastricht. 043-634978.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor Te koop gevr. auto, AUTO-
Uw AUTO, schade of defect MAAT, 1400-1600, jonger
geen bezwaar. Tel. 045- dan '85. Tel. 04749-5040 na
723076 of 727742. 19.00 uur.

Eerste klas occasions
Grasbroekerweg 28, Heerlen. Tel. 045-722463.

Peugeot 2051.4 5-versn. schuifdak 1987
RenaultRl95-drs. electr. schuifd. nw 1989
Opel Kadett 1.3 5-drs. rood 1986
Opel Corsa GR groenmet. 3-drs 1984
Citroen BK 1.4E 5-versn 1984
Fiat Uno 45 sportief, spec. uitv 1986
Ford Escort XR3-1600orig„ techn. 100% 1982

(bij Makado)

Eerste klas
inruilauto's!
Nu scherp
geprijsd!

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Merc. 200 D veel ace. '85

BMW 316i4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

Hyundai Pony 1.5 GL '88
Nissan Sunny 1.5 SLX '87

VW Golf Manhattan '89
Ford Scorpio 2.8iGL '87

Honda Integra '86
Opel Corsa 12 S Swing '85

Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88

Ford Si ërra 1.6 L '86
Audi 80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Siërra 1.6 L '86
Ford Orion 1.6 GL '84

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 83
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 I.Bi '87
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Opel GT '69
Opel Kadett 1.6 D '83
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Rekord Combi '83

Mercedes 200 B '82
Subaru Mini Jumbo '85

Toyota Corolla coupé '81
BMW 320 '81

Alfa Giulietta 2.0 '82_ Terrein- en
bedrijfauto's
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

Div. inruilers van ’ 500,- t/m
’1.500,-.

Reeweg 112
(Ind.terr. Abdissenbosch)

Landgraaf. Tel. 045-321810

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk

Kombi's/
Bedrijfswagen

VW Passat Avance uitv.
zwartmet D z. mooi '87;
Opel Kadett 1.2 S station s-
drs blauwm. '85; Rekord 1.9
N station m. LPG '82; Opel
Kadett 1.3 station blauwm.
'81; Renault 11 TD VanD gr.
kent. rood '84; Renault 5 TL
Van blauw '84; Renault 4F6
bestel geel kent. wit '81; Su-
zuki carry pick-up 22000

km. wit '85.
"Erkend Bovag bedrijf

"Eigen werkplaats
"Finan. zonder aanbet. mog.
"Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 12-3 mnd gar.

"VVN keuringsstation
"Garantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

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

-424268-424231.
Speciale aanbiedingen bij
autobedrijf Loek Schaep-
kens: AUTOMAAT Ford
Orion 1,6 GL, 4-drs, '83
’8.950,-; Renault 5 4-drs,
'81, ’4.250,-; Simca 1100
GLS, 4-drs, ’1.250,-; Mini
1000 ’1.750,-; Mitsubishi
Galant, '80, ’ 1.750,-.
Schakelauto's: Ford Transit
keper, '82, ’7.500,-; Ford
Siërra Ghia LPG, '83,
’11.500,-; Siërra stationcar
'83, ’11.700,-; 3x Escort,
5-drs, v.a. ’ .7.500,-; Opel
Rekord Traveler LPG, '86,

’ 13.900,-; 3x Kadett coupé
1600 v.a. ’1.250,-; Kadett
zwart, '82, ’ 6.950,-; Kadett
stationcar '84 LPG ’ 6.500,-
Ascona 4-drs, '82, ’ 3.950,-
Manta GT, '86, ’13.900,-;
Manta A, zeer speciaal,

’ 8.500,-; Manta GTE, zeer
speciaal ’ 6.500,-; VW Golf
1300, 4-drs, '85, ’12.500,-;
Polo C t. '83, ’ 6.500,-; Jetta
sport LPG ’4.900,-; Golf
diesel, '84, ’11.500,-; Jetta
Elan, '86, ’12.900,-; Audi
80 GLS, ’3.000,-; Renault
18 stationcar, '81, ’3.950,-;
R 11, diesel, 4-drs, '85,
’7.950,-; Suzuki Jeep SJ
14, '86, ’12.900,-; Suzuki
Alto, '84, ’6.900,-; Alfa
Giulietta '81, ’2.950,-;
Citroen Visa chrono, ralley,
'84, ’8.950,-; Fiat Uno 55,
5-drs, '83, ’6.250,-; Fiat
127, '80, ’1.500,.-; Mitsubi-
shi Saporro ’ 1.750,-; BMW
316, LPG, '81, ’5.750,-;
Mitsubishi Colt GL, '83,
’7.500,-; Lancer GL, '81,
’2.950,-; Citroen GSA, Xl,
'85, ’ 3.250,-. Diverse inrui-
lers v.a. ’500,-. Klimmen-
de,straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Opel ASCONA 19 N 79 au-
tom.; Honda Accord 4-drs.
79 autom.; Skoda 120 L '85
enz. Garage P. de La Roy &
Zn, Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk
VWGolf GTI 16Vrood 1e
eig. schadevr.'B7; Nissan

Sylvia Turbo 1e eig. 35.000
km'B7;Opel Omega 2.3 Tur-
bo D grijsmet. '87; BMW 628
CSI m.v. ace. blauwm. '84;
Toyota Supra 2.8 I grijsm.

als nw '83; Renault 21 GTS,
grijsmet. '87; Lancia Prisma
1.5 d.blauw '85; Opel Asco-
na 1.81 GT HB grijsm.'Bs;

Ford Siërra 1.6Laser wit '85
Mercedes 280Cm.z.v. ace.
autom. '79; Mercedes 240 D
W 123 groen '78; Audi 100

CC autom 5E goudmetv.ex-
tra's '86; Audi 80CC 5-bak
velours-int. wit '87; BMW

5251 m.ABS schuifd. sportv.
enz. blauwm '86; Opel Re-
kord 2.21 Luxus blauw '86;
Rekord 2.0Sautom. '82;

Kadett 1.6SLuxus m.open
bak als nw '83; Kadett 1.2

SR uitv. groen '82; Ascona S
steenrood in nw.st. '82; As-
cona 1.6S4-drs groen '82;
Ford Escort Laser wit m.v.
ace. '82; Datsun Cherry GL
rood z. mooie auto '83; Dat-
sun Cherry GL uitv. blauwm.
'81; Daihatsu Charmant 1.6
Luxe rood '84; Honda Quin-
tet 5-drs grijsm. als nw. '82;
Accord Sedan zilver '81; La-
da 2105 GL rood 60.000 km
z.mooi '86; Lada 2105 GL

'82; Volvo 345 GL 5-drs 1.4
wit z.mooi '84;VW Golf GTI
1.8 schuifd. LM-velg. zw. '81

Diesels
Audi 80 GT Turbo diesel
blauwm. '86; Opel Omega

2.3 Turbo diesel grijsm. '87;
VW Golf GTD Turbo D m.z.v
ace. rood, '86; Toyota Corol-

la diesel 1.8 HB zilver '87;
Daihatsu CharadeD Van wit

'87; VW Passat D 3-drs
blauwm. ais nw. '84; Merce-
des 240 D groenW 123, '79;
Ford Siërra 2.3 D 5-drs wit

'86; Ford Granada D wit '79.
Cabriolets

VW Golf Cabrio m.div. ace
goudm. als nw '81; VW Golf

GLS cabrio blauwm.'Bl;
Talbot Samba cabrio 1.5

rood als nw '83;
Automaat

Opel Kadett 1.3Sautom,
groenm. z.mooi '81; Rekord
2.0SBerlina aut. blauw '82;
3x Volvo 340 autom. bruin z.

mooi '78;

Inruilers
BMW 318 groen '78; Mazda

626 2.0 Sedan rood '82;
Mazda 323 1.3 rood als nw.
'81; Mitsubishi 2.0 GSR Sa-
porro blauwm. '80; Taunus
2.0-6cyl. stat.car. z.mooi v.

liefheb. '75; Taunus 2.0 6cyl.
LPG neige '80; Rekord stat.
2.3Dbruinm. '81; Commo-

dore 2.5Sgrijsm. '81; 2x As-
cona '79-80; Mazda 626
coupé blauwm. '81; 3x R 5

'79-'B4 v.a.; Lada 1500 stat.
car wit '82; Lada 1200 Se-
dan beige '82. *Erk. Bovag
bedrijf "Eigen werkplaats

*Finan. zonder aanbet. mog.
*Allekeur. toegest. *lnr. mog

"Keuze uit 12-3 mnd gar.
*VVN keuringsstat. *Gar.

boven ’ 10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en vergel.
bij Auto Landgraaf. Het a-

dresvoor de betere gebruik-
te auto. Auto Landgraaf

Heerlerbaan 74-76, Heerlen
Tel. 045-424268-424231.

AUTOGARANT off. Subaru-
dealer biedt aan tegen spe-
ciale actieprijzen: Subaru
1.6 GL Coupé, bwj.'BB/'B6;
Justy 1.0 DL bwj.'B7; Mini
Jumbo SDX bwj.'Bs/'B3; 1.6
DL bwj.'B2. BMW 324 diesel
bwj.'B6 en 520i, 6-cyl., bwj.
'83. Citroen BK 1.4 bwj.'BB
en BK 1.9 diesel m. uitbouw,
bwj.'B4. Daihatsu Charade
TS bwj.'B7 en Charmant 1.3
bwj.'Bs. Ford Sierra 1.8 CL
bwj.'B7, n. model, en Sierra
16 Laser, m. LPG, bwj.'B6;
Escort bwj.'B7/bwj.'B6 en
bwj.'B4. Hyundai Pony 1.5
GLS autom. 5-drs., bwj.'B6.
Lada 1200 bwj.'B6. Mazda
323 GL Sedan, bwj.'B7 en
323 Combi bwj.'Bs. Nissan
Micra 1.0 bwj.'B7. Opel Re-
kord m. LPG, bwj.'B6; Corsa
1.3 S, bwj.'B6; Ascona 1.8E,
bwj.'Bs/Ascona 1.6 LS bwj.
'83 en Kadett 1.3 SR bwj.'SO
Peugeot 205 GR m. spec.
striping, bwj.'B6. Renault 5
TL bwj.'B6, en 5 TS bwj.'B4.
Suzuki Alto GL bwj.'B6 en
Alto bwj.'B2. Toyota Corolla
1.3 SXL Liftback, bwj.'B7;
Celica 1.6 bwj.'B4 en Celica
bwj.'Bo. Volkswagen Golf
13 C, 5-drs., m. spec. stri-
ping, bwj.'Bs, en Polo Shop-
per bwj. '85. AutoGarant,
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendrix en Bristol).
Tel. 045-725588.
Opel Rekord 2.0 LS 1985 4-
drs.; Rover 216 SE nieuw
staat bwj. 1985; Metro 1300
sport 3-drs. 1988; Mini May-
fair 1987; Austin Meastro
1600 Mayfair 5-drs. s-
speed 1986; Triumph ac-
claim 4-drs. 1983; BMW
318iautomatic en stuur ser-
vo 1982; Ford Escort 1600
GL 5-drs. 1982; Rover 820E
fastback demo-auto 1989;
Austin Metro 3-drs. 1983;
Opel Rekord 2.0 1981; Voi-
vo 66 GL automatic als nw;
Volvo 343 DL automaat
1977; Fiat Uno 4.5 1984. Ro-
ver dealer HAVE, Industrie-
straat 31, Sittard. Tel.
04490-15195. APK-keu-
ringsstation. Tevens verhuur
spuit/moffelcabine.
Te koop gevraagd alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.

I Göttgens Sittard
, Haspelsestr. 20 Sittard. Tel.
04490-16565 BMW 316, '87
Citroen BK 19 TRS Break'BB
Citroen Visa 11 RE '85; Fiat
Uno 60 S '86; Ford Escort
1.1 '85; Ford Escort 1.3 CL
'87; Ford Escort 1.4 CL '87;
Ford Escort 1.4 CL 5-drs.'B6
Ford Escort 1.6 5-drs. '86;

Ford Fiësta 1.1 S, '87 en '88;
Lada 2105, '86; Mazda 323
LX 1.7 D '87; Peugeot 309
KR '87; Peugeot 505 GLD
Break '88; Saab 900 '86;

Toyota Corolla 1.6 i 16 Val-
ve '89; Toyota Corolla 4-drs.

'87; Volvo 360 GLT '86;
Volvo 340 DL 3-drs.'B3, '84
en '87; Volvo 340 DL 5-drs.
'86; Volvo 240 DL met LPG
'88; VW Golf, 5-drs, diesel,
'87. Uiteraard hebben wij 'n

ruime keuze in ons
eigen merk.m~

Citroen BK I.6TRi '87
Nissan 1.3 DX '84

Peugeot 1.4 GR 4-drs. '87
Ford Siërra 1.6Laser '86
Kompier B.V.

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

Mazda 626 GLX PS, aut. 2.0
'88; Mazda 626 LX 2.0 die-
sel, '85; Mazda 626 GLX 2.0
'84; Mazda 626 LX 1.8, '88;
Mazda 626 LX 1.6 '87; Maz-
da 626 GLX 1.6 '87; Mazda
626 GLX 2.0 '84; Mazda 626
GLX 2.0 '83; Mazda 626
SDX 2.0 '82; Mazda 626
GLX PS, 2.0 '87; Mazda 626
GLX 1.6 '86; Mazda 323
GLX 1.3 '88; Mazda 323 LX
1.1 '87; Mazda 323 LX 1.3
'86; Mazda 323 GLX 1.5 '86;
Mazda 323 1.3 '79; Mazda
323 GLX 1.5 '87; Mazda 323
GLX 1.5 '86; Mazda 323
GLX Estate 1.7 diesel, '87;
Mitsubishi Galant GL LPG,
1.6, '82; Mitsubishi Galant
GL 1.6 '86; Opel Rekord S
2.05, '82; Opel Kadett SC
1.2 S, '87; Opel City 1.2 '76;
Fiat Uno 60S, zilver 1.1 '87;
Fiat Panda 750 '86; Fiat Rit-
mo 1.383; BMW3IBi, I.Bi,
'87; VW Golf C 40 kw, 1.3
'85; VW Jetta C 1.387; La-
da 1200 E 1.2 '83. Mazda-
Kroongarantie. Auto LEYM-
BORGH, Bornerweg 2-8,
6141 BK Limbricht. 04490-
-15838.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSi, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet 87;
Kadett 1.2 Luxe blauw '83;
Opel Corsa 1,2rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;
Fiësta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; Golf
1.6CL rood, type '85; Honda
Civic groenmet. '81; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; 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; Nissan Micra FDX
'85; Opel Ascona 16S 4-drs.
'83; Mazda 626 GLX 20 die-
sel 11-'B4; 2x Mitsubishi
Saporro 2.L GL '81; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Mazda
626 coupé 2 Itr. '82; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel
Kadett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Datsun
Cherry '80; Peugeot 305 GL
i.z.g.st. 79; Ford Escort 13
GL aut. 78; VW Jetta diesel,
'83; Citroen GSA 5-bak '83;
Peugeot 504 Ti, autom., 78;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '80;
Volvo 244 DL 1e eig. 78
’1.750,-; Inkoop, verkoop,
financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
MAZDA 323 79 ’750,-;
Honda Civic '80 ’1.750,-;
Ford Taunus Combi '81
’2.500,-; Alfa Giulletta '80

’ 1.250,-; Peugeot 305 SR
Combi '81 ’1.750,-; Lada
2105 '82 ’2.250,-; Mazda
626 '80 ’ 2.500,-; Renault 5
'81 ’1.500,-; Opel Rekord
79 ’1.000,-. Trichterweg
109, Brunssum. 045-
-229080.
Te k. ALFA Sprint 1.5V, bwj.
'31, ’3.750,-; Alfa Alfetta
1.6, bwj. 78, ’1.250,-; Alfa
Giulietta 1.6, bwj. 78,
’1.500,-; Talbot Horizon
1.3 LS ’1.200,-, bwj. '81;
Volvo 345 bwj. '81, ’ 2.500,-
Autobedrijf Swinkel, Jos Klij-
nenlaan 50B,(achter de Aldi)
Geleen. Tel. 04490-45044.

Aro 10.1 4x4 '86; Ford Sier-
ra Laser 1.6 '84, '86; Ford
Escort 1.4 CL '86; Ford
Fiësta 1.1 Festival '87; Opel
Kadett 1.3 Club '87; Volvo
340 DL '88; Toyota Starlet
1.0 DL '87; Toyota Corolla
1.3 GL 4-drs. '87; Toyota
Corolla 1.3 DX 4-drs. '87;
BMW 315 '83; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2105, 2104
div. bouwjr; Suzuki Swift GL
'87; Mazda 323 1.5 GLX '88;
Mitsubishi Cordia GSL '84;
Fiat 127 '85; Zastava Yugo
45 '86; Zastava 65 GTL '86;
Mazda 323 automaat '81.
Div. goedkope inruilwagens.
Autocentrum VOEREN-
DAAL, Lada-dealer, Val-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.

LOVEN Heerlen bie^~
koop aan: * Mazda 62« _.
2.0 GLX '84 '85 '87 en
Mazda 626 HB 2.0 'LPG '86; Mazda 626 H»
LX LPG '878; Mazda
Sedan 1.8 GLX '88; Mj
626 Sedan 1.6 LX '83; >
da 626 coupé 2.0 GL*
'87; Mazda 626 Coupe
GLX LPG '88; Mazda
coupé 1.6 GLX '85; Mj
626 coupé 1.6 LX '83;
da 626 HB 2.0 LX Diese'
* Mazda 323 HB 1.6'
'86; Mazda 323 HB 15'
'86; Mazda 323 HB 1-3
2x '86; Mazda 323 HB
5-drs. '86; Mazda 323
1.1 LX '87; Mazda 323
1.3 Sport'B7 2X; Mazda
HB 1.5 GLX autom.
Mazda 323 HB I*3 N

autom. '86; Madza 323
1.3 DX'B3. * Mazda 323
dan 1.5 GLX '86; Mazda
1.3 GLX '85, '86 en
Mazda 323 Sedan 1.3 U
'86; Mazda 323 Sedan
GLX Diesel '88. Mazda
Estate 1.7 GLX diesel'
Opel Kadett HB 1.3 2*
Opel Kadett '85, 86 e*
Opel Ascona 1.6 S '84;'
Omega 1.8 LS '87. '1
31581; Honda Civic I*i
Ford Siërra 2.0 Laser,
LPG-onderb. '86; Ford'
ra 1.6Laser '85; Ford _h
1.3 CL '86; Lada Sta** n
2104 I.sL'B6;PeugeC')V
SRI 1.9 9-10-'B7; VW' -,
1.6 CL '85; VW Jetta c
Goedkope inruilers; 03' v
blue bird 1.8 autom. \\
Opel Ascona '79; VW
'77. Inruil, garantie en V
ciering. Palemigerboord «
Heerlen. Tel. 045-7225 k
Te koop onder gar. enj> .ce, div. gebr. automoe
VW Golf 1300i, 1989,
Golf 1300, Mahattan JVW Golf turbo diesel '; 6
Audi 80 LS 1800 S, \ 1
Samba Carbiolet 1983;- tl
Marabella 1987; Oper, n
dett GSi, div. extra's, ■ d
Opel Corsa, 1984; Op«U
cona 16 S, 1984; Opel l
ta 2.0 GTE, 1982; "j {
Manta 2.0 GSi, div. e*> -,
1984; BMW 320 6' e
1981; BMW 318 4 cyl. 1 tcc, 1980; Ford Siërra ,
1985; Ford Fiësta 1.6 0,
Ford Escort 1300 laS*K
drs., 1984; Ford Escort lkLaser, 1986; VW GolfJj
1981; MG cabriolet *Inr.fin. gar. Autorit
FRANKEN V.0.F., GW
weide 59, Heerlen. I
045-216475 „>
Te k. CITROËN BK D*
bwj.'B4, grijskent., in _\\
vr.pr. ’41750,-; T|
Camry 1800 BK, b/4 i
met LPG, met def. kort I
king, vr.pr. ’ 2.650,-; dsun Stanza 1800 HB.;; U
82, met LPG, in pr.st.-fl t

’ 3.350,-; Opel Manta i
GTE H.8., bwj.'Bl, me'llace. Te bevr. Renner"' ]
veldweg 76, (zijstraat, j
Huisbergerstr.) Schel'
Heerlen/heide /
Omega 2 L i bwj. '87; j(
na 2 L i GT bwj.'BB; f*
1.6i3-drs. bwj. '87; K
13 S 3-d bwj.'B6; Kade"
N 3-drs. bwj.'BB; Kade!
ravan 5-drs. bwj.'Bs;'^ idiesel 3-drs, bwj. '88; ° I
1.3 3-drs. bwj. '88. 1 k I
rantie, inr. en financ. "_
Garage J. BUISMAN,
nen Brug 6, Schaesft
Landgraaf. Tel. 045-32^
INKOOP alle type «jf
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.^
Tel. 045-411572.
Opel 2.0 '84; Kadett, 1]
82; Escort 11 '81 5 j
Kadett 13 Sopgas'B2J
APK. Tel. 04499-3398^
Autobedr. E. CUSIt
Verl. Lindeln. 23, O«^A
04492-5261. Golf CW
bwj.79, zeer apart. W» ,
Caddy t.'B7, in <Ti

’ 9.900,-; Mazda 6262 J
pc 1.6 GL, t.'Bl, ’ 3-32x Golf GTi, alles'B3'^st. ’5.900,-; Ford %
1300 GL t. '83 ’6#Ford Fiësta 1100 S..
’2.400,- Mitsubishi 05
1.6 GL t.'B2 n.m. ’3.*:
BMW 520, 6 cyl., autoni
81, ’3.900,-; Volvo 2%
t.'Bo, ’ 3.500,-; Ford _%
t.'B4 nw. model ’ 6-SJ'Mitsubishi Colt TurboV
’7.900,-; Diahatsu CJde diesel, nw. mod, *Jt.'B4, ’ 6.900,-.
Sportswagon , ,i
’1.400,-; Datsun Cher''(
'81, ’ 1.700,-; Volvo 2*i)
6 cyl. Diesel t. '83 ’ 8-* S
BMW 315 t. '83 ’7??VW Kever bwj. 72 in fll
’3.700,-; Datsun ChfJ'82 ’2.900,-; Opel *L
station t.'Bl ’ 3.900,-;
2600 t.'B2 ’1.900,-; v\lCherry diesel, 5-bak, 'p
nw. model, ’ 6.900,-; ,1
hatsu Charade KG. ,j
’2.700,-; Opel Rekoröj
S, t.'B2, ’2.900,-; fte&f
stationcar, geel kent- j,
’2.900,-; Datsun &f1.8 GL stationcar __a
’6.500,-; BMW 320 °a
aut., t.'Bo, ’3.900,-; ,j
Escort station t.'Bs J

’ 6.900,-; Opel Kade« U
S Coupe bwj.79 /3-MLada 2105 t.'B4 ’ 2-$)
Renault 5 TL t.'B3 ’ 4-$
Golf Sprinter t.'Bl, ’ 3-.’Mazda 121 coupé oWI->
z.g.st. voor lietrt%|
’2.100,-; Honda Prs
automaat t. '81 _*ü

’ 4.500,-; Opel Kade« .>
t.'Bl ’4.900,-; Opel "JM2LSR, H8.t.'80,/__^
Opel Kadett bZ>_ï
’4.900,-; Mitsubishi <$
te 200 GT, '81, ’2-(f
Opel Rekord 2 L, V
’3.500,-; Datsun Vi*Vbak, t.'B2, ’2.700,-; $
Kadett station, '81, f„'M.
Simca bestel '82, /zJw
Opel Ascona t.BO, f*_3 fDiv. goedkope inruilerty
auto's met nieuwe *é
Geopend van ma t/m v l\
09.00-19.00 uur, zat- l" ,
uur. Inr. fin, gar. mog>^

Voor Piccolo's ,g !zie verder pagina
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Nettowinst
Vendex fors

gedaald
- Vendex Interna-

neeft de nettowinst voor het
dy Ce achtereenvolgende jaar zien
!weh. De concernwinst daalde over
jjboekjaar 1989/90 van f 172 mil-
wjUotf96 miljoen. De netto-omzet
Vj*g licht met f 400 miljoen naar f
W^ friiljard. Vooral de Braziliaanse
W^huizen, waarin Vendex eerr(Je^ë van vijftig procent heeft, en
W^merikaanse doe-het-zelf win-
Wj^ten Mr. Goodbuys hebben de
oti_S*cyfers van de Amsterdamse
l_wrneming onderuit gehaald. Dit
h(w bestuursvoorzitter A. J. Ver-
gif .Hidens een toelichting op de

c.fers gisteren bekendgemaakt.

Japan
Bij de Japanse merken vielen stij-
gingen waar te nemen. Alleen Toyo-
ta moest het met minder doen; ken-
nelijk wachtte men de nieuwe uit-
voeringen af. Toyota verkocht in het
eerste trimester van dit jaarruim 39
procent minder danin de eerste drie
maanden van 1989; het cijfer ging
van 7778 naar 4723.

beursoverzicht
Verdeeld

- De aandelen-
det.rsen opBeursPlein ° vertoon-
Va vi'ijdag een verdeeld beeld,
t-h deveertig hoofdfondsen no-
ge rden circa vijftien waarden la-
t}6

en waren er drie onveran-
u,, d. i}e handel had geen duide-
C .rich tpunt. De effectenmark-
te ln Londen en Frankfurt wa-
iti ri lets hoger, Wall Street zette
tief 6 loop van de middag nega-
ccee 'n. maar de dollar was ruimn halve cent hoger.

D-p*zet was niet spectaculair.
W die een gro-
hwaantal waarden bestrijkt, ging
[§y 7een halve punt omhoog totli-,'''- De obligatiemarkt sloot
ty,- hoger. De jongste staatsle-
het

g .Van 8,75 procent stond aan
bij sl°t van de handel op 98,64,
_._jna een dubbeltje hoger dan de
{- 8 ervoor.
ty: verhoudingsgewijs grootste
l.02st boekte Gist-brocades. De
tot * Van dit fonds steei f !.5034 '10-

-a° moest fors teruS- De pro-
fq , ftiatuurspecialist noteerdeVe,.'/0 op f 41,30. Fokker
beit?0r eveneens zeven dub-
sl_Ts op f 47,70. Wessanen
d6l?_. vrijdag op f 71,60 (ex-divi-
koe? ' ten opzichte van de slot-
d-U, Van f73 op donderdag,
i nt;een stijgingmet f 0,70. Bij de

onals leden Philips en
3rip er verlies. Philips daalde
f4q dubbeltjes in koers tot
f j en Unilever verloor zelfs
d. '_." °P f 146,60. Akzo was hier
f ifgötste stijger met f 1,70 tot
faij ?■ De lokale markt en de pa-
V6r .lrnarkt lagen er eveneens
Op dee}d bij. De grootste winst
hA_K:e lokale markt pakte Auto-re 1! Industrie „Rotterdam",
tot f ??rs Sing met f 9 omhoog

Ook woensdag en don-uaë steeg de koers.
°t>d °P.iebeurs te Amsterdam
d_Ze Vrijdag in verband met de
apt.] daS aflopende handel in
*an_;tries de opties op de EOE-verZ nindex favoriet. Hierin
*et> h^ 1000° contracten omge-
d.\a etëeen overigens nog aan
t'edag is voor een exP'ra-

Van aandelenopties en<^enindexopties.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 119,90 119,30
Ahold 134,20 134,80
Akzo 134,30 135,00
A.B.N. 39,80 39,80
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,20 55,70
Amro A. in F. 88,50 88,40
Amro-Bank 76,20 d 76,10
Borsumü W. 78,00 78,50
Bührm.Tet. 65,50 65,40
C.S.M.eert. 84,20 83,80
DAF 34,90 35,30
Dordt.Petr. 129,70 130,30
DSM 119,90 d 118,80
Elsevier 83,40 83,80
Fokker eert. 48,40 47,70
Gist-Broc. c. 32,60 34,10
HCS Techn. 14,10 14,60
Heineken 122,30 121,30
Hoogovens 81,10 81,60
Hunter Dougl. 97,80 100,50
IntMüller 96,00 98,00
KLM 36,20 36,70
Kon.Ned.Pap. . 43,30 d 43,90
Kon. Olie 142,10 143,00
Nat. Nederl. 72,60 72,60
NMB Postbank 50,10 50,10
Nedlloyd 95,90 93,70
Océ-v.d.Gr. 317,00 318,00
Pakhoed Hold. 181,70 183,50
Philips 40,40 40,10
Robeco 94,90 95,10
Rodamco 79,80 79,80
Rolinco 92,70 92,70
Rorento 57,80 57,80
Stork VMF 54,00 54,80
Unilever 147,80 146,60
Ver.BezitVNU 95,20 96,00
Volmac Softw. 42,00 41,30
VOC 39,90 39,70
Wessanen *" 73,00 71,60 d
Wolters-Kluwer 52,50 52,20
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 112,90 112,90
123A NL 81-91 103,70 103,70
12/2 NL 81-91 102,70 102,70
12NL 81-91 102,80 102,80
113A NL 81-91 102,00 102,00
ll'/2 NL 81-91 101,25 101,25
U/2 NL 81-92 102,55 102,55
lIV2NL 82-92 102,70 102,65
11'ANL 81-96 105,70 105,70
11'ANL 82-92 102,75 102,75
11 NL 82-92 102,05 102,05
10% NL 80-95 103,80 103,70
10% NL 81-91 101,30 101,30
lOV2 NL 80-00 105,60 105,60
10'/_ NL 82-92 101,80 101,80
10'ANL 80-90 100,45 100,45
10'ANL 86-96 103,95 103,95
10'ANL 82-92 102,00 102,00
10'ANL 87-97 104,55 104,55
10 NL 80-90 100,15 100,15
'10 NL 82-92 100,95 100,95
9/2 NL 80-95 101,20 101,20
9/2 NL 83-90 100,10 100,10
9V2 NL 86-93 100,32 100,32
9NL 79-94 99,87 99,87
9 NL 83-93 99,60 99,60
9NL 90-00 100,16 100,26
8% NL 79-94 100,40 100,40
8% NL 84-94 99,05 99,05
8% NL 90-00 98,55 98,64
BV2 NL 83-94 98,65 98,60
BV2 NLB4-94-1 98,65 98,60
B/2 NLB4-94-2 99,30 99,30
BV2 NLB4-91-1 99,40 99,40
BV_ NLB4-91-2 99,65 99,65
BV2 NLB4-91-3 99,54 99,54

BV2 NLB7-95 98,05 98,05
BV2NL 89-99 97,05 97,10
BA NL 77-92 99,00 99,00 b
BA NL 77-93 98,60 98,60
BA NL 83-93 98,65 98,65
-BV4 NL 84-94 98,40 98,40
BA NL 85-95 97,65 97,65
B/4 NL 90-00 95,60 95,68
BNL 83-93 98,45 98,45
BNL 85-95 97,15 97,15
7% NL 77-97 95,60 b 96,60b
7% NL 77-92 98,60 98,80
7% NL 82-93 97,80 97,80
7% NL 85-00 94,75 94,55
7% NL 90-00 92,40 92,48
7'/_ NL 78-93 97,80 b 98,20■ 7'/_ NL 84-00 93,70 93,70
Vh NL 85-95 95,95 95,95
7V_ NL 85-2 95 95,60 95,60
7V. NL 86-93 97,25 e 97,25
7/2NL 8911 90,68 90,83
V/t NL 89-99 89,30 89,45
7NL 66-91 98,20 98,20
7NL 66-92 97,40 97,40
7NL 69-94 "96,30 96,40
7NL 85-92/96 93,45 93,50
7NL 87p93 94,05 94,10
7NL 89-99 88,10 88,25

'7 NL 89-99-3 88,00 88,10
7NL 89-99-4 87,68 87,85
6% NLI-2 85-95 93,12 93,12
6% NL86-96 92,55 92,55
6% NL 88-98 87,01 87,11
6% NL8.-99 86,65 86,80
6V2 NL6B-93-1 95,40 95,40
6V2 NL6B-93-2 96,50 96,50
6V2 NL 68-94 95,00 95,00
6V2 NL 86-96 88,50 88,60
6V2 NL 87-94 90,80 90,85
6V2 NL 88-96 88,05 88,15
6V2 NL 88-98 85,85 85,92
6V2 NL 89-99 85,30 85,40
6NL 87 85,85 85,90
6'A NL 66-91 98,20 98,20
6'A NL 67-92 95,90 95,90
6V.NLB6-92/6 90,35 90,35
6'A NL 86/96 87,05 87,11
6'A NLB6p95 89,43 89,45
6'A.NLB7-3p95 89,50 89,50
61/4NLB7-1/95 89,08 89,08
61/4NLB7-2/95 88,85 88,85
6'ANLBB-94 91,25 91,25
6% NL 78-98 93,00 93,00
6'ANLBB-98 87,65 87,75
6NL 67-92 96,90 b 97,20
6NL87-94 89,75 89,80
6NL 88-94 89,78 89,83
6NL 88-95 88,07 88,10
6 NLBB-96 86,20 86,25
53A NL6S-90-1 98,90 98,90
53A NL6S-90-2 98,60 98,60
SNL 64-94 94,50 b 94,50b
4V2 NL 60-90 99,20 99,20
4/2 NL 63-93 94,00 b 94,00b
4'A NL 60-90 97,80 97,80
4'A NL 61-91 96,70 96,70
4'A NL63-93-1 94,10 94,60b
4'A NL63-93-2 94,00 94,20b
4 NL 62-92 95,00 95,00
33A NL 53-93 95,20 95,20
3'A NL 848-98 90,00 b 90,00b
3'A NL 54-94 92,30 92,30
3'A NL 55-95 92,10 92,10

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 91,70 91,20
8'AA.1.R.85 115,00 120,00b
6'ABührm.73 280,00
6'A Cham 86 66,50 66,50
5 Enraf-N.86 96,00 95,70
7HCSTechn. 107,50 112,00
6 Hoogov. 85 116,00 117,00
sHoopE.fB7 83,80 83,80

8%KNSM 75 248,00 245,00 a
6/2 Nüv.Bs 147,00 149,00
6/2 R01.67 82,90 82,90
14 SHV 81 146,60 146,60
8% Stevin76 100,00 100,00
B/2 Volker7B 102,00 102,50b
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,50 72.00
ACF-Holding %

40,50 40,30
AhrendGr. c 245,00f 244,00
Air HoUand 33,00 33,60
Alg.Bank.Ned 40,50 40,50
ABN (div'9o) 38,40 38,50
Asd Opt. Tr. 21,20 20,60
Asd Rubber 5,35 5,35
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 103,00 102,90
Aut.lnd.R'dam 110,00 119,00b
BAM Groep 97,50 99,00
Batenburg 92,50 93,00
Beers 134,00 134,00
Begemann . 164,00 164,00
BeUndo 318,50 320,50
Berkei's P. 5,20 5,40
Blydenst.-WiU. 30,50 30,70
Boer De, Kon. 332,00 331,00
de Boer Winkelbedr. 67,60 68,20
Bols 177,00 177,10
Boskalis W. 17,20 17,10
Boskaüspr ' 19,90 19,90
Braat Beheer 44,80 45,00
Breevast 17,30 17,30
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 855,00 855,00
Calvé-Delft c 970,00 965,00
CenterParcs 53,00 54,70
Centr.Suiker 83,20 83.00
Chamotte Unie 6,90 6,90
Cindu-Key 292,00 292,00
Claimindo 314,00 312,00
ContentBeheer 23,40 23,40
Cred.LßN 49,30 49,50
Crown v.G.c , 91,00 91,50
Delft Instrum. 50,30 '50,30
Desseaux . 245,50 245,50
Dqrp-Groep 40,00 40,00
DSM (div'9o) 116,00
Econosto 374,00 383,00
EMBA ' 123,00 123,00
Eriks hold. 127,40 125,50
Flexovit Int. 94.00 95.40
Frans Maas c. 116,00 118,00
Fumess 133,50 135,50
Gamma Holding 91,00 93,00
Gamma pref 6,00 6,10
Getronics 31,50 31,60
Geveke 47,80 49,00
Giessen-de N. 318,00 315,00
Goudsmit Ed. 425,00 425,00
Grasso'sKon. 132,80 128,00
Grolsch 142,00 142,00
GTI-Holding 194,50 194,50
Hagemeyer 110,00 110,50
Jdem'/2div.'B9 106,00 107,00
HAL Trust B 15,00 14,90
HAL Trust Unit 14,90 14,90
H.B.G. 201,00 203,00
Hein Hold 105,50 105,50
Hoek's Mach. 202,00 202,00
Heineken Hld 105,50 105,50
Holl.Sea S. 1,12 1,11
Holl. Kloos 500,00 a 500,00
Hoop Eff.bk. 10,60 10,40
HunterD.pr. 4,60 4,50
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 49,00 49,50
Industr. My 205,00 205,00
Infotheek 29,10 29,70
Ing.Bur.Kondor 614,00 614.00
Kas-Ass. 44,00 44,00
Kempen Holding 14,00 14,00
Kiene's Suik. 1410,00 1410,00

KBB 82,50 81,50
KBB c. 82,10 82,00
Kon.Sphinx 137,00 136,80
Koppelpoort H. 297,00 292,00 aKrasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 66,50 66,30
Macintosh 44,50 44,70
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 66,00 66,20
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHV Amsterdam 26,50 27,00
Moeara Enim 1181,00 1181,00
M.Enim 08-cert 15600,00 15600,00
Moolen en Co 27,00 26,90
Mulder Bosk. 69,00 69,00
Multihouse 9,60 9,60
Mynbouwk. W. 413,50 413,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,30 50,80
NIB 616,00 616,00
NBM-Amstelland 18,60 19,10
NEDAP 370,00 370,00
NKF Hold.cert. 331,00 331,00
Ned.Part.Mij 42,20 42,10
Ned.Springst. 9550,00 9600,00
Norit 1060,00 1090,00
Nutricia gb 80,50 80,50
Nutricia vb 89,70 89,90
Nijv.tCate 101,20 102,50
Nijv.Cate d'9o 95,00
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 76,70 75,50
OTRA 229,50 227,00
Palthe 105,00 106,50
Philips div.'9o 39,10
Pirelli Tyre 33,00 33,30
Polygram 35,30 36,20
Polynorm 113,40 113,50
Porcel. Fles 178,00f 178,00f
Ravast 47,00 47,00
Reesink 73,50 73,80
Riva 51,00 51,50
Riva (eert.) 49,50 50,00
Samas Groep 70,50 71.00
Sarakreek 30,30 30,00
Schuitema 1300,00. 1305,00
Schuttersveld 46,00 e 46,20
Smit Intern. 68,00 70,00
St.Bankiers c. 24,40 24,30
Stad Rotterdam c 48,50 48,10
TelegraafDe 99,50 99,00
Text.Twenthe 350,00 352,00
Tuhp Comp. 43,00 43.60
Tw.Kabel Hold 166,70 166,00
Übbink 87,80 87,70
Union Fiets. 34,90 36,00
Ver.Glasfabr. . 330,00 333,00
Verto 82,00 83,80
Volker Stev. 82,00 81,00
Vredestein 24,30 24,00
VRG-Groep 69,40 69,50
Wegener Tyl 203,50 200,00
West Invest 25,00 25,00
West Inv. wb. 100,20 100,00
Wolters Kluwer 210,00 207,00
Idem div.'9o 52,00 51,50
Wyers 42,00 42,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37,70
ABN Aandl. 73,20 73,20
ABN Beleg.f. 58,40 58,00
ALBEFO 51,30 51,20
Aldollar BF $ 21,60 21,50
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
AUiance Fd 1(1,20 10,20
Amba 46,60 ' -
America Fund 286,00 286,00
Amro Eur.F. 72,70 73,70
Amro Far E.F. 60,10 640,00
Amro Neth.F. 77,40 77,40

Amro N.Am.F. 60,60 60,50
Amro Obl.Gr. 154,20 154,20
Amvabel 76,20 76,00
AsianTigersFd 62,00 61,40
AsianSelFund 47,10 48,00
Bemco Austr. 49,00 48,40
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 109,50 109,50
CLN Obl.Waardef. 100,80 101,00
Delta Lloyd 43,60 43,80
DP Am. Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,50 59,50
Eur.Ass. Tr. 10,50 10,50
EOE DuStlnF. 302,00 301,00
EurGrFund 63,40 63,00
Euro Spain Fd 8,20 8,70
FlorenteFund 100,00 100,00
Gim Global 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 223,00
Henderson Spirit 62,60 62,20
Holland Fund 76,90 77,00
Holl.Obl.Fonds 115,50 115,50
HolLPacF. 104,70 104,50
Interbonds 495,00 495,00
Interel'f.soo 46,80 47,00
Intereff.Warr. 273,80 275,10
JadeFonds 167,00 167,50
Japan Fund 26,80 27,00
Jap.lnd.Alpha Fd 9900,00
Japan Rot. Fund yen 8600,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,40
Mees Obl.Div.Fonds 97,00 97,00
MX Int.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1360,00 1340,00
NedufoA 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 41,10 40,90
NMB Global F. 48,00 47,80
NMB Oblig.F.. - 34,90 34,90
NMB Rente F. 102,50 102,60
NMB Vast Goed 38,40 38,40
Obam, Belegg. 216,00 216,90
OAMFRentef. 12,45 12,50
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,00 100,50
Pac.Prop.Sec.f. 43,20 42,90
Pierson Rente 101,00 101,10
Postb.Belegg.f. 52,10 52,10
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo ObLinv.f. 73,10 73,30
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.20
Rabo Onr.g.f. 84,00 84,00
Rentalent Bel. - 133,70 134,00
Rentotaal NV 30,80 30,70
RG groen 50,50 50,50
RG blauw " 49,20 49,30
RG geel 48,10 47,70
Rodin Prop.s 107,50
Rolinco cum.p 89,90 89,20
Sc___eh 17,30 17,30
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 218,00 218,00
Trans Eur.F. 84,50 84,50
Transpac.F. 415,00 397,00
Uni-Invest 117,00 116,50
Unico Inv.F. 79,00 78,80
Unifonds 38,20 38,00
VWN 60,70 60,80
Vast Ned 131,10 131,20
Venture F.N. 43,00 42,60
VIB NV 82,20 82,50
VSB Mix Fund 51,00 50,90
WBO Int. 70,50 71,00
Wereldhave NV 199,00 200,00
Yen Value Fund 82,10 83,10

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 98,70 98,70b
3/2 EngWarL 31,80 31,00
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb.Fisher 1,20 1,20
/ulied Signal Ind 36,00 35,70
Amer. Brands 66,20 64,70
Amer. Expres 28,80 27,90
Am.Tel.& Tel. 41,10 41,00.
Ameritech 60,40 60,00
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 28,00 27,50
AÜ. Richf. 114,00 113,70
BAT Industr. 7,30 7,30
Bell Atlantic 96,80 95,80
BellCanEnterpr 39,70 38,60
BeU Res.Adlr 0,20
BeU South 54,60 54,60
BET Pubbc 2,60
Bethl. Steel 17,70 18,20.
Boeing Comp. 73,00 71,00
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,50 16,30
Citicorp. 23,80 23,70
Colgate-Palm. 56,50 d 57,00
Comm. Edison 34,30 32,50b
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 20,20 19,50
Dai-IchiYen 2160,00 2240,00
DaiwaSec. yen 1460,00 1500,00
Dow Chemical 64,00 62,70
Du Pont 38,75
Eastman Kodak 39,60 39,20
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 45,50 46,00
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 48,00 48,20
Gen. Electric 66,50 65,70
Gen. Motors 46,00 46,70
Gillette 52,30 52,70
Goodyear 35,00 35,00
Grace & Co. 29,40
HoneyweU 89,30 89,50
Int.Bus.Mach. 109,40 109,00
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,75
ITT Corp. 52,30 52,20
K.Benson® 5017,30 5017,30
Litton Ind. 71,70 71,60
Lockheed 36,60 35,80
Minnesota Mining 82,50 82,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 60,80 60,80
Morgan $ 34,70 34,00
News Corp Auss 11,00 10,80
Nynex 83,10 81,70
Occ.Petr.Corp 27,10 27,00
Pac. Telesis 44,60 44,50
P.& O. ® 5,80 5,60
Pepsico 66,30 65,80
Philip Morris C. 42,70 42,50
PhiU. Petr. 25,20 24,70
Polaroid 43,70 43,00
Privatb Dkr 274,00 274,00
Quaker Oats 47,00
StGobin Ffr 640,00 640,00
Saralee 29,10
Schlumberger 50,25 51,00
Sears Roebuck 38,00 37,60
Sony (yen) 49,00 49,50
Southw. BeU 56,70 56,00
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 32,50 31,50
Texaco 57,50 57,50. Texas Instr. 36,30 35,50
The Coastal C. 31,50 31,50
T.I.P Eur. 1,87 1,87
ToshibaCorp. 1040.00 1040,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 69,00 68,50
Unisys 14,90 14,90
USX Corp 34,00 33,70

US West 72,60 72,50
Warner Lamb. 109,10
Westinghouse 75,60 74.70
Woolworth 61,70 61,30
Xerox Corp. 54,50 54,00

Certificaten overig
Deutsche B. 790,00 790,00
Dresdner B. 423.00 425,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 293,00 ?98,00
Nestlé 8700,00 8700,00
Siemens 779,00 762,00
Warrants
Akzo 23,60 23,70
Bogamij 6,20 6,20
Falcons Sec. 24,40 24,70
K.L.M. 85-92 92,80 94,00
St.Bankiersb 0,60 0,65

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12,60
10'AABN 87 93,25 93,25
13Amev85 97,75 97,75
10 AmevBs 101,60 101,60
11Amev 86 91,50 91,50
10'AAmro 86 95,50 95,50
10Amro 87 93,50 93,50
53A Amro 86 91,00 91,00
Amro Bank wr 12.70 12,80
Amro zw 86 70,50 70,50
9 BMH ecu 85-92 95,30 95,30
7 BMH 87 93,85 93,85
10VaEEG-ecu84 99,40 99,40
93AE18-ecu 85 96,00 96,00
12'AHIAirLF 95,00 95,00
11'ANGU 83 100,00 100,00
10 NGU 83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 83,20 83,20
NMB Postb.war. 84,50 85,25
8% PhU. 86 97,50 97,50
6% Phil.B3 99,00 99,00
11Rabo 83 101,20 101,20
9Rabo 85 94,00 94,00
7Rabo 84 98,00 98,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,20 6,20
Bredero aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 23,00 23,00b
LTV Corp. 1,50 ' 1,50
5Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert o,Ble o,Ble
7Va RSV 69 86,50

Parallelmarkt
Alanheri 27,00 27,30
Berghuizer 35,70 36,00
BesouwVanc. - 55,00 54,70
CBI Barin Oc.yen 2000,00 2000,00
Comm.Obl.F.l 94,40 94,30
Comm.Obl.F.2 93,90 93,90
Comm.Obl.F.3 94,40 94,40
De Drie Electr. 30,50 30,00
Dico Intern. 109,00 110,20
DOCdata 28,50 28,60
Ehco-KLM Kl. 38,90 38,90
E&L Belegg.l 74,70 74,40
E&L Belegg.2 74,50 74,40
E&L Belegg.3 76,40 76,30
Free Rec.Sh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 71.00 72,50
Gouda Vuurv c 100,70 100,70
Groenendijk 36,70 37.00
Grontmij c. 191,20 192,50
HCA Holding 55,40 55,30

Hes Beheer 269,00 275,00
HighLDevel. 14,70
Homburg eert 4,05 3,95
Interview Eur. 8,00 7,90
Inv.MijNed. 46,10 46,10 . __
Kuehne+Heitz 49,00 48.70
LCI Comp.Gr. 16,80 16,80
Idem 8 st 0,67 0,67
MeUe 308,50 305,50
Ne-schroef 129,00 130,00
Nevas st(cert) 0,78 0,80
Nevas st.(cpref) 0,66 0,66
NewaysElec. 10,40 10,10
NOGBel.fonds 31,90 31,90
pan pacific 10,70 10,70 ~

;PieMed. 12,70 12,90 .. ,-j
Poolgarant 9,20 9,20
SimacTech. 17,80 17,70
Sligro Beh. 54,00 54,00
Verkade Kon. 401,00 401,50 'M
VHS Onr. Goed 14,00 13,90 K)
Weweler 86,80 88,50

OPTIEBEURS \
serie omzet v.k. s.k!

Abn c apr 40,00 595 0,10 0,10
abn p apr 40,00 667 0,50 a 0.20 \
akzo c apr 130,00 1017 4,40 s_soi
akzo c apr 135,00 1684 0,50 0,10 ]
amro p apr 80,00 422 4,00 4-00
dsm c apr 120,00 453 0,60 «JOi
dsm c jul 120,00 522 6,00 5,30'
dsm p apr 120,00 648 0,40 1,50
coc c apr 275,00 673 16,50 16,70;
coc c apr 280,00 534 11,00 11,70
coc c apr 285,00 579 5,70 6,70
coc c apr 290,00 1471 2,00 1,70'
coc c mei 280,00 463 10,00 10,30 icoc c mei 290,00 493 5,50 4,80 i
coc c mei 295,00 475 3,80 J<o<
coc p apr 290,00 574 1,00 O.IOÜ
coc p apr 295,00 515 4,00 3,36b.
gist c apr 30,00 751 2,30 4,0$ 'gist c apr 32,50 465 0,20 1,7.;!
gist c apr 35,00 788 0,10 O.lflJ
gist c jul 30,00 784 3,10 4,16r
gist c jul 32,50 574 2,00 3,00 ,
gist c jul 35,00 770 1,20 .1,807
hoog c apr 80,00 1928 1,40 1,90 >
hoog p apr 85,00 419 4,00 3,2»M
kim c apr 35,00 531 1,20 1,90»
kim c apr 37,50 945 o,loa o,lo'
nedl c apr 90,00 641 6,20 3,7üJ
nedl c apr 94,00 410 2,50 O,»H
nedl c jul 95,00 416 7,20 6,9f*|
nedl p apr 90,00 428 0,20 0,10».
nedl p apr 94,00 538 0,50 1,00
nedl p apr 100,00 506 4,20 6,20-
-natn c apr 70,00 1178 2,50 2,3C.
natn c jul 75,00 469 1,50 1,50»
phil c jul 45,00 733 1,00 o,Bo^
phil c 091 55,00 573 2,10 2,00-
-phil p apr 40,00 801 0,20 8,101
phil p okt 40,00 477 2,20 2,40".
phil p 094 45,00 753 8,60 8,70',
oUe c apr 140,00 1266 2,60 3.50"
oüe c apr 145,00 405 0,10 O.ltT
olie c jul 145,00 453 3,20 3,50'j
olie p apr 140,00 422 0,10 0,10 >unU c apr 145,00 442 2,90 2,00a
unil c jul 150,00 487 4,30 3,56
voc c apr 35,00 472 4,90 4,Btp
voc - c apr 40,00 1842 0,10 o,lo\
voc p' apr 40,00 688 0,40 tt^ii. i-ISI
a=laten g=bieden+e.-diw.
b=bieden h=laten+ex-diw.
c=e_-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag-
f=gedaaii-. laten sk=slotkoers gisteren— ' ■^Tt.. ._J

Marktaandeel Japan blijft verder stijgen

Meer auto’s verkocht
- In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er

eer auto'sverkocht in Nederland danin hetzelfde tijdvak van
gleden jaar, zo heeft de RAI gisteren bekendgemaakt. De
'pi tekent daarbij aan dat de cijfers dit jaarnegatief zijn beïn-
'°ed door de acties van de boeren bij de kentekenregistratien veendam.

jj berden dit jaar in het eerstewartaal 177.722 wagens verkocht,
L>lrfen stijging van 2,1 procent in-
n*Ju ten opzichte van de 174.101
i *s van verleden jaar. Uit de cij-
j/svan de RAI blijkt dat de verko-
S van wagens van Oosteuropese
tap, sterk terrein verliezen, dat
'fta3 van de Japanners toeneemt

<*£ Toyota achterblijft en dat bij
(Europese wagens Fiat en Fordeer> een daling aankijken.

Volkswagen sprong eruit met een
stijging van 26 procent van 15.668
tot 19.747 stuks. Fiat zakte ruim 7
procent met deverkoop van 9371 tot
8709 en Ford met bijna 12 procent
van 19.423 tot 17.132 stuks.

fchi is net meest verkochte merk
fen 'even; er werden er dit jaar tot
jj maart 26.734 van verkocht,
fle en de 7 procent meer dan verte-re ri aar" °p de tweede plaats staan
1 Slerken Citroen en Peugeot vanWuanse fabrikante PSA. Deze fa-
W.'.verkocht 2,6 procent meer, na-*üJk 23.277 tegen 22.696 stuks.

Van de Oosteuropese merken lijkt
de consument steeds minder te
moeten hebben. Het gaat weliswaar
om kleine aantallen, maar de ver-
houdingscijfers zijn hoog. Zo ver-
minderde deverkoop van de Poolse
FSO met bijna 31 procent van 355
tot 246 stuks, moest Lada uit de
Sovjetunie het doen met een daling
van bijna 24 procent van 2686 naar
2050, zag Tsjechoslowaakse Skoda
de verkoopcijfers met bijna 43 pro-
cent inzakken van 692 tot 395 en
toonde de verkoop van de Yugo uit
Joegoslavië een verzwakking van
een dikke 19 procent tot 46 stuks.

economie

Files kosten bijna
een miljard gulden

°EN HAAG - De kosten van
Mistijdverliezen door files en
vertragingen op het Nederlandse
hoofdwegennet zijn vorig !jaar
opgelopen tot 975 miljoen gul-
den. Dit heeft het Nederlands
Centrum voor Onderzoek, Advi-
sering en Onderwijs op het ge-
bied van verkeer en vervoer
(NEA) in Rijswijk berekend in
opdracht van het ministerie vari
"erkeer en Waterstaat.

In vergelijking met 1988 zijn de
totale filekosten in 1989 met 8
Procent gestegen. In dat jaar be-
joegen de kosten van reistij d-

verliezen volgens de NEA ruim
900 miljoen gulden. In 1985 werd
daarvoor een bedrag van 700 mil-
joen gulden gerekend, in 1986
775 miljoen en het jaar daarop
790 miljoen gulden.

De onderzoekers van het NEA

stellen dat een steeds belangrij-
ker deel van de filekosten op re-
kening komt van files die on-
staan op beruchte knelpunten in
het wegennet: van 65 procent in
1985 tot 73 procent in 1989. De
stijging van de filekosten zou in
1989 nog groter zijn geweest als

een aantal knelpunten niet zou
zijn opgelost, aldus het NEA.
Met name worden de Woeste
Hoeve (A5O), de Schipholtunnel
(A4) en de Rondweg Breda (A5B)
genoemd.

Het aandeel van de kosten ver-
oorzaakt door wegwerkzaamhe-
den is, aldus het NEA, van 12
procent in 1985 gedaald tot 9 pro-
cent in 1989. Belangrijkste oor-
zaak daarvan is volgens de on-
derzoekers het feit dat werk-
zaamheden steeds vaker buiten
de spits worden uitgevoerd.

Zonder problemen besparingen mogelijk

Collectieve sector
kan stuk goedkoper

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Politiekorpsen, be-
jaardenoorden, algemeen voortge-
zet onderwijs en bibliotheken kun-
nen gemiddeld 20 procent besparen
zonder dat daarvoor ingrijpende
maatregelen hoeven te worden ge-
nomen. De adjunct-directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau
SCP, dr. A. Nauta, zegt dat in een in-
terview dat deze week is versche-
nen in 'De Werkgever', het blad van
het Nederlands Christelijk Werkge-
versverbond NCW.

Nauta constateert dat „de verhou-
ding tussen ingezette middelen en
de diensten die door de collectieve
sector worden geleverd, niet opti-
maal is". Onderzoek door het SCP
heeft naar zijn zeggen aangetoond
dafde produktiviteit gemiddeld 20

procent omhoog kan zonder dat
daarvoor extra geld of mankracht
nodig is. Hij verwijt de politiek dat
deze daar nauwelijks aandacht voor
heeft, terwijl in deze sector toch
jaarlijks 137 miljard gulden omgaat.

De besparing van 20 procent is vol-
gens Nauta zonder zeer ingrijpende
maatregelen mogelijk. „Daarbij
gaan we er van uit dat de kwaliteit
exact dezelfde blijft, terwijl we ook
nog niet praten over ingrijpender
veranderingen als het aanbrengen
van een andere taakverdeling, sa-
menwerkingsverbanden, automati-
sering, het uitbesteden van taken
die elders goedkoper kunnen wor-
denverricht, en het gebruik maken
van goedkoper materialen".
Wel geeft Nauta toe dat het geen
zaak is die van de ene dag op de an-
dere te realiseren is. Er zal meer tijd
voor nodig zijn dan één kabinetspe-
riode.

De politiek interesseert zich vol-
gens Nauta weinig voor het nemen
van bedrijfseconomische maatrege-
len in de collectieve sector. „Maar
waar in de collectievesector de con-
currentie, zoals in het bedrijfsleven,
ontbreekt, heb je des te harder con-
trole op de produktiviteit nodig. We
hebben bij diverse ministeries con-
crete voorstellen gedaan, maar daar
is nauwelijks reactie op gekomen.
Het leeft niet, moeten we constate-
ren".

Telegraaf en
Perscombinatie
willen omroep

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De Amsterdamse
lokale televisieomroep Salto werkt
met de Perscombinatie en De Tele-
graaf aan een professionele omroep
voor Amsterdam. De drie hebben
een werkgroep ingesteld die voor 1
augustus verslag uitbrengt.
Salto heeft de twee dagbladuitge-
vers uitgenodigd in het raam van de
plannen van de Nederlandse Dag-
bladpers (NDP), de organisatie van
krantenuitgevers. De NDP lanceer-
de onlangs het plan dagbladente la-
ten deelnemen in lokale omroepen.
Hoe de omroep gaatwerken, is sterk
afhankelijk van de inhoud van de
notitie die WVC-minister D'Ancona
in voorbereiding heeft, aldus Pers-
combinatie-directeur J. van Ginkel.
„We gaan ervan uit dat een puur
commmerciële omroep onmogelijk
zed zijn. Het zal dus een publieke
omroep moeten worden die voor
een deel afhankelijk is van reclame-
inkomsten. Voor hoeveel is afhan-
kelijk van de WVC-notitie", aldus
van Ginkel.
Er wordt gedacht aan een construc-
tie waarbij Salto, die een zendmach-
tiging bezit, de opdracht geeft voor
bepaaldeprogramma's die dan wor-
den betaald door deuitgevers.

" De PTT wil in de komende. vie_r
jaarhet aantal openbare telefoons^in
ons land fors uitbreiden. Het bedi^jf
streeft ernaar voor 1995 per jaarz&h
drieduizend telefooncellen en ande-re openbare telefoons te plaatsen.
Nu zijn er in Nederland nog circa
6200 openbare telefoons waarvan
5600 in straatcellen. De uitbreh_.ii%
zal voornamelijk geschieden rfïèt
kaarttelefoons, telefoons waarbij
met een telefoonkaart betaald mijjit

Panama bekent
witwassen
drugsgeld

PANAMA - De centrale bank van
Panama is betrokken geweest bij
het witwassen van drugsgeld, 'maar
niet op de zon grote schaal als de
Amerikanen beweren', zo heeft de
nieuwe bankpresident Luis Moreno
bekendgemaakt. Het'witwassen is
acht tot tien jaar geleden begonnen
en is na de Amerikaanse invasie in
december gestopt.
Moreno wilde niet zeggen om welke
bedragen het ging.De centrale bank

was echter niet deenige betrokkene
bank. De vorige topman van de
bank, Rafael Arosemena, is be-
schuldigd van verduistering van 21
miljoen dollar. Hij is gevlucht en
heeft begin maart politiek asiel ge-
kregen in de Mexicaanse ambassa-
de in Panama. Volgens dePaname-
se regering moet Mexico hem uitle-
veren, omdat hij geenpolitieke mis-
drijven heeft gepleegd.
De Verenigde Staten hebben de vo-
rige machthebber, generaal Manuel
Noriega, beschuldigd van drugs-
handel. Zijn opvolger is Guillermo
Endara. De munteenheid van Pana-
ma is de Amerikaanse dollar. De
centrale bank houdt zich dus niet
bezigmet4e regulering van de geld-
hoeveelheid.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
-gen goud en zilver op 20-04-1990 om.'
14.00 uur bij de fa. Drijfhout,-alles in'
kg:
Goud: onbewerkt ’ 22.630-/ 23.230;.
vorige ’ 22.500-/ 23.100; bewerkt ver-'
koop ’ 24.830; vorige ’ 24.700 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/340 vorige ■'

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1,94,
austr.dollar 1,38 l_so->
belg.frank (100) 5,28 5,58'
canad.dollar 1,56 i;67"deense kroon (100) 27,95 30i4_"
duitse mark (100) 110,00 113,90engelse pond 2,96 3,21
finse mark (100) 46,00 48,50-
-franse frank (100) 32,05 34,80
griekse dr. (100) 1,07 1*27
ierse pond 2,89 3,09
"ital.lire (10.000) 14,30 16 00
jap.yen (10.000) 116,00 122,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,45 29,95
oost.schül. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,19 1,37
Spaanse pes. (100) 1,69 1.85.
Zweedse kr. (100) 29,50 32.00
zwits.fr. (100) 124.75 129,25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,89125-1,89375
antill.gulden 1,0420-1,0720'
austr.dollar 1,4530-1,4630
belg.frank (100) 5,4345-5,4395
canad.dollar " 1,62675-1,62925'
deensekroon (100) 29,535-29,585 "duitse mark (100) 112,510-112,^60''.
engelse pond 3,1055-3,1105 ::
franse frank (100) 33,455-33,505 '
griekse dr. (100) 1,1030-1,203©" " 'hongk.dollar (100) 24,1550-24,4050"!
Ierse pond 3,0100-3,0200. 1 .
ital.lire (10.000) 15,300-15,350 ,
jap.yen (10.000) 120,03-120,13 'nwzeel.dollar 1,0970-1,1078
noorsekroon (100) 28,945-28,995
oostenr.sch. (100) 15,9870-15,9970
saudi ar.ryal (100) 50,3250-50,5750Jspaanse pes. (100) 1,7740-1,7840 .
surin.gulden 1,0400-1,0800 l
zweedse kr. (100) 31,005-31,055 ,-■
zwits.frank (100) 127,445-127,495-,
e.e.u. 2,2985-2,3035 .
INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)

algemeen 197,20 197,70'A
id excl.kon.olie 191,80 191.8Q..A
internationals 195,90 196_30.>.
lokale ondernem. 200,50 201,00- -
id financieel 148,20 M&T'id niet-financ. 252,20 253,40. J

CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001 —
algemeen 258,40 259,00'
id excl.kon.olie 240,30 240,30-,
internationals 265,50 266,00 \
lokale ondernem. 249,70 250,40?^id financieel 194,80 194,40 -r
id niet-financ. 303,30 304,?0:J
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 118,80 119,20^ J
internation 114,30 114,40^
lokaal 119,60 120J0"
fin.instell 108,60 108,30 °alg. banken 105,50 105,40.-.
verzekering 112,50 112,00",
niet-financ 122,90 123,60 J
industrie 125,20 125,90' 'transp/opsl 134,10 134,00 \

En nu de zon nog

" Op het zogenaamde
Bloemendaalse strand
in Zandvoort mochten

particulieren deze
week al beginnen met
het opzetten van hun

strandhuisjes.
Sommige

Amsterdamse families
wonen, als het even

kan, de hele zomer lang
op het strand. En dan

nu de zon nog.
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Auto's

Diversen
■

Ford FIËSTA 1.1 L, bwj.'Bs,
auto in st.v.hagelnw.
’7.950,-, 04406-13137.
Ford Siërra 1.6 Special Se-
dan '89 1e eig. 13.000 km

’ 23.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.500,-; Siërra
2.3 D '87 1e eig. ’13.500,-;
Siërra 2.3 D '84/'B5 va.
’8.750,-; Siërra 2.0 '83/'B5
va. ’ 8.000,-; Siërra 2.3 GL
'83 1e eig. ’9.000,-; Escort
1.6 GL'B7 1e eig. ’ 16.500,-
Escort 1.3 GL '81/'B6 va.
’5.250,-; Escort 1.1 Laser
5-drs. '84 1e eig. ’8.750,-;
Opel Omega 2.3 D Combi
'87 1e eig. ’ 21.500,-; Ome-
ga 2.01 '87 1e eig.
f 19.500,-; Senator 2.5 I '84
’12.000,-; Kadett Combi
1.6 S '85 1e eig. ’11.500,-;

Kadett Combi '80 ’ 2.000,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’16.900,-; Golf CLD
'84 ’10.750,-; Golf 1.6 '84

’ 11.750,-; Passat Combi D
84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Combi aut. '82 ’ 6.750,-;
Passat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Jetta D '85 1e eig.
’12.500,-; Passat D '86

’ 10.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’ 22.500,-; Audi 80 CC
'86 1e eig. 45.000 km
’16.000,-; 100 CS '85
’16.500,-; 100 CS '80/'B3
va. ’ 2.750,-; 90 GT coupé
'81 ’9.750,-; Mazda 323
GLX 87 1e eig. ’14.750,-;
626 '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Combi D '86
’8.750,-; Skoda 120 L '84
1e eig. ’ 3.250,-; Honda Ac-
cord 2.0 t. '87 1e eig.
’15.500,-; Civic GL '85
’10.250,-; Prelude EX '85
1e eig. f 16.500,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 2.0
RE '88 1e eig. 30.000 km

’ 20.750,-; CX 25 GTI Tur-
bo'B6 1e eig. ’ 19.750,-; BK
19 D '87 1e eig. ’ 12.500,-;
BK 14RE'86/'B7 leeig. va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. va. ’7.500,-; BK 16
RS '84 ’8.250,-; 2CV6 '85
’4.750,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84/'B6 1e eig. va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’6.000,-; Renault 21
GTS Nevada '87 1e eig.

’ 17.500,-; 25 GTS '86 1e
eig. ’14.250,-; 11 GTL '86
te eig. ’8.750,-; 9 GTL'B3
’3.750,-; BMW 316 4-drs.
86 ’ 17.500,-; 316 '82 va.
’5.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut. '81
’7.250,-; 525 '80/'B2 va.

’ 3.500,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104 Combi '85 1e eig.

’ 6,500,-; Volvo 440 GL 88
1e eig. ’ 22.500,-; 240 Van
D '82 ’ 6.750,-; 240 GL '81
va. ’3.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’ 7.750,-; 360 GLS
'82 ’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S
'84/'B5 va. ’6.000,-; Mits.
Sunny Sport '87 ’ 14.750,-;
Galant Turbo D '82/'B4 va,
’4,750,-; Galant 1.6 '83
’4.750,-; Saab 900 I '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
Combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's, v.
SINT-MAARTENSDIJK,
Tcichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
AUDI 100 diesel met nw.
motor en kop. '83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE'88; Ford Fiësta
13Q0 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S '79; Ford Tau-
nus 1600 Ghia '79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80, Lada
2105,81. Kissel 42, Heerlen
Kadett 13LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS 86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S '84; Kadett 1200 '79;
fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
60LF D 11-78; Golf D '77;
©pel Rekord D '81; Kadett
foation D '83. 04499-3398.
Te koop GEVRAAGD auto's
fa. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
§45-422610, ook 's avonds.
i i _.

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
yrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
te k. gevr. SLOOP- en

auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.I. Körfer. Tel. 045-229045.
Tek! gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-

Iloop en SCHADEAUTO'S,
; betaal de hoogste prijs in
imburg.Tel. 045-254081.
e koop gevraagd LOOP-of

Schadeauto t/m '84. Tel.
(J45-320457.
|e k. gevr. SCHADE- sloop-
én loopauto's, in- en ver-

Ï-iop gebr. auto-onderdelen
el. 045-411480.________________________________

Bedrijfswagens
RENAULT Expres 1.6 diesel
combi, febr.'9o, vaste pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-225641
Te k. DAF 1200 merk Buca
Kipper, in perf.st., vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 04492-3582
PEUGEOT J5, 6-'B5, lang-
höog, 41.000 km, ’9.950,-.
04906-1387.
VjN LT 45 D, 12-'B5, lang-
hoog schade, 132.000 km,
f^ 0.950,-. 04906-1387.
Te koop gevraagd bedrijfs-
automobielen en busjes, re-
cent jaartal. PM INTERAU-
rO, Napoleonsweg 105,
Haelen. Tel. 04759-1028.
Fp. 04759-2762.
Tek. Opel BLITZ bwj. '72 vr.
pff ’ 1.500,- open laadbak,
techn. in orde. 045-212714.

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.

Ford ESCORT diesel bestel
5-'B7, grijs kenteken, 60.000
km, ’ 8.500,-04906-1387.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
AUTOTELEFOON. Huur-
Koop-Lease. Inbouw en
nummer binnen 1 dag. Een
jaar P.T.T. garantie. Des-
kundig advies en inbouw.
Off. inbouw centre P.T.T.
Prijzen vanaf ’9O,- p.m.
Gratis vervangende auto.
Autronic b.v. 04492-3888.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te koop ONDERDELEN Ci-
troen GSA Pallas. Tel. 045-
-325671.
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Te koop org. XR3i WIELEN
en goede banden, vr.pr.
’250,-. Tel. 045-313565.
Te k. licht met. GTS velgen
en banden 185/60/13 voor
Golf; Elec. 4-pits kookplaat.
Tel. 045-752031.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. bruine kunststof ACH-
TERBUMPER Ford Sierra,
nw. model, tel. 045-454440.
Te k. 5 magnesium VEL-
GEN geschikt voor Mitsubi-
shi en Toyota Celica, pr.
’200,-. Tel. 04498-54319.
Te k. div. onderdelen voor
MAZDA 323, mod. '78. Tel.
045-227702
Te koop SPORTVELGEN
merk ATS, 7Jxl5. Tel. 045-
-443069.
Te k. uitklapbare MOTOR-
TAKEL, V 2 jroud, pr. ’ 450,-
Tel. 045-323576.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Gesloten AANHANGWA-
GEN afm. 2.50x1.50x1.50,
torsie-vering, vr.pr.

’ 1.000,-. Vogelzankweg
109, Abdissenbos. Tel. 045-
-326415.
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel en imprial, merk
Safari, in nw.st. 045-229256
Te koop dubbelasser AAN-
HANGWAGEN merk Henra,
bwj. '80 en vakantie-aan-
hangwagentje, oma-fiets en
meisjesfiets. 04490-23172.

Motoren en scooters

fM

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"

Breinder 98, 6365 CX Schinnen, 04493-4266.

Uitnodiging
20 en 21 april: Open dag

Maak een proefrit met de

BMW k1met ABS
Opruiming

restanten kleding en helmen tegen

Superprijzen
Show nieuwste modellen 1990

BMW KlOO RS, 16 kleppen; Suzuki VX800;
Honda VFR 750 F; Honda Pan European;

KTM 600 GS
Nieuwe kleding en helmen-

collectie 1990.
BMW-Bieffe-GTS-Damen

10% korting op onderdelen, kleding, laarzen, enz.
Motoshop Gulpen B.V. Rijksweg 59, Gulpen

Tel. 04450-2451.
Te k. KTM GS 600 Enduro
bwj. '86, i.z.g.st. Inruil weg-
motor mog. 04490-18676.
Te k. HONDA CR 250 En-
duro metkenteken, bwj. '86,
i.z.g.st. Tel. 045-216228.
Tek. SUZUKI GS 1000, km.
st. 33.000, z.g.a.n.,

’ 4.000,-. Tel. 045-322625.
Te k. mooie HONDA XL 500
R, te bevr. Wenckebachstr.
27, Landgraaf (Schaesberg)
Te k. Leren MOTORPAK mt.
52. 2 Leren jacks mt. 52 en
50. Tel. 045-317435.
Te koop HONDA VT 750
bwj. '85, i.g.st. ’5.500,-.
Tel. 04490-53465.

Te k. KAWASAKI 440 LTD,
bwj.'B2, vr.pr. ’ 3.750,-.
Burg. Willemsstr. 32,
Hoensbroek
Te k. SUZUKI GN 250
Chop. 1-5-89, 1.400 km, en
kuip. CBX 045-415400.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da 500 cc, pr. n.o.t.k. Tel.
04498-56025.
Te k. YAMAHA 180, bwj.'7o,
km.st. 18.000, i.nw.st. Vr.pr.

’ 1.100,-, tel. 045-256017.
Te k. CROSSMOTOR KTM
125cc, bwj.'B4, weinig gelo-
pen, alleen hobby, in nw.st.,
vrpr. ’ 1.000,-. 045-227702

# MOTORBLAD I

Adalbertsteinweg 252-254
5100 AACHEN,

n«- tel.: 0049/241/501465Der'%&&*LF*^ Handler
im Grenzland!

z.8.:

"TOSA'-kombi DM 1399-
-"TEAM'-kombi DM 1099,-
-"CHICCO'-kombi DM 999,-

-mn Viele Markenfinnen im Angebot!

Te koop gevraagd HONDA
400 CM. Tel. 04490-73665.
Te koop HONDA KR 500R
goede st. bwj. '83, vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-311332.
Te koop KAWASAKI 550F
bwj. '84, pr. ’ 5.900,-. 045-
-418739.
Te koop KTM GS 500, bwj.
'81, ’2.495,-. Tel. 045-
-254618 (na 17.00 uur).
Te k. HONDA XL 350R, bwj.
juni '89, pr. ’6.500,-. Tel.
045-440977.
Te k. witte CB 900 BOL
Door, bwj. '80, lazeruitl.,

’ 3.500,-. 045-222384.

(Brom)fietsen
Te k. YAMAHA DT, bwj. '88,
rood-zwart, vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-453181.
Te k. weg. omstandigh. ge-
weldig mooie Vespa CIAO,
bwj. '89, kl. blauw/wit met
sterwielen vr.pr. ’875,-. E.
Casimirstr. 2, Kakert/Land-
graaf na 18.00 uur.
Te k. YAMAHA DT 50, kl.
zwart, ’l.lOO,- m. onderd.
Passartweg 36, Heerlen.
Te k. DERBY FDS, bwj. '88,

’ 1.600,-. Tel. 045-314238.
Te koop gevraagd 2e hands
automaten BROMFIETSEN.
Rens Janssen, Ganzeweide
54-56 Heerlen. 045-211486
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.
Gebr. VESPA Ciao snor;
Vespa Ciao spaak; Vespa
Super Bravo; Zundapp
Sprinter; div. overjarige fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen. 045-726840.
Te koop VESPA Ciao met
onderdelen. 045-311795.
Te k. YAMAHA FS 1, bwj.
'87, z.g.a.n., pr.n.o.t.k. Tel.
045-256737.
Te k. nieuwe RACEFIETS
voor halve prijs. 045-
-230234.
YAMAHA DT.SO kleur wit/
rood, i.z.g.st., pr. ’900,-.
Tel. 045-258439.
Te k. Vespa CIAO '87, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-310269.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.,
pr. ’ 525,-. Tel. 045-418240
Twee ZÜNDAPP'S KS 50,
grijs-rood, pr. ’l.lOO,- en

’ 750,-. Tel. 045-353396.
ZUNDAPP KS 50; Puch Ma-
xi M2. Tel. 045-258464.
Te k. v.part. KREIDLER, m.
toebeh., bwj.'7B, i.z.g.st., pr.

’ 475,-. Tel. 045-443502.
Te k. VESPA Ciao, i.g.st. Pr.
’375,-, tel. 045-421539.
Te k. RAQE-FIETS, Pinarel-
lo, kl. rood, chroom v. en a.
vork, Campa record, mt.
53,5, nieuwstaat ’1.150,-.
Tel. 045-270071.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89
en snorbrommer. Tel. 045-
-321231.
Te koop HONDA MT 5 bwj.
87, pr. ’ 1.800,- i.z.g.st.
met helm. Dautzenbergstr.
12, Bocholtz.
Dames VESPA als nieuw,
koopje ’ 575,-, Spoordijkstr.
78 Hoensbroek 045-214964
Te koop KREIDLER RMCS
en Crossmotor (kl. defect)
Tel. 04492-2432
Te koop VESPA, Puch en
snorfiets. Kaalheidersteen-
weg 34, Kerkrade-W.
Te k. YAMAHA RD i.z.g.st.

’ 1.000,-. Tel. 04454-1158.
SCOOTER Vespa, PK 50
XL, bwj.'B9, z.g.a.n., km. st.
1.400. Varenerf 148, Heer-
len 045-221729 na 16 u.
Te koop YAMAHA DT zeer
goed onderh. Hoofdstr. 25,
Landgraaf.
Te k. VESPA Ciao, bwj.
eind'B9, te1.045-224657.
Te koop brommer YAMAHA
DT bwj. '87, ’600,-. Tel.
04490-47437.
Puch MAXI ’350,- tevens
Ralleigh racefiets 60 Frame

’ 400,-. Tel. 045-459033.
Te koop HONDA MT bwj.
'86, ’ 675,-. 045-423312.
Te k. ZUNDAPP KS 50, bwj.
'83, i.z.g.st., kl. rood, pr.n.o.
t.k. Tel. 04457-2034.
Te koop DERBY FDS in pr.
st. 1!/2 jr. oud, vr.pr.

’ 1.900,-. Tel. 045-455887.
Te koop zeer mooie HONDA
MTsbwj. '86, pr. ’ 1.0975,-.
Tel. 045-259793.
Te koop h.racefiets, RA-
LEIGH Criterium mt. 64, 16
mnd. oud.pr. ’650,-. De
Gasperikstr. 48, Brunssum'.
Te koop Vespa CIAO, vr.pr.

’ 600,-. Te bevr. Jupiterstr.
56, Treebeek.
Te k. Bromfiets HONDA met
sterw., kl.zwart. Tel. 04492-
-1689.
Te koop SNORFIETS Giler-
acitta, bwj. '89, in nw.st., met
sterwielen, pr. ’650,-. Tel.
045-424793.
Te k. HONDA MT 5, i.z.g.st.,
’1.100,-. Kerkstr. 44,
Merkelbeek.
Te k. VESPA Ciao, bwj. 10-
-'B9, kl. rood m. witte sterw.

’ 950,-. Tel. 045-452295.
Te koop YAMAHA DT; Zün-
dapp KSSO, beide i.z.g.st.
Tel. 045-752968.

Vakantie

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Zeilen/Boten/Surfen

Zeilen op luxe jacht met schipper
Zeeland of langere zeereizen.

Info tel, na 18.00 uur 04998-72640.

OZO Surfsensatie, nu of nooit!
korting tot 40% hoge inruilwaarde

OZO Wayler 35%
Echo 290 ’ 718,-*

Slalom 290 ’ 758,-*
320/350 P ’ 798,-*
320/350 A ’ 998,-*
Breeze TR ’ 678,-*

Ypsi TR ’ 678,-*
One design ’ 598,-*

269 Echo '90 ’ 2.495,- vaarklaar ’ 1.620,-* !
290 P Slalom '90 ’ 1.895,- vaarklaar ’ 1.230,-*

320/350 P '90 ’ 1.995,- vaarklaar ’ 1.295,-*
320/350 A '90 ’ 2.495,- vaarklaar ’ 1.620,-*
Breeze TR '90 ’ 1.695,- vaarklaar ’ 1.100,-*

Ypsi TR '90 ’ 1.695,- vaarklaar ’ 1.100,-*
One Design 90 ’ 1.495,- vaarklaar ’ 970,-*

OZO Ten Cate 30%
OZO Bic 20%
OZO F232%

OZO Mistral 30%
OZO zeilen 40%

Gardaline, Biradiai, Progressline, Arrowline, Streamline,
Cut-a-way, Camber, Slalom, Wave, Race, Sp.W Slalom,

Eg. Race, Gaastra, Neil Pryde, North, NPÜ, UP va ’ 149,-
OZO surfpakken 40%

Aquata, Aquaman, Barracuda, Body Glove, Camaro, Dia-
mond, F2, Mistral, O-Neill, O-Dare, Piel, Proline, Rip Curl,

Ronny, Seawind, Tesco, Wayler, vanaf ’ 79,-
OZOHyFIy2B%

OZO Fanatic 30%
OZO Andelst 08880-1222.

Industrieterrein nr. 10A. Geopend van maandag t/m
zaterdag tot 19.00 uur, vrijdag koopavond.

OZO Nieuw-Vennep 02526-87877
OZO Oudehaske 05130-77444
OZO Harderwijk 03410-27074

OZO Breda 076-228500
Voor samenstelling zie showroom.

Een publikatie van Surfpromoters B.V.
'prijs bij inruil.

OZO
Surfsensatie,

nu of nooit!
korting tot 40%,
hoge inruilprijs

ozo Wayler 35%
Echo 290 ’718,-*

Slalom 290 ’ 758,-*
320/350 P ’ 798,-*
320/350 A ’ 998,-*
Breeze TR ’ 678,-*

Ypsi TR ’ 678,-*
One design ’ 598,-*

269 Echo '90 ’ 2.495,-
-vaarklaar ’ 1.620,-*

290 P Slalom ’ 1.895,-
-’1.230,-*

320/350 P ’ 1.995,-
-’1.295,-*

320/350 A ’ 2.495,-
-’1.620,-*

Breeze TR ’1.695,-
-’1.100,-*

YpsiTß ’ 1.695,-’ 1.100,-*
One Design ’ 1.495,-

-’ 970,-*
ozo Ten Cate

30%
ozo Bic 20%
ozo F232%

ozo Mistral 30%
ozo zeilen 40%

Gardaline, Biradial,
Progressline, Arrowline,
Streamline, Cut-a-way,
Camber, Slalom, Wave,
Race, Sp/W Slalom, Eg.

Race, Gaastra, Neil Pryde,
North, N.P.U., U.P. vanaf

’ 149,-
-ozo surfpakken

40%
Aquata, Aquaman,

Barracuda, Body Glove,
Camaro, Diamond, F2,
Mistral, O-Neill, O-Dare,
Piel, Praline, Rip Curl,

Ronny, Seawind, Tesco,
Wayler vanaf ’ 79,-

-ozo HyFly 28%
ozo fanatic 30%

ozo Andelst
08880-1222

Industrieterrein nr. 10A
Geopend maandag t/m za-
terdag tot 19.00 uur, vrijdag

koopavond.
OZO Nieuw-Vennep

02526-87877
OZO Oudehaske

05130-77444
OZO Harderwijk

03410-27074
OZO Breda 076-228500
Voor samenstelling zie

showroom. Een publikatie
van Surfpromoters B.V.

'prijs bij inruil.

Te koop

motorjachtje
staal 7.30 x 2.60 met 8 PK
dieselmotor, in zeer goede

staat, prijs ’ 18.500,-.
Tel. 04746-1610.

Te k. aangeboden KAJUIT-
MOTORBOOT merk Kaag-
lander afm. 11x3,6x0,6 mtr.
83 PK diesel, 4 51.p1., ijskast,
toilet, radio, boegsproei,
prijs ’ 35.000,-. Tel. 04490-
-11541.
Te k. Kaj. SPEEDBOOT
Crescent, 4.70 m. x 1.86 m.,
40 pk Yamaha b.b.m. electr.
start plus kanteltrailer, i.z.g.
st„ t.e.a.b. Tel. 045-443849.
Te k. zeer mooie 4-pers.
SPEEDBOOT, compl. met
kanteltrail., waterskies, dek-
zeil, nw.inter., 35 pk John-
sonmotor, alles i.z.g.st. Tel.
045-463167 of 451425.

België
Te k. zeer ruim WEEKEND-
HUISJE met voll. inboedel
en alle comf. In bosruike
omgev. (Belg.Limb.). Zeer
lage plaatskosten. 04490-
-23619 Of 10246.

Duitsland
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.

Frankrijk
**** Camping "Le Pommier"
in de Ardeche. Zwembaden,
tennisbanen enz. Veel ani-
matie. Ned. beheer. Voor
campeerpl. ml. 04406-
-41118.
Te h. in Z-FRANKRIJK bun-
galows en stacaravans op
camping m. zwemb., 3 km.
v. zee. Ook camp.plaatsen.
Ned. beheer. 04406-41118.

Turkije
AEROTRAVEL. Turkije:
Rondreizen, Campingvluch-
ten, strandvakanties. Fly &
Sail. 043-640440.

Italië
Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-
gus tel. 09-3211354326.
Punto Vacanze Rootenstr.
19.8, Genk.

Diversen
Te k. aangeboden KAJUIT-
MOTORBOOT merk Kaag-
lander afm. 11x3,6x0,6 mtr.
83 PK diesel, 4 51.p1., ijskast,
toilet, radio, boegsproei,
prijs ’ 35.000,-. Tel. 04490-
-11541.

Caravans/Tenten
De mooistekampeerauto'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.

Alpen - Kreuzer 1990
Vouwwagens in 5 modellen en 3 kleurencombinaties.

Nog enkele modellen met voorjaarskorting.
Vanaf ’ 4.450,-

Duurder hoeft niet voordeliger kan niet!
Caravans 1990

Burstner, Hobby, Knaus
Nog enkele overjarige modellen met extra korting.

Voortenten: Brand, Isabella, Walker, Gerjak.
Caravan - Import Feijts

Hoofdstraat 84, Amstenrade. Tel. 04492-1860.

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. Luxe
comfortabele 2-pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mogel.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor ondernoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.

Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
Sijstermans KAMPÈERAU-
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.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Te k. STACARAVAN 4-
pers. met aangebouwde
keuken te Unter-Eisenbach
aan de Our in Luxemburg.
Vr.pr. B.frs. 180.000,-. Tel.
09-352588410, liefst tussen
11.00 en 14.00 uur.
DE OLDE Caravan B.V. Wij
zijn verhuisd naar Dr. No-
lenslaan 141. Dealer voor
Limburg van Wilk en Beyer-
land tourcaravans, Walker
vouwwagens. Tevens diver-
se gebruikte caravans en
een uitgebreide onderdelen
en accessoires-shop. Nu
spec. aanbieding van cara-
van opzet-spiegels van

’ 47,50 nu voor ’ 19,50. TV
antennes v. ’ 159,- nu voor
’89,95. 12v en 220vvoe-
ding. PVC-Dralon voorten-
ten v.a. ’ 799,-, voor service
en kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-
tard. Tel. 04490-13634.
Te k. mooie en prachtig gel.
STACARAVAN 9 mrt. lang;
hal, 2 slpks., toilet, aanrecht
met koelk. en kookpl. 2 mrt.
lang, eetbar, grote leefruim-
te, hardh. kozijnen en tuin-
deuren. Te bevr. na 18.00
uur tel. 045-252956.
Part. zoekt 4-pers. CARA-
VAN bv. Kip of Knaus v.a.
'80, max. 650 kg, moet i.z.g.
st. zijn. Tevens te k. Alpen-
Kreuzer Super '81, zeer
mooi. Tel. 04490-21763.
Te k. VW BUS bwj. '76, nw.
gespoten, geregist. als cam-
per met 60 dagenkaart,
’2.250,-. Tel. 045-325815.
Te koop Caravan ADRIA,
bwj. '82, 3-4-pers., van
part., pr. ’ 4.250,-. Tel. 045-
-229143.
Te k. STOOMAGREGAAT
voor 220V, Honda EX 650,
koffermodel, V_ jr. oud, nw.
pr. ’1.850,- nu ’1.150,-,
nieuwste mod. 045-323178.
SPRITE 400, nw. v.tent, 450
kg, 3-4 pers., ’1.500,-.
Schipholstr. 4, Heerlen.
Te koop CARAVAN 3-4-
pers. met voortent ’ 1.300,-.
Aan de Linde 18 Nieuwstadt
Gebruikte Paradiso's en
vouwwagens te koop v.a.
’1.250,-. BARTELS Cara-
vaning, Homerterweg 256,
Amstenrade.
Te- k. VOORTENT, 3 jaar
oud, oml. mt. 2, vr.pr.

’ 150,-. Tel. 045-353594.
Te koop ADRIA 3 a 4 pers.
met nwe. voort, en toebeh.
Tel. 043-644805.
Te k. ERIBA Trull L M tou-
ring 4-pers., bwj. '85, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 04455-2586
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel., 043-645079

_^

Te koop-goed onderhouden
ADRIA 3 a 4 pers. met splin-
ternw. voort., pr. ’2.700,-.
Tel. 045-270178.
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
Te k. MUNSTERLAND
LM.O. Luxus 400, bwj.'Bs,
nw. mod., m. elec. tv. ontv.,
treinz., extra gr. wasr., luifel,
'omv. etc, 4 a 5 pers., pr.
’10.250,-. 045-461669.
Te koop ADRIA met voort.
3-4 pers., bwj. '81, met ijsk.
en toilet. Tel. 045-711398.
Te k. zeer goed onderh. 3
pers. KNAUS caravan
’1.500,-. Brikkebekker 27,
Landgraaf (Schaesberg).
Te k. VW CAMPEERBUS,
met toilet, tel. 045-252587.
Te k. Caravan WOLF, 4-
pers., 4.20 m, type '80, ijs-
kast, kachel, voortent. Cau-
merweg 5, Heerlerbaan
Heerlen.
Te k. gevr. jonge 4 a 5 pers.
CARAVAN, bwj. '85, opb.
lengte 4-4V2 m. 04404-2356
Te huur STACARAVAN van
1-5-90 tot 30-790 te Rei-
gorsthorst, Montfort, compl.
ingericht. Tel. 045-228160.
Zeer mooie KNAUS 4-pers.
caravan, 1980, 1.3.80m,
voort, rondzit, kachel, koelk.,

’ 6.000,-. 04746-4457.
STACARAVAN te k. op
camping 't Soete Dal in Zui-
tendaal België, met zitbad
en toilet op rioollering aan-
gesl. Bez. op zondag van
14.00 tot 17.00 na telef. af-
spraak. Tel. 045-457510 b.
g.g. 045-463600 of 459539.
ALPENKREUZER gevr.
door part., 4-6 jr. oud. 045-
-254818, na 17 uur 254593.
Te k. Vouwwagen, merk
SCOUT, i.z.g.st. Pr.
’2.000,-. tel. 045-227013.
Te k. Dethleffs caravan, type
BEDUIN, bwj.'B4, opb.leng-
te 4.87 m. met wintert. Pr.
’13.500,-, te bevr. Tel.
045-214784.
Te koop STACARAVAN 10
mtr. lang, 3 slpk., douche,
wc, 2 jr. oud, van ’ 32.000,-
-nu voor ’21.000,-. Inl.
04492-2044.
Schitterende DE-REU cara-
van bwj. '84 tandemas 5.50
m. z. luxe uitv. 2 ijsk. mag-
netron, geiser, elektr. an-
tenne stereo etc. iets aparts.
Tel. 045-323111.
Van 1e eigen, te k. iets ou-
dere caravan, merk ADRIA
380 L met voortent,

’ 1.500,-. Tel. 045-720759.
Te k. MUNSTERLAND Lu-
xus 5-'BB, type 545 met kin-
derkamer mcl. voort., vaste
pr. ’ 16.500,-. 04490-73665
ALPENKREUTZER Super
Export bwj. '84, zeer mooi,
mcl. kanteibeugels, res.wiel,
gasfles, binnententen en
zonneluifel. 045-724743.
ERIBA-Puck 380 kg, 2-
pers., bwj. '88, ’11.000,-.
04459-2113.
Te k. 4 lichtgew. tour CARA-
VANS; Homecar Ralley GTI
3.80 m. met kopkeuken bwj.
'86 ’ 5.750,-; Roller 3.80 m.
bwj.'B2 ’4.750,-; Duque 4
m. bwj.'Bs ’ 6.250,-; Detleff
4.50 m. bwj.'Bl ’4.950,-.
Alle met kachel, ijskast,
voortent en rondzits,
doucheruimtes. 045-323178
LET OP Caravanshop! April
aktie: caravan autospiegels
in drie modellen, lichtge-
wicht klapstoelen enz. Bar-
tels Caravaning, Hommer-
terweg 256, Amstenrade
2-3 pers. TOURCARAVAN,
Dethleffs-Nomad 390 HK,
5-'BB, eindk. toilet, rondzit,

’ 12.500,-. 04490-31853.

Joegoslavië

Voordelig naar Yoegoslavië
Autoreizen: 1 week hotel v.a. ’ 175,-.

Touringcarreizen 10 dagen v.a. ’ 299,-.
Excursiereis 10 dagen v.a. ’ 595,-.

Vliegreizen vanaf Beek, vertrek op 15 en 29 mei a.s.
Trogir hotel Jadran HP. 1 week ’ 550,-; 2 weken ’ 750,-.

REISBURO PAUL CROMBACH-VAN DER BURGT
Heerlen 045-740000 - Kerkrade 045-463636
Geleen 04490-53355 - Sittard 04490-26080

Te h. YUGOSLAVIJA, vak. Piccolo's in het Limburgs
huis. ’5OO, p.w. mcl. voor Dagblad zijn groot in RE-
4-pers. Inl. 04459-2632. SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERS m. stamb., beide ou-
ders aanw. 04490-14659.
Te koop weg. omst. lieve
zwarte 2 jr. oude RIESEN-
SCHNAUTZER, reu, m.
pap. Te bevr. 045-251438.
Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, met stam-
boom. Tel. 04750-16590.
Te k. NEWFOUNDLANDER
reu pr.n.o.t.k. zeer mooi met
stamboom. Tel. 045-444446
YORKS-TERRIËRS, Boe-
merhondjes en Foxs-terriërs
Tel. 04459-1237.
Te k. zeer mooie BOUVIER-
PUPS zwart en gestroomd,
beide ouders aanw., tel.
04406-16516.
BORDEAUXDOG 4 jr., reu,
rash. m. pap., zeer kinderl.
'N echte goede lubbes, weg.
verh. buitenl. gratis af te ha-
len. Tel. 045-322586,
Weegbree 22 Übach over
Worms
Te k. Berner Sennen PUPS
met stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04241-1861.

BOUVIER, teef, 2 jaar, lief
voor kind., goed waaks, met
pap. Eyserweg 3, Trintelen-
Eys.

Te k. NEWFOUNDLAN-
DER-pups met stamb. en
ingeënt. In huis grootge-
bracht. Vakantiereg. mog.
Tel. 04490-34598.
Te k. GORDEN-SETTER
pups, met stamb., ingeënt
en ontw., vak.regeling mog.
Inl. 04499-2237.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401. , "Te koop SCHAPEN en lam-
meren. Tel. 04404-1608.
Te koop ZEE-AQUARIUM
geheel compleet. Tel.
04490-42520.
Siamese KITTENS te koop.
Tel. 043-213845.
Weg. verh. te k. KANARIES,
zilver Isabelle, TT-kooien,
21 zangkooitjes voor ’ 100,-
-3-delige broedkooi. Past.
Erensstr.26, Waubach.
Te koop FOX-TERRIER 9
mnd. oud, reu. Tel. 045-
-253582, A ge Water 28,
Schinveld.
Te koop DOBERMAN zwart,
reu, 13 mnd. oud, zeer lief
voor kinderen. Zeer mooi.
Tel. 045-323788.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
LABRADOR-RETRIEVER
pups, met stamb. en ge-
zondheidsgarantie, uit HD-
vrije ouders, tel 04135-1931

Te k. zeer mooie wit-bl., ge-
str. BOUVIER-pups en witte
koningspoedel, iets aparts.
Gespr. bet. mog. 04490-
-38119.
Te k. TRIMMATERIAAL:
tondeuses, scheerkoppen,
scharen e.d. Op de Beek 4,
Kunrade-Voerendaal.
Te koop Malth. LEEUWTJE,
teef. Tel. 045-255870.
T.k. blonde amerik. CO-
CKER, 41/2 mnd. oud, weg.
omst. met pap., 045-463616
Te k. PRACHTIGE jonge
Rotweiler geschikt v. bewa-
king inbraak onmogel. 100%
betrouwbaar. 045-321231.
Te k. baby CHINCHILLA'S;
jonge dwergpapegaaien;jonge dwerg konijntjes; ca-
via's; hamsters; gerbils; wit-
te en grijze valkparkieten;
kwartels en man. kanaries.
V.d. Veer, Rumpenerstr. 70,
Brunssum.
DISKUSVISSENKWEKER
verkoopt vissen v.a. ’ 8,-.
045-462411, na 12.00 uur.
Te k. 2-Delige gegalv.
HONDEREN, 14 mtr. Aga-
thagracht 31. Kerkrade-W.
Tel. 045-426146.
BABY grijze roodstaartjes,
wit kuifkakatoe's, Beo,
Alexanders en Meijerpap. v.
a. ’ 150,- alle 6 weken oud.
Tevens inruil en inkoop. Tel.
04490-75359.
Gratis af te halen MECHEL-
SE puppies 8 weken oud.
Crutzen, Pr. Christinaln 8,
Valkenburg. 04406-16964.
Te koop CHINCHILLA'S. Tel
04490-75359.

Te k. GEVRAAGD PJ (
gaaien, Collie's, Persons«
Valken, pracht Rösella's «i
Pennanten. Tel. o** ie
75359. Jl
Te koop Cavelier King c!} J'les SPANIELTJES.
04493-2751. J
Gevraagd HENG* j,
VEULEN voor weide^i
Tel. 045-227684 __, ei
Te k. SOMALI'S, 2 poe*«
1 katertje. Tel. 045-253». Fc
RASHONDJES: PuPfi Jvan Bouviers, Collies, >J ■-
Keesjes en Maltezers l

alle hondenartikelen, L° 'terweg 8, Budel-Schoot »
Weert). Tel. 04958-I*'
Dinsdags gesloten. _^__ ü
Zeer mooi Abricot POEDJ j>
TJE, reu, getat. en ing*,
Kaalweg 4, Nieuwenhajj. ]
Te koop SCHIMMEL, "ft
stokm. ca. 1.65 mtr, A 1
jr., zadelmak, pr. ’ 5.2"* *045-413773, na 15.00,5,1
Te k. KEESHONDJE 9j |j
zwart,lo weken oud. ’" I
Tel. 04405-2094. J I
Te k. ruwharige TECj s

met stamboom, 9 mnd °"Tel. 045-421058. >t
Te k. 9-jarige St!'MERRIE L 2dressuur, '04451-1353. J
Te k. wegens ziekte 1!
zwart DWERGPOEDEK
teefje, 7 mnd oud, zN6*

Tel. 045-227649. _^,
Kinderboerderij VIJLEN^
moeite waard, de d'°3
wachten op U. Kom Visjlj

In en om de tuin
Exclusieve geïmpregneerde

Tuinafscheiding op maat gerrw
Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schink

Tel. 04493-3899. _^'
Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

Economiestr. 46, Hoens-
broek. Tel. 045-213877.

De Koumen Zuid
(achter Herschi).

Voor goede TUINPLANTEN
en goed voor Uw portemon-
nee naar Kursten, Ruysstr.
89, Helden. 04760-72812.
Nu TUIN verandering, afras-
tering, sierbestrating, met-
selwerk enz. Bel 045-
-272093, na 18.00 uur.
ZWEMBADPOMP met filter-
installatie en roestvrij stalen
trap. Tel. 045-752313.

TUINHOUTVAKMAN . |
preg BV in de Cramerls
Heerlen. Tel. 045-751',,
Voor al uw druk geïmpJJ
planken, palen, schiep

_
rolborders enz. Groot 3'
timent bielzen. Bez. rngj!: (
VAKKUNDIG aanleg vaj [
tuin, beplantingen, rer# <bestrating. Bel Leo
Veen 045-724733 8
Te k. VIJVERVISSEN u'
gen kweek. SierviskWjJl
de Millenermolen Zum "
Millen 1 Millen, vlak o^'
grens Sittard/ TuddernJ
1e soort GRASZOO'
’ 3,50 p.m2va. 50 mf ""thuisbezorgd. Ook hele JJraanleg goedkoop. OcM*kuw sierbestrating en _{l
ten. Bel voor 'n vrijblij^
offerte. Tel. 045-32317jt
Te k. smeedijzeren Jji
WERK ca. 35 m; poort 3J,
hekwerk 25 m; 2 pw.
van ca. 1 m. 04499-3^
BLOEMBAKKEN,
wiskey vaten, karreV^opruimprijzen. Kastei
104, Heerlen. 045-727^
Af te halen teg. betaling
adv. LEI-STENEN, te <_t
Berkenlaan 23, KerK"L
Chevremont 1

Opleidingen ,v
Zwemmen leren

Op en vlotte wijze. Vooral voor volwassenen die noo^-en/of tijd hadden. Kleine groepjes, zeer rustige omge
Kinderen v.a. 8 jaar.

Interesse? Tel. 045-422108, na 19.00 uur.^
Amsterdamse balletakademie voor

Show, Musical en Dans
Audities voor 4-jarige H.8.0. vakopleidingen voö'
showdanser(es) of showdocent op 29 APRIL a> ,

Ferdinand Bolstr. 89 te 1027 LD Amsterdam-
Telefonische informatie 020-761370. A_

BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E, Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
ZEILVLIEGEN in de Arden-
nen. PH-Vliegsport, 020-
-120139. Pb. 63197, 1005
LD Amsterdam.

LEERKRACHT of sn
gevr. om tegen reo^;vergoeding, aan 2 QrA
siumleerl. wis-en f&4
kunde bijles te gevefl' J
045-313659. >j|
KARATE voor iedereefjj
fo en gratis proefl%
043-615046/04406-42^

Rijles j

CHAUFFEURSCURSÜS
(|

Bovag rijschool Th- JBentum organiseert j
unieke rijopleiding die ;
6weken duurt voor het9.
rijbewijs C. Deze rij-OPJJi
ding wordt afgesloten J!
het officiële CBR rij-exjï
Bel voor info 045-2174»>I

TTT .■■_,,_.,__,_..;.,...,.,--

Huwelijk/Kennismaking y'

Dansen voor 't iets ouder put>l^ i
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur-
Zondag 22 april v.a. 15.00 uur tot 20.00 uur

Orkest Bonjour
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’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.
Alleenst. j. MAN, 30 jr., MBO
opl., eig. app. en auto, goe-
de baan, sportief, muzikant,
z.k.m. meisje Ift. 23-30 jr. Br.
m.foto o.crew. ret. B-4295
LD., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Charmante vrouw (wed.) 44
jr. 1.65 m. Prettige part-time
baan, volw. kind (uit huis)
zoekt soc. jeugdige MAN om
samen dingen te doen, die
wij leuk vinden. Fotootje
welkom: ook retour. Br.o.nr.
B-4296 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Gulik-Hoes, hoek
Agricolastr.-Ophoven 1 Sit-
tard, organiseert iedere zon-
dag een dans- en contact-
avond. Bewijs verpl. Inl.
04490-47962.

J. MAN 38 jr., z.k.m. j-v'„i
voor ser. relatie, kind- ?|
bezw. Br.o.nr. B-4299 "pl
Postbus 3100, 6401
Heerlen.
Jonge MAN 36 jaar,
meisje om met vakanl a|.

gaan, tussen 25-35 jr-,é
nr. B-4319, LD, P°„
3100, 6401 DP Heerlg^
Cafe-dancing "WINDJEAkerstraat Nrd. 150,
broek. Elke woens.-v'L.
zaterdag, gezellig "?z'Geop. van woensd. t/n 1
dag. Koninginnendw
Oranjebal. __-^i
Man, 48 jr., vast we^-J)
tuurliefh., z.k.m. nette 'y
tane VROUW voor M^domg. Heerlen, Ka1* IBesl. geen uitg. tyPe'g(
liefst met foto en tel-r"'.,^
nr. B-4328, L.D., ?.%..
3100, 64011 DP, Heerigyj
Welke alleenst. VRO'V
dit oplossen met "* .
staande heer, 54 r^schrijft ontvangt b&af.olrug g. h. verz. v_\f
B-4344, LD, Postbus
6401 DP Heerlen. S

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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-_ Huw./Kennism.
p):j9e man 30jr. gesch. ledere zaterdag dans- en

'Kt contact met spontane contactavond in de kelder-
i ,?en huiselijke VROUW bar "LA CHALET" in Tree-
'\ „ ° jr- zonder kinderen beek, toegang v.a. 30 jr. 'seen duurzame relatie zondags speciale dans-_ } °P te bouwen. Ik heb avond voor ouderen. Chalet
3i^ vaste baan en ben een Treebeek, Komeetstr. 25 A,
f, ,ellik type. Ik hou van af tel. 045-211375
Vt962?"'? ui,9aan. "'t J.vr. 42 jr. gesch. zeer ver-

* eten vu' . en £n 9e" zorgd uiterlijk, erg eenzaam,
_3lo 0n

n het le_,ven- Brmet zkt. VRIEND tot 45 jr. goed

>' &^00.lre£ur _Br- verzorgd, donker haar en
¥k R_in3A4£... .■?" ?os,bus ogen. Heb nog 1 kind thuis.i|^j34olDP Heerlen. s?e|, »rouw e

»
eerL op de. ,, e WEDN. 64 jr. zoekt eerste plaats. Ik ben erg hui-

'Z wed. 60-65 jr., om de selijk, maar ga ook graaf af
j. lamheid op te lossen, en toe uit. Wie spreekt dit
ff<- B-4329, LD, Posbus aan, schrijf dan een briefje,

X ■C-__6401 DP Heerlen. liefst met foto. Br.o.nr.
$ ?9e vT37 ir zkt leuke B-4336, L.D., Postbus 3100,ENDINvoJr vhfetijd el 6401 DP Heerlen.
Üf_?n- Br.o.nr. B-4333, Weduwn. 61 jr. zkt. wed. of
ni postbus 3100, 6401 DP VROUW 58-63 jr. v. vaste
i» <_!__ relatie, omgev. Kerkrade/Hrl.
rf 6lke HEER tussen 50-60 Br- met teL worden beantw.
t> boven 175 zou onr' 8"4342 LD' Postbus
ij» ËSPsm. m. b" 3100, 6401 DP Heerlen.
ifS_ vr. Br.o.nr. B-4337, Wat VERKOPEN? Adver-f .^oj.loo, 6401 DP Hrl. teer via: 045-719966.

i . Erkende Huwelijksbureauso^-- -A Eenzaam...Doe er iets aan
[E i J|)'r]9Date brengt u metelkaar in kontakt. Heel snel, als10. '<■ onze regio-medewerkster vertelt u graag meer over

*e 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

i fr_'e' zonder reden Nederlands grootste relatieburo.
aj v!__3nd door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting mens en relatie
fte M Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

. 'i-M 33 ir- Aantr- sportieve man, hft. brede belangst.,
|. van wintersport, e.a. sporten, motorrijden, natuur,
4 )u?er>tje, hft. MBO-opl. en goede baan, zkt. vrouw.

jJJJJ^Ojr. Vrijgezel, I.Bom. met eigen garage, MBO-opl.,
"j at v. h. buitenleven, sport (tennis, skieen), muziek en
l g|R reizen, zkt. vrouw.

' Schl 65 ir Opgewekt en vriendelijk, spontaan en be-
.i>afd' ac,ief en brede belangst, (schouwburg, concert,
*en), houdt v, wandl., zkt man om samen van alles te

'~« ondernemen.
vto en vee andere ingeschrevenen zoeken een partner

ï o^?r een duurzame relatie. Wilt u reageren of meer info
i tjJer onze werkwijze, bel dan: 045-726539 mevr. Lucht-
/(iten0' 04750-15534 mevr. Nabarro of schrijf naar Postbus

' «Iril 6401 GB Heerlen. STICHTING MENS EN RELATIE
«enKer)d Raad van Toezicht van het Ministerie van WVC,

I 6)<tra zekerheid voor een zorgvuldige werkwijze. Per-
n —goonlijk bemiddeling, hoog slagingspercentage.
IJ

Consult
hl J\\-/"7 Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-Nederland
$ — voor hetAcad., H.8.0. of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

!
Erkend door R.v.T. v. W.V.C.

BON, voor nieuwe brochure
| Nviw
J es

f Vode

Antwoordnummer 4012, 6400 VC Heerlen,
|\^ of bel. 045-740088 Mevrouw Schiks.

JNvNv^ Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
l Babit bv rioleringswerken

" \__ Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
L Babit bv rioleringswerken
\^_ Tel. 045-463892.

"eParatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:
Wocom. Tei. 045-711864.

\-^_ Vrijblijvende prijsopgave.
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating, k_ Jack Bosman
fl 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

|LV Traplopers verleggen
k Vr, e9gen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundig!!
l Vaninformatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.

°b|emen aan uw dak NEW LOOK BV Schaes-
Amdte ber9- Gevelreiniging, uit-

iiuio kappen, voegen, steigerver-
t h a^kservice huur- Te|- 045-312154 of
j >br°ek 045-219615 045312709-
*t^ 906n<;oQ^LS7et:rviCe Voor al Uw WAND- en
f ft^--S_yaBoB7s vloertegelwerk. Bel 045-
I f'S °f°r DAKREPARA- 227028.
I Bel Koehen 045- K|ein BOUWBEDRIJF kan
/PVTId nO9 metsel' timmer,, stuca-
Ir&n " voor timmer"' d°or' tegelwerk en vernieu-

"■ u 2,nkwerk met garan- wen van daken aann. Met
i'^rte a 9 vniDl- advies/ alle andere voork. werk-h^<-ggj_045:453818. zaamh. 045-419764, na

De 1800uu-
rn^t M°deTOtaal

KSSS: Luka Fashion
*t>^-f__4s9/753008. Trilobal pakken uitritsbaar
'tó.,Uw dak is ons vak! tennispolo's (div. prints)
1 'Sn*lkersbedrijf Peters, t-shirts aanvallen Holland
<X« 21- Übach over T-shirts geborduurd
I'h ...Tel- 045-325793, koordjoggingpakken

' %w_-45"31 1334 Tevens Alles uit voorraad leverbaarWVERK en PVC-dak- Tel. 045-225491/228400.
j iTQ^Hgding. Gratis offerte UITVERKOOP communie-
i. g^ATTERIJ vern rie- Jurkjes, collectie 1990, jon-

bie2en stoelen'met Qens communiepakjes. Tel.>^L045-418820 045-272216/272516.
.Ta S|ERBESTRATING, Te ft Mc.GREGOR jon-
i\ OPrit en vakman- geleding en 3-del
IV' Stratenmakersbedriif Plechtige Com.-pak mt.164
iW^rards. Vrijblijvend V" 176' alles zga.n.04450-
-l Ve en advies Tel. 1429 b.g.g.na 18.00 u.
|llip<__9s6.

Baby en Kle"^
■ ÏÏ-- ook bedr. install. Te k. combi KINDERWA-
',3e Rantie op de re- GEN 3 in 1, tel. 045-223093.
Sk>9 cconD TSÜ? Te koop bruine KINDER-:fc^ 04-7!&«ffi WAGEN ’lOO,-; Teutonia

llftNièr~~~— wandelwagen met voeten-
ARATie n KOELKAST- zak en parasol gestreept

i\s% R''^ zonder voorrij- beige’ 250,-. 045-727583.
Qeehlnnpn 9̂n" Te k. compl. BADSET m.;^-jgcebinnen24u. re|stas me[4 jeskled. 0-1 jr.

iC^H6npW DAKWERK- Draagzak, tel. 045-252587.
'v'Adam* .dakdekkers- POSITIEKLEDING mt. 40;
*l > v^n ,„, ' t^ens re Pa- babykleertjes t/m maat 74
\ -?°r vrii^-Sonoorstenen. merk Prenatal, pr.n.o.t.k. Tel
J^Öblijvende offerte: 045-719796, na 18.00 uur.C^erTt..;— Te k. d.blauwe KOELSTRA
Va of SlPnD_loier!. In klm" kinderwagen en veel baby-6'E^ESTRATING, goed, t.e a.b. Nieuwstraat 3,9- 045-423699. Heerlen (Schandelen).

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

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

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 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.

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien dezeweek bij elke bestelling een gratis deurmat

♦♦ Hatéma
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Kent U het verschil tussen een

Waterbed en een watermatras?
Bezoek vrijblijvend onze bedden-afdeling met bekende
merkartikelen o.a Aqualux, Auping, Dunlopillo, Pullman.

Howa Binnenhuis-decoratie
M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek.

Tel. 045-212900.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8", Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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. 2 wijnrode mohair
LOUIS XV sierfauteuilles,
hoge leuning, z.g.a.nw.,
’495,- per stuk. Tel. 045-
-216647.
Weg. verhuizing; 2 orig.
mijnlampen; 1 ETNA kolen-
haard; 1 butagas verw.
45X45X70, e.a. overtol.
huisraad. Tel. 045-413244.
Te k. ant. SLAAPKAMER
compl. met spiraal, pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-219398
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnee 1.50m, ’ 750,-.
Electr. orgel ’750,-, eiken
barkrukken hoogte 63 cm
’75,-p.stuk. 045-710971.
Te koop klein BANKSTEL
en salontafel met marmeren
blad. Tel. 045-727473.
Te k. eiken KAASKAST br.
1.50, h. 2.10, nw.pr.
’1.450,- nu ’500,-. 045-
-316576.
Te koop wegens verhuizing
eiken EETHOEK met 6
stoelen ’ 450,-; mooie sa-
lonkast ’ 600,-; cursus En-
gels ’ 100,-; 2 wandkasten
samen ’ 150,-. 045-230234
Gestoffeerd BED met ma-
trassen ’200,-. Tel. 045-
-352314.

Te koop zeer fraaie VITRI-
NEKAST wit, klassiek model
vr.pr. ’ 750,-. 04406-15093.
Te k. WOONKAMERKAST
2.50 mtr. breed, blank eiken,
pr.n.o.t.k. 04451-2459.
Te k. lederen BANKSTEL,
grijs 3-2 zits. Prof. Zeeman-
str,3, Hoensbroek.
Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandmeubels
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;
schitterende 2-zits banken;
kolom en toogkasten; rundl.
kuipbankstellen; grote en
kleine wandmeubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen
van Uw oude spullen
(scheelt dikwijls enorm in de
prijs). Ook maken wij 1e klas
stoffeerwerk met allermooi-
ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,
vlakbij Alb. Heijn.
Klassieke EETHOEK met
zes stoelen en gr. uittrekb.
tafel (zeer mooi), ’1.250,-.
A. Thijmpl. 2, Molenberg-
Hrln., tel. 045-423652
Te k. WANDMEUBEL (ei-
ken) en 2-pers. ledikant.
Tel, na 18 u. 04490-27740.
Te k. eiken BANKSTEL 3-2-
-1 zits met leren kuipzitting
en salontafel. 04490-14161.
Geloogde mass. eiken
KAST, tafel en 4 stoelen, vr.
pr. ’ 2.300,-. 045-253940.
T.k. antieke eiken houten
schommelwieg: ant. houten
KAST, m. boyenlade, 045-
-461574.
Te koop ivoorkl. leren
BANKSTEL 2-1-1 zits, prijs
’1.000,-, bellen na 18.00
uur 045-718586.
Te k. blank grenen langwer-
pig ronde KLAPTAFEL 2.20
m. met 8 bijpassende stoe-
len. Pr. ’500,-. Eggelaan
25 Brunssum, 045-255406.
Pracht eik. BANKSTEL

’ 875,-; eik. eethoek 6 stoe-
len ’ 975,-. 045-323830.
Te k. wegens omstandigh.,
"Rohe" ROTAN bank 2V2
pers. kussens met stoffen
bekleding, 1 jr. oud, nieuwpr
’2.475,- vaste pr. nu
’1.250,-; donker eiken se-
cretaire bureau, 1.04x1.04x
0.68, 2 laden en 6 laadjes, 1
jr. oud, nieuwpr. ’3.200,-
-vaste pr. nu ’795,-. Tel.
045-417078.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, tafel 2.20 m. en 4
stoelen ’ 600,- 04493-4427
Te k. zwart essen WAND-
MEUBEL, 4-delig, z.g.a.n.,
vr.pr. ’1.100,-. Burg. Her-
mansstr. 13, Landgraaf. Tel.
045-321995, na 17.00 uur.
Te koop~2X 2-zits BANK-
STEL. Tel. 045-256880.

Te koop WANDMEUBEL
balie-bruin, 3.00x2.00. Tel.
04454-2687.
KOOPJE! Bruynzeel keu-
kenblok. Nog verpakt! Twee
hangk. 60x40x55, 3 onderk.
60x60x90, alu. blad, mcl.
mengkr. met afwerklijst, vr.
pr. ’ 525,-. Tel. 045-223588
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 en 4 eiken eethoek-
stoelen. Te bevr. Hertstr. 4,
Heerlen. Tel. 045-223796.
Eiken KAST te koop (Oister-
wijk) halfdonker met smeed-
ijzer, 2.30 I. en 2.00 h.,
nieuwprijs ’ 3.200,- voor

’ 700,-. Tel. 04406-12875.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr.. 12Kerkrade, 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.

COMFORTABEL bruin wor-
den, een zonnehemel voor
thuis, te huur 3 weken voor
’150,-. Mezo Landgraaf.
Tel. 045-312956.

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

Radio e.d.

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:

Grundig por- .
table kleuren-
teevee geen

’ 898,- of

’ 548,- maar
’398,-.

Maar ook: Philips hifi-stereo
videorecorder met afstands-
bediening geen ’ 1.898,- of

’ 1.298,-maar ’998,-.
Maar ook: Philips compact-
diskspeler met afstandsbe-

diening geen ’ 798,- of

’ 548,-maar ’ 198,-. Maar
ook: Sony midi hifi-set,

kompleet geen ’ 1.298,- of

’ 899,- maar ’ 598,-. Maar
ook: Zanussi inbouw afzuig-

kap geen ’ 198,- maar

’ 89,-, en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Huish. artikelen
Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
STOFZUIGERAKTIE Miele,
Philips, AEG, Hover, Elec-
trolux enz. Extra reklame
1000 watt van ’299,- nu

’ 179,- inruil prijzen tot

’ 50,-. Hoevenaars expert
Kerkstr. 111, Brunssum.
Extra AANBIEDING KTV,
video's, stereo-torens,
schotel-antennes, was- en
droogautomaten, koel- en
diepvrieskasten, afwasauto-
maten, stofzuigers. Alle
huishoudapparaten v.a.

’ 5,- per week. Hoevenaars
expert, Kerkstraat 111,
Brunssum.
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’95,-, was- en
droogautomaten v.a./ 195,-
-centrifugeS v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’ 195,-,
kleuren tv's, stereoinstalla-
ties compl. v.a. ’ 95,-. en al-
les met garantie bij Vriesko,
Sittarderweg 136, Heerlen.
Tel. 045-727342.
Te k. Philips WASDROGER
3 kilo met 6 mnd gar. ’ 175,-
AEG Turnamat wascomb.

’ 250,- met 6 mnd gar. Tel.
045-271036
Te k. ruime koel/vriescombi-
natie merk Philips, in pr.st.,
pr. ’275,-; WASMACHINE
en centrifuge, pr. ’ 195,-.
Inl. 04490-48344.
Te k. tafelmodel LADEN-
DIEPVRIES, camping ijs-
kast 50x50x50cm en gas-
haard. Tel. 045-216876.
Te k. GASFORNUIS met o-
ven en grill en grote koelkast
Tel. 045-211332.
Te koop IJSKAST, merk
Coolcraft. Tel. 04451-2459. :

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerierheide. 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 Heerierheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
VIDEO'S gevr., ook TV's va.
1982 en stereotorens. Tel.
04406-12875.
Te k. 2 straals OSCILLO-
SCOOP 20 Mhz met Probe.
tuss. 12-15 u. 04406-13791

Computers
Te k. ZENITH Computer met Te k. IBM PC/AT, ZombHd,
2 disk drives. Tel. 045- Epspn printer, monitor, key-
-740327 na 17.00 uur. board, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
Te koop ATARI 520 SC mcl. 427229.
diskdrive, muis, voedingen, Te k. COMMODORE 64 met
kabels en uitgebr. soft-ware, diskdrive, joystick, disks.,
pr. ’1.350,-. Tel. te bevr. z.g.a.n. Tel. 045-229256
045-714644. PRINTER Seikoscha 1000,
Wat VERKOPEN? Adver- prijs ’200,-. Tel. 045-
-teer via: 045-719966. 258464.

Kachels/Verwarming
Barbas inbouw-openhaarden

kachels - inzethaarden
JacKöhlen

Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)
04490-13228- 14862.

C.V. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Levering VR-HR ketels.
KACHELS, grote keus. De Te koop zwarte KOLEN-
Kachelsmid, Walem 21/ HAARD en witte bijzet-
Klimmen. Tel.: 04459-1638. kachel-kolen. 043-644805.
Te koop KOLEN antraciet, Piccolo's in het Limburgs
nootjes 3, ’2O,- p. 35 kilo. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-455636. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

Mega - Tone Studio's
Digitale opnames tegen analoge prijzen.

Tevens arrangementen, composities, cassettes, CD's enz.
Voor info: 04740-2057.

Muziekhuis Guus Arons Heerlen
aanbiedingen van:
Keyboards

Casio MT 220 ’ 395,-
YamahaPSß 15 met standaardenz ’ 495,-
CasioDMloo ’ 550,-
Yamaha PSS 370 ’ 599,-
GEM G 20en stofk. en standaard ’ 895,-
JVCKB 600 N stereo ’ 1.295,-
Yamaha VS 200(nog 3) nu ’ 1.990,-
Roland E 20(slechts 20 stuks) ?

betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Orgels

ViscountFair Lady ’ 1.250,-
Lesliebox Mod. 770,200 Watt ’ 750,-
Wurlitzer (theaterorgel) ’ 2.250,-
HammondSXl (besc.)nu ’ 15.990,-
Yamahaßssn ’ 2.990,-
Hammond SX 2000 uitv. wit lichte kastschade .. ’ 19.990,-
Orla ’ 3.250,-
Yamahaß6os ’ 3.990,-
TechnicsEX 20 L ’ 3.990,-
GEM G7O inkl. musicoder f 3.990,-
Technics EX 25 L ’ 4.990,-
Hammondßl24(2stuks) ’ 6.990,-
Hammond Aurora ’ 6.990,-
HammondH 143enLesliebox ’ 8.990,-

-betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Piano's

Rippen occasion ’ 3.250,-
Bieling occasion ’ 3.990,-
Ronisch occasion ’ 3.990,-
Jordansoccasion ’ 3.990,-
Petrof occasion vanaf ’ 3.990,-
Dörner occasion ; ’ 6.250,-
Yamaha occasionvanaf ’ 6.250,-
Hilger occasion ’ 8.990,-
Forster Löbau occasion ’ 8.990,-
Feurich occasion ’ 12.500,-
Grotrian Steinweg occasion ’ 12.500,-

-betaling vanaf ’ 70,- per maand (zonder aanbetaling)
Vleugels

Bechstein (zonder garantie) ’ 6.000,-
Förster 1.70 occasion ’ 12.990,-

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9PHeerlen. 045-717155.

(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!!!

Gitaarliefhebbers opgelet!
Vrijdag 20 april om 20.00 uur Fender demonstratie

's Werelds grootste Fenderspecialist Beau-MacDougall
demonstreert de nieuwsteFender gitaren en versterkers in

motel Stein-Urmond. Mauritsln 65, Urmond.
Haal tijdig een graitis toegangsbewijs bij

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Want vol is vol.

Info in vrijetijdscentrum "Gracht"
Zaterdag 21 en zondag 22 april a.s. zal in het vrijetijds-
centrum "Gracht", Eikerplein 1 te Kerkrade een musical

worden opgevoerd. Deze musical gaat over het leven van
JezusChristus en wordt uitgevoerd door hetkoor van "Kom

en Zie" uit Schinnen.
Aansluitend verzorgt dhr. V/d Berg een lezing over dit
onderwerp. Tevens is er de gelegenheid hierovervan

gedachten te wisselen en voor uw noden te bidden. Tijdens;
deze info-avonden is iedereen welkom.

Aanvang zaterdag 20.00 uur en zondag 20.00 uur.
Plaats: Vrijetijdscentrum "Gracht", Eikerplein 1, Kerkrade.

Info: Evangelisch Centrum "Kom en Zie", Breinder 5
Schinnen. Tel. 04493-1672.

Piano's
alle grote merken en in

iedere prijsklasse.
Ook steeds aanbiedingen!
Somers & Zn., Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Rolling-Stones

te Keulen op 31 mei 1990.
Info: Buro Ticket-Express.. Bel 045-457273.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Te k. orgel YAMAHA HS 6

’ 7.750,-. Tel. 04490-27735
Moulin Blues zat. 5 mei in
Ospel m.m.v. Lonnie Mack,
The Blues Band, Hans
Theessink e.v.a. Bel FES-
TIFOON 04951-41345.

Te k. ORGEL Dr. Böhm, en
midi en expander stereo.
Extra eindverst. en boxen
150 Watt, samen of app.
T.e.a.b. 045-417589.
Vind je gezellig MUZIEK
maken in groepsverband
leuk? Klinkt de uitdrukking,
géén woorden maar daden,
je als muziek in de oren?
Geïnteresseerde koper- en
houtblazers kunnen schrij-
ven voor ml. Br.o.nr. B-4297
LD. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te k. PIANO merk Renn
(notehout), vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-412421
Te koop JUKEBOX Roue
Ami uit de 50er jaren, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-229785.

Foto/Film

Te huur
Videocamera's

diverse merken, ’ 39,50 per dag.
speciale weekprijzen.

Foto-Video De La Hay, Nieuwstraat 3, Hoensbroek.
045-211875.

Te k. Super 8 GELUIDSCA- Piccolo's in het Limburgs
MERA, z.g.a.n., pr. ’ 125,-, Dagblad zijn groot in RE-
tel. 045-415477. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vv..':. ■ ' — ■■■ ■ —■ ..,.,., i
Kunst en Antiek

Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
ANTIEK Simons Nuth,
Dorpstr. 45 A, t.o. ingang
kerk, naast chin. rest., dond.
koopavond. 045-243437.
Een begrip voor de regio!

Kunst &
Antiekbeurs

Kerkrade
Rodahal

± 40 antiquairs

Ned. Antiquairs Gilde
vr. 27 april
19-22 uur.

za. 28 april
14-22 uur.

zo. 29 april
11-18 uur.

ma. 30 april
11-18 uur,

Organisatieburo
Bezemer

tel. 01613-3090.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.
vrijd. zaterd.
Te k. antieke KAST, 2-drs.,
noten; 2 stoelen en hang-
kastje. Tel. 04743-2156.

=38?_____________?-as:=
exclusiefCopie

«Opvallendaanbod van

eiken meubelen in diverse

Wijgevenu graag
naden informatie over ons
mooie assortiment.

T^jf r\2ONDACSOPEN! ,_

BETER MEUBEL
Bun uuiB<M 127,3572 iELCIt Tal 09- 321163360.

Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse
kasten, salontafels, ant.
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-Antiek Val-
kenburg, Wilhelminal. 59,
04406-13874. Dagel. maar
ook iedere zond, geopend.
LOD. XV buikbed met hemel
nachtk. en commode met 3-
del. spiegel. 045-353347
Te koop COMMODE mar-
mer blad en geslepen spie-
gel; vertigo kast; hang-leg
beiden antiek, oud grenen,
nieuwwaarde ’ 2.300,-. Tel.
045-718141.
Te k. OLIEVERFSCHILDE-
RIJ (landschap) op doek
met lijst pim. 75 jr. oud, pr.
’750,-. Tel. t.b.v. na 18.00
uur 045-414013.
Antieke 3-zits BANK (En-
gels Biedemeier) te k., i.g.st
Tel. 045-751245, na 18.00.
3 ANTIEKE kasten te koop. .
Tel. 045-727460.
: E:;:;;-:--;:;:;.■; ;

Literatuur
Oosthoek ENCYCLOPEDIE
laatst nieuwe uitgave, 'nieuwprijs ’ 2.900,- voor
’900,-. Tel. 04406-12875.

Braderieën/Markten
Zaterdag 28 april a.s.

grote vrije markt
rondom Makado-Beek (alléén voor particulieren)

Voor ml. 04490-74669.

Enorme Franse markt
zondag 22 april

centrum Baexem
vele kramen met gebruikte en nieuwe goederen.

Info 040-856693. Kraamhuur ’ 75,-.

Draf- en renbaan Landgraaf
Rommel- en snuffelmarkt
Zondag 22 april 10.00-17.00 uur.

Toegangsprijs:
volwassenen ’ 2,- kinderen tot jr. en 65plusses ’ 1,-

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693.

Snuffelmarkt te Gronsveld
Op 5 en 6mei in de tennishal te Gronsveld. Uitsluitend voor

particulieren. Openingstijden van 11.00-18.00 uur.
Informatie, reserveren tel. 04408-1908.

Org. sup.ver. Kon. Harmonie Gronsveld.
Nu inschrijven braderie Har- Met een PICCOLO in het
tje HOENSBROEK, Hemel- Limburgs Dagblad raakt u
vaartsdag 100.000 bezoe- uw oude spulletjes 't snelst
kers, alléén voor handelaren kwijt. Piccolo's doen vaak
en verenigingen. Informatie wonderen... Probeer maar!
045-229710 en 212073 Tel. 045-719966.

■ ■ '■' "" . . ; ■-: : ' ■■- ■;: .:..::::. .:: ;: :: -■ "

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN. KOELKASTEN, diepvrie--
Frans v.d. Loop Recycling/ zers, wasautom., K-t.v.'s,
Methaalhandel, Kissel 12- video's, stereo-app., kl. def-
-14, Heerlen 045-726392 geen bezw. 045-726206.
GOUD, zilv., munt., postz. Te k. gevr. 2e hands'
etc. Cont. bet., vrijbl. tax. MUNTENTELEFOON van
Groenstr. 109, Geleen. de PTT, 04490-24024
Te k. gevr. ROMNEY- Ik koop haal en betaal een
LOODSEN, Nissenhutten goede prijs voor DAMES-
en direktieketen. tel. 01891- POCKETS, Boquet, Intiem..
15603 of 18368. Jasmijn, Candlelight, Love
WINKELRESTANTEN en SwePl' Avondlectuur, Stui,
restpartijen. Tel. 043- vermans Foto- en beeldro-
-210830. Fax 043-216601. mans- Mijn gehemri An^:niem, Holhster, Colt 45_
Wij betalen de hoogste prijs western Wolf, Jerry Cotton,
voor al uw oud ijzer en me- Sexy west. Alle erotische^
talen. Gebr. SWINKELS, In sex- en pornobladen. Tel.
de Cramer 100, Heerlen. 0932-87786810
Tel. 045-751994 : , —
Te k. gevr. DEFECTE kleu- Uitgaan
ren TV's vanaf '82 (typenr. Gevr dk DANSOR-vermelden) en det VHS vi- KESTEN voor het hele jaar.deos. Tel. 045-723712. Cafe pan derosa, Julianastr.
Te koop gevr. OLIETANK. 3 Schinveld. (Vrijd. en za^i
Tel. 04454-1940. terd. na 17.00 uur).
■■■■■■:■ ,::,■_,-,,,,,-,.,.. 1?

Diversen

1 kg paardelappen
en

Ikg paardepoulet
samen ’19,90

Slagerij Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. 045-252823

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028.

Jaco-Fashion
Spijkerbroeken v.a. ’ 20,-.

Blousen ’ 22,50
Kinderpolo's ’ 5,50

Glans- en krinkelpakken ’ 55,-
T-shirts ’ 5,50

Voorjaarstruien ’ 25,- enf.enz.enz.
Bergplein 20, Hoensbroek. Tel. 045-218058.

Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
PORNO-videocassettes te
k. va. ’ 22,50 of 5 v. ’ 100,-
Stationsstr. 31 Sittard-
M'tricht via Regia 105
(Brusselse Poort) ook verh.
Te k. GAZELLE damesfiets;
Tafel-biljart met onderstel;
staande gezichtsbruiner.
Tel. 045-353347.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's 200 singeltjes ’ 125,-,
150LP's ’ 200,125 oude 78
t. platen ’200,-, zes oude
lepeltjes met beeltenis Elvis
Presley ’50,-, 6 van ons
Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danslessen
op cass. enz. samen ’ 100,-
-all-in, tel. 070-3638667/
3894543.
Te k. automatische ROL-
STOEL, in perf.st., ’ 2.000,-
Tel. 04492-3582
STARFASHION groothan-
del biedt aan: T-shirts met
applicatie, polo's in kleur
combinatie, dameshemden,
zomer-sets, baby-pakjes en
damesconfectie. Tel.
04490-19235.
TRAVESTIETEN opgelet!
Aanb. pikante kleding, sier-
raad enz. 04406-14936.
Te koop ALLESBRANDER
met toebeh. en kinderfiets
tot 9 jr. Tel. 045-452041.

—
Te k. petroleum KACHEL-
Zibro Kamin LCB 330 laser,
als nw., zeer modern en zui-
nig, nw.pr. ’l.BOO,- vr.pr.
’900,-. Tev. te k. PTT-faxr
nw.ste type telefax 307, 6
mnd. oud, nw.pr. ’ 3.500,-
-vr.pr ’ 1.200,-. 045-220998 -
Te koop: gebruikte pallet-
hefwagens 2000 kg, ’ 295,-'
electrische pallet-hefwagèn
met acculader ’ 2.450,-J
electrische vorkheftruck*
1000 kg met acculaderv

’ 3.750,-; nieuwe pallet-*
hefwagen ’ 825,-; nieuwe
colomboormachines 16 mm

’ 425,-; koffie-automatienf
met 5 keuze-knop ’250,--
ROCKMART Kissel 46 A'
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te koop alles van 5 tot 10.
gld. SKIES met sch., grill, kr>
sportwagen, 2 zitsst. v. auto,:
kinderstoeltje, kinderdr. box,»
kleine tapijten, electr. kook-:
pl., schoenen en kled. enz.»
Op het Kepperke 8, Bruns-
sum (vanaf 8.00 uur). 7
Te k. grote BARBECUE ge-:
schikt voor braderie en tuin-
feesten. Tel. 045-712852. "".
Te k. Gegalv. HEKKEN ge-"
schikt voor hondenr. of om-
heining br. 1.60 xh. 1.50 m."
tot. lengte 11 m. ’3so,';'
Kunstof kozijn 0.34 h. x 3.OtL
br. ’ 100,-; gasfornuis mer
oven z.g.a.n. Etna ’175,-.'
Tel. 045-424048. J
Wat VERKOPEN? Adver-"
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 46
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CAOO^ CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica # Electrotechniek
9 Architectuur " Constructie/Piping

Integratie is toekomst!

S.I.E. ConsulHng B.V.
Maastrichteriaon 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Voois to26t Fox (04454) 5085

i"

GEZOCHT 1
TAFELZILVER, \—

SIERADEN en JUWELEN
Indien U sieraden wilt verkopen doe dat dan bij Steiner

Juwelen, want Steiner geeft HOGE PRIJZEN en
BETAALT KOMTANTI

U hoeft dus geen weken te wachten zoals bij verkoop
via veilingen en U krijgt daarom vaak meer dan U denkt.

Sieraden verkopen is immers een kwestie van
vertrouwen, vertrouwen dat Steiner waard is.

VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIE!
Ook voor oud gouden zilveren sieraden, munten en

merk-horloges betaalt Steiner de hoogste prijs en
kontanti

INKOOP-VERKOOP-BEMIDDELING-TAXATIES
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht -Tel.: 043-256282

Geopend maandag vanaf 13.00 uur,

"^^^ dinsdag l/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

ÜT » STREEKGEWEST
<k\___M OostelijkZuidümburg

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL
maakt bekend, dat op 23 april 1990een
vergadering van de gewestraad van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg
wordt gehoudenom 20.00 uur in deraads-
zaal van het gemeentehuis te Heerlen.

De voorzitter voornoemd,
RH. van Zeil.

Zaterdag 21 april 1990 " 11



"Ik werk bij een onderneming j
waar Research met een hoofdletter

wordt geschreven."
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DSM is één grote uitdaging. Want het is innovatie waar alles om
draait Dat betekent continu zoeken naar baanbrekende, nieuwe oplos-
singen. Bij voorbeeld de ontwikkeling van grondstoffen voor milieu-

vriendelijker lakken en verven. Zonder schadelijke oplosmiddelen. Bij
DSM is dat haalbaar. Want jewerkt er met topmensen. In hechte teams.
En met de allerbeste gereedschappen, letterlijk en figuurlijk. Op de plek
waar jeaan je trekkenkomt: inproduktie, onderhoud ofresearch. Zodat al
je talent tot volle ontplooiing komt Bij DSM wordt snel en efficiënt
gewerkt Door korte lijnen. Eigen initiatief wordt erg gewaardeerd, maar
ook alsvanzelfsprekend gezien.Daardoor gaat jeontwikkeling snel. Tot je
aan je top zit We hebben vacatures voor HTS'ers, W, CT, E (Energie,
M.+R.), TN en TN (Besturingstechniek) Materiaaltechnologie of Kunst-
stoftechnologie en HLO'ers (Org. Prep. en Anal. Chem.). HTS'ers en HLO'-
ers met talent voelen feilloos aan wat we bedoelen. Geef je talent de
ruimte. Bel nu DSM voor meer informatie: 04490-66767 (tijdens kan-
tooruren).

m*

DSM igï
DSM geeft talent de ruimte



Van onze
verslaggeefster

HEERLEN/KERKRA-
DE - In de gemeenten
Heerlen en Kerkrade
zullen de grootwinkel-
bedrijven op 5 mei ge-
sloten zijn. De leden
van de Limburgse Or-
ganisatie voor Zelfstan-
dige Ondernemers (LO-
ZO) hebben van het
overlegplatform het ad-
vies gekregen om hun
bedrijven op die dag te
sluiten. ledere winke-
lier kan echter zelf be-
slissen of hij zijn zaak al
dan niet open houdt.

Voor het winkelende
publiek zal zaterdag 5
mei een verwarrende
dag zijn. In 't Loon zijn
dan alle winkels dicht,maar in het oude cen-
trum van Heerlen is, af-
hankelijk van de visie
van de ondernemers, de

Omdat de meeste win-
kels in Heerlen op ko-
ninginnedag dicht zijn,
kiezen sommige onder-Wonen

Vrouwenappèl spuwt gal
Politici beschuldigd van dubieuze verkiezingspraktijken Openheid

De nieuwe coalitie heeft zich voor-i
genomen om tijdens de komende
raadsperiode in alle openheid be-
leid te voeren. Jo Theunissen: „In
de afgelopen jaren heeft het een en
ander achter gesloten deuren
plaatsgevonden. Daar willen we van
af. Openheid, constructiviteit en za-
kelijkheid vormen de nieuwe sleu-
telwoorden voor deraad van Onder-
banken."

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - In een brief
aan de Kiesraad van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken
beschuldigt de raadsfractie
Vrouwenappèl Landgraaf po-
litici uit die gemeente van du-
bieuze verkiezingspraktijken.

Ook Riet Cremers-Koekoek, die de
eerste vrouwelijke wethouder van
Onderbanken zal worden, voorziet
een structurele samenwerking tus-
sen alle raadsfracties. „Mij is nu al
gebleken dat ook de oppositie be-
reid is zich constructief op te stel-
len. Dat is een goede zaak. Per slot
van rekening maakt niet alleen de
coalitie in Onderbanken de dienst
uit."

De voorzitter van de woningvereni-
ging zou volgens het Vrouwenappèl
voor de verkiezingen aan zijn admi-
nistrateur de opdracht hebben ge-
geven om huurders, die kwamen
vragen om huursubsidieformulie-
ren, het advies mee te geven om op
de voorzitter te stemmen.

Volgens het Vrouwenappèl zouden
een voorzitter van een woningvere-
niging, een welzijnswerker van èen
dienstencentrum en een hoofd van
een openbare school tijdens de afge-
lopen raadsverkiezingen, op oneige-
lijke wijze geprobeerd hebben om
stemmen te vergaren.

IjJI*1'* je woonruimte zoekt
\^k je dat doorgaans uia een
k ertentie wereldkundig.
bj) **r het kan ook anders, zoals
llj/j foto te zien is. Een Akense
[f^ttt legde gewoon zijn ma-
|e, °P straat, hing er een brief-

in\h Ven dat hii uitkvkt naar
%„, nraurn' en hoopt er nu hetPte van...

Kerkraadse
kunstenaars

willen nieuwe
ateliers

Van onze verslaggeefster
KERKRADE- In Kerkrade moe-
ten nieuwe ateliers voor kunste-
naars komen. Dat blijkt uit een
onderzoek dat door de vereni-
ging Kunst in Kerkrade (KIK)
werd gehouden onder 17 profe-
sionele kunstenaars in de ge-
meente.

Op dit ogenblik ziet de situatie
voor kunstenaars in Kerkrade er
niet al te best uit. Een groep die
in de gymzaal aan de Onze Lieve
Vrouwestraat werkt, moet het
met kapotte ramen stellen. Bo-
vendien is er geen verwarming
en lekt het dak. Na het wegvallen
van galerij de Blauwe Olifant in
Erenstein, blijft nu alleen nog
het Wijngrachttheater als exposi-
tieruimte over. Een echte oplos-
sing is dat ook niet, want de di-
recctie kan slechts eenkleine ka-
mer op de bovenste verdieping
missen.

Vuurwerk

I^en wat rechtzetten. Wie,
.ijf.^y aankondigden, opKo-
ïk^nnedag aan de Litscher-
fy a in Heerierheide naar hetfipoerk gaat kijken, is een
to_L. te taa-t. Het vuurwerk

yVm nameliJk al op zondag 291 afgestoken.

skifanaat
ï^erlenaar Pierre Blom zal
'\_raag proberen achter een
\r Wlet tachtiQ kilometer per
<-M°Uer gras te skiën. De re-
ijejrPoging, die op het Schin-
_jj/?e zweefvliegterrein plaats-
-9r Js wordt voor het Tros-pro-
hi^irna 'De eerste de beste' ge-

Dwang
De welzijnswerkerzou bij zijn doel-
groep, met name ouderen, stern-
kaarten hebben opgehaald voor de
zoon van de voorzitter van het dien-
stencentrum. Het hoofd van de
openbare basisschool zou op zijn
beurt een zichtbaar labiele vrouwe-
lijke kiezer in een stembureau ge-
dwongen hebben op hem te stem-
men. Volgens het Vrouwenappèl is
dit op 21 maart door diverse getui-
genwaargenomen.
In de brief aan de Kiesraad, waarin
het Vrouwenappèl overigens geen
namen van de gewraakte politici of
hun partijennoemt, laat de fractie
ook weten dat men andere dubieuze
verkiezingspraktijken, als bijvoor-
beeld het massaal ronselen van vol-
machten, al eerder bij burgemeester
Coenders heeft aangekaart. " Een aantal kunstenaars van Kronfontatie bij eigen werk. Foto: christaHALBESMA

Konfrontatie in Heerlen

. (ADVERTENTIE)

SAHITAIR EH TEGELS VOOR OE JAREH '90 1
Tijdens de maand april aantrekkelijke openingskorting op de nieuwe
collectie sanitair en tegels van Sphinx, Villeroy & Boch en Duravit.
■ ■■■ INSTALLATIEBEDRIJFUTI LEMMENS-MEESSEN B.V.

Litscherveldweg 2 - 6413 BA Heerlen, tel. 045-213661, fax. 045-228636
Openingstijden sanitair showroom:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-15.00 uur

Schouwburgplein vanmorgen dicht
HEERLEN- HetBurgemeester van Grunsvenplein voor deHeerlen-
se schouwburg kan vandaag tot 12 uur niet worden gebruikt als par-
keerterrein. Dit in verband met de start van de AmstelGold Race. Bo-
vendien is de Apollölaan tussen Geerstraat en Homerusstraat van 8
tot 11 uur voor alle verkeer afgesloten.
De wielrenners rijden in Heerlen de volgende route: Burgemeester
van Grunsvenplein, Geerstraat, Geleenstraat, Emmaplein, Emma-
straat, Willemstraat, Stationstraat, Schakelweg, Looierstraat, Kloos-
terweg, Beersdalweg, Terhoevenderweg, Akerstraat-Noord en ver-
volgensrichting Amstenrade.

Hoop
Kik concludeert uit het onder-
zoek dat er een gezamenlijk ate-
lier moet komen en twee privé
ateliers. De LHNO-school aan de
Haghenstraat, die waarschijnlijk
binnenkort leeg komt te staan,
zou een goede accommodatie
kunnen zijn. Ook hoopt de ver-
eniging op het stationgebouwtje
in Kerkrade-West.

’t Boebelke

voorlopig
op slot

Skifanaat (2)
Vn 26-3ari9e Blom heeft van-
hr Van 08.00 tot en met 13.00
% _3e *yd om op zijn met sta-
fo>r„ en voorziene laarzen de
?et "a°de snelheid te bereiken.

an o?raTnrna wordt vrijdag
\ Pnl uitgezonden, om 20.30°P Nederland 11.

In eerste instantie reageerde Coen-
ders daarop met de aankondiging
yan een onderzoek. Maar op 8 april
liet Landgraafs burgemeester weten
daarvan te willen afzien. „Je kunt
met zon onderzoek toch amper be-
wijzen dat er in strijd is gehandeld
met de Kieswet. Het komt neer op
giswerk, waardoor je als onderzoe-
ker ook nog in een moeilijke positie
terecht kunt komen," aldus de bur-
gemeester gisteren. Op de brief van
Vrouwenappèl aan deKiesraad wil-
de Coenders overigens niet reage-
ren. „Die is mij niet onder ogen ge-
komen, dus daar geef ik geen com-
mentaar op."

Gestolen auto
weer terecht

De bejaarde buurvrouw had bij
de gemeente om sluitingvan het
café gevraagd omdat zij niet
meer kon leven met de geluid-
overlast. De buurman aan de an-
dere zijde heeft eveneens veel
lastvan geluidenuit het café. Om
het café geluiddicht te maken is
een investering van rond de
150.000 gulden nodig. Er bestaat
onenigheid tussen de exploitant
en eigenaar over het betalen van
deze investering.

DEN HAAG/HEERLEN - Café 't
Boebelke aan de Benzenrader-
weg in Heerlen moet voorlopig
de knip op de deur doen. De
waarnemend voorzitter van de
afdeling voor de geschillen van
bestuur, staatsraad mr M. van
Wolferen heeft gisteren een ver-
zoek om schorsing van het door
de gemeente uitgevaardigde
sluitingsbevel door exploitant
Denie afgewezen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een automobilist uit
Heerlen, die dezeweek bij de politie
aangifte deed van diefstal van zijn
auto, is inmiddels weer in het bezit
van zijn voertuig. Op het moment
dat hij aangifte deed, hield depolitie
uitRoermond namelijk een man uit
Hoensbroek aan, die bij verhoor be-
kende de auto waarin hij reed gesto-
lente hebben. Het bleek deauto van
de Heerlenaar te zijn.

Konfrontatie houdt Open Huis
tot 29 april.

een reputatie op te bouwen. Ze
hebben danook duidelijkvan de
gemeente als taak meegekregen,
een ander onderkomen te zoe-
ken. In eenjaar of twee moet dat
lukken, want de belangstelling
van het publiek is groot. Dat be-
wijst wel dat deze groep duide-
lijk over kwaliteiten beschikt."
Konfrontatie zal" ook* buiten
Heerlen exposeren - Rotterdam,
Berlijn en Brussel worden ge-
noemd. Bovendien wil de groep
de kunst in Limburg nieuw le-
ven inblazen. Er zijn nu plannen
om met Maastricht te overleggen
of er mogelijkheden bestaan om
weer een nieuwe kunsttentoon-
stelling van Trajecta te organise-
ren.

Leren kunnen ook de inwoners
van Heerlenen dan met name de

Van onze verslaggeefsterHEERLEN -Heerlen is een kun-
stenaarscollectief rijker. De
groep Konfrontatie heeft zijn in-
trek genomen in het pand Put-
graaf5. Het is een tijdelijk onder-
komen, want de gemeente heeft
vorig jaaral besloten dat deze lo-
katie gesloopt zal worden.
Konfrontatie bestaat uit negen
kunstenaars die allen verschil-
lende disciplines beheersen.
„Daarom hebben we ook voor de
naam Konfrontatie gekozen",
zegt schilder Jo Ramekers. „We
willen de verschillende kunst-
vormen met elkaar confronteren
en uit de tegenstellingen leren,
een harmonie tot stand bren-
gen.

Aan die opstelling heeft het kol-
lèktief de medewerking van de
gemeente te danken. Een woord-
voerder: „Behalve de stadsgalerij
waar de kunst met de grote K
hangt, moet er eigenlijk ook een
plaats zijn waar de mensen kun-
nen zien wat er nog meer op dit
gebied te beleven valt. In het be-
gin was er nogal wat aarzeling
van onze kant; er was geen ruim-
te om een atelier voor de kunste-
naars in te richten en dit pand
wordt beslist gesloopt."
„Maar we willenKonfrontatie op
weg helpen en ze de kans geven

schoolgaande jeugd. Konfronta-
tie heeft al contacten gelegd met
basisscholen in de omgeving, zo-
dat de leerlingen kunnen kijken
hoekunst ontstaat en wat de be-
doelingervan is.

Bestuur bibliotheek Brunssum stapt op

poneert
He,W^tonie St.Joseph in Voe-

%t g 9ee/£ vandaag om half\n_<en voorjaarsconcert in het
t\^trfloes- Zowel de eigen
%n„ ,nd onder leiding van
\!f Leufkens als de harmo-
jfebo,.et ac nieuwe dirigente In-
%£ 9 Stijnen, zullen optre-
\]z?"irzorgen. Ook het jonge-
i*1 h°r Con Dios uit Swalmen
%shnnonie StCaecüia uit
HCe

oracht geven acte de pré-
_.e b kats' Genoemde harmo-
M_k ak*e in januari hetarnPioenschap in de su-Ure afdeling.

Van onze correspondent
BRUNSSUM - Het bestuur van de
Brunssumse bibliotheek stapt per 1
mei bijna voltallig op. Alleen het lid
Tjeerd De Graaf blijft zitten. De
scheidende bestuursleden vinden
dat zij niet Zelfstandig kunnen func-
tioneren. De Brunssumse biblio-
theek heeft zesduizend leden en
krijgt via de gemeente jaarlijks een
subsidie van 834.000 gulden.

meente bij deze decentralisatie een
grotere invloed laten gelden.

„Vooral bij opvullen van vacatures
en het doen van aankopen met een
bedrag groter dan vijfduizend gul-
den was er toestemming nodig van
het gemeentebestuur", aldus de di-
recteur.

Ook zou een te veel uitgekeerde
subsidie (L2.500 gulden) die terug-
betaald moest worden, meege-

speeld hebben in het aftredingsbe-
sluit. „Onzin", zegt De Graaf „Dat
geld was een détail en zeker niet
meer. Ik denk dat bepaalde karak-
ters te veel botsten. Maar dat komt
ook voor bij een voetbalclub. Wat
overigens niet wegneemt dat ik van
mening ben dat devertrekkende be-
stuursleden het mes in het varken
hebben laten steken. Tenslotte heb-
ben ze de verantwoording over 9,7
formatieplaatsen bij de biblio-
theek."De problemen begonnen reeds in

1982 toen het departement van
CRM besloot de jaarlijkse subsidie-
stromen via de gemeenten te laten
vloeien. Volgens directeur H. Jans-
sen van de bibliotheek wilde de ge-

Rel
In de hoop dat deKiesraad de gang
van zaken wel gaat onderzoeken,
deed het Vrouwenappèl afgelopen
woensdag de belastende brief op de
post. Raadslid voor het Vrouwenap-
pèl, Helma Gubbels-Korver: „Wat in
die brief staat, is slechts het topje
van de ijsberg. Er is veel meer aan
de hand, waarvan trouwens ook het
een en ander in een vertrouwelijk
rapport staat dat we de Kiesraad
eveneens hebben laten toekomen.
Natuurlijk beseffen wij dat we kei-
harde beschuldigingen uiten, dat
we afsteven op een grote rel. Maar
dat is het ons waard. We schuwen
niets en niemand. Ook hetrisico dat
we een proces aan onze broek krij-
gen, nemen we op de koop toe. Het
moet maar eens gedaan zijn met on-
eerlijke praktijken tijdens raadsver-
kiezingen. Niet alleen in Landgraaf,
maar in heel Nederland en Limburg
in het bijzonder. Uiteindelijk hopen
wij dat via het inschakelen van deKiesraad de noodzakelijke aanpas-
singen in de Kieswet worden door-
gevoerd."
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Kleine Onderbanken en
Democraten gaan samen

Riet Cremers en Jo Theunissen nieuwe wethoudersToedracht
ongeval roept

vragen op

Verdeeldheid onder winkeliers

Warenhuizen op
5 mei gesloten

ene zaak open en de an-
dere dicht. Hetzelfde
geldt voor de gemeente
Kerkrade.

nemers ervoor om op 5
mei open te blijven. Een
woordvoerder van de
LOZO: „Die winkeliers
denken anders twee da-
gen omzet te moeten
missen in één week. De
eenverwacht in een stil-
le periode veel te kun-
nen verdienen en de an-
der juist niet. Het is na-
tuurlijk een beetje
vreemd dat de winkels
in een gemeente niet al-
lemaal op één lijn zit-
ten. Toch kan de LOZO
niets afdwingen, zolang
de regering van 5 mei
geen officiële feestdag
maakt."

NUTH - In verband met tegenstrij-
dige verklaringen is de rijkspolitie-
groep Beek-Nuth een uitgebreid on-
derzoek gestart naar de ware toe-
dracht van het auto-ongeluk don-
derdagavond op de Nutherweg in
Nuth. Daarbij kwam de 17-jarige A.
Roberts uit Oirsbeek om het leven
en raakten twee andere inzittenden
gewond. Getuigen worden verzocht
zich bij de politie in Beek te melden:
S 04490-71555.

Van onze verslaggever
ONDERBANKEN - De lijst KleineOnderbanken van Jo Theunissen en
de Democraten Onderbanken onder
aanvoering van Riet Cremers-Koe-koek vormen met zeven zetels de
nieuwe coalitie in Onderbanken.Het CDA, de PvdA en de fractie
Goossens zitten met zes zetels in de
oppositie.

De coalitiebesprekingen kwamen
eind dezeweek rond. Over de verde-
ling van de wethoudersportefeuilles
moeten beide fractievoorzitters nog
met burgemeester Vincent Ritzer,
die zelf ook een portefeuille onder
zijn hoede gaat nemen, praten. Wel
is inmiddels afgesproken dat alle in
de raad vertegenwoordigde fracties
in alle commissies zitting zullen ne-^
men.



Op vrijdag 27 april 1990 hopen onze lieve ouders,
__. _. opa en oma

Jan Vervuurt
en

Maria Vervuurt-Herberigs
de dag te herdenken dat zij 50 jaargetrouwd zijn.

Uit dankbaarheid wordt om 16.00 uur een h. mis
opgedragen in de kerk te Leenhof.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00- 20.00 uur in
de Carmelhof, Heerlenseweg 143, Schaesberg t.o.

kerk Leenhof.

Hun dankbarekinderen en kleinkinderen

Schaesberg, april 1990, Kerkveldstraat 2

Enige en algemenekennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden
plotseling van ons is heengegaan, onze lieve zoon,
broer en kleinzoon

Ralf Roberts
op de leeftijd van 17 jaar.

In dankbare herinnering:
Sjef en Armelies
Roberts-Lataster
Marjo
J.H.Roberts

19 april 1990
Bachstraat 12
6438 KM Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 23 april om 11.00 uur in de St.Lambertus-
kerk te Oirsbeek, gevolgd door debegrafenis op de
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Heden, zaterdag tijdens de avondmis van 19.00uur,
in voornoemdekerk, bidden wij medevoor zijn zie-
lerust.
Ralf is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen zaterdag van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag van
14.00tot 15.00 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Roby "
Wij zullen hem met dankbaarheid blijven geden-
ken.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze voor
haar moeilijke dagen.

Je vrienden en
vriendinnen

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van ons zeer ge-
waardeerd lid

Ralf Roberts
1 Wij wensen Sjef, Armelies en Maijoveel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden
jeugdleiders
supportersvereniging
V.V. Adveo

Enige en algemenekennisgeving

t
Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Afscheid nemen van Elly is moeilijk, maar de her-
innering aan haar is onvergetelijk.
Wij geven u kennis dat op 48-jarige leeftijd van ons

" is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, mijn
schoondochter, mijn schoonmoeder en mijn oma,
onze zus, schoonzus, tante en nicht

Elly Sluijpers
echtgenote van

Wim Koenen
Brunssum: Wim Koenen

Marleen t, Marcel
Brunssum: Jos en Roswieta Koenen-Starmans

Leroy
Familie Sluijpers
Familie Koenen

6444 XH Brunssum, 20 april 1990
Hubertusstraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

-fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 24 april om 10.30
uur in de parochiekerk H. Barbara te Treebeek-
Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis maandag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Elly is opgebaard in het uitvaarctentrum Dela,

i Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar maandag
bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

———■— —■—■—^—
Lieve tante

f Elly
dank u wel.

Nori

t "~

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en al
het goededat hij aan ons gegeven heeft, delen wij u
mede dat wij op 47-jarige leeftijd plotseling af-
scheid hebben moeten nemen van onze vader,
schoonvader, zoon, broer, zwager, oom en neef

Loek Habets
Valkenburg: Lucien en Anita
Huten (Utr.): Monique en Erik

Vaals: Carola Habets-Schiffer
Vught: Mia en Koos en kinderen

Friedberg (D.): Jeanne en kinderen
19 april 1990
Correspondentie-adres:
L. Habets, Statenlaan 69, 6301 WC Valkenburg
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie, zal plaatshebben op maandag 23 april om
11.30 uur in de St. Pauluskerk te Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij
ons gedurendezijn leven heeft omringd, geven wij
u met droefheid kennis dat heden van ons is heen-
gegaan, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hein Bolster
weduwnaarvan

Mia Otermans
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 73-jarige leeftijd.

Puth: Annie Cobben-Bolster
Alex Cobben
Maurice en Corina
Wendy en Marcel
Michel, Dennis

Munstergeleen: Marlies Visser-Bolster
Leo Visser
Linda en Laurie

Banholt: JanBolster
Emelda Debije

Eindhoven: Huub Bolster
Jenny, Saskia
Familie Bolster
Familie Otermans

Puth, 19april 1990
Aan 't Lindjen 33
Corr.adres: Margrietstraat 29, 6155LA Puth
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
dinsdag 24 april as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondwake worden gehouden maandag 23 april
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

: f
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons heeft omringd, delen wij u mede
dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Joseph Hubert (Joep)
Zegels
echtgenoot van

Rosa Maria Pittie
Hij overleed op 77-jarige leeftijd.
Wij bevelen hem in uw gebed aah.

Schaesberg: R.M. Zegels-Pittie
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Zegels
Familie Stiels

6371 BN Landgraaf, 20 april 1990
Pasweg 26E
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 25 april as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dachtin deavondmis van dinsdag24 aprilom 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, toch nog
onverwacht, op de leeftijdvan 44 jaar, mijn dierba-
re echtgenote, onze goede en zorgzame moeder,
dochter, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Rina van Herk
echtgenote van

Henk van Gilst
De bedroefde familie:
Henk van Gilst
Wendy
Christiaan
Familie Van Herk
Familie Van Gilst

19 april 1990.
6465 AA Kerkrade, Parallelweg 4.
De rouwdienst gevolgd door de begrafenis zal
plaatsvinden op dinsdag 24 april a.*s. om 12.00 uur
in de aula van Schifferheide.
Bijeenkomst aldaar, waar gelegenheid tot condo-
leance,
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont. Bezoekuren
van 18.00 tot 19.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis dat na een
liefdevolle verzorging in De Regenboog te Heerlen
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootoma

Annechien Smit
weduwe van

Adolf Siemers
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
88 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 19 april 1990
Corr.adres: Talmastraat 3*, 6415 HD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 24 april om 13.00uur in deparochiekerk H.
Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen, waarna de
begrafenis is op de algemene begraafplaats Imsten-
rade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
In de mis van zondag a.s. om 11.30 uur in voor-
noemde kerk, zal onze dierbare overledene her-
dacht worden.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, maan-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

wij zijn heel erg verdrietig dat wij afscheid moeten nemen van onze zoon
en broer

luc
nantes, 17 april 1990
in zijn woonplaats voerendaal zal hij op woensdag 25 april zijn laatsterust
vinden, maar eerst willen wij ons verdriet delenmet iedereen die luc een
warm hart toedraagt.
daarom is er in deparochiekerk van 0.1.v. altijddurendebijstand tekunra-
de, waar hij in zijn jeugd gelukkige uren heeft gekend, woensdag 25 april
om 11.00 uur een eucharistieviering.
wij weten dat onze vrienden en de vrienden van luc met ons meeleven en
vragen daarom ook iedereen dit op zijn eigen manier te verwerken en ons
niet te condoleren,
geef hem een plaatsje in julliegezonde hart.

tresie, jacquesen roei vineken
enige en algemene kennisgeving

lieve luc, we zullen jenooit vergeten.

oma stins
herman en annie
jos en josé
marianne en jo
nelly en michel
neven en nichten

luc
we zullen je heel erg missen.
familie vineken
brunssum,
geleen,
schin op geul,
tilburg,
's-gravenhage.
april 1990

een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen
maar in ons hart
zul je altijd blijven

we zullen je missen

luc
alle vrienden van de

" limburgse volkssterrenwacht hercules

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden, rustig en kalm is overleden, thuis, in
haar vertrouwde omgeving, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Fientje Eggen
weduwe van

Sjeng Handels
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Heerlen: Toon Handels
Anny Handels-Muylkens
Bas

Weiten: Harrie Handels
Tiny Handels-Ramakers

Chèvremont: Guus Handels
Nellie Handels-Hennen
Frank, Bart
Familie Eggen
Familie Handels

Kerkrade, 19 april 1990
HoogAnstel 16
Corr.adres:
Heiligenhuisstraat 25, 6463 CM Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 24 april as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming te
Chèvremont, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, op maandag 23 april om 19.00uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgevingmochten ontvangen, gelie-
ven dezeannonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Bedroefd, maar ook zeer dankbaar voor de liefde
en zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, tante en
nicht.

Jozefien Lipperts
weduwe van

Jules van Laar
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Sittard: Sjef van Laar
Ida van Laar-v/d Broeck
Nicoleen Roel

Voerendaal: t Frans van Laar
Roos van Laar-Heythuijzen
Felicie, Juliët, Sandra enRob

Voerendaal: Fried van Laar
Jeannyvan Laar-Lacroix
Marlie, Inge en Julien

Voerendaal: Harrie van Laar
Bertie van Laar-Vanthoor
Esther en Mark

Gulpen: Maria Kaelen-van Laar
JoKaelen
Eric en Ralf

Echt: Marie-Louise van Laar
FamilieLipperts
Familie Van Laar

6367 AA Voerendaal
19april 1990
Heerlerweg 23
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 24 april om 13.00 uur in de parochiekerk
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Kunra-
de, waarna aansluitend debegrafenis op derooms-
katholieke begraafplaats te Voerendaal.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 12.30 uur. Op maandag 23 april is er
om 19.00 uur een avondmis tot haar intentie.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
Kerkplein 43 te Voerendaal, dagelijksvan 18.00 tot
19.00 uur en zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
Zij die geen mededeling hebben ontvangen, gelie-
ve deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Alheilige Moeder Gods,
red ons.

Tot onze grote droefheid heeft, voor ons onverwacht, God tot Zich geno-
men, onze lieve vader en opa

Jan Willem Beaujean
* 31-12-1899 t 19-4-1990

echtgenoot van wijlen

Maria Catharina Hermans
Venray: Jeu en Godelief

JanWillem
Georges
Marlies- Marie Katrien

5802 BJ Venray, 19 april 1990
Kolkweg 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 24 april om 11.00 'uur in deparochiekerk van de H. Comelius te Heerierheide, waarna de be-grafenis zal volgen op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst aan de kerk.
Heden, zaterdag 21 april, zal er om 19.00 uur een avonddienst worden ge-
houden in de dekenale kerk van St.-Petrus Banden (Grote kerk) te Ven-
ray, waarin wij vader bijzonder zullen gedenken.
Voor hen die afscheid willen nemen, bestaat daartoe de gelegenheid op
maandag 23 april van 10.00 uur tot 13.00 uur op het huisadres.

Dankbetuiging

t |
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw medele-
ven tijdens deziekte, het overlijden en de begrafenis van

Martha Palmen
De zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van de H. Montfortparo-
chie te Hoensbroek-Zuid heden, zaterdag 21 april om 19.00 uur.-

Mevr. R. Palmen-Tummers
baar nichten en neven

Lieve moeder
Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart
Je lijdenzien en nietkunnen helpen
dat was onze smart.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor watzij voor ons is geweest, berichten wij u, dat God tot
Zich heeft genomen in de leeftijd van 71 jaar, onze'
lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Antonia (Tanja)
Sotnikowa

weduwe van

Johannes van Luit
Hoensbroek: A. van Luit

E.C. van Luit-Niessen
Hoensbroek: H. Lammertsma-van Luit

B. Lammertsma
Geleen: A. van Luit

N. Klee
B. van Mastrigt-vanLuit
A.W. van Mastrigt
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Sotnikowa
Familie Van Luit

Hoensbroek 20 april 1990
Corr.adres:
Mgr. Feronlaan 71, 6433 CG Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 24 april
1990 om 12.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van de
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. .
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze oud-mede-
werkster

Toos Bartels
Gedurende vele jaren heeft zij als huishoudkundi-
ge haar beste krachten gegeven aan onze schoolge-
meenschap. Wij wensen Joep en Monique veel
sterkte toe dit verlies te dragen.

Bestuur, direktie en personeel
HNO "Kerkade-West"

tFred Willems, oud 73 jaar, echtgenoot van Annie
Murrer. 6217 HK Maastricht, Clavereaustraat 21.

De uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 23
april om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Anna, ViaRegia Maastricht. Er is geen condoleren.

tNielke Heusschen, oud 90 jaar, weduwe van Jan
Hornesch. Cadier enKeer, St. Blasiushof 2. Cor-

r.adres: Eckelraderweg 3, 6267 NM Cadieren Keer.
De uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 23
april om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Kruisverheffing te Cadier en Keer. Er is geen con-
doleren.

tGiel Dassen, oud 74 jaar, weduwnaar van Bertha
van den Bosch. Maastricht. St. Josephstraat 61.

Corr.adres: Leeuwerikstraat 26, 6325 BC Berg en
Terblijt. De uitvaartdienst is heden, zaterdag 21
april om 14.00uur in dekerk van St. Petrus Banden
te Heer-Maastricht. Er is geen condoleren.

tCornelia van Kuik, oud 87 jaar, weduwe van
Franciscus van Bun. Maastrict, Potteriestraat

122.A. Corr.adres: Printersdreef 18, 6216 TB Maas-
tricht. De uitvaartdienst is heden, zaterdag 21 april
om 11.00uur in dekerk van Christus Hemelvaart te
Pottenberg-Maastricht. Geen condoleren.

t Sjeng Satijn, oud 74 jaar, echtgenoot van Annie
Winckels. 6218 BL Maastricht, Schellingruwe

6.a. De uitvaartdienst is heden, zaterdag 21 april om
10.30 uur in de parochiekerk van H.H. Petrus en
Paulus te Wolder-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tFien de GRaaf, oud 75 jaar, echtgenote van
Louis Klijnen. 6221 TJ Maastricht, Min. Aalber-

sestraat 30. De uitvaartdienst is heden, zaterdag 21
april om 11.30 uur in de kerk van JoannesBosco te
Akerpoort-Maastricht. Geen condoleren.

t Maria Heuts, oud 80 jaar, echtgenote van Hen-
drikus Smeets. 6227 AS Heer-Maastricht, De-

mertstraat 62.De eucharistieviering is heden, zater-
dag 21 aprilom 11.00uur in deparochiekerk van St.
Petrus Banden te Heer. Er is geen condoleren.

t ■ :
In dankbareherinnering aan wat hij voor ons en ve; .len betekende, hebben wij, geheel onverwacht, »' ischeid moeten nemen van mijn lieve man, on# :zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgroot'
vader, broer, zwager, oom en neef

Willie Schunken
echtgenoot van

Nella Mulders
Hij overleed in de leeftijdvan 76 jaar, voorzien va»1
het h. oliesel.
Nieuwenhagen: P. Schunken-Mulders
Nieuwenhagen: Jo Schunken

Annie Schunken-Sistermans
Heerlen: Marlie Dohmen-Schunken

Hub Dohmen
Nieuwenhagen: Joep Schunken

Annet Schunken-Van Mouche
en zijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Schunken
Familie Mulders

6373 KV Landgraaf, 20 april 1990
Heigank 124
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude1'
op dinsdag 24 april as. om 12.00 uur in de parochi*
kerk van Maria Hulp der Christenen te NieuwenW
gen, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin
den in het crematorium te Heerlen, ImstenradeI
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is '"'schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overled6'
ne, maandag 23 april om 19.00 uur in voornoem^
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkap6
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur-
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ê^
lieven deze annonce als zodanig te willen beschot
wen.1 ->. A

Dankbetuiging
Het plotseling overlijden van mijn lieve man e<l
ónze papa

Dré Schafer
heeft zon enorm verdriet en leegte achtergelaten-
Dit is voor ons zo moeilijk te aanvaarden.
Het is echter een grote steun te weten dat hij bij %velen geliefd was, getuige de overvolle kerk, "■
bloemen en de ontelbare blijken van medeleven;
Daarom willen wij u allen langs deze weg hartel'J*
danken.

Lily Schafer-Krebbers
Kim en Mike

Puth, april 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op z0*1'
dag 22 april as. om 11.00uur in deparochiekerk va"1
de H. Petrus Canisius te Puth-Schinnen.

>
Dankbetuiging

16 maart j.l. was ons goudenhuwelijk. Voor de ve»
felicitaties, bloemen en cadeaux danken wij u.
2 dagen later overleed mijn dierbare echtgeno0'
vader, schoonvader, opa, broer en neef

Johan Joseph (Jüp)
Dassen

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk :,
bedanken voor de vele blijken van medeleven "dens zijn ziekte en begrafenis betuigen wij onze ov
rechte dank.

Mevr. A. Dassen-Geuskens v

kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienstzal gehouden worde
op zaterdagavond 28 april a.s. om 19.00 uur in °,
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach (Lan
graaf). .

Wij willen graag onze dank betuigen aan dege" y
die hebben blijk gegeven van hun medeleven
het overlijden en de uitvaart van

Maria Helena
Scheeren-Gulpen

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, april 1990 „
De zeswekendienst zal op dinsdag 24 april om l°„f
uur worden gehouden in de kapel van het beja
denhuis Tobias, Piet Malherbestraat 2, Heerlen-J
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De elfjarige blijft nogal nuchter

onder alles, alhoewel ze wei een
uitgebreid verslag maakt van al-
les wat er gebeurt. Floorke:
„Want zoiets maak je nooit meer
mee." Het enige minpuntje is dat
de school nog helemaal niets
heeft gehoord van de gemeente

Valkenburg, zegt Floorkes moe-
der. „Tijdens de installatie vah'
het team hoorden we dat de
scholen allemaal in de bloe-
metjes waren gezet en bezocht
door de burgemeester, maar wij
hebben nog niets gehoord."

De schoolklas van Floorke had
een grote tentoonstelling ge-
maakt over Valkenburg. „Over
de grotten, het ontstaan van
vuursteen en de bokkerijders,"
zegt Floorke. De leerlingen zijn
met hun inzending te zien ge-
weest op de televisie, in het kin-
derprogramma Tros Aktua Ju-
nior.

Van onze verslaggeefster
BERG EN TERBLIJT - Tijdens
het songfestival zit ze in Joego-
slavië om Limburg te promoten,
Floorke Peeters (11) uit Berg en
Terblijt. Zij is hetLimburgse lid
van het Nederlands Jeugd Am-
bassadeurs Team, dat deze week
door staatssecretaris Bukman
van Economische Zaken is geïn-
stalleerd.

Meeste Statenleden bereid evalutatie af te wachten

GS vragen begrip en
steun voor het LIOF

Twaalfkinderen, uit elke provin-
cie één, zijn in het kader van het
Europees jaar van het Toerisme
1990 benoemd tot 'ambassa-
deurs' van ons land. De kinderen
zijn tussen de 9en 11 jaaroud. Ze
gaan in mei niet alleen vijf dagen
naar Joegoslavië, maar ook nog
een dagje naar Brussel en twee
dagen naar Barcelona.

- „Het zijn
ardwerkende mensen bij het
pOF. Zij hebben ernstig gele-
etl onder de kritiek waaraan~u« instituut vorig jaar heeft
'0o .gestaan. Geef ze nu de ge-
latenheid onder nieuwe direc-.? gestalte te geven aan eenJ^üwe visie". Dit klemmend
erzoek richtte gedeputeerde
I M. Lodewijks gisteren aane vergaderende Provincialestaten.

Van onze verslaggever den zich bereid een voor 1992 aan-
gekondigde evaluatie van LIOF af
te wachten.

„Mocht dat in de komende jarenuit-
groeien tot een 'gewone' ontwikke-
lingsmaatschappij, dan is het wel-
licht zinvol dat de politiek zich te

zijner tijd terugtrekt", opperde drs
Th. Schreinemacher (VVD). CDA-
woordvoerder M. van der Zwaag
drong aan op inniger contacten met
KLM-vestigingen in het buitenland,
met multinationals van Nederland-
se origine,Kamers van Koophandel
en grote gemeenten.

„En laten we in de toekomst ookRo-
beco niet vergeten!", voegde hij
daaraan toe, daarmee verwijzend
naar de internationaal opererende
beleggingsmaatschappij van die
naam waarin gouverneur Kremers
binnenkort een leidinggevende
funktie gaat bekleden.

®* slechts een enkele kritischeJ^| in de marge stemden de Staten
.J^et een vierledigvoorstel van hetUege. Primair toonde men zich
're»d in 1991 en 1992 voor ten"Ogste 800.000 gulden bij te dragen

de apparaatskosten van het

Floorke vindt haar uitverkiezing
heel erg leuk. „Dat is logisch." Ze
is geselecteerd uit de groep 7/8
van de basisschool Vilt in Val-
kenburg, die de provinciale win-
naar was van de wedstrijd 'Hello
Europe, this is Holland. Het na-
tionaal comité van het Europees
Jaar van het Toerisme, onder
voorzitterschap van mr. Pieter
van Vollenhoven, heeft deze edu-
catieve wedstrijd uitgeschreven
onder de leerlingen van groep 7
van het basisonderwijs.

Heerlen staakt
Winkelpersoneel

Van onze verslaggever

23 arrestaties
in trein van

Eijsden naar
Maastricht

I
MAASTRICHT - In de trein tussen?
Maastricht en Eijsden zijn gisterere
bij een intensieve controle tussen l_f
en 20 uur drieëntwintig mensem
aangehouden: tien als overtrede£
van de Opiumwet en 13 omdat zij»
niet over de vereiste verblijfspapie-"
ren beschikten. Laatstgenoemden!
werden meteen het land uitgezet.

Treinreizigers op dit traject klagen-
al maanden steen en been over d^,
overlast van druggebruikers. De ir»
Maastricht of elders gekochte drug^
worden vaak al in de trein gebruik*
of naar meerijdende auto's gegooidJ
Het gaf de passagiers vaak een on*
veilig gevoel.
Het initiatieftot de actie werd geno-
men door de rijkspolitie in Eijsderj
en Margraten en uitgevoerd in sa*
menwerking met de gemeentepolij
tic Maastricht, de spoorwegpolitie?
Koninklijke Marechaussee en dé
douane. In totaal werden dertig per.
sonen ingezet.

Provinciale bijdrage na 1992
K:

rdtafhankelijk gesteld van een te
>Wr u^ te voeren evaluatie,

«^"ts keurden de Staten een wijzi-
O van de statuten goed en mach-ten zij het college van GS metk*at en LIOF overeenkomsten aan
j Kaan voor herstructurering van1financieringsbedrij f.

Vol
verschillende toonaard werden
e^it de Statenvergadering taak
lj_Gperationele opstelling van het
liv■:*, belicht.Dr M.Alfenaar van de
OA roemde het acquisitieteam
C het LIOF als voortreffelijk sco-3_de 'voorhoede' en pleitte voor
1^ goed bezet 'middenveld' dat
t|j»e voorzetten kan geven wan-
Ik r het Limburg in tijden van een
vierende economie minder goedgaan. De meeste sprekers toon-

Vervolg van pagina 1

Beloning voor
chauffeur van
100.000 gulden

"De 883 kilo hasj die door de
Bijzonderde Opsporingsbri-
gade in een vrachtwagen uit
Geldermalsen werd aange-
troffen.VUT werkt

op
afkeuringen HEERLEN - Een groot aantal win-

kels in Heerlenen Landgraaf zal een
hele dag gesloten blijven door een
actie van het personeel. Hiertoe
werd gisteren tijdens een actiebij-
eenkomst besloten.

In totaal hebben gisteren over het
hele land 996 mensen aan de acties
tegen de verruiming van de Winkel-
sluitingswet meegedaan. Daarvan
hebben er 743 de gehele dag ge-
staakt en 253 het werk voor enkele
uren onderbroken, aldus de Dien-
stenbond FNV. Bij in totaal 31 win-
kels is gestaakt en bij twaalf het
werk onderbroken.

De chauffeur verklaarde nog
dat hij de drugs tegen een belo-
ning van 100.000 gulden aan
een onbekende in Geleen
moest afleveren. Hij zou in Ne-
derlandse munt worden uitbe-
taald, reden waarom in België
wordt vermoed dat de op-
drachtgever een Nederlander
is.

Een woordvoerster van de Dien-
stenbond FNV wilde alleen kwijt
dat de actie de komende week te
verwachten valt. De exacte datum
werd niet prijs gegeven om te voor-
komen dat de winkeldirecties ver-
vangend personeel aantrekken.

Totaal
Met de eendagsstakingen wil het
winkelpersoneel de onvrede uiten
over de voorgenomen openstelling
van de winkels tot 18.30 uur.

Ook in andere Limburgse plaatsen
kunnen acties verwacht worden.
Maandag is er een actiebijeenkomst
in zaal Kiosk in Venray, terwijl het
Maastrichtse winkelpersoneel een
dag later bijeenkomt in café Steurs
aan deKruisherengang.

De hasj was efficiënt verpakt in
folie en geur-isolerende lagen.
De drugs waren verstopt in
dichtgenaaide jute zakken
waarop in het Frans en Ara-
bisch vermeld stond dat het om
geraffineerde suiker ging. De
vrachtwagen werd al gevolgd
vanaf Valenciennes aan de
Franse grens. Het onderzoek
naar de drughandel was al ge-
ruime tijd aan de gang. Moge-
lijkvolgen er nog nieuwearres-
taties.

V^RLEN-Als de regelingen voor
tyj^oegd uittreden van oudere
ijQ^nemers (zoals de VUT en de*oiiii n*et zouden hebben bestaan,

in 1989 bij de overheid tus-
-s_, de zes- en zevenduizend men-

l?eer zÜn afgekeurd dan nu ge-
&t\ at komt neer op een stij-

Van e instroom van het aantal
fi^'dsongeschikte overheidswerk-
bf!jers in dat jaarmet minstens 60°cent.

A]„ "hjkt uit een onderzoek van het
f%..'neen Burgerlijk Pensioen-
las (ABP) in Heerlen. Zouden de
ti^-j hjkheden voor vervroegd uit-
iiij *n worden afgeschaft, zo volgt
S_ru on<*erzoek, dan stijgt daar-
-Bchi_chi_- totaa^ aantal arbeidsonge-
val^11 overheid over een
**Ht jaren gezien met circa 30 pro-

Geenaanknopingspunt
inmoordzaak Heerlen

I
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Snelbruin-Centrum

f Heerlen
WEER GEOPEND

Tel. 045-740743
Openingstijden:

maandag fm zaterdag vanaf 10.00 uur

opgelucht te zijn dat ze waren gear.
resteerd. Hij was eerder al eens voof
valsheid in geschrifte met cheques
veroordeeld: in 1984 door de Maasi
trichtse politierechter tot een voor*"
waardelijke strafen een dienstverle-
ningen in 1988 door derechtbank in
Den Bosch tot 150 dagen voorwaar,
delijkecelstraf en 200uur dienstver-
lening. J.: „Toen we nog verslaafd
waren, zagen we de problemen niet
onder ogen. Maar nu ik drie maan-
den achter tralies zit, is dat allemaal
veranderd."

De raadsman van beide verdachter^mr G. Nymeijer, kon zich verenigen
met de eis tegen Van N. „Maar het;
gezin mag niet vergeten worden»
Als J. zo lang achter tralies moet;
gaat waarschijnlijk veel kapot. Ove-
rigens, hij is al gestraft omdat hij is»
ontslagen."

De uitspraak van de rechtbank is op
vrijdag 4 mei.

Echtpaar vervalste
voor ton aan chequesOmzetting

De tot voor kort aan heroïne ver-
slaafde echtelieden moesten zich
gistermorgen verantwoorden voor
de rechtbank in Maastricht. „Alle
geld ging op aan drugs", verklaarde
het echtpaar, dat twee zoontjes
heeft van vier en zeven jaar.De ver-
dachtenbekenden hen alle tenlaste-
gelegde feiten.

Officier van justitiemr H. Smalburg
eiste tegen J. twaalf maanden cel,
waarvan drie voorwaardelijk. De
man zit momenteel nog in deproef-
tijd van een voorwaardelijke cel-
strafvan 150 dagen. De officiervond
dat de man ook die straf moet uitzit-
ten.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het Schinnens
echtpaar J. heeft in 1989 voor onge-
veer 100.000 gulden aan gestolen
cheques ingewisseld bij banken,
postkantoren en grootwinkelbedrij-
ven. De 34-jarige man A.J. stal de
cheques en daarbij behorende pas-
jes in openbare gebouwen zoals zie-
kenhuizen en school- en universi-
teitslokalen. J's echtgenote, de 26-
-jarige Y. van N., vulde meestal de
cheques in.

was door de drugs. „Een normale
junkrommelt een beetje aan in de
marge van de samenleving. Dat was
bij hen zeer zeker niet het geval."

J., die sinds de aanhouding op 16 ja-
nuari jl. in het huis van bewaring in
Maastricht zit, liet doorschemeren

Tegen de vrouw vorderde Smalburg
tien maanden cel, waarvan zes voor-
waardelijk. „Maar dievier maanden
onvoorwaardelijk mogen wat mij
betreft worden omgezet in een,
dienstverleningvan 150 uur", aldus
Smalburg, die het opmerkelijk
vond dat het gezin niet verpauperd

Officier eist dienstverlening en celstraf
{»_ Van onze verslaggever

«t^ftLEN - Het recherche bij-
team dat sin<*s eergisteren de

kl'oUv_' °P de 76~Jarifie alleenstaande
A. Harden-Nagel uit Hoens-
°nderzoekt, heeft nog geen

8_v0 concreet aanknopingspunt
"bril 1 en dat enië hcht kan werpenI Mezezaak. «

fe^ e* buurtonderzoek in-
aangetoond dat de vrouw

Sj. s.dagavond - na een kien-
SiiJe~om nalfelf nog door meer-
J6em rsonen is gezien. De politie
V , derhalve dat de moordV laat of in de nachtHb^°ensdag op donderdag moetHd. t

Plaatsgevonden. Een fami-trof donderdagochtend het

De politie van Heerlen verzoekt
buurtbewoners, die woensdag-
avond/nacht aan deMarktstraat iets
bijzonders is opgevallen, om con-
tact op te nemen met het recherche-biistandsteam: 045-731885

ontzielde lichaam van het slachtof-fer aan.
Ook gaat het bijstandsteam ervan
uit dat roof het motief achter de
moord is. Uit de woning van de
vrouw aan de Hoensbroekse Markt-
straat vêTdwenen namelijk waarde-
volle spullen. Omtrent de dader(s)
en de juiste doodsoorzaak tast het
team evenwel nog in het duister.
Gistermiddag werd sectie verricht.
Maar de politie denkt dat de resulta-
ten daarvan pas maandag bekend
gemaakt zullen worden.
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provincie

niets gedaan. Ik ben daarover zeer ontstemd.
Het ziet ernaar uit dat mijn aanbevelingen
niet zijn opgevolgden dat aan de verdediging
van A.M. niet veel is gedaan. Ik heb hierover
al mijnbeklag gedaan bij de deken van advo-
caten in Spanje en bij de consul van Neder-
land in Cadiz."

Ex-trainer MVV
dinsdag in Cadiz
voor de rechter

MAASTRICHT - Ex-trainer A. M. van MVV
zal aanstaande dinsdag 24 april in Cadizvoor
de Spaanse rechter moeten verschijnen in
verband met het feit dat hij verdacht wordt
yan smokkel in drugs. Al sinds oktober vorig
Jaarzit de 55-jarige Maastrichtenaar in de ge-
vangenisvan Algeciras in Zuid-Spanje.

Van onze verslaggever Floorke Peeters (11) uitverkoren na scholenwedslrij'd

(ADVERTENTIE)

Hieuwe kapitein op Expert-Keulen-Schip
Misschien kijkt u bij dit bericht of u het in Keulen hoort donderen...
Maar het is écht zo!

Op 1-11-1989 vond bij Expert Keulen te Simpelveld een direktie-wisseling
plaats.
Na 23 jaar gaf Arthur Keulen het roer van het Expert-Keulen-Schip over aan
zijn eerste stuurman, de heer Wiel Esser.

De nieuwe kapitein is ervan overtuigd dat hij, samen met zijn medewerkers,
het Expert-Keulen-Schip de juiste koers kan laten varen. Een koers waarbij
vakmanschap en service hoog in het vaandel zullen staan, terwijl oude en
nieuwe klanten, kunnen profiteren van vele aantrekkelijke aanbiedingen.

Om met hem en zijn gezin kennis te kunnen maken, nodigt de heer Esser u
uit om op maandag 23 april as, in de oude vertrouwde haven aan de Markt
19 te Simpelveld, een toast uit te komen brengen op een behouden vaart.
U bent van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur.

Wiel, Elly en Randal Esser

__________________ __rs~=l______ ■ ¥ a. m ___. ■ m I == /_____g^M^ -_-_-_------J| |.^->^_-----L----L--M^——~/M

’Ambassadrice’gaat
provincie verkopen

De Maastrichtenaar beweert dat de partij
hasj in Tanger in deauto werd verstopt door
een Nederlands echtpaar. Hij leende de auto
van dit paar en reed ermee, samen met zijn
vriendin, naar Spanje, waar hij werd opge-
pakt toen de drugs werden gevonden.

Oe Spaanse autoriteiten beweren dat hij sa-
{hen met zijnvriendin 50 kilo hasj en 25 kilohasjolie het land heeft binnen gesmokkeld.
J^e procureur-generaal van de rechtbank in
Cadiz heeft tien jaar gevangenisstraf en25.000 gulden tegen A.M. geëist. De Maas-
trichtse advocaat mr. Hiddema, die morgen
haar Spanje vertrekt om A.M. voor de Spaan-se rechtbank te verdedigen, heeft deze eis alabsurd genoemd.

Hiddema heeft direct nadat bekend werd dat
de procureur-generaal van de rechtbank in
Cadiz tien jaaren 25.000 gulden eiste, gezegd
dat het schandelijk is dat de strafmaat voor
het vervoeren en het in bezithebben van soft-
drugs in landen binnen de EG, zo uiteen lig-
gen. In Nederland komt een eis van tien jaar
voor het hebben van softdrugs niet voor. In
Spanje is het echter gangbaar dat mensen die
drugs vervoeren (ook softdrugs) een gevan-
genisstraf krijgen die varieert van zes tot ne-
gen jaar.

Mr. Hiddema heeft alles in het werk gesteld
om dat echtpaar op tesporen. „Maar de advo-
caat in Spanje die door mij is benaderd heeft

" Floorke Peeters, de kersverse 'jeugdambassadrice' van
Limburg.

Foto: WIDDERSHOVENWat Floorke en haar medeam-
bassadeurs precies moeten gaan
doen in het buitenland, weet de
prille Limburg-promotor nog
niet. Floorkes moeder: „Vertel-
len dat onze provincie heel mooi
is, heeft staatssecretaris Bukman
tegen hen gezegd."
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Begrafenis- enkrematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /Jx^== vAOTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
-Een stijlvolle en zorgvuldigebegeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o.
Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 HoensbfOek e.O.
6401 DG Heerlen -Tel 045-714427. B?j?__S Nieuwstraal 118
Waarin opgenomen: J.G.Boon. Tel 045-416814 __WuM_Wt 6431 KW Hoensbroek-Tel 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WrWJuk DAG EN NACHT BEREIKBAAR-J.S. Post, gedipl. uitvaanverzorger. M\MA'a\&

UITVAART-EN CREMATIEVERZORGING
SINDS 1923

DE UNIVERSELE BV :

1
HOOFDSTRAAT ÜO 6432 GH HOENSBROEK
Q45-212926
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HUB. DOLS & CO

Ter overname aangeboden

vervoer ener
begrafenisonderneming
inclusief rouwauto's
Geïnteresseerden melden brief onder
nummer HK 117 van het Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

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

i ■■■— "■'■■ '■— ■ i' ■ ■—■■-■^g——^—^—^—^—^^

\f_!_W uitvaartverzekering
DVfc VOORKOMT ZORG
<___________^ __________MM^^«MMMM_■_________■__^___________^— I——-■-_"_"-.

Al meer dan 40 jaarvertrouwd
045-251200

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

P
Bel of schrijf:

/jm Stichting het Limburgs Landschap

Y^&i Kasteel Arcen
uïi&ï} postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840

Weer raak van woonkultuur
■ <-~ Kom deze voltreffer wegkapen
f\ I I y^P^* /'"""S,"' Woonkultuur, nu het nog

. I [ _Ji\^\*\ I f kan tegen onze extra lage
J^^^l^Ö'K-A V-/ Iv^ promotieprijs.

o^^J Voor een korte periode is het
u modeI"ZENITH" van Touche dé vedette in onze toonzaal.

Het model is uitgevoerd in rundsieder en verkrijgbaar in 24
verschillende kleuren.

Tja, we hebben zon beetje last van de lente bij Woonkultuur.
Maar voor u komt dat misschien nèt goed uit!
Woonkultuur, écht beter, én betaalbaar.

ledere zondag open van 10 tot 18 uur. ZUtendaalwoonkultuur
mll^y-cpo" Dorpsstraat 2-4, 3601 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.óg^T^v^ë^rg Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.

ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Autobaan y

aftfagz^utenaaai60' Levering franco aan huis zonder grenskosten.

f jongenshacütu \
isoverdevloer/ **'

I lederzn vak. En een mooi, strakstukje Want zie jehetzelfde tapijt ergens
tapijtleggen, datkun jehet best aan anders goedkoper-moet -sj^^^fT^^

dezevakmensen overlaten.Dat kostje jelang zoeken!-dan. _#<^^*i-"_4^^ls_x
geen cent, want opmeten en leggen is gaat Dick zonder /^g $Êm:
bij Dick van den Berg in heelLimburg kommentaar 5 gulden Éi< lÉfc»Bi>gratis (m.u.v. trappen). perstrekkende meter |;5J "-ss t̂'^i

Het enige wat jezelf moet doen is onder die prijs door. L/3f-^^mislifS* |fl
kiezen uit Dicks gigantische presentatie Dus waarom zou je stad \&tk—liJils|l§^»l/J^/
tapijt, tapijttegels, karpetten en vinyl. en land aflopenais jeook
Dat is niet alleen de grootste kollektie gewoon even naar Dick w' \U ]&(/

van Limburg, maar ook devoordeligste. kuntgaan! "_*"./ » \!-i\ x!s

I Dick ofteduur:dekeusisaanu. XfpY
I HONDERDEN COUPONS INTERTESTBOSTON GRANDIOZE KOLLEKTIE BONAPARTE FURORE /_**_s**.■ tot ±10 meter Ijzersterk 100% polyamide KARPETTEN Het allernieuwste op tapijtgebied.I o.a. Louis de Poortere, Bonaparte, antistatisch huiskamertapijt met o.a.Louis dePoortere; Zeer luxueus woonkamertapijt inI Desso, Bergoss, Parade enz. enz. speelsreliëf structuur uitgevoerd invele maten en dessins. alle modieuze tinten o.a. roze, lila,
I metKORTINGEN tot met stevige juterug in 4 eigentijdse l/T'.DTI MMCIVI bleu, mint etc. 400cm Breed

**mf%t_/ m kleuren.4oocm Breed. IWIÏ I 11VVJC l* Normaal2l9- M é*%_T\I 70%! ir 129 r t0t40%! — 189r
I NOVILON tf ! *$jL \ ,&_. * ROMA
I Van alle bekende merken in diverse LOUIS DE POORTERE jÊL BONAPARTE /%__} IMm _ Ons allermeest verkochte tapijt
I parket-plavuis-graniet-en VELOURS QÊ_s QUEEN iffiwj'>^P J Sterk, mooi en voordelig. Geschikt
I fantasiemotieven met 5 jaar Superkwaliteit velourstapijt uit 100% Zuiver scheerwol len4 sterren voortrappen! Jute offoamrug, 4W

■ garantie. _^g\ voorraad leverbaar in 10modieuze berbertapijt; in de allernieuwste en bOO cm breed. 5 Jaargarantie.
I 400 cm Breed §ft\M ■■ kleuren; zelfs geschikt voor kleuren. Uit voorraad leverbaar. Voorradig 400 cm Breed
I vanaf \_T-___r ■ woonkamer en trapgebruik. Geschikt voorzwaar gebruik. normaal 109- _PQ -*I 200 cm Breed 0% 0^ _ _ 400cm Breed. 400 cm Breed. Nu voor __7 ■■ vanaf J#Vl9s Normaal 145- __%ö Normaal 279,- __" " „I (zelf leggen) a-C.Zj. MX" 225" 500 cm Breed
I Nuvoor l_^W« Nuvoor Mm___■ k_# ■ normaal 139- 44 Q .
I WIJ STOPPEN METONZE llïÉfc. ijk Nuvoor ■«f «
I AFDELING OOSTERSETAPIJTEN
I Alle Oosterse Tapijten met BfF fffife»^'' DESSO EVORA

I r ____'__P^O,X >^nB '''■■Ï^J lIIIP^' ' en 7 jaar garantie bij woonkamer-
y^'yn.i'jljyw yf?- liilllllP^ en trapgebruik. Leverbaar in 2

I mmmtmW #W l»W #V J^m.' eigentijdsekleuren. 400 cmBreed.

I en toch 100% waardevast. Bk IM''^^^ Nuvoor I Mm m.9 *

_ " ■' Tel. 04490-26658I DICK VAN DEN BERG
_■■■■■■ Altijdprijs in tapijt! HV

I

| Neem 2x per dag vacantie j
Transcendente Meditatie

voor alles beter uitgerust.
TM geeft diepe ontspanning, lost stress op en brengt geluk, zelfvertrouwen,

energie en gezondheid.
TM is geen religie, kent geen leefregels en u hoeft zich nergens bij aan te sluiten.

U kunt deze techniek gemakkelijk leren.
Het wordt 2x per dag, zittend in een comfortabele stoel beoefend.

i .
Vrijblijvende informatieavonden:

' „ \ Valkenburg, TM centrum, Kloosterweg 36,■ JÜks»-'- -~ i—f maandag 23 april.
Jfife-**^^*iÉ Heerlen, Baron Hotel, Wilhelminaplein 17,

'""*oJÉ dinsdag 24 april, aanvang 20.00 uur.

""■ Inlichtingen 045-241385

18%..' Mm Grondlegger van het TM programma is de Indiaanse i

"'' 'M natuurkundige en filosoof Maharishi Mahesh Yogi.

■' A

Reuma betekentpijn.Jekunt ermee leren
' \f~ leven,maar vergeet hetgeenmomentvan de

it - a& cc' reumapatiënten dragen hun lot in
*"—V^""* st^te' omc'at 'lunnandicap niet zichtbaar is-

Stilte, die écht pijn doet.
*■ s~>^s 'tunt er wat aan doen. Uw geld kan

"^ voor een reumapatiënt direct omgezet
*""« worden inverhchting. Doorrevalidatie, hulp"

middelenen onderzoek.Het wffjßlrf
Reumafonds helpt daarbij. **V

É. "jW/fTff! H^Pl u het Reumafonds?

A^Yfffïrï^ REUMABESTRIJDING '
; JGIROI

YT»> l a—«^^^ MÓÉTDOORGAAN |324 J
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

j

■f^^—1- J iiZïïst^^ïES, lanlindersi1 nHLt~ l Z'J" OnZe Winkels (IMH|\| | * voor 'n vriendelijke prijs!
*LETOPjziea.s maandagde speciale akties in dezekrant! "^B!^^||B|^| ■■ WM I
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Eerste stap naar een
nieuw 'Bonnefanten'

Staten akkoord met krediet van 2½ miljoen

zit te wachten op een opdracht. „De
afgelopen maanden is hij nog ten
nauwste betrokken geweest bij het
uitvoeren van museumplannen in
Berlijn. Het gaat daar om een pro-
jectvan 800 miljoen DMark", lichtte
hij toe.

zonder gelukkig met de bereidheid
van de vermaarde architect Aldo
Rossi het nieuwe museum gestalte
te geven. De Italiaanse bouwmees-
ter blijkt gecharmeerd te zijn van
project en lokatie en verwacht met
een bouwsom van 35 miljoen best te
kunnen klaarkomen.

- In grote eenstemmigheid hebben Provincia-
gisteren 2V2 miljoen gulden beschikbaar gesteld om

■voorgenomen nieuwe huisvesting van het Bonnefantenmu-
J^i in de startblokken te helpen. De voorbereidende werk-eneden moeten uitmonden in een definitief ontwerp.

Werknemers in
gezondheidszorg

voeren actie

In plaats van „pracht en praal" staat
bij het nieuwe museum voorop te
zijn „eenruimtelijke funktie, dienst-
baar aan beeldende kunsten", zo
hield gedeputeerde G. Kockelkorn
de Staten voor. Hij toonde zich bij-

Waardevol
Om het waardevollevan de gemaak-
te keuze te benadrukken, wees Koc-
kelkorn er op datRossi bepaald niet

„Met het voorbereidingskrediet van
2/2 miljoen zetten we nu de eerste
stap op weg naar de uiteindelijke
realisatie welke alles tezamen veer-
tig miljoen gaat kosten. We zetten
deze stap echter voor vele decen-
nia", aldus het lid van GS.

" Onder toeziend oog van burgemeester Van Zeil krijgt
mr. Pierik (midden) de ridderorde opgespeld door zijn
echtgenote. Foto: FRANS RADE

Ridderorde voor
mr J.B. Pierik

10.000 mark
voor tips

over Wendt

HEERLEN - Volgende week maan
dag worden korte werkonderbre
kingen gehouden in de ziekenhui
zen in Weert en Roermond, de Pc
pijnklinieken in Echt en Lückerhei
dekliniek in Kerkrade. Het gaat hie;
om waarschuwingsacties van d<
werknemersorganisaties AbvaKa
bo, CFO, GOB en FHZ ter onder
steuning van de eisen voor de nieu
we CAO in de gezondheidszorg.

Het personeel van het Heerlense D(
Weverziekenhuis houdt donderdai
een korte werkonderbreking. Dezt
actie is een initiatiefvan de bonder
en de actiegroep WIO.

Indien de werkgevers niet voor 3(
april toegemoet komen aan de eiser
voor verbetering van de arbeids
voorwaarden, gaan de werkers in d<
gezondheidszorg direct na 1 me
echt actie voeren. Vrijdag 4 mei i;
door de actiecomités in de Zuidlim
burgse instellingen uitgeroepen to
een algehele actiedag. Per instelling
wordt bekeken welke harde acti<
(zondagsdienst, bezetting van cci
afdeling) gevoerd wordt. Er word
nog bekeken of ook Midden-Lim
burg en Noord-Limburg zich bij di
initiatief zullen aansluiten.Ook voorwaardelijke ontzegging rijbevoegdheid

Burgemeester beboet
voor dronken rijden

*KEN - Het Openbaar Ministe-
Le ln Aken heeft een beloningp 10.000 mark uitgeloofdP°r aanwijzingen die leidentij de opsporing en aanhou-
b.nS van de Duitse misdadiger
C°«gang Wendt. Deze ont-lapte gevangene doodde vori-
[L Week een Akense politie-
jSenten gijzelde achtereenvol-

P Is twee vrouwelijke Akense
["^chauffeurs en een Belgi-
Pjtie verpleegkundige met haar

ook een grote culturele belang-
stelling en was bijvoorbeeld een
van de initiatiefnemers van het
Charles Hennen Concours. Op
dit moment is hij nog steeds pen-
ningmeester van de Stichting
Limburgs Kunstbezit.

KERKRADE - Mr J. B. Pierik
(62) uit Voerendaal is gisterenbe-
noemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De Heerlense
burgemeester P. van Zeil over-
handigde hem in Kasteel Eren-
stein in Kerkrade de versierse-
len. MrPierik kreeg de koninklij-
ke onderscheiding voor zijn ver-
diensten op zakelijk, maatschap-
pelijken cultureel terrein.hoogte was van de schade die door

de alcohol aangericht kan worden.

Stormschade
glastuinbouw
160 miljoen

VENLO - De stormen die in janvar
en februari over ons land hebbei
gewoed hebben in de glastuinbouv
een schade veroorzaakt van zeke
160 miljoen gulden. Hagelunii
Agrarische Verzekeringen, die di
gisterenheeft meegedeeld, heeft n;
de stormen ruim 17.000 schademei
dingen gekregen. Hagelunie is me
een aandeelvan ruim 80 procent d>
belangrijkste verzekeraar in de glas
tuinbouw.

Bijna 11.000 meldingen hadden be
trekking op schade aan kassen
Over schade aan gewassen kree;
het bedrijf 4.627 meldingen. Schad<
aan bedrijfsgebouwen en daarii
aanwezige apparatuur leverde 1.75
meldingen op. De meeste meldin
gen, 12.581, kwamen na de storm di
op donderdag 25 januari met oi
kaankracht over Nederland raasde

De schades kunnen evenwel volle
dig worden betaald uit de opge
bouwde reserves.

Steunfonds
Verder was hij samen met de
voormalige deken Jochems me-
de-oprichtervan de Stichting So-
ciaal en Charitatief Steunfonds
Heerlen. Gedurende de periode
1980-1988 was mr Pierik kerk-
meester van de Pancratiusparo-
chie. Ook was Pierik in het begin
van de jaren zeventig lid van de
Heerlense gemeenteraad voor de
toenmalige KVP.

Hij werkte bijna 40 jaarals belas-
tingadviseur in Heerlen en nam
gisteren officieel afscheid van de
TRN-Groep/Begheyn & Sneep
Melse. De heer Pierik is de
grondlegger van het huidige
Begheyn & Sneep Melse-kantoor
in Heerlen, onderdeel van de
TRN-groep en een van de grote
Nederlandse organisaties op het
gebied van accountancy en be-
lastingadvies.

ROERMOND - Burgemeester
J. Hahnvan Meerlo-Wanssum is gis-
teren veroordeeld tot een boete van
3.500 gulden wegens het rijden on-
der invloed. De 46-jarige Hahn, die
ex-voorzitter is van Veilig Verkeer
Nederland in zijn regio, kreeg van
de Roermondse politierechter
mrE. Bakermans ook een voor-
waardelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid van zes maanden op-
gelegd.
De burgemeester werd 18 mei 1989
om halfdrie 's nachts, na een avond-

Onder zijn leiding groeide de
Heerlense vestiging uit tot een
kantoor met circa 100 medewer-
kers. Mr Pierik was overigens
niet alleen als belastingadviseur
actiefin Zuid-Limburg. Hij heeft

Thans is hij nóg fiscaal-finan-
cieel adviseur van het CDA in
Heerlen. Hij vervult op het ogen-
blik diverse commissariaten, on-
der meer bij het Limburgs Dag-
blad. De heer Pierik studeerde
rechten en mag zich eveneens
kandidaat-notaris noemen.

Hahn kreeg aangeboden een cursus
over alcohol in het verkeer te vol-
gen. Hij sloeg die invitatie af omdat
hij door zijn voorzitterschap van
Veilig Verkeer Nederland op de

Volgens mr Eland zou juist Hahn,
gezien zijn voorkennis, beter heb-
ben moeten weten. Raadsman
mr Geraedts vond die voorwaarde
overbodig: „Door zijn voorzitter-
schap weet hij heel goedwat decon-
sequenties zijn van rijden onder in-
vloed. Hij weet ook dat hij goed fout
is geweest en dat het een eenmalige
zaak is geweest."

die nooit eerder met justitie in aan-
raking was geweest. Hij voegde er-
aan toe dat hij zijn auto wegens zijn
werk niet kon missen.

„Ik begrijp deernst van dezaak heel
goed. Dat ik hier zit is voor mij een
waarschuwing dat het nooit meer
zal gebeuren", zei de burgervader,

Toch vond officier van justitie
mr J. Eland dat de verdachte alsnog
de cursus moest volgen. Hij ver-
bond dat als een bijzondere voor-
waarde bij zijn eis. Die luidde: 1500
gulden boete en zes maanden voor-
waardelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid.

je stappen in de Limburgse hoofd-
stad, aangehouden op de Tongerse-
straat in Maastricht. De ademtest
wees uit' dat hij drie keer de toege-
stane hoeveelheid alcohol had ge-
nuttigd. Zijn promillage bedroeg
1,61.

«°"gang Wendt is nog steeds
F^orloos. De laatste berichten
ter hem kwamen van de Bel-
JjTche verpleegster, die hij vo-
L<fe week woensdagmiddag
Peelde en de volgende dag inE:11 Parijse voorstad vrij liet.
t^t er daarna met Wendt is ge-
CrUrd, is niet bekend. Er zijn
S/S geen nieuwe strafbare fei-
E:? gemeld, die aan hem toe te
k kijven zijn, alhoewel hij over
L* weinig contant geld be-
Kr^ikte. De Akense politie ver-Ejjpdt dat hij contact zoekt metJ'sere criminelen of met men-
C" die met hem in het Franse
E eemdelingenlegioen hebben
Cpeten. Wendt spreekt ook
geiendFrans.
Fl*| een licht kan werpen op de'Krblijfplaats van Wolfgang
"^ldt kan contact opnemen
Uq? de poltie in Aken, tel. 09--5^11892613 of het eigen poli-
v. bUreau.

Reünie
HEERLEN - Onder het berichtje
over de reünie van oud-studenten
van het voormalig internaat St. Ber-
narduscollege Lilbosch in Pey-
Echt, volgende week zaterdag en
zondag, is abusievelijk een incom-
pleet telefoonnummer vermeld. Ex-
studenten kunnen zich aanmelden
onder © 045-252900. Verjaarscadeau van

1000 gulden in Born
Vandaag viert ze haar ver-
jaardag: mevrouw Miets
Übaghs-Props uit Bom.

Dat deze verjaardag een
extra feestelijk tintje zal
krijgen is wel zeker, want
ze is sinds donderdag dui-
zend gulden rijker.

Toen mevrouw Übaghs
hoorde dat zij deze week
de winnares in de puzzel-
actie van het Limburgs

Dagblad was, sloeg de
schrikhaar om het hart. Ze
had immers nog nooit wat
gewonnen. Bovendien was
echtgenoot Lei niet thuis
en kon ze haar geluk met
niemand delen. De tele-
foon bracht uitkomst en
binnen vijf minuten stond
een verbaasde Lei Übaghs
in de huiskamer. Samen
namen ze stralend het zo
begeerde groene briefje in
ontvangst.

"Door een achillespeesblessure van mevrouw
Übaghs diende de ceremonie zittend te worden
afgewerkt, maar dat mocht de pret niet drukken,
getuige de woorden van de gelukkige winnares:
„De pijn is helemaal 0ver...." Foto: PETERROOZEN

Winnaars puzzel nr. 19

Oplossing: ENTEREN

Ie PRIJS
Mevrouw Übaghs-Props
Putstraat 60
6121 LX Bom

2e PRIJS:
R. den Edel-De Jong
Mgr Hanssenlaan 53
6433 BJ Hoensbroek

3e PRIJS:
Dhr en mevr. Lerschen-
Pelzer
Scheelenstraat 74
6369 VZ Simpelveld

4e PRIJS:
G. Janssen-Gude
Kloosterstraat 24
6123 AM Holturn

Zaterdag aanstaande pu-
bliceren wij de winnaars
van puzzel 20 en de win-
naar van de hoofdprijs.
Goede oplossingen kun-
nen nog tot donderdag 26
april worden ingezonden.

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Moet justitie een
verdachte desnoods kunnen dwin-
gen zijn bloed af te staan voor een
DNA-test? Die vraag stond gisteren
centraal tijdens een themadag aan
de Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht. In oktobervan het vorig
jaarweigerde een van verkrachting
verdachte Kerkradenaar toen een
DNA-test te ondergaan. In decem-
ber 1989 sprak de Maastrichtse
rechtbank hem vrij. Voor prof. mr.
G. Mols, hoogleraaryechten aan de
RL, was dit gegeven aanleiding om
de studiedag over justitieel onder-
zoek aan en in hetlichaam te organi-
seren.

Mr.F. de Groot, advocaat-generaalbijHofDen Haag:
sprak hij op persoonlijke titel e:
niet als secretaris.

Von Brücken Fock: „Als er cc;
DNA-wet komt, moet ook het wei
geren van afgifte van bloed voo.zon test strafbaar gesteld worder
Het ligt dan voor de hand de weige
ring zwaarder te straffen als het or
moord gaat dan als het om een vei
krachting gaat. Wil er echter übei
haupt een DNA-test mogelijk zijr
dan moet er een ernstige graad va
verdenking tegen iemand bestaar

De verdenking van een misdrij
waarop bijvoorbeeld acht jaren ce
of meer staat. Daarbij moet de vei
dachte de mogelijkheid hebben cc:
tegenonderzoek te laten uitvoerer
Alles moet uiteraard niet strijdi
zijn met de internationale verdrE
gen, zoals het Europees Verdra
voor de Rechten van de Mens".

’DNA-test verbetert

strafrechtspleging
’

praktijk zal een arts dan niets mo-
gen doen. Hoe betrouwbaar is een
DNA-streepjescode na een bloed-
transfusie en is een gedegen tegen-
onderzoek mogelijk?"-stelde Mols.

„In de praktijk heeft de DNA-fin-
gerprint zijn waarde al herhaalde
malen bewezen. Zo veroordeelde de
rechtbank in Amsterdam een ver-
dachte op grqnd van sternherke-
nning, een zogenoemde Oslo-con-
frontatie en zijn bloedgroep. In ho-
ger beroep sprak het Hof hem vrij
op grond van een DNA-fingerprint.

Voor het maken van een DNA-
streepjescode, dienet zo uniek is als
een vingerafdruk, heeft een labora-
torium bijvoorbeeld bloed of sper-
ma nodig. Volgens de bestaande re-
gelingenkan justitie geen lichaams-
stoffen van een verdachte nemen
zonder diens uitdrukkelijke toe-
stemming en medewerking.

Deken
De directeur van het Gerechtelij:
Labaratorium in Rijswijk en bijzor
der hoogleraar Criminalistiek i
Leiden, prof. dr. E. Groenevelewaarschuwde voor een onjuist gt
bruik van de DNA-streepjescode.

’Fingerprint’

Mr F. de Groot, advocaat-generaal
bij het Gerechtshof in Den Haag-
,probeerde als eerste een gedeelte
van het kluwen te ontwarren. Hij
vroeg zich af of voor een effectieve
opsporing en vervolging justitie
niet meer mogelijkheden moet krij-
gen om een onderzoek aan en in het
lichaam te houden.

justitiestraks ook nog eenDNA-test
op de verdachte kan toepassen.

„Ondanks het zwijgrecht van een
verdachte moet hij, als hem een
DNA-test wordt opgelegd, zijn li-
chaam laten spreken. De grondwet-
telijk vastgestelde lichamelijke in-
tegriteit en deprivacy komen dan in
het geding. De verdediging moet
dan altijd ook goed opletten of een
uitgevoerde DNA-test op een wette-
lijke basis stoelt en of de verdachte
toestemming heeft gegeven of niet
voor het nemen van zon persoonlij-
ke streepjescode. In de praktijk
blijkt dat de politie beweert toe-
stemming te hebben terwijl die ge-
woon ontbreekt", aldus de advo-
caat.

Weigering
In het geleerde gezelschap was ook
aanwezig mr. P. von Brücken Fock.
Behalve raadsheer bij het Hof in
Den Haag, is hij ook secretaris van
de Commissie Moons, die over deze
materie een wetsvoorstel voorbe-
reidt. Om niet vooruit te lopen op de
bevindingen van de commissie

Door verstandig gebruik te maken
van de modernste technieken, in dit
gevaleen DNA-fingerprint, verhoog
jedekwaliteit van de strafrechtsple-
ging. Jaarlijks is er bij depolitie on-
geveer 500 keer een behoefte aan
een DNA-onderzoek. Dat bleek uit
een enquête van de Recherche Ad-
vies Commissie. Maar al gaat het
slechts om één zaak, dan moet er
nog een wettelijke regeling komen",
aldus de raadsheer.

Zijn verhaal komt er in het kort op
neer dat justitie gebruik moet kun-
nen maken van de technologische
vooruitgang. De mogelijkheid om
een DNA-fingerprint van een ver-
dachte te kunnen maken is dan ook
wenselijk. Wel moeten er bepaalde
waarborgen in acht worden geno-
men door een en ander duidelijk
vast te leggen in wettelijkeregels. In
West-Duitsland en Schotland zijn
dergelijkewetten al.Kan Nederland
het zich danpermitteren bij die ont-
wikkeling achter te blijven?

Mols zelf gooide in zijn inleiding de
eerste balletjes op die aangeven dat
er nogal wat haken en ogen aan een
verplichte DNA-test kleven. „Hoe
verhoudt zich zon test met het
strafrechtelijk beginsel dat een ver-
dachte vermoedt wordt onschuldig
te zijn? Zoek je met een DNA-test
niet juisteen bevestiging van veron-
derstelde schuld? Hoe zit het met
een ander beginsel datje niet aan je
eigen veroordeling hoeft mee te
werken? Hoever mag een medicus
gaan als de verdachte het afnemen
van bloed op niet mis te verstane
wijze laat blijken; in zijn dagelijkse

Spreken
Volgens goed gebruikkreeg vervol-
gens deverdediging dekans de zaak
te bespreken. Mr Th. de Roos, advo-
caat in Amsterdam, vroeg zich af of
de grond- en mensenrechten, zoals
neergelgd in internationale verdra-
gen niet in het geding komen als

„Hoewel de test als hij goed is uitge
voerd zeer betrouwbaar is, is he
juist de kunst het bewijs te zien i:
de omstandigheden van het geva
Een verdachte van een zedendelk
mag nietvrijuit gaanals de feiten i:
zijn richting wijzen, maar bijvooi
beeld het sperma op een deken nie
van hem blijkt te zijn. Spermavlet
ken komen immers wel vaken voc
op eén deken", aldus de directeur.

. (ADVERTENTIE)-

ALSU I
VOOR

DF. KAAS

Dan zorgt deXÏulpener
voor de mosterd.

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

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

(30 of 50 cl) een gratis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

LIMBURGS BIER
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e &Recreatie^Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295
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vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
I TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

LPostbus 2 -1800 AA Alkmaar
g 072-196314/196206 |

B STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

'^/ "-#_
VIJFSTERREN VAKANTIEPLEZIER

Plak deze advertentie óp een briefkaart en
doe 'm op de bus. Wij sturen u de
Vakantiereisgids dan GRATIS toe.

RDPI6
<£eJd<£rwegü[,eigt*,öuuL OckmetotvJ

f -TERSCHELLING/AMELAND, t.h. div. stacarav. 2 en 3
slp.kmrs. voll. inger. + ktv/radio. Vrij voor 30-6 en na 25-
-8 (wel v. 2-6 wk.ends). 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.

\ WA-61R
TERSCHELLING

'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

I zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,- mcl.ontbijt buffet, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5
8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.

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

AMELAND. T.h. bungalows, vrijstaande woning of hotel-
arrangementen. Inl.: (05191) 2368. WA-61 R. :

DE KOOG-TEXEL voor uw vakantie, weekend of midweek., Dicht bij bos, zee en duinen. Hotel-app.: De Zwaluw,
» 02220-17329.

■ TERSCHELLING. T.h. div. sta-carav., 2 slp.-kmrs., gas-
' kachel, str. water, wc, vrij voor 30-6 en na 4-8. Voor- en na-
; seiz. halve prijs. (05180) 1206 (n.o. zond.). WA-61R

Direct gelegen aan de rand van bos en duin ***hotel-ca-
fé-rest. BORNHOLM. Alle kamers v.v. eigen terras, LO
v.a. ’ 45.- p.p.p.d. Inl. 05620-2266. WA-61R~ Hotel Oepkes, West-Terschelling. Tel. 05620-2005. Zin

in een paar verfrissende dagen? Aantrekkelijke arr. voor
nu en in het hoogseizoen v.a. ’ 198,- mcl. bootretour,
fiets en tropisch zwembad.

TERSCHELLING t.h. div. stacar. 2 slpk., toilet, verw.
ktv., tuinst., voll. inger. april/mei/sept. v.a. / 240.- p.w., "juniv.a. ’ 300.- p.w. Tel.: 05620-2562. WA-61R

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-676-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag
folder. Sjerp de Vries, Terherne, 05668-265. FR-61R

HERBERGÖËR~'T HOUT hethele jaaropeni

" Cursussen zeilen, kanoën en windsurfing (erkenning ANWB)

" Uitstekende mogelijkheden voor schoolwerkweken, zellkampen,
familiedagen en conferenties

" Gezinsvakanties met vele mogelijkheden
" Ligging aan het water met groot terras en eigen aanlegsteigers

" Alle kamers met eigen sanitair
Raadhuisstraat 18, 9001 AG GROU'W", telefoon 05662-1528

Aan het SNEEKERMEER 4 en 6 pers. app. t.h. Sommi-
ge met uitzicht over het meer. Huurpr. v. ’ 540 tot ’ 924
p.wk. Inl. Hollandhuis Makelaars BV. MAK. FABER
SNEEK BV. Respec. (03240) 32324/(05150) 18282.

FR-61R-
KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.
te kp. + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058._

s FR-61R

* buitenbad
camping 1 * verwarmd (28 gr.)

binnenbad
(MflLijmjUf^ * Romaans stoombadM^^^^ Tf * nieuw 'n 1990

privé sanitaire cabines
* recreatiebegeleidingAnnerweg 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

TE HUUR in zeer bosrijke omgev. bung's, stacaravans,
trekkershutten, tev. paardenboxen t.h. Recr.park Groot
Bartje, De Gavere 1, Zorgvlied, (05212) 7249. DR-61R

w.Jtffe^\jmWMMjsnTO

U bent op zoek naar een gastvrije en kindvriendelijke
camp. met zeer ruime plaatsen? Dat hebben wij u te bie-
den: HET RECREATIECENTRUM DE ZANPOL is gel.
naast natuurbad m. strand, natuurres. en visw. Ook
verh. van riante stacar. en groepsacc. Bel (05915)
53002voor kl.fold. DR-61 R

l y J Vakantiecentrum 'BOSZICHT', Smalbroek 46, Bei-
\J \ I \]j len, tel. 05930-2334. Gelegen a.h. Nat. Park Dwln-

\Jftl\Ss*? gelderveld bij Dwingeloo. Op de camping Is alle
AynJÉr^ cornf' a*"- o.a. zwemb., wasserette, kantine enz.

Gratis ponyrijden. In ons rest. kunt u gezellig*/VfK^L steengrlllen. Kampeerboerderij voor groepen.
j&iï'jrS£& scholen, fam dg. enz. Mooie stacar.'s te huur. He-
9iltft melv.arr. 4-pers. 4 dgn. ’ 225.-. Pinksterarr. 4 pers.
Wiiffii 3 dgn. ’ 200.-.

CAMPING DE TIP, SCHOONOORD, 4 ster. 5 vlag. 200
plaatsen aan 10.000 ha bos, overdekt zwemb., sauna,
enz. Ook chalets te huur. Inl.: 05918-1279. DR-61R

VAKANTIE BIJ DEN EN DUIN!
a y^ Norg in Drenthe heeft een schitterende
A/A omgeving en Den en Duin heeft schit-

terende vakantiehuizen. Geniet dit jaar

"^^" MfcT van een sportieve fiets-/wandelvakan-
tie in eigen land. Vraag onze folder aan en zie de gunsti-
ge prijzen. Ook voor familiereünie of kleine groepen
(schoolklas) ruimte beschikbaar. Reservering en info.
05928-13164 Langeloërduinen L 17, 9331 VH Norg.

BUNG. PARK NUILERVELD-PESSE ANWB-erk.
bung's. Geh. jr. luxe bung's t.h. Inf. en kl. folder: Heem-
raadschapslaan 85, Amstelveen 020-459541/41390.

DR-61R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

J&£\ Modern en schoon sanitair, grote speeltuin,
Qm&j!&& zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

eiwrM,tfezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
$?yjlg! supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
Vm HXk v'swa,er' 'ietsenverhuur, caravanverhuur. Rust

en ruimte.
Balkerweg 17a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *** rTrT-Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en
weekendverhuur met gratis 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

HOLTEN VAK.OORD DE LINDENBERG. Vraag gr. fold.
over de 33 in het bos geleg. vrijst. bung's met alle oomf.
kl.tv. mcl. video, verw. zwemb., kantine, speelt., midget-
golf, wasserette enz. Tev. le,wk juli nog mog. Voor en
naseiz. billijk in prijs. 50* extra korting. Postweg 1, 7451
TS Holten of bel 05483-61364. OV-61 R

Geniet van een fiets-, wandel-, vis- en kanovakantie op
camping DE SPEKHOEK, Zonnebergerdijk 2, 8111 ND
Heeten. Verhuur van stacaravans en zomerhuisjes.
Alle ml.: (05700) 15973/(05726) 1577. OV-61R

Volop vakantiepret
voor het hele gezin

"Diverse voordelige arrangementen" Veel vermaaksmoge-
lijkheden voor /ong en oud. zoals een zwem- speelvijver met
zandstrand, tennisbaan en een uitgebreid recreatieprogram-
ma "AQUA-CENTRUM, met 3 verwarmde zwembaden.
Wildwaterbaan, Borrel ligbank. Onderwa- /^W&T^^terbank. overdekt zonneterras, zonne- (m^^^^\
banken etc " Bel voor meer informatie \\&^aiPJ

* . of breng ons eens een bezoek.

''~f£CwMÉrJ4l^rtir>^~\. Qebr. Schutte, Grote Beltenweg 11,

' '*ïk-^r/T,-rf t t'J i I 77M "* "tieeze (Hadenbeig)... . JT-AIK/*] f Vi## Teleloon05232*2264

'^r*^2r^^-^/ anwb "^recron lid

HOTEL-RESTAURANT 'WAPEN VAN OOTMARSUM'.
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer, 05419-
-1500. Spec. arr. Defolder ligtvoor u klaar. OV-61R

Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL, m. zw.b. gez. recr. pro-
gr. Verh. 6 p. st.car's + bung.tent. Tour- en jaarpl. bij
jaarpl. GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R

i i.ih ' .TTSaitwmwiw——i»wi———^^m-;itt^^;i^i«^v?^H llKWiUilV^[fiTiTilll3^ißlillll*BCf^lliitfJliiiiMlTiMli^B
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ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB****, verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder
(05733)1354. . GE6IR

'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. ’ 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen ’ 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.

GE-61R

BERGEN N.H. HOTEL 'ZEE-BERGEN'
Het gezelligheidshotel in natuurschoon kustgebied, voor
de 50% Nederlanders die vakantie houden in eigen
land. * Vraag ook onze info aan! Tel. 02208-97241.

NH-61R

ST. MAARTENSZEE/CALLANTSOOG
zon, zee, strand, 200 bungalows a. zee. Tel. 02246-1596. NH-61R

/CmpeA&vacuozee
Vraag onze kleurenbrochure
van eerste-klas familiecamping —3> aJ
op slechts 600 meter van het W~\raGoereese strand. ff V camping
Vele facWteiten aanwezig. pcKlepperStee

■""» Vrijheidsweg 1, 3253LS Ouddorp
■—■■■> ~V-, tel. 01878-1511

4**** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! Cam-ping De Meeuw ligt in een veelzijdig vakantiegebied.
Rekreatieprogramma. Boek nu een voordelig Hemel-
vaart/Pinksterarrangement: 01810-12777. ZH-61R
NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif', ten-
nis/sportbaan, volpension v.a. / 270,- p.p.p.w. Vr. folder:
fam. P. Zonneveld, Duinweg 14 (01719) 15462. ZH-61R
NOORDWIJK AAN ZEE.... HOTEL DE BRANDING
Geheel verz. gezelligevakantieweek v.a. / 270,- p.pers.
Bel fam. Scholten, (01719) 12425voor folder. ZH-61R
Hotel AAN ZEE voor uw gezinsvakantie, 1 min. v.
strand: v.p. ’275,- p.p. p.w. Vraag folder (01719)
12919, P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. Zee.

ZH-61R

ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
CWO-erkend. ZE-61R
EERSTE ZEEUWSE ZEIL- EN SURFSCHOOLDE VIKING.
Week cur. en privé les op het Veerse Meer, zowel intern
als extern. Voor jongen oud. Verh. zeilb. en surfpl. ace.
64 pers, ook voor groepen. Inl. tel. 01198-1206. Ze-61R
CAMPING DE PEKELINGE-OOSTKAPELLE gezins-
camping meto.a. verw. zwemb. en tennisb. Spec. arr. in
voor- en naseiz. Voor info en broch.: tel. 01188-2820.

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).

' Ze-61R

BAARLE NASSAU VAKANTIEOORD 'DE STEPPE', 6-
-12 p. vakantiehuisjes v.a. ’ 250.-. Nog vrij voor 13-7 en
na 10-8. Kamp. tegen aantr. tarieven in land., bosr. omg.
Fam. park met voor ieder wat wils. Tel. 04249-246.

NB-61R

I HHSBi
CAMPING DE SCHANS - ARCEN NRD.-LIMBURG. De
gezellige 4-sterren familiecamping: zwembad, strand-
bad, visvijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sport-
veld, recreatieteam, moderne disco en gezellige kanti-
ne. Spec. Hemelv./Pinkst.arrang. Ruime vakantie-, sei-
zoen-, jaarplaatsen. Bel voor info: 04703-1957, b.g.g.
1742 of 2408. LI-61R

\ VALKENBURG A/D GEUL I
Even uitblazen! \HotelRiche **** familiehotel, Eigen P, lift, bax, restaurant,
bergterras. Vrijblijvend info: 04406-12965. Fam.Rooding.
Speciale Kuur en weekend-arr.
Parkhotel Rooding**** Gratis Brochure 04406-13241
Geopendv.a. Eind April.Kamers bad/douche, wc, ktv, tel.
Overdekt Verwarmd Zwembad.
Een 3-daags arrangementvanaf’ 92,- p.p.
WV HetGeuldal. Tel.04406-13364.

I lx)en::.éelkseeoeni 1
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 geschiktvoor 'effe 'n weekendje
eruit. Spec. HemelvYPinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. LI-61R

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG
Kamers met douche en toilet, pr. / 32,50 p.p.p.d. Vraag
folder: 04406-12624. LI-61 R

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' DEIDEALE CAMPING VOOR HET HELE GEZIN. LI-61 R
HOTEL LAMERICHS GEULHEM BIJ VALKENBURG
(L.) komt U halen en brengen per bus + 3 bustochten
v.a. hotel, v.a. ’ 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met bad-
douche en toilet. Per auto tot hotel of per trein totMaas-
tricht + 3 bustochten v.a. ’ 400,-. U wordt aan station
Maastricht p. auto afgehaald, alleen volledig pension

’ 360,- p.p.p.w. Vraagt ml. en prospectus: Geulhemmer-
weg 27, 6325 PH Berg-Terblijt, tel. 04406-40555.

LI-61 R
8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 475,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zonder bus v.a.
f 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. / 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spoorlaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-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
VAALS (Z.-L). In elk jaargetijde 1 'topper. Uitgestrekt
wandelgebied. Duitse Eifel en Belg. Ardennen binnen
handbereik. Hoogste punt van Ned. Inl.: VW Vaals, tel.
04454-2918. LI-61 R

MEER HUUROPBRENGST UIT UW VAKANTIEOB-
JECT. Wij zoeken nog steeds vak.bung., stacar., enz. in
Ned. en België. Bel voor ml. (070) 3961130. DI6IR

8 & 15 dgse. cultuurrondreizen BULGARIJE, mcl. het
beroemde Rozenfestival. Vertrek 21 of 28 mei a.s. v.a.

’ 1.368,-. Vraag een dag tot dag programma. Holland-
Reis Centrum Nunspeet, Laan 24, PB 237, 8070 AD.
Tel. 03412-58008. Uw persoonlijke Bulgarije adviseur.

BU-61R

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. P_B:6iß

POLEN OPENT HAAR GRENZEN!!!
12-14en 15-dgs. vakantiereizen naar Polen v.a. ’ 850.-
-p.p. op basis 2-pers. kamer en volpension. Campingrei-
zen 1e kl. camping kust Polen 10-18 en 25 dgn. v.a.

’ 320.- p.p. Wekelijkse pendels: 3 verschillende routes
Noord, Centr. en Zuid-Polen retours v.v. / 200.- p.p.
Voor inlichtingen en boekingen INTOUR REIZEN tel.
030-626272. PQ-61R

I PRIMA BUNGALOWSI aan strand, bos en water. Volop keus bij
I HAPPY HOME: 072-151125, SGR. BLj ,

✓

(y ta"| Dansk Feriehus Bookingburo
W-'^JL f* Hoofdweg 99, 9681 AC Midwolda, tel. 05975-H'6*r««Wièr~ (4 lijnen). Telefax 05975-2924. Inschr. K.v.K. no.
J;^*»ta*»o 24968. Erkend bemiddelingsbureau voor

' ' Denemarken no. A8133/6373.
Wij zenden u graag zonder kosten onze brochure met mee'
formatie of tegen vergoeding van ’ 7,- portokosten ons A
breid informatiepakket met diverse catalogi en informatiefDenemarken. Vraag het aan, u HW^ \heeft volop keuze in aile prijsklassen. Bij D.F. "^^ /r^. "B. reserveert u voordelig en snel, recht- T^jtf&X.
streeks, zonder reserveringskosten of admi- Ö.F.B. —'j
nistratiekosten. I **" '«■—"J-g

ILekker eten
op zee!

BEKIJK DAN EENS WELKE VEERDIENS]
U DE MEESTE VARIATIE VOORSCHOT^
Eerlijk is eerlijk u steekt niet de Noordzee overvo°
detraditionele Engelse keuken. Maar datwil niet
zeggen dat u onderweg niet uitgebreid gastro"'
misch kunt genieten. De Olau Hollandia biedt n|!
minderdan vier restaurants om uitte kiezen. Van
a la carte tot zelfbediening. Olau biedt u meer ple#
aan boord. Altijd 'live' muziek en natuurlijk de
prachtige shoppingarcadewaar u belastingvoorde"
uw hart op kunt halen. En datallemaal aan boord
van het grootste veerschip van de EG. Wie vaart 8
met ons mee...?

VIER RESTAURANTS
Van snelle snack tot een
uitgebreidklasse-diner

L^^i**^ "r vergelijken. U wel.Kijk'
vergelijk welke

van 4 gangen. Of onbe- veerdienst tussen
perkt genieten van het Nederland en Engeld"
Carvery Buffet. Een keur de andere
aan voor- en hoofd- het nakijken geeft
gerechten en saladeszo-
veel u maar wilt om te
besluiten meteen
toegiftvan vele nage-
rechten. Per X r\ r\
persoon v.a. T

De uitgebreide gids metreis- en hotelarrangemen^
ligt voor u klaar bij alleANVR-reisadviesburo's en b'l
reizenverkopende banken.
Of bel rechtstreeks metOlau: 01184 -88000.— Olau

VLISSINGENZZSHEERMSS

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29 jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid RecrorV
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61R

Voorjaarsarrangementen
in hotelsen pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,-per persoon
inclusiefbuotretour,

ttixi-vervoer naar hotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
K^3 vvv terschelling
KÜ 05620-3000 É

kleinkunst flcll/v

HS j* FGD IL De Vreeze - Dijkema
ICul /Makelaars *ÊW , . makelaars o.g.
|nvm| commercieel vastgoed b.v. qh kreatief in onroerend goed

Bungalowpark Simpelveld Krulnweg 1 6569 TZ Simpelveld Telefoon 045 ■ 440105 _A

L^ellebesl"ssers°r ECtt tWCdiC IrVOfffff0
ir \i *6 persoons stenen bungalows, 2 typen,

_^~*~<Z w voorzien van 0.a.: cv, 3 slaapkamers,
speelse indeling, komplete inventaris

;vj . jp »i mp.. (mcl. kleuren tv)' ,
■ \dÊ %f HË * 9ele9en °P eigen grond, gemiddeld± 500 m

W ■ " uitstekend rendement bij verhuur,■ I SST L wé- geregeld door eigen verhuurorganisatie
K -f- en touroperators

I " goede financieringsmogelijkheid
%|? ÖPHÊÉ 'Prijzenf 72.500,- tot f 76.500,- k.k.

ffJÊ MiJi In Zuid-Limburg
H " gelegen in een schitterendW—l——. > ~.„,■; heuvellandschap nabij 3 landenpunt

■JBq ET?JiLLiM pjmmsi " openbaarzwembad naast park gelegen
■■■■■■■■Jlf^PSP^^^"^^^^^"^ " voorzieningen op park 0.a.: restaurant, bar.

aißjKjmjyjjyjlJfca terras, wasserette, parkwinkel, rekreatiezaal, speelvelden, receptie, skelterverhuur etc-
■ EINDHOVEN*// SITTARÖI DUITSLAND —— '. —H_^ /*J[* GELEEN^ .^^^*-~■lïrT^* J 9 'L Bezichtiging & verkoop
I J 11*2111iNMfcHEERLEN^ —I —I —| —| —| J-l

, ,
fII A-Êè:^ \ Eerst 7 Tweede di /wo / do /vr / za zo za zo■1r //mmstricht^S. / Paas/ag Paas/ag 17// 18// 19// 20// 21/4 22/4 28/4 29/4Il ■"L_ cnyx\ p0.3- 10.50- 12./0- 12/0- 12/0- 12/0- 10.30- 10.30- 10.30- 10.3*3- II 55*555^^^^ 17/° 17/° I^° 1700 1/00 Iroo 17-00 1700 1700 17-00 fIr AfsiAGsiM«w|f^£^Ju^flr u/r uur uur yur yur uur uur uur uur M

H »// BELGIË V I
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Personeel
Wat betreft de numerieke perso-
nele consequenties is dat zo on-
geveer het enige dat W. Holle van
de hoofdafdeling Statistieken
Buitenlandse Handel kan zeg-
gen. „We zijn momenteel bezig
met een informatiseringsproject
dat zijn gevolgen heeft voor het
personeel. Daar komt straks
'1992' bij. Doordat we dan gro-
tendeels nog met maandelijkse
aangiftes werken, zal een deel
van het personeel omgeschoold
moeten worden. Of er banen ver-
dwijnen of eventueel bijkomen,
is nog onduidelijk. Zolang er nog
geen definitieve EG-basisveror-
dening is, blijft het voor ons kof-
fiedik kijken."

Verdwijnen van douane in EG ook belangrijk voor statistici

CBS Heerlen wacht
op besluit Brussel

door joos philippens

£>at levert een gigantische toe-stroom van documenten op.

LANDGRAAF - Dertien klaroen-
en fluit en tamboerkorpsen nemen
deel aan het drumbandfestival' dat
morgen wordt gehouden op het
SUN-plein in Landgraaf. Voor de
organisatie tekent de 130-jarige
schutterij Koningin Wilhelmina in
Nieuwenhagen.

Drumband-
festival

Landgraaf

Deelnemende korpsen zijn: St. Sal-
vius Limbricht, St. Sebastianus
Margraten, St. Martinus Hou-
them/St. Gerlach, St. Hubertus
Schaesberg, St. Sebastianus Voe-
rendaal, Prins Bernard Übach over
Worms, Odeon Terwinselen, St. Jo-
hannes/St. Clemens Merkelbeek,
Vriendenkring Limbricht, St. Bar-
bara/Glück Auf Kakert, Schal-
meienkorps Kerkrade '86, St. Jo-
seph St. Geertruid en de organise-
rende vereniging.

Op dit moment heerst er bij het
CBS in Heerlen voornamelijk
onzekerheid. „De besluitvor-
ming binnen de EG verloopt
uiterst traag en onvoorspelbaar.
Een jaar geleden dachten we dat
alles rond was, maar ineens
blijkt het beleid weer omgegooid
te zijn. Toen Frankrijk de voor-
zitter van de Europese Commis-
sie leverde, werd er vaart achter
gezet, de huidige lerse voorzitter
zorgt weer voor vertraging. "

HEERLEN - Ook op het gebied van buitenlandse handel
spuit het CBS constant tabellen en statistieken. Bijvoor-
beeld over hoeveel textiel Nederland importeert uit Frank-
rijk, over de omvang van de bananenimport uit Brazilië,
Riaar ook over het aantal kazen dat vanuit ons land de we-
reld in gestuurd wordt en ga zo maar door.De overheid ba-
seert haar beleid op al deze gegevens, en oók grote bedrij-en passen hun strategie aan als de CBS-gegevens daar
aanleiding toe geven.

ge BTW-heffing) als het CBS ma-
ken gebruik van hetzelfde be-
stand aan bedrijven. De firma's
rapporteren elke maand aan bei-
de instanties.

den door controleurs bezoeken
gebracht aan bedrijven om de
aangiftes te controleren.

grotendeels veranderen, simpel-
weg omdat de douane binnen de
EG, waarbinnen zich 70 procent
van de Nederlandse handel af-
speelt, verdwijnt.

Bovendien trekken de onder-
handelaars van de diverse lan-
den voortdurend aan de bel bij
de Europese Commissie en de
Ministerraad als ze vinden dat er
in de conceptplannen wijzigin-
gen moeten worden aange-
bracht. En via politieke druk
wordt de zaak dan weer opnieuw
aangekaart.

De genoemde 2700 bedrijven
met een fiscale regeling zijn goed

drijven als voor de overheid min-
der werk. Om een indruk te ge-
ven: de totale Nederlandse in- en
uitvoer bedroeg in 1989 circa 450
miljard gulden. Bij het CBS ko-
men toch al jaarlijkstien miljoen
formulieren binnen over handel
van Nederland met het buiten-
land.

Daarbij is wezenlijk dat het Mi-
nisterie van Financiën nooit ge-
gevens mag opvragen bij het
CBS om te controleren of de op-
gave van een bedrijf voor de
BTW klopt.

fïet CBS krijgt in principe zijn
'nformatie van de douane, die

elke goederentransactie aan
grens de gegevens doorstuurt.

BTW-plichtig zijn, een aparte re-
geling getroffen waar het CBS
van meeprofiteert. Deze firma's
kunnen volstaan met het een
keer per maand rapporteren aan
de fiscus en ook aan het CBS.

voor bijna de helft van de totale
Nederlandse im- en export. De
resterende gegevens komen bij
het CBS nog steeds binnen via
de douane, elke transactie apart.

Bij overtreding kunnen zowel de
fiscus als het CBS devergunning
laten intrekken, hetgeen bete-
kent dat het bedrijf weer elke
transactie via de douane moet la-
ten lopen, met het daarmee ge-
paard gaande oponthoud aan de
grens.
Deze controlemethodiek wordt
in 1993 gewijzigd en de daarmee
samenhangende sancties verval-
len mogelijk zelfs, zodat het aan-
tal controleurs waarschijnlijk
uitgebreid moet worden.

Bedrijven zouden dus gemakke-
lijk kunnen frauderen, zou je ge-
neigd zijn te denken. Maar daar
zijn in de huidige situatie wat
stokjes voor gestoken. Er wor-

Niet alleen de 270 betrokken
CBS-personeelsleden hikken
aan tegen de nog steeds voortdu-
rende onzekerheid, ook de lei-
dingwil liever vandaag dan mor-
gen gerichter aan de slag. Maar
zolang in Brussel en Luxemburg
onderhandeld wordt, waagt men
zich in Heerlen niet aan voor-
spellingen over de personele ge-
volgen. En blijft de onzekerheid.

BTW
Vanaf 1993 gaan ook de kleinere
bedrijven maandelijks opgave
doen. Dit wordt de zogenaamde
gecombineerde waarneming ge-
noemd. Zowel de fiscus (vanwe-Maar dat gaat per 1 januari 1993

SIMPELVELD - De gemeen-
teraad van Simpelveld is ak-
koord gegaan met het beschik-
baar stellen van" zes woningen
voor in totaal 24 asielzoekers.

Van onze correspondent

bioscopen

daar de fiscus heeft met 2700
grote Nederlandse bedrijven, die Dit betekent zowel voor de be-

Formulieren

De woningen worden ver-
deeld over de kernen Simpel-
veld en Bocholtz.

Woningen voor
asielzoekers

in SimpelveldPvdA-raadslid Jan Ploem verweet
het college dat het deze kwestie
tweeëneenhalf jaar heeft laten
voortslepen. Ploem constateerde
een gebrek aan visie en politieke
moed bij het college dat dit hete
hangijzer bewust over de verkiezin-
gen heen zou hebben getild. „Sim-
pelveld is bijna de laatste gemeente
in Limburg", aldus de PvdA-er.

exposities

HEERLEN
?R

ov al: Look whos talking, dag. 14.30
:,"- 30 18.45 en 21 uur.Rivoli: Young Ein-'l.e'n, dag. 15.30 19.30en 21.30 uur. Ma-j'11*: Bom on the fourth of july, dag.
i„- 15 uur. De Reddertjes, dag. 14 16 en
'a uur. H5: Tango & Cash, dag. 16.45 19S, 21.30 uur, za t/m do ook 14.30 uur.
fhe war of the Roses, dag. 14.15 16.30
JJ-45 en 21.15 uur. Romeo, dag. 14 16
°-30 en 21 uur. Koko Flanel, dag. 14 16
<1.30 en 21 uur. Turner and Hooch, zo di
j° 18.30 en 21 uur. Dead poets society,

"* ma wo 18.30 en 21 uur. Honey, Ii^runk the kids, dag. 14 en 16 uur. De
Jpiegel: Torch Song Trilogy, za t/m di
<l Uur.

SCHAESBERG
Black Ram, za en zo 21.15

Ut- Turner & Hooch, za en zo 23.30 uur.

Ridderordes voor wethouder 805...

gemeenschap centraal staan. Bur-
gemeester Teheux vond de kritiek
van de PvdA onterecht. „De ge-
meente bezit helemaal geen wonin-
gen", zei hij.

Aan het eind van de vergadering
zwaaide Teheux niet minder dan
zes raadsleden uit. Voor hun vertrek
stonden aangetreden: Sjef Dohmen
en mevrouw Riet Brouwers-Boon,
de twee dissidente CDA'ers dieres-

pectievelijk 20 en 27 maanden de
CDA-equipe vormden.
Verder ex-wethouder Jacques
Schrijvers (acht jaar raadslid, waar-
van drie jaar en vijf maanden wet-
houder), zijn fractiegenoot Johan
Ploumen (24 jaarin de raad), erebur-
ger Huub Grooten (28 jaar raadslid,
waarvan ruim negen jaar wethou-
der) en de raadnestor, de 73-jarige
Bèr Bardoul, die 32 jaar raadslid
was.

Wethouder Lucas Vaessen sprak
van een weioverwegen besluit,
waarbij de sociale aspecten van de
asielzoekers en hun integratie in de

Twijfels over
sloopplan K3

Van onze correspondent

Verdachte
vergokte
40 mille

Huurders
Van onze verslaggever KERKRADE - De huurdersbelan-

genverenigingen Erensteinflats-El-
bereveld en Vasco-eengezins wor-
den op 24 april officieel opgeheven.

HOENSBROEK
f- bank, Fototentoonstelling, Jan La-
u er'chs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
Va ABN bank. Fototentoonstelling
Q^n Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
bo n Werkdagen van 9-16 uur. Poortge-
gg"^ Kasteel Hoensbroek, Fotogalerie
Orit van D'e(lerik van Goethem.
fot " oet'ngen met Limburgse auteurs,
q'°s van Theo Jennissen. T/m 1/5.
13 ?n ma "m vr van 10-12 uur en van"3°-17. uur.'Za en zo van 13.30-17. uur.
LANDGRAAF
l^?*al. Kerkberg 2. Werk van Leszek
22m 'ack en Waclaw Kuczma. T/mK..?■ Open do t/m zo 13-17 uur. Raad-
Ob Werk van Lei Molm- T/m 27/4,en tijdens kantooruren.

j."*iburgse Volkssterrenwacht,
n j-haapskooiweg 95. Werk van kunste-
t^sgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
2?1 vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-- Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
o *rk van Walter Swennen. T/m 4/6,

di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
jjr- Galerie Signe, Akerstraat 82a.
f6elden en tekeningen van Twan Lend-
u's- T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17r- Schilderijen van Berdt Mullehdersï? Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m
§t Open wo t/m zo van 14-17 uur.'adsschouwburg. Werk van Theo Le-
j9rtz. T/m 15/5. Thermenmuseum.ieerlen in vogelvlucht. T/m 10/6, open
NlttD 1 vr 10-17 uur> za en zo 14-17 uur.
v "8 bank, Bongerd 13. Pentekeningen
J"n P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, open
s * t/m vr van 9_i6 uur. Geologisch Mv-
U Voskuilenweg 131. Expositie
t;'eren vroeger en nu. T/m 6/7, open ma
r/n vr 9-12 uuren 14-16uur. ABP. Black
i3°untry, foto's van Leo Tillmanns. T/m
V 5- Expositie van Carla Latenstein van
til orst en Henk Douw. T/m 30/4, open
rjluens kantooruren. Galerie De Nor,
gB ,straat 302- Expositie 'Verschuivin-
Kn van Alma Vis. T/m 13/5. CBS,
§ °°sterweg 1. Schilderijen van Anja

T/m 7/5, open tijdens kantopr-

Heerlen per persoon

Wethouders
Ridder ON

Om 14.30 begint de optocht die via
het SUN-plein, Heiveldstraat, Ma-
rijkestraat, Laurastraat, Irenestraat
en Beuteweg weer naar het SUN-
plein trekt. lm 15.15 uur starten de
marswedstrijden, die bij goed weer
wordt gehouden op het SUN-plein.
Anders wijkt de organisatie uit naar
de Harmoniezaal.

Daarvan maakte een biljartacade-
mie de meeste kans, maar op het
laatste moment haakte de initiatief-
nemer af. „Een discussiepunt", zo
omschreef wethouder Coumans de
keuze van het college om te komen
tot 15 appartementen in de sociale
sector. Een woningvereniging
wordt dan eigenaar.

Het voormalige multifunctioneel
centrum K3iseigendom van de ge-
meente Kerkrade. Vorig jaar werd
de sloop uitgesteld, omdat de ge-
meente nog geen koper voor de
grond had. Inmiddels hebben zich
zes gegadigden gemeld.

werken, marktwezen, interne za-
ken en archiefdienst. Bos maak-
te zich bestuurlijk niet alleen op
gemeentelijk gebied verdienste-
lijk. Zo is hij bestuurslid van de
Stichting Mijnmuseum en de
Stichting Plus. Ook is hij actief
binnen de Nederlands Hervorm-
deKerk.

KERKRADE - De Kerkraadse frac-
ties CDA en Burgerbelangen plaat-
sen vraagtekens bij het plan om op
de plaats van het K3-gebouw vijf-

tien appartementen in drie etages te
bouwen. Wethouder André Cou-
mans zegde toe dat op korte termijn
beoordeeld wordt of het wellicht
niet beter is om andere kandidate-
neen kans te geven.

De scheidende Heerlense wet-
houders W. Bos en J. Verheugen
zijn gisteren benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Van Zeil speldde
hen de versierselen op. Bos nam
de onderscheiding in ontvangst
in de kantine van de dienst
Openbare Werken, Verheugen in
de aula van de Openbare Biblio-
theek.

MAASTRICHT - Wegens drie
autokraken vorig jaar stonden
gisteren twee Maastrichtenaren
van respectievelijk 23 en 21 jaar
in het beklaagdenbankje. Ze
werden door politierechter mr
Van Ginkel veroordeeld tot vier
weken voorwaardelijke celstraf
en een boete van duizend gul-
den, vijfhonderd lager dan de
eis. Daarbij werd nog de civiele
vordering van 400 gulden toe-
gewezen aan de benadeelde
partij-

Verheugen maakte zijn debuut
in de Heerlense raad in in 1954.
Als raadslid voor de KVP bleef
hij één periode aan. In 1969 werd
hij opnieuw als raadslid beëdigd,
nu voor de fractie Samenwer-
kende Christelijke Partijen. La-
ter werd hij CDA-raadslid. Toen
Verheugen in 1977 tussentijds
aantrad als wethouder ontferm-
de hij zich over de portefeuilles
onderwijs, cultuur, jeugdzaken,
sport en recreatie. In de raadspe-
riode 1982-1986 kreeg hij finan-
ciën, nutsbedrijven en automati-
sering onder zijn hoede. Onder
zijn leiding raakte Heerlen de
status van artikel 12-gemeente
kwijt. Verheugen was een groot
aantal jaren bestuurslid van de
LOZO. Momenteel is hij nog lid
van het erebestuur van stads-
schutterij St. Sebastianus, lid
van het stichtingsbestuurvan de
Pancratiusbank en bestuurslid
van de Heerlense Organisatie
van Zelfstandige Ondernemers.

Speeltuin
met kunst

Toon Willems: „Als een particuliere
koper zich voor de grond meldt,
kunnen we meer beuren. De recon-
structie van het centrum is belang-
rijk, maar ook de wijken mogen niet
vergeten worden. Het oordeel van
de commissie Midden-en Kleinbe-
drijf willen we eerst horen."
Burgerbelangen vreest dat in Che-
vremont straks te weinig winkels
zijn. PvdA-er Wim Ploum noemde
Jo Hahssen een 'apostel voor de
buitenwijken. De sociaal demo-
craat steunt het college, dat de kos-
ten van de sanering van het K3de
moeite waard vindt als het gaat om
sociale woningbouw.

Stoeien
Jo Hanssen van de partij Burgerbe-
langen reageerde fel. „Stoeien met
geld", zo betitelde hij dé rekensom
van het college om af te komen van
het K3-gebouw en de schulden van
de voormalige stichting K3. Ia to-
taal zou dat de gemeente drie ton
kosten, een bedrag dat ook het CDA
te hoog vindt.

Bos begon zijn politieke loop-
baan in 1972 als raadslid in de
toenmalige gemeente Hoens-
broek. Zes jaar later werd hij in
deze gemeente CDA-wethouder.
Na de gemeentelijke herindeling
in 1982 werd Bos wethouder in
de nieuw gevormde gemeente
Heerlen. Hij beheerde de porte-
feuilles personeel en organisatie,
openbare werken en eigendom-
men (1982-1986), personeel en or-
ganisatie, accountantsdienst, in-
terne zaken, onderzoekings-
dienst en archiefdienst (1986-
-1988) en vanaf 1988 openbare

Geldgebrek was bij het tweetal
de aanleiding geweest om
auto's open te breken. De jong-
ste werd daarbij geplaagd door
een ernstige gokverslaving,
waarvoor hij momenteel in be-
handeling is bij het Centrum
voor Alcohol en Drugs Zijn
raadsman, mr Voncken, liet
weten dat zijn cliënt in een paar
maanden tijds al zijn spaarcen-
ten - zon veertigduizend gul-
den- erdoor had gejaagd.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

ï^ntoor Heerlen,
045-739284

![»ile Hollman,
* 045-422345
ï!fns Rooijakkers,

'ank Seuntjèns, chef
® 04750-22937
gehardWillems,

Philippens,
04455-2161*antoor Kerkrade,

* 045-455506
_sanette Ackens,

Voor klachten
over bezorging

k^__ ® 045-739881

" Het muntstuk van tien gulden, dat voor 35.000 gulden verze-
kerd is.

Achtste antiekbeurs
in Rodahal Kerkrade LANDGRAAF - De wethouders Gy-

bels en Boumans zullen op konin-
ginnedag in speeltuin De Voort in
Landgraaf een nieuwe overdekte re-
creatieruimte openen.
Tegelijkertijd vindt de onthulling
plaats van een kunstwerk van de
Brunssumse kunstenaar Rinus van
Leunen.

Op dezelfde dagzal er met een nieu-
we vereniging voor huurders ge-
start worden. Daartoe is die dag
vanaf 19.30 een brjeenkomst voor de
leden in Hoog Anstel.

Ziekendagen
KERKRADE - In het verenigings-
gebouw Heidsjer Tref worden van
24 tot en met 26 april de ziekenda-
gen voor Kerkrade-West gehouden.
Dagelijks is er een gevarieerd bpro-
gramma van 9.00 tot 16.30 uur.

Aan de beurs nemen ruim veertig
antiquairs deel. Zij zorgen samen
voor een gevarieerd aanbod van
kunst en antiek. Er zijn collecties in
schilderijen, beelden, klokken en

De beurs heeft trouwens een pri-
meur met de expositie van de zilve-
ren 'VierKoninginnenmunt', die of-
ficieel pas na Koninginnedag in de
circulatiekomt. Deze munt bevat de
beeltenissen van de koninginnen
Emma, Wilhelmina, Juliana en Bea-
trix. De muntenspecialist 'Royal
Coins' exposeert naast deze speciale
munt ook een muntstuk van tien
gulden, geslagen in 1892. Van dit
geldstuk zijn slechts 61 exemplaren
gemaakt. De (verzekerde) waarde
van deze munt bedraagt 35.000 gul-
den.

KERKRADE - In de 'Rodahal in
Kerkrade wordt van 27 tot en met 30
april voor de achtste keer de grote
Kunst- en Antiekbeurs gehouden,
onder auspiciën van het Nederlands
Antiquairs Gilde. De openingstij-
den: vrijdag van 19 tot 22 uur, zater-
dag van 14 tot 22 uur en zondag-
/maandag van 11 tot 18 uur. De en-
tree bedraagt 7,50 gulden. Ouderen
genieten korting en kinderen mo-
gen gratis naar binnen.

barometers, kaarten en prenten,
munten en bankbiljetten, zilver en
sieraden, glas'en kristal, aardewerk,
meubelen en gereedschappen.

Geldboete voor
mishandeling
buschauffeur

vorderen. Dat zijn de kosten, die de
busmaatschappij heeft moeten ma-
ken voor het inzetten van een ver-
vangende chauffeur.

Ter zitting verklaarde de jongeman
dat hij die bewuste dag in dronken-
schap had gehandeld. Hij had uit
balorigheid tegen de voor hem stop-
pende bus gestompt. Toen de chauf-
feur boos uitstapte, had hij deze te-
gen het hoofd geslagen. De man kon
ten gevolge daarvanwekenlang niet
werken. Officier van justitie mr van
Buchem had zes weken celstraf
geëist, waarvan drie voorwaarde-
lijk.

Daarnaast zal deverzekeringsmaat-
schappij in een civiele procedure
nog twintigduizend gulden op hem

MAASTRICHT/BRUNSSUM - Een
22-jarige Brunssummer moet 585
gulden schadevergoeding betalen
aan een buschauffeur, die hij eind
vorig jaar mishandelde. Onder deze
voorwaarde legde de Maastrichtse
politierechter mr. Wortmann hem
vier weken voorwaardelijke gevan-
genisstraf op.

" W. Holle, hoofd Buitenlandse Handel van het CBS: „Onvoorspelbare politiek belemmert
zicht op personele consequenties van '1992. Foto: CHRISTAHALBESMA

Wop zoterdog

en zijn collega Verheugen. Foto's: CHRISTAhalbesma

een andere manier moeten zien te ver-
krijgen. Dat dit heel wat interne ver-
schuivingen bij het CBS ten gevolge
heeft en voor een deel van het perso-
neel verandering van de aard van het
werk, is duidelijk.

Per 1 januari 1993 vervallen de interne
grenzen binnen de Europese Gemeen-
schap. Dat heeft grote gevolgen op al-
lerlei gebied. In Heerlen zitten 270 me-
dewerkers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) die zich met
buitenlandse handel bezig houden
met de nodige smart te wachten op na-
der bericht uitBrussel en Luxemburg.

Maar of er wellicht mensen moeten af-
vloeien, daarover wenst men nog geen
uitspraak te doen. Het wachten is op
het moment dat deRaad van Ministers
van de EG eindelijk spijkers met kop-
pen slaat.

Doordat de douaneformaliteiten ver-
vallen zal het CBS zijn gegevens over
handel binnen de EG voor een deel op
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.Vakantie &.Recreatie «üjf
Adverfentiecombmotie van 33 NederlandseRegionale Dagbladen Voor informatie en reserveringen RDP. postbus 2. 1800AA Alkmaar, tel 072-196314/206/292 fax: 072-113295 >spy_ .
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.

VAARVAKANTIES
OVER DE MOOISTE RIVIEREN VAN EUROPA

Keuze uit verschillende 6-, 8-, 10- en 13-daagse cruises
over de Rijn, Moezel, Neckar en door Nederland. Onze
comfortabele cruiseschepen de 'MR. JAN ELSHOUT'
en de 'ESMERALDA' hebben ruime salons én geriefelij-
ke hutten, voorzien van douche en toilet. Inlichtingen of
gratis prospectus bij: Watertransport, Groenendaal 35A,
3011 SLROTTERDAM. Tel. 010-411.86.60. Lid ANVR
en Stichting Garantiefonds Reisgelden. WD-61R

I Jaft*s! JtotëCGmisfèOT
Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim

met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met
ligbad toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29 ),
sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.

Nu 4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
Incl elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 441, 4444 Bad Bentheim, Duitsland.
MHMtt 46 (ML) Of 09-49 5922 828 (BRD) »o.r V^Jjffgg-^

BOPPARD, gezel. Hol!, fam. ANWB-hotel, dir. a.d. Rijn.
Alle krs. m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel
(wij spr. Ned.) of schrijf ons even voor een folder: Hotel
TEurope'*", Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard. Tel. 09-
-49.6742.5088. Fam. A. Potharst. WD-61R

Hotel binnenbad sauna
Met ,amliaire atmosfeer, comf. kmrs., m. bad of
do/wc, tel., grote tuin met lig- en speelwei, LO 35-40

flrrïfl^JTÏTWirflM DM, appartementen mcl. hotelservice en ontbijt.
ll^lT-lll^ Teichstr. 27, 0-5540 Prüm. Tel. 09-49-6551/846.

*■■■■■■■■■■*' Fam. Heiner Baldauf - Huisbrochure aanvragen!

Moezel
Vakantie '90 aan de Moezel, klem hotel met comf. kmrs. do/wc. etc. speciale

arrangementen, ookv. groepen. LO vanaf 31,- DM, HP vanaf 47,- OM, VP vanaf 56,- DM
"il j *T~lSi V'aa9'uS"P-ora brochure aan. Postf. 33,—fmA. J"*"fy" °'5556 Mülheim/Mosei. Tel. 09-49-6534/1321

rik vlieg op GERSFELD (RHÖN)
" Vliegen op de Wasserkuppe
» Wandelen in het natuurpark Rhón
« Vissen " Tennisspelenenz.'
Clubreizen en arrangementen., met zn
voordelige en familievriendeli|ke verblijven

Kurverwaltung, 0-6412 Gersfeld (Rhön).
Tel. 09-49-6654/7077 |

EGGEGEBIRGE-SAUERLAND.
Luxe vak. woningen m. terras en ligweide, 2-6 pers. v.a. DM
40.- p.d. Zomervak. nog enk. vrij. Tel. 09-49.2944.466.

Arrangement voor het héle jaar!
Twee holels m. tennispark, gelegen in het midden van het romantische Bemkastel-Kues, bie-
den: Van zondag (aankomst) tm vrijdag (vertrek} kmr. m. do.wc, tel, 1.v., radio, minibar, 'goed ontbi|tbutlel, speciale priis HP DM 210 p.p Kinderen tm 2 jaar gralis. Voor langblijvers
tobben we extra prijzen, Restauraaï-Pension .La Gondola' en .Holel Bernkasteler Hol' Tel.
09-49-6531 2061 en 6127.

Spanje Boosten Reizen
10 dagen Spanje, vertrek 25 mei
Lloret de Mar \ \ I / /
Hotel Helios SV'"~~"X''Met luxe touringcar \ V \ -*
Volpension f *JQQ .) n n25 m van centrum /_. H-K-
-50 m van strand /^__^^x
Overdekt zwembad , / . \ \
Royal-class toeslag verplicht

GEEN ’ 50,-, maar ’ 35-
Voor overige data en hotels vraag gratis folder, tel. 045-
-213218 Verl. Klinkertstr. 24 Hoensbroek, Boosten b.v.
Ook campingreizen juli en aug. 10 dagen, Ingerichte jongeren-
tent ’ 321,-. ingerichte bungalowtent ’ 375,-

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010; (010)
4130978.

Te huur 4-6 pers. compleet ingerichte CAMPERS. Bel
nu voor uw DROOMVAKANTIE op wielen: Camper Re-
kreatie Vinke, tel. (055) 424434/337609. CC-61R

JONGEREN-VAKANTIES. Fietskampeertochten door
Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en Italië.
(Fiets-)busretours v.a. / 190.-. Bergvakanties (wande-
len, klimmen, abseilen en mountain-biking) v.a. / 599.-.
Te gekke campingvakanties in Joegoslaviëen Hongarije
v.a. f 275.-. Jonger dan 35 jaar? Vraag dan onze folder
aan: 030-333033, 020-268636 ANVR.

JO-61R

CIRKEL REIZEN, 600 vak.won., goedk. buspendel v.a.

’ 199.-. Campings, hotels, tel. (01623) 22194. HO-61R

| PRAAG, BUDAPEST, ROME, MOSKOU... Supervoor-
delige stedenreizen naar Praag, Budapest, Warschau,
Berlijn, Rome, Florence, Moskou en Leningrad. 7-daag-
se busreis mcl. logies/ontbijt en cxc. v.a. / 329.- meer
dan 350 opstappl.l Ook unieke rondreizen door China,
Thailand, Egypte en de, Sovjet-Unie. Gr. folder? Bel
SRC: 020-209796, 030-333033, 050-145800 ANVR.

HO-61 R

CALDONAZZO EN LEVICOMEERDe meest uitgebreide info over vakantiewoningen, ho-
tels en reservering voor opera (Verona). VAKANTIE
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. Gratis gids IT 61R

Compleet inger. VAKANTIEWONINGEN van Oosten-
rijkse families in VORARLBERG en TIROL van 4 tot 10
personen, ’ 16,-p.p.p.d. (3/4 pers.). Tel. (05910) 22293.

OS-61R

Een fijne vakantie in een luxe 6-pers. mobilhome op een
4* vakantiepark in Fréjus aan de Cöte d'Azur (met het

grootste zwembad van Zuid-Frankrijk).

SPECIALE VOORJAARSAANBIEDING
IN MEI

tijdens het filmfestival te Cannes ’ 525.- per week all-in.
Ook nog enkele plaatsen vrij in het hoogseizoen!

Vraag ons programma. x

ECONOMIC TRAVEL AUTOVAKANTIES
Stationsweg 56, 1815 CD Alkmaar, tel. 072-112111

lid ANVR/Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Te hr. Zd.-Fr. LANGUEDOC: vak.won. van part. (ook
met zw.bad) luxe en eenv., gïtes en boerderijen. Appart.
en caravans aan Midd. Zee. Voor doe. en ml. SARI
MOERLAND, Prades sur Vern. 34360, St. Chinian tel.
09-33 67380791 (Ned. spr.). 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.).

28-DAAGSE RONDREIZEN JAVA/BALI V.a. / 2.995.-
Indonesië op uw gemak - interessante rondreis

met veel vrije tijd

EXOTISCHE STRAND-
VAKANTIE BALII4 DG. V.A. ’ 2.495.-

-bungalows met bad, douche, wc, logies, ontbijt.
Bezoek onze dia-avond op 26 april en 1 mei in Alkmaar!

Vraag onze brochure.

"^£2? ECONOMIC TRAVEL
nr-r&^_ Stationsweg 56 - 1815 CD Alkmaar

L-ZU L—] Tel. 07JM12111. Lid ANVR/SGR.

LAST MINUTE
THUIS BLIJVEN IS
DUURDER
LLORET DE MAR
HTL. AUGUSTA CLUB*** HP
zeer luxe htl. uitstekende service.
Vertrek 10 dg. 389,-
-27 april (mcl. Koninginnedag).
BLANES
HTL. MAR SKI" VP direkt aan zee.
Vertrek 10 dg. 329.-
-27 april (mcl. Koninginnedag).
FIESTA TOURS
PRESENTEERT!!!!!!!!
de supervoordeligste reiskrant van
Nederland, voor de top-
vakantielanden.
SPANJE-JOEGOSLAVIË
HONGARIJE-TURKIJE
Vraag hem nu gratis aan.
FIESTA TOURS HOLLAND
LID SGR TEL. 045-322222
Kantoor Utr. 03473-73033, Adam
020-137459, Brab. 01621-14701,
Geldl. 05735-3512. Dag. v. 9-22
uur ook za. en zo.

FORMENTERA
Appartementen, bungalows in alle groot-
ten, en vliegreizen. Tel. 09-49-2271/52769.

GRATIS FOLDER .
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R

SUPER COSTA BRAVA
VOORDEEL

Vertrek 11, 18 en 25 mei
1990. 10-daagse busreis
mcl. app. in Lloret de Mar
of Blanes. 2 pers. ’ 195,-,
3-pers. f 175,-, 4-pers.

’ 160,- p.p. Toeslag zee-
zicht ’ 50,- p.p. Vonk Rei-
zen lid ANVR/SGR vraag
uw reisburo of bel 05178-
-16555. SP-61R

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen j^te^huur
050-415210 CCjflgP,

CÓTE d' AZUR. T.h. compl.
inger. bungalowtenten opl
4* camping (ANWB erk.),
met 50 m. zwembad of op
rustige boerderijcamping.. Folder: (071) 127510,
(01713)17031. FA-61R

Z.-Fr. lac Raviège/Tarn
comf. CHALET aan meer
uniek gelegen met eig.
strand, natuurgebied vrij
vóór 14/7 na 18/8 doe. fo-
to's 03430-14609.

FA-61 R

RENT A TENT. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Duitsl.
05765-1071, Pb. 19,7370
AA Loenen. BL-61R

Te koop

ENTREEKAARTEN
VOOR ALLE

WEDSTRIJDEN
Behalve Nederland

en de finale
Inlichtingen| 05296-3100 I

EGYPTE trektocht 21 dgn.
’1.795.- 15 dgn.
/1.595.- mcl. vliegreis,
hotels etc. Div. vertrekda-
ta. Folder? Djoser 071-
-126400. EG-61R

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van
Nederlands meest exklusieve jachthaven, Marina Port
Zélande, organiseren wij een fantastische bootshow.

Van 5 mei. t/m 2 juni 1990 bent u iedere dag van
harte welkom om kennis te maken met de absolute

top in zeil- en motorjachten.

\\ HJeanneau "~~~~~^;:^^\\; In samenwerking met Jeanneau NederlandT\^\ 1//w|§<^^worden 10 nieuwe zeiljachten gepresenteerd. Van de SunWay 21WPÏPV(’ 35.000,—) tot de Voyage 12.50 (’ 340.000,—).
Tevens de wereldprimeur van Yarding Vacht 27.

S3SI ARIE DE BOOM■ &Zi MARINE
Europa's grootste importeur van luxe motorjachten.

Pakt heel breed uit op deze show. Maak kennis met het
leveringsprogramma en de service, zoals alleen Arie de
Boom Marine u kan bieden. Fairline, Sea Ray, Ferretti.

ANCASTA
Ook Ancasta heeft gekozen voor Marina Port Zélande. U

zoekt een gebruikte boot of wilt uw boot verkopen? Reden
te meer om tijdens de show kennis te maken met de

honderden gebruikte boten die Ancasta kan leveren vanuit
één van haar 12 Europese vestigingen.

marina port zélande is een projekt van rcb
irene coltof bungalows bv| - zierikzee -tel 01110-17151'

MEI T/M 2 JUNI 1990«PORT ZÉLANDE BOAT SHOW^
Watheb jenu eigenlijkazsDfeiï I

fietshelm.. ?
ffafSf^/aFSI3?Jf7MWSSIW I^^bel gratis voor \| ■■■■■■■■■■■■■■■■i \ EEN ABONNEMENT: 06 " 022.42.??

Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGR.

JS-61R

10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN
PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE
(Joegeslavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding
Prijs ’ 700,-

-r. Inlichtingen: Stichting Koningin van de
f? *" * Vrede Medugorje, Dautzenbergstraat 44, .«*a«fc^ 6411LC Heerlen, tel. 045-740999.

34099 ||

Denemarken 1990
Comfort, vakantiehuizen - Noord- en
Oostzee. Kleurencalalogus kosteloos

aanvr.! Aktuele vakantielijst bijgesloten.

\m Schleswiger SU 68
D.2390 Flensburg - Tel. 09-49-461 97021 |

ONTWAKEND HONGARIJE
Balatonmeer vakantiewoningen,

1 week vanaf ’ 76,- p.p. Rondreis
Budapest-Wenen 10 dg. vanaf

’ 829,- p.p. Camping 4-pers.
Bungalowtent eigen vervoer

vanaf ’ 128,-p.p.
FIESTA PRESENTEERT!!!!!
de supervoordelige reiskrant voor

HONGARIJE, vraag hem nu
gratis aan.

FIESTA TOURS HOLLAND
tel. 045-322222 lid SGR,

kantoor Utr. 03473-73033, Adam
020-137459, Brab. 01621-
-14701, Geldl. 05735-3512.

Dag. v. 9-22 uur ook za. en zo.
Ho 61-R

A a_ m JL—jl
Urlaub + Erholung
Vakantie en ontspanning,
in een onder monumentenzorg
staand vakantieoord (487m) aan
de zonzijde van het Beierse
Inntal, tussen Rosenheim en

Kulstein, veelvuldig gebruikt als
decor voor Heimat- en TV-filmen,
uitgeroepen tot het mooiste dorp
van Beieren.
Vekehrsamt:
D-8201 Neubeuern, Marktplatz 4.
Tel. 09-49-8035/2959 en 2165
Neubeuern

Gezellig vak.huis, 7 bedden, heef! nog ter-
mijnen vrij, dir. a.d. Scfilei, waar eens de
Vikingen huisden. Ideaal v. families m. kin-
deren. Tel. 09-49-4873 1436.

■lliiMl.^.i.^ii.t^ilïlJMV'il'Uiilil-
Ruhpolding

Vak.won., mooie rustige ligging,
2-5 pers. Tel. 09-49-8663/9755. |

Appartement Haus /f^t^-^Immenkamp |f*l)
Vakantie met het hart \ //
In het kuuroord Bad X^

Nenndorl/Deister
0) vakantie of kuur. Wij bieden u

moderneappartementen met do/wc,
keuken, kleuren-tv, tel., parkeerpl.

voor 2-4 pers. vanaf DM 45,-
Inlo: JuttaRohrsen, Rodenberger Allee

32, D-3052 Bad Nenndort.
Te1:09.49.5723/6186.

Voorjaar + herfst zijn mooi, de vak won.
m. heerlijk zeezicht, 100 m v. strand, de
hond mag mee. Tel. 09-49-4562/7799.

Wij willen graag,
dat de mooiste dagenv.h. jaar

niet de duurste worden!
Reisen & Sparen
U weet, waar u uw vakantie

wilt doorbrengen.
Wij zeggen u, wie uw droomreis

het gunstigste aanbiedt.
R.l. Niederheiden 54

D-5203 Much.
| Tel. 09-49-2245/4737

Rust en ontspanning
Volwaardige en gezonde voeding in een
mooie, rustige, bosrijke omgeving bij
aardige mensen in 'n intakt milieu, 560m, comf. huis, kmr., do/wc, deels m.
balkon en bad, binnenbad en sauna in
huis. VP 51-56 DM mcl. binnenbad,
.Vak-woningen".
Familiepension Birkhalde.
Fam. Kudla. D-7247 Sulz-Bergfelden

Tel. 09-49-7454/2818 |
voorjaar- en zomervakantie I

In het Zwarte Woud
Hotel Restaurant Steinasage

0-7823 Bonndorf. Tel. 09-49-7703/584-
-583. De Sleinasage, gelegen in hel wildro-
mantische Steinalal, alternatief tussen top-
hotellerie en privé-pension, i.d. direkte
omgeving heerlijke excursie-pl., die al als
geheime tips gelden. Alle kmrs. m. do/wc,
tel., radio, tv-kamer met satellielprogram-
ma. LO vanaf DM 35-45 HP en VP moge-
lijk. Fietsverhuur en garage.

Gezocht: vriendelijke bediening
m. lamilieconlact.

Falkenhol - Vakantiewoningen
Vakantie in net hart v. Europa. I.h. mooiste
deel v.h. Beierse Woud. Ideaal steunpunt v.
wandeltochten, hoogte 700 en 1500 m. Ha-
(enbradt - Allee 2. D-8371 Bayr. Eisenslein.I Tel. 09-49-9025.670 en 09-49-89.756226.

DDR-vakantie
Biedt vakantiehuizen, -woningen

en -kamers, vooral vanaf de
Mecklenburger Seenplatte tot

aan de Oostzee-eilanden.
ADI, K. Brück, D-1000 Berlin
28, Zabel-Krüger-Damm 67a

Tel. 09-49-30/4025874,
za., zo. vanaf 18 uur.

Vakantie in het
natuurpark Südeifel
ulspannen-wandelen-zich

laten verwennen
Nieuw opgeknapt familiehotel, rustig gele-
gen, dir. a.d Luxemburgse grens, 45 bed-
den, alle kmrs. m. do/wc, deels m. balkon,
ligwei, zonneterras, gezell. Pilsstube, 100
pi. restaurant, prima service, fijne goed-
burg, keuken. Vraagt u vrijblijvend onze
brochure aan. Dp uw verzoek verheugt zich
uw familie Hösdortf .Haus Wallslein',
Bergslr. 23, 0-5529 Wallendorf. Tel. 09-
-49-6566/432.

Hotel Garni Freudig
Scheibergweg 15, D-8962 Pfronlen

Tel. 09-49-8363/1213 of 424
Vakantie naar hartelust, excl. omgeving,

coml. kmr. m. bad, do/wc, kooknis,
openhaardvettrek, fitnessruimte,

tafeltennis, solarium, sauna.
Brochure aanvragen!

Bad Berteburg
Landgasthof Alt - Ave

14 Bedden m. do/w^ zwembad, sauna, so-
larium, litnessruimte, kegelbaan,
openhaard-vertrek. Arr.: 1. wk. HP 239,-.
Tel. 09-49-2759.345 |

Nordseebad Tossens:
Goedkope vak.woningen,
kindervr. speelpl., dieren.

Tel. 09-49-4736/303

Goedkoop wonen - goed ontspannen! LO
17 DM, keuken aanwezig. Tussen Neuer-
burg en de Luxemburgse grens. (Vianden).
Rustige ligging. Op uw bezoek verheugt
zich: Pens. Maria Fallis D-5528 Nasingen.
Tel. 09-49-6564/2143. j

ÖKECENTENNIAL

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor de fietsva-
kantieganger.

} FIETSBUSREIZENI 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
Dé 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 I

03480-21844
Fietsvakantiewinkel,

-», -^Jan de Bakkerstraat 14jjKc^V*. 3441 EE Woerden
(aangesloten bij

Cv het Garantiefonds)

Udraagt't
vooreen ander.

En een
ander draagt't

vooru.

■
HetDonorCodicil.Van leuenshriannI "l

INFORMATIE-I
BIJEENKOMST

DAG VAN DE
VERPLEGING

Aanvang 10.00 uur;
einde 12.00 uur

Gouv. v. Hóvellstraat 2
6131 KDSittard

Telefoon (04490) 9 13
03

HBO-Verpleegkunde
Vrijstellingen HBO-V
voltijd/deeltijd/avond

Maatschappelijke
Gezondheidszorg

wijk-/basis-
gezondheidsdiensf

Managementopleiding
Kaderopleiding

Post-HBO
12 kursussen

HOGESCHOOL SITTARD

CURSUSSEN^OPLEIDINGEN
KATHOLIEKELEERXiAN^^

Boeie^pleidingmetperspectief I
OPLEIDING I

LERAAR BASISONDERWIJS I
WO9U m " Verkorte dagopleiding.
■KTj \km " Deeltijdopleiding in avond-uren.

*»ïSnatie over beide opleidingen I

op zaterdag 28 april
van 1100-13.00uur.

bezoekadres: CTTTAor>
PABO gebouw, Beukenboomweg 24, SITTARD

Telefoon: 04490-1673Z. 6

>

kun jij méér dan gewoon m.e.a.0....?
dan heeft onze m.e.a.o. in Sittard voor jou de juiste opleiding:

" directiesecretaresse w^
" bedrijfsinformatiekunde \s£f>\

In samenwerking met de Een voor Limburg nieuwe en
Nederlandse Vereniging van unieke opleiding voor een
Directiesecretaressen krijg je beroepenveld dat varieert van
een brede opleiding die jouw begeleider voor persoonlijk
kansen op een snelle carrière computergebruik tot
vergroot. automatiseringsdeskundige op

MBO -niveau.

Voor beide opleidingen geldt:

— je moet wettelijk toelaatbaar zijn op de 2e klas m.e.a.o.— een aangepast vakkenpakket— naast theorie ook veel praktijk— goede arbeidsperspectieven

Voorlichtingsavond op
lhJ^—> , " « .. donderdag 3 mei a.s.Hq] M.E.A.O. Sittard om 19.00 uur,
vmimmmÉmmÊrJ Valkstraat 10 inlichtingen kun je
V « «O/ ól 35 GC Sittard krijgen bij dhr.

tel. 04490-14943 Wijnants 701 J

"!pj

Limburgs
Dagblad

"

O

«g
piccolo
s
i

; '\J

dHommerterweg224
Hoensbroek

riessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

<fE WordPerfect 4.2 en 5.0
f \ E PlanPerfect
\~S I I DataPerfect

<i BI dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
typen notuleren

-*^~ I startcursus P.C./MsdoS
I Ook spoed- en privè-cursussen in en

r^^ Hl uit huis.
fir va Elk cursist werkt alleen opeen P.C.

O met hard-disk.
■ Vraag de brochure met de

cursusinhoud aan.

Tj Bel 045-211733
* E 3 Opleiding - Advies - Begeleiding

1 , >
HEERLEN _
aivry middelbare ondernemersopleiding\My. voor horeca en toerisme/recreatie

REÜNIE MIDDELBARE HORECASCHOOL HEERLEN
Noteer in uw agenda vrijdag 21 september 1990!

Voor de tweede keer in het 16-jarig bestaan van de MHS een reünie voor
oud-studenten en medewerkers.
Globaal programma: in de middag ontvangst in de nieuwe school en
's avonds een groot feest met buffet in de Schouwburg in Heerlen.
Stuur ons uw adresgegevens zodat wij u een inschrijfformulier kunnen
toezenden. Bellen mag natuurlijk ook!

MHS Heerlen 045-716139, vragen naar Wilma Flier

Telefax 045-710299
Postbus 2516, 6401 DA Heerlen, ovv Reünie 1990. ,me

Limburgs Dagblad



door frans dreissen

ROTTERDAM - Twee jaar geleden
opende het gezicht van Achmed Sa-
leh zich in een glanzende lach. De
klokken op de Rotterdamse Cool-
singel stonden stil op 2.07.07. Even
later wierp de onderofficier uit Dji-
bouti echter boosaardige blikken in
het rond. De organisatoren hadden
hem medegedeelddat hij geenrecht
had op de wereldrecordbonus van
50.000 dollar. Hij had weliswaar de
oude mondiale toptijd (2.07.12) van
Carlos Lopes aangescherpt, maar
was 'slechts' als tweede gefinished
achter Belayneh Densimo uit Ethio-
pië, die de 42 km en 195 in de Maas-
stad zeventien seconden eerder had
voltooid. Saleh kookte van ingehou-
den woede, delibereerdenog enkele
uren, doch berustte uiteindelijk in
zijn lot. Nu is hij terug; gebrand op
een revanche. „Als het weer een
beetje meewerkt, gaat het wereldre-
cord er zondag aan", klinkt het ver-
beten.

Raadgever

i De strijd verleden jaar. V.l.n.r. Cruz, TenKate en de latere winnaar Densimo. Dit jaarwordt
'%et een confrontatie tussen Afrika en Japan.

Saleh, die de natuur als voorns:
ste raadgever heeft, gaat zond;.;
pad om in eerste instantie te win
en vervolgens om het wereldro
van de Ethiopiër Balayneh Dt
mo (2.06.50) te attaqueren. „Of
lukt, zien we zondag wel. Veel za
hangen van het weer. De verwachte
temperatuur van dertien, veei
graden is uitstekend. Regen
wind kunnen echter spelbrer
worden. De conditie is in elk g>
uitstekend, dus daar kan het zon
niet aan liggen".lijke atletiektalenten vielen pas op

tijdens de militaire keuring in 1980.
ders). Dat verklaart mede het grote
weerstands- en uithoudingsvermo-
gen van zijn topatleten. Saleh zelf is
de zoon van een woestijnnomaad,
die bij drie vrouwen negen kinde-
ren had. Sinds de dood van zijn va-

der is Achmed de belangrijkste
kostwinnaar voor de familie.

Achmed Saleh is een 'wandelende
tak. 1.80 meter groot en 54 kg
schoon aan de haak. Zijn uitzonder-

Hij rent door het leven als Achmed
Saleh Houssain, maar hij wordt ook
wel eens aangesproken als Achmed
Salah. Zijn leeftijd is evenmin exact
bekend. De een zegt 33, een ander
34. Een en ander houdtverband met
het nomadenbestaan van zijn fami-
lie. Hoe het ook zij, hardlopen kan
hij. Saleh is een absolute topper uit
het met sportieve wonderen geze-
gende Djibouti; een dwergstaatje
aan de Golf van Aden. Het is niet
meer dan een plek eelt op aarde.
22.000 vierkante kilometer groot,
bloedheet en bevolkt door slechts
500.000 mensen. Djibouti bestaat
voor 80 procent uit nomaden (her-Zaterdag 21 april 1990 " 21

Merckx steeds nummer een
ondriest, De Wilde, Maassen, Breukink, Gölz, voornaamste afwezigen

Sindsdien heeft'hij van de atletiek
geleidelijk aan zijn broodwinning
kunnen maken. „Slapen, eten, drin-
ken en hardlopen. Daaruit bestaat
mijn leven tegenwoordig. Het is een
hard en eenzaam leven, maar ik
krijg er ook veel voor terug. Ik loop
voornamelijk hard om rijst op tafel
te krijgen voor mijn familie". En die
familie is groot. „Ik heb nog elf
broers en negen zussen. De meesten
hebben geen werk. Met het geld dat
ik bij elkaar loop, koop ik huizen
voor ze en kan ik ze een redelijk be-
legde boterham bieden", aldus Sa-
leh, die in 1985 tijdens de marathon
in Hirpshima voor het eerst interna-
tionale roem oogstte.door wiel verheesen

ve j^RLEN- Auberge De Rousch in Heerlen was gisteravond
e| méér dan alleen de verzamelplaats van het hedendaagse

tó De viJfentwintigste editie van de Amstel Gold Race
itiri °°k e ëro^en van weleer naar Heerlen gebracht en hoewel

terugblik de ene zege nog meer lofkreeg toegezwaaid dan
,jq ander, werd het machtsvertoon van Eddy Merckx in 1973
rJ£ de meeste aanwezigen nog altijd als de indrukwekkendste'knoping van 's lands grootste wielerkoers omschreven.

" Onverge-
telijk beeld
uit 1973. In
beestenweer
legt Eddy
Merckx op
de overwin-
ning in de
Amstel Gold
Race beslag.

Door de marathon was Achmed Sa-
lehzijn vrijwel zekere lotvan een ar-
moedig bestaan te snel af. De mara-
thon bracht hem aanzien. De rege-
ring beloonde zijn prestaties tijdens
de wereldkampioenschappen
(tweede) en Olympische Spelen
(derde) met villa's en auto's. „Ik ben
een bevoorrecht burger. Maar dat
heeft ookzijn schaduwzijden. leder-
een denkt dat ik enorme geldbedra-

Blauw Wit contracteert
Oostduitse international

Mogelijk ook llenk Groener en Hit Jacobs naar Neerbeek

Van onze sportredactie
NEERBEEK - Kwantum Blauw Wit is
druk doende de selectie voor komend sei-
zoen uit te breiden met enkele topspelers.

Meest in het oog springende versterking is
de Oostduitse international Bernhard
Krenz van SC Leipzig. Hij wordt de eerste
Oostblokspeler die voor een Limburgse
ploeg gaat spelen. De opbouwschutter arri-
veert dinsdag in Limburg om de afronden-
de contractbesprekingen met het bestuur
van de Neerbeekse handbalclub te voeren.

NHV blijven werken als hij een full-ti
functie krijgt aangeboden.
Dat Blauw Wit er veel aan gelegen is om
tegenvallende prestaties van dit seizoei.
doen vergeten, blijkt uit de pogingen i
behalveKrenz nog enkele topspelers aai
trekken. Zo is de club in een vergevord'
stadium met international Henk Gröeii
die momenteel uitkomt voor het Zwits.
Wacker Thun. Ook Wil Jacobs, nu actie:
Neerpelt, staat hoog genoteerd'op hel
langlijstje van de Neerbekenaren. Ov
gens heeft ook Sittardia, dat Wien Schm<
aan het einde van dit seizoen een punt a
ter zijn handballoopbaan ziet zetten, al r
laatstgenoemd duo gesprekken gevo
Inmiddels heeft het bestuur van Blauw
van Jacques Josten de toezegging g
gen dat de doelman ook komend seiz<
nog onder de lat |taat in Neerbeek. Uit B
gië bestond interesse voor de Oranji
per. Ronald Habraken komt waarschijn.
op zijn eerder genomen besluit om te sti
pen terug en blijft nog een jaar bij Blai
Wit. Ronald van Oostenbrugge keert
Neerbeekse club wel de rug toe. Hij ko
volgend seizoen uit voor Tachos.

Het is de bedoeling dat Krenz als speler-
/trainer in full-time dienst aan de slag gaat
bij Blauw Wit. Hij zal onder meer ook be-
trokken worden bij de jeugdopleiding.
Guus Cantelberg, de huidige trainer/coach
van Blauw Wit, blijft bij het reilen en zeilen
van de Neerbeekse club betrokken. In wel-
ke hoedanigheid is nog niet helemaal dui-
delijk en is bovendien voor een groot deel
afhankelijk van het besluit van het Neder-
lands Handbal Verbond met betrekking tot
het bondscoachschap. Zoals bekend wil de
Geleense handbaltrainer alleen bij het

147. Van Aert, Jos
148. Van Orsouw, Mare

" RMO
Ploegleider Bernard Vallet
151. Mottet, Charly
152. Wust, Marcel
153. Pedersen, Per
154. Caritoux, Eric
155. Vermote, Eric
157. Rezze, Dante
159. Sanders, Gilles

192. Gröne, Bernd
193. Kajzer, Danusz
194. Nijboer, Erwin
196. Wijnands, Ad
197. Bölts, Hartmut
198. Arntz, Marcel
200. Wüller, Werner

" Toshiba
Ploegleider Yves Hezard
201. Carlsen, John
202. Chaubet, Christian
204. Kappes, Andreas
205. Leclerc, Roland
206. Madiot, Mare
208. Stumpf, Remig

" TVM-Yoko
Ploegleider Cees Priem
211. Anderson, Phil
212. Capiot, Johan
213. Jacobs, Patnck
214. Schurer, Eddy
215. Skibby, Jesper
216. Ducrot, Maarten
217. Muller, Jorg
218. Siemons, Jan

" Weinmann-SMM-U Ster
Ploegleider Walter Godeiïoot
222. Brasseur, Jean-Fr.
223. Dernies, Michel
224. Dierickx. Mare
225. Goessens. Jan
226. Robeet, Patrick
227. Van derPoel, Adrie
228. Van derPoel, Jacques
229. Lapage, Lorenzo

" Z
Ploegleider Roger Legeay
231. Arroyo, Miguel
232. Andersen, Kim
233. Kvalsvoll, Atle
234. Duclos-Lassalle, Gübert
235. Lammerts, Johan
236. Millar, Robert
237. Pensee, Ronan
238. Simon, Jérome

" Panasonic-Sportlife
Ploegleider Peter Post

111. Bogaert, Jan
112. Lodge, Harry
113. Macharis, Mare
115. De Smet, Luc
116. Neskens, Danny
117. Godimus, Yves ;
118. Verplancke, Patrick

33. Winnen, Peter
34. De Keulenaar, Ludo
35. Nijdam, Jelle
36. Solleveld, Gerrit
37. Vanderaerden, Eric
38. Van Hooydonck, Edwig

" Carrera Jeans
Ploegleider Davide Boifava

" Salotti Chateau d'Ax
Ploegleider Gianluigi Stanga
161. Bugno, Gianni
162. Volpi, Alberto
163. Botteon, Luigi
164. Gusmeroli, Roberto
165. Santoromita, Mauro
166. Fidanza, Giovanni
167. Schur, Jan
168. Finazza, Sergio

" Diana-Colnago
Ploegleider Pietro Algeri
73. Saronni, Giuseppe
74. Bombini, Emmanuelle
75. Bortolani, Gianluca
76. Bontempi, Fabrizio
77. Furlan. Girogio
78. Bramati, Davide
79. Piovani, Maurizio
80. Bordonali, Fabio

1. Van Lancker, Eric
2. Nulens, Guy
3. Planckaert, Eddy
4. Rooks, Steven
5. Sergeant, Mare
6. Talen, John
7. Theunisse, Gert-Jan

10. Ludwig, Olaf 43. Zaina, Enrico
44. Maechler, Erich
45. Da Silva, Acacio
46. Pavlic, Jure
47. Chiappucci, Claudio
48. Giannelli, Alessandro

"Lotto-Superclub
Ploegleider Jean-Luc
Vandenbroucke
121. Bruyneel, Johan
122. Criquielion, Claude
123. De Clercq, Peter
124. Haex, Jos
125. Museeuw, Johan
126. Van Eynde, Wim
127. Verdonck, Rudy
128. Verschueren, Patric

" Alfa Lum
Ploegleider Primo Franchini

11. Konychev, Dimitri
12. Uslamine, Serguei
13. Jdanov, Vassili
14. larochenko, Oleg
16. Klimov, Viktor
17. Saitov, Asiate
18. Troubine, Alexandre

" Helvetia-La Suisse
Ploegleider Paul Koechli
81. Délion, Gilles
82. Gianetti, Mauro
83. Leclercq, Jan-Claude
84. Manders, Henri
85. Wilson, Richard
87. Stevenhaagen, Peter
88. Veldschoten, Gérard
89. Furlan, Luigi

" Banesto
Ploegleider José-Miguel
Echevarri

" Ceramiche Ariostea
Ploegleider Giancarlo Ferretti

51. Argentin, Moreno. 52. Sörensen, Rolf
53. Lietti, Marco
54. Lelli, Massimiliano
55. Cassani, Davide
56. Piva, Valerio
57. Massi, Rodolfo
58. Elli, Alberto

21. Indurain, Miguel
22. Arnaud, Dominique
23. Gonzalo, Victor
24. Alonso, Marino
25. Uriarte, José-Ramon
26. Delgado, Pedro

182. Hampsten, Andy
183. Zimmermann, Urs
185. Kiefel, Ron
186. Yates, Scan
187. Alvis, Norman
188. Dahlberg, Nathan

"Seven-Eleven-Hoonved
Ploegleider Noël de Jonckheere
181. Bauer, Steve

" SEFB
Ploegleider Walter Dalgal
171. Devos, Johan
172. Heylen, Benny
174. Pirard, Frank
175. Spaenhoven, Peter
176. Szostek, Noël
177. Cooman, Jerry
178. Wijnants, Jan
180. Van Camp, Jan

" Once
Ploegleider Manuel Saix-Balbas
131. Aldanondo, Xabier
132. Diaz Zabala, Herminio
134. Hodge, Stephen
135. Pedersen, Alex
136. Villanueva, José Luis
137. Franco, Ivan
138. Weltz,Kenneth

" Histor-Sigma
Ploegleider Willy Teirlinck
91. Roosen, Luc
92. Patry, Rudy
93. Haghedooren, Paul
94. Frison, Herman
95. Roche, Stephen
96. Holm Sörensen, Brian
97. Peeters, Wilfried
98. Lilholt, Sören

191. Bölts, Udo
" Team Stuttgart
Ploegleider Hennie Kuiper

" Del Tongo
Ploegleider Enrico Paolini

61. Amadori, Marino
62. Bielli, Luigi
63. Chiocciolo, Franco
64. Ballerini, Franco
65. Zanini, Antonio
66. Zen, Marco

" Buckler
Ploegleider Jan Raas
31. Cordes, Torn
32. Segers, Noël " Isoglas-Garden Wood

Ploegleider Roger de Vlaeminck
101. Van Brabant, Bennie

" PDM
Ploegleider Jan Gisbers
141. Ampler, Uwe
142. Alcala, Raul
143. Van den Akker, John
144. Dhaenens, Rudy
145. Early, Martin
146. Verhoeven, Nico

der de wielen van de auto beland.
Hij klaagt nog van pijn in zijn nek,
maar ook anderszins is hij nog
steeds ondersteboven van de ge-
beurtenis."

Niet alleen de meeste vroegere win-
naars van het evenement maakten
hun opwachting. Er waren er ook,
die de strijd op de Limburgse we-
gen nooit zegevierend konden af-
sluiten, maar evenzeer een fabelach-
tige erelijst opbouwden. Felice Gi-
mondi, bijvoorbeeld. Hij is voorzit-
ter van de profsectie in de Italiaanse
wielerbond. Hennie Kuiper ('zon-
dag vertrek ik met mijn ploeg naar
de Ronde van Spanje') was in zijn
functie als chef d'equipe van Team
Stuttgart aanwezig en Jan Janssen,
de ex-wereldkampioen en eerste
Nederlander die de Tour de France
op zijn naam bracht, heeft op zake-
lijk gebied (in de rijwielindustrie)
nog banden met het hedendaagse
cyclisme.

g^Haas, met zijn vijf overwinnin-
V"i zes jaar(!), alsook Gerrie Kne-
sj^n, die elfseizoenen na zijn ge-
Ijjgj^e entree opnieuw toesloeg in
Vf0 'kregen in dit kader naast de
cc,.e§ere heerser van het peloton
rJi„ Plaats op het denkbeeldige po-

i^kx wordt in juni vijfenveertig
,In een Brusselse randgemeen-

f'it«S n'J directeur/eigenaar van een
Wej lelfabriek. „Ik heb de laatste tijd
ttiJ^g tijd gehad om er nog eens
bij fiets op uit te trekken, waar-
\^?&komt dat ik ook enige hinder
ioo nernia ondervind", zei hj. „Mijn
W 1Axel koerst bij de junioren.
toe Paar dagen geleden werd hij,
*%v met een Paar vrienden een

lrigsrit maakte in de buurt van
\a aangereden door een vracht-h^ï 11- Het liep goed af, maar hij
hij:' enorm veel geluk gehad. Als
rw^ zijn val iets meer naar links te-

atgekomen zou zijn was hij on-

Van Vliet
in ziekenhuis

*i?uEPA - Teun van Vliet heeft
la ,n m Breda in het ziekenhuis
t>rp-n opnemen voor een uitge-
fj^d medisch onderzoek. De
v «rter uit de Panasonic-ploeg
tiet P?ter Post tobt al maanden
*iiri zi^n gezondheid, waardoor
ty
J 1» voorseizoen volledig in het
jjr viel. De beslissing werd
VJJ^en in overleg met Post.
het . et werd voor de start van
rj seizoen de wacht aangezegdge rde Amstelvener, die de raa-Jj e Prestaties van de grootver-

'99n6r beu was' an Vliet zou inu een laatste kans krijgen.
HEERLEN - Vierentwintig merkenteams van minimaal zes en maximaal acht man
starten vandaag in de zilverenAmstel GoldRace. In het eerder dezeweek vermelde ren-
nersveld werden gisteravond, toen de ploegleiders in de permanence in Auberge De
Rousch hun opwachting maakten, verschillende wijzigingen aangebracht. Tenzij deze
of gene renner alsnog door ziekte wordt uitgeschakeld staat vandaag om half elf het na-
volgende rennersveld in Heerlen aan de start. In totaal 179 man.

" La William
Ploegleider Paul de
Baeremaeker

Peloton van 179 man
102. Bafcop, Edwin
103.Hendrickx, Patrick
104. Lippens, Danny
105. Rakers, Stefan
106. Rogiers, Rudy
107. Van Keirsbulck, Kurt
108. Verbeken, Peter

In de feestelijke entourage ging de
aandacht van (vooral) technisch lei-
der Herman Krott vanzelfsprekend
ook uit naar de mutaties in het ren-
nersveldvoor de strijd van vandaag.
De Itaiaan Maurizio Fondriest, kop-
man van Del Tongo, liet zich we-
gens ziekte van de deelnemerslijst
schrappen, net als zijn landgenoot
Giupponi en het Poolse duo Ha-
lupczok-Jaskula. Ziekte heeft ook
de Belgen Bomans en De Wilde, als-
mede Breukink,Rolf Gölz en de Ne-
derlandse kampioen Frans Maassen
thuisgehouden. De noodgedwon-
gen afwezigheid van laatstgenoemd
duo is voor ploegleider Jan Raas
van Buckler een tegenvaller, temeer
omdat zijn team tot dusver in de be-
langrijkste eendagskoersen toch als
tevergeefs achter een overwinning
aanjoeg.
Voor het overige waren alle aange-
kondigde toppers present, net als de
vroegere ploegleider Ton Vissers,
die destijds als mede-organisator
van de eerste Amstel Gold Race zijn
steentje bijdroeg tot de creatie van
de huidige klassieker.

(ADVERTENTIE)
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Bezoek onze grandioze .
occasion-

show
van automaten Honda +

andere merken.
Wij zijn de goedkoopste

Honda-leasespecialist van
het zuiden.

Heerlerbaan 229, Heerlen
tel. 045-416900

Marseille eist
Sancties tegen
Van Langenhove

eeft vS - Olympique Marseille
% '"ij de Europese voetbalunie
%o acht ingediend naar aanlei-
V] tVan het verloren Europacup-
Vri

gen Benfica. De clubleiding
*oek Franse ploeg eist een onder-
lij* laar het gedrag van de Belgi-
ve arbiter Marcel van Langenho-

ose d| dsrechter keurde in de slot-
6 omstreden treffer van Vata

Sis a
rigoed- De Portugees maakte,

rt^e televisiebeelden duidelijk
?°elhEen' met de nand het enige
poeglint van Benfica en hielp zijn
K^lp aarmee aan een plaats in de

f?ncti Übleiding van Marseille eist!"'r KS teSen Van Langenhove. Deug v ,ld na afloop van het dueloWn dat de treffer geldig was-
..ft dP de scheidsrechter, die ook
s f 2alWe.eldtitelstriJd in Italië ak"
hbr^ke 2iJn, was er absoluut geen"Nit f Van een handsbal. „Ik maakNoni6"' Ik ben er tOCn niet Ver"
JfHti„ rdelijk voor dat Marseille ne-X* Minuten heeft gefaald in hetvan doelpunten".

(ADVERTENTIE)

I ALUMINIUM ■■■■■■■KUNSTSTOFg HARDHOUT

ALKUBOUW
Dorpsstraat 7 Nuth, tel. 045-241917
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’Ikloophardomrijstoptafeltekrijgenvoormijnfamilie’

Achmed Saleh aast op revanche
Limburgs DagbladSport

gen verdien en iedereen wil i
een klein stukje van meeprofiu
De inkomsten verschillen et.
zeer sterk. Dat is voor somn
mensen moeilijk te begrijpen. Ster-
ker nog, ik heb ooit eens ruzie gr
met familieleden, omdat ze dac:
dat ik geld achterhoek

De prestaties van Achmed Sale
men tot dusver letterlijk uit d>
lucht vallen. Ook voor de klas^
afstand van zondag bereidde Saleh
zich voor op grote hoogte. Om de
rode bloedlichaampjes te activeren
ging hij nota bene met zijn grote ri-
vaal Abebe Mekonnen (Eth) in trai-
ningskamp in Addis Abeba. „We
hebben drie maanden getrainc
een hoogte van 3000 meter en heb-
ben de laatste twee weken ir.
Franse Fontainbleu doorgebt
om weer op adem te komen".



ZEIST - BW Den Bosch kan de
rest van het seizoen geen gebruik
meer maken van Peter Barendse.
De middenvelder werd naar aanlei-
ding van zijn rode kaart in het duel
Roda JC-BW Den Bosch, op 8
april, voor drie duels geschorst. Ba-
rendse kreeg in het duel twee gele
kaarten. De tuchtcommisie strafte
hem toch zwaar, omdat hij scheids-
rechter Luinge bedreigde. De speler
moet tevens een boete van 200 gul-
den betalen. De Limburgse eredivi-
sieclubs moeten zes spelers voor
een duel aan de kant laten: Groe-
nendijk, Van der Luer (Roda JC),
Boessen, Clayton (Fortuna) en Arts
en Thai van MVV. De tuchtcommis-
sie legde in totaal 38 spelers uit ere-
en eerste divisie een schorsing van
één duel op.

Reker verkeert dus in de onaan-
gename situatie drie basisspelers
te moeten vervangen tegen NEC.
Senden, Diliberto en Van der
Waart zijn de eerst aangwezenen
om de posities over te nemen.

Roda JC
Roda JC zal morgen tegen NEC
twee punten moeten pakken wil
de Europese droom niet uitgaan
als een nachtkaars. Trainer Jan

Europacupplaats omdat Ajax
niet aan de Europacup mag deel-
nemen. Een situatie die de Fortu-
nezen zowel bij winst als verlies
geen steek wijzer maakt.

Voor de uitwedstrijd naar Feyen-
oord vanavond kan MVV-trainer
Sef Vergoossen niet beschikken
over centrale verdediger Regi-
nald Thai. Thai liep in het duel
tegen Volendam zijn zevende
gele kaart op, evenals Alfons
Arts die het treffen in de Kuip
ook moet missen vanwege een
schorsing. De ploeg is op Rob
Delahaye en Reza Uitman na fit.
Beiden zijn nog licht gebles-
seerd, maar spelen naar alle
waarschijnlijkheid wel. In de
dekking zal Armand Benneker,
die na een afwezigheid van een
jaar twee weken geleden tegen
FC Utrecht zijn eerste wedstrijd
speelde, de vacature Thai opvul-
len.

Van onze medewerker
HEERLEN - Het voor Limburgse
begrippen rampzalige jaar in de
hoofdklasse nadert zijn einde. Al
wekenlang hing de dreigende de-
gradatie als een zwaard van Damo-
cles boven de hoofden van Limbur-
gia, Sittard en Wilhelmina'oB. Dit
weekend kan hefrdoekvoor dit drie-

tal definitief vallen, waardoor'
aantal Limburgse hoofdklassers
een klap gehalveerd wordt. T°
spelen er volgend seizoen vijf
burgse clubs in de hoofdkla*
Naast de algehele kampioen i",
promoveert namelijk ook de kla'
periodekampioen in 1F re°
streeks om de leemte, die door
overstap van Vlissingennaar he'1
taalde voetbal is ontstaan, op te
len.

Oranje niet af te stoppen
Volleybalteam nog maar twee sets verwijderd van A - WK

evedivisie

Programma
betaald
voetbal TOKYO - Met maximaal zelfvertrouwen begint de Nederlandse volleybalploeg in een zetel aanhet laatste weekeinde van deB-wereldtitelstrijd in Japan. Na de zege van 3-0 (15-3 15-9 15-12) opSpanje, op de eerste dag van de finaleronde, behoeft Nederland tegen Joegoslavië en Zwedenniet eens meer een duel te winnen. Twee sets winnen tegen Joegoslavië is vandaag al voldoendeom plaatsing voor de A-wereldtitelstrijd in Brazilië af te dwingen.

Limburgia verdwijnt na zestiend
onafgebroken op het hoogste aj
teurplatform te hebben vert*
met weemoed uit de hoofdkl**
De Brunssummers verkeerdeij.
het illustere gezelschap van 5
(Oss), AFC (Amsterdam), K
(Haarlem), Elinkwijk (Utrecht).
Treffers (Groesbeek) enRhedeiv
alle sinds de invoering van
hoofdklasse in 1974 hierin uit*'
men. Limburgia wil in het du»
genkoploper TSC, dat de hete a<*
van Geldrop in de nekvoelt, me'Jgeheven hoofd de hoofdklasse^laten. Interim-trainer Harm P^ma: „Die ploegvormt in ieder$
een extra stimulans voor ons."

Sittard is sinds 1985 hoofdkla*
en heeft in zijn dertigjarig bes^nog nooit te maken gehad met
fenomeen degraderen. Wilhel'
na'oB degradeerde in 1980 al een*
de hoofdklase, maar slaagde er
om drie jaar later weer te prom"
ren. Beide teams hebben, met
uitduels tegen respectievelijk »■

stèren en TOP voor de boeg. ■een sprankje hoop. „Zo lang
strohalm er is, moet je trachte/Jdaar aan vast te klampen," *\
Wilhelmina-trainer Leo Be&
donk.

Strohalm

Overige hoofdklasseduels: VÜS'
gen-EHC, Venray-Baronie, Low
Meerssen en Geldrop-DESK.

Vandaag, 19.30 uur:
Helmond Sport -RBC
Eindhoven - De Graafschap
Emmen - Wageningen
VW - Heerenveen
AZ - Veendam
NAC - DS '79
Heracles - Excelsior
Go Ahead Eagles - Telstar
Morgen, 14.30 uur:
SW-PEC Zwolle

In 2A kan RKVCL morgen "3
pioen worden, als het bij Voen
daal wint en Eijsden op eigen *j
van MXC verliest. Ook Bunde'
kan morgen de vlag hijsen in .
thuisduel tegen het reeds gede?
deerde RKVVM. Vaesrade (3B)'
vangt SVM en is erg afhankelijk.
het resultaat van Minor (uit "
Heilust). Standaard (4A) staat'
punten 'los' en zou in het thuis^tegen Schimmert de titel voor*]
kunnen opeisen.

feyenoord-mvv

BLNDESLIGA
Uerdingen-St. Pauli 1-0
Kaiserslautem-Leverkusen 2-0
Vandaag, 15.3* uur:
FC Köln-Karlsruhe
SV Waldhof-FC Homburg
HSV-Mönchengladbach
Frankfurt-Nürnberg
Bochum-Dortmund
Stuttgart-Werder Bremen
Bayern München-Düsseldorf
TWEEDE BUNDESLIGA
Alemannia-Wattenscheid 1-3
BELGIË
ClubLuik-Antwerp 1-1
Vandaag, 20.00 uur:

Mechelen
Lierse SK-Lokeren
AA Gent-St. Truiden
KV MEchelen-Beerschot
Charleroi-Waregem
Morgen, 15.00 uur:
.Club Brugge-Anderlecht
Germinal Ekeren-Cercle Brugge
KV Kortrijk-Standard Luik

Vandaag, 19.30 uur
Scheidsrechter Kok
Feyenoord (opstelling): Hiele, Lokhoff, Nor-
tan, Brands, Heus, Scholtyen, Metgod. Blin-
ker, Brochard, Griga, Krommendijk.
MW (selectie): De Haan, Van de Boogaard,
Van Berge Henegouwe, Delahaye, Driessen,
Lanckohr, Linders, C. Quaden, Meyers,
Smeets, Uitman, Verbeek, Vincent, Rou-
mans, M. Quaden, Benneker.

roda jc-nec

fortuna-psv

Morgen, 14.30uur
Scheidsrechter Bakker
Roda JC (selectie): Bolesta, Smits, Broeders,
Senden, Hanssen, Luypers, Verhagen, Trost,
Diliberto, Blattler, Senden, Hofman, Van
Loen, Van der Waan, Haan, Boere.
NEC (opstelling): Brookhuis, Gemert, Aal-
bers. Lok, Paymans, Van der Gaag, Roelof-
sen, Van Wanrooy, Sanchez Torres, Arts,
Janssen.

TENNIS

DAMMEN

vvv-heerenveen

Morgen, 14.30 uur
Scheidsrechter Reygwart
Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van Zwam,
Maessen, Liesdek, Barmentloo, Mordang,
Reijners, Brusselers, Farrington, Van Hel-
mond, Sneekes, Taihuttu, Beckers, Vergoos-
sen, Winkelmolen.
PSV (opstelling): Van Breukelen, Gerets,
Nielsen, Valckx, Heintze, Lerby, Boerebach,
Vanenburg, Kiert, Povlsen, Ellerman.

IJSHOCKEY

VOLLEYBAL

Vandaag, 19.30uur
Scheidsrechter Van Riel

VW (opstelling): Rcox, Rutten, Verberne,
Polman, Korsten, Peters, Van Aerts, Dries-
sen, Stewart, Van Mierlo, Van Straalen. Wis-
selspelers: Hermkes, Nijssen, Wolter, Bo-
vee, Graef.
Heerenveen (opstelling): Tukker, Stehman,
Huizinga, Goulooze, Richardson, Groen, Dijk,
Verbeek, Van Dijk, De Jong, De Jong.

Brokking: „Natuurlijk is onze situa-
tie zeer comfortabel. Ik heb echter
geen zin om kruideniertje te spelen,
om precies uit terekenen hoe we er-
voor staan. Als we van Joegoslavië
winnen, zijn we geplaatst. Klaar.
Zondag kunnen we tegen Zweden
dan een mooie finale spelen".

Verlies tegen Joegoslaviëkomt ech-
ter niet voor in de gedachten van de
Nederlanders. Coach Harrie Brok-
king bleefgisteren in het Metropoli-
tan Gymnasium om de tegenstan-
der van vandaag te zien verliezen
van Japan, waarvan Oranje zelf zo
gemakkelijk won.

eerste divisie

PSV 31 19 7 545 90-31
Ajax 30 18 8 4 44 62-19
Vitesse 31 14 10 7 38 47-29
Twente 31 14 10 7 38 41-38
RodaJC 31 13 11 7 37 48-36
Volendam 31 13 9 9 35 40-34
Fortuna Sittard 31 10 14 734 33-30
RKC 31 12 10 9 34 41-40
Groningen 31 9 14 1 32 42-38
Den Haag 29 11 7 11 29 54-55
Sparta 31 11 5 15 27 44-56
Feyenoord 31 7 12 12 26 43-44
Utrecht 31 8 10 13 26 25-41
MW 31 7 12 12 26 35-53
Willem II 31 6 11 14 23 37-47
BWDen Bosch 31 5 13 13 23 24-44
NEC 31 5 13 13 23 31-54
Haarlem 30 4 6 20 14 20-68

De volleyballers spoedden zich na
de partij van een uur tegen Spanje
wederom naar de trainingszaal. De
laatste dagen is dat een normaal ge-
bruik, vanwege de korte duur van
dewedstrijden. Vanafhet openings-
duel tegen Polen (3-1) heeft Neder-
land in vijfwedstrijden geenset ver-
loren en duurden de inspanningen

(ADVERTENTIE)

INTERLAND^IbouwLelernentenbA^

I RAMEN .KUNSTSTOF
DEUREN .HARDHOUT
VERANDA'S .ALUMINIUM
ratuftan - taoHtmwglazina - "nov«i» mbmtmUtur-tttmmm -houtikalstbouwHommerterweg 35 Hoensbroek I
Gem. Heerlen tel. 045-213928

Training

voerden van 6-6 naar 9-6. Ook in de
derde reeks kwam Spanje na een
achterstand van 7-13 goed terug:
Verder dan twaalf punten liet Ne-
derland de tegenstander echter niet
komen.

Brokking: „Wij zijn twee niveaus
beter dan Spanje. Als wij gas terug
nemen, winnen we nog. Tegen Ja-
pan was het verschil één niveau. Als
je dan inhoudt, kom je in deproble-
men. In een toernooi moet je je
krachten verdelen".

Van Zweden konden de Nederlan-
ders niet onder de indruk raken. De
nummer twee van de Europese titel-
strijd had van Polen kunnen verlie-
zen. Voor de derde keer in het toer-
nooi liet Zweden de eerste set aan
de tegenstander, waarna de wed-
strijd alsnog in winst werd omgezet.
Zweden stond in de derde set met
11-14 achter, in de vierde zelfs met
6-13. Rob Grabert: „Het is de klasse
van de Zweden dat ze terug vech-
ten. Ze blijven gaan, geven niet op.
Anderzijds is het een teken aan de
wand dat Polen zo ver op voor-
sprong kan komen".

steeds ongeveereen uur ofnog min-
der aan zuivere speeltijd.
In het hotel lieten de volleyballers
het diner uitstellen, om naar het te-
levisieverslag van Joegoslavië-Ja-
pan te kijken. Tegen Joegoslavië
hebben ze wat goed te maken. Tij-
dens de Europese titelstrijd verlo-
ren ze van de Oosteuropeanen, na-
dat ze aanvankelijk veel beter wa-
ren.

Nederland is nu de uitgesproken fa-
voriet voor de eindzege. Zweden,
vooraf als de andere grote kansheb-
ber beschouwd, speelde te wissel-
vallig en won met enig geluk van
Polen. Rob Grabert vindt het niet
erg dat Oranje als de te kloppen
ploeg wordt gezien. „Dat wordt tijd.
Daar hebben we vier jaar voor ge-
werkt".
Volgens Grabert, die zijn 200e inter-
land speelde, wint Nederland in
hoog tempo aan internationaal aan-
zien. „Wij spelen geen kleuter-
schoolvolleybal meer. Wij laten
zien, wat er te bereiken is in betrek-
kelijk korte tijd. We zetten een stan-
daard neer, waarop andere landen
zich kunnen richten".

Broeders in
militair team

buitenland

SW 34 25 6 3 56 66-20
NAC 33 14 11 839 49-37
Heracles 33 15 7 11 37 38-40
De Graafschap 33 13 10 10 36 49-41
VW 33 11 14 8 36 45-37
Veendam 33 13 9 11 35 42-44
Eindhoven 33 12 10 11 34 54-53
Emmen 33 11 11 11 33 48-46
Wageningen 33 10 13 10 33 42-41
Go Ahead Eagles 33 13 7 13 33 43-44
PEC Zwolle 33 9 14 10 32 34-33
RBC 33 10 12 11 32 36-40
AZ 33 11 8 14 30 46-44
Cambuur 34 9 12 13 30 42-49
Helmond Sport 33 10 914 29 45-51
Excelsior 33 8 13 12 29 41-49
Heerenveen 34 11 7 16 29 40-49
Telstar 33 8 10 15 26 45-61
DS'79 33 6 9 18 21 38-64

" Vergeefse poging van de Spanjaard Antonio Miralles om een
smash van Henk-Jan Held te blokkeren.

De hoofdstopper/buitenaanvaller
vraagtzich af, of Nederland ooit zes
wedstrijden op rrj 20 degelijk heeft
gespeeld. „We zijn in vorm, we ma-
ken weinig fouten en accepteren
veel van elkaar. Als we een paar
punten weggeven worden de kop-
pen bij elkaar gestoken en dwingen
we elkaar in een hogere versnelling
te spelen".

Degelijk

toto/lotto sport kort

In 4B is het niet waarschijnlijku
RKASV morgen al kam!^wordt. De zware uitwedstrijd n
Rapid, dat ook nog een theoreti5
kans heeft, moet eerst gewo^
worden en daarnaast moet *",
dan ook nog eens twee punten
spelen aan Sportclub'2s. 'Drie
is scheepsrecht' is ten slotte
motto voor Buchten (4E), da';
twee onverwachte uitnederl^,
nu op eigen veld tegen Ste^,
weert het allerlaatste puntje
zien te halen.

Dat gebeurderegelmatig in het duel
met Spanje. Nadat de eerste set bin-
nen veertien minuten met 15-3 was
beslist, liet Nederland het tempo
vieren. Telkens als de Spanjaarden
dreigden terug te komen, liep Ne-
derland eenvoudig weg. Zoals in de
tweede set, toen Grabert en Held
met een smashen de laatste ook nog
met een geslaagd blok de stand op-

KERKRADE - Michel Broeders
van Roda JC is opgenomen in de se-
lectie van het Nederlands militair
voetbalelftal, dat dinsdag in Wezep
tegen het Belgisch nationaal mili-
tair elftal speelt. De wedstrijd
maakt deel uit van de competitie om
deKentisch Cup, waaraan ook door
Groot-Brittannië wordt deelgeno-
men. Uit de Nederlandse eredivisie
zijn zeven spelers opgenomen.
Naast Michel Broeders zijn dat:
Frank de Boer (Ajax), Mare Verhoe-
ven (PSV), John Laponder (BW
Den Bosch), Aat Mathot en Arthur
Numan (Haarlem) en Roland Jans-
sen (Willem II).

Dubbel-toto 15A: eerste prijs: geen win-
naar; tweede prijs: 12 winnaars, elk f.
531,20; derde prijs: 178 winnaars, elk f.
89.50. Cijferspel 15 en 15A (vaste prijzen):
eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: 3
winnaars; derde prijs: 25 winnaars; vierde
prijs: 210 winnaars; vijfde prijs: 2.473 win-
naars.

" MAASTRICHT - Maandag 23
april om 19.00 uur wordt bij de
Dousberg in Maastricht gestart
met een rolski-cursus voor begin-
ners. De cursus bestaat uit zes les-
sen van een uur en staat onder lei-
ding van gediplomeerd rolski-do-
cent Harry Handels. Inlichtingen
bij Harry Handels, S 045-710820.

Koersen
Schaesberg

SCHAESBERG - De uitslagePj
de koersen, gisteravond vert*.
op de draf- en renbaan SchaeS 1^
zien er als volgt uit:

" VELSEN - Erik Regtop tekent
dinsdag een twee-jarig contract bij
eerste-divisieclub Telstar, dat hem
voor een onbekend bedrag van
Ajax heeft overgenomen.

GRONINGEN- FC Groningen is fi-
nancieel weer gezond. De herstel-
commissie van vijf deskundigen die
eerder dit jaar aantrad na het be-
kend worden van de desastreuze fi-
nanciële situatie van de club heeft
met alle schuldeisers regelingen
kunnen treffen. Concreet komt het
er op neer dat handelscrediteuren
die 1,4 miljoen gulden tegoed had-
den genoegen nemen met twintig
procent van hun vordering.

FC Groningen
financieel

weer gezond

Maastricht-Prijs: 1. Ninnes Boy O^a
low) tot.tijd 1.46.3; 2. Tequila'sReef; 3,j
goras. Winn. 3,00; pi. 1,30, 1,10;kopp*'
trio 13,90.

tv
Landgraaf-Prijs: 1. Eland M (J. G0a
km.tijd 1.27.9; 2. Delichon Fast; 3. D'f}
Niet gestart: Chupa VU. Winn. 8,90; Pl'
7,00; koppel 127,50; trio 1.200,30.

" SITTARD - Jozef Mager, de 25-
-jarige spits van het zojuist naar de
vierde klasse KNVB gepromoveer-
deW Stadbroek uit Sittard, speelt
a.s. donderdag met het tweede
team van RKC een testwedstrijd.
RKC heeft de jonge aanvaller al
een contractaanbieding gedaan.
Waarschijnlijk wordt de zaak na af-
loop van de testmatch beklonken.

Heerlen-Prijs: 1. Ninnes Star (M. "'h,
tot.tijd 1.51.1; 2. Ali the Great; 3. V%.
Winn. 1,70; pi. 1,40, 1,30; koppel 2,»"'
7,70.

De huisbankier van FC Groningen,
de Nederlandse Middenstands
Bank, doet in de nieuwe opzet weer
mee met 5 miljoen gulden.De bank
heeft zich constructief opgesteld
dooreen deelvan de oude vordering
van 4,4 miljoen te laten vallen en
voor het nieuwe krediet gunstige
voorwaarden aan te bieden.

Maastricht-Prijs: 1. Dream's Cro^J
Grift)km.tijd 1.19.2; 2. Cindy M; 3. CK,\
Top; 4. Dora van Ranum. Winn. i-iA
1,50, 13,90, 5,10; koppel 21,10; trio *kwartet 5.680,30. "

" ROERMOND - De Limburgse
jeugdselectieonder 16 jaar heeft op
vrij eenvoudige wijze het Neder-
landse damesvoetbalteam met 2-0
verslagen. Rob Wetzels van Alma-
nia en Luc Pernot van Geleen
scoorden de doelpunten.

Kerkrade-Prijs: 1. Duivel (W. Veüs)Ksif1.21.9; 2. Elma Buitenzorg; 3. Edino- k
5,30; pi. 2,30, 2,20; koppel 6,80; trio ojfaf
Ali Team-Prijs: 1. King Sailor (A- 'J
tot.tijd 2.07.8; 2. Moonbat; 3. Mon'»i
Lady. Niet gestart: Prerogative. WifJ^'pi. 4,00,5,90; koppel 12,30;trio 208.40'
Venlo-Prijs: 1. Chokey Treen (R. va* J
km.tijd 1.17.8; 2. Captain M; 3. Anjo * jl
4. Arina V. Winn. 2,90; pi. 2,00, 3,s«'pj.
koppel 19,10; trio 98,00; kwartet I.o°* Jö
Roermond-Prijs: 1. Carolus C i^h,^
km.tijd 1.22.2; 2. Bewin Volente; 3.
van Nora. Winn. 2,00; pi. 1,80, 8,80; * j)
9,70; trio 42,30; W5-spel 574,60 (2-7-J.',y
De totalisatoromzet bedroeg f 132"

De club heeft ook met de belasting-
dienst een betalingsregeling kun-
nen treffen. Leden van de herstel-
commissie weigeren te zeggen hoe
deze regeling er precies uitziet. Op
het stadion liggen aanslagen, inclu-
siefboetes en rente, voor een totaal-
bedrag van 4,8 miljoen gulden. De
indruk wordt gewekt dat de claim
van de fiscus niet door de sanerings-
molen is gegaan. Volgens een van
de leden van de commissie, mr. M.
J. Übbens, is met deze regeling het
voortbestaan van de club niettemin
gewaarborgd.

" SITTARD - Morgen worden in
de stadssporthal van Sittard de fi-
nales om de Limburgse handbal-
beker verspeeld. Het programma:
15.00 uur dames junioren: lason-
Caesar; 16.30 uur dames senioren:
Polaris-Blerick; 18.00 uur heren
snioren: Zwart Wit-Caesar. De fina-
le tussen de heren juniorenteams
van V en L en Bevo is verschoven
naar 6 mei.

nelli, 8. Bottaro, 9. Chiurato, 10. Si^iAlgemeen klassement: 1. Bont?' 4
18.38.23, 2. Colage 0.22, 3. Vitali o.^Steiger 0.25, 5. Tommasini 0.31, 6-Jl 9
muller, 7. Sierra 0.43, 8. Bottaro o.**
Ghirotto, 10. Salazar 0.51.

WIELRENNEN

land-Spanje 3-0 (15-3 15-9 15-12); Zwe-
den-Polen 3-1 (2-15 15-7 16-14 15-13); Ja-
pan-Joegoslavië 3-0 (16-14 15-12 17-15).
Stand: 1.Nederland 3-6 (9-1), 2. Zweden
3-6 (9-3), 3. Japan 3-5 (6-3), 4. Joegoslavië
3-4 (4-6), 5. Polen 3-3 (2-9), 6. Spanje 3-3
(1-9).

Porto, mannen, 200.000 gulden, kwart-
finales: Benhabiles-Wöhrmann 6-1 6-3.

Tampa, vrouwen, 450.000 gulden, acht-
ste finales: Seles-Faber 6-0 6-1.
Seoul, mannen, 270.000 gulden, halve
finales: Antonitsch-Goldie 4-6 6-3 7-6,
Cash-Bloom 6-3 6-3.
Nice, mannen, 500.000 gulden, kwartfi-
nales: Tsjerkasov-Berger 2-6 6-1 6-3.
Kwartfinales: Forget-Prpic 7-6 6-2,
Aguilera-Hlasek 6-4 6-4, Rosset-Santoro
6-0 5-7 6-2.
Dallas, mannen, WCT-kampioenschap
dubbelspel, 600.000 gulden, eerste ron-
de: Jarryd/Pate-Cahill/Kratzman 6-3 7-5;
tweede ronde: Flach/Seguso-Grabb/Pa-
trick McEnroe 6-4 6-4.

■^ 7/Den Helder, NK mannen, twaalf»* V'jil
de: Meijer-Van der Wal 1-1,Stokkel-
den Borst 1-1, Van derTak-Bies 2-0-- ep-
rard Jansen-Hans Jansen 0-2, Kr^ eir
brink-Van Leeuwen 1-1, Van A*., 1
Scholma 2-0, Clerc-Teer 1-1. Stafl'y
Clerc 16 punten, 2. Van Aalten, Va* w)
Wal 14, 4. Van Leeuwen 13, 5. Ge' ji.
Jansen, Hans Jansen, Krajenbj jj,
Meijer, Scholma en Van der Tak 1'; jJ.
Stokkel 11, 12. Bies, Van den Bor» 1

14. Teer 8.
Bern, WK A-groep: Canada-Noorwegen
8-0 (4-0 3-0 1-0); Zweden-Verenigde Sta-
ten 6-1 (2-0 0-0 4-1).

New Vork, tweede ronde play-off Stan-
ley Cup, eerste wedstrijd: New Vork
Rangers-Washington Capitals 7-3; Bos-
ton Bruins-Montreal Canadiens 1-0.

Schijndel, Teleflex-tour, ploegentijd-
rit: 1.Teleflex 39km in 49.57, 2. Tsjecho-
slowakije 1.04, 3. Ahoy Rotterdam 1.20,
4. Het Luchtschip 1.21, 5. Boyemij, 6.
Koga Myata 1.25, 7. Noorwegen 1.45, 8.
Groenewoud 2.09, 9. Volendam 2.10, 10.
Moonen 2.11. Algemeen klassement; 1.
Knaven 3.59.19, 2. Richard Groenendaal
0.05, 3. Tonnie Akkermans 0.18, 4. Den
Braber 0.20, 5. Van de Heiden (Schayk)
0.25.
Epinal, Ronde van Epinal, vrouwen,
proloog: 1.Knol 7,2km in 10.23,2.Tobin
0.01, 3. Matthes 0.02, 8. Schot 0.15, 15.
Groen 0.30.
Putignano, Ronde van Apulia, vierde
etappe: 1. Sierra 179km in 4.20.47, 2. Vi-
tali, 3. Baffi, 4. Pagnin, 5. Bontempi allen
zelfde tijd als Sierra, 6. Joho 0.03, 7. Fa-

GOLF
Madrid, Open Madrileense kamP'^ischappen,stand na tweede dag: 1- \y

ger, Davis, Sunesson, Hawkswort",f»5. Hartmann, Olzabal, Rivero, Bra"
Ogle 138. JB-WK mannen, finaleronde: Neder-

Vandaag 19.30uur:
Feyenoord-MVV
Haarlem-FC Twente
Morgen 14.30 uur:
Willem 11-Ajax
Roda JC-NEC
Vitesse-Volendam
FC Utrecht-RKC
Fortuna Sittard-PSV
FC Groningen Sparta
Den Bosch-FC Den Haag

(ADVERTENTIE)

jeAiiEr // jgps

Vergeten te betalen? Machtigen voorkomt dat u straks mis-
schien geen nieuws op de mat vindt. Het maakt betalen makkelijk,
voorkomt een hoop papierwerk en bespaart u tijd.

Machtigen, de makkelijkste
manier van betalen.

DE BANKEN IN NEDERLAND.

Zaterdag 21 april 1990 " 22
sport

Duchten mag liet voor de derde keer probem

Somber perspectief
voor hoofdklassers

MVV zonder Thai en Arts Roda mist drie basisspelers

Fortuna in dubio
KNVB schorst

38 spelers
voor een duel

Reker moet het in ieder geval
zonder Henk Fraser, die een
heupkwetsuur heeft, doen. Bo-
vendienzijn Alfons Groenendijk
en Erik van der Luer geschorst.

Van onze sportredactie
SITTARD - Voor Fortuna Sit-
tard brengt het thuisduel tegen
PSV morgen nogal wat vraagte-
kens met zich mee. In de eerste
plaats vanwege de ziekenboeg:
Richard Custers, Chris Körver
en Henk Duut zijn nog gebles-
seerd. Bovendien zijn Willy
Boessen en John Clayton ge-
schorst. In de tweede plaats van-
wege het feit datbij een overwin-
ning op de landskampioen Euro-
pees voetbal geen stap dichterbij
komt. Want als PSV niet kam-
pioen wordt, dan vervalt er een

timburgs dagblad

sport in cijfers



Consequenties
Jan Reker wil allerminst ver-
zachtende omstandigheden aan-
voeren voor het geval Roda on-
verhoopt toch zijn doel, Euro-
pees voetbal, voorbij mocht
schieten. „Europees voetbal is
een eis. Daar kunnen we gewoon
niet omheen. Alles is dit seizoen
op Europees voetbal afgestemd.
Ik ga ervan uit, en ben er nog
steeds van overtuigd, dat we ons
doel bereiken". Over mogelijke
consequenties voor het geval het
toch misloopt, wil Reker niet
praten. „Op vragen met 'als' geef
ik geen antwoord. Dat is immers
niet aan de orde".aldus Jan Reker. „Dat euvel is

met name aan het licht gekomen
tegen ploegen die zelf niet de
aanval zoeken", verklaart de Bra-

steken op nul, terwijl ook ploe-
gen als Den Bosch, Fortuna en
Sparta drie punten afsnoepten
van Roda JC. Een nieuwe spel-

De recente nederlagen zijn de
rust binnen de ploeg niet ten

bander. De statistieken staven
zijn beweringen. Tegen PSV
scoorde Roda honderd procent
maar tegen Vitesse bleef men

goede gekomen. Twijfels steken
de kop op en het woord crisis'
wordt al snel in de mond geno-
men. „Een crisis? Ben je gek",
neemt Reker meteen alle twijfels
weg. „Natuurlijk baalt iedereen
na een nederlaag. Zoiets wordt»
daags na de wedstrijd nog even*
besproken, maar daarna richt ,
iedereen zich weer op het ko-'
mende duel. Deze week is er lek-,
ker fel getraind. Dat geeft me;
goede hoop voor morgen".

Kritiek
Jan Reker straalt zelfvertrouwen .
uit. Dat doet hij ook langs de lijn■tijdens de wedstrijden van Roda "JC, ofschoon het veel fans een»
doorn in het oog is dat hij ook bij ■tegenspoed rustig op de bank:
blijft zitten. „Van die kritiek kan
ik me niets aantrekken", zegt hij.

„Guus Hiddink heeft met PSV'
de Europacup gewonnen zonder»
van de bank op te staan. Alleen-
het publiek tevreden stellen door "als een waanzinnige langs de lijn
te gaan rennen en schreeuwen,'
heeft geen zin. Dat werkt nega-
tief, want de spelers worden er
onzeker van". Reker wil ook elke
twijfel over zijn aanblijven bij
Roda wegnemen. Ofschoon hij
de nieuwe vijfjarige verbintenis
nog altijd niet ondertekend heeft
zegt de Brabander: „Mijn mon-
delinge toezegging is evenveel
waard als een handtekening en is --volledig onafhankelijk van wat*
er de komende weken gebeurt
bij Roda. Daar hoeft niemand';
aan te twijfelen".

Volgens de Brabander heeft het'
conflict met Silvio Diliberto, die
na een flink uit de klauwen gelo- i
pen verbale twist met Reker na-
afloop van het duel bij Willem II 'op de tribune mocht plaatsne-'
men, niets met de mindere pres-
taties te maken. „Het is niet zo>
dat er nu meer conflicten zijn'
dan eerder dit seizoen. Natuur-''
lijk sluipt er wat onzekerheid in",
de groep. Dat is normaal. En er "',
vallen ook wel eens woorden,-'
maar ook dat is normaal. Zolang'-
iedereen maar beseft dat we alle- *maal in hetzelfde schuitje zitten,,.
is er niets aan de hand. We zullem
het samen moeten doen. Alleen
met elkaar kunnen we de proble-,'
men oplossen, maar daar is de^
spelersgroep gelukkig ook van.;
overtuigd". .

Onzekerheid
Doordat de ploeg wekenlang
koploper was, kweekte Roda JC
zelf een hoog verwachtingspa-
troon bij de achterban. „En nu
blijkt dus dat we problemen heb-
ben op momenten dat we abso-
luut niet mogen falen", legt Re-
ker de wonden bloot. „Het ver-
wachtingpatroon is gigantisch
hoog opgeschroefd, maar daar is
deze ploeg nog niet tegen be-
stand. Tegen PSV heb je niets te
verliezen. Dan kun je frank en
vrij voetballen. Maar net nu we
op cruciale momenten hebben
verloren, sluipt natuurlijk enige
onzekerheid in de ploeg. Na drie
thuisnederlagen op korte termijn
zie je als en berg op tegen de vol-
gende thuiswedstrijd. En na-
tuurlijk zal het morgen tegen
NEC weer niet gemakkelijk wor-
den, want die komen heus niet
om hier de schoonheidsprijs te
verdienen. Het is te hopen dat we
door een snel doelpunt de ban
kunnen breken. En als dat niet
lukt, moeten we het verstand
blijven gebruiken en het onszelf
niet lastiger gaan maken dan het
toch al is".

Voor Jan Reker is EC-deelname aan geen twijfel onderhevig

’Eencrisis?Ben jegek’

" JanReker, tussen zijn assistenten Jan Versieyen (rechts) en Willy van der Kuylen verbijt op de bank de zoveelste te
'genslag van de laatste weken. Geheel links verzorger NorbertKeulen. Foto: DRIES LINSSEN

door ivo op den camp

I^RKRADE - Nog maar
maanden geleden zat
JC volop in de race

het landskampioen-
,chap. De Kerkradenareneken met hun degelijke,an negatieve uitschieters
ppeende, prestaties te
Unnen profiteren van dep^|e misstappen dieAjax en

Pi V zich veroorloofden.
i |°tseling kwam echter de

'ad in de goede verrichtin-gen., P Kaalheide ging, uitgere-
ed tegen Fortuna Sittard,, °or het eerst sinds ander-|atf jaarweer een duel ver-een. jje miskleun in de
j-erby leek een incident.

tegelijk met de start
jatl de bouwwerkzaamhe-en aan de onontbeerlijk bij

veri ambitieuze subtopclub
erbonden business-seats,a gneerde de puntenoogst
j^rukkelijk en maakte

v ch enige paniek meesteran de Kaalheide-bewo-
Jers. Nog heeft Roda JC
,Uropees voetbal in eigen
arid, maar de negatieve lijn
ari de laatste weken zal dan

i^el moeten worden omge-ven. Liefst al morgen te-
jei»NEC. Jan Reker, de ver-
'Uwoordelijke man voor de
Portieve prestaties van
'fnburgs beste voetbal-
ub, maakt de balans op.

schoon Jan Reker het niet met
hVeel woorden wil zeggen, isJ^la JC paradoxaal genoeg op
« moment slachtoffer van zijn
jBen goede prestaties geduren-
c driekwart gedeelte van de

Als de Kerkradena-
,jJ 1 het hele seizoen rond de vijf-
k Plaats hadden vertoefd, zou
I * gemor op Kaalheide onge-

'Jfeld zijn weggebleven. Deverwacht goede resultaten
s de fans, en ook menig
j êler en bestuurslid, echter
'nd voor de realiteit.

heb voor het seizoen begon al

gezegd dat we meer doelpunten
zouden gaan scoren, maar dat we
hebben ingeboet aan creativiteit
door het verlies van Boerebach",

& LAW - Ik ben nu twee dagen aan boord, zondag 18 maart, een
Vreemd gevoel. De overgang is groot. Bij alle vorige starts heb ik de boot
j^tgezwaaid om achter te blijven in een lege haven. Dit keer is het anders.

plaats van een lege haven wacht me nu tienduizend kilometer lege zee
jassenPunta del Este in Uruguay en Fort Lauderdale in Florida. De kok

voor achtentwintig dagen voorraad ingeslagen. Na twee weken repa-
is de Equity & Law weer piekfijn in orde. SchipperDirk Nauta houdt

discipline. Hoewel ik vaker onder hem heb gediend, valt het me zwaar
M in het ritme te komen. De boot wordt vierentwintig uur per etmaal voor

volle honderd procent gevaren.

’Eentonig,

geen wind,
het brood
beschimmelt ’

" Sittardenaar
Sander Geelen
tijdens
de vijfde
etappe aan
het roer
van de
Equity & Law.

Sander Geelen
aan roer van
Equity & Law

HEERLEN - Sinds de vijfdef
etappe van de Whitbread-zeil--'
race rond de wereld maakt Sit-''tardenaar Sander Geelen deel"
uit van de tienkoppige beman-'f-..
ning van de Equity & Law. *'
Twee dagen voor de start in^
Punta del Este (Uruguay) werd-ir
hij door kapitein Dirk Nauta';
aan boord geroepen als ver-; ~vanger van Hans Sluiman, de-,;
wachtleider en technisch on-
derhoudsman. Dirk Nautd*%
stuurde Hans Sluiman tueg,"
omdat hij moeite had met de\-
strenge discipline en niet meer^
in het team paste. Sander Gee- {
len (23 jaar) was tot dan toe op' *hetvasteland de spil om wie het v
allemaal draaide.

Als shore-manager' behartigden
hij het reilen en zeilen van de *Equity & Law, het enige Neder-.',
landsejacht dat deelneemt aan'
de 60.000 kilometer lange tocht.:
over de wereldzeeën. Hij was-,\
verantwoordelijk voor de logis-*
tiek en vloog telkens met be- 1':
voorrading en reservemateriaf_-_
len naar de etappeplaatsen irn.
Uruguay, Australië en Nieuw--*4
Zeeland. ■».

'■'..
Na zes maanden 'droogwerk^
voelt Sander Geelen zich aait^
het bij toerbeurt bediende roer",
als een vis in het water. Tot «K
met de finish in Southampton.\
blijft hij actief aan dek. Exclu'^
siefvoor het Limburgs Dagblad",.
tekende hij zijn belevenisseiï*
tijdens de vijfde etappe do^'Punta del Este naar Fort Lau*-.
derdale in Florida op. Bij--'
gaand een greep uit het dagt^
boek van Sander Geelen. J«J

licht aan dek. Dat maakt het zei-
len wat aangenamer en gemak-
kelijker. Het eten wordt eento-
nig, het brood begint te schim-
melen.

Maandag 26 maart - Uitgelppen
op de concurrentie. Ik zet een
bandje op met muziek zoals we
die bij het zaate hermenieke 't
Koosj Baeter in Sittard maken.
De helft van de bemanning
stampt en klapt mee, de andere
helft vlucht naar dek.
Woensdag 28 maart - Eindelijk
de hoek om bij Recife. De spin-
naker gaat erop, we nemen met-
een de binnenbocht. Op handi-
cap liggen we ruim voor op de
Esprit en de Rucanor.
Vrijdag 30 maart - De hitte is on-
draaglijk geworden, vijfendertig
graden, nergens schaduw.
Hoofdpijn, overdag slapen in die
hitte is onmogelijk. Door dicht
onder de Braziliaanse kust te
blijven lijkenwe erin te slagen de
beruchte windstille gebieden
rond de evenaar, de Doldrums, te
ontwijken.

Woensdag 4 april - Een enorme
knal. Benedendeks denk je dat
de mast overboord is gegaan.
Een schakel in de achterversta-
ging heeft het begeven onder de
trekkracht van ruim zes ton, die
door de mast wordt uitgeoefend.
De schakel heeft gelukkig een
dubbele beveiliging, zodat de
mast blijft staan.
Donderdag 5 april - Goede snel-
heid. Als we zo doorgaan,zijn we
binnen een week in Florida. Zo-
wel voor als achter ons hebben
de andere boten minder wind.
We lopen in op de maxi's en uit
op de non-maxi's. We wekken
een slapende hamerhaai, die
geïrriteerd wegzwemt.

Tros. Peter is jarig.We vieren een
feestje met opengescheurde
spaghetti-doosjes op ons hoofd
en gevenhem een schoon T-shirt
cadeau met commentaar van alle
bemanningsleden erop.

stih da.S 20 maart -We kwamen
\[ Laëgen onder een windloze

k neDDen wat m te halen.
» ,0 belangrijkste concurrenten
*W,e non-maxi divisie zijn dee Esprit, de Belgische Ru-

tr .Sport en de vrouwen van
<W ntse Maiden. We varen on-■ <}uifen handicapsysteem. Dei^Crjf - Law is net grootste

<in deze klasse. We moeten
\ ruim voorblijven
'te aris te maken op de eindze-eg,. r zwemmen walvissen
""W- magnifiek, maar ook be-ogend.
O^g öerdag 22 maart - De hele
NïrM^aar weer. We zijn in af-

u-n8 van de passaatwinden
8atiV-er volëens a"e gebruiks-
tij lj*mgen uit het zuid-oosten
% n̂ moeten komen. In plaats
j-Hg ,an beuken we tegen wind
h^t f.

en m°P weg naar Recife,
%e^.0stelijk puntje van Zuid-
hirj jka. Als nieuw beman-

word ik door mijn
i%rll v°oral gezien als actuele

rmatiebron. Azerbajdzjan?
%j. »gt dat? Maij-Weggen?
jsn s Van gehoord. De jongens

september vorig jaar

t
aad kwijt.
0*8 24 maart - Gisteren

\\ °°ruitgekomen, windstilte,N pellende. De zeilen slaan
6q

S naar rechts, immense
rf^km pen is moeilUk- Met de

cht an op ProDeer ik de aan"ste ]V^n de klapperende zeilenNrtr, lclen- Overdag wordt het%r,a ' We zijn op weg naar de
*ar- korte broek en T-shirt

d uruim voldoende. De zon
kl0]/ler tegen de wijzers vanK lr». Dat is even wennen.

en lopen weer veertien mijl uit
op de Esprit. Ik heb een uitge-
breid gesprek per marifoon met
de officier van een voorbijko-
mende Noorse olietanker. We
wisselen informatie uit over het
leven aan boord. Hij zat al tien
maanden op het schip en kwam
zelden aan wal. Maar ze hadden
wel een zwembad, tv, video en
mini-golf. Hij verbaasde zich
over het gebrek aan comfort en
privacy bij ons aan boord.
Woensdag 11 april - We zijn er
bijna. De wind blijft gunstig en
we zullen waarschijnlijk van-
nacht of morgenvroeg aanko-
men. De wind maakt een paar
vreemde draaiingen, waardoor
we steeds van zeil blijven wisse-
len. Veruit het actiefste etmaal
van de etappe, maar met de fi-
nish in zicht is dat geen enkel
probleem.

.men van de boot en de grote';
schoonmaak. Overmorgen gaa£^
de boot naar de werf voor eeij^
grondige inspectie en een niey/
we laag anti-fouling. Het werß
begint weer, maar nu van negert^
tot vijf in plaats van vier uur op'
en vier uur af.
Zondag 15 april - De Esprit en.
de Rucanor zijn te dicht achter^
ons binnengekomen. We eindig-
gen als derde in de non-maxi dï-'.
visie, maar hebben gelukkig nog..
een aardige voorsprong over alle-
vijf voorgaande etappes. Het
laatste deel wordt het uitdagen*
slot van een lange, intensieve on-
derneming. We starten op 5 mei*in Fort Lauderdale voor de laaf1-'
ste etappe, afstand bijna vierdui-
zend zeemijlen. Finish in Sou-J
thampton op 18 mei.

sander geelen

Vrijdag 6 april - We varen in het
Caribisch gebied. De eilanden
roepen prachtige voorstellingen
op van exotische bewoners,
palmbomen, witte stranden en
rum. We passeren Trinidad, Bar-
bados, Martinique, Guadeloupe,
Sint Maarten en de Bahamas,
soms op honderd, soms op tien
zeemijlen, maar we zien alleen de
zee en de lucht.En die zijn overal
op de wereld bijna hetzelfde.

Donderdag 12 april - Na zonsop-
gang wordt de skyline van Fort
Lauderdale zichtbaar en komen
ons drie motorjachten tegemoet
met supporters en kennissen. We
finishen om 07.45 uur. Ik verlies
mijn weddenschap over de aan-
komsttijd met slechts een half
uur verschil met de winnaar. Het
onthaal in de States is leuk. Zo 's
morgens vroeg staan er toch ver-
bazingwekkend veel mensen aan
de kant met toeters, bellen en
vlaggen. We zijn bang, dat onze
voorsprong op de Esprit en Ru-
canor niet voldoende zal zijn
voor een overwinning op handi-
cap.
Vrijdag 13 april - Slechts twee
uur geslapen vannacht. Heerlijk
om weer te kunnen eten en drin-
ken watjewilt, en uit dat strakke
ritme te breken. We beginnen
vandaag meteen met het oprui-

Zaterdag 31 maart - Om 12.00
uur over de evenaar, de zon
draait weer met de wijzersyan de
klok mee. Volgens de traditie
komt nu Neptunus aan boord om
alle bemanningsleden te dopen
die nog nooit de evenaar zijn ge-
passeerd. Ik heb geluk, iedereen
heeft het de hele dag te druk met
taktiek en winddraaiingen.
Maandag 2 april - We zitten
dwars van het Amazonegebied.
Raken twee keer verzeild in een
tropische stortbui. Een opluch-
ting met deze temperatuur.
ledereen uit de kleren en wassen
met zoet water, een ongekende
weelde. Jammer voor dat ene be-
manningslid, dat zich net had in-
gezeept toen de regen ophield.
We hebben nu elke nacht maan-

Zondag 8 april - Gisteren weinig
wind voor de hele vloot, behalve
voor de boten achter ons. We ver-
loren een deel van onze noodza-
kelijke voorsprong. Vandaag
hebben we sportdag. Van Guy,
onze cameraman, moeten we op
het voordek allerlei oefeningen
doen, die hij opneemt voor de

Maandag 9 april - Nog steeds
geen wind. De Esprit loopt veer-
tig mijl per etmaal in. Onze voor-
sprong is geslonkenvan driehon-
derdtachtig tot tweehonderd-
twintig mijl. Dit zijn de meest
frustrerende dagen van de wed-
strijd.Het ziet er niet naar uit, dat
we de Esprit op handicap zullen
verslaan. Voor de vierde achter-
eenvolgende avond ga ik naar
bed met het idee, dat het nog
slechts drie dagen is tot Florida.
Dinsdag 10 april - Eindelijk
wind, we zetten de eindsprint in.
We hebben de Liverpool en de
Creightons achter ons gelaten,
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bepaler zal er echter op korte ter-
mijn waarschijnlijk niet komen.
„We moeten het proberen op te
lossen met de spelers die we nu
hebben. En dat kan ook. Op ter-
mijn zal moeten blijken wie die
rol aankan. In principe moeten
Van der Luer, Van der Waart of
Blattler in staat zijn de taak van
spelbepaler op zich te nemen".

Limburgs dogblad Sport



Edwig van Hooydonck is bij2OJ.'0
J.'der in zijn nopjes met zijn Co\\ Jgo-fiets. Behalve de schuine V'

valt het blauwerijwiel van de 1* 'i
ge Belg op door de verlaagde '\, o
mebouw. De liggende buis tuss j
zadel en stuur is in vergelijkl^,
met andere fietsen van grote te, |
ners een stuk lager gemonte^ .
Zadelpenlug en balhoofdlug e

fden door Ernesto Colnago v
[].'hoogd en versterkt om de hë^/u)!

de buis te kunnen verlagen, «j 'die manierkan Colnago het fr<"V
kleiner bouwen. Omdat ik zo la p'
ben moest ik voorheen altijd■ A
een heel hoog frame koersen- **^ ü
hoger de fiets, hoe zwakker hij U <
In een afdaling begon mijn f' (
daardoor te zwiepen, met het c (
volg dat hij niet goed onder c°\, (
trole te houden was. Ernesto 5
nago is erin geslaagd om dat P^ jbleem met een verlaagd frame _
te lossen. Mijn fiets is nu heel S.|,
biel. Over de rechte york ben
ook heel content."

De Buckler-formatie van JanBa^rijdt nog steeds op tubes. Niet/*
min zijn zij voorloper van een b?
paalde vernieuwing. De materia'ji
slag in het peloton wordt **Buckler gekenmerkt door de fi*j
sen. Niet zo verwonderlijk, v^11

die zijn door niemand minder w
Ernesto Colnago gebouwd. Int!*
vatie is een constant proces "j
deze Italiaanse constructeur fi>
wereldfaam. Dagelijks werkt "man uit Cambiago aan nieü1*
ontwikkelingen, betere matef'
len, lichtere constructies en fu p

tionele en gestroomlijnde vorrrré
vingen.
„De fiets waarop de Buckler-c01*reurs nu rijden heb ik na veel St"
dies met de hulpvan de beste Fel
rari-ingenieurs ontworpen,"
telt Ernesto Colnago over het I|l
genaamdeMaster-type, waarbij 'n
rechte voorvork als laatste v'r|
nieuwing werd aangebracht. O*J.
rigens wordt dit topkwaliteits'1*me van ultralichte, vrijwel °fbreekbare, geprofileerde bui^,
vervaardigd. De hele ploeg *\
Jan Raas rijdt op zulke fietse,f„Toen ik twee jaar geleden op fbeurs in Keulen de rechte VO,
york, die ik in Colnago Pre'-v
heb omgedoopt, presenteer^
verklaarde iedereen me voor êj>
Nu is zeventig procent van t
mountain bikes uitgerust met lX
vork. In de toekomst zal ieder^crop overstappen. Een gebo!T|
york is uit de tijd en niet meer >jj
dig. Een rechte is veel beter otfl^hij beter de schokken opvangt ",
vooral vlotter en directer stuurt-

Ploegleider JanRaas loopt als *>
ware weg met Ernesto Colna»,i
Raas: „Colnago maakt niet all^Lperfecte, maar ook heel mooie 'mes. Als het over nieuwe ont^ ,
kelingen in de fietsbranche é9a
staat hij altijd als eerste in de t
Hij is steeds op zoek naar nieVe(É
materialen, bouwstijlen en and■ ,
noviteiten. Die rechte voorV^bijvoorbeeld. Perfect. Ik weet $'goed, dat ik voor Parijs-Roiib i
een nog meer gebogen vork p
monteren. Nu reden mijn renn ~
met de rechte vorken problefj
loos over de kasseien van de p

bandjes is vorig jaar geslaagd.
Voor het hele seizoen had ik
slechts vierhonderdvijftig stuks
nodig. Voorheen gebruikte ik
voor dezelfde periode een veel-
voud aan tubes."

wielen aan dé neutrale materiaal-
wagen af. Peter Post doet dat ook.
Bij het begin van het seizoen was
dat niet mogelijk, omdat ik toen
nog over te weinig reservemate-
riaal beschikte."

etcetera) opsomt . „Het versnel-
lingssysteem waarmee nu onder
meer derenners van Panasonic en
TVM fietsen is voor alle parcour-
sen geschikt. Het is niet meer no-
dig om telkens andere pionnen te
monteren. In de Amstel Gold
Race kan een renner hetzelfde
versnellingsblok gebruiken waar-
mee hij in Parijs-Roubaix reed.

ners zijn wild enthousiast over het
nieuwe derailleur- en remsys-
teem. Shimano levert geweldige
kwaliteit. Zoals bij een auto zijn
versnellingen en remmen ook op
de fiets heel belangrijk. Wat dat
betreft heeft Shimano veel voor-
sprong op de concurrentie. Zij
hebben het mogelijk gemaakt om
bij wijze van spreken de Tour met
één en dezelfde pion te rijden."Met Shimano-materiaal kun je

heel snel, gemakkelijk en altijd
schakelen."

Even terug naar de Omloop Het
Volk. Velen zullen zich nog wel
herinneren, dat Johan Capiot op
weg naar zijn overwinning werd! geremd door 'bandbreuk. Tot
ieders verbazing weigerde deBelg
een reservewiel van de algemene
materiaalwagen aan te nemen. In
afwachting van de komst van
ploegleider Cees Priem reed Jo-
han Capiot gedurende vele kilo-
meters door op een lekke tube. „Ik
nam het achterwiel van de neutra-
le materiaalwegen niet aan, omdat

|het daarop gemonteerde versnel-
lingsblok niet deugt voor mijn
fiets," verklaarde de TVM-renner
na afloop. „Onze fietsen zijn met
het hyperglide-systeem van Shi-
mano uitgerust. Wij rijden daarom
met acht- in plaats van de gebrui-
kelijke zevenpionnen. Dat bete-
kent, dat op het versnellingsblok

|acht tandwieltjes zijn gemon-
teerd. De afstanden tussen de
tandwieltjes zijn dan kleiner dan,die op de zevenpion. Ik wist tevo-
ren, dat ik met een wiel van de;neutrale materiaalwegen proble-
>"men zou krijgen met mijn ketting
.en versnellingen. In de sprint had
:ik dan geen schijn van kans. Een
nieuw wiel met eenzelfde pion
was derhalve noodzaak."
De uiteenzetting van Johan Ca-
piot werd niet door iedereen be-
grepen. Velen wisten zelfs nog
niet van het bestaan van achttand-
wielige versnellingsblokken af.
Wat de winnaar van de Omloop
Het Volk toen nog niet vertelde,
was dat hij ook met een geheel
nieuw schakelsysteem reed. Rem-
greep en versnellingshandle in
één, gemonteerd op het stuur. Shi-
mano, de Japanse fabrikant van
rijwielonderdelen, loopt voorop in
deze nieuwe ontwikkeling.
De gecombineerde rem- en derail-
leurhandle is het allerlaatste snuf-
je van Shimano. Dit systeem - het
zogenaamde Dura-Ace STI -wordt sinds de start van dit sei-
zoen door een aantal profrenners
uitgetest. Het is nog niet in de han-
del verkrijgbaar. Eric van Lanc-ker, vorig jaarwinnaarvan de Am-
stel Gold Race, is een van de wei-
nigerenners die er in deze experi-
mentele fase mee rijdt. „Ik vind
het een fantastisch systeem," ver-
klaarde Eric van Lancker vorige
zondag voor de start van de door
hem gewonnen Luik-Bastenaken-;Luik. „Het heeft alleen maar voor-

idelen. In alle omstandigheden
kun je schakelen. Zelfs als je tij-
dens het klimmen op de pedalen
staat. Je hoeft niet meer te gaan

izitten om van versnellingente ver-;Videren. De ketting valt altijd op
het gewenste tandwiel. En je mag
zbveel kracht op de pedalen zetten
als je maar wil. In de toekomst zal
iedereen hiermee gaan rijden.
Daarvan ben ik overtuigd. Boven-
dien werken de remmen perfect.
Je hoeft er maar even aan te ko-
men en je staat stil. Zelfs als het
geregend heeft."
Evenals Eric van Lancker zou Jo-
han Capiot zijn schakelsysteem
niet meer willen ruilen met de tra-
ditionele frameschakelaar. „Je
Kunt tegelijk schakelen en rem-
men. Het werkt fantastisch. Je
hoeft maar een duwtje tegen de
handle te geven om de gewenste
versnelling in te stellen. Altijd
goed. Het kleine knopje wat aan
de handle zit, dient om terug te
schakelen. De loop van de ketting
is altijd optimaal en zuiver. Ik kan
er niets aan afkeuren. Je hoeft je
Handen nooit van het stuur los te
laten om te schakelen. In een
sprint komt-dat goed van pas. En
vlak voor een bocht kun je nog af-
remmen en schakelen tegelijk.
Volgens Johan Capiot werkt het
jDura-Ace-STI-systeem perfect.
„Maar het zijn toch de benen die
het moeten doen," relativeert hij

i de nieuwste innovatie van Shima-
no.

fietsen brengen wij de meest gea-
vanceerde en van high-tech voor-
ziene onderdelen op de markt. Het
SLR-remsysteem bijvoorbeeld.
Met zo weinig mogelijk moeite en
kracht kun je daarmee een maxi-
maal remresultaat behalen. Ook
de cassette-naven van de achter-
wielen zijn perfect. Daarmee kun
je de tandwieltjes heel gemakke-
lijk verwisselen. In combinatie
met het hyperglide-systeem kun
je onder volle belasting schakelen.
Klik, en je draait een andere ver-
snelling. Bergop en bergaf. Altijd
oké."

Pedro Delgado en zijn Banesto-
ploegmakkers rijden sinds dit jaar
ook op gewone bandjes. „Zoals
Fignon op het merk Wolber,"
merkt Delgado's teamchef José
Echevarri op. „Banden en velgen
vormen een aërodynamisch ge-
heel. Mijn renners zijn er heel te-
vreden over. In Luik-Bastenaken-
Luik heeft de Banesto-ploeg geen
enkele keer lek gereden. Dat zegt
toch wel genoeg, hé."

Cees Priem van TVM drukt zich in
vergelijkbare bewoordingen uit.
Priem: „In het begin hadden we
enkele problemen met debandjes.

Nico Lemmens uit Landgraaf is
assistent marketing-manager van
Shimano Europa. Hij is onder an-
dere betrokken bij de sportspon-
soring en heeft dus goede contac-
ten met de door zijn werkgever
van materiaal voorziene wieier-
teams. „Shimano heeft altijd veel
tijd en geld in de research gesto-
ken," vertelt Nico Lemmens. „Zo-
wel voor Mountain Bikes als race-

Zwaarder gebouwde renners als
Johan Capiot konden er niet goed
mee overweg. Pariba heeft de

Als je drie jaar geleden tegen
renner gezegd zou hebben, dat .
nu met een rechte vork zou g*p
fietsen, had hij jemeteen voor ëy
verklaard. Colnago heeft
nieuwe, van carbon gemaakte t

mes ontworpen. Frans MaaSs^Eric Vanderaerden, Rolf Go&d
Jelle Nijdam hebben er vO"j
week al op getraind. Deze fi. W
kilo's lichter, sterker en stabi^j?
Een geweldig frame. Ik v°°Lf
dat over niet al te lange tijd telt-een met een carbonframe zal
sen." ,v s-
Vernieuwingen in derijwielin°p«
trie zullen wel nooit ophouden- «
liefhebber zal derhalve ook ste 'Al
aan zijn trekken blijven kQ&o\iVandaag tijdens Amstel *■V
Race kan hij zijn ogen in iede*
val goed de kost geven.

Cees Priem houdt van vernieu-
wingen. Enkele van zijn renners
testen sindskort derevolutionaire
Kirk-fiets, waarvan het frame in
één stuk gegoten is en vervaar-
digdvan 1,2 kilogram magnesium,
dat op haar beurt uit duizend liter
zeewater wordt gedistilleerd. De
renners van TVM experimenteren
nog met een andere noviteit:
draadbandjes. In hun geval het
merk Pariba. De ploegen Carrera
(o.a. Guido Bontempi) en Système
U (o.a. Laurent Fignon) waren vo-
rig jaar de eersten dieniet meer op
de traditionele tubes maar op
bandjes gingenrijden. „Ik zou niet
meer anders willen," roept Carre-
ra-ploegleider Davide Boifava.
„Het experiment met de Michelin-

Cees Priem, de ploegleider van
TVM en dus ook van de eerder ge-
noemde Johan Capiot, is het volle-
digeens met zijn vroegere baas en
huidige collegaPeter Post. „Als er
iets met het nieuwe materiaal niet
klopt, belt zon mecanicien van
Shimano meteen naar Japan. Drie
dagen later krijg je al het nieuwe.
Geweldig, zoals die mensen dat
aanpakken," aldus Priem. „En die
geschiedenis met het achterwiel
van Capiot in deOmloop Het Volk
is nu bijna uitgesloten. Net zoals
Post geef ik telkens voor de start
van een wedstrijd enkele achter-

De nieuwe derailleur- en remsys-
temen werden volgens Nico Lem-
mens eerst door de terreinfietsers
getest en in gebruik genomen.
„Omdat de terreinfietser veel
meer schakelt dan de wegrenner.
Sturen, remmen en schakelen is
nu tegelijk mogelijk," verklaart de
Limburger terwijl hij alle mogelij-
ke systemen (hyperglide, su-
perglide, SIS, Dura-Ace, SLR, STI

Peter Post, wiens Panasonicteam
dit jaarvoor het eerst op hetzelfde
merk fiets koerst ('Panasonic
maakt jaarlijks achthonderddui-
zend tot een miboen fietsen. Om
voorheen naamsvermenging met
de electronica-tak van Panasonic
te voorkomen, zijn we pas dit jaar
op het eigen merk fiets gaan rij-
den') is heel tevreden over de Ja-
panse onderdelen, waarmee zijn
ploeg dit seizoen eveneens voor
het eerst is uitgerust. „Mijn ren-

" Edwig van Hooydonck toont met gepaste trots zijn bijzondereracefiets. Opvallend aan deze Colnago Mas-
ter met geprofileerde buizen zijn het verlaagdeframe en de rechte voorvork.

De renners van TVM hebben tm
niet allemaal de bandjes in t*
bruik genomen. „In de Giro en"
Tour zullen ze er wel allemaal w
rijden," meent Cees Pritfj
„Bandjes hebben veel voordel^Ze zijn lichter dan tubes, g°e£\f*
per, iets smaller, heel gemakkeW.
vervangbaar en het loopvlak
ronder. Bandjes gaan ookveel »
ger mee. Bovendien lopen ze be»
en kunnen ze niet tijdens het fie
sen zoals tubes van de velg a^.pen. Met bandjes kun je ook &'
stuk sneller dalen."

Materiaalslag in peloton
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bandjes sinds kort verbeterd. **zijn nu bijna perfect. In Pan),
Roubaix reed mijn ploeg in toW
slechts vier bandjes stuk."

HEERLEN -Tegelijk met de Amstel GoldRace is van-
daag niet alleen de volle aandacht op de profwielren-
ners gevestigd; velen langs de route in het Zuidlim-
burgse heuvelland en ontelbare tv-kijkers in binnen-
en buitenland zullen tijdens de Nederlandse wereldbe-
kerklassieker ook het oog laten vallen op de fietsen
van de coureurs. Vooral zij die zelf in hun vrije tijd op
de racefiets stappen, de zogenaamde trimmers, waar-
van er morgen enkele duizenden hun Amstel Gold
Race op het 'palmares' bij willen schrijven. De toerrij-
der spiegelt zich steeds aan de echte wielerkampioen.
Prestatief is dat uiteraard niet te realiseren; wél qua
materiaal en outfit. Geld speelt daarbij vaak geen rol,
zo blijkt in de vakhandel. Voor mooi en goed materiaal
trekt de trimmer graag zijn portemonnee open. Wat de
vernieuwingen betreft komt de grote groep potentiële
kopers vooral dit jaaraan zijn trekken. Na de pedalen
zonder toeclips, de fietscomputers, de uit piepschuim
vervaardigde Calimerovalhelmen, de ossekop- en
triathlonsturen, titanium- en carbonframes, de ATB-
fietsen en vele andere nieuwe snufjes is de rijwielin-
dustrie er opnieuw in geslaagd de aandacht naar zich
toe te trekken. De televisieuitzendingen van de voor-
bijeklassiekers leerden dat de meeste ploegenhun kle-
ding aan de modernste modieuze trends hebben aange-
past, bepaalde frames volgens de nieuwste gestroom-
lijnde vormgevingen zijn vervaardigd en datracefiets-
onderdelen van de meest geavanceerde technieken
zijn voorzien. Heel opvallend is ook, dat wielrenners
steeds meer van tubes op bandjes overschakelen. De
materiaalslag in het peloton leek de moeite waard om
er met renners, ploegleiders en fabrikanten over te
praten. In dezereportage krijgen het frame, derailleur-
/remsysteem en de opkomst van de bandjes de aan-
dacht.

Cees Priem is ervan overtuigd,
in de nabije toekomst allewielr6"
ners naar bandjeszullen overscl^kelen. „Omdat fabrieken de tub
op korte termijn uit de produkl
zullen halen. De tubehandel jj
stuk, omdat er bijna geen enk?
trimfiets meer zonder bandl^lwordt afgemonteerd. Trimmelj
bepalen de handel; niet de Ve
renners. De coureurs prober^
zoals dat in de Formule 1 ookt,
beurt voor de autobranche, wél *les uit. Wielrenners zijn in feite 0

proefkonijnen voor de toerfi6
sers."

" De naar zijn ver-
snellingsapparaat
wijzende Eric van
Lancker is een van
de weinige renners,
die het nog niet in de
handel verkrijgbare
revolutionaire
derailleur-
schakelsysteem (zie
rechtsboven rem- en
derailleurhandlein
één) van Shimano
test. Rechts een voor-
wiel van een van
Laurent Fignons
ploegmakkers in
beeld. Het Castora-
ma-team van Fignon
is een van de ploegen
die niet op de tradi-
tionele tubes maar
bandjesfietst. In dit
geval het merk
Wolber.
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Petje af voor
de drafbaan

'ts wanneer sport niet méér is dan datgene,af zondagavond vanaf 18.45 uur via de tele-ne tot jekomt, weet je toch iets van paarde-
len. Met woorden als 'Buitenzorg', 'sul-h 'Ws' en 'Duindigt' kun je toch zeker

\" J,cc zinnen lang de schijn ophouden dat je
jij*1 Wanten weet, al ontgaat je het relaas van

hoed en de rand volkomen. Er is één! .°°st voor een debutant-bezoeker aan de
>" set sluiting bedreigde Draf- en renbaan in
i baesberg: als de vroede vaderen in Land-
M l3f en omgeving gelijk krijgen, dan zullen
t: e leken volgen. Die mogelijk dan weer bij
1 ü komen vragen hoe of wat.
Ii

0- hebbers van de drafsport zijn vrij snel te herken-
(| ' Zo blijkt in Schaesberg op vrijdag de dertiende.

(^^Worstelend met een antwoord op de vraag waarom
* tj re desnaam op vrijwel elke automobiel een sticker
■\ Tn Paarc* kleeft, is het net of je de begane grond
1; jjt de hal bij de renbaan slechts kunt betreden via eenil Ü*strekt grijs tapijt: zo veel petten zie je. Nou ja. Het1!(„ .^deksel zegt in ieder geval iets over geslacht en
1|e 'Jd van de geachte aanwezigen. Men drinkt bier en
IjJ vakblaadjes, kijkt schuin omhoog naar de moni-

jj\ Waarop afwisselend cijfers en namen prijken. Even
J tj r !9.00 uur wordt de pet recht getrokken en loopt
( dt,Aroot gedeelte van de liefhebbers naar buiten, waar
(«wU'ters en de paarden zich opmaken voor koers nurn-

Het duurt even, maar plotseling zijn beide heren toch
bereid uit te leggen hoe je hier moet gokken. In een
vakblaadje staat precies welke paarden en jockeys
meedoen aan de diverse koersen en welke prestaties zij
leverden in de afgelopen maanden. Bovendien geeft de
redactie aan welke de drie favorieten zijn. Op favorie-
ten hebben de gokkers het niet zo begrepen. Daar wedt
iedereen natuurlijk op en dus valt er weinig te verdie-
nen. „In de voetbaltoto kun je meer verdienen," zegt
een van hen.

De tweede koers is inmiddels gestart. In tegenstelling
tot zoeven blijven beide Middenlimburgers zitten. Ze
schijnen niet geïnteresseerd. Ze hebben weinig fiducie
in de vele Belgische paarden die in koers 2 meelopen.
„In het boekje worden de tijden van de Belgische paar-
den niet genoemd. Zolang ze hier niet vaak aan de start
verschijnen, weet je niet wat je er aan hebt."
Nog één vraagje: Kun je hier rijk worden?
„Nee."'

De eerste etage zou je kunnen omschrijven met 'eerste
klas. De verwarming draait op volle toeren. „Het is
jammer dat er geen Duitse paarden meelopen," zegt
een oudere man uit Landgraaf die samen met zijn
vrouw bij het raam een tafel heeft gereserveerd. Ze zijn
hiervoor hun plezier en wagen louter om die reden een
gokje. Doen ze al jaren, en hoef je dus ook niets meer
te vertellen. „De Duitsers worden tegengehouden bij
de grens. De paarden worden daar gecontroleerd en
bovendien moeten ze invoerrechten betalen. Het zal
hier pas echt goed gaan wanneer de grenzen in '92 open
gaan. Maar of de baan het tot die tijd redt? Zonder de
Belgen zijn we nergens." En hij wijst vervolgens op de
aanwezige Duitsers die her en der eveneens tafels heb-
ben gereserveerd.

Een andere bezoeker mengt zich in het gesprek. „Ze
zijn 'daarboven' (bedoeld wordt 'Holland', E.H.) bang
dat dit de beste baan wordt. Maar, en schrijf dat gerust
in de krant, als deze baan dicht gaat, gooi ik daarboven
een bom. Zodenken wij er allemaal over. Als jehier nu
opstaat en roept: 'deze baan moet dicht', dan ben je
dood."

We besluiten dit niet te roepen.

Inmiddels wordt koers 3 voor de derde maal 'afgevlagd'
wegens een valse start. Kunnen we even verder praten.
Hoewel. Het wordt erg rumoerig. Ook al omdat in de
vorige koers een der favorieten daarom gediskwalifi-
ceerd werd. „Die diskwalificaties moeten ze afschaf-
fen," roept een van de aanwezigen nogal luid.
We zouden rijk worden met een weddenschap op welke
paarden deze man zijn geld heeft gezet.

Hij vervolgt in het ?-dialect: „Kijk toch eens. Dat paard
is kliedernat van de zenuwen." Hij bedoelt: zo kan het
minste paard van stal'winnen. Zijn voorhoofd is even
nat.

Het echtpaar aan wiens tafel we mogen aanschuiven is
sinds jaaren dag te gast in Schaesberg. Van de eerste
echte winst kocht het een televisie met teletekst zodat
het thuis alle uitslagen nog eens kon oproepen. „De
mooiste prijs die ik ooit gewonnen heb was 998 gul-
den," zegt de man. Zijn vrouw lacht instemmend. „Als
je meer dan 1000 gulden wint, erger je jekapot, want
dan moet je 25 procent belasting betalen."

„Limburgers kunnen niet gokken," zegt een Sittarde-
naar 'beneden' aan de bar ongevraagd. Als de man zijn
mond open doet, ruik je paarden en bier.

Pardon?

Hij herhaalt zijn stelling en lacht geheimzinnig. De klep
van zijn pet valt voorover. „Ik ben een vakman," zegt
hij zonder gêne. „Ik speel steeds maar twee koersen en
zet per keer honderd gulden in. Ik zit internationaal,
kom in Duindigt, Duitsland, Parijs."
Nou en?

Tweede lustrum
voor renbaan
in Schaesberg

Mds de opening van de Draf- en Renbaan
(J het Landgraafse Schaesberg, in augus-

** tien jaar geleden, is er heel wat gespe-
ndeerd over het bestaansrecht van deze
J^n. Hing het voortbestaan van de baanVQ-kweg een halfjaar geleden nog aan een
.Men draadje, niet larig geleden kreeg

een nieuwekans van minister
( ro.kx van Landbouw. Op deze pagina
*eft u een impressie aan van 'een avondje

even verderop hebben we
'■'■efeiten nog eens op een rijtje gezet.

Earth Day 199GV
Op zaterdag 21 en zondag 22april 1990 zullen naar schatting minstens 100 miljoen'mensen deelnemen
aan de grootste Internationale demonstratieïn de geschiedenis: de Dag van de Aarde, Een wereldwijde
betoging tegen milieuvervuiling en voor het behoud van een leefbaar milieu. Hiervoor worden in meer dan
100tanden speciale activiteiten gehouden.

Staten:-—' ~i »M«ond«-educatieve "Eatih-örein* zal rijden, kano-tochtenoverrivieren, w
demonstratieve tocht van vuiniswagens en g »*. .__ Pop-festival /fdiverse demonstraties lï a^ïlëéL. ■ **&<<s

+ V.S., Sovjetunie» China: beklimming MlEveres.t; '/r ~f^&& rivier deLot^9 W" **achtergebleven spullen van vorige " het «taatsenvan eentochten worden mee teruggenomen yFmt*&%ï?^ <? ,-AT^v * Z,^Z»lll,Jlrjé^-^Z^/\ jSa*^~ \ t f K feuzentiwmometer
<$> Canada: maken van v<^ /~^J/th^ >«HT^ I /"^ffiti li .vlaggen,houden l*^d&r*Sier //tt&S^ / m<ÏÏOk Ü * ▼Tajecho.

van fietstochten en de T/Hj?\ ) //^f^l <- CVK * (IIFJrS '" pfanten van bomen
"Earth-trein* zal ook ' Jh J^H-'^^^Wtó^N^ /J UföS 2f ; ▲ h«ü« ?it-akties

<$► China: brengt een ' i Joßt^j\ fff ijSü£®^ )7\^ y*^^3l ffT %- 21 stedenrijdt de
postzegel uit overat'B*T^U*\^ ]]$L/tfyx^ - «wL. I 3 IÉfiJPff^flSdF *~«*%@ f& groene trein" tegen
planten van bomen /2§^ "y^'* C&^/i&S Rk< !" *^/xI^UL -"*(—"} milieu- vervuiling en

__^_Jp^. x- .. Ik TT^ J&JÉL *=^ ""W^Ö^. f*. Adriatischezee
speciale uitvoering V, * ==s^!!Ovt\^ \u ff Ür *- +India: planten
symphonie-ofkest Vi l^S^yi y.****' uQL / xd* J^ vans miljoen

*L **A\ / " * *P&kytl /fty "& fjx bomen in 1990 ,
speciale kumtrranïfestetie/'^\gr r =*Sr^^4rtN*&> * ,VJ I—♦ Marokko:

v®L Uj>>C\^> \*3<k J* **W kunstmanifestatte
bib» uu: schoonmaken van■r^^^épZ^'^^^^ . -
een rivier en het planten van -; y%flrW >% x^/ -***/ j^ ■ v*5^
bomen - , T?^ nS-^x3/ v/ jF pianten van bomen

#" Auair»l»e: pianten van bortwn s^r'^,^y grasvelden
en houden van een muziekfestival ~-^r^ .» p^- x-~~~-+ T verzamëenen

jè\ NX, weer uitstrooitvan zaden
«> Nederland 0.a.:. 21 aprtl wordt door de Nationale een landelijke manifestatie tegen de aanleg van wegen en tunnels op

rijksweg 19 en tot behoud van het "groene hart" van Zuid-Holland gehouden |. milieuvriendelijke tuinmarkt wordt door *De Kleine Aarde* in Boxel gehouden. "info-centrum voor Planetaire Genezing" in Groningen houdt 'Aarde-feesten* en kleinschalige activiteiten op
scholen en buurthuizen op 22 april

♦ in Limburg wordt door "European Youth Forest Action" in Sittard en de stichting "IFIAS" te Maastricht informatie 5
over *Eartn Day" gegeven % |

De dag van de Aarde
*l» °et maar net weten dat na de eerste ronde de finish
\ P^sseerd is. Als leek zie je dat de koers gelopen is
L r'eer de petten weer de warmte van de hal zoeken,
'ef en blijkt dat ene Buitenzorg gewonnen heeft. La-
"fa !t'j ook de tweede koers winnen. Niet om het een
ick er> maar met eerder genoemde steekwoordenlijk

e' rijk te kunnen worden. Tijd voor vragen.

v e Buitenzorg nu het paard of de jockey?
ds e bannen uit Midden-Limburg kijken elkaar aan of
sWasnaas nen 'n de maling neemt. „Buitenzorg is de
lwer'j>" zegt de man met de pet in de hand, een
tiju )e schichtig. De Middenlimburger met de pet op
W °°fd wil zich niet compromitteren en kijkt naar
i!ii s n- Zijn kameraad ontvouwt een blaadje dat tot
% 6r a's toeter hadkunnen dienen. „Hier staat het: de
1oe ac hter het paard heet Eykelenburg. Zo iemand

l men een pikeur."
\<ljr °ch niet helemaal voor idioot te staan vragen we of
Ha nsP°rt finito 's v°or beide mannen wanneer de
föL esbergse baan gesloten wordt. „Nee hoor, dan

gewoon naar Hilversum." 0 Zie verder pagina 27

Fransen vliegeren, Italia-
nen gaan massaal op straat
liggen, Amerikanen ver-
kleden zich als planten en
dieren, Polen stappen op
de fiets, Colombianen ma-
ken een groen lint en Ne-
derlanders scheppen zand.
Dat alles en nog veel meer
gebeurt vandaag en mor-
gen, de eerste internatio-
nale Dag van de Aarde.

woorden en goeie bedoelingen
dreigt te blijven steken.

De Nationale Milieu Aktie organi-
seert vandaag een landelijke ver- *keersactiedag. In Limburg staan dit
jaarook de nodige activiteiten op
stapel, die zelfs met recht interna-
tionaal te noemen zijn. Pat Sarris,
docente aan de AFCENT Interna-
tional School in Brunssum is met
haar schoolklas al een week bezig
het Nederlandse milieu te verken-
nen.

Volgens haar geen overbodige
zaak: „Ik sta er echt van te kijken,
hoe weinig de gemiddelde Ameri-
kaanse scholierweet van milieupro-
blemen in Nederland. Sommigen
van hen denken dat de Limburgse
kolenmijnen nog steeds op volle
toeren draaien en dat er in dit land
geen kerncentrales zijn."
Volgens Sarris is dat gebrek aan
kennis inmiddels duchtig bijgespij-
kerd. Haar tachtig pupillen hebben
in een week tijd bergen informatie
verzameld over problemen als zure
regen in de Nederlandse bossen,
vermesting, vervuiling van de Maas
en, niet te vergeten, de kerncentra-
les in Borssele en Dodewaard. Vol-
gende week gaan de scholieren
groot onderhoud verrichten op de
Brunssumer Heide.

Het Instituut Voor Natuurbescher-
mingseducatie (IVN) gaat het ko-
mende weekeinde eveneens op stap
in de provincie. De organisatie
houdt morgen om 13.30 uur een na-
tuurwandelingvan ongeveer tien ki-
lometer lengte in de buurt van
Vaals, waarbij het Drielandenpunt
tevens als vertrekpunt zal fungeren.

gevaarlijk. Roemenië heeft zijn
'zwarte driehoek', genoemd naar
de kleur van de sneeuw en het hoge
aantal sterfgevallen in het gebied.
Ook het Westen kent enorme pro-
blemen. De Rijn is een van de
meest vervuilde rivieren. De berg
chemisch afval groeit gestaag. In
Canada zijn 14.000 meren dood. De
lerse Zee is radioactief. Bossen zijn
zwaar aangetast door de zure regen.
Algen teisteren de kusten. Een aan-
tal Europese landen heeft bij de VS
en Japan, de grootste industriële
vervuilers, erop aangedrongen om
de uitstoot van kooldioxyde, de be-
langrijkste veroorzaker van het
broeikaseffect, te beperken.

Ondanks allerlei maatregelen en
een groeiend milieubewustzijn is de
dreiging van een ecologische cata-
strofe op aarde nog steeds dichtbij.

De Dag van de Aarde moet daarom
een internationale demonstratie
worden tegen de vervuiling en ver-
nietiging van onze planeet. „Het is
een oproep om wereldwijd de wa-
pens op te .nemen,', aldus Christina
Desser, directeur van de Earth
Day-organisatie.

Earth Day is een particulier initia-
tief. Aan de Stanford Universiteit in
het Amerikaanse Californië bevin-
den zich de organisatoren van het 'weekeinde, dat moet uitmonden in
een 'decennium van milieu-actie.

In Nederland is de Nationale Milieu
Aktie (NMA), een 'actie-platform'
van milieu-organisaties, de motor
achter de Dag van de Aarde. De
NMA werd vorig jaar opgericht uit
onvrede met het Haagse milieu-be-
leid, dat in de ogen van de NMA in

Het IVN van Hoensbroek trekt er
zondagmorgen om 8.00 op uit om
vogels te gaan bekijken in de An-
stelvallei. De groep vertrekt vanaf
de markt in Hoensbroek.

De Dag van de Aarde heeft naast
dit alles een sterk natuurbescher-
mend karakter. Over de gehele we-
reld, zo is het streven, zullen in het
april-weekeinde zon miljard bo-
men worden geplant. Nederland le-
vert hierin zijn aandeel. Wie meer
wil weten over milieu-vriendelijk
tuinieren, kan op zaterdag terecht
bij de Kleine Aarde in Boxtel.

De organisatie van Earth Day roept 'alle deelnemers zelfs op in het
weekeinde groene kleren te dragen.

De directebijdrage hiervan aan een .
schoner milieu blijft onduidelijk.

De techniek alleen, zo menen de
deskundigen, zal onvoldoende blij-
ken voor de aanpak van de milieu-
vervuiling. Een verandering in het
soms alledaagse milieuvervuilende
gedrag van burgers is minstens zo
hard nodig. De overheid.zou die ge-
dragsverandering actief moeten
steunen.

Op de Dag van de Aarde zal van dit
laatste concreet weinig te merken
zijn. De initiatieven liggen bij mi-
lieuorganisaties, en niet bij het de-
partement van milieu-minister Al-
ders. Deze zal trouwens dat week-
einde brabbelend noch bomen plan-
tend in Nederland worden aange-
troffen. De bewindsman zit in Du-
blin, bij een interne Milieuraad van
de EG.

Van feestvreugde is echter geen
sprake. De Cijfers over water- en
luchtvervuiling, de vernietiging van
de regenwouden, de uitroeiing van
dieren en het broeikaseffect liegen
er niet om.
Neem Oost-Europa, waar milieu-
groepen als paddestoelen uit de
grond schieten omdat de slechte
lucht en en het vuile water een da-
gelijkse zorg zijn geworden. Staal-
bedrijven in het Oostblok stoten
-per jaar 350.000 ton zwaveldioxyde
(SO2) uit. Dit probleem moet hard
en snel worden aangepakt, waar-
schuwde topman ir O. van Royen
van Hoogovens-IJmuiden nog vori-
ge week.
In de DDR zijn eenderde van de ri-
vieren en 9000 meren dood. De in-
middels wereldberoemde Oostduit-
se Trabant pompt meer koolmono-
xyde de lucht in dan 100 westerse
auto's tesamen. Negentig procent
van de vlinderpopulatie in Tsjecho-
slowakije heeft in de afgelopen 30
jaar het loodje gelegd. Polen zon-
nen alleen nog maar aan de kust van
de Oostzee. Zwemmen is er levens-

Zaterdag 21 april 1990 "25

'Sokken is een hobby voor dezepaardenliefhebbers. Rijk worden ze er niet van.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Limburgs Dagblad

Roep nu:
’debaan moet dicht’en jebent dood’
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( & ? Gemeente Margraten
P ffê 1 Banholt Bemelen Cadier en Keer Eckelrade Margraten Mheer Noorbeek Scheulder St. Geertruid

Bij de afdeling Interne Zaken en Kabinet van de hoofdafdeling
Algemene Zaken kunnen worden geplaatst een tweetal
medewerk(st)ers in de functie van:

Receptionist(e)/
telefonist(e) m/v

voor 20 uur per week.

Functie-informatie:
De aan te stellen medewerk(st)ers zullen onder meer worden
belast met:- de bediening van de telefooncentrale;
- het te woord staan van bezoekers en deze naar bestuurders,

medewerkers of afdelingen doorverwijzen;- het verstrekken van eenvoudige informatie aan het publiek;- het toezicht houden op de entreeruimte.

Functie-eisen:

- mavo/havo-diploma;- goede contactuele en representatieve eigenschappen;- enige ervaring in een soortgelijke functie.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 1.397,90
bruto per maand bij een werkweek van 20 uur. Het definitief
aan de functie te verbinden salaris-niveau wordt door middel
van functiewaardering bepaald.
In verband met de uitvoering van de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers worden personen die als gehandicapte in de zin
van genoemde wet kunnen worden aangemerkt en dieaan de
gestelde functie-eisen voldoen, met nadruk uitgenodigd te
solliciteren.

Inlichtingen:

Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. J. Plum, hoofd
Algemene Zaken, tel. 04407-2100.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te
zenden aan het collegevan Burgemeester en Wethouders van
Margraten, postbus 10, 6267 ZG Cadier en Keer.
Op de enveloppe te vermelden „sollicitatie receptioniste".

70276

De Holland Casino's zijn deenige officiële casino's die ons landrijk is. De organisatie telt circa 2.000
medewerkers. Hethoofdkantoor isgevestigd in Hoofddorp.Erzijn acht Holland Casino-vestigingen.

De huidige chefPersoneel en Organisatie van Holland Casino Valkenburg(personeelsbestand van
220 medewerkers)zalmet ingang van 1 junia.s. onze organisatiegaan verlaten. In verband daarmee

zoeken wijeen ervaren

Chef Personeel en Organisatie
Holland Casino\alkenburg

(m/v)

De functionaris zal met Kandidaten dienen te Kandidaten worden erop
een grote matevan zelf- . voldoen aanhet geattendeerd, dat de
standigheid verantwoor- volgende profiel: werkweek in dezefunctie
delijk zijn voor het gehele Opleidingop HBO-niveau overhet algemeen een
personeelsbeheer. en meerjarigerelevante langere is dan 40 uur en
Accenten liggen op de werkervaring. Leeftijd dat een deel van de werk-
ondersteuningvanhet circa 30-40 jaar. Een zaamheden in de avond-
managementbij het zakelijke benaderingvan uren wordt verricht,
managen van het perso- het personeelswerk,
neel, op opleidingen en prominentie en zeer Sollicitatie:
loopbaanbegeleiding. Van goede sociale vaardig- Schriftelijke sollicitatie,
de functionaris worden heden zijn in de cultuur voorzien van een
ook beleidsbijdragen van het bedrijf belangrijk. curriculum vitae en een
verwacht. recente pasfoto, te richten

Het jaarinkomen aan het hoofdPersoneel
Het personeelsbeleid en bedraagt f 65.000,- tot en Organisatie Holland
derhalve de chef P&O f 85.000,-. Daarnaast zijn Casino's, de heer
nemen een belangrijke zeer goede emolumenten O. de Graaf,
plaats in. Invrijwel alle van toepassing. Telefonische inlichtingen:
overlegsituaties op Een psychologische test 02503-3 4134, tst 210.
managementniveau is hij maakt deeluit van de
partner. selectieprocedure.

Holland Casino's
Postbus 355,2130 AJ Hoofddorp.

■■————■ ——^ —

* "

Onze marketing communicatie
moet grenzen overschrijden.

Bent u ons paspoort
naar wereldwijd succes?

Als u goed bekendbent met business-to-business lijk met onze marketingteams, maar ook met traffic,
communicatieklinkt de naam DSM u ongetwijfeld bekend produktie en externe reclamebureaus,

in de oren. Wij behoren dan ook tot een van de snelst- Wat betreft uw opleiding: die isop HEAO-CO of
groeiendechemische bedrijven. Met toegang tot nieuwe vergelijkbaar niveau. U neemt graaginitiatieven en weet

en spannende markten. Zowel in Europa als in de rest elkeopdracht tot een succesvoleinde te brengen,
van de wereld. Onze groeidoelstellingen zijn ronduit Vanzelfsprekend beheerst uuw talen en beschikt u over
ambitieus.Maar met dé juistemensen realiseerbaar. 2 è 3 jaarB-to-B ervaring. De afdeling Marketing
Daarom zoeken wij een jongeprofessional die de kracht Communicatie van DSM Kunststoffen is gevestigd in
van communicatie binnen de internationale zaken- Limburg. Een omgeving die steedsbelangrijker wordt op
wereld onderkent. Een getalenteerde executive die een Europa's commerciële landkaart,

bijdrage wil leveren aan het succes van de divisie Bent u geïnteresseerd in deze internationale
Kunststoffen van DSM. functie, stuur dan uw sollicitatiebrief met cv. naar de

Uwwerkterrein beslaat het hele spectrum van de heer T. Ancion, afdelingPersoneelsvoorziening en Beheer,
- communicatie-mix.Vantrainingen en seminars tot beur- DSM Limburgbv, Postbus 1160,6160BB Geleen, onder

zen en DM-campagnes. U analyseert marketing-rapporten vermelding van 15/90 PVB.
en baseert hierop de communicatiestrategie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
De daaraanvérbonden activiteiten worden door u geïni- heer J. van Doorn, Manager van de afdeling Marketing-
tieerd en begeleid. U bent verantwoordelijk voor een communicatie, 0*4490-63871, of de heerR. Joostenvan

aanzienlijk communicatiebudget. In uw vakgebied bent de Personeelsdienst, 04490-63740.
u vaak projectmatig bezig en krijgt ute maken met Een medisch onderzoek en een psychologische test

professionals van uiteenlopende disciplines. Voorname- maken deel uit van de selectieprocedure.

DSM 1$
We hébben een oplossingof we vinden er een.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Kwaliteitscontroleur m/v
voor een bedrijf in de oostelijke mijnstreek.
U wordt belast met kwaliteitscontroles in de ruimste
zin van hetwoord. Dit betekent dat de produkten
zowel voor, tijdens als na het produktie-proces, ondei
meer duur-, bestendigheid»- en chemische
kwaliteitsproeven ondergaan. Voor deze
afwisselende, zeerverantwoordelijke baan denken
wij aan een MTS-er procestechniek, of een MLO-er
laboratorium-technisch, die zeer accuraat kan
werken. Voor de juiste persoon biedt deze baan
uitstekendetoekomstperspectieven.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
Analist m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken
kandidaten meteen afgeronde MLO-/HLO-opleiding
met als afstudeerrichting chemisch-analytisch of
organisch-preperatief. De werkzaamheden bestaan
uit hetverrichten van thermografische metingen.
Kennis van keramische of thermografische aspecten
is een pré. De opdracht is voor 6 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

] ■
INDUSTRIE
Grondwerker m/v

; voor een bedrijf in Bom. De werkzaamheden vinden
plaats in dagdiensten omvatten vooral het plaatsen
van hekwerken. Wij zoeken een aanpakker, met
ervaring in grondwerk of debouw. Het werk duurt

i tot half juli.
Voor informatie:
04490 -1 42 22, Mariëlle Muijlkens of
Ramona Dorscheidt, Sittard,Rosmolenstraat 4
Medewerkers m/v
die enthousiast aan de slagwillen bij een produktie-
bedrijf in Roermond. Gaat uwvoorkeur uit naar een
part-time baan, weekenddienst of werkt u liever
fuil-time? Alles is mogelijk! Bent u tussen de 18en 65
jaaroud en wiltu graag aan de slag, reageer dan
snel! U kunt rekenen op een goede salariëring
inclusief 8% vakantiegeld en vervoer.

; Voor informatie:
04490 -1 42 22, Mariëlle Muijlkens of

] Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4
Chauffeur/bezorgerm/v
voor een bierbrouwerij in Schinnen. De voorkeur gaat
uit naar iemand meteen grootrijbewijsen een
chauffeursdiploma. Zoekt u een baan voor langere
tijd en in dagdienst, neem dan contact op.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Muijlkens of
Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

SCHOONMAAK
Scnoonmaakkrachten m/v
die geiurende enkele ur»n perweek willen werken
op diverse projecten in de omgeving van SittarH. ;
Geïnteresseerd? Loop dan gerest binnen on u tw
laten inschuiven.
Voor informatie:
04490 - 1 42 'J>, Ramona Dorscheidt of
Mariëlle Muijlkens
Sittard, Rosmolev straat4
l ____■—_ i

André Feijts B.V. is al meer dan 25 jaar actief in de automobiel-
branche. De laatste jaar als Nissan-dealer. Mede door de
sterke toename van het marktaandeel van ons merk zoeken wij
kandidaten voor de functie van:

AUTOMOBIELVERKOPER
(voor de verkoop van bedrijfsauto's)

Deze nieuwefuctionaris dientever de nodige ervaring in deverkoop van auto's (en
de daarbij behorende werkzaamheden) te beschikken' en moet daarnaast bereid
zijn de noodzakelijkecursussen te volgen om "up to date" te blijven. Een resultaat-
gerichte instelling is noodzakelijk, evenals het inzicht dat een goede vervuMing van
deze functie veelvuldig werken buiten de normale werktijden noodzakelijk maakt,
voor een doortastende persoonlijkheid welke tenminste 27 jaar oud is en eventueel
in bezit is van een IVA-diploma liggen er uitstekende mogelijkheden.

Sollicitaties met volledige persoonlijke gegevens kunnen uitsluitend schriftelijk
gericht worden aan:
de directie van André Feijts BV., Duitse Poort 15, 6221 VA Maastricht.

—'<"

Sft ? Gemeente Margraten
r_rnl J Banholt Bemelen Cadier en Keer Eckelrade Margraten Mheer Noorbeek Scheulder St Qee^

Bij de afdeling Interne Zaken en Kabinet van de hoofdafdeling
Algemene Zaken kan worden geplaatst een:

Eerste medewerk(st)er
post- en archiefzaken m/v

Functie-informatie:
De aan te stellen medewerk(st)er zal onder meer worden
belast met:- dossiervorming, ordening en beheer;- de zorg voor het dynamisch, statisch en oud archief;- de post-verzorging (registratie, voortgangs- en

afdoeningscontrole);- assistentie bij het notuleren van raadsvergaderingen;- vervanging van het afdelingshoofd bij diens afwezigheid.

Functie-eisen:
- bezit van diploma's BA, SOD-I en SOD-II (of vergevorderde

studie voor laatstgenoemd diploma);- ervaring met bovengenoemde werkzaamheden.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 3.736-
-bruto per maand.

Inlichtingen:
Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. J.H. Plum, hoofd van
de hoofdafdeling Algemene Zaken, tel. 04407-2100.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te
zenden aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Margraten, postbus 10, 6267 ZG Cadier en Keer.
Op de enveloppe te vermelden „sollicitatie post- en
archiefzaken". $

S

iïfll techniek
ITH Techniek omvat Vvlj vragen voor direkte indiensttreding:
gespecialiseerde _ _
Bedrijven in pro |ektleiderBouwtechnische ■ ■ . "■"*"voorzieningen, WOll Ilig/UT! I iteiTSDOUWisolaties, fabnkage en **montage van Taakomschrijving:
aluminium- en kunststof Het mede voorbereiden, uitvoeren enelementen. begeleiden van projekten van aluminium en
Industriële kunststof ramen, gevel- en
isolatiewerken. glasdakconstructies.

Hij ressorteert onder het hoofd
Isolatiematerialen en bedrijfsbureau en draagt o.a. zorg voor een
bevestigmgs- correcte uitvoering van diverse werken. Hettechnieken. werkgebied bevindt zich voornamelijk ± 150
T , , .. „rt km rondom Heerlen.Totaal znn er ruim 80 i_i- . i. l m. j
personeelsleden ?'l versterkt het reeds aanwezige team van
werkzaam. 2 pro|ektleiders.
Het bedrijf is gevestigd Eisen:op het Industrieterrein i ■■ ■ " ,
„De Beitel" te Heerlen. " ru,me ervaring bi| voorkeur in de

aluminium/kunststof kozijnenbranche;— leidinggevende capaciteiten;— zelfstandig kunnen werken.
Opleiding:— minimaal M.T.S. bouwkunde;— kennis van de Duitse taal;— goede uitdrukkingsvaardigheid zowel

verbaal als schriftelijk.
Aan deze interessante en veelzijdige funktie
zijn naast een prima honorering, uitstekende
arbeidsvoorwaarden verbonden.
Een psychologische test kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.

- Heeft u interesse om te werken binnen een
modern en expansief bedrijf, dan verzoeken
wij u een uitgebreid curriculum vitae te
richten aan:
ITH Techniek
afd. Personeelszaken
Postbus 192,
6400 AD Heerlen
Tel. 045-413214
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In 1991 voorgoed uit de rode cijfers

Draf- en renbaan wedde
toch op het goede paard

kaar in de clinch. De NDR hechtte
totaal geen waarde aan het accoun-
tantrapport, vertelde Lokhorst. De
situatie zou veel te rooskleurig
weergegeven zijn. Kortom, het kon
zo de vuilnisbak.

Een ander punt waarover de ge-
moederen hoog opliepen was de in-
middels gepubliceerde koersagenda
voor 1990. De NDR had met Lad-
broke afgesproken in dat jaar 17
koersdagen te schrappen. Schaes-
berg kreeg hiervan in eerste instan-
tie 9 dagen in de maag gesplitst, wat
later werd teruggebracht tot 6. De
overige dagen kwamen terecht bij
de noordelijke banen, waarbij met
name Drachten en Wolvega de
dupe werden. Omdat het hier pre-
cies gaat om de banen waarvan het
voortbestaan volgens het NEHEM-
rapport onzeker is, rees al snel het
vermoeden dat de NDR er gemaks-
halve vanuit was gegaan dat het
daarin vermeldde advies door de
minister ook daadwerkelijk zou
worden overgenomen.

Vertrouwen

draf- en renbaan in
viert in augustus

J'sn dit jaar haar tienjarig ju-bileum. Toch is er maar wei-
n 'g reden tot feest. Het
v°ortbestaan van de enige
Paardenrenbaan in Limburg
ls al jaren omstreden. In ja-
nuari van dit jaar leek het
doek voor Schaesberg defini-
tlef te vallen. In een advies
toet betrekking tot de draf-
n rensport adviseerde deNederlandse Herstructure-r 'ngs Maatschappij (NE- <

de baan te sluiten. „In
net zuiden is onvoldoende
toarktpotentiëel voor deze
*ak van sport," zo constateer-

den de onderzoekers. De
bestuurders

Protesteerden fel. Maar de
leek hopeloos. Alle be-

'an-grijke organisaties binnen
jkdraf- en rensport steunden
et advies en leken blij met

"et vooruitzicht verlost te
2lJn van de jaarlijkse verlies-
lost in het zuiden.

|~'j keken dan ook lelijk op hun,eus toen ministerBrakx van Land-ouw bekend maakte wel degelijk
wspectieven te zien voor Schaes-erg. Dit conform een accountan-I^Pport dat in 1991 voor het eerstn het bestaan van de baan een winstVerwacht. Tot dan wil Brakx wach-en met een definitief besluit. Tot
Sfote woede van de stichting Neder-Jndse Draf- en Rensport (NDR) ene andere baanbesturen.

et ministerie wilde in de jaren ze-
stig door de aanleg van een splin-
ernieuwe baan de draf- en rensport
? Limburg nieuw leven in blazen.
's de baan eenmaal zou gaan

raaien zou er werk geboden kun-en worden aan zon 150 mensen,as de overtuiging. De keuze voor
.^i locatie nam veel tijd in beslag.
,'teindelijk koos men voor Schaes-

Als u ze nog niet heeft zien vliegen
gaat u langzamerhand tot de

uitzonderingen behoren, want
iedereen ziet ze vliegen

tegenwoordig: Ufos, Unidentified
Flying Objects. In goed Nederlands
(nou ja, goed?) ongeïdentificeerde

vliegende objecten.

Vooral de Belgen maken er zich de
laatste weken ontzettend druk over,

want in dat land worden vrijwel
dagelijks Ufos gezien. En niet

alleen door Vlamingen of Walen die
te veel bodems van (volle) glazen

Trappist naderbij hebben zien
komen, of te veel Duvelke's uit

buikige flesjes hebben laten
ontsnappen.

Nou had ik eigenlijk altijd al
gedacht dat de Belgen aanzienlijk

meer zien vliegen dan de
gemiddelde Europeaan en dan door
de bank genomen goed voor hen is,

maar toch.

Zo ook tijdens het voorbije
paasweekeinde. Het regende weer
eens flink, en daar bevonden zich

ook waarnemingen van Ufos
onder. Een aantal wetenschappers

en Ufologen is na meldingen van,
onbekende vliegende objecten zelfs

in het vliegtuig gestapt, maar
compleet zonder succes. Er was

geen Ufo te bekennen.

Wel meenden goedwillende lieden
aan de lichten van het vliegtuig

weer nieuwe Ufos te herkennen,
maar een dergelijke briljante

opmerkingsgave leggen we hier
maar meteen terzijde. En dat is

meteen het drama van de Ufos en
- hun waarnemers in een notedop.

Zodra echte wetenschappers zich
met de jacht gaan bemoeien zijn de
Ufos in geen velden of wegen meet
te bekennen, of moet je hier 'boven

velden noch wegen te bekennen'_
schrijven?

En toch bevinden zich onder de"
waarnemers serieus te nemen lieden

als patrouillerende rijkswachters,
eerzame huisvaders op hun

avondwandeling en vroege (of late)
postbestellers. Die kunnen toch niet

allemaal voor gek worden
versleten?

Wat is er dan wel aan de hand? Ik
denk dat de Belgen massaal bij de

neus worden genomen door een
paar duistere grappenmakers, die

slim inspelen op de Ufo als
massa-psychoseverschijnsel. Die
kunnen, door handig gebruik te

maken van laserstraalapparatuur,
zoals die ook in discotheken wordt
gebruikt, de meest vreemdsoortige,
maar 'levensechte' Ufos nabootsen
op de in de lucht aanwezige wolken.

En ze hebben succes. Er kan nu
geen ster aan de hemel verschijnen

of er volgt weer een Ufo-melding
van mensen wier verbeelding

compleet op hol is geslagen. Het
ontbreekt er nog maar aan dat

iemand de volle maan voor een Ufo
uitkrijt.

En inderdaad, enkele weken
geleden bleken meldingen van

Ufos in de buurt van Hasselt te
herleiden tot laserapparatuur van

een plaatselijke discotheek.

Eigenlijk hebben al die vergeefse
Ufo-jachten wel iets tragisch. Al

sinds mijn kinderjaren heb ik een
(geheim) verlangen naar een

ontmoeting met onbekende weze*is
van ver verwijderde planeten. Ook

maak ik 's avonds graag een
wandeling in het donker, meer dan

eens in de hoop een Ufo te zien.
Maar het is me nog nooit gebeurd.
Ik zie ze niet vliegen. Ik zie hooguit

af en toe sterretjes, maar geen
Ufo's.

peter stiekema

Kosten " De koers is in volle gang. Foto: DRIES LINSSEN

Lokhorst gaf dit na veel vijven en
zessen toe. Wat bij de leden van de
NDR niet was gelukt, lukte wel bij
de ambtenaren van het ministerie.
Zij adviseerden de minister het NE-
HEM-advies met betrekking tot
Schaesberg niet te volgen. Brakx
nam de raad van zijn ambtenaren
over en verklaarde de exploitatie
van de baan in Limburg voor de
toekomst met vertrouwen tegemoet
te zien. Daarmee is Schaesberg,
mits de Kamerfracties van CDA en
PvdA de minister steunen, tot 1991
verzekerd van de wekelijkse koer-
sen. Wel zal naar alle waarschijn-
lijkheid afstand worden gedaan van
de vaste koersavond op vrijdag.
Ladbroke zou graag op deze top-
avond een baan zien waar traditio-
neel meer omzet te behalen valt.
Schaesberg lijkt aan deze wens te-
gemoet te willen komen. Toch is er
maar in beperkte mate sprake van
een overwinning. Door de scherpe
tegenstellingen tussen Schaesberg
en de NDR is de verhouding be-
hoorlijk verstoord. In de ijver om
Schaesberg te sluiten heeft de NDR
geen middel onbenut gelaten. Zo
kijkt de NDR met argus-ogen naar
de kwaliteit van de renbaan, die
volgens enkele Haagse volbloed-
trainers beneden peil is. De Lim-
burgse trainers zijn het hiermee vol-
strekt oneens. Tot op heden heeft
de baan inspecties van de NDR
steeds overleefd.

Ook op het koersprogramma uitte
de NDR kritiek.
De basis voor de sport in de omge-
ving zou te smal zijn en het 'kunst
en vliegwerk' met Belgische paar-
den was hiervoorgeen oplossing, zo
werd gezegd. Manager Frank Kem-
perman van de Schaesbergse baan
lacht hierom. „Aan de baan staan
ruim 200 paarden van trainers en
eigenaar-trainers. Bovendien zit
hier de nationale kampioen onder
de draver-trainers Hennie Grift. Dit
in combinatie met de toeloop van
Belgische en Nederlandse deelne-
mers is zeker een goede basis voor
een volwaardig koersprogramma",
beweert Kemperman. „En van
kunst en vliegwerk met Belgen is
geen sprake. Het gaat hier om een
met hulp en instemming van de
NDR uitgedachte winstsomrege-
ling, zodat de Belgische paarden
niet wegblijven vanwege het .klasse-
verschil." In ieder geval gaat de
baan het 10-jarig jubileumhalen, en
dat is al meer dan veel insiders had-
den durven dromen. De verliezen
zijn bijna weggewerkt, en financieel
gezien ziet de toekomst er rooskleu-
rig uit. Sportief gezien lijkt het ech-
ter minder fraai. Waarschijnlijk zal
de Limburgse baan nog eenzelfde
periode nodig hebben alvorens zij
voor vol wordt aangezien door de
rest van de draf- en rensport.

hans sinnige

se hebben voor stallen in Schaes-
berg. De eerste aanvragen hiervoor
zijn al binnen, de gemeente Land-
graaf heeft zelfs al toestemming ver-
leend voor de bouw van 180 nieuwe
boxen om aan deze belangstelling
tegemoet te kunnen komen.

aantal bezpekers op de banen liep
hierbij overigens wel terug. Niet al-
leen de nieuwe gokkers zochten de
wedkantoren op, maar ook een deel
van de vaste koersbezoekers deed
dat. Op die manier bespaarden ze
de kosten voor een prijzig entree-
kaartje terwijl ze de koersen via een
geluidsverbinding bijna net zo goed
konden volgen als op de baan zelf.

Met de exploitatie-tekorten van de
Schaesbergse baan ging het na de
komst van Ladbroke ook eindelijk
de goede kant op. In 1986 slaagde
het bestuur er voor het eerst in om
het tekort op minder dan 1 miljoen
gulden te houden. (719.500 gulden
verlies). In 1987 was dat nog iets
minder dan vijf ton, en in 1988 wa-
ren daar alweer twee ton vanaf.
Ook aan het tweede probleem van
de baan werd hard gewerkt. Het
kleine aantal startende paarden in
Schaesberg, met name in de winter-
maanden, was een belemmering
voor een hogere omzet en hield bo-
vendien de bezoekers van de baan.
Daarom werd in overleg de stich-
ting NDR besloten om het starten
voor Belgische trainers aantrekke-
lijker te maken. Dit lukte: vorig
jaar namen bijna 400 Belgische
paarden het op tegen de Nederland-
se concurrentie. In datzelfde jaar
1989 wil minister Brakx zijn beleid
ten aanzienvan de draf- en rensport
voor de komende jaren vastleggen.

Laconiek

Schaesberg. Daarop werd door de
toenmalige stichting Totalisator
toegelegd. Het verlies drukte zwaar
op de gelden die beschikbaar kon-
den worden gesteld voor de sport.
Daar kwam nog bij dat de draf- en
rensport op dat moment in een diep
dal verkeerde. Er werd in 1985 een
totale omzet gerealiseerd van 80
miljoen gulden: een dieptepunt.
Het einde van Schaesberg leek dan
ook in zicht. In 1986 kwam voor zo-
wel de sport als voor deze baan de
redding. In dat jaarkreeg de Engel-
se gokgigant Ladbroke van het mi-
nisterie van Landbouw het mono-
polie op de organisatie voor het
wedden op paarden toegewezen.

i e totale kosten van de nieuwea<in overschreden ruim het be-
"ikbare budget en kwamen uit op."geveer twintig miljoen gulden..e aanloopjaren bleken niet g-e-

-fkkelijk, Ti iedere week een volwaardig
°ersprogramma samen te kunneneUen zijn paarden nodig en daarn,brak het aan. Weinig trainers

(aren bereid om zich in Schaesberg
Vestigen. Slechts een enkeling

,^gde het avontuur in Limburg,
kampioenspikeur- en

j^ler Hennie Grift bijvoorbeeld.
r 'Jkwam als jongetrainer zonder. Pütatie naar het zuiden. Met twee

*n personeel en een paar paarden
jas hij vanaf de eerste koersdag in
..''aesberg aanwezig. Slechts wei-
.Ben volgden zijn voorbeeld en
J^at ook veel trainers het lieten
koeten, bleef het koersprogramma

neden peil.

schappij (NEHEM) een onderzoek
uit te voeren.
De onderzoekers voeren gesprek-
ken met alle banen en adviseren uit-
eindelijk onder meer de banen in
Drachten en Schaesberg te sluiten.
In Schaesberg zou eenvoudigweg
geen marktpotentieel zijn voor deze
tak van sport. De teleurstelling bij
de Schaesbergse bestuurders is
groot, vooral als blijkt dat ook de
stichting NDR het advies steunt.
Daar is men van mening dat Schaes-
berg tijd genoeg heeft gehad om
zich te bewijzen. Het bestuur van
de baan probeert de NDR alsnog
van mening te laten veranderen
middels een brandbrief waarin het
wijst op een aantal zaken die door
de onderzoekers van het NEHEM
over het hoofd zijn gezien. Zo is er
bij de berekening van het econo-
misch saldovan Schaesberg geenre-
kening gehouden met de inkomsten
uit nevenaktiviteiten, als Pink-Pop,
Concours Hippique, Oud Limburgs
Schuttersfeest.

Bovendien heeft de NEHEM bij de
berekening van het saldo gebruik
gemaakt van de cijfers uit 1986 en
1987, jaren waarin de baan zich net
herstelde. Waren de onderzoekers
gaan rekenen met de cijfers van
1989, voor zo ver beschikbaar, dan
was er een heel wat realistischer
beeld ontstaan. Tenslotte wees het
bestuur de NDR erop dat er totaal
geen rekening was gehouden met de
ideale ligging van Schaesberg met
het oog op 1992, het jaarwaarin de
Europese binnengrenzen gaan ver-
dwijnen. Verwacht wordt dat veel
Belgische en Duitse stallen interes-

De NDR reageerde nogal laconiek.
In een antwoord op de brandbrief
schreef zij dat het besluit om het ad-
vies te steunen was genomen naar
'zorgvuldige afweging van alle argu-
menten. Daarmee was wat hen be-
treft de kous afgedaan. Zover was
men in Schaesberg nog niet. Om de
argumenten meer kracht bij te zet-
ten vroegen zij het accountantburo
Moret enLimperg een rapport op te
stellen waarin een duidelijke toe-
komstverwachting voor de baan

voorzitter Lokhorst stevig met el-

werd geschetst. Aldus geschiedde,
en zowel de NDR als het ministerie
van Landbouw kregen een exem-
plaar toegezonden. Vooral bij het
ministerie keek men vreemd op van
de positieve verwachtingen voor
Schaesberg. Uit het rapport bleek,
dat de baan voor 1991 voor het eerst
in haar bestaan een winst verwacht.
Dit leek in tegenspraak met de rap-
portage van de NEHEM, en het mi-
nisterie wilde hierover meer duide-
lijkheid hebben. Eind vorig jaar
vond daarom in Den Haag een ge-
sprek plaats tussen enkele top-amb-
tenaren van Landbouw, vertegen-
woordigers van de NDR en voorzit-
ter Hub Haenen van de draf- en
renbaan. In het nogal verhitte ge-
sprek gingen Haenen en NDR-

Zelf een gokje wagen

'ein«i koersen met vaak dezelfde
"ïrden bepaalden het beeld. Met.s gevolg dat de publieke belang-
eUing achterbleef en daarmee de

op de totalisator. Voor het
Pst viel de roep om sluiting te be-
lt'stèren. Het draver- en volbloed-
ies'and in Limburg breidde zich té
J ''gzaam uit en ook de trainers wa-sn niet te porren.. e exploitatie-tekorten van de baan,amen wel iets af, maar in 1985 was
il' bestuur er nog altijd niet in ge-caa gd om het tekort op minder dan

11 miljoen gulden per jaar te krij-
I "■ De bezoekersaantallen waren. 'eurstellend laag, waardoor ook
|5 omzet tegenviel. In Duindigt en
.."versum werd per meeting ruim

er maal zo veel gewed als in

Wedkantoren
Ladbroke wilde een wedkantoren-
net opzetten. Vanuit 500 wedkanto-
ren in heel Nederland zou iedereen
kunnen wedden op koersen in bin-
nen- en buitenland. De omzet steeg
in de eerste jaren meteen flink. In
1989 werd een landelijke omzet van
160miljoen gulden bereikt, een ver-
dubbeling sinds de komst van Lad-
broke. Voor de baan in Schaesberg
bleek Ladbroke voorlopig de red-
ding. Dankzij de kantoren konden
mensen in heel Nederland wedden
op de races die op dat moment ver-
reden werden. Voorheen moest
men daarvoor aanwezig zijn op de
baan. Tot dantoe een nadeel voor
Schaesberg gezien de ongunstige
ligging. Terwijl de overige banen in
de periode '86 tot '88 een omzetstij-
ging van 56 procent konden note-
ren, steeg de omzet in Schaesberg
met maar liefst 194 procent. Het

Om een goed inzicht te krijgen in de
situatie waarin de sport pp dat mo-
ment verkeert, vraagt hij de Neder-
landse Herstructurerings Maat-

Gesprekken

Vervolg van pagina 25

# Gokken op de winnaar, oftoch de verliezer. Foto: CHRISTA HALBESMA

. e vertellen wie we zijn en wat we.°er>. „Kranten. Achjee," zegt de
v atl- „Ik wil jullie best geld geven
£°°r wat goede publiciteit."
Ieg een zin en we zetten hem gratis
k de krant, geven we voor.
je spraakwaterval stokt even en
k^ „Mensen die zeggen dat deze>aan dicht gaat, die weten niets."

genoteerd.

(L 8>" zegt de betweter wederom~ gevraagd, met een air van 'vertel
'J Wat. Die Buitenzorg doet het

Sj.ders g°ed, bluffen we. De pet uit. tard buigt zich voorover. Fluis-
I t: ~Die Eykelenburg had in de
p eede koers een vriendje meelo-
H 'eft-ie de koers verkocht, vragen
fc verschrikt. De man knipoogt.
? j. verliest twee minuten later met
1^to nummer 4 de weddenschap. Hijet niet eens gekeken.

Vg ar de hele ambiance nauwelijks
üo[andert ' Deslu'ten we zelf een
y Je te wagen in koers nummer 6.
H

n een beeldscherm^ lezen we de
ty.^en van de deelnemers. 'Chianty
(* v » dat lijkt ons de winnaar.
Op ntéo Of wat dacht u van Chapel
0,, ' net 's per slot van rekening

■fian aan wie we vragen hoe een

gokformulier in te vullen kijkt be-
denkelijk bij onze keuze. „Je moet
nummer 2 op plaats 1 zetten, Chian-
ty op 2." Verder noemt hij de rug-
nummers voor plaatsen 3 en 4.
We betalen twee gulden.

En inderdaad. Opeens is het veel
leuker op de baan. Je hebt wat om
handen. Dat kan van een Belgische
jockey niet gezegd worden. Al voor
de start wordt hij van de sulky ge-
worpen; zijn paard gaat er alleen
van door. De gesprekken worden
voortgezet, totdat iemand roept dat
het paard uit de baan is geraakt.
„Die ligt eruit," zegt een man
droogjes. Wat zou dat betekenen?
Voor het raam is het een drukte van
belang geworden. Tientallen men-
sen zien dat er een oranje zeil over
het dierwordt gelegd. Een enkeling
durft niet te kijken: Dercol D. heeft
op zijn eigentuig getrapten is over-
leden. Een misselijkmakend gevoel
bekruipt ons. Het zal met vrijdag de
dertiende te maken hebben: nooit
eerder vond een paard de dood op
de baan in Schaesberg.

Wordt het dode dier uit piëteit niet
langs de tribune gereden, de races
gaan even later gewoon door. Je
mag weliswaar geen slecht woord
over 'het edele dier' zeggen, even
verderop horen we een gesprek
over de bereiding van paardevlees.

'Dé domste boeren hebben de dik-
ste aardappelen', zei eerder op de
avond iemand over een gelukkige
winnaar. We winnen zowaar 25 gul-
den en een kwartje. Even denken
we aan een grote bos bloemen op
het graf van Dercol. Maar iemand
weet te melden dat het dier ofwel
naar het slachthuisgaat ten behoeve
van de menselijke comsumptie, of
als hondevoer wordt verwerkt.
Als uw hond binnenkort gaat hinni-
ken, dan weet u waar het van komt.
Niet veel later wordt bekend dat ze
ter plekke de nek van Dercol heb-
ben opengesneden zodat die nu wel
onderweg naar het slachthuis zal
zijn. Zo kunnen we er nog van
eten...

We wagen wederom een gokje en
vullen even vermetel als willekeurig
de drie favorieten in. De man die
ons even tevoren hielp, pakt een ex-
tra wedbriefje en schrijft de num-
mers over. Voor wat, hoort wat: sa-
men winnen we vier tientjes. In de
laatste koers verliezen we de inzet.
Langzaam loopt de goed gevulde
renbaan leeg. Men maakt hoorbaar
de balans op: zoveel winst, zoveel
verlies en het was erg gezellig.
En allen in de stellige overtuiging:
petje af voor deze Draf- en ren-
baan.

emile hollman

Ufo’s

Hmburgs dagblad
vrijuit
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Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

De Districtsvereniging Het Binnen onze organisatie ontstaat een vacature voor een
'Groene Kruis Oostelijk Zuid-
.Limburg word, gevormd door WIJKZIEKENVERZORGENDE lïl/v'de voormalige erkende kruis- '
organisaties in deze regio. in een dienstverband van 50%

«
■De organisatie is aktief op■ het gebied van pre- en post- FUNCTIE-INFORMATIE: een duo-baan werkzaam zijn en wel
natale zorg, kraamzorg, De functie van wijkziekenverzorgen- op woensdagmiddag, donderdag
jeugdgezondheidszorg en de r'cht zich op het verlenen van en vrijdag de hele dag.

'.wijkzorg, voedings- zor9 aan (chronisch) zieken, gehan-
voorlichting en dieet- dicapten en bejaarden in de thuissi- STANDPLAATS:

■ advisering, gezondheids- tuatie. Heerlen (-Noord)
'.voorlichting en -opvoeding De verschillende soorten werkzaam-
\GVO, het verstrekken van rieden zijn zowel curatief als preven- PENSIOENREGELING:
verpleegartikelen en de tief en betreffen voorts revalidatie, p.G.G.M.■organisatie van zeer reactivering, GVO enz.

"uiteenlopende cursussen en INLICHTINGEN:
'.voorlichtingsaktiviteiten. FUNCTIE-EISEN: Voor jnformat je over de functje-in-

Newr deze functie kunt u solliciteren houd kunt „ contact opnemen met
als u: mevrouw H. Andriesma, hoofdwijk-- in het bezit bent van het diploma verpleegkundige, telefonisch bereik-ziekenverzorging; onder nummer 045 - 713 712.- deapplicatie-cursus voltooid hebt; |nformatie over de procedure kunt u- voldoende ervaring heeft om zelf- desgewenst verkrijgen bij mevrouwstandig te kunnen functioneren M Buijzen, personeelsconsulent,

met name op het gebied van zelf- Haar telefoonnummer is 045 -zorg (A.D.L.-training); 323030- gemotiveerd bent voor GVO-acti-
vite

l
iten; SGWOTATIES:- in het bezit bent van hetrijbewijs belangstelling voor deze functie

en kunt beschikken over een auto. kunt „ kenbaar maken door Bgn

sollicitatiebrief te sturen aan de
SALARIeRING/ Districtsvereniging Het Groene Kruis
ARBEIDSVOORWAARDEN: Oostelijk Zuid-Limburg, ter attentie
Ten aanzien van de salariëring en van de dienst Personeelszaken,
de arbeidsvoorwaarden is de CAO Postbus 2690, 6401 DD Heerlen,
voor het Kruiswerk van toepassing.

Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk
BIJZONDERHEDEN: maandag 7 mei a.s. in ons bezit te
De aan te stellen kandidaat zal in zijn.

\
■

I9_JH VOOR lEDEREEN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL I
[■■fj starten wij binnenkort met avondopleidingen voor de

RIJKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS
HE.O, HE.I, HE.2, HP.6, HS.I, HS.4, HB.I-Kursusplaatsen: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Nijmegen.

Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO
Voor informatie deze advertentie ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.0.,Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of bel 045-717600. LD/15
dhr/mw/mej: opl:
adres: tel:
woonpl: Ift:

WATERSCHAP ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

Het Waterschap Zuiveringschap Limburg is belast met het actieve en passieve waterkwaliteitsbeheer in de
provincie Limburg.
Hiertoe wordt o.a. het ongezuiverde rioolwater via leidingen gebracht naar zuiveringsinstallaties.
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Venray is plaatsingsmogelijkheid voor een

\ ASSISTENT-BEDRIJFSVOERDER M/V
(VAKATURENUMMER PZ/WA-51)

Naast assistentie in de bedrijfsvoering van de installatie, is functionaris in hoofdzaak belast met vooral het
electrotechnisch maar ook mechanisch onderhoud. Functionaris dient voorts bereid te zijn alle
voorkomende werkzaamheden te verrichten.
Voor de functie worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:- een electro-opleiding, bij voorkeur op MBO-niveau, dan wel gelijkwaardig niveau (bijv. LTS-electro,

aangevuld met VEV-diploma);
- ervaring met het onderhoud van electrische en mechanische apparatuur;- leeftijd vanaf 25 jaar.
Woonachtig in de omgeving Venray (standplaats) of de bereidheid naar deze omgeving te verhuizen.

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Gennep, die volgens planning in september 1990 in werking zal
worden gesteld, is eveneens plaatsingsmogelijkheid voor een

ASSISTENT-BEDRIJFSVOERDER M/V
(VAKATURENUMMER PZWA-52)—

De functie-inhoud is overeenkomstig de functie van assistent-bedrijfsvoerder te Venray, met dien verstande
dat het accent van de werkzaamheden op het mechanische onderhoud ligt.
Voor deze functie worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:- een werktuigbouwkundige opleiding bij voorkeur op MBO-niveau, dan wel gelijkwaardig in de vorm van een

LTS-mechanische techniek, aangevuld met verdere specialisaties, zoals hydroliek en pneumatiek,
constructie bankwerken, aandrijftechniek en lascursussen;

- ervaring met het onderhoud van mechanische en electrische apparatuur;
- leeftijd vanaf 25 jaar.
Woonachtig in de omgeving Gennep (standplaats) of de bereidheid naar deze omgeving te verhuizen.
De salarisinpassing voor ervaren kandidaten zal voor beide functies geschieden overeenkomstig schaal 6,
zijnde een bruto salaris van minimaal ’ 2.414- tot maximaal ’ 3.393,-.
Uiteindelijk kan bij optimale functievervulling niveau 7 bereikt worden (maximaal ’ 3.736,-).
De bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Het Zuiveringschap is voor
wat betren de ziektekosten aangesloten bij het 1.Z.A.-Limburg.
Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven, met vermelding van genoten opleiding en een volledige opgave
van opgedanewerkervaring, dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te worden
gezonden aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Zuiveringschap Limburg, postbus 314, 6040 AHRoermond, onder vermelding van het vakaturenummer in de linkerbovenhoek van zowel brief als
enveloppe.

7027?

*« skanland
JPUrfß^Adl^ Grenen meubelen

Onze relatie, Skanland, is een snel groeiende
organisatie met succesvolle winkels op grote
meubelconcentraties. Skanland voert een uit-
zonderlijke collectie grenen meubelen van hoge
kwaliteit.

Door deverder gaande expansiezoeken wij, o.a.
■ voor de nieuw te openen Skanland vestiging in

Heerlen,
KANDIDAAT FRANCHISENEMERS, die als

Zelfstandig Ondernemer (m/v)
willen participeren in het succes van Skanland.

Gevraagd wordt:

" grote inzet en ondernemingsgeest

" aantoonbare ervaring in de verkoop

" bezit van vestigingsdiploma's

" enig startkapitaal ten behoeve van de financie-
ring van de investeringen.

A Geboden wordt:

" zelfstandig ondernemerschap binnen een
moderne franchise-organisatie

S» praktische begeleiding en permanente onder-
steuning bij uw bedrijfsvoering

a " bewezen conceptM-x " uitstekendelocatie
__J " vooruitzicht op een goed inkomen

Als u geïnteresseerd bent in deze kansrijke uit-
daging neem dan kontakt op metKOELEWIJN
Formule- en Franchiseontwikkeling,

_^fl| Drs. A. Koelewijn, Kuyperstraat 34,
—^Z ._. J_^ 3752 BD Bunschoten. Telefoon 03499-84059.

D[ZU
O ï

□ Koelewijn
I Ik^Wß Formule-en Franchise

iS^jrr" ontwikkeling

\HBH Wij zijn een adviesburo op het gebied van het ontwik-
WJ kelen, opzetten en uitbouwen van franchise-

l—. u^ organisaties. Tevens begeleiden wij als beëdigd make-
laarfranchising diverse ketens bij de werving en
selectie van franchisenemers.

De patiëntenzorg heeft uiteraard onze optimale aandacht.
Daarom besteden wij srote zorg aan de opleidingen. Opleidin-
gen waar theorie en praktijk hand in hand saan, zodat mensen
goed voorbereid in de verpleging kunnen gaan werken.

WERKEN MET MENSEN,
VOORMENSEN.
VERANTWOORDELIJK
WERK EN ZELFSTANDIG
WERK.

Voor de opleiding die start in
september 1990 hebben wij plaats
voor:
a) leerlingen, dievooraan met de beroepsvoorbereidende

periode de opleiding starten en
b) ZV- en MDGO-VP gediplomeerden, diebesinnen met het

eerste leerjaar.

■ ARBEIDSVOORWAARDEN
Leerlingen genoemd onder a ontvangen f 395,- per maand tijdens
de voorbereidende periode. De leerlingen gaan na de voorberei-
dende periode f 1.205,- bruto per maand verdienen (bij een 36-
-urige werkweek).

Voor leerlingen van 20 jaar en ouder geldt het minimum jeugdloon.

Leerlingen genoemd onder b en dus gediplomeerd, worden tijdens
de opleiding gesalarieerd volgens de funktiewaardering gezond-
heidszorg (F.W.G.). Bovendien starten zij met het 1e leerjaar en
slaan de beroepsvoorbereidende periode dus over.

Sancta Maria, een organisatie volop in beweging. Als gevolg van
regionalisatie vindt afstemming plaats van de interne organisatie door
middel van o.a. divisievorming. Hierdoor wordt het mogelijk de behan-
delafdelingen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften
en wensen van de eigen regio (kliëntgericht). Verder zijn er aktiviteiten
gericht op de integratie met het psychiatrisch ziekenhuis St. Bavo,
waardoor het behandelaanbodverder kan worden gedifferentieerd.

Sancta Maria, een ziekenhuis met een gevarieerd werkterrein en vele
mogelijkheden.

Het theorie-gedeelte van onze B-opleiding hebben we onder-
gebracht binnen de centrale school 'Synopsis. Eveneens studeren
daar leerlingen van de psychiatrische ziekenhuizen Sint Bavo en
Vogelenzang. Speciaal voor gediplomeerde verpleegkundigen en
verzorgenden zijn aparte onderwijsprogramma's samengesteld.
Tussen de school en het praktijkveld is nauwgezet overleg.
Wil ie graag meer weten,geer dan een belletje naar de praktijkopleiding, vraag naar Ruud
Veltman (pieper 38).
Hij zal u graag meer over de opleiding vertellen.
Schrijven kan natuurlijk ook, richt jebrief aan de dienst Personeels-
zaken en Organisatie. -_^-_^-_^-_^-_^-_^-_^-_^-_^B
Wanneer je dat wilt, kunnen wij
ook (tijdelijke) huisvesting voor PNÉMiHIfcfWIHMIjÉ-iH
je regelen! F^tl iTt^ rSßilrTirß
AAN HET ZIEKENHUIS IS EEN IJSÏ-tili^iSlM^
CRÈCHE VERBONDEN.

CHEMIE B.V
CROSFIELD CHEMIE B.V. EIJSDEN maakt deel uit van
de internationale chemiedivisie van Unilever.
Deze heeft in 1983 de silikatenactiviteiten van
Zinkwit Nederland B.V. overgenomen.
De silikaten hebben een breed toepassingsgebied,
met als belangrijkste de wasmiddelenindustrie.
Het bedrijf heeft een omzet van ± 50 miljoen gulden.
De afgelopen jaren zijn de produktie-afdelingen vernieuwd
en de meeste zijn aangesloten op een centrale
controlekamer. Aangezien er momenteel nieuwe produktie-
afdelingen gebouwd worden, zijn er vacatures voor:

procesoperators
met Vapro B opleiding

leerling-procesoperators
met min. MAVO
of LTS-C procestechniek/electro opleiding

De operators werken in volcontinudienst. Een ploeg bestaat
uit ± 10 mensen die geheel zelfstandig onder leiding van de
hoofdoperator de produktie-afdeling bestuurt.
Crosfield Chemie heeft een eigen opleidingsplan en zal
gedurende de opleiding de operators theoretisch en
praktisch steunen. Na de voltooiing van deopleiding zijn er
goede doorstromingsmogelijkheden.
Crosfield Chemie heeft een goede salariëring met 28%
ploegentoeslag en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
o.a. spaarregeling en vergoeding van opleidingskosten.
Een modern en snelgroeiend bedrijf zou U gaarne als
nieuwe medewerker begroeten.
U kunt vrijblijvend een informatiepakket van onze produktie- .
afdelingen aanvragen bij afdeling Personeelszaken,
tel. 04409-9223 / 04409-9226 of telefonisch inlichtingen
vragen bij het Hoofd Produktie, de heer J. Simons,
tel. 04409-9333.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt U sturen naar
afdeling Personeelszaken van:

J^B^ Crosfield Chemie B.V.
£■ Postbus 1, 6245 ZG Eijsden
~ü^ Ir. Rocourstraat 28,6245 AD Eijsden.

: 1
I ; ; '

Steenhouwerij
pljT^ Moonen-Wanders b.v

7J* V\ ff Wijngaardsweg 10, 6412 PJ Heerlen

t Ir-y \V j Wij zijn een modern
/\\Ad\ L-~Aj»J natuursteenverwerkingsbedrijf dat natuursteen

levert voor de Europese markt. Voor onze
produktie-unit zoeken wij medewerkers die aan
de volgende eisen voldoen:

LBO/MBO-opleiding;
leeftijd 18 tot 30 jaar;
zager en of polijster;
bereid zijn een interne opleiding te volgen.

Wij selecteren samen met het Gewestelijk Arbeidsbureau voor de
Oostelijke Mijnstreek te Heerlen.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch voor 5 mei as. aan dhr. W.
Wijnands, kamer 211, tel. 045-714845, toestel 269

■ff"" 4'"&

Arbeids Bureau
ÜMIDitUMQ tH ItHOilM

_^_T
Vegro is een dynamische en toonaangevende groothandel in de
verwarmings- en sanitairbranche, met landelijk gerichte activiteiten
vanuit 9 vestigingen, met het hoofdkantoor te Alkmaar.
Vegro is een zelfstandig en financieel sterk bedrijf met ruim 200
medewerk(st)ers.
Voor onze sanitairtoonzaal in de vestiging Heerlen, zoeken wij voor
20 uur per week een

■ showroomverkoopster
De werktijd is op maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, met
mogelijke uitloop naar 40 uur per week.
De werkzaamheden bestaan uit het op vakkundige wijze ontvangen
en adviseren van de ons bezoekende relaties op de showroom.
Tot het takenpakket behoren ook het uitwerken van offertes, het
assistentie verlenen bij de balie en telefonische verkoop en het
up-to-date houden van de showroomopstellingen.
Wij vragen:
Voor deze verantwoordelijke en afwisselende functie zoeken wij een
representatieve en enthousiaste medewerkster, met minimaal
MAVO-opleiding, die niet ouder is dan ca. 35 jaar.
Verkoopervaring, bij voorkeur in de sanitairbranche, alsmede een
uitgesproken commerciële instelling zijn vereist.
Wij bieden:
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een gratificatie, een winstdelingsspaarregeling, een
studiekostenregeling en andere interessantefaciliteiten.
Belangstelling:
Voor eventuele nadere inlichtingen over deze functie, kunt u contact
opnemen met de heer F.A.M. Hendrikx, vestigingsleider Eindhoven
en Heerlen, tel. 040-516915.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Groothandel Vegro B.
V., postbus 37, 1800 AA Alkmaar, t.a.v. de heer S. Miedema, ~iafdeling personeelszaken.

groothandel in verwarming en sanitair a
I korte vnnrip.ktraat ?-1(l /1811 au alkmaar / (177-19?''



Profiel van de eerste moord
Plaats en tijd: 24 september 1952 in het huis van de dader in Berkel
(ZH).
Slachtoffer: de 30-jarige echtgenote van dokter 0., moeder van zijn
drie kinderen.
Dader: Johannes Franciscus Albertus Marinus 0., geboren30 okto-
ber 1916, huisarts in Berkel-Rodenrijs (ZH).
Motief: Haat van de dader jegenszijn schoonmoederen zijn vrouw.
Het huwelijk staat bovendien de verhouding in de weg tussen de
dokter en de 20-jarige Nellie, het voormalige dienstmeisje van het
gezin.
Afloop: Na een zeer geruchtmakend en bewogen proces wordt O.
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij houdt vol onschul-
dig te zijn. .Je leeft

maar
twee
keer

Plaats en tijd: 5 februari 1958, in de strafgevangenis van Leeuwar-
den.
Slachtoffer: De wegens gifmoord op zijn vrouw tot levenslang ver-
oordeelde Arie Lodder.
Dader: dezelfde dokter O.
Motief: Een zeer ingewikkeld plan van O. moet het laten lijken als-
of Lodder ook mevrouw O. heeft vergiftigd. Om dat te doen slagen,
moet Lodder in de gevangenis komen te overlijden.
Afloop: Ook nu ontkent O. aanvankelijk bij hoog en bij laag. Hij
krijgt voor de tweede maal levenslang. In 1962 wordt het vonnis in
hoger beroep bekrachtigd.

Profiel van de tweede moord

In de bioscopen is in de jaren vijftig
een pauzereclame te zien: In de
Film Van Uw Leven Speelt God De
Hoofdrol - wie zou de regisseur dan
zijn? Een regisseur is er zeker verlo-
ren gegaan in deze arts. Maar de
werkelijkheid steekt anders in el-
kaar, minder logisch dan in O.'s
scenario het geval is.

■fpkter O. Het zou de naam kunnen
'Jn van een griezelige schurk uit

?en James Bond-verhaal. Want ook
111 dit geval geldt: You only live twi-- je leeft maar twee keer. De Ber-
e'se arts is tot dusver de enige in de

Beschiedenis van de Nederlandse
'echtspraak die tweemaal tot le-
Venslang is veroordeeld. Het lijkt
et zon onmogelijke straf als de
°nnissen van 130 jaar gevangenisn langer, die in de Verenigde Sta-

len wel eens worden uitgesproken.
Maar het geval van dokter O. is nog

ccleel onwaarschijnlijker: hij kreeg
I de tweedekeer levenslange ge-
I slgenisstraf, terwijl hij al tot le-

elslang was veroordeeld en in de
zat.

|t' is geboren in Nederlandsch-In-
'"', waar zijn vader beroepsmilitair
Ias in het Koninklijk Neder-andsch-Indisch Leger. Als zovelen
*a.at hij naar het moederland voor
'Jn studie. Hij is intelligent en kan

Boed leren, in 1947 studeert hij af
?'s arts en trouwt met de zes jaar
!°ngere leraarsdochter Arnolda
'Nol') van Eyl. Van het begin af
Qtert het niet tussen de schoonfa-

milie en de jonge arts. Zijn schoon-
moeder is zelfs woedend als haarpenter kort na het huwelijk al in
Afwachting raakt. Is O. niet katho-
'®k genoeg, of is het zijn Indische
'komst die de familie niet zint?

Uiteindelijk, anderhalf jaar na de
dood van zijn vrouw, staat O. voor
zijn rechters. Er volgen acht dagen,
tijdens welke de zaak eerder op een
veldslag tussen verdediger mr Huy-
gens en president mr Veldman gaat
lijken dan op een proces tegen dok-
ter O.

De verdediging probeert van meet
af aan een bres te slaan in de bewijs-
voering, wat mogelijk wordt ge-
maakt door het halsstarrige ontken-
nen van de verdachte. Onwillekeu-
rig komt de vraag naar voren: ge-
looft mr Huygens werkelijk in de
onschuld van zijn cliënt? Het is zel-
den voorgekomen dat de verdedi-
ging eigen getuige-deskundigen laat
opdraven. Hier gebeurt het, en het
zijn niet de eersten de besten. Dok-
ter William Bentley Purchase, de
officiële lijkschouwer van het Lon-
dense St. Pancrasziekenhuis en een
ster op zijn gebied, komt verklaren
dat de doodsoorzaak niet beslist
cyaankali hoeft te zijn en er wordt
uitputtend geredetwist over de al
dan niet mogelijke aanwezigheid
van een hersentumor.

Van meet af aan is de sfeer gespan-
nen en op de zevende dag van het
proces komt het tot een uitbarsting
tussen verdediging en rechters. La-
chende derde is natuurlijk O. Dan
is er nog de getuige-deskundige
prof. Carp, die het psychiatrisch
rapport heeft opgesteld en later ge-
deeltelijk op zijn conclusie, volledi-
ge toerekeningsvatbaarheid, terug-
komt.
Nederland, gebukt onder het verlies
van de idealen uit de dagen vlak na
de bevrijding, het grauwe leven van
de jaren vijftig en de voortdurend
zwaarder wordende druk van de
Koude Oorlog, smult van de recht-
bankverslagen, die bijna paginavul-
lend worden.
Eind 1954 wordt alles in hoger be-
roep nog eens dunnetjes overge-
daan, inclusief lugubere details als
de vraag: Wat is er gebeurd met de
hersenen van het slachtoffer? Ant-
woord: weggegooid.

Ten slotte helpt het O. allemaal
niet. Hij krijgt ook in hoger beroep
levenslang. „Het hof heeft een on-
schuldige veroordeeld!" roept hij in
zijn laatste woord pathetisch uit.

Gevechten

De moord

b
7.r Worden drie kinderen geboren,
'e vader O. volgens latere getuigen,u* en liefdeloos behandelt. Het
lelijk glijdt al snel naar de af-
fQnd. Helemaal als in 1951 het 20-
Jahge dienstmeisje Nellie ten tonele,efschijnt. Als mevrouw O. metaar kinderen uit logeren is bij haar,üders, begint haar man een ver-
ding met Nellie. Pas in 1952
?*ru mevrouw O. daarachter. Ze
'I als goed katholiek absoluut niet

Nellie moet de deur uit.
voelt zich het slachtoffer van

en echtgenote, hij
11 tussen twee vuren.

bruari 1958 's morgens dood in zijn
cel gevonden.
Meteen maakt dokter O. zijn eerste
fout: als de gevangenbewaarder
O.'s cel openmaakt, die naast die
van Lodder is, vraagt de dokter op-
gewonden: „Wat is er met Lodder
aan de hand?" Maar hij kan onmo-
gelijk weten dat er iets met Lodder
is.

In de celvan Lodder wordt een fles-
je gevonden met cyaankali. Tevens*'
ontvangt de directeur van de gevan-
genis een brief van Lodder, waarin "
deze na zes jaar ineens bekent in-
dertijd als patiënt van O. een ver- |
houding te hebben gehad met diens-
vrouw. Toen ze in verwachting
raakte, had hij haar vergiftigd, door"
haar wijs te maken dat een kleine "hoeveelheid cyaankali de zwanger-1
schap wel zou afbreken, maar in
werkelijkheid om van haar af te
zijn. Eenzelfde brief heeft dokter '."
O. in zijn bezit. Lodder schrijft
daarin dat hij begrepen heeft hoe de j
vork in de steel zit en dat hij gepro--
beerd heeft O. te doden met gif,
maar dat hij inziet dat alles verloren^
is en daarom maar zelfmoord
pleegt.

Zoals bij succesfilms wel meer voor-»
komt, is het tweede deel veel min- *
der. Geen zinnig mens zou dit rare,
complexe verhaal ook maar in de
verste verte geloven. Het is ook al
te gemakkelijk te ontzenuwen.
Toch volgt er een proces in deze
moordzaak van de eeuw, de eerste
waarbij het niet nodig is de dader in
verzekerde bewaring te stellen.
Men neemt er de tijd voor. Tot in
mei 1962. Dan wordt de Berkelse
arts voor de tweede maal in hoger
beroep veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf, hoe ongerijmd die
straf voor een levenslang veroor-
deelde ook mag zijn.
Een vreemde man, deze dokter met
zijn IQ van 128, die eerst een moord
pleegt om zich van zijn huwelijk te
bevrijden, maar in plaats van de
vrijheid levenslange gevangenis-
straf krijgt, waaruit hij denkt te
kunnen ontsnappen door nog een
moord te plegen zodat hij nog een
keer tot levenslang wordt veroor-
deeld. Wat zegt een intelligentie-
quotiënt? In beide gevallen mislukt
het plan van O. Afgezien van more-
le aspecten is hij twee keer bezig op
een manier die van weinig werke-
lijkheidszin getuigt.

Spel opgevoerd?
Achteraf gezien kan men zich afvra-
gen wat de term toerekeningsvat-
baar eigenlijk inhoudt. Een kille
moordenaar, die met een niets ont-
ziende precisie bezig is zijn vrouw
uit de weg te ruimen, gaat die zo ver
dat hij bewust een spel opvoert,
compleet met echte tranen of heb-
ben we hier te maken met een ge-
spleten persoonlijkheid die ver-
strikt is geraakt in eigen gedachten-
spinsels?
De waarheid is misschien dat ook
normale mensen gek en gevaarlijk
kunnen zijn.

lennaert nijgh

In 1952 is mevrouw weer ziek. Vol-
gens het door haar man bedachte
scenario wordt hij binnenkort de
jonge weduwnaar voor wiens gezin
Nellie zal komen zorgen. Hij heeft
haar ten huwelijk gevraagd en zij
heeft jagezegd, ze herhaalt dat zelfs
tijdens hun laatste samenzijn. Dok-
ter O. vertelt begin september aan
de burgemeester van Berkel-Ro-
denrijs dat zijn vrouw de avond te-
voren de laatste sacramenten heeft
ontvangen. Letterlijk zegt hij dat ze
'bediend' is, zoals dat heet. De bur-
gemeester spreekt later de kapelaan
en heeft het over mevrouw 0. De
kapelaan weet echter van niets.

/*evrouw O. is vaak ziek. In de loopan 1952 wordt dat erger en haar
j?an laat haar opnemen in het St.
Janciscus-Gasthuis jn Rotterdam.j/J is bang dat ze aan een hersentu-
?or lijdt, zegt O. Maar de artsen in
j*°tterdamkunnen niets vinden. De'achten zijn vermoeidheid, hoofd-
(ln en haaruitval. Ook zou ze aan
j°evallen lijden, volgens dokter O.;n Rotterdam blijkt daar evenmin'et* van.

JJ het dorp vertelt O. aan wie het
aar horen wil dat het met zijn

/«uw afloopt. Hij huilt er zelfs bij.
snmjddels dient hij zijn vrouw waar-
nCn'Jnlijk met enige regelmaat arse-

toe, maar in een hoeveelheid
Je niet direct fatale gevolgen heeft.
> a arschijnlijk dient het om de
l ekte' van zijn vrouw te veroorza-

n, die deel uitmaakt van het
(j.°.ordplan. Aangezien O. altijd is
c,'JVen ontkennen, berusten con-

üsies als deze op vermoedens.

Voortdurend speelt O. de rol van
de ontroostbare man wiens vrouw
op sterven ligt. In feite is dat ook
zo: de dokter heeft op 23 september
cyaankali besteld voor een bepaald
urine-onderzoek, hoewel daar kant
en klare preparaten voor in de han-
del zijn. De bestelling valt op; hij
wordt door de fabriek in Rotterdam
zelfs teruggebeld om te horen of het
geen vergissing is.

september onderzoekt prof. Steen-
houwer opverzoek van de autoritei-
ten het lichaam van mevrouw O. op
sporen van gif en zij vindt in de
maaginhoud 6,7 milligram blauw-
zuur. Dokter O. wordt gearres-
teerd.
Vrijwel meteen komt er een aantal
rare zaken boven water: er is ge-
knoeid met het gifkastje in de huisa-
potheek, zowel met de cyaankali als
met een aantal flessen tonicum. En
een aantal drankjes blijkt zowel ar-
senicum als cyaankali te bevatten.
Dat diende om de zelfmoord-theo-
rie te onderbouwen, die O. in een
later stadium te berde zal brengen.
Eerst houdt hij het op een per onge-
luk vergiftigde partij tonicum, maar
hij maakt fouten: er is er al een fles
tonicum afgeleverd aan een patiën-
te en die is niet vergiftigd. O. be-
schuldigt zelfs zijn.schoonmoeder
van de moord, maar het haalt niets
uit. Daarna vervalt de verdachte in
een nors stilzwijgen. Hij ontwaakt
pas uit zijn apathische houding als
er een nieuwe verdediger ten tonele
verschijnt: mr Huygens. Dan komt
hij ook met de zelfmoord-theorie
op de proppen. Mr Huygens vraagt
zelfs ontslag van rechtsvervolging
aan, maar datweigert de rechtbank.

Op woensdagmiddag geeft dokter
O. zijn vrouw een poeder, volgens
hem een kinine-preparaat dat de
Rotterdamse arts Ten Berg heeft
voorgeschreven om de eetlust op te
wekken. Mevrouw O. klaagt dat het
erg bitter is en haar man zegt dat hij
er 's avonds wat suikerbij zal doen.
Na het eten zijn ze met zn vijven:
ook de moeder van dokter O. is er,
en een dienstmeisje. Ze spelen een
spelletje halma; mevrouw O. is heel
opgewekt en vrolijk. Om acht uur
krijgt ze haar medicijn weer, dat
haar man klaarmaakt in de keuken.

„Wat vies, wat zoet!" roept ze, „Je
weet dat ik niet van zoet hou!" Even
later moet ze overgeven en raakt
vrijwel meteen bewusteloos.

„Nol, wat doe je nou, je laat mij
toch niet alleen met de kinderen!" is
de reactie van O. Zijn schoonmoe-
der stelt voor een andere arts te
waarschuwen, maar O. zegt dat het
daar toch te laatvoor is. Na een uur
geeft hij zijn vrouw een injectie. Na
twee uur wordt de pastoor gewaar-
schuwd voor de laatste sacramen-
ten. Als zijn vrouw dood is, zegt de
dokter: „Ik bèn blij dat we samen
voor haar gezorgd hebben."
Er moet al argwaan in de familie
hebben bestaan. De volgende dag
zegt een zuster van het slachtoffer
tegen haar moeder dat ze aangifte
moet doen. Inmiddels zorgt een col-
lega van O. voor de overlijdensakte
en vult op diens gezag als doodsoor-
zaak 'hersentumor' in.

Maat een andere arts, blijkbaar
door iemand gewaarschuwd, slaat
alarm en het lichaam wordt in be-
slag genomen. Zaterdagochtend 27

Bronnen: ''Moordenaarswerk ', door mr.
Hans van Straten. Arbeiderspers, 1964.
Jaargangen Haarlems Dagblad, Wereld-
kroniek e.a.

? verhouding met Nellie wordt in--o'ddelsls voortgezet. Het lijkt een
S| dinair geval van overspel dat ten
j !te uitloopt op moord, maar hoe
iin mogenJ'' Dj een man die zo
t u e"'gent is als deze arts? Een ge-
te'6e-deskundige in de zaak zal la-
j de affaire-Nellie afdoen als iets

1 nauwelijks een rol heeft ge-
beld bij dokter O.

Het vervolg
Het kan niet ontkend worden dat
O. over de gave moet hebben be-
schikt om mensen naar zijn hand te
zetten. Hij weet in de jarendie vol-
gen op zijn veroordeling iedereen
aan het werk te krijgen, bezeten als
hij is van revisie van de zaak, iets
dat bij meer langgestraften voor-
komt. In de gevangenis van Leeu-
warden sluit hij vriendschap met
iemand die veel met hem gemeen
heeft: Arie Lodder. Deze had ook
zijn vrouw vergiftigd en was ook
door dik en dun blijven ontkennen
Lodder is ook tot levenslang ver-
oordeeld. Lodder wordt op 5 fe-

worden... je hoeft niet bang te zijn
dat jij verdacht zult worden..."

Deze in drukletters geschreven
brief komt volgens de verdachte uit
een mapje met foto's van zijn kin-
deren. Hij heeft het gevonden bij
het opruimen van zijn cel in het huis
van bewaring. Direct daarna duikt
nog een briefje op, dat gevonden
wordt in de portefeuille van 0., die
hij bij zijn internering had moeten
afgeven. Hoewel het bedrog er dui-
mendik bovenop ligt, houdt deze
kwestie de behandeling van de zaak
een hele tijd tegen. Ten slotte ver-
klaren vier handschriftdeskundigen
in januari 1954 dat de briefjes vals
zijn.

De justitie, tot het uiterste getergd,
zorgt op 28 januari 1954 voor nog
een unicum in de rechtspraak: mr
Huygens wordt gearresteerd, men
verdenkt hem van het 'fabriceren'
van het materiaal en hij zit een
maand lang vast op het politiebu-
reau van Wassenaar. Ook een broer
van O. wordt nog vastgehouden,
maar er is niets te bewijzen. Hoe O.
aan de briefjes komt is een raadsel,
maar hij bezit het talent om mensen
te manipuleren en is ook in gevan-
genschap in staat iedereen voor
hem aan het werk te zetten en tot
nog veel meer dan iemand ooit voor
mogelijk houdt, zoals later zal blij-
ken.
Het is weer een op het eerste ge-
zicht geniale vondst van dokter O.
om met het briefje tevens het verge-
lijkingsmateriaal te leveren. Pech
heeft hij ook hier weer bij: de re-
cherche beschikt over een huis-
houdboekje van mevrouw O. waar
toevallig een stuk blokschrift van
haar hand in staat.

„Lieve John. Als je deze brief leest,
die ik zal verbergen op een plaats
waar jij alleen hem kunt vinden en
die je dus te zijner tijd in handen zal
komen, zul je begrijpen dat ik suïci-
de heb gepleegd. Het is niet om jou
of de kinderen of om wie ook, maar
ik voel me zo ellendig, een wrak, ik
weet dat ik toch nooit beter kan "

Briefjes-drama
Dokter O. moet alles goed over-
dacht hebben. Hij komt tot het gru-
welijke besluit om zijn vrouw te
vermoorden waar haar moeder bij
is.

Maandagmiddag 22 september belt
O. zijn schoonmoeder op en vraagt
haar of zij in verband met de ziekte
van haar dochter wil komen helpen.
Mevrouw Van Eyl is er de volgende
dag. Haar dochter lijkt niet zo erg
ziek, ze is zelfs tamelijk' opgewekt.
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Sjeng I
einde van

Onderkoning en
straatvechter

Vier eeuwen ’gouverneur’

Als jongeman van achttien
jaar verliet hij Limburg om
te gaan studeren in Nijme-
gen. Hij werd uiteindelijk

doctor en hoogleraar in de psycho-
logie, verbleef enkele jaren in de
Verenigde Staten en werd nadien
geroepen in Den Haag de Weten-
schappelijke Raad voor het rege-
ringsbeleid van de grond te tillen.
Zesentwintig jaar na zijn vertrek
keerde hij terug naar Limburg om
daar bijna dertien jaar'lang het
ambt van commissaris der koningin
te bekleden. In die periode drukte
dr Sjeng Kremers een sterk per-
soonlijk stempel op de wederop-
standing van zijn in het slop geraak-
te geboorteprovincie. Over enkele
weken rijdt opnieuw de verhuiswa-
gen bij hem voor. Terug naar de
Randstad, waar hij nog een reeks
van jaren werkzaam hoopt te zijn in
de beleggingswereld. „Zeven jaar
de woestijn in en daarna terug naar
het Beloofde Land..." kondigt hij
aan tijdens een afscheidsinterview.
Knipoog en bulderende lach moe-
ten de geloofwaardigheid van deze
woorden versterken. Of dienen zij
juist om af te zwakken? Bij Kre-
mers weet je het maar nooit!

Nog voordat hij tussen Weert en
Budel het bronsgroen eikehout ach-
ter zich zal zien wegschemeren,
voelt de scheidende gouverneur al
iets van spijt opkomen. Op 1 juli
namelijk moet hij verstek laten
gaan op de voorste rij van het Oud
Limburgs Schuttersfeest. „Notabe-
ne in Landgraaf, waar ik ben gebo-
ren. Daar had ik me toch een mooie
buut kunnen geven, hihihihi..."
Onversneden Limburgs in Alge-
meen-Nederlandse toonzetting.
Sjeng Kremers waakt er echter voor
geen enkele zin volledig 'in het plat'uit te spreken. Dat vermeed hij al
toen Limburgse journalisten hem in
Wassenaar kwamen opzoeken op
de dag van zijn benoeming in Lim-
burg. Dat was 10 juni 1977. Na die
dag hoopten velen in Limburg hem
te mogen begroeten als 'eine vaan
us'. Als zodanig heeft Sjeng Kre-

Staatshoofd
Zonder een vraag in die richting af
te wachten, trekt hij op eigen initia-
tief de lijn door naar burgemees-
tersbenoemingen. „Vraagt een ge-
meenteraad om een Limburgse bur-
gemeester dan krijgen ze die wan-
neer een geschikte kandidaat voor-
handen is. Is die er niet, 'dan komt
er een burgemeester van elders. Zo
simpel is dat. Van inteelt moet ik
niets hebben!"

Reeds vanaf de zestiende eeuw is Limburg, de hoofdstad van deze pro-
vincie in het bijzonder, vertrouwd met de naam en aanspreektitel 'gou:
verneur'. In eerste instantie fungeerde als zodanig de hoogst aanwezige
militaire autoriteit. Gilles de Barlaymont opende in 1567 de rij. Laatste
Spaanse gouverneur was Claude de Lannoy, heer van La Motterie, die
in 1616 als eerste een aan de Bouillonstraat verrezen 'gouvernementsho-
tel' betrok. Eerste provincie-gouverneur werd in 1815 Charles de
Brouckère. In 1850 werd de titel commissaris der koningin ingevoerd,
maar Limburg, Maastricht voorop, bleef spreken van gouverneur en
gouvernement. Tot de dag van vandaag stemt het provinciaal bestuur
daar cordiaal mee in, getuige de tekst op naambord en de vermelding in
openbare publikaties.

Sjeng Kremers gaat er prat op not"
te hebben gesolliciteerd. Nietten^11
bekleedde hij tot nog toe funktté5

die elk een strenge selectieprocedü'
re zouden rechtvaardigen. Nimmef
ook is hij teruggedeinsd vooreej1hem volkomen onbekend werkveld-
Exacte wetenschapsbeoefening vef'
ruilde hij voor een post als kabinet5'
adviseur en pionieren in de zuide'
lijkste provincie geeft hij nu, na b?
haald succes, prijs voor een dure di'
rectiestoel in de ondernemerswe'
reld. Zelf vindt de bijna 57-jarige
doctor dat allerminst vreemd of bc'
vreemdend. „Het klinkt als een cjK
ché, maar elke stap in mijn leve"
beschouw ik aks een nieuwe uitda'
ging. Menige stap mag dan de i"'
druk hebben gewekt een totaal afl'
dere te zijn, vaak bleken eerder op'
gedane ervaringen mij bijzone
goed van pas te komen. Robecö'
waarbij ik nu in dienst treed, is cc"
internationaal opererende beleg'
gingsmaatschappij met uiteenl0'
pende disciplines. Ik zal daar geen
huizen hoeven te verkopen, da3f
zijn anderen voor. Wel wordt va* 1

mij verwacht dat ik leiding zal ge'
ven aan bestuurlijke processen-
Voila: dat wijkt ten principale niet
af van hetgeen ik de afgelopen jare"
heb gedaan.

Een bijzondere wens voor zijn op'
volger in het Gouvernement?
„Tien jaar op de ingeslagen *&
doorgaan, met het accent opkwal
teit!"

En voor Limburg?
„Dat het deze provincie goed moge
gaan. En dat ze zich niet de kaas
van het brood laat eten!! "
Limburg zal Kremers gaan misse?'
Zijn glimlach en schaterlach. ZiJf!
wijsheid en eigenwijsheid! "1J
neemt het mee naar Rotterdam- "■

vservé overho*

hadden, was de overheidsorganisa-
tie. Ik geloof dat ze jaren geleden
wel 23 ministeries kenden. Welnu,
op zeker moment wilden ze orde op
zaken stellen en hadden ze iemand
nodig met ervaring op dezelfde klei-
ne bestuursschaal. Via het instituut
in Maastricht kwam de uitnodiging
bij mij terecht en toen geschied-
de...." Het klinkt zó aannemelijk,
zó eervol zelfs, dat kritiek en af-
gunst, zo al aanwezig, volledig moe-
ten wijken.
Limburg zal zich de nodige gehar-
naste uitspraken van gouverneur
Kremers blijven herinneren. Nau-
welijks een jaar in funktie zei hij
onomwonden in een interview dat
„sommigen hier een schop onder de
broek verdienen" en „dat het uit
moet zijn met dat gelazer". Bittere
ernst of een psychologisch trekje
van iemand die zijn pappenheimers
meent te kennen? „Het was bittere
ernst", bevestigt dr Kremers. Om

pleegd. Een hoop ambtenaren heb-
ben een schop onder de kont gekre-
gen", staat ergens als citaat uit zijn
mond afgedrukt. Met enige wrevel
herinnert hij zich dat de journalist
in kwestie zijn uitspraak niet geheel
juist heeft weergegeven. Toch gaat
hij het aangesneden onderwerp niet
uit de weg. Hij geeft toe dat tiental-
len ambtenaren de afgelopen jaren
voortijdig de deur van het gouver-
nement achter zich hebben dichtge-
slagen. „Ik hoop dat ieder van hen
dat een gelukkige keus heeft gevon-
den. Te oordelen naar het aantal
keren dat ik ze hier terugzie, geloof
ik dat ook wel. Wij hebben behoef-
te aan een betrekkelijk klein maar
alert reagerend ambtelijk apparaat.
De beste man op de juiste plaats.
Waar die vandaan komt, doet voor
mij weinig terzake. Bij gelijkwaar-
digheid hadden Limburgers overi-
gens altijd een streepje voor bij mij.
Voor het overige houd ik niet zo
van dorpse benepenheid. Vraagte-
kens zet ik bij de bij na-traditie dat
iemand op zijn 25ste het gouverne-
ment binnenstapt en dat op zijn
65ste verlaat, het liefst nog vanuit
dezelfde afdeling. Ik propageer dat
niet. Ik houd van doorstroming. Be-
weging in het ambtelijk apparaat zie
ik als een voordeel".

saris zijn relatie tot de koningin ef'
varen? „Als uiterst plezierig. Ik kall
niet in details treden, maar vaak
was het indrukwekkend te ervaren
hoezeer hare majesteit van het v/f
en wee in ons land op de hoogte is'
Over bepaalde zaken in Limburg
wist ze vaak evenveel als ik...."

daaraan geen enkele twijfel te laten
bestaan, schakelt hij over van glim-
lach naar strakke blik, beide han-
den in torenformatie gespitst naar
de lippen. „Zelf ben ik iemand van
hard werken en je plicht doen. Als
een halve provincie zit te jammeren- en dat was tot op zekere hoogte
misschien niet helemaal ten onrech-
te - dan vraag je toch: wat hebben
jullie zelf gedaan? In die jaren was
Limburg te zeer afwachtend en be-
reid verantwoordelijkheid af te
schuiven naar kabinet, buurman of
hierboven. Fel heb ik me daar tegen
verzet en ik beschouw het nu als
mijn grootste succes er in te zijn gej

slaagd defaitisme te doen verkeren
in het kunnen aantonen dat de door
mij gepredikte aanpak tot resultaat
kan leiden!"
Gouverneur Kremers spitste zijn
belerende schop-theorie later toe
op ambtenaren van de provincie.
„Er is een fors intern apostolaat ge-

ring dat een zachtaardige zuiderling
ook spijkerhard kon zijn. Het is
ooit gebeurd dat we tot laat in de
avond zonder succes hadden onder-
handeld. Aan de overkant van de
tafel wilde men opbreken, maar
daar stak ik een stokje voor. Heren,
zei ik, wij hebben onze slaapzakken
meegebracht, gaat ü die van u maar
halen...."

mers zich echter nimmer geprofi-
leerd. Het leek hem zelfs te storen
wanneer daarop werd gezinspeeld.
Bewust heeft hij die boot afgehou-
den. „Kijk, Limburg is een relatief
kleine gemeenschap waar heel wat
belangen in elkaar zijn verstren-
geld. Als commissaris dien je daar
boven te staan. Wil je het vertrou-
wen behouden, dan dien je afstand
te bewaren en er voor te waken niet
in die mengelmoes verstrikt te ra-
ken. Zorgen dat je nergens aan
wordt gekoppeld. Je moet zelfs de
schijn vermijden. De rol zoals ik die
heb moeten spelen, was voor mij-
zelf het minst aantrekkelijk. Terwijl
ik mij notabene het vleesgeworden
symbool van Limburg voelde
Ik heb mij altijd bewust in die crea-
tie opgesteld, vooral in Den Haag.
Het was mijn handelsmerk..."
Daarin zal dezachte G ongetwijfeld
een welluidende dominant zijn ge-
weest. En de voornaam Sjeng kan
het imago van 'zo apart' en 'zo he-
lemaal anders' alleen maar verder
versterkt hebben.

In de residentie was de nieuwe gou-
verneur van Limburg geen onbe-
kende. In de schaduw van het Bin-
nenhof immers had hij vijf jaar lang
de Wetenschappelijke Raad voor
het regeringsbeleid gemend. Be-
stuurlijk Den Haag heeft hem in die
periode leren kennen als een uiterst
beminnelijk mens, goedlachs, ple-
zierig in de omgang en onderhou-
dend in de conversatie. Was het wel
dezelfde Kremers die na 1977 met
wekelijkse regelmaat in het rege-
ringscentrum terugkeerde? Keihard
in het onderhandelen, onverzette-
lijk, niet zelden ronduit lastig.
'Straatvechter uit het zuiden' ging
men hem zelfs noemen. Een beledi-
ging? „Allerminst", verzekert de
thans scheidende gouverneur.
„Wanneer dat nodig was, kon ik in-
derdaad als een straatvechter voor
de Limburgse zaak opkomen. In het
begin was het voor menigeen in
Den Haag een shockerende erva-

Slaapzakken

Onderkoning
Nog méér predikaten kreeg hij toe-
gedacht. 'Kroonprins van het CDA'
bijvoorbeeld. Kremers: „Dat was
inderdaad zo. Ten tijde van mijn
vriend Van Agt werd ik bij het
CDA achter de hand gehouden
voor-het-geval-dat. In 1971 werd ik
voor de eerste maal gepolst voor
een ministerspost. Lang heb ik toen
getwijfeld. Uiteindelijk heb ik ech-
ter op volstrekt zakelijke gronden
voor de eer bedankt. Ér bleek geen
bereidheid te bestaan een gat in de
begroting te dichten en daarom be-
gon ik er maar niet aan. Nadien ben
ik bij elke formatie aangezocht.
Met uitzondering van de laatste.
Toen wisten ze dat ik er niet langer
voor was te porren. Ik had mijn
woord aan Limburg gegeven en wil-
de uiteindelijkresultaat zien van
mijn werk in deze provincie".
In het rijtje titels dat SjengKremers
in de loopvan de jaren op zijn naam
heeft gebracht, behoort ook die van
'onderkoning van Limburg. Hij
zegt in deze benaming een compli-
ment te beluisteren. Wie hem wenst
te betitelen als 'gouvernementele
wereldreiziger' ontmoet evenmin
tegenspraak. „U doelt zeker op
mijn reis naar de Fiji-eilanden? Met
die reis heb ik een dienst bewezen
aan het in Maastricht gevestigd in-
stituut voor ontwikkelingssamen-
werking. Dat werkt voor 66 zoge-
noemde ACP-landen: Afrika, de
Caribiën en de Pacific. De vierhon-
derd Fiji-eilanden vormen samen
het grootste land in de Pacific, al
tellen ze een bevolking diekleiner is
dan die van Limburg. Het grootste
probleem waarmee ze te kampen

Een enkeling blijkt echter niet ingenomen te zijn met de verbale uitzon-
deringspositie dieLimburg inneemt met de benamingvan provinciehuis
en commissaris der koningin. In een afscheidswoord aan gouverneur
Van Rooy schreef het toenmalig PPR-Statenlid Tine Jager-Van Lonk-
huyzen op 29 januari 1977: „Met u vertrekt de laatste gouverneur. Dat is
goed, immers gouverneur betekent landvoogd en Limburg heeft geen
landvoogd meer nodig. De oude aanspreektitel 'gouverneur' hoort bij
het verleden van generaliteitsland (en wingewest) en past niet bij een
volwaardig en strijdbaarLimburg. Limburg wacht nu op een commissa-
ris der koningin". Het werd evenwel GOUVERNEURKremers!

Een ander die bezwaar maakte tegen de term 'gouverneur' was in 1984
het Limburgse PvdA-Kamerlid Rein Hummel. Deze refereerde aan een
grondwetswijziging uit 1917 waarbij de titulatuur van gouverneur in het
vroegere hertogdom Limburg niet langer zou mogen worden gevoerd.
Minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken tilde daar echter minder
zwaar aan. Hij had er vrede mee dat in het spraakgebruik, naast de offi-
ciële benaming 'commissaris der koningin', ook de naam 'gouverneur'
wordt gebruikt. „Het is te beschouwen als een traditie zonder juridische
betekenis", oordeelde de bewindsman. Menige Limburger vond dat een
wijs oordeel!

Waaraan bewaart gouverneur Kre-
mers de plezierigste herinneringen?
Een onvermijdelijke vraag waarop
snel het antwoord volgt. „De beste
herinneringen bewaar ik aan de om-
gang met mensen. Mijn vrouw en ik
hebben altijd veel hartelijkheid on-
dervonden van de gewone burger,
vooral tijdens werkbezoeken".
Wat te zeggen van de manier waar-
op Limburgse autochtonen opzien
naar ambt en ambtsdrager? „Enige
wijding en achting moeten er zijn
wil het ambt op juistewijze geprak-
tiseerd kunnen worden".
Hoe heeft dr Kremers als commis-

Afwisseling

üatfeffiii " * ~ ,;-..' 530
vrijuit



Manager van
Limburg

emers,
intijdperk

bestuurderen die zo nodig dicht bij
de mensen moeten staan, daar zet
ik toch echt vraagtekens bij. Dat
heeft er toe geleid dat er dorpspo-
tentaten waren die mensen koeie-
neerden. Ik geloof dat het gemeen-
schapsleven in de heringedeelde
plaatsen geen nadelige gevolgen
heeft ondervonden van de herinde-
ling. Overigens zou het veel ver-
standiger zijn het laatste woord
over een herindeling bij de provin-
cie te leggen in plaats van bij de
Tweede Kamer."

meest gevoerd wordt, vindt Kre-
mers maar een vreemd vogeltje.
„Kijk de mijnenzijn toevallig wel in
het zuiden van de provincie geslo-
ten en niet in Venlo. Het ging om
het brood op de plank voor de men-
sen, dat was de hoofddoelstelling.
Het was nodig dat in het zuiden
maatregelen werden genomen, ook
al omdat daar de meeste mensen
wonen. Daar is veel geld in gaanzit-
ten, maar dat was nodig. Het noor-
den van de provincie is echter niet
vergeten, ook daarzijn wegen aan-
gelegd, bruggen gebouwd, in de
mate van de behoefte."

H ÊÊ et gouverneur Sjeng Kre-
IVI mers Sa Je net 'n discussie
IVIover de aanleg van de%! B Oost-westbaan bij Maas-

Airport. Want wie Kremers
V?' gebiedzou willen 'ompraten'
y met zeer verrassende ar-
Ifh ,1ten komen. Kremers zoekt in

niet naar mogelijkhe-
Itlj'.pt heeft hij lang geleden na-y* al gedaan. Hij vertelt hoe het
1^ 'Zegt wat er nog te gebeuren
itj.Voor hem staat vast dat bin-ltjc,'jf jaar vliegtuigen in oost-we-
L l,ng zullen opstijgen van
\ ent Airport. Hij is zozeer

u!§d van de noodzaak van
"'tbreiding en het feit dat de

K 5 beslissingen genomen wor-
hij die bewering met een

!Cle stelligheid op tafel legt, dat
t^ ' van zeer goede huize moet
I n wil je daar nog aan twijfe-

hier neerstrijken, zijn gebaat bij
een overheid die zijn woord houdt,
waar geen draai-konten bij zijn,
waar ze van op aan kunnen. Die ze-
kerheid is van erg groot belang en
zeker in een kwestie als bijvoor-
beeld het vliegveld, die zo lang
duurt. Ik zet mij met zon lange
adem voor deze zaak in, omdat de
ondernemers vertrouwen in mij
hebben."

En die rol van Kremers mag men
niet onderschatten. Het is waar dat
hij 'de tijd' mee heeft gehad, dat de
economie begon aan te trekken en
Limburg met het oog op 1992 een
betere positie kreeg op de Europese
landkaart, zodat er vanzelf meer
economische bedrijvigheid kwam.
Maar een zeer standvastig provin-
ciebestuur met aan het hoofd Sjeng
Kremers dat duidelijk het beleid
vaststelde en zich daaraan hield, is
toch een bestendige factor geweest.
„Toch is het niet allemaal vanzelf
gegaan in Limburg. Er is een goede
inspannig geleverd om die voor-
sprong op de rest van ons land te
krijgen. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de Rul en het effect dat van
zon instituut uitgaat."
Het roodborstje waarmee Jeu
Sprengers kwam aandraven op de
viering van het 12!/2-jarig jubileum
van Kremers, dat in heel Limburg
zingt maar in het zuiden wel het

Kremers hoeft niet lang na de te
denken als je hem vraagt naar een
teleurstelling in zijn carrière. „Ter-
worm," zegt hij prompt. „Limburg
moet het voor een deel hebben van
toerisme, vandaar ook dat ik Ther-
mae 2000 zo toejuich. Maar niet al-
leen dagjesmensen moeten getrok-
ken worden. Een thema-park, maar
dan echt iets bijzonders iets dat er-
uit springt, zou een fantastische at-
tractie zijn geweest. Waar moet je
zoiets doen? Niet in het Heuvel-
land, dat moet je ongerept laten,
maar aan de rand van een stedelijk
gebied zou kunnen. Terworm was
een perfecte locatie maar er moest
een zekere prijs voor betaald wor-
den: de natuur. In mijn ogen was
die prijs acceptabel zeker met het
oog op het werkgelegenheidsas-
pect. Alles bij elkaar denk ik dat het
goed was geweest als het thema-
park er gekomen zou zijn."

Het was met name de publieke opi-
nie die een groterol heeft gespeeld
in de kwestie Terworm. Er werden
demonstraties gehouden en er
kwam steeds meer weerstand tegen
zon grootschalig park. Heeft Kre-
mers zich iets aangetrokken van die
publieke opinie? „Nee," zegt hij re-
soluut, „ik laat me niet leiden door
de publieke opinie, dat is namelijk
een betrekkelijk gegeven. Ik houd
me vast aan de argumenten die voor
of tegen iets spreken. Ik ben ervan
overtuigd, dat als men op een rusti-

Terworm

ge manier had uitgelegd wat de be-
doeling was van het park, dat er
meer begrip voor zou zijn geweest.
De presentatie is dus kennelijk niet
erg goed geweest. Trouwens ik ben
laatst nog eens in Terworm geweest
en ik heb tevergeefs uitgezien naar
de duizenden natuurgenieters die
daar zouden vertoeven."

Kremers is geboren in Nieuwenha-
gen in de tegenwoordige gemeente
Landgraaf. Hij komt uit de Mijn-
streek en uiteraard ligt dat deel van
de provincie hem na aan het hart,
hoewel hij nooit enige voorkeur
heeft uitgesproken. Dat de werkge-
legenheid in de Mijnstreek nog niet
is teruggebracht tot op het landelijk
niveau steekt hem. „Er is dus nog
een keer een periode nodig van vier
jaarom met extra maatregelen de
werkgelegenheidIn die regio te sti-
muleren. Een extra PNL-periode
voor Oostelijk Zuid-Limburg. De
besprekingen daarover worden bin-
nenkort afgerond en nog voor mijn
vertrek zal daar - naar ik hoop -
duidelijkheid over zijn."

Pers
Kremers en de regionale pers, dat
boterde niet altijd even goed. In
een interview in het weekblad Else-
vier zegt hij: „Dat eeuwige gezeur
irriteerde mij. Ik bespeurde ook
vaak geestelijke luiheid. Vandaar
die versimpeling in voor of tegen,
waaraan regionale kranten nogal
eens lijden."
Dan maar het mes op tafel: wat
heeft Kremers met deze uitspraak
bedoeld? Hij zegt teleurgesteld te
zijn in de provinciale pers. „Niet zo-
zeer in personen, alswel in zijn tota-
liteit. In de vrijdag- en zaterdag-
krant zijn heel wat advertenties te
zien. Het gaat de krant economisch
prima, maar de krant verzuimt de
kwaliteit te verbeteren. Daar wordt
te weinig aan gedaan. Het werkelijk
analyseren van achtergronden mis
ik, de porté van bepaalde onder-
werpen komt niet over. De krant
moet kritisch zijn, maar de lezer

De gemeentelijke herindeling van
Zuid-Limburg op 1 januari 1982
noemt Kremers één van de beste
besluiten ooit genomen. „Door die
herindeling zijn er veel betere ver-
houdingen ontstaan tussen de ge-
meenten. Vijftien jaar geiteden zou
een samenwerkingsverband tussen
gemeenten in een gebied als bij-
voorbeeld de Oostelijke Mijnstreek
geleid hebben tot een Poolse land-
dag. Nu is er een goede samenwer-
king tussen de grotere gemeenten
(Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en
Brunssum) in dat gebied. Ook de
relatie van de gemeenten met de
provincie is sterk verbeterd en ver-
eenvoudigd. En spaar,me van al die

Herindeling

haar Belgische collega over het ge-
bruik van het luchtruim van onze
zuiderburen. De isolatiekosten
voor Zuid-Limburg zijn berekend
op 200 miljoen gulden. Het rijk be-
taalt 95 miljoen, de gebruikers van
Maastricht Airport 85 miljoen en de
provincie zelf heeft er 15 miljoen
voor over. Alles wijst erop dat Kre-
mers' plannen inderdaad uitge-
voerd worden.

Kremers gelooft heilig dat de aanleg
van de Oost-westbaan een goede
zaak is. „Het zou een gemiste kans
zijn als die baan er niet zou komen,
een verantwoord bestuurder mag
zon beslissing niet nalaten. De ont-
wikkeling in het luchtverkeer is dus-
danig dat een regio moet kunnen
beschikken over een goede luchtha-
ven." AlsKremers er niet in zou ge-
loven, wie dan wel? Kremers is er
voor, om er in te geloven.

Dat ondernemers voor Limburg
kiezen bij de vestiging van hun
nieuwe bedrijven vindt Kremers
bijzonder prettig. Limburg is vol-
gens hem klaar voor 1992 dank zij
de problemen in het verleden.
„Door de sluiting van de mijnen en
het feit dat de Perspectievennota is
uitgevoerd, heeft Limburg nu een
streepje voor. Er is veel geïnves-
teerd in de infra-structuur van deze
provincie en dat is voordelig als het
gaat om de keuze voor een bepaald
gebied voor de vestigingvan nieuwe
bedrijven. Limburg is daardoor
klaar om nu de grote sprong te ma-
ken naar een Europa zonder bin-
nengrenzen."

Voorgangers
Dr Kremers is de vierde gouverneur die na de tweede wereldoorlog in
Limburg op de commandobrug heeft gestaan. Hij zag zich op zijn vaar-
route geplaatst voor een volstrekt andere golfslag dan zijn voorgangers.
Ook de klippen die omzeild moesten-worden, waren van andere aard en
diepgang. Deze onderlinge verschillen komen het duidelijkst tot uit-
drukking in de wensen waarmee de voorgangers van dr Kremers hun
gouvernementeel scheepsjournaal afsloten.

Mr dr Ch. van Rooy, gouverneur van 1 januari 1964 tot 1 februari 1977,
liet bij zijn afscheid neerschrijven: „Dat het dit gewest goed moge gaan,
vooral in het beheren en uitdragen van zijn geestelijke rijkdom. Laat
Limburg zich blijven manifesteren als een eenheid. Dat schept macht en
bevordert resultaten. Het bewijs is geleverd bij het binnenhalen van de
universiteit".

Voorganger van dr Van Rooy was mr dr F. Houben, die per 1 januari
1947 het gouverneurschap had overgenomen van mr dr W. van Sons-
beeck. Zijn afscheidswens luidde: „Dat zo spoedig mogelijk in Limburg
een totale oplossing van het woningprobleem mag worden bereikt. Het
provinciebestuur zou de schrijnende woningnood graag krachtiger heb-
ben aangepakt doch de mogelijkheden om dit te verwezenlijken, zijn
ons helaas onthouden".

b^. Valreep van zijn carrière als
k lssaris der koningin in Lim-
L eeft hij de principiële toezeg-
h. an de ministerraad gerkegen,
W Oost-westbaan er komt.
(t), enkele weken scheiden ons
t(|r et moment dat Kremers de
Vlan z'Jn r'ante kamer aan de
V van net provinciehuis

t
r *'ch dichttrekt. Kremers
a'tijd met grote stelligheid be-

dat de Oost-westbaan aan-
V. Zal worden, ondanks tegen-
\ j^gen van alle mogelijke kan-
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\ b'neu Effect Rapportages en
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e'gen draaien wel bij nu het
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\ ,enkbrauwen van het lach-jee et denkniveau en zegt hij, in

enst: "Kijk het gaat natuurlijk
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de 'so'atie van de wonin-
ree dat kost no°guit een fractie
,\^n niiljard, beslist niet meer.
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6|) <j ürcien steeds geluidsarmer, op

V ur wordt dit een non-issue."i '&te\ 0 Ma'J-Weggen heeft toege-
Pnieuw te gaan praten met

Zeilen
Kremers kon veel voor Limburg
doen, omdat er PNL-gelden klaar
lagen, omdat er een helpende hand
geboden werd voor de initiatieven
die in de provincie ontplooid wer-
den. Hij had de wind in de zeilen.
„Ja, maar ik had die zeilen wel zelf
gehesen," buldert hij van het la-
chen. Maar hij is het - na uitgela-
chen te zijn - eens met de stelling
dat het niet uitsluitendaanKremers
heeft gelegen en het provinciebe-
stuur dat het goed gaat in Limburg.
„Nee, aan de rol van de overheid
moet niet te veel waarde worden ge-
hecht. Maar het kan wel net dat
ietsje meer zijn waardoor een be-
drijf zich hier vestigt. Er moet ze-
kerheid zijn, de ondernemers die
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moet zelf kunnen bepalen wat hij
van iets moet denken. Ik denk dat
de kranten veel meer in kwaliteit
'hadden moeten investeren, dat was
beter geweest."

Deze uitspraak van de gouveneur
zal menige journalist in Limburg uit
het hart gegrepen zijn. Over het be-
grip kwaliteit wordt in journalistiek
opzicht nu ook gesproken en nage-
dacht, terwijl daar eerder geen mo-
gelijkheden voor werden gegeven,
omdat de economische positie van
de kranten toen niet al te best was.

Overigens geldt de kwaliteits-wens
van Kremers niet alleen de Lim-
burgse pers. De man die aanstonds
deze provincie gaat verlaten ziet in
kwaliteitsverbetering namelijk een
belangrijk 'item' voor de toekomst
van Limburg. „In de dienstverle-
ning bijvoorbeeld, kan de sfeer en
de kwaliteit verbeterd worden.
Limburg is een vriendelijke provin-
cie, de bezoekers worden hier goed
"ontvangen, dat moet zo blijven en
eventueel zelfs verbeterd worden.
Ik kan me voorstellen dat er jaar-
lijks een dienstverleningsprijs
wordt toegekend. Kwaliteit afleve-
ren en dat gepaard laten gaan met
vriendelijkheid, dat is erg belang-
rijk."

Limburg zonder Kremers, dat is
moeilijk voorstelbaar. Toch gaat
het nu gebeuren. Limburg wenst
Kremers alle goeds toe in zijn nieu-
we job bij Robeco, zijn nieuwe
woonplaats ergens bij Rotterdam
(„ja, dat proberen we tenminste")
en zijn verdere leven. Het ligt niet
in de lijn der verwachtingen dat
Limburg zich zorgen moet maken
om Kremers. En andersom? „Ik
ben ervan overtuigd dat het Lim-
burg goed zal gaan," zegt hij ern-
stig.

wim dragstra
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interieur klinkers
binterieurbouw bv

is een toonaangevend producent en leverancier van winkelinrichtingssystemen
en projectmeubilair, w.o. wenskaarten- en papiermeubelen, balies en verkoop-
displays. Gespecialiseerd in boek- en kantoorboekhandel. Wij hebben 40 mede-
werkers in dienst en zijn gevestigd in Ulestraten. Binnen de produktie-afdeling
wordt zowel met moderne CNC-gestuurde machines, alsmede handmatig
gewerkt. In verband met de constante groei van ons bedrijf zoeken wij op korte
termijn kandidaten voor de functie van

U beschikt over een afgeronde opleidingLTS-Meubelmaker en bij voorkeur erva-
ring in een vergelijkbare functie. U bent in staat zelfstandig te werken. Kwaliteit
is voor u net zo belangrijk als het behalen van de gestelde produktietermijn.

U beschikt over ervaring met machinale houtbewerking, verwerking van spaan-
plaat en fineer. Kennis van moderne produktie-apparatuur. Opleiding LTS-
Houtbewerking.

De plaatsploeg is verantwoordelijk voor de correcte plaatsing van het interieur bij
de klant. Naast kennis van en ervaring met het plaatsen van interieurs vinden
wij een klantgerichte houding erg belangrijk. Plaatsing gebeurt in de Benelux,
gedeeltelijk Duitsland en Frankrijk. Het bezit van het groot rijbewijs, spreekvaar-
digheid van Duits en/of Frans strekt tot aanbeveling.
U dient rekening te houden met incidentele overnachtingen in hotel of motel.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO.

Telefonische inlichtingen desgewenst in te winnen bij het hoofd Produktie,
de heer Schepers, tel. 043-644242.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan-. Klinkers Interieurbouw bv,
Burg. Visschersstraat 141, 6235 EB Ulestraten.

Bejaardencentrum Olv. iAv^lvt iIS I I L4 .1 S
Willem Beekmanstraat 2 - 6271 CZ Gulpen - Telefoon 04450-1542
In het bejaardencentrum Dr. Ackenshuis te Gulpen met 134 bewoners
en circa 65 personeelsleden ontstaat op korte termijn een vacature
voor:

ZELFSTANDIG WERKEND INSTELLINGSKOK M/V
(100% dienstverband)
Functie-eisen:- diploma instellingskok (SBCO of BGP);
- ervaring in een grootkeuken;
- aantekening dieetkok is een pré.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO
bejaardentehuizen.
Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunnen worden ingewonnen bij
het hoofd civiele dienst, dhr. v. Schijndel, of bij de chefkok, dhr. Buck.
Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie gericht te worden aan de directeur, dhr. J.M.G. Silvertand. 70089

Het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond, met een capaciteit van
450bedden, is een algemeen streekziekenhuis waarin ongeveer 900
personeelsleden werkzaam zijn.;

Ten behoevevan deafdeling Personeelszaken is binnen afzienbare
tijd plaats voor een full-time

■ personeelsfunctionaris (m/v)
■ De afdeling:
H De afdeling Personeelszaken is belast met devoorbereiding, ontwik-
■ kéling en uitvoering van het sociaal beleid en alle daarmee samen-■ hangende organisatievraagstukken.

De afdeling bestaat uit een hoofd Personeelszaken, twee full-time en
een part-time personeelsfunctionaris, een personeelsadministrateur

■ en een secretaresse.

W De functie:
De aan te trekken personeelsfunctionariswerkt zelfstandig ten
behoeve van verschillende diensten en afdelingen van het ziekenhuis
en heeft als specifiek aandachtsgebied het ontwikkelen van opleidings-
en bijscholingsactiviteiten.
De personeelsfunctionaris zal tevens belast worden met:

" personeelsbeheer: o.a. werving en selectie, aanstelling, ontslag en
toepassing arbeidsvoorwaarden;

" ondersteunenvan de leiding bij de uitvoering van het personeels-
beleid;

" mede gestalte geven aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid;
" leveren van een bijdrage aan deredactie van ons huisblad.

De functie-eisen:
Voor deze functie zoeken wij een collega met een afgeronde HBO-
opleiding Personeelswerk.
De kandidaat is in staat zelfstandig vorm en inhoudte geven aan deze
functie en beschikt over goede contactuele eigenschappen,redac-
tionelevaardigheden en een flexibele instelling.

De arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-Ziekenhuiswezen.
Het salaris bedraagt minimaal ’ 3.216,- en maximaal ’ 4.847,- bruto
per maand (schaal FWG-55).

Nadere informatie en sollicitatie:
Schriftelijke sollicitatieskunnen, binnen veertien dagen na het
verschijnen van deze advertentie, worden gericht aan het hoofd
Personeelszaken, bij wie u ook nadere informatie kunt inwinnen.

St. Laurentius Ziekenhuis, Postbus 920, 6040 AX Roermond.
Telefoon (04750) 8 22 22.

St. Laurentius Ziekenhuis"

Ter overname aangeboden wegens het
ontbreken van opvolging

ARCHITECTENBUREAU
in deregio Midden-ümburg.

Brieven onder nummer: 009 Limburgs Dagblad,
Stationsstraat 27, 6221 BN Maastricht.

70263

. ACADEMISCH

U>/ ZIEKENHUIS*W MAASTRICHT

Bij de dienst Administratie en Bedrijfseconomie, waar
momenteel ca. 65 medewerk(st)ers werkzaam zijn, onderver-
deeldnaar afdelingen Bedrijfseconomie, Boekhouding,
Budgettering, Coördinatie InfoVoorziening, Financiële
Patiëntenadministratie en Secretariaat, bestaat ten behoeve
van deze laatsteafdeling, opkorte termijn plaatsingmogelijk-
heidvoor een

stafmedewerker
algemene zaken m/v
vacaturenummer 160/5

metals voornaamste aandachtsgebied management-onder-
steuning aan de afdelingen en -assistentie inruime zinten be-
hoevevan het hoofd van de dienstAdministratie en Bedrijfs-
economie en dienstLogistiekeZaken. Doel is tdt vergaande
professionalisering van desecretariaatswerkzaamheden te
komen, gericht op efficiënt beheer en effectief gebruikvan
aanwezige capaciteit.Daarom gaan degedachten uit naar
een medewerk(st)ermet initiatief, pit en leidinggevendekwali-
ficaties, diedeze uitdagendefunctie op hoog niveau inhoud
kan geven in een dynamische, veranderingsgerichte, grote
dienstmet een aantrekkelijk en veelzijdig werkpakket.

Taken: leidinggeven aan de medewerk(st)ersvan het Secre-
tariaat; functionele verantwoordelijkheidvoor logistieke on-
dersteuningvan de dienst; (inhoudelijke) voorbereiding ver-
gaderingen,notuleren, coördinatieactie-afloop; signalerings-
functie; leggen en onderhoudenvan contacten, zowel intern
als extern; budgetbeheer;agendabeheer;personeelbeheer
activiteiten en opleidingsplanningvoor degehele dienst.

Vereisten: VWO, eventueel aanvullendestudies op finan-
cieel economisch of middle managementterrein; ruime se-
cretariëleervaring (3 a 5 jaar), waaronderervaring met organi-
satorische werkzaamheden; goedebeheersing van de Ne-
derlandsetaal; leidinggevende kwalificaties; zelfstandigheid,
initiatief, accuratesse en goedecontactuelevaardigheden.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal

’ 3.736-bruto per maand, conform schaal 807 BBRA '84.

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij drs.
A.M.G. Halffman, HoofdDienst Administratie en Bedrijfs-
economie, telefoon 043-862366, of bij Mr. M. Rieu-Roosen,
Personeelconsulente, telefoon 043-862015.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de
eerste plaats taken op het gebied van depatiëntenzorg,
en staat daarnaastten dienstevan hetwetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed-
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens
de arbeidsvoorwaarden van de overheid.
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze-
keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de
zgn. NVP-sollicitatiecode.Een medisch onderzoek maakt
deel uit van deze procedure. Voor elkefunctie komen zo-
wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli-
citatie, onder vermelding van het vacaturenummer (op
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen 14 da-
genzenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,
6201 BK Maastricht.

Randstad éff%heeft volop % )
werk JP& f\
Algemeen medewerker m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. Per direct, full-time. De
werkzaamheden bestaan uit het aannemen, registreren en
coördineren van thuiswerkopdrachten. U kunt zelfstandig
werken en bent bereid de handen uit de mouwen te steken.
De opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15.

Wasserijmedewerker m/v
Wij hebben per direct full-time werk voor u in een grote
wasserij in Hoensbroek. U heeft een opleiding op middelbaar
niveau enkunt zelfstandig werken. De opdracht gaat lange
tijd duren.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15.

Hoveniers m/v
U heeft enige ervaring in de hoveniersrichting en bent op
korte termijn beschikbaar. De werkzaamheden gaan lange tijd
duren. Leeftijd: 18-35 jaar.
Informatie bij MiekeAarts, tel. 045-71 85 15.

Medewerker
bedrijfsrestaurant m/v
Voor een grote overheidsinstelling in Heerlen. U beschikt bij
voorkeur over een diploma MBO CT of CD. Verder heeft u
ervaring met bedieningswerkzaamheden in de horeca. U kunt
direct aan de slag. ,
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00.

Bedradingsmonteur m/v
U bent in het bezit van een LTS E- en/of VEV-diploma. Het
gaat om het bedraden van industriële schakelkasten. De
opdracht gaat langetijd duren.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

Industrieel verfspuiter m/v
U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. U bent
bereid om in 2-ploegendienstte werken. De opdracht gaat
lange tijd duren.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

MTS'er Procestechniek m/v
Uheeft een afgeronde MTS P-opleiding en u bent lange tijfl
beschikbaar. U gaat werken in deontwikkeling van
elektronische componenten. Er wordt gewerkt in dagdienst.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22.

Isolatiemonteur m/v
U bent in het bezit van een LTS Timmer-, LTS Bouw-diploma
of u heeft enige ervaring hierin. Het werk bestaat uit het
isoleren van huizen en gebouwen in de regio. U bent in het
bezit van een auto of motor. De opdracht gaat lange tijd
duren.
Informatie bij René van der'Hilst, tel. 045-71 87 22.

Verpleegkundigen MGZ of A m/v
U kunt via ons meteen aan de slag in dethuiszorg voor losse
middag- of avonddiensten. U heeft bij voorkeur ervaring in de
thuiszorg. U dient te beschikken over een auto. De betaling
geschiedt conform de CAO.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00.

Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

In ons team is plaats voor: .
VERKOPER/ADVISEUR M/V MAGAZIJNBEHEERDER/
,u.i»ime MEUBELMAKER
voor de verkoop van moderne en leeftijd ca. 30-40 jaar, met ervaring
klassieke meubelen. Liefst met in de meubelbranche
ervaring in de branche.
Leeftijd 25-40 jaar. BIJRIJDER
Opleiding MDS.

een flinke jongemanvoor de
PART-TIME VERKOPER M/V bezorging van onze meubelen.

Liefst met opleiding
ervaring in de verkoop vereist. LTS/meubelmaker.
Leeftijd 25-40 jaar, Leeftijd 18-22 jaar.
voor ca. 15 uur p.w.

Sollicitaties na telefonische afspraak, tel. 045-713082.

VEGERS MEUBELEN
Eiken Klassiek Slaapkamers Modernemeubelen

Horuf minstraat 47 Heerlerbaan 111 Mik Meubel tocht 1
Heerlen Heerlen Kerkrade

John Wetzels
Woninginrichting

zoekt ter versterking een

mUU^ircDünnDdl I
woningstoffeerder

- zelfstandig kunnende werken
-i.b.v. rijbewijs BE
Wij bieden een gezellige werksfeer en
een goed salaris

Schriftelijke sollicitaties:
Spoorsingel 12, Heerlen

I

Harlekijn's DabyldO
vraagt

CHAUFFEUR/MEUBELBEZORGER M/V
part-time of full-time, met ervaring

Te bevragen: Harlekijn's Babyland, Kouvenderstraat
141, 6431 HD Hoensbroek, tel. 045-221263.

| .>

Feijen Staalservice B.V. is onderdeel van British Steel Plc. en isgevestigd op het
industriegebied de Beatrixhaven te Maastricht. Het bedrijf is gespecialiseerd in

.:.|||§ de bewerking van plaatprodukten uit staal, aluminiumenroestvrij staal. Wij leve- \
1 ren aan destaalbouw, tank- en apparatenbouw,offshore, scheepsbouwindustrie, >"automobielindustrie, het transportwezen en andere specialistische gebieden.

Alszodanig ishet bedrijftoonaangevend. Momenteelzijner 210personeelsleden|lllllllllli in dienst. Het bedrijf heeft twee dochterondernemingen, die actief zijn in een
'iÊ^ÈÊÈÊÈÊÈk e'9en marktgebied en met eigen specialistische produkten. Ook deze bedrijven
ÉÉ «W» liggen in Maastricht.

Éü IJiiiiiil Als gevolg van de sterke groei van het bedrijf hebben wij vacatures voor de
functie van:

VOORMAN ETD m/v
Binnen deTechnische Onderhoudsorganisatie onderscheiden wij de Functie-eisen:
Machine Technische Dienst (MTD), de Electro Technische Dienst U beschiktover een opleiding op MBO-niveau, aangevuld met tdf
(ETD) en de afdeling Algemene Dienst (AD). vante cursussen. U heeft een ruime ervaring, bij voorkeuropgedaan*
De ETD is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van in- defunctie van 1e monteur binneneen dynamische omgeving met «jj
strumenteel en electrotechnisch onderhoud aan gecompliceerde pro- grote matevan zelfstandigheid. VerderbeschiktU over leidinggeven*
duktie-installaties. en organisatorischevaardigheden en heeft U een praktische, servic*

gerichteinstelling.
De voorman geeft leiding aan eigen monteurs en monteurs van ge-
specialiseerde firma's. Tot zijn taken behoort het (doen) uitvoeren van Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding,
controles, inspecties, onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan (minimaal fl. 3050,- tot maximaal fl. 4500,- bruto per maand) .electrotechnische-, regel- en beveiligingssystemenvan gecompliceer-
de aard. Hij houdt toezicht op de kwaliteit en de voortgang van de indien U telefonische informatie wilt, kunt U contact opnemen met ,<
werkzaamheden, biedt technische ondersteuning aan en ziet toe op dhr. P. Vandewall, Hoofd Technische Dienst, tel. 043-688444.
hetin acht nemen van de veiligheidsvoorschriften door zijn medewer-
kers. Verder rapporteert hij debevindingen van de hiervoorgenoemde Uw schriftelijke sollicitatie kunt U sturen aan:
werkzaamheden enwordt van hem verwacht dathij voorstellen doettot Feijen Staalservice 8.V., Afdeling Personeel & Organisatie,
wijzigingen verbetering van het inspectie- en controleprogramma. Fregatweg 42,6222 NZ Maastricht.

ES Feijen I
IE Staalservice b.v. 1. j

Voor HEAO'ers BE liggen er bij DSM
heel wat financiële mogelijkheden open.

Bij een groot en veelzijdig chemisch concern als denken wij aan iemand met HEAO-BE achtergrond. U
DSM is er ook op financieel gebied veel werk aan de gaat werken voor de sindskort operationele divisie Elas-
winkel. Het Creditdepartment bijvoorbeeld heeft als torneren. Een nogkleine afdeling dus waar een zekere
voornaamste taak om risico's te spreiden en het werk- pioniersgeest hangt. Het geven van koersadviezen en
kapitaal voor diverse divisieste optimaliseren. bewaken van in- en uitgaande geldstromenis éénvan de

Daar wordt ook de kredietwaardigheid beoor- taken. Ook hier bieden zich interessante mogelijkheden
deeld. Het afdekken van kredietrisico's en debiteuren- aan metverdere specialisaties binnenhet DSM-concern.

beheer zijn minstens even essentiële werkzaamheden. Ervaring met beheer en transacties van vreemde valuta
Dat is in het kort waar deze afdeling zich mee bezig en actieve kennis van de moderne talen zijn ook hier
houdt. noodzakelijk.

Voor een HEAO-erBE met enkele jarenervaring Wilt u meer informatie? De heer W. Bastiaan,
op het gebied van kredietanalyse en risicobeheer en hoofd afdeling Kredietmanagement (04490-63809) kan
actieve beheersing van de moderne talen is plaats u alles vertellen over de functie van Medewerker
beschikbaar als MedewerkerKredietmanagement. Kredietmanagement. De heerR. Gottgens, hoofd
U beoordeelt debiteuren en landenrisico's. Beheert de Business Control (04490-63022) kan u alles vertellen
kredietverzekeringsportefeuille. Ook stelt u kredietlimieten- over de functie Medewerker Cashmanagement.
vast. U adviseerten volgt ontwikkelingen op het gebied Schriftelijk solliciteren kan ook. Richt uw brief
van creditmanagement en internationaalbetalingsverkeer danaan DSM Limburg bv, afdeling Personeelsvoorziening
op de voet. Deze functie biedt interessante doorgroei- en -beheer, La.v. mevrouw W. Arink, Postbus 1160,
mogelijkheden, bijvoorbeeld naar andere sectoren in de 6160 BB Geleen, ondervermelding van 17/90PVB.
financieel-economische sfeer. Volledigheidshalve melden we dat een psychologisch

Ook voor een andere nog in tevullen functie, onderzoek en een medische keuring deel uitmaken van
namelijk, die van MedewerkerCashmanagement, de selectieprocedure.

DSM tè
We hébben een oplossing of wevinden ereen.

Zaterdag 21 april 1990 " 32Limburgs Dagblad
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BOEKENPAGINA
De boekenpagina van het Limburgs Dagblad verschijnt

om de vier weken.

Coördinatie en eindredactie: jos frusch

Bijdragen van:
santé brun,
frans budé,
emile hollman,
hans toonen,
hans warren.

Overdonderend is ook de manier
waarop T.C. Boyle de ervaring
neerzet die de hoofdpersoon heeft
als hij na een ongeluk met een mo-
tor (een zwaar uitgevoerde Norton
Commando die je de vullingen uit
je kiezen bonkte) ontdekt dat er
een lichaamsdeel kwijt is geraakt.
Jessica, Walters vriendin, zit aan
zijn ziekenhuisbed.
Fragment: En Jessica -de zacht.
bepoederde, zoetgeurende Jessica -
zag eruit of ze net een dubbele ma-
rathon had afgelegd en als laatste
was geëindigd. Beide keren... Op
dat moment keek hij naar het voe-
teneind van het bed, naar waar zijn
linkervoet als de middelste staander
van een tent het laken omhoog prik-
te, en toen naar de treurige ingezak-
te linnen duinpan waar zijn rechter-
voet had moeten zijn..."

Voor 'Duyvels End' is Coraghessan
Boyle op het schild getild. Hem viel
de eer te beurt in 1988 de gezagheb-
bende Faulkner Award for Ameri-
can Fiction te winnen. Sindsdien is
hij niet weg te slaan uit Amerikaan-
se (literaire) tijdschriften. Want wat
T.C. Boyle zo likkebaardendlekker
maakt, is zijn verleden. Dat zijn
ouders arme lerse Amerikanen
zijn, past in het schabloon van de
All American Dream. Evenals zijn
bungalow met zwembad in Los An-
geles. Maar wat de publieke opinie
vooral kietelt, is het feit dat Torn
Coraghessan Boyle vroeger in zijn
wilde jaren een hippie-punk was,
voor wie moeders zelfs hun doorge-
winterde dochters waarschuwden.

Momenteel leidt hij een burger-
mans bestaan. Twee middagen per
week geeft hij als professor in de
Engelse 19e eeuwse literatuur colle-'
ge aan de Universteit van Zuid-Ca-:
lifornië. En 's morgens werkt hij .
verder aan zijn vierde roman 'East
is East', dieverhaalt van een Japan-"
se matroos die drost in Georgia.
Een fictie, waarvoor hij ongetwij-
feld opnieuw put uit zijn voorbije,
woeste werkelijkheid.

H.T.

Duyvels End - T. Coraghessan
Boyle; Uitg. Contact ’ 49,90.

Je hebt van die boeken waarvan je
de eerste, pakweg tachtig pagina's
zonder aarzelen eruit zou willen
scheuren. De personages zijn zo
veelvuldig, hun belevenissen zo ver-
strengeld in heden en verleden dat
je op elke bladzijde verdwaalt. En
dan ineens, zoals een pelgrim be-
loond wordt voor zijn doorstane
ontberingen en verzoekingen, krijgt
het boek je toch in zijn houdgreep.

'Duyvels End' van de Amerikaanse
schrijver T. Coraghessan Boyle -
gewoon Torn voor vrienden - is
zon meesterwerk. Van meet af aan
zigzagt het verhaal tussen Walter
van Brunt, een hallucinerende hip-
pie uit de jarenzestig, zijn Zeeuwse
voorouders die drieeeuwen geleden
neerstreken in het Hudsondal en
diens eigen slonzige leven in dit
zelfde dal in de staat New Vork.

Vooral in het begin moet je her-
haaldelijk terugbladeren naar de
twee bladzijdes lange stamboom
voorin deze 3,5 cm dikke paper-
back. Je raakt er weliswaar door uit
je leesritme. Maar het verhaal zuigt
zich langzaam vast. En tegen de tijd
dat je op bijvoorbeeld pagina 123
bent, willen je ogen alleen maar
vooruit. En ben je de gevangene
van 'Duyvels End.

Torn Coraghessan Boyle, 42 en
roemrijk dank zij 'Duyvels End',
boeit vooral daar waar hij de sfeer
schildertvan Walter van Brunts ver-
re voorvaderen. Vissers aan de
Schelde die anno 1663 hun netten
uitwerpen in de Noortrivier ofwel
de Hudson.

Zomaar een tafereel rondom een
handelspost. „Je trof er een stel
boeren aan in paltrokken van eigen
makelij, met punthoeden op het
hoofd en klompen aan de voeten,
vergezeld van hun vrouw en hun
stevig in de arm geklemde huwbare
dochters, die de indruk wekten dat
de mode van de vorige eeuw dernier
cri was, en natuurlijk de grijnzende,
jonge boerenpummels met vereelte
handen en verhitte koppen die el-
kaar enigszins terzijde in de ribben
stonden te porren."

Charme

Hard oordeel
et is dramatisch voor een kunste-

?aar te moeten ervaren dat zijnaam zo taant. Waaraan ligt zoiets?
e' zou een troost zijn wanneer
oirirne pech of oneigenlijke over-

wegingen als oorzaak aangewezen
°nden worden. Nu ik zijn verza-

melde gedichten heb gelezen, moet,et harde oordeel zijn dat het pro-
J*em in Aafjes' werk besloten is.
f'l die hem vroeger gul tot 'de
!°ngste der meesters' uitriepen,
ebben zich kennelijk vergist.

!"aarschijnlijk verwachtte men in-
er,ijd dat uit deze heel dichterlijke
'e' vanzelf een belangwekkend
'phter zou groeien. De beloften

JJn niet uitgekomen.
°ch is het verstandig van uitgeverij

geweest zon fraai ver-
editie van deze poëzie op de

"?arkt te brengen. ledereen kan

'ch nu tenminste een oordeel over
't oeuvre vormen. Bovendien blijft

,et een interessant literair-histo-
'Sch verschijnsel. In de 'Verzamel-e gedichten' zijn, volgens de ver-

antwoording, 'alle gedichten van~enus Aafjes bijeengebracht die
r'J tot zijn definitieve poëtische
icuvre rekent.

Blijft over de 'Voetreis naar
Rome', geschreven in de honger-
winter toen Aafjes ondergedoken
zat in Friesland en gebaseerd op een
in 1936 ondernomen tocht. Ook op
dit werk is van alles aan te merken,
maar het heeft ontegenzeggelijk
charme. De schrijver richt zich tot
een bepaald soort lezer:

Want ik wens een lang vers te
schrijven,/dat men leest in het
avonduur./om ergens mee bezig te
blijven/bij het warm knapperende
vuur./Buiten gaat de herfst al begin-
nen,/en de regen stort op het groen;
/men neemt dan een boek op daar-
binnen,/om maar iets te hebben te
doen;/en men breekt een oud wijn-
merk openjvoor de kille dagen be-
waard{/langzaam laat men het glas
vollopen; dan opent men het boek
bedaard./Voor datuur heb ik dit ge-
schreven;/vul het glas, smoor de
bruine pijp;/laat de regen zijn
sluiers weven./want de vrucht van
de geest wordt rijp.

Zulke lezers, die men heel makke-
lijk tevreden stelt, bestaan niet
meer. Daarom is het allerminst on-
begrijpelijk dat bijbehorende dich-
ters gedoemd zijn uit de literatuur
te verdwijnen.

H.W.

Pover
Ook tal van andere pijnlijke diepte-
punten worden de lezer helaas niet
bespaard. Het meest onhandig be-
toont hij zich vermoedelijk in zijn
erotische poëzie. Zelden verschij-
nen zulke povere regels in druk. In
'Het koningsgraf' (1948) vindt men
een gedicht 'Borsten' dat als volgt
inzet: Gij hadzo mooie borsten aan
uw borst,/een weelde door de liefde
geschapen,/opdat die zou gekust
worden door knapen,/die zoals ik
altijd vergaan van dorst.
Ongeveer alles dat in een gedicht
mis kan gaan is misgegaan. De
woorden waar het op aan komt, zijn
precies verkeerd gekozen. Waar
vervoering door had moeten klin-
ken, beluistert men juist belachelij-
ke wendingen. In 1979 verscheen
een boek vol met dit soort lyriek -
Deus sive natura - ook waardig
geacht deel uit te maken van deze
verzamelbundel. Boosaardige gees-
ten kunnen er veel genoegen aan
beleven. Alhoewel, bijzonder boos-
aardig hoeft men niet te wezen om
te gniffelen over opmerkingen als:
Zijweegt mijn penis op haar kleine
hand/en voelt zich door de groot-
heid overmand.

Een verborgen

sleutelroman
Verzamelde gedichten 1938-1988 -
Bertus Aafjes; uitg. Meulenhoff

’ 59,-.

Vaagheid
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
de arme Aafjes zich soms van een
gelukkiger kant laat zien. Maar bij
ieder niet al te zwak lijkend vers rij-
zen toch ook weer bedenkingen. De
'Eerste sonnetten', geschreven in

;|e dichterrekende zijn in 1945 ver-
kenen bundel met verzetspoëzieWaard of geus?' niet tot zijn defi-
i jieve poëtische werk. De gedich-

zijn echter in een aanhangsel
Jfenomen, naar meegedeeld
°rdt 'in verband met de histori-

i^e betekenis ervan. Historische
ie'ekenis? Het dunkt me dat die ge-

ccleel aan deze woede-uitbarstingen
0 rijm ontzegd dient te worden.

De dreiging van
Hermine de Graaf

" Ad van Iterson.

: at zal er gebeuren met Stella? Dat
vraag die menige lezer zich zal

bij het lezen van Hermine de
j, ra afs debuutroman (echt waar)
tr e."aKlein. Op middelbare leeftijd
u^kt hoofdpersoon Stella weer in
11 haar moeder en haar broer. Ze
v at de cursor van haar beeldscherm
0 °rzichtig zakken tot haar jeugd

01 die vervolgens weer langzaam
jjfte halen. Aanvankelijk gaat haar

zo goed af dat ze zonder moeite
'k-rol op zich neemt.

g'e het werk van Hermine de
raaf een beetje kent, weet dat zij

d ar personages zo neer kan zettent het verhaal zelfs zonder verbin-
Ode elementen spanning weet op

c r °epen omdat de karakters in
k nflict zijn met elkaar. Zo ook in
k, gezin Klein, waar niemand zich
te°°f kan/wil geven aan de ander
h rvv'jl de leden tot elkaar veroor-

zijn.

Boven het leven van Stella komt
een dreigendewolk te hangen dieze
niet kan verjagen. Maar de lezer
blijft tot het einde toe wachten of
het gaat regenen of de zon door-
breekt. Wanneer Stella onmachtig
is iets tegen de ongrijpbare dreiging
te ondernemen, verandert de ik-fi-
guur in een zij-figuur, die eerst de
verteller van het verhaal lijkt te
zijn, maar later onmiskenbaar Stel-
la achter de pc blijkt.

en de vermissing van haar man Vin-
cent blijkt te berusten op een mis-
verstand.
Hoewel de levensloop van Stella an-
ders doet vermoeden blijft het boek
boeiend. Bovendien is de composi-
tie van de roman erg knap. Of-
schoon niet alledaagse woorden als
'amberkleurig', 'gemelig', 'sleets'
en 'kaalslag' storen omdat ze te fre-
quent gebruikt worden, roepen el-
ders mooie metaforen en prachtige
volzinnen waardering op. Ondanks
een eerdere nominatie voor de
AKO-literatuurprijs, neemt Stella
Klein de laatste twijfels weg bij de
literatuur van Hermine de Graaf.

E.H.

Rond de raadsels van censuur

Stella Klein - Hermine de
Graaf; Uitg. Meulenhoff,

’ 34,50.

Echt opzienbare dingen gebeuren
er niet in het leven van Stella. Al
zou je meerdere malen zweren dat
er een happy, dan wel dramatisch
einde aan zit te komen, de vrouw
achter het beeldscherm drukt die
verwachting al vroegtijdig de kop
in. De roman verhaalt vooral van
mensen die weinig spectaculairs
meemaken. De dood van Stella's
zoontje wordt niet echt uitgediept

Deze figuur wordt behendig be-
schreven in al zijn onwaarschijnlijk-
heid: voortdurend in de weer met
grootse plannen maar er niet over
piekeren ze ook serieus in uitvoe-
ring te nemen; hij knipt slechts zijn
snor en speelt zijn mensen tegen el-
kaar uit, wordt constant aangetrof-
fen in kringen van mensen 'die het
voor het zeggen hebben'; zijn dienst
balanceert niettemin steeds op de
rand van opheffing, die hij lang
weet te voorkomen door nieuwe be-
hendige manoeuvres, zonder echter
iets aan de gang van zaken te verbe-
teren - een journalist die op de
dienst werkt maakt het verval con-
creet door het signaleren van het
wegkwijnen, wegteren, wegrotten
van de inhoud van de harde schijf
van een computer.

Blijven nog over enkele figuren
derwie de titelfiguur moet schi
Enerzijds is er de diabolische be- 1
drijfsmaatschappelijk werker EICM
feldt — ditmaal een duivel van cnï"
gebakken deeg — en de engelacht*
ge Turkse student Hüsnü Sözen. dii»
in het mortuarium werkt. Ik houd»
het erop dat het de laatste is. De gej
schiedenis met de foto is duidelijk*
gejat uit de film 'Blow Up', geluk-i
kig noemt Van Iterson die ook.

Ad van Iterson heeft veel moeite
gedaan te vermijden dat 'Een ver-
borgen man' een sleutelroman zou
worden, maar hij is daar niet in ge-
slaagd. Zijn boek is, met name vooi
iemand als ik, die de in het boek be-
schreven situaties vrij goed ken,
'een open boek. Hoewel het een
op zich boeiende intrige heeft wordi
die toch sterk overschaduwd door
de kennelijke fascinatie van de
schrijver met de man die feitelijk
niet eens de titel- of hoofdfiguur is
Hubert Boenhoff. In hem herkent
de ingewijde al heel snel de man die
sinds een jaar of tien de scepter
zwaait op de Dienst Voorlichting en
Public Relations van het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht.

sen die gewerkt hebben of nog wer-!
ken op de genoemde afdeling van ,
het ziekenhuis. De hoofdfiguur, die*
het boek in- en uitluidt, is Tonv van
Staveren die de dienst komt 'advise-
ren', hetgeen Van Iterson de gele-
genheid verschaft op zijn lijzige,
maar overigens messcherpe wijze at
te rekenen met het organisatie-ad-
vies-wezen. Van Staveren is haast
even maf als Boenhoff.

Van Iterson heeft het verhaal voor
zijn boek opgedaan in de vrij nauw-
keurig omschreven container aan de
Annalaanzijde van het ziekenhuis,
waar hij enige tijd lang veel kwam
omdat hij schreef voor het perso-
neelsorgaan van het ziekenhuis.
Een container (hardnekkig 'porta-
cabine' genoemd) die zich, net als
de er in gevestigde dienst, ook let-
terlijk steeds verder van het zieken-
huis verwijdert en uiteindelijk wel
op de Mookerhei terecht lijkt te zijn
gekomen, compleet met schapen.

Een verborgen man - Ad van Iter-
son; Uitg. Veen ’ 29,90.

Is 'Een verborgen man' een goed
boek? Ik ben geneigd te zeggen:
niet slecht voor een beginner.
Schools, maar correct opgebouwd,
dat wel. Een beetje te dicht bij een
bestaande werkelijkheid, dat ook.
En eigenlijk wel boeiend om te le-
zen. Twee vragen nog: kwam dat
laatste misschien toch doordat ik de
beschreven situaties ken en dus
geïntrigeerd wordt door de puzzels
dieVan Iterson me voorzet? En hoe
was de toestand van Hüsnü Sözen
toen hij een glazen asbak tegen zijn
hoofd had gekregen?

S.B.

Van Iterson beschikt over een zeer
beeldend vermogen, dat hij grondig
weet uit te buiten. Met name uit
zich dat in details, bijvoorbeeld
over de wijze waarop mensen de be-
nen over elkaar heen slaan of de
handen in de zakken steken. Hij
geeft ook nog een klein lesje in ro-
manschrijven, door één van zijn fi-
guren, een schrijfster die in de pa-
tiëntenbibliotheek werkt, te laten
zeggen dat je je zaakjes behoort te
kennen. Want Van Iterson kent ze,
vooral de details van verkeerssitua-
ties in Maastricht.is nog duidelijk, maar ot de ter ver-

oordeling opgeroepen Andros nu
wel of niet een zoon is afkomstig uit
die relatie, blijft onzeker.

Meer dan één keer was ik bang dat
ik zou verdwalen in de onwerkelijke
wereld die Willem G. van Maanen
voor mij had uitgezet. Maar al gauw
wist ik dat deze raadselachtige on-
werkelijkheid dezelfde charme
heeft die mij destijds zonder aarze-
len zijn debuut op mijn literatuur-
lijst deed plaatsen: 'Droom is het
leven. Wat is een leven zonder
raadsels? Van Maanen wist mij mee
te slepen, dat is vooralsnog duide-
lijk. Niet vaak begin ik aan een
boek voor een tweede keer.

F.B. Door de eenzijdige belangstelling
voor Hubert Boenhoff blijven de
andere figuren, zelfs de hoofdfi-
guur, nogal schetsmatig, maar niet-
temin herkenbaar als de echte men-

Valsheid in geschrifte of De vrouw
met de schaar - Willem G. van
Maanen; Uitg. De Prom ’ 24,90.

Kyngh, de hoofdpersoon, is het
hoofd van de Dienst voor Censuur
en, zo blijkt eigenlijk achteraf pas,
de censor die de schrijver uit de ro-
man tot het uiteindelijkezelfbedrog
aanzette. Zij laat de jonge, veelbe-
lovende dichter Andros ter verant-
woording roepen om diens woor-
den, uitgesproken bij de begrafenis
van de nationale volksdichter. In
een paviljoen niet ver van haar wit-
te villa moet Andros als straf voor
zijn optreden een oordeel uitspre-
ken over vijf verhalen die Kyngh,
'een standbeeld van ijs', hem voor-
legt. De verhalen - drie ervan heeft
Van Maanen in zijn boek opgeno-
men! - blijken uiteindelijk van
Kyngh zelf te zijn, nog uit de tijd
dat zij niet voor de Censuurdienst
werkte. Vanaf dat moment ontwik-
kelt zich in de roman een lijn met
vertakkingen naar vele kanten. Het
blijkt dat Kyngh een relatie met de
gestorven volksdichter had, zoveel

r .^s moest ik weleens aan de we-
van Franz Kafka denken, deen die ik doorbracht in de bijzon-

\fj. 'ntrigerende nieuweroman van
Cri" 1 G' van Maanen- ln 'Vals-
de 'n geschrifte of De vrouw met

schaar', groeit al vanaf de eerste
« Bias een haast onwerkelijke
la K

f U'l tot een droomachtige, bij-
beklemmende intrige, Mie het

ijj, a's lezer trouwens verre van ge-
(jg^elijk maakt. Van Maanen
PU *!0) ~ dat wist ik al sinds het ver-
van h

'ezen voor de literatuurlijst
e de middelbare school- heeft nu
the' naa' het patent op dat oeroude
lijk a van schijn en werkelijkheid:
cjjn^nderlijke situaties en verhou-
cjer.^fn weet hij in een gave, beel-
°ok taa' neer te zetten' steeds
1oo,met een v'euBJe weemoed en
la n " z°nder ironie. In vaak vrij

z'nnen broeit iets van een un-
ie ''ik aandoende idylle, die alsr gevoelig voor bent, je mee-

Willem G. van Maanen voert een
schrijver op - pas in het allerlaatste
hoofdstuk wordt dit echt goed dui-
delijk - die zeker niet tot de dissi-
denten in zijn land behoorde: zijn
boeken waren overal vrij te koop,
hij had zich immers steedsverre ge-
houden van de door de staat ver-
doemde thema's en ideologieën.
Maar wat staat deze schrijver, nu in
zijn land van de ene op de andere
dag de censuur is afgeschaft, nog te
wachten nu hij in feite al die tijd
zichzelf heeft bedrogen? 'Zelfbe-
drog van de eerste tot de laatste let-
ter. Nu de censuur is opgeheven
(...) is dat nog het moeilijkst: schrij-
ven zonder liegen', luidt zijn eigen
conclusie. Voordat deze schrijver in
Van Maanens boek tot deze voor
hem catastrofale gevolgtrekking
komt (is zijn schrijverschap nu ge-
doemd een plotselinge dood te ster-
ven?) is de lezer al tal van tussensta-
tions gepasseerd.

sleept tot ver voorbij het slot.
Van Maanens nieuwste boek gaat
over censuur. Het speelt zich af in
een niet met name genoemd com-
munistisch land. Met de val van de
Berlijnse Muur en de ineenstorting
van de Oosteuropese regimes nog
vers in het geheugen snijdt hij een
buitengewoon aktueel thema in po-
litiek en literatuur aan, dat dubbel
zo verrassend is omdat valt aan te
nemen dat de schrijver zijn manus-
cript al bij de uitgever had voor de
doorbraak in het Oosten een feit
was. Maar met de beelden van het
zich veranderende Europa nog op
het netvlies, samen met de onthul-
lingen van hen die jarenlang door
Stasi's en Securitateleden geïntimi-
deerd, gehersenspoeld en gefolterd
zijn, krijgt dezeroman er plots een
aktuele dimensie bij, al ligt bij van
Maanen dan vooral de nadruk op
het leugenachtige, onwaarachtige
van de literatuur zelf.

De poëzie van Aafjes:
dooddoeners en
Vaagheden

limburqs dagblad boeken

Gevangen in
'Duyvels End'
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'Vive de patriot,/Vive het verzet!',
jubelt hij. Of hij betreurt het getrof-
fen Nederland: 'dat men uw vrije
maagden zou onteren.
Veel meer werk had hooguit een
plaats in het aanhangsel verdiend.
Ik denk aan 'Boeren', voor het
eerst in 1945 uitgegeven, waar Aaf-
jesblijkbaar wel volledig achter kan
staan. Het is een bittere aanklacht
tegen de boeren die in de honger-
winter weigerden hulp te verlenen:
Hongerbroeders, die in de stad
moeten lijden./vergeet het niet;
prent het diep in uw ziei:/de boer
spint van uw honger daaglijks zij-
de,/hijziet uw nood nog niet aan
met de hiel./Als wij voor u één kor-
rel komen vragen,/bedelende aan
zijn gevulde schuur,/laat hij ons met
de hond het erfafjagen,/en dat, ter-
wijl de nood stijgt met het uur.

Men kan zich Aafjes' boosheid in-
denken. Maar na vijfenveertig jaar
had hij toch moeten beseffen dat
zijn waarachtige gevoel hier tot heel
valse poëzie leidde.

e poëtische loopbaan van Bertus
aijes begon onder een gelukkig

j^ternte. A. Roland Holst, J. C.
B|°cm en M. Nijhoff behoorden tot
|'Jn vrienden. Hij werd van alle
"anten geprezen. Zijn grootste suc-es behaalde hij met Een voetreis
IJaar Rome, dat in 1946 verscheen.!.legenwoordig is het stil rond Aaf-
'p- 'En daarin schuilt een onmis-
kenbaar onrecht', schreef Pierre H.
uubois enkele jaren geleden. Du-
°'s wijt de terugslag in de waarde-ne aan de Vijftigers: 'Door hun

"Bressieve en overrompelende be-
ding van het terrein werd poëzie
* die van Aafjes, in een traditie

l!e volkomen werd afgebroken,
let meer au sérieux genomen. In-

p'ddels zijn de experimentele dich-
rs al lang geschiedenis geworden.
cc' traditionele auteurs werden in

Je hersteld. Opmerkelijk genoegas zon revival niet weggelegd
!v°or Aafjes.

1938 en 1939, zijn niet onaardig
wanneer je de mateloze oubollig-
heid kunt verdragen. 'Het gevecht
met de muze' (1940) bevat enkele
redelijke verzen. Doch men moet
dan bijvoorbeeld bij 'De laatste
brief de dichter zijn sentimentali-
teit willen vergeven.
'Het zanduur van de dood' (1941),
'De karavaan' (1953) - voor het le-
zen van deze en al die andere bun-
dels is doorzettingsvermogen ver-
eist. Aafjes maakt het zich te ge-
makkelijk en vergt te veel goedwil-
lendheidvan de lezer. In plaats van
verrassende gedachten, levert hij
dooddoeners. Clichés verschijnen
waar een origineel beeld op zijn
plaats was geweest. Een oppervlak-
kige pose moet voor een diepe emo-
tie doorgaan. Het meest gaat opval-
len de vaagheid, de lamlendige
vaagheid die over deze poëzie ligt.
Kenmerkend is de stroom van wei-
nig concrete herfstgedichten, ter-
wijl laten we zeggen een gedicht dat
specifiek op november betrekking
heeft ontbreekt.
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**^PERSONEELSGIDS

| t \ Wij vragen enthousiaste

s4r^ inval-groepsleid(st)ers
(oproepkrachten)

Prins Bernhard voor groepen kinderen in verschillende
prStants- leeftijdscategorieën (van 6-18 jaar).
christelijk _ wji zoeken mensen die er bewust voorinternaat voor . . ...
schipperskinderen klezen om vanuit hun

protestants-christelijke levensovertuiging
Sieß{.r Maa1s9brach. W"*»" oj> * VOeden
Limburg - Een gerichte beroepsopleiding strekt tot
tel. 04746-1692 aanbeveling.
Sollicitatiebrieven, " WiJ vra9en van de sollicitanten ervaring
voorzien van in het omgaan met kinderen in de
uitgebreide leeftijdsgroep waarvoor ze solliciteren.
mrt?vatie, richten " Tijdens de schoolvakanties is het
aan de directie internaat gesloten.
Geschikte sollicitatiebrieven waarvan de kandidaten dezeronde
niet opgeroepen worden, worden bewaard voor volgende
vacatures.

70083

Voor een van onze relaties zoeken wij op korte termijn kontakt met een
deskundige en enthousiaste

meubelverkoper/ adviseur m/v
Funktie-informatie:- Heeft als verkoopadviseur een direkt kontakt met klanten en geeft vakkundig

bestellingen door.- Onderhoudt een intensief kontakt met de andere vestigingen van het bedrijf.- Moet inzetbaar zijn in al onze vestigingen.
■

Funktie-eisen:

' - vakgerichte opleiding, bijv. op het gebied van binnenhuisarchitektuur,
meubelstoffering e.d.- Ruime verkoopervaring in de woninginrichting-branche is noodzakelijk.- Organisatievermogen, commercieel inzicht en goede kontaktuele eigen-
schappen.- Leeftijd 25-40 jaar.

Geboden wordt een prettige werksfeer en een salariëring in verhouding tot de
verantwoordelijkheid en funktie.

\ Indien u van mening bent aan onze verwachtingen te kunnen voldoen en u
l belangstelling heeft voor deze funktie, kunt u uw sollicitatiemet curriculum

vitae binnen 10 dagen sturen aan:
I Adma - Erkend adviesburo voor marketing en reklame BV,
j Postbus 420, 6160 AK Geleen. S.v.p. in linkerbovenhoek van enveloppe
! vermelden: soll. verkoper.

J I__ ,
I

' 111,,1,^ Binnenkort start het landelijk bevol-
kingsonderzoek op borstkanker. Vrou-

% wen tussen 50 en 70 jaar zullen iedere
% _ . 2 jaar uitgenodigd worden om een
% " mammografie te laten maken. Het on-

"""" derzoek zal uitgevoerd worden in een
W^J """" verplaatsbaar onderzoekcentrum op
p^»* diverse plaatsen in Midden- en Zuid-

I ——————J Limburg.

Voor dit verantwoordelijke en afwisselende werk zoeken wij
enthousiaste

RADIODIAGNOSTISCH
LABORANTEN

Gezien de aard van het onderzoek, geven wij de voorkeur aan
vrouwelijke kandidaten. Part-time- en deeltijdaanstellingen
behoren tot de mogelijkheden. Wij nodigen speciaal
herintredende vrouwen uit om te solliciteren.
Om de vakbekwaamheid voor deze speciale aard van onderzoek
te verwerven, is de bereidheid tot het volgen van een speciale
nascholing een vereiste.

Het bevolkingsonderzoek in Midden- en Zuid-Limburg wordt
georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Integraal
Kankercentrum (IKL) en de Gewestelijke Gezondheids
Diensten (GGD'en).

Sollicitaties kunt u binnen 2 iN^^
weken na verschijnen van de- * I *V^^rl
ze advertentie, richten aan de ËËjV^T * tL/
directeur van het Integraal
Kankercentrum Limburg, drs.
W.G.H. Visschers. Voor tele-
fonische informatie over de Integraal. Kankercentrumvacatures kunt u contact op- ~ .
nemen met het IKL, telefoon- Parallelweg 45c
nummer 043-254059. 6221 BD Maastricht 70113

A. Benedik en Zn. BV., exportslachterij, Landgraaf
Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn contact met een jonge
energieke medewerker (m/v) voor:

ADMINISTRATIE
afd. verkoop
Functie-eisen:- leeftijd tot 25 jaar - enige ervaring strekt tot aanbeveling;- opleiding MEAO met informatica is vereist;- goed in teamverband kunnen werken;- indiensttreding direct.
Geboden wordt:- goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;- ruime mate van zelfstandigheid.
Sollicitaties te richten aan:
A. Benedik en Zn. BV., exportslachterij
Postbus 30158
6370 KD Landgraaf
Telefonische inlichtingen bij de heer J. von Lumich, tel. 045-325000
(toestel 23)

,"aar voolgezet onderwijs, dit '^'e^wel ■

het terrein van de nascholingvan docenten.

v^Y.r.We-Ve I^ereaneen Sittard vraagt, ten

leraar voortgezet onderwijsen tevens

ten behoeve van denascholing,per 1 augustus 1990

I met eeneerste-graadsbevoegdheid voor devakken

I o 25 weektaak (vacaturenummer HKLSIII)

ïak: o.a. colleges vakdidactiekDuits.

1 TaalbeheersingNederlands:

Taak'
computer in het moedertaalonderwijs.

I jEconomie:

laas. coueg
financië ie rekenkunde.

o 4 weektaak (vacaturenummer HKLS 114)

Taak'coTleges grafische en illustratieve vormgeving.

1 AardriJkskUnde: HKTSIIS)
0 25 weektaak (vacaturenummer HKLb in;

Taak: colleges aardrijkskunde

I Pedagogiek:
(vacaturenummer HKLS 116)

1 financieelH Hocere Kaderopleiding Pedagogiek (HKr).

B (vacaturenummer HKLS 117)
j* i oni Rn ofBDI en bekendheid met

Vereist iseen diplomaB^J° °tB"iSituur en de
hetPICA-systeem, MS-DOb appar<uuui

FORBID-regels voor titelbeschrijving.

1 « H.^dewerkers wordtverwacht datze instemmenmet de
Van demedmrkers wor^ ergangen.

in hetkader van het emancipatiebeleid van de

I Sollicitatiebrievenvóór7 mei 1990richten aan het

I SH00 Katholieke Leergangen,

II Pvreneeënweg 10,5022DN Tilburg,

STICHTING ZVBM
ST. jozefziekenhuis -mm m f m m
VERPLEEGTEHUIZEN Af 1 fi %
BEJAARDENZORG EN Af _j Va A\ %
MOEDERSCHAPSZORG __ü-__#-_ï#^ _A
KERKRADE ▼

In deStichting Z.V.B.M, werken de Stichting St. Jozefziekenhuis,
de R.K. Stichting Moederschapszorgen deStichting Verpleegtehuizen en
BejaardenzorgKerkrade samen. Onder deze laatstgenoemdeStichting
ressorteren twee verpleegtehuizen en vierverzorgingstehuizen. . I
Hettotale personeelsbestand omvat ca. 1500 medewerkers.

In de Lückerheidekliniek - een psycho-geriatrisch verpleegtehuis met 209 bed-
den en 5 dagbehandelingsplaatsen-bestaan twee full-time vacatures voor een

verpleegkundige m/v I
Taak/functie:

' deverpleegkundige verricht begeleidende, verpleeg-technische en verzorgende
werkzaamheden van de verpleegafdeling waarbinnen teamverpleging centraal
staat. Bovengenoemde taken worden verricht binnen het kader van het bevorde-
ren van een zo optimaal mogelijkwoon-en leefklimaatvoor de bewoners.De afde-
lingsleidingbestaat uit een afdelingshoofd en twee teamleiders waarbij dever-
pleegkundigeonder één der teamleiders zal ressorteren. Uiteraard wordt in onre-
gelmatige diensten gewerktvolgens een dienstrooster. De verpleegkundigekan
worden ingezet om deverpleegkundigeverantwoordelijkheid ten behoevevan het
gehele huis op zich te nemen.
Selectie-eisen:
kandidaten dienenaan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: - diplomaB-verpleegkundige en/of A-verpleegkundige of het

diplomaH.8.0.-V;
Ervaring: - enige ervaring in een psycho-geriatrisch verpleeghuis is gewenst;
Persoon: - goede contactuele eigenschappen;- zelfstandig kunnen werken binnen aangegeven regels en

procedures;- affiniteit ten aanzienvan depsycho-geriatrische verpleeghuis-
bewoners;- hetkunnen samenwerkenmet andere disciplines.

Salariëring:
salariëring geschiedt conform F.W.G. in salarisschaalfunctiegroep 40, waarbij

’ 2.402,-het minimum en ’ 3.461,-hetmaximum bruto per maand bedraagt. De
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform deC.A.0.-Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
inlichtingenover defunctiekunt u inwinnenbij de heer J. Fleskes, hoofd verple-
gingsdienst Lückerheidekliniek, tel.: 045-456944.
Solliciteren:
belangstellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen schriftelijk te solliciteren
bij de heer H. Cox, personeelsconsulentvan de afdeling personeelszaken van de
Stichting Verpleegtehuizen eh BejaardenzorgKerkrade, Markt 52,
6461 ED Kerkrade.
Selectie-procedure:
bij de selectie-procedurezullen betrokken wordenhet hoofd verplegingsdienst,
het afdelingshoofd en depersoneelsconsulent.

[, _«_^___^__v rn V" r~7 Blomix BV te Brunssum zoekt vanwege
f—-. ] C,

—"> ] B^^È^^^ \ / uitbreiding van het productieteam op korte
v JI I l )j I //\\ b v termijn een all-round m/v

CNC-FREEZER CNC-DRAAIER
GEREEDSCHAPMAKER

Tevens is er gelegenheid voor enthousiaste schoolverlaters (MTS-wtb) om tot bovengenoemde functie
opgeleid te worden.

Algemene informatie: In het bedrijf hecht men grote waarde aan
kwaliteit en flexibiliteit en doet men alles om de

Blomix BV is een zelfstandige onderneming en werkplek voortdurend te verbeteren (ergonomie),
gespecialiseerd in de fabricage van Er zijn 30 personen werkzaam,
blaasmatrijzen en gereedschappen ten behoeve
van de kunststoffen-, verpakkings-, automobiel- Functie-eisen: ,
en speelgoedindustrie. Blomix BV maakt
hooggekwalificeerde producten en er wordt - opleiding MTS-wtb;
gebruik gemaaktvan geautomatiseerde . - ruime ervaring met moderne
productiemethoden en geavanceerde verspaningstechnieken;
technologieën. - in een team kunnen werken;
Blomix BV heeft een eigentekenafdeling voor - goede contactuele eigenschappen;
ontwikkeling en ontwerp, waarbij gebruik gemaakt - leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 35 jaar.
wordt van computers (CAD/CAM).
Geboden wordt:
Een afwisselende werkrking in een dynamisch bedrijf met ruime doorgroeimogelijkheden, een goede
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitatie-procedure:
Belangstellenden worden uitgenodigd om binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie een brief
te schrijven aan Blomix BV, postbus 76, 6440 AB Brunssum, t.a.v. de directie, met daarin uitvoerige
informatie over opleidingen ervaring en met vermelding van de gewenste functie. Voor meer informatie
kan men zich wenden tot dhr. R.L.M. Jepkes, tel. 045-254333. (

i -"^-_>

■ ■ ■ ■
De Woningvereniging Valkenburg-Houthem is

werkzaam op het gebied van de sociale volkshuis-
vesting in de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Zij heeft circa 1300 woningen in beheer en onderhoud.
a^ Het werkapparaat van de woningvereniging bestaat

jf momenteel uit een vijftal medewerkers, werkzaam op
■ « mm mm m de afdelingen bewonerszaken/administratie en
m^mm \Mmmm technische dienst. Naar aanleiding van in- en externe
■f Mm \wm ontwikkelingen zal op korte termijn aard en omvang

van de organisatorische opzet van de woningvereni-
ging veranderen. Een en ander noodzaakt het bestuur

contact te zoeken met kandidaten voor de nieuwe
functie van

U rapporteert rechtstreeks aan het -bewezen leidinggevende en beleidsvor-
bestuur en u geeft leiding aan de medewer- mende kwaliteiten en ervaring
kers van hetwerkapparaat. - kennis van of affiniteit met de sociale
Uw taken omvatten: volkshuisvesting
- beleidsvoorbereiding en -uitvoering, onder - goede contactuele vaardigheden

meer gericht op een meer klantgericht - leeftijd vanaf 40 jaar.
functioneren van de woningvereniging

- het opstellen van een meerjarig bedrijfs- De honorering zal geschieden volgens
plan de CAO voor woningcorporaties. Inschaling- de vertegenwoordiging van de vereniging is afhankelijk van opleiding en ervaring,
in externe contacten- het opstellen van de begroting en de jaar- Wanneer u (m/v) belangstelling hebt,
rekening wordt u uitgenodigd uw schriftelijke sollicita-- het personeelsbeleid. tic met curriculum vitae te richten aan drs.

H. Dragstra van GITP, Postbus 9043, 6500 'Van kandidaten wordt verwacht: XC Nijmegen, bij wie u desgewenst nadere
-een financieel-bedrijfseconomische oplei- informatie kunt verkrijgen (080-226468).

ding op minimaal HBO-niveau (bijvoor- Een psychologisch onderzoek kan deel uit-
beeld SPD of HEAO) maken van de selectieprocedure. Het refe-

rentienummer is 0122.

GITP, adviseurs voor werving en selectie, Sit-Tll BedrijfSpsychologie
personeelbeleid, opleiding en training, CaLlwlw I Amsterdam, Breda, Groningen,
management, organisatie en informatica. 0 Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist.

"■_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-"-»-■-■ "-——■■ ' ' ■■ — ■' ' " ■ "-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_--_--_-"----- .

mtmm^ globe globon \
% ■

De Globe produceert op Voor ons bedrijf te Belfeld roepen wij sollicitanten op voor de
industriële wijze, in opdracht functie van
en volgens specificatie van /*|_J CC TITM IMIO/^Urover geheel west-Europa \j 11 11 Itwfl IM IOVM EZ
verspreide afnemers, IMPMOT Ail i\ Igietijzeren onderdelen voor jljp|^ | |VI/ V
Ö//V. de automotive-industrie,
machines, graafwerktuigen, Functie-informatie
mmnmccnmn nnmnon on7

De functie ene* technische dienst omvat het organiseren encompressoren, pompen enz. coördineren van het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch
onderhoud aan alle produktie-installaties en transportmiddelen.

Gerenommeerde bedrijven Hij geeft de leiding aan de gehele technische dienst, die
op deze en vele andere bestaat uit:
gebieden mogen wij tot onze _ een uitvoerende djenst voor het werktuigkundig onderhoud,
vaste afnemers rekenen, met eigen magazijn en werkplaats, onder leiding van een
omdat wij aan hun eisen van baas onderhoudsdienst;
kwaliteit maatnrprisie en ~ daarnaast ook een uitvoerende dienst voor het
Kwamen, maatprecisie en elektrotechnisch onderhoud onder leiding van de genoemde
levertijd-betrouwbaarheid baas onderhoudsdienst.
kunnen voldoen.
De Globe B. V. maakt deel uit De "*° afdelingsbezetting, die overwegend in dagdienst

werkt, bestaat uit ± 25 personen.
van Hoogovens Industriële Oe hoofdtaak van de technische dienst is het door degelijk
Toelevering. preventief onderhoud voorkomen van storingen in de

produktie-outillage en, als deze toch nog optreden, die snel en
De Globe heeft in Nederland doelmatig verhelpen.

_
.

Voor de voorbereiding van technische investeringen, is een
vestigingen in Belfeld specialekracht aanwezig. De uitvoering geschiedt onder
(hoofdkantoor gieterij en supervisie van de chef technische dienst.
centrale modelmaker!j), Functie-eisen:
Weert en Hoensbroek, en _ opleiding op'het niveau van H.T.S. W.;,
heeft bijna duizend - psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
medewerkers selectieprocedure;- leidinggevende ervaring is vereist.

Plaats van de functie in de organisatie- De chef technische dienst rapporteert rechtstreeks aan de
plantmanager. Het is een verantwoordelijke functie in een
groeiend bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie
Sollicitaties met zo volledig mogelijke informatie, zo spoedig
mogelijk te richten aan

De Globe B.V.
centrale dienst personeelszaken
postbus 4021, 5950 AA Belfeld «*
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jWJim DE LIMBURGSE
"■^fA PERSONEELSGIDS

■ ■ ■ m-n
Buitengewoon Boeiende Baan
Met haar sublieme ambiance en de perfekte manier van

werken behoort Beauty Instituut Sieben tot de absolute top.
Gewerkt wordt met de meest geavanceerde apparatuur en

produkten van het Zwitserse kosmetikahuis 'La Prairie.
Het spreekt vanzelf, dat ook aan onze medewerksters hoge
eisen worden gesteld. Daar tegenover staan een uitstekende
honorering en een voortdurende begeleiding waarmee u op
de hoogte blijft van de allernieuwste ontwikkelingen in dit

boeiende vak. Gezien het sukses van ons instituut
zoeken wij een ervaren

Schoonheidsspecialist(e)
2-4 dagen per week.

Leeftijd vanaf 22 jaar. In het bezit van vakdiploma's. "Verder verwachten wij:
zeer goede kontaktuele eigenschappen; een representatief

voorkomen; interesse voor nieuwe ontwikkelingen.
/ 'ndien dienstverlening en vriendelijkheid hoog in uw vaandel
' staan, richt dan uw uitvoerige sollicitatie met gegevens over
' leeftijd, opleiding en ervaring, voorzien van

een recente pasfoto aan

L lOSI| beauty instituut sieben
Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf

t.a.v. Mevr. E.G.M. Sieben-Stevens.
Voor tel. info kunt u bellen: 045-318382.

C ■ 1

J
multi-funktioneel centrum

e Hanenhof is een multifunctioneel centrum voor de
\Semeente Geleen en omvat een 2-tal zalen met een

■ dPaciteit tot 1.500 personen, waarin een veelvoud van
ctiviteiten plaatsvindt, o.a. concerten, tentoonstellingen,

l^eaterprodukties, feestavonden, cursussen en congressen.

| vm. pensionering van de huidige exploitant, zoekt het
een nieuwe

| EXPLOITANT
HANENHOF

°or ogen staat ons een echtpaar in het bezit van de, Nodigde vakkennis en diploma's, dat, naast een ruime
oreca-ervaring in een soortgelijke exploitatie, beschikt over

_r9anisatorische capaciteiten.
chriftelijke sollicitaties s.v.p. voor 1 mei as. te richten aan

Achting De Hanenhof
jj°stbus 1056

BB Geleen. informatie is te verkrijgen tussen 8.30 en 10.00 uur
1] Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V.

tel. 04450-8282, toestel 211
V. de heer J. Wyerst^V ' _ 70') l

Rlyfhe
Blythe Colours B.V.
Pregatweg 38e222 NZ Maastricht, The Netherlands

I ,^6l. (0)43-632444, Telex 56038
;

- Precious metal preparations for the ceramic and glass
industry

" Glaze stains, body stains and brick stains for the tile
sanitaryware and brick industry.

"" Transparent, opaque and effect glazes and frits
"" Onglaze, inglaze and underglaze colours for the decoration

of earthenware, porcelain and China.- Enamels for jewelleryandbadges.
"* Glass enamels for container glass, automotive glass,

architectural and cooker glass, decorative glass and
laboratory glassware.

j*|verband met de voortdurende expansie van onze vestiging in
Maastricht, zoeken wij op zéér korte termijn, ter uitbreiding van de
techrüsche staf, een

Keramisch ingenieur
oiPl., Ing., Ing. of gelijkwaardige opleiding/ervaring)

ot het takengebied behoren ontwikkelingen en toepassingstechniek
glazuren, glazuurfritten en keramische kleurstoffen,

eigenschappen hierbij zijn: gevoel voor kwaliteit,
eativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.

®& goede kennis van meerdere talen (Engels, Duits, Frans) strekt tot
Wij bieden de functionaris alle gelegenheid om zich

V bondig in te werken.. 70291
i — ,

-c**^ o^ W* I

J» ü JF "O at is Prima 9ere9e|d op zon open-huis-dag van
fflPw M Techno-Time. Daar maak je kennis met tientallen
■P*f^ Jf tijdelijke funkties in de techniek. Stuk voor stuk vakatures

Jf ; met prima toekomstperspektieven. Je doet ervaring op in
diverse vakgebieden. Dan weet je wat er te doen is en

,\ !> ; p» v , maak je de juiste keuze. Dat is maargoed ook, want een
| ÜÉÜ -è? vaste baan begintvaak met eentijdelijk dienstverbandviaii'ViiilPilllii^^'^^" - I Techno-Time."

Welke informatie kun je op die dag ' Praat eens tijdens de borrel met de
zoal verwachten: adviseursvan Techno-Time.
"de voordelen van werken bij Techno- Dan praat je met vakgenoten, van huis

Time; uit allemaaltechnici, die klaar staan om

" vakatures in de regio; samen met jou devolgende stapte zet-

" vakatures in het buitenland; ten.
" vakatures voor schoolverlaters;
" vakatures in de studierichtingen: Kom en kies voor jekarrière op- LTS donderdag 26 april 1990van

- MTS/MsVs/MLO 14.00 tot 20.00 uur- HTS/HsVs/HLO/HAS oponskantoor teHeerlen,Nobelstraat 1,- TU 6411 EK Heerlen.
Een volgende stap in je loopbaan?
Met een goed salaris en /^^vuitstekende arbeids- //

l^rwaarden? UA^\ teChnOtJme t>V
Verhinderd of meer informatie: bel 045 - 717183 (24 uur per dag bereikbaar) ofkom langs bij
Techno-TirneUitzendorganisatievoortechnischpersoneel,Nobelstraatl,64ll EK HEERLEN.

Gér. Pfennihgs BV, de grootste woninginrichting van Limburg verkoopt
tapijten - vinyls, gordijnen, meubelen, slaapkamers en beddegoed alsmede
zonwering en karpetten.

Door verdergaande uitbreiding en specialisatie zoeken wij op korte termijn:

VERKOPERS
(voor de complete woninginrichting)

Wij vragen:
* een middelbare opleiding;
* een grote interesse in de woninginrichting;
* goede kontaktuele eigenschappen;
* werken in teamverband',

* ervaring in dewoninginrichting heeft de voorkeur.

Wij bieden:
Een interessante, afwisselende en prettige werksfeer.
Een salaris naar kennis, opleiding en ervaring, verder zijn de secundaire
voorwaarden van toepassing.

Bent u tussen de 23 en 35 jaar en voelt u zich aangetrokken tot
bovengenoemde funktie, schrijf dan omgaand een brief voorzien van een
recente pasfoto aan:

afd. Personeelszaken. Postbus 31, 6130 AA Sittard 70286

1 Schiefelbusch
ELEKTRO GROOTHANDEL

Schiefelbusch BV, een gespecialiseerde elektrotechnische groothandel voor
installateur en industrie met vestigingen in Breda, Vlissingen, Tilburg, Den
Bosch, Venlo en Maastricht.

Vanwege voortgaande groei is ter versterking van haar
verkoopteam voor het kantoor te Venlp een vacature
ontstaan voor:

TECHNISCH
BUITENDIENSTMEDEWERKER M/V

Opleidingsniveau voor deze vacature MTS-E.
Van de buitendienstmedewerker wordt verwacht:- het onderhouden en uitbreiden van onze klantenkring,

met als „gereedschap" een breed pakket artikelen van
schakelmateriaal tot programmeerbare besturingen;- goede contactuele eigenschappen en dat hij/zij in hecht
teamverband kan werken;

- onze gedachten gaan uit naar een enthousiast persoon
tussen 25 en 30 jaar, met ambitie, die invulling denkt te
kunnen geven aan deze functie.

Wij stellen daar tegenover een prettige werkkring met een
salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.

Schriftelijke sollicitatiesmet opgave van personalia, opleiding en ervaring te
richten aan:

, SchiefelbuschELEKTRO GROOTHANDEL
t.a.v. dhr. F. Franssen, postbus 332, 5900 AH Venlo noes

,—L
___

J_^ I Transport per pijpleiding is de meest efficiënte wijze van vervoer voor gassen,*
Énl I water, olieen chemikaliën. Zowel voor overheidals industrie.

A W M Ook vormen pijpen een belangrijkonderdeel van chemische en petro-chemischer.
p*. /. . \ü installaties.
s|^l><^-kÏ De aanleg- en installatiewerkzaamhedenin al deze sektoren vormen het werkter-
V^. ’>. ren van A- Hak Neder/and DM

fcfcl ) Inventief, nijveren metgoedeperspektieven voor haarca. 1200 medewerkers. - --J

In onze vestigingen in Bergen op Zoom, Bom, Heerjansdam,
Marum, Schoonebeek en Terneuzen zijn volop mogelijkheden en
kansen voor

hulp-pijpfitters
-

Wij zijn op zoek naar mensen diezich, onder deskundige begeleiding,
verder willen bekwamen tot allround pijpfitter. Doe jij binnenkort
examen in het leerlingenstelsel van het SOM-diploma
pijpbewerker en wil jij jeverder bekwamen?

Wij vragen mensen die inzet willen tonen en beschikken over een goed
gevoel voor kwaliteit.

Wij bieden:
- Een uitstekende verdere opleiding en begeleiding
- Een dynamisch bedrijf meteen prettige werksfeer
- Afwisselend werk bij onze diverse opdrachtgevers op verschillende

locaties ,
- Goede arbeidsvoorwaarden

dezefunctie jou aan, richt dan jeschriftelijke sollicitatie aan:

A. Hak Services bv.
t.a.v. de heer LM. Boer
Postbus 45
7760 AA Schoonebeek

#

Wil jeeerst meer inlichtingen, dan kun jeook kontakt opnemen

aUolf met de heer Boer,
■ I ICIIV te1.:05243-2478.
I Ij

Jkjkjk HENRI MEERTENS/|r|ff & ZONEN B.V.
Hout- en Bouwmaterialen. Henri Meertens en Zonen BV, Hout- en

Bouwmaterialen zoekt op korte termijn een

MAGAZIJNMEDEWERKER/
CHAUFFEUR
De nieuwe medewerker zal ons team van
magazijnmedewerkers versterken. Eveneens zal
hij, indien nodig, onze huidige chauffeurs
assisteren.
Voor deze functie gaan onze gedachten uit
naar een jonge man die enige ervaring heeft in
onze branche en die in hoge mate een gevoel
van collegialiteit heeft.
Belangstellenden, die in het bezit zijn van een
groot rijbewijs en het chauffeursdiploma,
kunnen telefonisch contact opnemen met
mejuffrouw A. Coenjaerts, vóór vrijdag 28 april
as. Tel. 045-211446.

1(8) Kf/gJMJ
- Werving & Selectie

Bent u toe aan een
nieuwe uitdaging?
Aida Consultants is gespecialiseerd in werving en
selectie van commercieel-, bedrijfskundig-,
administratief- en automatiseringspersoneel.

Daarnaast verzorgt Aida commerciële opleidingen.

Voor verschillende relaties in Limburg zijn wij op
zoek naar ervaren personeel op midden- en hoger
kader niveau.

Heeft u interesse om samen met ons uw
mogelijkheden te bekijken?
Stuur dan uw uitgebreid curriculum vitae naar ons
bureau.

Ons adres: Aida Consultants
Postbus 14
6190 AA Beek
Tel. 04490-72300

70402

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

coWmN
COMAN is een multidisciplinaire ingenieurs- en management consultancy organisatie.

Coman Raadgevende Ingenieurs BV
De Coman organisatie heeft ca. 90 medewerkers en is gevestigd te Heerlen/Maastricht
en opent m.i.v. 1-5t1990 een vestiging te Utrecht.
De dienstverlening omvat het kosten- en kwaliteitsbewust adviseren, ontwerpen,
begroten en begeleiden tijdens de uitvoeringsfase van projecten, zowel voor
nieuwbouw-, restauratie alsook renovatieprojecten t.b.v. industrie en bouw.
Met gebruikmaking van o.a. computerprogramma's en CAD-systemen richt onze
dienstverlening zich o.a. op het gebied van:

★ CIVIELE TECHNIEKEN * SPECIALITEITEN- beton- en staalconstructies - bouwfysica en lawaaibeheersing- weg- en waterbouwkunde verkeerslawaai- algemene bouwkunde bouwschade
bouwakoestiek

★ TECHNISCHE INSTALLATIES lawaaibeheersing installaties- werktuigbouwkundige installaties warmte en vocht
HVAC installaties energiebeheer
koude techniek - energietechniek
sanitaire installaties - gebouwautomatisering
gassen - onderhoudsinformatiesystemen
meet- en regeltechniek - ijsbanen/koudetechniek- electrotechnische installaties
licht en kracht
telecommunicatie
zwakstroominstallaties

★ SERVICES
In verband met een structureel groeiende orderportefeuille, breiden wij onze
organisatie verder uit.

Binnen de vakgroep civiele technjeken bestaan vacatures voor:

PROJECTLEIDER/CONSTRUCTEUR BETON-
EN STAALCONSTRUCTIES
Onze gedachten gaan hierbij uit naar een beton- en staalconstructeur met een breed
interessegebied die zowel technisch alsook financieel complete projecten kan
overzien.

Kandidaten met ervaring op het gebied van dynamische berekeningen genieten de
voorkeur.

Voor deze functie zoeken wij een HTS-ingenieur met meerdere jaren ervaring of een
TU-ingenieur met enkele jaren ervaring.

Kandidaten met aanvullendevakgerichte opleidingen hebben een pré.

ERVAREN BETON- STAALTEKENAAR
Deze dient in staat te zijn zelfstandig gewapend beton- en staalconstructies te kunnen
uittekenen.
■

Wij bieden een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie.
Directie COMAN
Raadgevende Indien u geïnteresseerd bent in een van vorengenoemde vacatures zien wij uw reactie
Ingenieurs BV met belangstelling tegemoet,
postbus 198
6400 AD Heerlen Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons hoofd van de
Tel. 045-727171 afdeling Civiele Techniek, ir. P. Weerens.

70404
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in het rijk der levende spoorlinten, heeft namelijk meer tot
gevolg dan een verhoging van de bloedruk bij duizenden
rail-fanaten.

Wanneer immers daadwerkelijk een stoomtrein over het
traject gaat denderen, wordt aan het toerisme in deze regio
een nieuwe impuls gegeven. Een bijzondere stoomtrein op
een bijzondere lijn door een bijzonder landschap vormt
immers een toeristische trekker, die zijn gelijke in deze
contreien nog niet kent. Zeker als aan een sudder-rit over de
door berg en dal meanderende lijn een wandeling door de
heuvels gekoppeldkan worden, of een bezoek aan het nog te
bouwen museum voor Industrie en Samenleving, dat pal
tegenover het station in Kerkrade-Centrum zal verrijzen.

Jansen: „Natuurlijk beseffen we dat we met de inzet van een
stoomtrein op het tracé een zinvolle bijdrage leveren aan het
toerisme in deze streek. Maar laten we maar niet te hard van
stapel lopen, want zover zijn we nog niet."

Nee, zover is men nog niet. Maar de plannen zijn er wel en de
spieren staan gespannen om het dode spoor uit zijn graf van
roest te halen.

Een graf, waarin twee jaar geleden onmeetbare
natuurhistorische en culturele waarden werden bijgezet.

richard willems

Maar niet alleen de herinnering aan dit unieke spoorlint reeft
bij velen voort. Ook de hoop op wedergeboorte van het
Miljoenenlijntje is bij tal van mensen nog aanwezig.

Zeker nu de Zuidlimburgse Stoomtrein Maatschappij
(ZLSM) achter de schermen werkt aan de afronding van een
plan om een authentieke locomotief op het traject in te zetten.

ZLSM-vice-voorzitter ir P.B. Jansen: „Het plan voor het
inzetten van de stoomtrein begint stilaanin de eindfase terecht
te komen. We moeten nog met de Nederlandse Spoorwegen -die het baanvak nog niet officieel hebben afgestoten - en de
langs de lijn gelegen gemeenten rond de tafel gaan zitten. Een
belangrijk punt van overleg vormt de overdracht van de
grondenaan de betrokken gemeenten. We verwachten dat dit
pas na de zomervakantie bespreekbaar wordt."

Over de financiële middelen die aangewend moeten worden
om het dode spoor weer te reanimeren, wil Jansen niet al te
veel kwijt. Maar hij ontkent niet dat het op termijn om
miljoenen gaat.

„We hebben het over de oudste spoorverbinding in Limburg
en de oudste internationale spoorlijn van Nederland.

Natuurlijk zal er behoorlijk aan de conditie van het traject
gewerkt moeten worden. Aan hobbyisten die voor het
Miljoenenenlijntje hun mouwen tot ver over de ellebogen

willen opstropen, ontbreekt het geenszins. Maar wat de
financiering betreft, zijn we nog niet rond. We zoeken nog
naar enkele geldschieters."

Indien er tijdig voldoende kapitaal vrijgemaakt kan worden,
dan is het mogelijk dat de ZLSM medio 1992 een ouderwetse
loc op het Miljoenenlijntje onder stoom gaat brengen.

Jansen: „Als streefdatum hebben we mei 1992 geprikt. t)ie
dag staat in onze agenda te boek als de mogelijke
wedergeboorte van het Miljoenenlijntje. Het is de bedoeling
dat de trein vanaf Schin op Geul de stations Wijlre, Eys,
Simpelveld, Kerkrade-West en Kerkrade-Centrum gaat
aandoen. Maar we kijken ook verder dan Nederland. We
denken zelfs na over het doortrekken van het traject naar
Richterich in Duitsland. De onderhandelingen daarover met
de Bundesbahn lopen nog."

Jansen blijft ondanks zijn enthousiasme over de toekomst van
het Miljoenenlijntje, uiterst voorzichtig in zijn uitspraken. Hij
laat het achterste van zijn tong niet zien. Misschien wel
begrijpelijk. Want hij wil niemand blij maken met een dode
mus. Per slot geeft hij uitleg over de mogelijke terugkeer van
een fenomeen, dat bij duizenden Limburgers als een
gestorven monument te boek staat.

Maar Jansen houdt zich niet alleen op de vlakte om redenen
van nostalgische emotie. Terugkeer van het Miljoenenlijntje,

Eind volgende maand is het precies twee jaar
geleden dat het Miljoenenlijntje voor het
laatst als reguliere treintraverse bij de
Nederlandse Spoorwegen dienst deed.
Sindsdien klimt het gras ongehinderd tussen de verzakkende
bielzen omhoog, zijn de verlaten stations mikpunt van
vandalen en wrijven de NS zich in dezuinige handen omdat er
geen scheppen geld meer nodig zijn voor de instandhouding
van dit railtraject, dat in de zestiger jaren de spoorbazen al
mateloos begon te irriteren wegens verregaande
geldverslinderij.
Toch is het Miljoenenlijntje in de gedachten van velen nog
niet gestorven.

Zo herinneren talloze Limburgse treinforenzen zich
ongetwijfeld nog het kalmerende gediesel van de
legendarische 'Blauwe Engel', die hen na een zware dagtaak
rustig door het bronsgroene eikehout huiswaarts ronkte.

En evenveel toeristen zijn beslist nog niet vergeten dat hun
fotorolletjes te kort schoten, toen zij met hun camera's in de
aanslag uit de ramen hingen en de frisgroene heuvels, de
hellingbossen, de nostalgische vakwerkboerderijen en de
eeuwenoude mergelkastelen als beelden uit een sprookje aan
zich voorbij zagen glijden.

De come-back
van het

Miljoenenlijntje

Foto's: DRIES LINSSEN

vrijuit
_________-__-_-_»_»________■_■______»
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met de aannemer, gewijzigd in
niet-tropische houtsoorten.

Woningbouwvereniging
stad Almere is donder-"

~*§ een schoon bouwproject ge-tart van ruim honderd wonin-«e» en vijf bedrijfsruimten. Uit°nderzoek is gebleken dat de
°uw van een woning ongeveer

,'en kilo klein chemisch afval op-levert.
I Pde 'schone' bouwplaats in Al-I mere zullen resten verf, kit, lijm

Ten slotte zal bij de verhuizing
het verhuisafval gescheidenwor-
den ingezameld. De woning-
bouwvereniging en de afdeling
Reiniging van de gemeente Al-
mere zullen de toekomstige be-
woners daartoe stimuleren met
voorlichtingen een regeling voor
extra vuilafvoer.

en olie gescheiden worden inge-
zameld. De werkers krijgen voor-
lichtingsmateriaal om hen te sti-
muleren de bouwplaats schoon
te houden.

Ook het bouwbestek krijgt bij-
zondere aandacht. Aanvankelijk
waren in dit project de kozijnen
van tropisch hardhout. Maar na
de aanbestedingis dat, in overleg

’Nederlandse zuinigheid is oorzaak ’

Vaste trap vaak
levensgevaarlijk

"Eén van de vier jonge ont-
werpers, Carina Groen, nam
een bestaande keuken onder
handen. Zij wil 'een beetje gek-
te combineren met het prakti-
sche.

Vee|.is niet best gesteld met de
j^ugheid van vaste trappen.
Ij Nederland vallen jaarlijks
v u a 150 doden door een val

de trap en raken 30.000
J^sen - vaak ernstig - ge-
{/"^d. De Vereniging 'Eigen

trekt in het jongste num-
van het blad 'Woonconsu-. ent' fel van leer tegen de

y^-onveiligheid. De trappen
VQMe meeste nieuwe huizenvJ, °en niet aan de minimum-

tolL&ens de Vereniging 'Eigen Huis'
V n woning°ntwerpers en -bou-s zich vaak niet aan de regels
lstl de veiligheid van trappen en
Iji* 1» de controlerende gemeente-
Ho 6 instanties niet altijd goed op
'\^ing ervan.
l^r zijn de vaste trappen in ons

k)M steiler dan die in vele andere
Scjj en. De oorzaak zit in het typi-
r^ Nederlandse beknibbelen op

Risicogroepen
"lid este risicos lopen kinderen,
iL6ren en gehandicapten. Onder
l|^s groepen vallen de meeste
Ifyijtoffers. Het ministerie van
\~"l stelt nu maatregelen in het
V^ uitzicht om de veiligheid van
!j] ® trappen te verbeteren. Daarbij
fc^et niet alleen om de steilheid
m£' maar ook om factoren als dek.tfte, de maten van op- en aantre-
ft) enhoogte van detreden)
v e bruikbaarheid van leuningen.
"ij e h rapport spreekt het ministe-
Wen voorkeur uit voor rechte

en bordestrappen. Die
\q veiliger dan trappen met een
9sh )6£kwart' (een bocht van 45 gra-

P" «ij deze trappen lopen immers
treden taps toe. Die smalleeven zijn praktisch onbeloop-

nova Omega van Fons Bakker, afge-!
studeerd in de richting industrialj
design aan de Amsterdamse Gerrit!
Rietveld Academie, is internationa-'
Ie modelbescherming aangevraagd.]
Uitgangspuntvoor deze keukenunit»
waren de gegevens dat de keuken,'
tegenwoordig op geheel andere wij--
ze en vaak korter wordt gebruikt)
danin de jarenzestig en het feit dati
de gekookte gerechten steeds diver-Jser en ingewikkelder worden. De?
Omega kan dan ooktwee "gedaanten»
aannemen; als een kleine losstaan-'
de unit die overal kan staan, waarim
men snel en makkelijk een kleine!
maaltijd kan bereiden en in uitge-i
schoven positie als volwaardige cv-;
linaire omgeving, waarin de gebrui-
ker de mogelijkheden heeft, al dan;
niet samen met anderen ingewik-;
kelde gerechten te koken.

Sandra Bakvis, studente aan deKo-<
ninklijke Academie van beeldende!
Kunsten in den Haag ontwierp de«
Almat Curved Cook. Haar uitgangs-J
punt was een compactkeuken diei
als een curve om de gebruiker ge-J
vormd is.

Jonge ontwerpers
pakken keuken aan
keuken. Om de keuken zo compact
mogelijk te houden heb ik een extra
werkvlak, op zithoogte, en een ver-
laagd kookplateau aangebracht."

Met name de groep voor wie
de keuken ontworpen is, zal er
even aan moeten wennen. Het
is dat er een kraan op zit, maar
anders zou de antraciet-kleuri-
ge aanrecht beslist niet te her-
kennen zijn. De keuken is één
van de ontwerpen van vier stu-
denten die door de Oisterwijk-
se keukenfabrikant Almanova
verwezenlijkt zijn. De keuken
voor ouderen, een cirkelvor-
mig uitschuifbaar exemplaar,
een felbeschilderde keuken en
de compactkeuken waren te
zien op de huishoudbeurs

" Gewone rechte trappen zijn veiliger dan die met een hoek

van de trap te plaatsen, maakt de
toegankelijkheid ervan meestal ook
niet beter.

Behangmode:
kleurig en druk

baar. Vooral bij het afdalen van zul-
ke trappen ontstaan veel valpartij-
en: 70 procent van alle trap-onge-
lukken is daaraan te wijten.

In oudere, royaal gebouwde huizen
treft men bijvoorbeeld de bordes-
trap aan, met twee rechte delen
waartussen een flink 'platform' is
gelegen. Zon constructie komt op
ons tegenwoordig als pure luxe
over. We zijn immers gewend ge-
raakt aan krappe trappen. De nood-
zaak om een kapstok of een kin-
derwagentje in de directe omgeving

Natuurlijk kunnen bewoners zelf
ook maatregelen nemen om de vei-
ligheid van hun trap te vergroten.
Goede verlichting en 'anti-slip-pro-
fielen' op de treden zijn geen over-
bodige luxe. Denk ook aan de de
vloer onderaan de trap. Op plavui-
zen en dergelijke materialenval jeje
een grotere bult (of erger!) dan op
zachte vloerbedekking.

„Het is voor ons als fabrikant leuk
om te zien hoe jonge ontwerpers
hun eigen visie opkeukens hebben.
Zij zitten nog niet in vaste patronen
en zijn vrij in hun opvattingen. Daar
kunnen leuke dingen uit voort-
vloeien en er kunnen elementen in
zitten die verder ontwikkeld kun-
nen worden. De studenten geven
een richting aan die het misschien
in de toekomst op zal gaan," aldus
directeur E. J. M. Kers van de Alma-
nova Werkmeubelindustrie in
Oisterwijk.

Op één van de ontwerpen, de Culi-

Taco Brakel van deAkademie Indu-
striële Vormgeving Eindhoven wil-
de met zijn ontwerp duidelijk afwij-
ken van het huidige kastensysteem
en een werkplek voor ouderen
creëeren. „Ik heb de keuken ge-
maakt voor mensen diena hun pen-
sioen het huis verwisselen voor een
verzorgingsflat, waar zij geheel zelf-
standig funtioneren. Zij zijn zich er
terdege van bewust dat ze de ver-
schijnselen van het ouder worden
niet moeten ontlopen. Zodoende
willen ze ookeen keuken die daarop
is voorbereid. Eventueel geschikt
voor gebruik vanuit een rolstoel. Zo
goed als zij de inrichting van hun
eigen apartement willen bepalen,
willen zij dit ook doen voor hun

Droom
„lemand heeft eens beweerd, dat
ieder mens een kunstenaar is in zijn
droom. En een kunstenaar is juist
iemand die aan zijn dromen gestalte
kan geven. Zo werd mijn droom-
wens werkelijkheid in combinatie
met een functionele keuken". Cari-
na Groen van de Akademie voor
Beeldende Kunsten in Utrecht stu-
deert dit jaaraf in de richting schil-
derenen besloot daarom een prakti-
sche maar steriele keuken tot
'feestelijke compositie om te bou-
wen.
„Tijdens een reis door Italië groeide
mijn gevoel voor decoraties. De
kleurrijke omgeving had een na-
drukkelijke invloed op mij. Tegen-
over de Italiaanse uitbundigheid
stak de Nederlandse nuchterheid
wel heel erg af. Tevergeefs zocht ik
naar die uitgelaten stemming op
straat en in huis. Maar alles ademde

de sfeer van doe maar gewoon dan
doe je al gek genoeg. Ik vind dat een
beetje gekte wel te combineren is
met het praktische", motiveert Cari-
na haar keuze om een bestaande
keuken aan te passen aan haar ge-
voel.
Carine nam een witte keuken als
uitgangspunt en beschilderde deze
in frisse kleuren als rood, geel,
blauw, groen en oranje.

Vrij

Keuken voor
lange mensen

De mens wordt steeds langer. Daar-Jaan passen we ook onze standaard'
inrichtingen van keuken en badka-
mer aan, zodat we niet onnodig hoe-J
ven te bukken.

Maar voor wie extra lang is, moeten;
voorzieningen worden getroffen.)
Voor mensen langer dan 1,75 m is en
nu een speciale keuken, de Almaf
Maxio. Bij dit model worden werk-1
blad en onderkasten hoger geïnstal-i
leerd.

Dat kan bij meer keukens. Vaak!
wordt dan extra ruimte onder de'
kasten niet benut. Er komt gewoon!
een hogere sokkel met even hoge af-'
dekplintonder. Maar bij deMaxio is!
de grotere restruimte benut voor1

onderkasten met een extra dimen-!
sicwaarin vier in plaats van drie leg-'
planken zijn aangebracht. Of er!
wordt een onderbouwkoelkast vam
groter formaat (160 liter) geplaatst.!

De ruimte onder het fornuis kan|
voor een zeer diepe lade worden be-
nut.

Handige schroef
Soms vergt het indraaien van een
schroef veel krachtsinspanning. De.
nieuwe 'Dolfijnschroef, een pro-
dukt van de Franse fabrikant Vy-;
nex, maakt moeizaam schroefwerk
een stuk gemakkelijker. De kracht,
die voor het indraaien (of later uit-
draaien) nodig is, is ongeveer een'
kwart van die welke vereist is om;
'gewone' schroeven te verwerken, i
De Dolfijnschroef is in vele gangba-
re afmetingen verkrijgbaar in ijzer-
waren- en dhz-zaken.

" Tuinhekken en schuttinger
van 'recycling-kunststof.

Middenmoot

streepjesdessins.
Sterk aanwezig in de diverse be-
hangcollecties zijn de behan-
granden. Randen die voor de sier
aangebracht worden en een inte-
rieur de 'finishing touch' kunnen
geven. Bijpassende gordijnen
moeten het geheel completeren.
Doordacht combineren is daarbij
belangrijk.

Kunststof
hergebruikt
in tuinhekie

Sy ■jW £lmg van afgedankte kunst-
je 'Cet name PVC, is een manier
pW yttdieu minder zwaar te be-
pUkt nds kort wordtPVC herge-
Rs eh\y°or het maken van tuinhek-V^ergelijke.Nui Wordt oude kunststof ge-
P^V^ccrd (vermalen) en uit dat
f&er«^orden Planken en palen

s Ucït Het zijn holle Profielen»C Wav!\ in gewicht, maar dank zij
stevig genoeg om ern- schuttingen en berghok-

ken van te bouwen. Het materiaal is
volkomen weerbestendig en vergtdus geen onderhoud, althans wan-
neer de gebruiker de zwarte kleur
waarin het geleverd wordt, accep-
teert. Overschilderen is overigens
mogelijk, met een goede buitenverf.
De planken zijn verkrijgbaar in
lengten van 150, 200 en 300 cm, de
palen in 90, 120, 240 en 270 cm. Ook
zijn tuinheksets van 150 cm lang en
60 of 80 cm hoog verkrijgbaar.
Een aardige toepassing van dit ma-
teriaal is ook het oprolbare tuinpad,
dat los bijvoorbeeld op het gazon
gelegd kan worden en in een hand-
omdraai weer verwijderd.
Voor meer informatie: Boersma
Plastics, Leeuwarden, 058-126845.

" Er zijn veel uitbundige dessins van bloemen en planten

Combineren is ookvan belang in
de zogenaamde 'moderne mid-
denmoot' binnen de behangcol-
lecties. Deze stijl is wat minder
opvallend qua kleur en dessins,
wat tijdlozer en minder grillig.
Deze groep biedt een grote keu-
ze, met uitschieters naar roman-
tiek, abstractie, modern en jong
wonen. Opvallend hierbij is dat
de dessins vaak zijn uitgevoerd
in meerdere kleurstellingen,
soms wel vijf.

Met deze kleurige behangmode
bestaat natuurlijk het gevaar dat
de inrichting erg onrustig wordt.
Het is daaromvan belang om alle
elementen goed op elkaar af te
stemmen. Accessoires als kus-
sentjes, lampen, plantenpotten
en siervoorwerpen kunnen een
fraaie eenheid vormen met gor-
dijnen, tapijt en behang. Ook de
afwerking van kozijnen en plin-
ten in de goede kleur werken
mee aan een rustig beeld in een
kamer.

Alhoewel de grote voorjaars-
schoonmaak tegenwoordig geen
volksgebruik meer lijkt te zijn,
presenteren de fabrikanten van
behang hun nieuwe produkten
nog steeds in het voorjaar. De be-
hangcollecties zijn dit jaar opval-
lend kleurig. Net als in de gor-
dijnmode zijn de dessins vaak
uitbundig.
Kleur mag weer. Het bruine tijd-
perk, compleet met donkere
houten vloer, jute op de wand en
Indiagordijnen voor de ramen
ligt al weer jaren achter ons. Ook
dewitte periode is wat aan het af-
zwakken. Teveel wit in de leef-
omgeving geeft velen een gevoel
van kilheid.
Kleuren hebben niet alleen een
decoratieve, maar vooral ook een
sfeerbepalende functie. Decora-
tieve dessins geven aan de sfeer
een persoonlijke toets.
Net als bij mode zijn er bepaalde
trends te onderscheiden. Het
avant-gardistische beeld wordt
bepaald door ferme kleuren als
steenrood, paars, petrol en zwart.
Sommige tinten zijn wat opval-
lender, anderen wat ingetogen
en terughoudend. In de romanti-
sche sfeer zitten ook sprekende
kleuren als lavendel, paars, esse-
en donkergroen,- donkerblauw
en leverroze.
Naast dessins van bloemen en
planten, uitbundig en levensecht
weergegeven, zijn er wat strak-
kere motieven zoals marmer- en

Trapeze
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Onroerend goed te huur gevraagd

Brunssum
Landgraaf

4-slaapkamerwoning,

’ 1.500,-p.mnd.
Brunssum
Landgraaf

3-slaapkamerwoning,

’ 1.000,-p.mnd.
Inl. bemidd.bureau

Silvertant, 045-311286.
Het adres voor al uw

verzekeringen!
Te huur gevraagd: ouder
HUIS met tuin, "boerderijtje"
rep.- renov. geen bezw. Tel.
09-32.87.653539.
Gezin vraagt met spoed
HUURWONING minimaal 4
slpkrs in Heerlen. Niet Heer-
len-Noord. Tel. 045-224649

Alleenst. moeder zkt. WO-
NING, max. ’560,- p.mnd.
Tel. 09-49-240168689.
Ik en lieve hond zoeken
RUSTIGE etage-woning of
appartement met redelijke
huurpr. Tel. 045-312081 in
de ochtenduren.
Medew. Open Universiteit
zkt. HUURWONING in Hrl.
(centrum, Aarveld, Hees-
berg of Weiten). Tel. 045-
-762446 of 045-718734.
Te huur gevraagd GARAGE
(BOX) omg. Schrievershei-
de Heksenberg 045-231604
Gezocht: ETAGE voor 2
studentes in Maastricht per
1.7.1990, max. ’7OO,- p.m.
Tel. 040-119676.
Te huur gevr. v. auto, GA-
RAGE of stalling in Hoens-
broek. Tel. 04492-3978.

Onroerend goed te huur aangeboden
TE HUUR

Heerlen, Valkenburgerweg 135 C
Woonruimte met woonkamer/kichenette, slaapkamer,

douche annex toilet en gemeenschapperlijke bergruimte.
Huurpr. ’ 405,65 excl. voorschot energie- en service-

kosten per maand.
Inlichtingeb en bezichtingen

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

hteerlerbaan 50 6418 CH Heerlen, tel, kantoor 045-417085

Stem
3-grote slaapkamerwoning,
open haard, ligbad, garage,

’ 1.200,- p.mnd.
Heerlen

dubbele praktijkruimte en
giote boyenwoning met tuin,
centrum, ’ 1.650,- p.mnd.

Heerlen
praktijkruimte (kantoorruim-
je) plm. 60 m2en grote bo-

yenwoning, centrum,

’ 1.500,- p.mnd.
Inl. bemidd.bureau

: Silvertant, 045-311286.
Het adres voor al uw

', verzekeringen!

Winkelpand
centrum Heerlen. B.lokatie
op korte termijn aanvaard-

baar. Div. mogelijkh. Zonder
cjontanten onnodig te reflec-

" teren. Tel. 045-716008.

Te huur
Geleen West

" Winkelruimte, groot ong. 25 m2. Goed -gelegen in winkelcentrum.
Huur ’ 400,- p.m. Inl. tel.

04490-40535.

Boerderij
Te h. rustig gelegen woning

en verschillende bedrijfs-
ruimten. Boomgaard ca.

2500 m2. Per 1-5-'9O. Gel.
omg'. Susteren. 04499-1898
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
eh van 20-22 u.
Prachtig gelegen 4-kamer-
appartementen v.v. cv. op
de HEESBERG, gunstig t.o.v; het centrum van Heerlen.
Huurprijs ca. ’650,- p.m.
Qe Boer, Den Hartog, Hooft
rxv., 020-465301.
Te h. mooi APPARTEMENT
woonk., 2 slpks., keuken,
douche wc, tel. en rv.-aansl.
evt. garage en park.gel. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.
1 Gestoft. BOYENWONING
in Amstenrade met vrije op-
gang. Geschikt voor max, 2
pers. Aanv. per 15 mei. Inl.
04492-2752. H. Bavel.
Per 1-5-1990 t.h.a.: comfor-
tabel 1-pers. app. Nieuw-
straat KERKRADE. Woonk.
slaapk.-keuken-douche-
toilet-berging-c.v. Huursub-
sidie mogel. Inl. 045-351740
Te huur URMOND-Stein,
prachtig gel. groot landhuis,
te bevr. na 18 uur, tel. 045-
-252956.
Te h. BERG A.D. MAAS,
groot halfvrijst. woonhuis, te
bevr. 045-252956.

Te huur KANTOORRUIMTE
in Maastricht nabij Vrijthof.
Br.o.nr. B-4324, L.D., Post-
bus 3100, 6401 PP Heerlen.
WERKPLAATS of maga-
zijnruimte t.h.a. 130 m2, te
Beek. Tel. 04490-71282.
Te h. aang. OPSLAGRUIM-
TE ca. 110 m2, ’475,- p.
mnd. Tel. 04492-1326
Te h. luxe app. voor 1 pers.
centrum KERKRADE, hpr.
’4OO,- p.mnd. 045-452829
na 18.30 u.
FRITURE gunstige ligging te
Nieuwenhagen. Br.o.nr. B-
-4351, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
CONTAINERS te huur,
kiepvrachtwagen met kraan
te huur. Louis Kicken Ten
Trans, tel. 045-752848, fax:
045-750388
Te h. in HEERLERHEIPE
geh. nieuw gestoft, 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.
Kleine gemeub. BOYEN-
WONING nabij centrum
Heerlen. All-in ’550,-. Tel.
045-724592, na 15.00 uur.
Te h. APPARTEMENT. Mgr.
Feronstr. 58, Heerlen. Tel.
045-315174.
Te h. grote ETAGEWO-
NING nabij Centrum Heer-
len, ’ 610,-, huursubs. mog.
Tel. 045-716716.
KERKRAPE-Bleyerheide te
huur een nette rustige eta-
gewoning, geschikt voor
echtpaar of alleenstaande,
’BOO,- mcl. stookk. Inl.
04490-48180.
Te h. CAFE-zaal-kegelbaan
inventaris ter overname re-
gio Kerkrade. Tel. 045-
-317389.
KERKRAPE/Spekholzer- 'heide Industriestr. 23-25 te 'huur Appartement: beg.gr. 'md.: hal, woonk. open keuk., j
badk., 1 slpk., tuin, berging, '’ 700,- p.mnd. excl. ener-
giek. Info 04742-3362. .
Te h. mooi verbouwd BOE-
RENWOONHUIS met tuin in
Klimmen, ’ 1050,- excl. Tel.
045-752313 (tuss. 10.00-
-14.00 uur).
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. Ind.: kantoor, wc
en cv, ’ 1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.
Te h. luxe APPARTEMENT,
’700,-, 1e etage, Sunplein
30, Landgraaf. 045-220558.
Per 1-5-'9O: 2-pers. vol. ge-
meub. en gest. App.: zitk.,
slaapk., keuken, badk., rui-
me hal, aparte opg., tel. en
TV aansl. Cremerstr. 4,
VALKENBURG.

Onroerend goed te koop aangeboden
" "

Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VOO L.P.M. VAN DE PAS ~M"\T^ MAKELAARTAXATEUR O.G. ~" m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

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%
j Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

Te koop Weiten:
Frankenlaan 23

Fantastische souterrainwoning
Koopje!! ’ 142.000,- k.k.

Mergelseweg 72.In uitstekende staat verkerende drive-in-woning.
Pr. ’ 131.000,-k.k.

Weltertuynstraat 92
Zeer mooie drive-in-woning.

Pr. ’ 158.000,-k.k.
Inl.: Vijgen Onroerend Goed

045-711617.

' Jabeek, in de Dreef
Laatste snel te bewonen premie-A woning op een mooielandelijke ligging met berging, dichte keuken, woonkamer,

3 slaapkamers, badkamer en zolder.
Prijs: ’ 131.750,- v.o.n. Subsidie: ’ 41.000,- max.

Van der Loo Limburg B.V.
J Tel. 04490-22323.

Woonhuis met tuin
te Voerendaal, ca. 400 m2, nieuw dak, achterstallig onder-

houd, dichtbij centrum en station. Br.o.nr. B-4229, LD
Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

De rente daalt !!
Van gerenommeerde bank

nu 8.8% 2 jr. vast annuïteit
nu 9.0% 2 jr. vast spaarhypotheek

met de mogelijkheid om bij verdere rentedaling op elk
moment kosteloos om te zetten naar

5, 7, 10, 12 of 15 jaarvast.
Gemeente-garantie in HEERLEN via ons mogelijk!

Waar u ook koopt,
bel rechtstreeks, ook gedurende het weekend, onze

hypotheekadviseur, de heer J. Wetsels, tel. 045-440731.

111STIENSTRA
-"-". --_. = Onafhankelijk bemiddelaar

___r voor alle banken

Te koop omgeving Maastricht goed renderende

Brood- en banketbakkerij
Metwoonhuis en div. magazijnruimt. Kooppr. ’ 325.000kk.

Ged. financ. mog. Br. o.nr. B-4325, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 PP heerlen.

Bouwkavels
voor vrijstaande woon- / landhuizen direct aan groenvoor-

ziening, gelegen in het bouwplan "Husken" te Heerlen.
Royale percelen tot 800 m2.

Prijzen vanaf ’ 40.000,-
Inlichtingen:

raMakelaardij o.□.. Taxaties. LIJ
Hypotheek — Adviescentrum

_■■_—■■■!■«_■■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 MX/K/1CICIU fICM 6411GBHeeiler, IN V M
"■■ "■§"■■■■ ■-■■ Tel. : (045)715566 MAKELAAR

Merkelbeek
Steenweg 40: heden houden wij van 16.00 tot 17.00 uur
open huis in dit ruime witte herenhuis (ook geschikt als

praktijkpand) met 0.a.: kelders, hal, woonk. met marmervl.
ruimte voor keuken en bijkeuken, toilet, mogelijkheid voor
4 slaapk. en zolder met vaste trap, CV, nieuwe kozijnen
met dubbel glas, ruime perceel circa 1500 m2, terst. te

aanv., prijs ’ 199.000,- k.k.
Brunssum

Goed gelegen geheel vrijstaand woonhuis met 0.a.: kelder,
hal, toilet, woonkamer met open keuken, garage, badk.,

4 slaapk. en vliering, CV, royaal perceel 1349 m2, terst. te
aanv., prijs op aanvraag.

Hoensbroek
Kouvernderstraat: mooie winkelpand met souterrain en
verkoopruimte 120 m2, met geheel apart toegankelijke

boyenwoning, CV, aanv. in overleg, prijs ’ 295.000,- k.k.
Kerkhofss makelaardij o.g.

Kleingenhouterstraat 50 te Beek. Tel. 04490-73427.
Centraal gelegen t.o.v.

MAASTRICHT-SITTARD-HEERLEN
Woonboerderij
met diverse bijgebouwen.

Met tuin, weiland, bos en waterpartij.

Prijs ’ 325.000,- k.k.
Br.o.nr. B-4355, LD, Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
Ind.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1e Verd.: 3slpkmrs., badk. met ligbad en douche,
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
Tel.: 045-721134 of 045-224627.

Eijsden
Te koop groot riant landhuis

aan de Maas
Prachtige ligging met alle gewenste ruimtes, 5 slpks., grt.
werkkamer, hobbykeld. enz. Geh. onderkelderd. Excl. inte-
rieur m.v. luxe en comf. Geïsol. Schitterende tuin. Alle
privacy. Ree. bouwjr. Totale inh. 1170m3, opp. 958m2.
Pr.n.o.t.k. Voor serieuze gegadigden bezicht. na telef.

afspraak.
Tel. 04409-2155

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Brunssum
keurig halfvrijst. woonhuis
met berging en grote tuin
(mogelijkheid dubb. gar.)

Ind.: beg.gr.; gang, kelder,
Woonkamer, eetkeuken,
toilet, badkamer. Verd.:
2 ruime slaapkamers.

Vraagprijs ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855
Tel. 045-220550

Mheer
Goed onderh. geschakeld

woonh., ruime woonkamer,
open keuk., 4 slpks., badk.
met 2e toil., zold.k. boven
garage, cv., mooie tuin op

zuiden. Ópp. 330 m2, pr.n.o.
t.k. Tel. 04457-2473.

Wijlre
Halfvrijst., 3 slaapkrs., bad-
cel, doorzonkamer, CV-gas,

gar., ’130.000,-.
Wijlre

Tussenhuis, 3 slaapkrs.,
douchekamer, 2e toilet, zol-
der, CV-gas, garage, bwj.

1981, ’ 135.000,-.
Wijlre

Bungalow, 3 slaapkrs., badk; L-vorm. woon-eetk., CV-

' gas, gar., vrij uitzicht,
’162.000,-.

Makko Gulpen
Rijksweg 67, Gulpen.

Tel. 04450-2182
(W. timmermans. NVM

makelaar).

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. HEKSENBERG
hoekw. m. gr. tuin, voorz.
van rolluiken. Ind: woonk.
met parketvl., eik. keuk. m.
plavuizen, serre en berging,
3 slpk. en zolder, pr.

’ 95.000,-kk. 045-227887.

Te k. halfvrijst. woonhuis te
Landgraaf

Bosheide 57, garage en tuin
Ind.: hal, toilet, dichte keu-

ken met apparatuur, woonk.,
gehele benedenverd. witte
plavuizenvloer, 1e verd.: 3
slpkrs, badk., douch, dubb.
vaste wasttafel. ’ 147.000,-

-k.k. Bezichtiging na tel. afspr
045-319483.

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 koop bevallig Ardeens
WOONHUISJE in natuur-
steen te Ville-My (Ferrière)
Rue du Centre, 13A, groot
290 m2, (op 8 km van
Durbuy). Inl. bij notaris Jean
Depuydt te Brugge. Tel. 09-
-3250331571.
Mooi groot HUIS met tuin te
k. Goedlopende privé-club
in gevestigd. Pr. ’ 275.000,-
Br.o.nr. B-4214 LD., Post-
bus 3100, 6401 PP, Heerlen
NEERITTER, modern dege-
lijk vrijst. landhuis. Veel ex-
tra's, mooie tuin, uitst. on-
derhouden, pr. ’239.500,-,
04756-5641 na 18.00 uur.
SCHIN OP GEUL halfvrijst.
woning met garage, bwj. '81,
pr.n.o.t.k. Tel. 04459-2697,
na 14.00 uur.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
goed geïsol. m. gar. Zonnige
tuin, half open keuken,
woonk. m. parket. 1e Verd.:
luxe badk.: 2e toilet, ligb./
douchecomb. bidet, 3 slpk.,
vaste tr. zolder alwaar 4e
slpk., ’ 147.000,-. Èngel-
bertussstr. 13, Buchten, tel.
04498-57111.
Oud-GELEEN/Pieterstr. 78.
Ruim karakter, herenhuis
met garage, tuin, (hoekp.)
met 40 m 2woonk. grote
keuk. aparte studeerk. 3
grote slpk. zolder(vaste trap)
kelder cv. ’ 149.000,- k.k.
Tel. 04490-42550.
FRITURE met compl. inven-
taris te Nieuwenhagen. Br.o.
nr. B-4350, LD, Postbus
3100,6401 PP Heerlen.
BELGIË-Zutendaal-cen-
trum. Te koop gunstig gele-
gen handelspand met
woonhuis. 0932-11611584.
Te koop gevr. ouder pand
met achterst, onderh. in
HEERLEN of bouwgrond.
Tel. 045-419764.

Zaterdag 21 april 1990 " 38
Te k. woonhuis, Bokstraat
22, HEERLEN Noord, met
garage en serre, pr.
’119.000,- k.k.. Open dag
zondag 22 april van 14.00-
-18.00 uur of op afspr. 045-
-227384.
Te k. Halfvr. woonhuis m.
tuin te HEERLEN, Jekerstr.
11, Beersdal. Ind.: woonk.
ca 36 m2met open trap, gr.
aanbouwkeuken met app., 3
slpk., gr. badk. met ligbad en
douche, gr. balkon, kelder,
garage en berging, pr.
’130.000,- k.k. Inl.: 045-
-721226.
HEERLEN, Pasteurstr. 13,
hoekwoning met voorzij- en
achtertuin. L.woonk., open
k. 1e verd. 3 slpkrsen badk.,
2e verd. bergr. en 4e slpk.,
geh. onderkeld., garage.
Aanv. in overleg.' Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060.
HEERLEN, te k. goedl. bruin
café m. woonh. Pand en mv.
vrij van brouwerij. Dir. te
aanv. ’315.000,-. Br.o.nr.
B-4334 L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
HEERLEN te k. nabij Bruns-
summerheide, halfvr. woonh
m. gar., royale tuin op Z.,
woonk., open keuken (wit)
m. app., 3 slpks., badk. en
2e toilet, vaste trap zolder,
zolderk., vr.pr. ’163.000,-.
Tel. 045-229031 na zat.
20.00 uur.
HOENSBROEK Stutterstr. 3
goed onderh. geschakeld
woonhuis met inpand. gar.
Ind.: Gr. woonk., keuken en
bijkeuken, 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e toilet, kl.
bergzolder, voorz. van rol-
luiken, kindvriendel. buurt,
aanvaarding in overleg, pr.

’ 145.000,-k.k. 045-225047
Te k. woonh. te KERKRADE
Veldkuilstr. 59, beneden- en
bovenbewoning mogelijk.
Dir. vrij te aanv. 04457-1548
Tek. halfvrijst. woonh. met 3
slpks., zolder, cv., garage,
voor- en achtertuin, te Kerk-
rade-Nulland. Vr.pr.
’158.000,- k.k. Tel. 045-
-462190.
KERKRADE, Kipstraat 10,
woon/kantoorpand te koop.
Zeer geschikt voor accoun-
tantsbureau, assurantiekan-
toor, praktijkruimte voor fy-
siotherapie e.d., vr.pr.

’ 250.000,- k.k. Inl. te bevr.
bij woningbouwvereniging
"Land van Rode", Erpostraat
1 te Kerkrade, van maand,
t/m vrijd. tussen 8.15 en
17.00 uur. Tel. 045-466466.

KLIMMEN/Heek 10. Perf.
verbouwd vrijst. landhuis
(voor en achter vrij uitz.) ty-
pe semi bungalow mooie
tuin. (1 slpk. beneden) 2 op
eerste verd. Moet binnen
gezien worden, ’ 189.000,-
-k.k. Tel. 04490-42550 Jos
Storms o.g. Geleen.
LANDGRAAF, Hoefveld 27.
Herenhuis met garage,
voor- en achtertuin, gr.
woonk./keuken met open
haard, serre, bijkeuken. 1e
verd.: 4 slpks., badk. met
ligb., douche en 2e toilet. 2e
verd.: zolder/slpk. Pr.n.o. t.k.
Tel. 045-321279.
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.2 met
parketvl., keuken tegelvl.
Pand moet binnen gezien
worden, ’133.000,- k.k.
Tel. 04490-42250 Jos
Storms o.g. Geleen. ,
SITTARD-Centrum, ruim
pand, best. uit geh. gemo-
dern. benedenwoning, als-
mede 6 verhuurde kamers
op verdieping met uitst. ren-
dement. Tel. 04492-2044.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,'- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.

Bedrijfsruimte
Te huur

Slijterij
annex tabaksartikelen.

Zeer geschikt voor jonge
beginnende ondernemer of
als filiaal, omgev. Geleen.
Br.o.nr. B-4341 L.D. Post-

bus 3100, 6401 PP Heerlen.
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
OPSLAGRUIMTE te huur
ca. 60 m2. Goed bereikbaar.

’ 300,.- p.mnd. 045-229921
Te h. BEDRIJFSHAL met
parkeerruimte, perc. opp.
plm. 350m2, waarvan 150m2, hal geschikt als opslag,
magazijn of stalling. Te bevr.
B. Wöltgens 045-461121.
Te h. Heerlen nabij centr.
BEDRIJFSRUIMTE, winkel/
kantoor ca. 40 m2. Tel. 045-
-718869.
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= Amstenrade, Kloosterberg 12
= Vrijstaandwoonhuis met unieke vrijblijvende ligging op I
S 925 m 2grond. Ind. 0.a.: souterrain: div. kelders, gara- I
S ge, bereikbaar via brede zij-inrit, woonk. met open =
H haard, dichte keuken. Op verd.: 4 slaapkamersen bad- == kamer met douche, v.w. en 2e toilet.
= Prijs ’ 269.000,- k.k.

H Brunssum, K. Doormanstraat 39 =Halfvrijst. woonhuis m. losstaande garage en tuin. Ind. == o.a. souterrain: provisiekelder. Beg. gr.: woonk. =(5.50x3.50 m), eetkamer, keuken, overdekt terras met == zij- en achtertuin grenzend aan wandelgebied. Verd.: 3 I
= slaapkamers, douchecel, bergzolder, rolluiken en ged. == dubb. beglazing. Aanv. juni '90.
| Prijs ’ 123.000,- k.k.

\j , Brunssum-Noord,
\SW~<-~ - Stadhouderstraat 76 =

* "^i''~'"
""»

Woonhuis met dubbele =ste—.—~—~~*z~'_,__l garage. Ind. 0.a.: door- =

i Prijs ’ 139.000,- k.k. |

= mmmmmmmmmmmmm iuur^ e S|aapkamers s= en badkamer met douche^ groot betegeld terras met == berging en diepe tuin.
| Prijs ’ 122.500,-k.k. =
H Brunssum, Schepenstraat 3= Halfvrijst. woonhuis met inpandige garage en tuin op =

| het zuiden. Ind. 0.a.: woonk. met aangeb. serre, dichte == keuken, 3 slaapk., badkam. met v.w. en zitbad, berg- =ü zolder.
= Prijs ’ 129.000,-k.k.

| BELEGGINGSOBJECT SPAUBEEK
= Bongerd 4 t/m 16
I Aan de markt gelegen supermarkt (400 m 2 I= b.v.0.), 4 appartementen met garage
= Prijs ’ 595.000,-k.k. |

f Makelaardij [
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
telefoon 045-712040
Zat. van 10.00-13.00 uur: 045-352569

Nu in kunststof verkrijgbaar met
het unieke "AIR PLUS" systeem „ _

De nieuwe [ framen en deuren^, JJ
generatie van EjUjft' -^<hRenotherm S^l^^v
Zonder ramen of deuren te laS^^^__^JS /openen wordt door het unieke meer- P'jS^jtl /
kamer luchtsysteem. verbruikte lucht /
afgevoerd en verse lucht aangevoerd j» /
zonder tocht of warmte-verlies. >"[/
'AIR PLUS* is een patent van ons.

■J —W I Het Ambacht 95 m^'1 6444 KZ Brunssum .*
mmmaf *M*MêM Telefoon: 045-417672 N

045-417672

Pickce.Van Huis Uit Aktief!
Sf^mÊ^m^m^^^. is BRUNSSUM: Prima onderh. :;.„,

,
u«-„„„„„rl, r,mm ■■■«« hoekwoonhuis met berging, ga- HOENSBROEK: Rustig gelegen

flf fl M^^^S"P ra9e en diePe achtertuin. Ind. - . -.<~^.
halfvrijst. woonh. met gas-c.v.,

« j. KERKRADE: Woonhuis met
'ijÊt BRUNSSUM: Halfvrijst. woonh ÊÊÉL -" Mft QOed uitgev. praktijk-/kan-

.* ' <?.«-..„,„.„,„ "et gas-c.v.. garage, berging en *" —- jji ' tuir."!^

. BRUNSSUM-Centrum: Vnjst.

B| woonh. met gas-c.v., dubb. gara-
-1 ge, tuin. Ged. dubb. begl. Bouwjr.
I 1968. Ind. 0.a.: royale hal,
ïj woonk., eetkeuken meteen com-

J plete keukeninst. met app. 1e /ffMM aj verd.: 3 slaapk., badk. met o.a. j" l Ifc:JU jHßall -ffeBI ligbad en douche. 2e verd.: be- -j^fcttiF reikbaar via een vastetrap. Grote
ÏËE slaapk., zolder. Vraagprijs SujgMTCb

’ laa.uuu.-k.K. ■ "~~ ■"""
IJr EYGELSHOVEN: Rustig gele- jÉßfijf «ÉgS HUi _BÉ~w./ gen woonhuis met gas-c.v, gara- t&f jM

JHjfe_ "*J f 11 jreikbaar. Goed onderh. Muren en ■rK^wP
B "- j 1 WBÊêM' met houten vloer Goed uitgev. KERKRADE: Vrijst. landhuistype met gas-c.v., garage, prach-

Bfß keukeninst. met app., 4 slaapk., (i9 aangelegde terrassen en tuin met optimale privacy. Uitst.
■ badk. Vraagprijs ’ 109.000- k.k. onderh., goed geïsol. Ind. 0.a.: ruime hal, royale living (ca. 60

m 2) metopen haard. Witte (Poggenpohl) keukeninst. metcom-WBmmaSmmWKmwmSß? pi. app., 4 royale slaapk., badk. meto.a. ligb. en douche. Grote
.-..,..-. «..„...—. . ~ .. goed uitgev. hobbyruimte, wijnkelder. Vraagprijs ’ 475.000-EYGELSHOVEN: Halfvrijst. bungalow, rustig en vrij gelegen met k.k.gas-c.v. en garage. Ind. 0.a.: bet. hal, royale L-vormige woonk. met , '. "
parketvloer, bet. keuken, badk. met ligb. en v.w., 3 slaapk. Aanv. KERKRADE-Vinkerstraat: Magazijnruimte-loods. Totaal ca. 127
direct. Vraagprijs ’ 185.000,-k.k. m 2,mcl. kantoor- en toiletruimte. Vraagprijs ’ 60.000- k.k.
HEERLEN-Centrum: (hoek Promenade-Geerstraat): Apparte-
ment (tot. oppervl. ca. 120 m 2), voorzien van cv., lift. Vanuit de

fwoonk. een prachtig vergezicht op het schouwburgplein. Ind. o.a : % NIEUWENHAGEN-Hoefveld:
woonk. (ca. 32 m 2) met balkon, aparte keuken, 3 slaapk badk Geschakeld woonhuis met gas-
berging. Koopprijs ’ 138.000-k.k. Reservering nabijgelegen par- p cv., garageen tuin (op 't zuiden
keerpl. mogelijk. 2 gelegen). Uitst. onderh. Ind

"A»' 0.a.: woonk., eetkeuken, keu-

"i^^^jLgM HEERLEN-Noord: Rustig ge- HB ,9 I luxe badk" 20lder- Vraagprijs

SSï^P^ 4. ''% Ind. 0.a.: L-vormige woonk. met
ïfgëi i~4 Mat 'iflf °Pen haard, keuken, 3 royale ■*—

______
ffii. J-KJÊÊ' slaaPk ■ badk. vaste trap naar I 'SCHAESBERG: Vrijst. bungalow met gas-c.v., in bosrijke om-WmWÊÈfëmÊmi S' 1 slaalkrMurcc Tn To,aal f" °ppervl. ruim 1500 m 2. Ind, L-vorm,ge

II 9e"|Kn'." slaaPk>' "u,en en woonk. met parketvl. en open haard, keuken met aanbouw-
Hf^iconnn 9i?!. vraa9Prl's keuken en app., drie slaapk., badk. Sout.:.twee goed uitgev.

mm^mm^mmmmmmsm. t 169.000-k.k. hobby-/kantoorr., garage. Prijs ’ 298.000-k.k.■ BOUWTERREINEN
SCHAESBERG-Onderste Molt: Bouwterreinen. Uitstekend
gelegen. Goed bereikbaar. Bestemd voor vrijstaande wonin-
gen/bungalow. Variërend van ca. 600 m 2 tot 1000 m 2.Prijzen
vanaf ’ 92.000- v.o.n. J

ÜBACH OVER WORMS-Abdissenbosch: Rustig gelegen hall;
vrijst. woonhuis met gas-c.v., garage, berging en tuin. Ind. o.a-
provisiekelder, woonk. met parketvl, keuken met een complet*
keukeninstall. met app., drie slaapk., badk., zolder. Vraagpni5

’ 98.000- k.k.i ÜBACH OVER WORMS: LM'
ik .. s i stekend onderhouden tussefl'

55; Umi XjMÊjA opgeknapt worden. Ind. 0.a.: ras metverwarmde hobbyruimte. Huurgarage ter overname. Koop"
sout.: 3kelders (van buitenaf be- Dr jjs i 500- k.k.

' reikb.). Part.: ruime woonk., keu- A
«n J" mVm $ ken, 3 slaapk., bet. douche. Aan- WBmjIL m „̂_# ÜBACH OVER WORMS:

m vaarding direct. Vraagprijs IH HM_A mÈÉ Geschakeid landhuistype
BL 1 I L»_X_-J f ’ 89.000- k.k. fl j HPTIi W^M (noekwonin9) met gas-c.v.,

HEERLEN: Vrijst. woonhuis met gas-c.v., grote garage en ken met een luxe keukenin-
goed aangelegde tuin met veelprivacy. Ged. geïsol., goed on- stall. met app., 3 slaapk-
derh. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder, royale hal, ruime L-vor- badk., grote zolder-/hobbyruimte (vaste trap). Vraagprijs
migewoonk. (ca. 50 m 2) met open haard,keuken metkeuken- ’ 195.000-k.k. I
inst., bijkeuken, ruime tv-kamer-werkruimte(ca. 40 m 2) metzit- "■ ~\
kuil en open haard, serre, 3 slaapk., 2 badk. Vraagprijs VOERENDAAL: Aan de buitenrai*
f 379.000- k.k. .«MUffF gelegen (op loopafstand v.h. w|fl

' keicentrum) goed onderh. halfvrijs''
MP&. woonhuis met gas-c.v., garag6:1 * ÉÊi&. Jf ÉÊ carport en zonnige tuin. Ind. o*3

t \ fiilwtti __TT^li_#*__K nal' woonk (ca- 45 m?) met Pa.IJf-J-rt-B K ftWféÈWMfflffltt ■ M WrWk Mr 1 ■ ketvl., eetkeuken, 3 slaapk., comP
PPSHR' liwjl Dadk Een pand da' u beslist

1

ËjSjjs mmmmmmmm?. vraagprijs ’ 179.000-k.k.

Taxaties, .WmußS^^ makelaardij 0.g.,| ';M hypotheek-adviescentrale

HEERLEN: Goed gelegen vrijst bungalow met ruime tuin met pri- Maandag tot en met vrijdag Ivacy, garage en cv. Ind. 0.a.: woonk met schuifpui naar terras, van 9.00 tot 1900 uur Ikeuken met moderne inrichting, 3 slaapk., badk. met 2e toilet. Ook 's zaterdags IGoed gei'sol., goed onderh. Koopprijs ’ 198.000- k.k. geopend van I

aHeerlenseweg 22, 1LIJ I
HEERLEN: Goed onderh. lus- 6371 HS, Postbus 31193 I ZumIsenwoonhuis met gas-c.v., gara- 6370 AD Landgraaf IpYliM |^
ge, berging en tuin. Goed geïsol.
Ind. 0.a.: bet. hal, woonk. met te- B"_k2 _" I_"_<% _«-
gelvl., keuken met aanb.keuken mmM-TM-T-UP-U» m-^L-Al-k-kavrlii Wü
en app., 3 slaapk., badk. met 1 IVItVV lIKIKcMdIUIJ U«
douche, bergzolder. Aanv. direct. mmmmmmmmmmmmMVraagprijs ’ 109.000-k.k.

f W^/v9^^^T^^^\

GELEEN
NOTARIS MR. WIM NELISSEN te SITTARD

zal op woensdag 2 mei 1990 's middags om 3 uur in café
Terminus, Rijksweg Zuid 82 te Geleen, op verzoek van zijn
opdrachtgever in het openbaar bij opbod en afslag in éénzitting verkopen overeenkomstig de Algemene Veilingvoor-■ waarden Onroerend Goed 1987:. GELEEN
Een ruime fabriekshal met ondergrond, fabrieksterrein, par-
keerplaats en 2 opslagloodsen, gelegen te Geleen, Indus-
trieweg Ba, kad. Gem. Geleen, sectie G nrs. 3022 en 3042,
tezamen groot 27,52 are.

De fabriekshal is voorzien van 2 roldeuren, centrale afvoer
met zinkput, lichtarmaturen, verwarming, 2 garageheaters,
vluchtdeuren, pantserglas, krachtstroom, waterringleiding,
toilet, wasruimte met douche, keuken, een apart aanrecht-
blok, ketelhuis en vlonder. Mogelijkheid tot vloerverwar-
ming en tot uitbreiding van de hal.

Het terrein is voorzien van hekwerk, buitenverlichting en
beschermingswallen.
De opslagloodsen zijn geschikt voor opslag van gevaarlijke
stoffen en uitgerust met brandblusapparatuur, branddeu-
ren, explosie-veilige aansluitingen, aparte opslagcomparti-
menten en een opslagtank (inhoud 3000 I.)

Aanvaarding: in volle bezit en genot na betaling van de
koopprijs en de kosten.
Betaling: uiterlijk 13 juni 1990. Gegadigden dienen op de
veiling een verklaring van hun bankrelatie te overleggen
betreffende hun financiële gegoedheid.
Bezichtiging: in overleg met het notariskantoor.
Nadere inlichtingen: notariskantoor Nelissen, Wilhelmina-
straat 53 te Sittard, tel. 04490-17373.' 70065

Een van onze relaties biedt

te koop
aan:
een zeer goed renderend
horecabedrijf, bestaande
uit café-zaal- J|J!i
hotelexploitatie, in de üÜÜa
regio Roermond. tepÉl
Voor nadere informatie
kunt u contact .—A
opnemen met de heer TT II llMfc|_liJ
J. Halmans (telefoon "'J %"_ U jjß_|^Mß
04450-1956). GÜJSïNfif-fS**



ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 9 april
t/m zondag 15 april 1990

BESPAREN MET DE E KNOPHouten aanrechtblad
mooi en praktisch

reeds een oliebehandeling. Een
week na installatie geeft men zelf
een eerste oliebeurt, vervolgens
twee weken later opnieuw, dan na
drie weken en tenslotte na een pe-
riode van vier weken weer. Elke
maand een onderhoudsbeurt is
daarna voldoende om uw massief
houten blad bestand te maken te-
gen allerlei huishoudelijke invloe-
den en behandelingenop het scherp
van de snede.

Hardhoul
Geliefde houtsoortenvoor werkbla-
den zijn beuken en eiken. Jarenlang
was ook de harde houtsoort teak
uiterst gewild voor werkbladen.
Maar sinds onze zorg om het be-
houd van de regenwouden is tro-
pisch hardhout min of meer taboe.

wenlang was er bij consumenten
pi voorkeur voor een houten blad,fSewerkt met een tweecomponen-
Nak. Die geeft een mooie, glan-
sde toplaag waarop water, vet, ci-£*nsap en schoonmaakmiddelen

vat hebben. Nadeel: de lak is
goeiig voor meskerven en niet

bestand tegen een hete pan.

Voor liefhebbers van de warmrode
gloed van teak is er nu eeri uitste-
kend alternatief in de Europese
hardhoutsoort beuken, die door een
speciale manier van logen onder
druk met ammonia een warme
roodachtige gloed krijgt. De behan-
deling maakt het hout extra hard,
harder nog dan teak. Een voordeel
is verder dat deze zogeheten sylva-
ket uitvoering van beukehout
slechts één derde kost van de prijs
die jevoor teak moet neertellen.

" De meeste typen
wasmachines zijn
uitgerust met een
aantal
wasprogramma's. Een
daarvan is het
spaarprogramma voor
kleine wasjes
tussendoor. Het is
echter beter de volle
capaciteit van de
wasmachine te
benutten. Dat levert
meer energiebesparing
op.

*n massiefhouten werkblad is een
in elke keuken. Maar is hetRk praktisch? Wel als het op de

«ste wijze wordt behandelden on-gouden.

Overzicht hypotheekrente

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een ' afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruikvan: van: 8 oktober 1989

800 m3 14 m3537 m 3
900 m316 m3605 m 3

1000 m318 m3671 m 3
1100 m320 m3740 m 3
1200 m322 m3812 m 3
1300 m324 m3876 m 3
1400 m325 m3941 m 3
1500 m327 m31009 m 3
1600 m329 m31078 m 3
1700 m331 m31145 m 3
1800 m333 m31211 m 3
1900 m334 m31280 m 3
2000 m336 m31349 m 3
2200 m340 m31481 m 3
2400 m343 m31613 m 3
2600 m347 m31747 m 3
2800 m351 m31887 m 3
3000 m354 m32021 m 3
3500 m363 m32356 m 3
4000 m372 m32692 m 3

' 4500 m381 m33028 m 3
5000 m390 m33362 m 3
5500 m3100 m33701 m 3

6000 m3109 m34041 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Bouwondernemers luidde eind
maart tijdens een hoorzitting in de
TweedeKamer echter de noodklok.
Volgens de vereniging is slechts een
derde van de 21.000 woningen ver-
kocht. De bouwwereld klaagt al lan-
ger over de stagnatie in de premie
A-verkoop. Men verwijt de staatsse-
cretaris niets aan dit probleem te
doen.

fa* de 21.000 premie A-wo-rgen die vorig jaar gebouwd
?°ehten worden, is ruim dej^ft verkocht. Dit blijkt uit
o'Jfers die de bemiddelende
J&anen deze week bekend ge-
pakt hebben. De cijfers hou-
.^ het midden tussen de ge-
pen die staatssecretariseerma van Volkshuivesting
V* de Nederlandse Vereniging
*&- Bouwondernemers eerder
°emden. " Steeds meer mensen kiezen voor moderne klassieken

Middengroep houdt van eigentijds klassiek

Stijlvol maar vooral niet stijf
F bemiddelende organen verstrek-
u 1advies aan gemeentenover aan-

-1 Jfcen voor gemeentegarantie. De3rs van deze instellingen worden
Lef het algemeen als betrouwbaarschouwd.

Het ministerie van Volkshuisves-
ting gaat nu uitzoeken waar het ver-
schil in cijfers vandaan komt. Rede-
nen,voor de stagnatie in de verkoop
zouden de gestegenhypotheekrente
en de inkomensgrens waarboven
iemand geen premiewoning meer
mag kopen zijn. Heerma verlaagde
die grens vorig jaar van 51.000 naar
43.500 gulden. Door de hoge stand
van de hypotheekrente heeft
iemand met een belastbaar jaarin-
komen van 43.500 gulden zon 8.000
gulden eigen geld nodig om zijn hy-
potheekvoor een dergelijke woning
rond te kunnen krijgen.

lecties voor een belangrijk deel af
op de smaak van deze middenleef-
tijdsgroep. Wie denkt dat deze men-
sen alleen kiezen voor het zware
eiken, notenhout, of grote bankstel-
len heeft het mis.

Ijj^tssecretaris Heerma verklaarde. f^ens de begrotingsbehandeling in
D, rüari dat 65 procent van de pre-
Ij''6 A-woningen die in 1989 ge-
luwd mochten worden, verkochts- Hij sprak toen tevens de ver-

' PChting uit dat derest ook wel aan
Uj fnan te brengen zou zijn als de
'^"kt wat beter zijn best zou doen.

Heerma kwam de bouwers in fe-
bruari enigzins tegemoet door de
termijn waarin begonnen moet zijn
met de bouw van premiewoningen
te verlengen van zes naar negen
maanden. Hierdoor hebben de bou-
wers meer tijd om ze te verkopen.Nederlandse Vereniging van

Veel mensen die een bepaalde leef-
tijd zijn gepasseerd gaan er bewust
toe over de inrichting van hun huis
over een heel andere boeg te gooien.
Het interieur wordt dan, als de kin-
deren het huis uit zijn, vaak ingrij-
pend of gedeeltelijk vernieuwd en
veranderd. Men krijgt meer tijd
voor zichzelf en de behoefte aan
thuiscomfort neemt toe.
Woninginrichters stemmen hun col-

Deze groep consumenten heeft dui-
delijk voorkeur voor klassieke en
moderne stijl-elementen. Ze moe-
ten zodanig op elkaar zijn afge-
stemd, dat een beeld ontstaat van
een rustiek, klassiek of nostalgisch
romantisch interieur. Dankzij de
toepassing van moderne dessins en
kleuren krijgen deze stijl-elementen
dan eerder een jeugdig aanzien dan
dat zij stijfzullen aandoen.

Een nieuwe trend in de' meubelwe-
reld is de losse fauteuil. Nu hij los-
komt van de zitgroep ontstaan er
kleine kunstwerkjes. Speciale aan-
dacht trekken de details die het ge-
heel accentueren. Als het te begro-
telijk is om het bankstel in zijn ge-
heel te vernieuwen of wanneer er in
het nieuwe huis geen plaats voor is,
kan een fauteuil eruit genomen wor-
den om een nieuw jasje te krijgen.
De rest kan dan vervangen worden
door bijpassende eenheden, soms
van kleiner of smaller formaat.
In het huidige interieur wordt dus
vaak met losse elementen gewerkt
die gemakkelijk verplaatsbaar zijn.
Onderdelen zijn niet langer onder-
geschikt aan elkaar. Juist als alleszon beetje aan vernieuwing toe is,
kan de combinatie oud/nieuw een
prettige speelruinmte geven.

Zeker als een stoel echt goed is, het
model niet verveelt en ook nog goed
zit, is hiet de moeite waard om hem
te laten overtrekken. Ofschoon stof-
feerderswerk niet goedkoop is,
moeten we niet vergeten dat een
werkelijk goede stoel in de winkel
ook duur is en dan is het nog maar
de vraag of hij net zo prettig zit als
het oude vertrouwde meubel.
Stoelen, fauteuils en banken kun-
nen met een fraai dessin, mits de
stofvan goedekwaliteit is, het weer
helemaal gaan maken. Als de vloer-
bedekking en de gordijnen dan ook
nog worden vernieuwd, komen ta-
fels, kasten en zelfs de accessoires
weer goed tot hun recht.

Stofferen
Steeds meer mensen die uitgekeken
zijn op de kleur van hun meubel-
stoffering, vooal als de stof verscho-
ten is of slijtage vertoont, laten hun
meubelen door een goede vakman
stofferen. Er wordt weer betaald
voor goed ambachtelijk werk en
kwaliteit.

Tafelfauteuil
Voor mensen die graag veel aan ta-
fel zitten zijn er de zogeheten tafel-
fauteuils. Deze bieden meer com-
fort dan de gewone eetkamerstoel.
Ze zijn wel te vergelijken met de
ouderwetse leunstoel. Met dit soort
stoelen kan ruimte bespaard wor-
den bijvoorbeeld door een eettafel
en twee of meerdere tafelfauteuils
te combineren met een hoekbank
en een salontafel.
Onze oosterburen werken dikwijls
op deze manier. Uiteraard moeten
de hoogten wel gelijk zijn. De be-
doeling is dat de tafelfauteuils zo
worden geplaatst dat ze een slagvan
de tafel afkunnen worden gedraaid:
een gezellige zithoek is dan com-
pleet.

Hypotheekrente 17 april 1990
Ten opzichte van vorige week hebben wij geenverhogingen van de hy-
potheekrente genoteerd. De situatie op de kapitaalmarkt blijft echter
zorgelijk.

rentepercentages
i.,

rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1 % 50 %

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,90 6,15 4,02
ABN arm. hyp. variabel 1,50 9,20 6,38 4,89,
ABN arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,08
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71 ,
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71 .
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AMRO spaarhyp. 2 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 3,81
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 ' 9,60 5,95 3,86
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,64 3,62 !
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73 ,
Centrale Volksbank arm. hyp.' 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 3,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,25 9,60 6,32 4,15
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,08
Pancratiusbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Pancratiusbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Pancratiusbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Pancratiusbank arm. hyp. ideaal 1,00 9,20 6,35 4,87
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 3,90
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6;42 4,92
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83 i
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,8 S *
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 8,90 6,11 4,69
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4,97
Spaarbank Limburg: spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 6,07 4,66
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,69 3,65
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

Zowel de bladen als de onderhouds-
middelen zijn verkrijgbaar bij de
keukenvakhandel en tevens bij di-
verse houthandels en bouwmark-
ten.

L
i"i met olie bewerkt blad kan ech-
P^ beter tegen een stootje. Het kan*'er tegen scherpe messen en is
JiSewassen tegen hitte. Bij een
Pfte behandeling zelfs tot onge-!l*r 200 graden Celsius.

sponsje, laat dieeen halfuur tot drie
kwartier intrekken en veeg het blad

dan na met een zachte, droge doek.
Houten bladenkrijgen in de fabriek

r' is het zaak het hout vooral de, rste paar maanden regelmatig in: °üe te zetten. Dan bent u verze-
gd, van een vlekvrije, egale top-
? 8in de natuurlijke houttint.
er>g de olie op met een schuur-

Helft premie
A-woningen
1989 verkocht

’Neem even tijd voor tapijt’

Wie tapijt wil aanschaffen, moet
daar wel even de tijd voor nemen.
Want er is zoveelkeus dat het moei-
lijk is om te beslissen. Omdat je bij
het uitzoeken niet alleen moet let-
ten op het uiterlijk de kleur, het des-
sin, de pool maar ook wilt weten of
het lang meegaat. Dat laatste is
moeilijk, maar dank zij de nieuwe
PIT-symbolen (Produkt Informatie
Tapijt) niet onmogelijk. Aan de
hand van de symbolen kunt u snel
herkennen voor welke ruimte en
welk gebruik een bepaald tapijt ge-
schikt is.

Onlangs werd door de Stichting

Kwaliteitsbevordering Tapijt cci
brochure geïntroduceerd 'Neen
even tijd voor tapijt. Daarin wordt
behalve alles over PIT, heel vee
verteld over tapijt, over kleur, dessm en materiaalsoorten, de veJr
grondstoffen als wol, katoen, polya
mide, polyacryl, polyester en poly
propyleen. Bovendien wordt aan
dacht besteed aan fabricagetechnie
ken, tapijtstructuren en aan het leg
gen, onderhouden en reinigen vai
tapijt.

Deze brochure is gratis bij de wo
ninginrichter verkrijgbaar.

" Deze laminaatvloer is onge-
voelig voor naaldhakken, de
scherpe nagels van de hond,
brandende sigaretten en
agressieve vloeistoffen.

Nieuw laminaat praktisch oiwerslijthaar

Kunststof vloer met
uitstraling parket

" Tapijt is mooi maar het kiezen ervan soms moeilijk.

Dat maakt deze vloer ook geschikt
voor keukens, toiletten en zelfs bad-
kamers.
De vloerdelen van Pergo zijn opge-
bouwd uit drie lagen: een onderlaag
van vochtwerend laminaat, een zeer
fijn gestructureerde spaanplaat en
een toplaagvan onder hoge druk ge-
perst laminaat.
Door de speciale tussenlaag laten de
vloerdelen zich gemakkelijk op
maat zagen. Een voordeel voor wie
van plan is een dergeljke vloer zelf
te leggen. Hij hoeft niet geschuurd
of meerdere malen gelakt te wor-
den. Het materiaal verkleurt op den
duur niet, zelfs niet door felle en
langdurige inwerking van zonlicht.
Pergo wordt in totaal in 18 verschil-
lende structuren en kleuren ge-
maakt. Voor meer informatie: Per-
storp Flooring in Naarden, <m 02159-
-51030.

K\^& in Nederland is in het
b^edse interieur hout zeer geliefd.
k^w wordt in dat land deze
L^j stof ~ meer n°g dan in Neder-

8e "" veelvuldig gebruikt voor hetBen van een parketvloer.

'tinj^ is echter gevoelig voor bescha-
af* £ en de inwerking van vloei-
Wfn verzoorzaakt onherstelbare

euringen. De Zweden zijn
"oq,,0'? 1 de natuur te hulp geschoten
\* eigenschappen van houten

1"611 e verbeteren. Resulaat: een
jW^at-vloer,dienet zo mooi is als

et maar praktisch onverslijt-

De vloerdelen zijn slechts 7 mm dik
en toch uitzonderlijk sterk. Dg zeer
slijtvastetoplaag is hetresultaat van
jarenlange ontwikkelingen en tes-
ten in Zweedse laboratoria.

Samenstelling
Een vloer van dit produkt kan in es-
thetisch opzicht de vergelijking met
parket doorstaan. Het materiaal kan
op vrijwel elke bestaande vlakke
ondervloer worden gelegd. Omdat
de delen zijn voorzien van messing
en groef sluiten ze naadloos tegen
elkaar en vormen daardoor een slui-
tende barrière tegen spattend water.

" Op een goed geolied blad heeft water geen vat en jekunt het
zelfs als snijplank gebruiken.
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Beter wonenbegint
_ C_7 NIJSWILLER H

_^^^| Goed onderhouden boerenwoon-
■ , » $ huis met gewelfvormige kelder.

A A A Woonkeuken ca. 21 m2met witte
d,-fc_-fc S~^4mmt #—'^ /~\ é~\ d_<%J ~V compl. install. Zitk. ca. 16 m 2.W A—__fl 1 _L_-_m 1 ___ I _l* Badk. Wasruimte. 3 slaapk. Berg-

I ■ _ all __ I I _^_ zolder. Flinke tuin met goede be-lllvL V-yLlvl JLOI-_ CL . ssr «*■"" ***
Stienstra heeft een zeer T " I Jb»s»»__:"' *uitgebreid huizenaanbod in 1 EKr—S£sfg | JHfefelke prijsklasse in heel 1 keuken' 4 slaapk' I \
bieding is slechts een beperkt | Iö r I -^^W*» ■ Prijs/130.000,-k.k. 4798aantal genoemd. Vindt u het I k^M^mt I oirsbeek ü
hlli« Vüfl 11AV kpil7P flipt nf Tf\p\[t I .Iv -_fj_j_l 31é_ I Halfvr. woonhuis met geh. geïsol.HUIS Vdll UW KeUZe Hiel UI ZOeKl I w MUlff^lUj^ p ■ grote gar. Woonk. met open keu-

dan ons Huizenmagazine aan of 11 IImaak uw wensen aan ons kenbaar. 1 Ej| I^^BMMB^I | ■ Prijs/152-500-"k-k- 48Q1

* *J?~':-'* '"** *' —W Halfvrijst. woonhuis met tuin en
RBÏTNTSSIIIVI H 1686 __ mogelijkh. voor dubb. gar.
dkui>soujvi H zooo Woonk met erker en aansluit-Op uitstekende lokatie gel. vrijst. woonh met gar. en zeer grote I . 440.000,- k.k. ■ punt VOor openhaard. Woonkeu-tuin. Opp. ca. 1.015 m 2.Kelder Woon-/eetk. m L-vorm. ca. 40 I ?nsn H ken met compl. install. en app.m 2met open haard. Gcsl. keuken met app Overdekt tórras. 3 I ■ Winkel. en kantoorruimte ca 35slaapk. Badk. met ligb. Bergzolder. Dubb. begl. Deels roll. I mm, g m 2 Mogeiijk oij het woonged. teI _

M
_

a___-^jM mmm^^^ trekken. Veranda. Ruime hof. Ie

IÉL * BRUNSSUM H bad en 2e toilet. Zolder moge- Badk. met ligbad en douche. XfcndenlLwkfen heeftIJ^LJ ■_31.,<« De Vos. Royaal halfvrijst. woon- lijkh. voor 4e slaapk. Eventueel Separaat toilet. Wasruimte. Pand ntot^^rmoShlii_i__ nuis met dubb' gar' en tuin'
geschikt voor zakelijke doelein- is goed geïsol. Evt. subsidieover- priis'n7o 000-k k ' 4857achterom bereikbaar. Woonk. den. draagbaar. ) J " ~" " »

■P" W met parketvl. 36 m2.Luxe keuken Prijs ’ 165.000,-k.k. 4682 Prijs/95.000,-k.k. 4242
H" -^ -Jl met comPl- eiken aanbouwmcl- ÜBACH O/WORMS H

app. 4 slaapk. Badk. met o.a. 2e HEERLEN H HOENSBROEK H Woning met gar. en tuin. Prov.-
_R_t' toilet- ''Bbad- Grote hohhy/ Centraal gel. app op de Ie verd. „,, * '" ~ ~, kelder, woonk. 28 m 2 met par-
WÊF* "JE bergzolder. Prima geïsol. Woonk. ca. 22 m 2. Gesl. keuken. JS «r £ ketvl. Keuken met aanrechtcomb. 'lt% Prijs’ 179.000,- k.k. 4854 Badk. met ligbad. 2 slaapk. Bal- „7*rTtd ri?me 12m2.Badk. met douche. 1 slaapk.«lil kon en achterom te bereiken l^o" woonk 42m' Eenvoud Ie verd. 2 slaapk. Zolder.

Prijs/ 239.000,- k.k. 4768 BRUNSSUM H fietsenberging. 2e verd. Over- Lvorah w°°g" 4m.b"

Langeberg. Goed onderhouden loop. Ruime berging. 3e slaapk. v^FyS^^S^^
Nabij centrum. Royaal vrijst. woonhuis met evt. bouwplaats. geschikt voor div. doeleinden. — carport 10 m dieD m> '■ $'/Opp. 1005 m 2. Gar. Kelder. Zolder. L-vorm. woorrk. Serre. Geh. onderkelderd. L-vorm. HLLRLIiiN H Pri.winqnrin \ v 480'? B >M>:Aparte eetkeuken. 4 slaapk. Badk. Dakterras. woonk. Dichte keuken metapp. 3 Een van de fraaist gel. bouwperc. r"^ «■■«■" fwp^T^m ü J 9Prijs’ 173.000,-k.k. 4680 slaapk. Badk. met ligbad, douche in het plan "Vrusschemig 1988". „_,,,.,_„„_„„ ¥¥

m l M 11 ■'■fm.___ _J en 2e toilet Deels roll Perceelsopp. ca. 1059 m 2. HOENSBROEK H Éf Wk "4ÊËÈ
HEERLEN H Prijs’ 159.000,-k.k. 4829 Prijs’ 175.000,-k.k. 4761 In jongewoonwijk gel. woonhuis WÊÊ B__é_vÏ
Nabij centrum. Vrijst., witte villa met tuin. Opp. ca. 1000 m 2. met gar. Speelse md. met div. *$._■„ mM NE
Kelder. Woonk. ca. 42 m 2. Aparte eetkeuken. Bijkeuken. 4 BRUNSSUM H HEERLEN H j"^"**11.^- P' chte L"?;orm- É|
slaapk. Badk. met ligbad. Berging. Langeberg. Leuk, gel. goed on- Rustig gel. en uitst. onderhouden keuken. Werkhoek met aanbouw-
Prijs/269.000,-k.k. 4399 derhoudenwoonhuis met berging eengezinswoning met 4 slaapk. unit en eethoek. Toegang naar |||

en tuin. Mogelijkh. voor gar.Kei- Woonk. ca. 30 m 2 met open- tuin' Fraaie woonk. 3 slaapk. _.. f . ftq -m _ , , ...
KERKRADE H der. Woonk. Keuken met app. slaande deuren naar terras en Badk. Deels roll. Bwjr. 1973. mj»/iw.jw, k.k. 43qz

De Maar. Vrijst. woonhuis met gar. en tuinmet goede bezonning Bijkeuken. Badk. met douche. 2 zonnige tuin ca. 9m. diep. Tuin- Prijs ’ 109.000,-k.k. 4333
en optimale privacy. Woonk. ca. 57 m 2met openhaard. Open slaapk. Bergruimte. Mogelijkh. berging. Open keuken metcompl. ÜBACH O/WORMS H
keuken met compl. app. 3 slaapk. Badk. met ligbad.Pand is ged. voor 3e slaapk. modern keukenblok en app. 3 KERKRADE H Op uitstekende lokatie gel. goed
voorzienvan roll. en dubb. begl. en geh. voorzien van hardh.koz. Prijs/87.000,-k.k. 4846 slaapk. Badk. met ligbad. 2everd. Spekholzerheide. Karakteristiek onderh. halfvrijst. woonhuis met
Rustige ligging. ■— 4e slaapk.en berging. Het pand is halfvr. herenhuis.Kelder. Royale ruime tuin en grote gar. Woonk.
Prijs/219.000,-k.k. 4642 HEERLEN H grotendeels voorzien van kunst- hal.Doorzonwoonk. Serre. Gesl. 46 m 2 met parketvl. Ged. open

Weiten. Hoekwoning met tuin en stofkoz. en dubb. begl. eetkeuken. 3 slaapk. Badk. met keuken met compl. install. Ged.
KERKRADE ' H gar. Berging. Hobby- c.g. slaapk. Prijs’ 127.000,-k.k. 4389 ligbad. Zolder met kamer. Ruime overdekt terras. Berging 4 slaapk.
Terwinselen. Vrijst. woonhuis met gar. L-vorm. woonk. met Te Verd. woonk. ca. 33 m2. Gesl. gar. Terras/tuin ca. 25 m. diep. Badk. met o.a. ligbad en 2e toilet.
mogelijkh.voor inzet-openhaard. Open keuken compl. met app. keuken met install. 2e Verd. 3 HEERLEN H Prüs ’ 175000-kk 4800 Geh. pand is voorz. van roll.
Terras. Tuin met goede bezonning. 4 slaapk. Royale badk. met slaapk. Badk. met ligb. en 2e Op goede stand gel. hoekwoning J J ' '~ ' Prijs ’ 147.000,- k.k. 4727
ligbad en toilet. Bergzolder. toilet. met terras, berging en achterom.
Prijs/189.000,-k.k. 4749 ,t -^ - Voorraadkelder. Keuken met KERKRADE H ÜBACH O/WORMS H

!&>:;■ compl. install. Woonk. ca. 37 m 2 Woonhuis met ruime eetkeuken. Uniek gel. halfvrijst. woonhuis
KERKRADE H ;:|f 1?ÏSl met openhaard. 4 slaapk. Badk. Woonk. met aparte studiehoek, met inrit. Tuin 25 m. diep. Living
Carisborg. Schitterend gel. landhuis met kelder. Sauna. Inpand. ' f^ls met 'igbad- Div. bergingen. plav.vl. en balken plafond. 4 ca. 32 m2met aansluitpunt voor
zwembad. Dubb. gar. en tuin.Royale woonk. ca. 70 m2metopen Jplvff Prijs/136.500,-k.k. 4825 slaapk. Badk. met ligbad. Tuin 10 openhaard. Dichte keuken ca. 20
haard.Eetkeuken compl. met app.4 slaapk.Studeer- cq.hobbyk. s$ m diep met berging. Het pand is m2met install. Badk. met zitbad
Badk. met ligbad, bidet en toilet en 2 v.w.. Vliering. Pand is "S HEERLEN H ged. voorz. van roll. en toilet. 3 slaapk. Zolder. Het
optimaal geïsol. en heeft een schitterend uitzicht. Ëilpll Centrum. Goed onderhouden pand is geh. voorzien van roll.
Prijs/550.000,-k.k. 4449 M mMMWÈË herenhuis °P rusti 8e lokatie. 4 Prijs’ 125.000,-k.k. 4840

Woonh. met gar. en carport geschikt voor meerdere auto's. schuifpui. Luxe keukeninstall. JM BL §||§|fe f Karakteristiek vrijst. woonhuis
Woonk. metallesbrander en openkeuken met compl. aanbouwu- ■^^^^MmmmMmËmmmJiM met app. Tuin/terras met achter- Jma^. *':] met tuin en berging. Woonk. ca.
nit tot. 57 m 2. Riant overdekt terras en 30 m. diepe tuin. Prijs’ 124.500,- k.k. 4426 om. 3 slaapk.Badk. met ligbad en |9 wËjÊ^mÉÊm 38 m2. Dichte keuken met kunst-
Bijkeuken. 4 slaapk. 2 badk. Vaste trap naar zolder met 5e 2e toilet. 2e verd.: 4e slaapk. en stof install. o.a. afzuigkap, gas-
slaapk. HEERLEN H bergruimten. comfort. Bijkeuken ca. 18 m 2.Molenberg. Winkel-woonhuis Prijs/169.500,-k.k. 4832 Badk. met ligbad en douche. 3

met grote gar., kelder, bakkerij/ ruime slaapk. Vliering.
j, opslagruimte 5.65 X 5.40, winkel HEERLEN H- | Prijs’ 129.000,-k.k. 4649

woonged., woonk., dichte keu- kelders! Woonk. ensuite. Aparte Prijs’ 125.000,- k.k. 4708 ÜBACH O/WORMS H
,^ÉÊËk mL 'cen' slaaPc-> badk. met 2e toi- keuken. Berging. 3 slaapk. Badk. Halfvrijst. woonhuismet inpand.

-Ü_H B^S lÉ_ let' met d°ucne- cd- vo°rz. van KERKRADE H Sar-> berging en tuin. Woonk. 42
\ H mÈÊmJÈi *■ Prijs’ 129.500,- k.k. 2976 nieuwe koz. en roll. Kaalheide Halfvrijst woonhuis m- Dichte keuken met compl.

i- „grDIFM ~= met kelder. Kantoorruimte. In- eiken install. 3 royale slaapk.

p, CcS^Smfort en modeS -A pandbar. L-vorm.^woonL Open BadL met hgbad^

---"■"" ging. Woonk. ca. 30 m 2. Aparte Bf iWÈ NIEUWENHAGEN H ken.' 3 slaapk. Badk.' met ligbad
Prijs/239.000,-k.k. 4802 keuken met mod. install. en app. fmWÊWMIÊÊÊÊ *H Ouderwoonhuis met inpand. gar. en 2e toilet. Royale zolder bereik-

Slaapk. ca. 16 m2. Geh. bet. badk. en grote turn. Prov.kelder. baar via vaste trap.
ÜBACH O/WORMS H met douche en dubb. v.w. mJUÊÊJmmMmgWÊ woonk. ca. 31 m 2 Dichte keuken Prijs/125.000,-k.k. 4615
Luxe met duurzame mat. gebouwd landhuis met vrij uitzicht. Prijs/134.500,--k.k. 4774 ■ i met aanrechtcomb. Hobbyruim-
Kelder. Barruimte. Royale tuin. Zuid/westligging. Royale living ■■■■■■■■■_■_■■ te ca. 21 m 2.Berging. 2 slaapk. VAALS H
55 m 2. Woonkeuken met zeer luxe install. Bijkeuken. Aparte HEERLEN H Prijs’ 129.000,-k.k. 4728 Badk met douche en 2e toilet. In kindervriendelijke buurt, half-
studeerk. Dubb. gar. 4 grote slaapk. 2 badk. Luxe afgewerkt. Grasbroekerveld. Royaal half- Mogelijkh. yoor 3e slaapk. Zol- vrijst. uitst. onderhouden souter-
Beide met ligbad, douche, toilet. Zolder. Dit pand moet u beslist vrijst. woonhuismet terras, dubb. HEERLEN H der ca-4* m bereikbaar via vaste rainwoning. Grote gar./berging
van binnen zien. gar./magazijn. Woonk. met par- Eikenderveld. Stadswoning met jJa.P- ca. 30 m 2.L-vorm. woonk. met

ketvl. Aparte keuken. Bijkeuken. terras 20m2. Woonk.enkeuken ca. Prijs/89.500,-k.k. 4848 parketvl. en eed. open keuken.
Berging. 3 slaapk. Badk. met lig- 35 m 2.Inpand. berging. 2 slaapk. Tot. ca. 35 m 2.Tuin op het zui-

/ . den. 3 slaapk. Badk. met 2e toilet
jj*j|^^ '~^__^ "~i_^__w _^__-_mi__i —— — ._■» ■_-_»_ ■_-_-. en ruime berBkast- Mogelijkh.

SÉÉ) __^^l __k.^B __k. -V ___ II __P Mv voor overname rijkssub. Opp.mm H-b a.^ «__l m. llm ■ Êm\ iBBm2.BWJr.m : '% WÊL< m ■■Mm. BK II Prijs’ ÏÓS.OOO,- k.k. 4834. SMt ■■■ JI ILIIJ I Uil sas- H
S ■ mmm m m wmë ■ mmJ ■ ■■■ ■ Camilluspark. Uitst. onderhou-

:_-1u,.,,,,.1jÉQ>r" nj^ii'
Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: v,

Voor inlichtingen. _ | 0 Bestaande woning nr ;H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. . Maandag t/m vrijdag
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. I ~ geopend van 9.00_

Naam: ** m tot 21.00 uur.
M = Kantoor Maastricht, Te1.043-252933. I Straat: si _?aco __" 9'°°

Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. || Postcode/plaats: , _!/
m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Tel: _^ \n^mmmmmmmmmmmmmm^I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. JSl^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■ O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 185 uitgave april 1990. QJO '

,- —— -_ n
F_n_P7*T!T__ r

KERKRADE: Heerlenersteenweg 18 „Grote halfvrijstaande woning met garage
op 640 m2grond!"
Ind. kelder, L-vormige woonk., keuken, 3 slaapk.badk. 2 bergingen, zolder + ap-
partement m. eigen entree, bestaande uit: zit/slaapk., keuken, badk. Vraagpr.
(voor 't geheel) ’ 115.000,- k.k. Aanv. desgewenst op korte termijn.

HEERLEN Akerstraat 164: „Ruim herenhuis nabij centrum!"
Ind. kelders, hal, mooie woonk. (35m 2) m. open haard, keuken m. alle app., ber-
ging, 4 slaapk., mansarde-kamer, badk. m. ligb., 2e toilet en v.w., zolder. Beslo-
ten achtertuin. Bwjr. 1938.Geh. aangepastaan de huidige eisen. Uitstek, staat v.
onderh. Vraagpr. ’ 165.000,-k.k. Aanv. in overleg.

EIJS-WITTEM Lodewijk XIV straat 32: „Ruim vrijstaand landhuisvoor de liefheb-
ber van rustig en idyllisch wonen!"
Ind. 2 kelders. Grote hal, woonk. m. allesbrander, grote woon/eetkeuken
(4.50x3.50) m. zeer luxe mr., bijkeuken, inpandige verwarmde garage, 4 slaapk.,
badk. m. ligb. douche en 2 vaste wast., apart 2e toilet, zolder. Bwjr. 1987. Geh.
pand uitgev. in 1e klas materialen. Vraagpr. ’ 298.000- k.k. Aanv. in overleg.

Gezien de snelle verkoop met spoed gezocht ter bemiddeling woonhuizen in
alle prijsklassen en in alle plaatsen!

BEEK-Markt 67.- Winkelruimte ± 35m2,zeer geschikt als boetiek e.d. Huurprijs ’ 9.500,-p. jaar,
excl. b.t.w. Aanv. direkt.- ± 200m 2 representatieve kantoorruimten. Ook kleinere units mogelijk. Huur-
prijs ’ 150- m 2excl. b.t.w. Aanv. direkt.

BEEK-Elsstraat 34
Mooi winkel-c.q. kantoorruimte (± 51 m 2) m. dagverblijf, keuken, toilet en ber-
ging. Huurpr. ’ 1.200,- p. mnd. excl. b.t.w. en service-kosten. Aanv. direkt.

IZA !| NEDU MAKELAARDIJ i
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909

U -I

uw halfvrijstaande
woning op aktieve stand
■Aan de Prof. Eykmanlaan in Hoensbroek wordt een project I

van 11 ruime 2-onder-1 kapwoningen gerealiseerd. De lig- I
ging, schuin tegenover zwembad 'Terveurdt' en vlakbij een
mooi wandel- en rekreatiegebied is bijzonder aantrekkelijk
voor aktieve gezinnen.
Ook de woningen zelf zijn op een aktief gezinsleven bere-
kend: een grote woonkamer, 3 slaapkamers "(+ruimte voor
een 4e opzolder), garage, voor- en achtertuin. De afwerking
is zeerkompleet, met o.a. optimale warmte- en geluidsisolatie
(ankerloze spouwmuren), een luxe badkamer met ligbad en
aparte douche en een aansluitmogelijkheid voor een open
haard.

Koopprijzen v.a. ’ 167.250,- v.o.n. Eenmalige belasting-
vrijerijksbijdrage (Premie-C regeling)’ 6500,-.

Zoekt u ruimte en comfort in een aktieve woonomgeving?
dansnelkontakt op voor uitgebreide informatie.

NEDU MakelaardÏj iÈ
JKn°f|B ~ balmtfvwttuur ag. " m_c_a»rdl| " tuatlst " hypotheken " stturantKn M|kS|

_■_■ __jfr Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen Tjj^jyj
I " Tel. maandag t/m vrijdag 045-710909^^^H
1 -—! i '

Metruimte en comfort wonen
in uw eigen huis in
Heerlen-Noord.

In Heerlen aan de Bloemenstraat, zullen doorDerksen Bouw B.V.
22 woningen gebouwd worden.
Er wordt nu gestart met de verkoop van de Ie fase van 10 woningen. De huizen in de
Ie fase zijn voorzien van een tuinberging. Prijs ’ 132.000,-- v.o.n. (excl. een max.
rijksbijdrage ad.’ 41.000,-. Netto maandlast 579,-.
Indeling: Woonkamer mcl. gedeeltelijk open keuken ca. 31 m 2. Op de verdieping
liggen 3 slaapkamers ca. 13,5 m2, ca. 8m2 en ca. 6 m2, alsmede een badkamer met
douche en mogelijkheid voor 2e toilet. Via vaste trap is de zolder bereikbaar ca. 39 m 2. ._____

.^^ D_^__i Gaarne vrijblijvend f|Hl CTIFNCTRA |BUN r^roninTntrdT ;4I JIILIIJMIfI . Bloemenstraat te Heerlen. V.
——: ——: " Naam_====_= MAKELAARDIJ BV. j Adres

—~ ""~ — ———————_————————___ ■ Postcode/Plaats
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255' I Telefoon
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00tot 21 OO uur I In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■
Zaterdag van900 tot 18 00 uur I Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen |
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AAU ZOEKTEEN HUIS?
V__Mr^__\____! 1--V-pV^--'^ Makelaar Van de Pas helpt u bij het zoeken
ÉJ__Ü ____i eP en van een nu'S-

AÉKMmMrW Meer dan 500 bestaande koopwoningen
y_V jM in de regio Heerlen zijn in een uniek

BP computersysteem opgeslagen.

mM W Kopen via Van de Pas bespaart u tijd li__=.! f en geeft u zekerheid. __■
■"—■ Snel bellen of debon insturen voor -^^*_^r

gratis documentatie over het kopen ?.öV^_^r /via Van de Pas. é^^ a4^t /Ook voor taxaties en hypotheken! J&r / /'"GW///*_■■_ L.P.M. VAN DE PAS -r» ////
\J MAKELAAR/TAXATEUR O.G. Éll JtW // / / /Frans Erensstraat 16, Voerendaal. NVM JÊSr /■////____ " «AKELAAH __R}__T / / / / /

"^ Tel.045 ■ 750600 JEt / / / /
m mm^SÊMÉ^mmSSm^^ *^cV I

—.—i ■— ui ' --■■■■■■■n ■ i ii i

Bouwen of verbouwen «
houtskeletbouw met steen, cepri, cederhout

PERFEKT HOUSE I
Geregistreerde aannemer: bel of schrijf:
Necropolisstraat 15b5, 3700 Tongeren (B).
Tel. 093212-238798 of 093211-331804. Financiering tot
125%. Bouwpremieen bouwdossier onze zorgen.
Eerlijke prijzen!!! Modelwoning te bezichtigen op
afspraak.

70265 |

_________■■■__________-__%'" - Mn__________i

_______"__ P^lP
bij de makelaar
van Lintbutgse huize....

EPEN, Diependal ’ 210.000,-k.k.
Goed gerest, vrijst. vakwerkw. met royale tuin en kleine huiswei
(1700 m 2). Schuur geschikt voor huisdieren ofkleinvee. Ind.: com-
pl. 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.
HEERLEN, Heerlerbaan ’ 225.000-k.k.
Halfvrijstaand herenhuis/kantoorpand. Een stijlvol ruim kantoor-
pand met maximaal 10 kantoorruimten (totaal 200 m 2). Ook ge-
schikt voor combinatie wonen/kantoor of wonen/winkel. Uitsteken-
de staat van onderhoud. Eigen parkeergelegenheid. Aanvaarding
direct. Perc.opp. ca. 400 m .
RANSDAAL, Dorpsplein Vr.prijs ’ 215.000,-k.k.
Aantrekkelijke gezinswoning in kinderrijke buurt. Ind. 0.a.: hal mei
wenteltrap tot op 2e verd., toilet, royale L-vormige woonkamer (±
40 m 2), compl. keuken, garage, 3 ruime slaapks., badk., apart toi-
let. Op de 2e verd. is de eventuele 4e slaapk. (met vaste wast.),
cv.-ruimte en berging. Het geheel is goed onderhouden. Perc.opp.
314 m 2.
VAALS, Gemmenicherweg ’ 295.000,-k.k.
Vrijstaande bungalow op 985 m 2grond, 3 slaapkamers, luxe bad-
kamer, garage en mooie tuin. Het pand is goed gelegen en ver-
keert 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 boyenwon.
Ind.: winkel (plm. 175 m 2), magazijn (plm. 140 m 2). Perc.opp 570
m 2.
WIJLRE, Krommeweg ’ 219.500,-v.o.n.
Prahctig vrijstaand woonhuis (nieuwbouw) met 3 slaapkamers, ga-
rage en grote tuin.
SIPPENAEKEN (Big.) 5 km. v. Epen ’ 55.000,-
Landelijk gelegen bouwterrein met blijvend vrij uitzicht. Geschikt
voor vrijstaand landhuis. Perc.oppervl. 1000 m 2.
Ons kantoor is ook /^.geopend op zaterdag / \
van 10.00-13.00 uur AwL \

MONCKENBITMERTENS
MAKELAARDIJ O.G ADVIESBURO

MERZEKERINGEN
Rijksweg 9 Gulpen Q445Q -1724 /1754

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

1111111111111111111111111111111111111111111111111 l
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KUNSTSToTënHARDHOUT
jfmM ■Wilhelm ■_ X

GmbH jOSB^.
v.Siemens-Str. 6 |-Jf—J
Geilenkirchen IPTjj—i
Gewerbegebiel j m

[Tel J24JI/8069J[_ }UIU _
jÈï Ramenp ffl Deuren\ I RolluikenI I Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
, Jet. 045-322728

ii ' ■'" " "■ " '
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St. Pietersveste maakt van het
hoogste punt een hoogtepunt.
Het gebouwSt. Pietersveste op een van de laatste attraktieve
lokaties in Maastricht heeft al vóór koninginnedag de vlag
in top. Het hoogste punt is bereikt en dat wordt vanzelf-
sprekend op gepaste wijze gevierd.
Geïnteresseerde gegadigden zijn van harte welkom op
vrijdag 27 april.

Ukunt dan kennis maken met de appartementen-in-wording
maar eveneens met uw toekomstige medebewoners die al tot
aankoop van een exclusief stadsappartement overgingen.
U kunt ter plaatse aanvullende informatie over dit projekt
krijgen:

- bijvoorbeeld over de eisen die gesteld zijn aan luxe,
comfort, privacy en veiligheid;- bijvoorbeeld over de verschillende indelingenen het aantal
slaapkamers;- bijvoorbeeld over de keuzemogelijkheden met betrekking
tot afwerking van de verschillende typen;- bijvoorbeeld over de vraag welke appartementen nog te
koop zijn.

U kunt zelf konstateren hoe ideaal de ligging is voor hen
die in de stad 'buiten' willen wonen.
Zowel stadscentrum als stadsparken en Maas zijn immers
op loopafstand bereikbaar.

Bent u verhinderd maar wenst u wel informatie of
documentatie neem dan telefonisch kontakt op met ons
kantoor in Maastricht.

Wilt u dit unieke projekt met eigen ogen aanschouwen bel
dan ook even zodat wij met uwkomst rekening kunnen
houden. Bovendien kunnen wij u dan nader informeren over
de aanvang van de festiviteit op de bouwplaats en u des-
gewenstvooraf documentatie zenden.

___ STIENSTRA So"è""
1 JI ILIU I llfl Bouwprojectenontwikkeling

:=-- __= __= MAKELAARDIJ BV=== Tel 043-252933

__J^i^^K"?:€."-__l

; sn.'iith ] ■
Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

©WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
INTERIEURS Tel. 045-711864

Jciquincit
jWHEERLEN, MGR. FERRONSTR. 14

_^^P^PvMMm^^mmm_

I Goed onderhouden app. op de Ie verd. Ind.:I berging, hal, toilet, keuken m kookplaat en afzuig-I kap, woonk. ca. 32 m 2met fraai kunststof plafondI en wand, badk. m douche en v.w., 2 slpks.I Servicekosten /. 1 1 5,- p/mnd. Netto hyp.last
I ca. /. 336,- p/mnd. Aanv. direkt.I Prijs: ’. 55.000,- k.k.

I HEERLEN, ROEBROEKWEG 44-D
_^____Hh___

SsJllßlllliïli—i _ft '

I Kleine boyenwoning met cv., inpandige garage enI ruime tuin. Ind. o.a. beg.gr.: entree, garage en tuin.I1eVerd.: woonkamer (ca. 16 m 2), keuken en
I hobbykamer. 2e Verd.: 2 slpks. 3e Verd.: zolder.I De woning is zeer goed onderhouden en heeft o.a.I dakisolatie, dubb. begl. en grotendeels rolluiken enI hardhouten ramen en loziinen.I Prijs: ’. 82.500,- k.k.

!ijblijvende informatie
rer uw huis verkopen
Graag informeren wij u geheel
D.ijvend m.b.t. de verkoop vari uw
woning, bungalow of landhuis.

Wij vertellen u dan welke
verkoopkansen u heeft, waar u
2maal rekening mee moet houden
n hoe wij een eventuele verkoop
9heel voor u kunnen begeleiden.

Bel ons gerust voor een
geheel vrijblijvend gesprek.

KLEN, SCHAESBERGERWEG 170

IBPI *__!

woonhuis met berging en tuin. Ind.: kelder,
ikamer, keuken, bijkeuken en berging. Ie Verd.:
apkamers en badkamer met douche en v.w.
3rd.: via vaste trap en overloop naar grote
irruimte.
il ’. 85.000,- k.k.
AESBERG

____8i nH___-

land woonhuis met bedrijfsruimte (kantoor,
jk etc), garage voor 2 a 3 auto's, cv. en
>tuin. Ind.: 2leiders onder woonh.en 1 onder
ruimte, woonk., keuken met inrichting en app.
jfsr. +27 m 2. 1e Verd. 3 slpks., badk. m ligb.,
ie en v.w. Grotendeels rolluiken, deels dubb., dakisolatie. Bwjr. 1966. Aanv. in overleg.
:’. 195.000,-k.k. a

ciquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties fmm mm
Hypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28
Heerlen ___■__

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WW

045-715566 [makelaar

tITTARD- LA H RH O F

Royale woningen
opruime kavels

0 1— ' __ VÊÊKrWm __S_
p een steenworp afstand van ■__7?al El_h_M__l

Rekkelijke voorzieningen èn dichtbij het m
krdse stadscentrum worden in het plan '" ,>":» . Mgjé§ë^ ■
1comfortabel en efficiënt ingedeeld, met l|f||É£_P^' - _

■. /^Pr «fJeen berging, die gemakkelijktot garage fcJSf f' T® j§ IPf^Sebouwd kan worden, woonkamer met 'J& ' _fc^-.- .a"*-----! __-^K_é»~^ — jfP"? '"'kontact, praktisch ingedeelde keuken, :^ï^ê^^^''ij32\"Sf~^'>' pf^fE fct^P^f^^^C^^' -'dieping met 3 slaapkamers en een ruime |IMm^^^■s■ '^^^^^*^P'JlÉl^ÉÉ^^^^^B-IBM VJ*\A "

jftamermet douche en vaste wastafel. En {j -^-^^^^^^^^_ - r^Tf^^ /

De huizen worden voorzien van een |fg '*/;, " ':" "'" "treffelijk isolatiepakket w.aardoor een , ,
ellende energiebesparing en een aan- Uw Persoonlijke omstandigheden
"aam klimaat ontstaat. Zonder meer de moeitewaard om sPelen een belangrijkerol bij dekoopoverwe-

geheel vrijblijvend de documentatie op te 9ingen e
t
n u'te'nde,.Üke koopbfs"ssl^-

in» ■" **-*_""-. Die omstandigheden zijn voor iedereen weerJppnjs vanaf ’ 131.559,- v.o.n. vragen. anders.Laat u daarom gedetailleerd inlichten
«J een maximalerijksbijdrage van door onze deskundigen. Geheel vrijblijvend'1.000,- volgens premie-A-regeling. * Afhankelijk van uw inkomen. en zonder kosten uiteraard.

I_ö pi il ITFRC " Bouwfonds (3(3PM* rivUJ I CrlJ Nederlandse Gemeenten (c$
makelaardijonroerend goed- sittard maastricht heerlen J—Ji_/
6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 04490-11611 dhr. Boon, tel. 077-541945 __3
na 18.00 uur: 'dhr. Verheggen, tel. 04490-28943 na 18.00 uur:
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 mevr. Maessen, tel. 04498-55686

BBW^ R_ Rl II ITFRQ #4_lI L?^-s*75*'7 \ \ ■____U rIV/lw I Lal I_F makelaardij onroerendgoed - sittardmaastricht heerten ■
_U* IrrkSkt* TERWINSELEN,Piusstraat H SCHINNEN, Dorpsstraat S
I v KUUJJ In winkelstraat gelegen winkelpand met zelfstandige
I boyenwoning. Perc. opp. 204 m . Pand ook bereikbaar &Ih^GELRAnF KmiMtraat «l vanuit deTunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkhedenvol- __fe^^tekoIfe-^reT^SeSDoerdery met c.v., keldert «oende aanwezig. Totale m^■S, appartementengebouw, ondergrond, groot ter- onderhouden Voor vele doeleinden geschikt. Direct te tfe,..I tuin, opp. ± 2000 mf Perc.opp. tot.: aanvaarden. Prijs opaanvraag. ||
■E*, sfeervolle hal, woonkamer met open haard, eet- KERKRADE, Lindenlaan i^H §§ f$I fcjar, woon-/eetkeuken, bijkeuken, kantoorruimte, 5 Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: lil-'■ Jtykamers, 2 luxe badkrs. en zolder. Dubbele gara- kelder. Beg.gr.: showroom (± 105m 2),kantoor, maga- s KÉ-Iy, t.e.a. luxe en degelijk afgewerkt. Tevens aparte z jjn. 1eVerd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet, #}- MmI jjjing en 4 appartementen. Aanv.: i.o. Prijs op aan- dakterras(± 32 m 2). 2e Verd.: 4 slaapkrs., badkr. met i*üs^^/ ff
I Nbceuu uncucnnnnr a„„,,—.„„-. u voor diverse doeleinden geschikt.Aanv.: i.o.■ rv*NSSUM-HOENSBROEK, Akerstraat nrd M prijs' f 235 000 -k k Hl !11111<^ll_
I fc^P^opT ±"\OÓO m 2). Ind.'sout: 3 'kelders. LIMBR|CHT, Bergveld SI o"^!""^'to'etl ui'TtLT^fnt uitst-onderh'en°P9°edestandgel-vrijst. woonh.metI fStoJ1, Kl)kl uken-t,ll WJ"O-* overloop 3 ru.me k|d t £a

a entuin^ d k k metI S*<*-,badkr- met ligb., douche, v.w en 2e toHet. 2e royale living (± 43 m 2), 3 slaapkrs., badkr. met PP!,;I S"it? slaaPkrs- f older e" vliering. Het 9ehfa' _»; ligb. douche, dubbele v.w. én 2e toilet, zolder. Aanv.: &I kT'T m goede staat van onderhoud en is grotendeels , = w__nnrji,.. f o^a nnn .n, „>■#I |S?ien van rolluiken. Het pand is geschikt voor prak- '°- vraa9Pr'Js-t k.k.
I Aanv.: i.o. Prijs opaanvraag. nnßirirr i_ncHaii_i, Centraal gel. kantoorpand, met-e.v., aanbouw,keldersI Ot, ,on' ■ ,~an9S°° öeoK ..... en parkeerplaatsen. Het onderhoud is goed. Het pand
I rif EEN, Geleenbeeklaan S ■ x-ii#v-" ' :' i:I|MJ. :is voor diverse doeleinden geschikt. Ind. 0.a.: receptie,
I ijjjjoede stand gel. royaal halfvrijst. woonh. met cv., 4 ;< ;* 13 kantoorunits, vergaderzaal, werkplaats, keuken.
I 5J]ei\ berging, garage en tuin. Ind.0.a.: living, keuken, ft^, sfs M.i,s Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 375.000,-k.k. Het pand is evt.
I |()i|*apkrs., bet. badkr. met ligb., douche, dubbelev.w., "«;.'.' sas» t ÜIN^ ook te huur. Huurprijs op aanvraag.
I ta.'vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. $£*-~. J**" ïll _.■ oprijs:/195.000,- k.k. I SITTARD, Leyenbroekerweg S
I (~ .: <^§p i Op eerste stand gel., uitst. onderh.,vrijst. landhuis met
I (C^NBROEK, Kouvenderstraat H II C-V-, souterrain, inp. garage, geschikt voor 2 auto's en
I fcf'°°pafstand van het centrum bieden wij Utekoop p§ zeer royale tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 1.510 m .IjT drie drive-in woningen met cv., grote inpandige Éllllïl lllllllllllli ti? Het pandbiedtzeer veel extra's. Ind. 0.a.: zeer royale li-
I Ea9eentuin. Ind.: entree, garage, 1everd.: overloop, ! ving (± 110m 2) metopen haard, luxe keuken met app.,
13,dichte keuken, woonkr. 2e verd.: overloop, cv.- iSS-tlt 4 slaaPkrs'3badkrs., kantoorruimte, zolder. Aanv.: i.o.
I Ce, 3slaapkrs., badkr. met douche en v.w. SM lliiillÉ Prijs op aanvraag.
I »_?PPrijs: ’ 138.900,- v.o.n. (excl. renteverlies). Max. lpI ’41.000,-. SITTARD, Wolfrathstraat S
I ij. i 0 Goed gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
I PIKBROEK, Overbroekerstraat H' ';l| Perc.opp.: ± 300 m2..lnd. 0.a.: woonkr., keuken met
I rï'tig gel. vrijst. woonh. met cv., garage entuin (perc. I -'«i_Sl_ aPP- 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., toilet, v.w.,
I lijf- ± 1000 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. grond: Langs debeek gel., vrijst. geïsol. landh. met inpand. ga- vaste trap naarzolder. Aanv.: spoedig.

IS\ vï!Loonkr- met 0.h., keuken, eetkr., keuken, bijkeu- rage, overdekt terras en schitterend aangel. tuin met Kooppr.: ’ 189.000,- k.k.
I V6r' hobbyruimte, berging, garage en div. stallen. 1e vijver, perc.opp. 1340 m 2. Ind.: o.a. hal met vide, L- ~„.-_-._-,.,_-.._ _■I \n" °verloop, 3 slaapkrs., badkr. metligb. en v.w. 2e vorm. woonkr., vloerverw., keuken met app., 3 ÜBACH OVER WORMS n
I d|L> vliezotrap naar zolder. Het geheel is voor div. slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
I Crlnden geschikten verkeert in goede staatvan on- Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 289.000,-k.k. tlJln- lnd-: ruime ha|.lollet. L-woonkr. met 0.h., parket-
■ noud. Aanv "i o Prijs- ’ 235 000 -kk vloer, ±50m, 3 slaapkrs., keuken metkookplaat en
l!teN__-u OlRSBEEK,Drossaertweide S afzuigkap. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 168.000,-k.k.
I QiirTNSBROEK,Hommerterweg H !s ».w«.. .■-■.-■■■■■■~.,.,".-"-..~^-~mmim«smi ,„.I Cstl9 9el. bedrijfspand met opslagruimte en boven- VOERENDAAL,Lindeweg H
lOa ln9- Het geheel is voor div. doeleinden geschikt, §fe t| Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.
I C w'nkel-kantoor. (momenteel zijn 9 kamers ver- WL_ ' 'M b -9-: ruime hal, L-woonkr. (± 42 mz) met inbouw-hrd.,
I 1.0, " Opbrengst: ’ 3.600,- p.mnd.) Aanv.: i.o. Prijs: ' ' <& parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxe keu-

I *"^N' BeKkerw|og H H_2T^" — 'l| 4e siaapkr., c.v.-ruimte/berg., bergzolder. Het pand isI Ciall9 9elegen halfvrijst. woonh. met cv. en binnen- M ged. voorzien van dubbele beglazing en rolluiken.
I &aX » lnd-: kelder (betegeld), hal, toilet, woonkr. met WÊÊÈÊ>~ 11 Aanv.: i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k.
I pilo tV" modeme keuken met app., bijkeuken, ber-
I Köri' o 8 Verd-: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., bal- VALKENBURG MIVy f VSrd': vaste trap naar hobbyruimte/zolder. - j W In het centrum gelegen royaal winkelpand met aparte
Iht '" Ko°PPrr "135-uooi-k-k- K^^B S bovenliggende woon-units en eigen parkeerplaats.I I^RLEN.Geleenstraat H f Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 220.000,-k.k.
I li^ntrum gel. riant aopartem. met cv. en 2balkons.I 'bh' Woonkr., mod.keuken met app., luxe badkr. met m IXl^llwlxtllVVI Q douche en v.w., 2 toiletten, berging c.g. bijkeu- iMCUHUUUH

Natj^LEN, Oude Lindestraat H Bf Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke variant,
entmm uitst- 9el-karakteristiek woonh. met cv., s hitt

,
tßrra«.hllnoaiow mptr v inDand naraaeen waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de

Sbw 8n tuin' lnd/' °'a- sout': c-v--nJimte, berging, 2 ="h>£f* Q«rrast3°"".^.^^ beg.gr! Op beg.gn eveneens de entree/hal. Niveau 1e
Skfir?',"65- Be- Srond: entree, trappehuis, toilet, l^na me oo^n^ haard mod' keuken' 4 verd! met woon-Zeetkr. en keuken, ligt aan deachter-loffi*. L-kamer, eetkr. 1eVerd.: 5 slaapkrs., badkr., v°m

D
lae TVPJTSLSr* „ "toto? A_iv " 2iide O**!* me' deop hetzuiden gelegentuin. Op de2eC.'- 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is f rik' ri s? snn f' verd. 3 slaapkrs. en badkr. metligb., vw.en plaatsings-

W vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, i-o. vraagpnjs. ’ ror.auu,-K.K. mog voQr 2e toJ|e{
_

2e vw Kooppr vanaf"-'praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k. ___~_. o ’ 147.632,-v.o.n.Rijksbijdr. max. ’ 44.000,-volgens
Hge OIRSBEEK, Lindelaan S pr-A-regeling.
In 'r^LEN,Raadhuisstraat H In leuke buurt gel. vrijst. woonh. met cv., inp. garage,
Iry er>trum gelegen appartement met cv. en berging. kelders en tuin. Perc.opp.: ± 500 m2. Ind. 0.a.: woonkr. BRUNSSUM, Hemelder Hh^Aa. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., met parket, balkon, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met Aan plantsoen gelegen vrijstaande woningen met toon-strj| r̂; niet ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit- douche/zitbad, v.w., apart toilet, zolder. Aanv.: i.o. aangevende architectuur en hoge mate van privacy.
%f i staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 169.000,- k.k. Met gunstige bezonning van deachtertuin. Ind.: L-vor-

hi: ouo,- k.k. mige woonkamer, eethoek, open keuken (41,5 m 2), bij-
Lh^LEN wit h SCHINVELD, Beekstraat S keuken, garage, 3 ruime slaapkamers, badkamer met
K st-aei_!_!r »" k i =♦~., .„^ „„ , ■ Intdorpscentrum gel. halfvrst. woonh. metcv., 3 ga- ligbad endouche, v.w. en 2etoilet. De zolder is teberei-
k«-; entrS patiobungalow met cvrgarage en tuin. rages werkp|aats en binnenplaats. Ind. 0.a.: woonkr. ken via vaste trap. Koopprijs vanaf ’ 210.500,- v.o.n.■h?<n ?t', W0?nkrVrntl0'hrd.-,kS ukenr^Jpp-tT (ca. 20m 2), keuken, serre, 3 slaapkrs., badkr. met ligb.,

aTS--ba^^e}^h^UC^' V-W--26 v.w.en2etoilet.Zolder.Pandisgeschiktvoordiv.doel- -„ . .. oergmg. Aanv.: i.o. Pnjs ’ 225.000,-k.k. einden Aanv ~ _
Vraagprljs: f ?25.000,-k.k. BOUWKaVCIS

tlü^RADE,Vinkoretraat H
?lQrSj?el-vrijst. woonh. met grote garage(perc.opp: SCHINNEN, Vonderstraat S BRUNSSUM H
L6tJken 'nd': 2kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m 2, Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, berging en Nog 2 bouwkavels te koop voor particuliere bouw inlttS. ?"■ doucheruimte, bergruimten. 1eVerd.: 4 slaap- tuin. Perc.opp.: 868 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, toi- plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin 'op het
?o|dsr

* vruimte. 2e Verd.: vaste trap naar 2 kamers, let, wasruimte, 3 slaapkrs., vliering. Aanv.: spoedig. zuiden. Perc. opp. vanaf 380 m 2.s«v^2a"v"io- p"is:f 160.000,-k.k. Vraagprijs: ’ 145.000,-k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,-v.o.n. mcl, BTW.

I^l"^lichtingen kantoor Sittard
H. ~'nl_ichtingen kantoor Maastricht ilkantoor Heerlen m^ÊmWAl mWmmkW ■■ ■■■tKMM H_^ _tf^^

Naties-Verzekeringen -"-Ml W^M 11. I| l"P%^^!^Potheken-Financieringen l^^^ ■ I\/IV I ■_■■ l^-#
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlenS6nir»9stijden: 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 -11611

*a/kda_en 9.00-17.30 uur 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 -7137466rdag 10.00-14.00 uur 6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043- 218941

—^WÊÊÊÊÊtÊÊÊMMWBB^nÊÊÊmmmW^BÊÊÊÊÊIÊMmmWBBniÊmMmmW—— >



IllllllllUllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllli
-_ ..t HEERLEN—— Mk__«f|M^MMB fil (nabij centrum)== |Kh_H B’ 135.000,-k.k.

Stadswoning met ber- -~S
_^ging en tuin. Ind.: sout: =-_

kelder. Beg. gr.: hal, toi- ES__fjft»^^_| _f| —»|5~, let, woonkamer ±34 m 2, =—:jßifc fl |' ,W_| dichte keuken, berging ——mÊSSk TOI j_ __S + binnenplaats (tuintje). ——I_ ■—*"=!P^l-;,-«B-_ _ S^-" 1 e verd.: 3 slaapkamers s_
__; + badkamer. 2e verd.: 1 slaapkamer + bergruimte. Aan- ——I——I vaarding: medio 1990. ~—

in overleg.

== f, < . HULSBERG= ; ’ ’ 167.500,-k.k.

S slaapkamers + badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. EE
SS 2e verd.: zolder + berging. Aanvaarding: medio 1990.'

f LANDGRAAF

ï 9.00x3.35. 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer, 2e verd.: 55
ES zolder met dakkapel, bouwjaar 1981. Aanvaarding in over- 5

ï _ SIMPELVELD
h ’ 169.000-k.k. =

■ IjÉj* :<*■ Halfvrijstaand woonhuis S

: 3*o"»*"*l—~MiWWBiwßfc«i««l je + garage. -|e Verd.: 3EE
;^ slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e S

ï toilet. Aanvaarding vrijwel direct.

| BEDRIJFSPANDEN |

■ staat. Aanvaarding in overleg. Evt. 1 winkel te huur, huurprijs
_

: ’ 1600-per mnd. EE

ES " Makelaar o.g. " Taxaties
__; " Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen ==

|makelaardü^ __|

ES gig Hoolstraat 42, Voerendaal
[m*kÊiaahJ I 1Hff_*_ r*_T_*________ ____!

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllll

I TE HUUR
Roermond Kruisherenstraat
Winkelpand. Opp. 85 m. gelegen

vlak bij de Kijkshop. Voorzieningen:
keuken, w.c, verwarming, water en
elektra, verlichting, systeemplafond.

« Inlichtingen:
Tel. 04750-18071.
Tel. 04490-41221.

BEEK (Neerbeek) :
Vrijstaande hoekwoning met garage geschakeld (9°?
geïsol.), woonkamer met open haard, aanbouwkej' |
m. app. en witte tegelvl., 4 slaapk., witte badk. m."' |
bad en 2e toilet.
Vraagpr. ’ 159.000-k.k. y |
BEEK I
Goed onderhouden woning met tuin en vrije achter"/* |
woonkamer, eiken keuken m. app., 3 slaapk., bad1"
mer, zolder, kelder en berging in tuin.
Vraagpr. ’ 89.000 " I
EINIGHAUSEN ê 1
Halfvrijst. landhuis, ruim van opzet met kelder, g.JJ
keuken, bijkeuken, woonk. met parketvl. en schuw"
naar 35 mtr. diepe achtertuin, 1e verd. 4 sik., waan**
1 met inp. dakterras, badk. m. ligbad en vaste trapa
verd. met 3 sik. Vraagpr. ’ 245.000r> 1
ELSLOO é f
Ruime goed onderh. halfvrijst. woning goed geïsol. ;
o.a. L-woonk., m. plavuiz. vl., keuken, bijkeuk., 3 »' \badk. m. ligbad, 2e toilet en vaste trap zolder met m»
4 sik. carpot en tuin op zuid.
Vraagpr. ’ 159.000-k.k.

% ___^ 1
ELSLOO t 1
Halfvrijst. woonhuis met o.a. kelder, woonkamer, K'
ken, vernieuwde badk. m. ligbad en douche, 3 slaap*"
vaste trap zolder en tuin op zonzijde.
Vraagpr. ’ 139.000-k.k. 1
HEERLEN (Molenberg) fHalfvrijst. woonhuis met eenv. carport, kelder, d°|
zonwoonk. m. hoekerker, eenv. keuken, badkamer
sik., vaste trap 2e verd. en tuin.
Vraagpr. ’ 135.000-k.k. y 1
KLIMMEN . |
Vrijstaande woning, schitterend gelegen (vrij uiß*
voorz.) met dubb. garage en tuin (perc. 781 % f
Woonkamer, keuken, bijkeuken, badk. m. ligbad en 'toilet, 4 slaapk., zolder en kelder.
Vraagpr. ’ 235.000,- k.k. s

~>~ 13T MEERSSEN ~
Kmk t~~ woonk., aanbouwkeujjj I. Jb._ —~~j ÊÊÈLI '«* met aPP- 3 slaapk., ba*
WÊBÊ tmmm 9WÊ mer m- 2e toilet- zold n?

s

|I|H> «WKS fli^B rage en aangel. tuin. fa

J^ÊK^^^ Vraagpr. ’ 167.000,-kJ^
MEERSSEN
Vrijstaand woonhuis ruim van opzet, rustig gelei,
met o.a. woonk. (46 m2) met travertinvloer en op*
haard, eiken aanbouwkeuken m. app., 3 slaapk., &a
rri. ligbad, 2e toilet, zolder, kelder, garage en tuin.
Vraagpr. ’ 249.000- k.k.
NUTH
Halfvrijst. herenhuis met garage en (40 mtr.) <W\
tuin, woonk. m. parketvl. en open haard, keuken
app., 3 slaapk., badk. m. 2e toilet, vaste trap z°|0

met 4e en 5e slaapk., kelder.
Vraagpr. ’ 218.000-k.k. " y

SPAUBEEK £l;Boerderijwoning (te renoveren) op groot perceel 2*j
m 2met o.a. woonk., keuken, serre, badkamer
slaapk., zolder, kelder, berging, binnenplaats en "_
Vraagpr. ’ 125.000,-k.k,

I«*»i^B_____l_______tß
_b ______{^m^mi iji^L^M^a^^^i

TE HUUR
Café "de Krök"
Rijksweg Noord 14
te SITTARD
Het betreft een café met wc-r"
gelegen in het centrum van
Sittard.

JIndien u geïnteresseerd ben'
de overname van dit horeca'
bedrijf en beschikt over de
vereiste vestigingsdiploma a

De Koninklijke mede enig kapitaal kunt u
Bramßintmu-enj b.v. schrijven naar:
gevestigd Ie Wilre |Z.l.|
jS E en»n imuier Koninklijke Brand
Slut Bierbrouwerij b.v.
uitstekende marktpositie dhr. J. Wyers
ia haai branche. Postbus 1

i \ 6320AA WYLRE

_^^^ _ Voor nadere informatie:
_r . IVrJ op werkdagen lussen
f _%> ■> \ 8.30en 10.00uur
M mW. HMI ■_! __ \ onder tel.nr.

Moderne eengezinswoningen in Eygelshoven.
Wonen is al mogelij]- vanaf ’560,- netto per maand

Aan deVeldhoistraat-Berghofstraat worden 24 woningen
gebouwd met een max. subsidie van ’ 41.000,-. i

Op deze woningen is de berging uit te breiden tot Pfflsubsidieregelingvoor A- garage. De tuinen hebben w ""'". "woningenvan toepassing, een diepte tot 15 meter. "m
d.w.z. dat een subsidiewordt * , Jfl
toegekend naar de hoogte , "van het inkomenvan de É
koper met als doelstelling m mm Wijt ■ h ,-—--1
iedereen tegen betaalbare Jte' %.ÊJmf l^■■^_l^|a'■', J:.'' ~
lasten aan een eigen huis te fÊÊÊfmm^——^ *£«* üP:B_| H [ U

vernieuwende architectuur. I ■%_%_■
De architectuur is strak en ! 111 IN \
modern met het profielvan I ■#%#■"
de negentiger jaren.
De woningen zijn ruim inge- I Gaarne vrijblijvend N . I
deeki Zo is dewoonkamer °ver Adres.
Ca. 32 m2groot (mcl. open | Eygelshoven" Postcode/Plaats:
keuken). De verdieping is ■ Veldhofstraat-Berghofstraat. Telefoon: " J
VOOrzien Van 3 Slaapkamers | |n ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan ve%f\resp. groot 13 m 2,10 m2en Makelaardij BV, Antwoordnummer40. 6400 VB He«^
kamer met douche en aan- ___^ _»TI ■■_>■_■»■% ■ Kruisstraat 56,, n ,<,sluitpunt wasautomaat. Hl HlBi VI I_>MVIHA 6411 BW He%%^
Alle woningen zijn voorzien | JIILUJIIIH SS^^lvan een tuinberging. _=_=_= geopend van 9.00^Bij één woning bestaat de == = makelaardij bv 2yo2X)i' Zall'oo^ ■mogelijkheiddeze tuin- _=_=_=- van 9.00 tot i» >

Zaterdag 21 april 1990" 42

Onze
Spaarhypotheek

vangtóók de
renteschokken

beter op.
Dat onze Spaarhypotheek u een maximaal het hypotheekrentepercentage. Dus behalve Ta~~, 7 "~, To , T7"_..... . ~ j o ' J-z~V '* "en geïnteresseerd in de Spaarhypotheek.

fiscaal voordeel oplevert en daarmee tevens een. voor lagere netto-maandlasten zorgt de ipaar- □ stuurt u mij de folder tezamen met een rekenvoorbeeld toe;
aanzienlijke besparing op uw netto-maand- hypotheek ook voor stabielere netto-maand- □ neem contact met mij op voor het maken van een afspraak.

lasten, weet u. Dat diezelfde Spaarhypotheek al lasten. , Straat
interessant is bij een bruto inkomen vanaf circa Wilt u meer weten over deze en nog vele Postcode/woonplaats:
f 32.000,- per jaar, weet u ongetwijfeld ook. andere voordelen van de Spaarhypotheek, vult Teler°on: " " : —... ■ iiii- -tt J Leertijd: Fiscaal jaarinkomen: ,

Wat u waarschijnlijk nog niet weet -en u dan de bon hiernaast in. U ontvangt dan zo ' Alleen-verdiener/twee-verdiener* Roker/niet-roker*
wat zeker zo belangrijk is - is, dat deze unieke spoedig mogelijk de folder en een computer- Hypotheekbedrag:— Looptijd:
'levenhypotheek' ook de renteschokken beter berekening, die is afgestemd op uw persoonlijke Met/zonder gemeentegarantie*

_
■"^ ' 1111 Waarde van de woning: f _^*voor u opvangt. Eenvoudigweg omdat het rente- situatie. U kunt natuurlijk ook even langs * doorhalen wat niet van toepassing is.

percentage dat u,over het spaardeel van de komen. Er is altijd wel een Spaarbankkantoor Deze jx>nineen envelopzonderpostzegel zendenaan: mmm
iiii 1 j i Spaarbank Limburg/Pancratiusbank, t.a.v. Afd. Hy- _________

levensverzekering ontvangt, altijd gelijk is aan bij vin de buurt. potheken, Antwoordnr. 20,6200 VB Maastricht spaarbank

De Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer voor lage én stabiele woonlasten.
Kantoren SpaarbankLimburg: Hoofdzetel: Maastricht, Markt 14-18,telefoon 043-296666.Distriktskantoor: Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen in Limburg: Maastricht, Amby, Beek,

Berg en Terblijt, Blerick,Borgharen, Bunde, Cadieren Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer, Meerssen,Roermond, Sittard, Tegelen, Vaals, Valkenburg, Velden, Venlo en Venray.
Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22,Heerlen, telefoon 045-716441. Overige kantoren te Heerlen (6), Hoensbroek, Geleen (2), Brunssum, Schaesberg en Kerkrade (2).

/£X PAUL |kS SIMONS I
MAKELAARDIJ B.V
ASSURANTIËNTAXATIES
HYPOTHE_NFINANCIËN, I

I EURDRAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS
I Brunssum

I stall., 2 ruime slpks., 1 kleinere slpk., gr. badk., via II vaste trap naar zold. met 4e slpk. en c.v.-ruimte. I
M% Pand is degelijk gebouwd en goed afgewerkt. Prijs II ’ 179.000-k.k.

I Übach over WormsI In centrum gel. halfvrijst. woonh. met cv., gar., ruime II berg. en tuin. Pand heeft kelder, uitgebouwde II woonk. en keuken, 3 slpks., douche en zold. Prijs II ’ 119.000-k.k.

I SchaesbergI Halfvrijst. woonh.
I met ruime gar., cv. mWÊk _iI en tuin. Pand heeft Am i-sdßI o.a. leuke woonk. I jrf^nHI (met niveauver- I _ffJmMß_ II schil), 4 slpks. en I mm\I badk. met ligb., 2e 1 MmMI toil. en v.w. Goede **__ïP!^1 .zSmmmmW, ■I staat van onderhoud. Vr.pr. ’ 142.000-k.k. H
I Übach over WormsI In goede woonwijk en rust. gelegen halfvrijst. bunga- I
I low met garage en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk., keu- II ken, 3 slpks. en badkamer. Vernieuwd zijn o.a. kozij- I
I nen en cv.-ketel. Vr.pr. ’ 170.000-k.k.
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot I

13.00 uur.

\ 1 045-318182 f
i

LANDGRAAF
De notarissen J.L.Th. Oostwegel

en mr. P.W.H.A. Ritzen
te

Kerkrade-West
zullen op vrijdag 4 mei a.s. des namiddags om 15.00 uur in
café-dancing-restaurant het Streeperkruis, Streeperstraat
66 te Schaesberg, gemeente Landgraaf op grond van arti-
kel 1223 van het Burgerlijk Wetboek

publiek bij opbod en afslag verkopen

Gemeente Landgraaf
Het woonhuis met garage en tuin en verdere aanhorighe-
den, staande en gelegen te Schaesberg, gemeente Land-
graaf, Kleirasp 30, kadastraal bekend als Gemeente Land-
graaf, Sectie D nummer 121, groot 2,59 aren.
Aanvaarding eventueel te bewerkstelligen met de grosse
van de akte van veiling.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 15 juni 1990.
Van toepassing zijn de A.V.V.,van 1987 met inachtneijning
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.

Hwerur
ramen + deuren |

" advies in onze m Wk f^Lshowroom i^^^ '' -
Hoensbroek: f "~ v /

Akerstraat-N. 128 !_. x **_t 'i, "<"%>■ ■■<>■■■■■Tel. 045-224581 IL /_'JP : iWen 04490-74739 m\. 'm \ m~^~~^
Langbroich: m\^ \ ? '*««i9Quellstrasse 40 mr- ''-■\ 'Ê?**ÉP

Gangelt (Selfkant) '

Tel. 09-4924546016 I -_. _i_

fes)

TER OVERNAME/TE HUUR

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

"PARKZICHT"
gelegen Rijksweg-Centrum 91
te GELEEN

Heeft u interesse in de overname van
deze goedlopende horeca-exploitatie
en beschikt u over de vereiste
vestigingsdiploma's alsmede enig
kapitaal, dan kunt u voor nadere
telefonische inlichtingenterecht bij
dhr. J. Smeets, tel.nr. 04490-43467.

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-A woningen

Prijs ’ 132.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakterd van 130 m.2 tot
260 m 2
Rijkspremie ’ 41.000,-*
Netto maandlast ’ 558,-*
*Afhankelijk van inkomen en
hypotheekvorm.
Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek 10 jaar
rentevast 8,9% voor alle projecten.

Inlichtingen/verkoop: 57488
van maandag t/m vrijdag-____»^ van 9.00-17.00 uur en

MM_Sl>i_ü volgens afspraak:
■ ~-■—T—i^^—S-f^i 's zaterdags volgens afspraak.
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.

Limburgs
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I _HI
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|i:■:./'.'- -^ ar> * N^-_ fiV-s---»' < .
■ P n ___s

__-'

Hf t .s,.m %. ■..,: _,:_ " v£;

Lang niet iedereen of deprijs van hetI _. - - :": m . ?//'",'/ £&. ■.;;"-, . " ■■ 'i
weet dat men bij het tÊv*^«| onroerend goed. En dat

■pP^ m p
Bouwfonds Limburgse lllÉil*_l heeft zijn aantrek-

Gemeenten tegenwoor- keliike kanten. Want

dig elke hypotheek kan het Bouwfonds is de

afsluiten. Voor een vrij- "~ -^,_ m ______^^-S HJ vertrouwde hypo-~—"~—- M ____ltffl '
|pMpp|

staand landhuis net zo I lm -> 1 theekinstelline uit uwo
■PP: i^>a^fißM-MI-*l*goed als voor een P |P^^ r̂^''' Err"---"-*^ eigen regio.

IL' '," 'ia*-aßaß=|-- . *-. -o--^ 'T, rr-* ' 'Ir"f^premie A-woning. Dus __*■****___ ____£ SSS**^ ___ U bent er als klant____
met gemeentegarantie, -" ■;..>-■■ . JgggÉfl geen nummer. Dat

__8 j__^ss_maar ook zonder. BL "*"-, * _^*É| merkt u bijvoorbeeld
Omdat iedereen zn I^^B ____[ als u met speciale

eigen levenswijze en zn «H^^^tfÉÉ wensen komt. Of als

eigen woonwensen M_p Bh I I lm. pPJTft I__ [ü fl f fl__ IVl___lß_ 1 Ê Tft i__ I_ _l ft Ift 1 llaivl k _ zich later eens onver-

heeft, biedt het Bouw- ST__ ■_ _»w^B WB___ ___■ i_rl ______l wachtesituaties

fonds verschillende _________ ________ ______! _____L2voordoen: dan zoeken

hypotheek-vormen aan we samen met u naar

die daarop aansluiten. Zodat u altijd de En waarom zou ude aantrekkelijke kanten geld nodig heeft, is er een hypotheek-vorm die een oplossing. Bovendien komt het Bouwfonds

financiering kunt kiezen die het best bij uw van een annuïteitenhypotheek niet kombineren daarin voorziet: de Aflossingsvrije Hypotheek. bij de rentevergelijkingen doorgaans als goed
eigen ideeën past. met definanciële voordelen van een leven- Om een lang verhaalkort te houden: bij het uit de bus.

Neem bijvoorbeeld de bekende Bouwfonds hypotheek? 0001 jgjifpifip;.- ;m\ Bouwfonds Dus welke pet u ook past, het is altijd

annuïteitenhypotheek.Dat vinden veel mensen Dat kan met de [Ü 11_| H^RïltWSw kunt unu elke verstandig om eens met uw makelaar of
I Stuurmij, geheelvrijblijvend, uitgebreide informatieover de Bouwfonds-Hypotheken. | I Sp»arVi»« H?poiHn*<h

nog steeds een aantrekkelijke oplossing. Bouwfonds I Naam: I iMfe! hypotheek of assurantie-adviseur te praten over de

Wilt u bij onzekere rente-ontwikkelingen SpaarVast [postcode .Plaats- j SiSt^Hf Ifll vervolg-lening voordelen van een Bouwfondshypotheek.

financiële rust, dan is er de Rente Rust Hypotheek. 11f 1 Ipl afsluiten, onge- Voor meer informatie kunt u ook even
Mijn makelaar/assurantie-adviseur is: 9KmÜfi $*

"ypotheek, die tussentijdse rente- > Maar ook als u | — | acht de hoogte bellen met het Bouwfonds of de coupon
, Stuur de couponin een envelop zonder postzegel naar: vJfSchommelingen sterk in bedwang houdt. tijdelijk extra Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6160aa Geieen | j? van het inkomen opsturen.

% Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Financieel vakwerk uit eigen regio.

Geleen, JosKlijnenlaan 288, Tel. 04490 - 88588 Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750-16555 Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij Trefcenter), Tel. 077 - 541945

i_r^i^ï^^^^^j i^^^^^^^^ii^^^iTi eec' s^ia°r' s^a',eiauw _f _^*_^^ lip.
JL_*~it-*"jL'*"-lILw"JIIL*JI i^__ll betrouwbare bouwparlner met _■ ||pï

■ P U meer dan 15.000.000 m 2 vloer i^t-____________w p;—L^^t^^^^L—^l in Nederland, België en _,_,_». . _> illil§is■.-i-d IPi L'iH I Duitsland. WA U C IA MmM.
■MMnfiÉi v#%ncja ||h

A Kwaliteit lpPHBpWnßn^^fl __ |en normen. 1111111
ILTJLT __L__| ______ L^J_KÏ Voortdurende research, eerste SIpI^A

|^Ufl fl^JB kwaliteit grondstoffen en
dagelijksekontrole staan garant
voor een optimaleproduktie $B:;; .is: I volgens de strengste normen.

4 Vahejavloerele- JE Grondig advies. |-
|J I menten zijn uniek. J|

fejffl Dankzij de eksklusieve smalle Persoonlijk advies dooronze ■'■■""i^-Éi_ UI velgkant krijgt uw plafond een technisch-kommerciële dienst en llfÉll 1|i mH_B| strakker afgewerkt uitzicht. dealers. "Hebt U een vraap? #||

■f# monta9e- Vt 1^ |||
Vaheja vloerlementen kunnen met Door een optimale planning is de §§É§f:eenvoudig materieel en zonder levertijd zeer kort. pi;

ftWM specialevoorzieningen in het $Ê£
werk gemonteerd worden. |||

„ _--- | vMd | BCT3_g I_> r'
Sbudé beek Henri Meertens &Zn bv JAN OPREIJ |§§ Stationsstraat 100 Daelderweg 14 Rijksweg Noord 49 Rijksweg 72 k

Beek Nuth Geleen Margraten lp■p tel 04490-73555 tel: 045-241446 [ tel: 04490-45009 | tel: 04458-1541 ||||p|

Heerlen-Heksenberg
Uitst. onderh. tussenwoning met berging,
kelder, woonk., met open haard en 4 slpks.,
inh. plm, 650 m3.
Vrij te aanv. Pr. ’ 105.000- k.k.

MAK. FONDS HEUTS B.V.
NUTH, BEËD. TAXATEUR

Tel. 045-244636

KERKRADE-CENTRUM ’ 120.000,-k.k.
Mooi appartement op hoek Einderstraat/Engerweg.
HEERLEN ’ 125.000,-k.k.
Nabij centrum gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv.,
tuin, berging en garage. Bouwjaar 1983. Ruime indeling
met o.a. 3 slaapkamers.
SIMPELVELD ’ 270.000,- k.k.
Vrijstaand herenhuis met cv., tuin en gaarge. Bouwjaar
1970. Grote woonkamer, zeer ruime eetkeuken, kelder, 3
slaapkamers, badkamer en bergzolder. Grote hobby-ruim-
te in de tuin.
STEIN-URMOND ’ 360.000,- k.k.
Zeer fraaie semi-bungalow met cv., garage en tuin (1100
m 2) met zwembad. Entree, woonkamer, keuken, eetka-
mer, 5 slaapkamers.
AMSTENRADE ’ 575.000,- k.k.
Aan doorgaande Hoofdstraat gelegen representatief he-
renhuis met bedrijfs/kantoorruimtes. Voor vele doeleinden
geschikt.

GEVRAAGD GEVRAAGD
Voor serieuze gegadigden zoeken wij:

BUNGALOWS EN (LAND)-HUIZEN
IN VOORAL HOGERE PRIJSKLASSEN;

HEERLEN vooroorlogs herenhuis tot ± ’ 300.000,-;
VOERENDAAL (semi-)bungalow tot ± ’ 325.000,-;

BUNDE (haf-)vrijstaand huis van ± ’ 250.000,-;
LANDGRAAF (semi-)bungalow van ± ’ 325.000,-.

Wij bespreken gaarne met eigenaren, dié nu
of op langere termijn hun pand willen laten verkopen

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
de verkoop- en prijsmogelijkheden

t TROOST
ONROEREND GOED,

IliW HEERLEN. TEL. 045-717976

1 hierlangs uitknippen___. ._-__-_
____

-1

j| AsJll
| Gratis proefles j
il bii WeightWatchers. !:m£w _» „ ,
rËÉk In 1989 vielen de cursisten van I

j|k Weight Watchers gemiddeld
Wmjk 10 tot 12 kilo af. Dat zijn dus j

I ? mf % _■ 10 tot 12 pakken suiker. Als u i■ ï- Hf dat ook wat lijkt, zo vlak voor ■
\ Br de zomervakantie, dan heeft
\_fjff unu de kans tijdens een proefles I

Br gratis kennis te maken met
l—_ÉÉËi W Weight Watchers. Pas na afloop |

[i 1**%. <«BS_J_ «f bepaalt uof u zich inschrijft of niet. j
iC ÉhPIII _ 111 U hoeft alleen deze advertentie
[= Hft u'l te knippen en mee te nemen !
's Bk H naar één van onderstaandeWeight 'Ie I n& } K Watchers adressen.

I * M% ■ ■ Ik!3- _■ | Eenmalige kennismakingsbon. jIs. Am j;m [ Geldig van 23 april t/m 10mei

1^ __E_H'
" m—f %■£■

Beek, 't Kaar, Stationsstraat 126, woensdag 19.30 uur; Brunssum, Casino Treebeek, Tree-
beekplein 133, maandag 19.00 uur; Echt, Stichting H. Pius X, Mussenstraat 6, donderdag
19.30 uur; Geleen, Plenkhoes, Bachstraat 2, donderdag 19.30 uur; Gulpen, De Timpaan,
Rosstraatl, maandag 19.30 uur; Heerlen, Centrum, Trefcentrum 't Loon, Pater Beatusstraat
7, dinsdag 09.30 en 19.00 uur; Molenberg, Caumerbron, Corisbergweg 197 (Heerlerbaan),
donderdag 19.30 uur; Hoensbroek, Ons Huis, St. Jozëfstraat 21, woensdag 09.30 uur;Kerk-
rade, Jozef-Norbertuskerk (Credozaaltje), Hoek O.L. Vrouwestraat/Dir. Janssenstr., woens-
dag 19.00 uur en donderdag 09.30 uur; Maastricht, Centrum, Heliport, Griend 9-11, dinsdag
10.00,13.30en 19.30 uur; Malberg, HetRuweel, Schildruwe 55, donderdag 19.30 uur; Roer-
mond, Hoog Vonderen, GemeenschapshuisDe Donderie, Donderbergweg 47, donderdag
09.30 uur; Hoog Vonderen, Wijkhuis De Vlonder, Florasingel 38, woensdag 19.30 uur;
Sittard, Hotel Auveleberch, Wielewaalstraat 2, maandag 19.30 uur en dinsdag 13.30 uur;
Stem, Trefcentrum Kerensheide, Schineksstraat 11, dinsdag 13.30 uur.
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Limburas
\2_OP3D_-Bl__l
I '

_—______—

/ Wijnandsrade Yïii
Vraagprijs

’ 225.000-k.k.

vuizenvloer, moderne keuken, eethoek, toilet, badkamer
met dubbele wastafel en ligbad 3 slaapkamers, garage
Algemeen: courantpand, ideaal vooreen ouder echtpaar,
platte daken recentelijk vernieuwd, gas-c.v.

Nuth
Vraagprijs

I __| f ’ 175.000- k.k.

'JmtfimV J-''' Een in uitstekende

pen/lakte 440 m 2.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer
met eethoek, keuken, berging, HR-ketel, garage, tuin. 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste
wastafel en wasmachineaansluiting. 3 bergingen.
Algemeen: ged. dubbele beglazing, spouwmuurisolatie,
gas-c.v. Uitstekende buurt.

Hoensbroek
Vraagprijs

m ’ 105.000-k.k.

_H ruime kelder. Begane
grond.' ruime entree, berging, toilet, woonkamer, keuken,
tuin meteen buitenberging. 1e verdieping: 4 slaapkamers,
badkamer, vaste wastafel. 2e verdieping: d.m.v. een vlie-
zotrap bereikbare bergzolder.

Hoensbroek. Vragaprijs ’ 133.000- k.k.
Een halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin, car-
port en berging, gelegen in een goede uitvalshoek van
Hoensbroek.
Indeling: souterrain: provisiekelder en kruipruimte. Bega-
ne grond: royale entree/hal,betegeld toilet, keuken, woon-
kamer. 1e verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met dou-
che, vaste wastafel. 2e verdieping: d.m.v. een vliezotrap
bereikbare bergzolder.
Algemeen: het huis verkeert in een goede staat, pannen-. |
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, gas-c.v. Een
huis met ambities. Zien is kopen.

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen- Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek l_^U
045-223434 "MAKELAAR

|\ óók 's zaterdags: 10-12.30 uur J
I;'* ■■

""""""""""""""""""""""""""e

0 Geleen w

" Uitstekend gelegen snackbar/friture (mcl. woning). "0 Huurprijs ’ 750- per maand» "Geleen, Pastoor Vonckenstraat "Winkelruimte 80 m 2.Huurprijs ’ 858,- p/maand. "J Heerlen, WillemstraatJ Winkel-kantoorruimte ca. 100 m 2 + boyenwoning best. uit 2 ka- Z9 mers, keuken, 3 slaapkamers en badkamer. Apart bereikbaar J" appartement best. uit grote kamer/toilet en keuken.

" Vraagprijs ’ 155.000-k.k. "9 Hoensbroek, Kouvenderstraat (voetgangersdomein) "0 * Winkelruimte, 240 m 2 (in 2 verdiepingen) "Huurprijs ’ 2500- per maand. %_ » Winkelruimte 125m 2 + 40 m 2berging (nieuwbouw - compleet #afgewerkt). Huurprijs ’ 3250- per maand. m

_ Bom, Sittarderweg
J Kantoorpand 120 m 2(geheel ingedeeld).

" Huurprijs ’ 1500-p,maand.

" Heerlen, Burg. de Hesselleplein "0 Kantoorpand 175m 2mcl. 12parkeerplaatsen op eigen terrein. "0 Vraagprijs ’ 350.000- k.k. "Hoensbroek, de Koumen 9_ 4 kantoorunits elk 35 m 2(ook als geheel te huur). m," Huurprijs ’ 140-p/m2
A

" Landgraat. op uitstekende lokatie.

" Kantoren 600 m 2/showroom 300 m 2en luxe woning.
9 Huurprijs ’ 7000- p/maand. "

" Brunssum, Dorpstraat

" 150 m 2 bedrijfsruimte + boyenwoning. "" Koopprijs ’ 155.000-k.k. "9 Hoensbroek, de Koumen (nieuwbouw) £
A ca. 4500 m 2bedrijfsruimten, vrij indeelbaar in units vanaf 600m 2.£
f Huurprijs ’ 60- p/m2 f

* Hoensbroek, de Koumen »

' Bedrijfshal 500 m 2,hoogte 8.4 m. Huurprijs ’ 2300- per maand ï* excl. btw.

S Hoensbroek, de Koumen "* Bedrijfshal 740 m 2,hoogte 5.6 m. ’ 490.000- k.k. "m Hoensbroek, Stationsstraat 9
» Bedrijfspand 1000 m 2 met inpandig kantoor/showroom. 9
A Koopprijs op aanvraag. a

■ Kerkrade, industrieterrein Dentgenbach

" Representatief hedrijfsgebouw, bestaande uit: showroom 110 m 2 "" / kantoren 190'm2 / bedrijfsruimte beg.grond 1450m 2, "" verd. 450 m 2mcl. lift. Koopprijs op aanvraag. "" / "9 Sittard, Nusterweg (indurstriepark Noord) "9 400 m 2bedrijfshal, volledig geïsoleerd. 0
A Huurprijs ’ 1850-per maand. £

" _________________■ %
9 Sittard, Industriepark Noord " j
0 5200 m 2Koopprijs ’ 300.000-k.k. "
£ Heerlen, Adenauerlaan 9_ Bouwgrond ± 1000 m 2.Geschikt voor 2 woningen, eventueel 07 met bedrijfsruimte. Koopprijs ’ 135.000,-. f_ Wij zoeken:

" »«»« Winkelruimten (te koop of te huur) ****van 50 tot 1500 m 2in geheel Limburg ten behoevevan lan- J" delijke winkeltekens. "0-100 tot 750 m 2kantoorruimte met parkeervoorzieningen te "" Heerlen. 0

r___iL___Sl____

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Tel. 04490-48191.

Heirstraat BH 3 H i EMII
Op zeer goede woon- I
stand halfvrijst. woonh. H^'fX- woonh

n "fj I
met gas-c.v.' garage en P33 Wen 9ro'e I
tuin. Ind. o.a. kelder, tv.n nd.: kelder, woonk., ■
woonk. (8.50x3.70) met 9f °te,n. keuken, serre. ■
eiken parket, gesloten £"^ t^'fZT'mkeuken, bijkeuken. 1e J* ' Iverd.: grote slpk. badk., per maand,

wasruimte. 2e verd.: 2 HPPT-~~"TT?-———H ■flinke slpks., zolder.
Vraagprijs ’158.000,- Va|eriusstraat

Geh. verbouwd en gere-
■MHFT7T77~_____ noveerd halfvrijst. woonh.J__B met garage, gas-c.v. enI Boerhaavestraat 'u'" 'nk

d
pi°^ "°°"k- "*lop zeer goede lokatie open keuken 46 m 2 met■ woonhuis met gas-c.v., Parket' (

eik
h
en

K aan^keu;I garage + berging en klei- Bsg^tof_x° ilolal■ne tuin (zuid . Ind.: o.a. 3lpK3;.' zolae[ Max- lsol£\■ kelder, woonk. met eiken l'e: K
N,e

h
uwe kozl'n

ne7et■ parket, gesloten (eiken) dubb. beglazing. Dak- +
I keuken met app., 3 slpks., k^""so^fêj 000 _■ douche, bergzolder (vlie- £°°PPn Js ’ i^uuu,

I zotrap). Koopprijs■ ’llB.OOO-k.k. __-_____-
I H. Hermanslaan 256 HtHMMHyiI Goed geïsoleerd apparte-
I ment (laagste woonlaag) Ri^ffiffJHMPn^VI met gas-c.v. en kelder- llMMlMÉPJljaflPlI berging, woonk. EQollJljL&Siaijliyp■ (9.20x3.70) gesloten IcflïfflfnTTffliHJfflii■ keuken, 2 slpks., douche, MHidiJHi-bilfifiÉßlil■ 2 balkons. Koopprijs -_-——___-———_——-,—■ ’ 69.000- k.k.
I Napoleonsbaan NoordI Halfvrijst! hoekhuis met■ gas-c.v., berging en gara- „.*_

GGl6Gnstr3_t■ Jos Klijnenlaan 22 sfeervol halfvrijst. heren-■ Centraal gelegen 2-slaap- hujs met gas .c.V-> serre,■ kamer appartement (3e garage + berging. Ind.■ woonlaag) met cv. en oa: 2 fhnke ke|ders■ berging, grote living, keu- moo|e na|partiji grote■ ken, douche, toilet en ber- woon.eetkeuken, woonk.■ gmg. Koopprijs ensujte + serre. 1e verd.:■ ’ 79.000-k.k. 3 roya|e s|pks__ badk
__

I bad, v.w. en 2e toilet, vas-■ Geleen-centrum te trap naar grote Zo|der.■ Groenstraat Prijs ’ 255.000- k.k.
I APPartP ment met berpin9 Gouv. Houbenlaan■en lift. Ind. 0.a.: royaal en- - . ■ ha|fvrjist(tree met toilet, keuken, f^er ’a,vn!Sj'I wnnnk ra 9ft nV halknn woonh- met Qas-C.V., ga-■ woonk. ca. 28 m , balkon ra en mooie ,vin ,nd■ met fraai uitzicht op Salm- . 2 , k|d■ straat, 2 s pks., badk. met , _ , ,'I ligbad Koopprijs "T met Pa'ke<' 'nfrI /ncnnn keuken. 1everd.: 3 slpks.,■ ;i_uuu, . badk., vaste trap naar■ Wilderbeek hobbykamer en bergzol-
Jzeer royale 5-slaapka- der- Spouwmuurisol. en■ merwoning met berging 9e.s_^Mlas. Koopprijs
■en tuin. Bouwjaar 1980. * 165.000, k.k.

■ Ind. 0.a.: woonkamer mmfff&fffWlfn'^'.■■■ (9.20x3.90), flinke keu- _J_oT7KT£jT[l|I ken + bijkeuken. 1everd.: mMÈ*++t+*iêè*mi

I 3 arote slDks badk met MillenerwegIk 9J oP.;' .o f hock Brugstraat■ bad en 2e toilet. 2e verd.: T„ , „„„ „_, , ,io„, ■I royale slpks., zolder. Te koop nog 2 zeer riant ■■ vraagprijs ’155.000- 9ele9e" bouwpercelen»
I k k voor de bouw van vrij- ■

staande landhuizen. Do-B■ ____OTMMMMi^___i
cunr|entatie wordt u op ■■pn^T aanvraag vrijblijvend toe- flI i||||BK_J_tU_y______i gestuurd.

I Vonderstraat ■■ Zeer ruime vrijst. woonh. HüTnTT^lT_—■ geheel onderkelderd met I ___________
■ garage. Bwjr. ca. 1980. Limbrichterweg■ Tot. opp. 1005 m 2. Ind. Nabij station gelegen,■I o.a.:L-woonkamer(ca. 50 ruim halfvrijst. woonhuisß■ m 2), flinke (ingerichte) met gas-c.v. en tuin. Bwjr. flI keuken en ruime hal. 1e 1973. Ind. 0.a.: flinke kei- 1■ verd.: 3 slpks., badk., vas- der, woonk., keuken, bij-H
Ite trap naar grote hobby- keuken en serre. 1everd.: I■ zolder. Hardhouten kozjj- 4 slpks., badk. met dou-B■ nen, spouwmuurisol. che, flinke bergzolder. I■ Koopprijs ’245.000- Vraagprijs ’158.000-■■ k.k. k.k.

TUINSCHERMEN, GEÏMPREGNEERD EN/OF GE-
SCHAAFD, GEMAAKT VAN 19 MM DIK VUREHOUT.

LUXE EIKEHOUTEN SCHERMEN, VERDER TUINPLAN-
KEN, PALEN, HEKJES, PARKETVLOEREN, EIKEN

BIELSEN EN BALKEN.
VOOR GOED EN DEGELIJK TUINHOUT.

BUIZERDWEG 8, IND. TERR. ABDISSEN-
BOSCH-LANDGRAAF. TEL 045-318518

BANKSTELKUSSENS:
de grootste en goedkoopste

voorraad bij de vakman!!
UIT EIGEN STOFFEERDERIJ

SAVELSBERG, einderstraat 112
kerkrade, TEL. 045-452189

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

BEKENDMAKING
De Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de
directie Limburg te Maastricht, maakt bekend:

- dat in verband met het plaatsen van geluidwerende
voorzieningen langs de noord-oostelijke toerit richting
Eindhoven van de aansluiting te Nederweert nabij
kmr. 194.000 van de weg Belgische grens - Maastricht
- Weert - Eindhoven - 's-Hertogenbosch - Utrecht -
Amsterdam (rijksweg 2) deze toerit voor alle verkeer is
afgesloten in de periode van donderdag 19 april 1990
tot en met dinsdag 22 mei 1990;

- dat voornoemde periode zoveel korter zal zijn als
mogelijk danwei zoveel langer als noodzakelijk zal
blijken;

- dat het verkeer zal worden omgeleid zoals ter plaatse
door borden aangegeven.

Maastricht, 18 april 1990

De Hoofdingenieur-directeur voornoemd,
Mr. J. Teders

70300

Ventilatie Service Heythuysen /^ÊLW
Belenbroeklaan 59 ((((((vOIPttT)
6093 BT Heythuysen W_S2w
Tel. 04749-2480 N^E^'
Vantilatie Service is een technisch installatiebedrijf met meer dan 15 jaar
ervaring in het realiseren van hoogwaardige ventilatie-systemen in woningbouw
en industrie.

Voor uitbreiding van onze afdeling montage zoeken wij:

1e monteur
Met ervaring in het geheel zelfstandig monteren van luchtkanalen.

Hulpmonteurs
Welke bereid zijn onder leiding dit vak te leren.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie binnen 14 dagen te richten
aan bovenstaand adres t.a.v. F. Bemelmans.

70403

Für unsere Abteilung Export suchen wir
zum baldmöglichsten Eintritt eine/n junge/n

Speditionskauffrau/mann
Für unsere Abteilung Disposition suchen wir

zum baldmöglichsten Eintritt eine/n

DISPONENTEN(IN)
Engl.- und/oder Franz. Kenntnisse erwünscht.

Bitte richten Sic Ihre schriftliche Bewerbung an

| GANSER SPEDITION |
D-5102 Würselen ■ De-Gasperi-Straße ■ Postfach 1320

Telefon (09-49-2405)63-0
Telex 8329574 ■ Telefax (02405) 63215

Vroom & Dreesmcmn Heerlen
Uitdagend werk voorpart-time medewerkers in het

nieuw te openen restaurant LA PLACE.
Binnenkort openen wij een nieuw La Place Voor de opleiding zorgen wij, dus ervaring is
Restaurant in onze vestiging Heerlen, dat niet noodzakelijk, wel een grote dosis durf en
toonaangevend zal zijn in serviceverlening, verantwoordelijkheidsgevoel. Kortom een
versheid, assortiment en sfeer. uitdaging voor part-time medewerkers met een

maximum leeftijd van 23 jaar, diewerken
Het restaurant is een gezellig binnenterras waar plezierig vinden.,
de klanten uit een grote variëteit aan gerechten
kunnen kiezen en dit in verschillende hoekjes Indien je geïnteresseerd bent in een
kunnen nuttigen. afwisselende part-time job en een goede

omgang metklanten hoog in het vaandel hebt
Voor dit nieuwe restaurant zoeken wij op korte staan, stuur dan een sollicitatiebrief naar:
termijn medewerkers, die met veel enthousiasme
en gastvriendelijkheid met ons willen werken VROOM & DREESMANN Regio Eindhoven
aan deze nieuweformule. Tav- de heer R- Ramakers» personeelsmanager

Geleenstraat 21
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bakken °^'' " Heerlen
van broodjes, maken van verse salades,
bereiden van maaltijden, opmaken van gebak,
dit alles onder het oog van onze gasten.

° 3 70292

NEBOSPORTS BV/TENNIS-SKI& FASHION BV
*

zoekt een toptalent
Importeurs/distributeurs van sportartikelen van o.a.
HEAD, tennisrackets en ski's
BROOKS, sportschoenen en -kleding ,
KAWASAKI, badminton/squashrackets
RIDGEVIEW, sportsokken

zoekt kotnakt met een enthousiaste, sportieve
vertegenwoordiger voor het zuiden van Nederland.

Zend uw uitvoerige brief aan

NEBOSPORTS BV, .
t.a.v. mevr. M. Velthuijsen, Postbus 29, 2160 AA Lisse.
Reacties graag binnen 14 dagen.

703öJ
I

VERHEY VLEES B.V.
Vleesgrossiers sinds 1895

Gevraagd met spoed voor
uitbreiding productielijn

I)Rangeurs (slagers) mensen met
ervaring, hoog loon en 36-urige

werkweek

2)Productiemedewerkers, met ervaring,
hoog loon en 36-urige werkweek

Na telefonische afspraak
Tel. 045-245838

POWERED BV HONDA.J
Een Formule 1 circuit is vende eigenschappen o"1

wat anders dan uw gras- voor een van onze Hondo
mat. Toch ishet de basis van gazonmaaiers te kiezen-
technologische voorsprong Hoe klein of hoe groot uj"
vooralle Honda produkten. tuin ook is, Honda maak'

Een van de redenen van elk grasveldeen gazon-
waarom wij u graag Honda We nodigen u graag ul
gazonmaaiers adviseren. voor een nadere kennismO'
Zuinigheid, milieuvriende- king.
lijkheid, betrouwbaarheid
en vooral een perfekt maai- —T—l^J—_ ■_■>■*_
resultaat zijn doorslagge- MMC_____l__^"'

HMECHANISATIECENTRUM Ifrissen
TEL. 04406-40253*

VALKENBURG A/D GEl_. X

Directie-auto te koop
MERCEDES 300Eautom., kl. rookzilver,

leren bekleding, A.B.S. schuifdak,
sportvelgen, Brabes sportuitv., 120.000 km.,
bwjr. 1986, schadevrij, vraagpr. ’52.000,-.

Geen inruil mogelijk.
Bezicht. alleen na telef. afspr.

Bakkerij Steeyens, Tel. 04490-34242.. 70_ ;

g|j flÉ|^ bent ver ook
ZO ÉÉN DIE HET

L WÊÊ STRAATBEELD
a" ' ' 'WÊf^Ê&MxiÊËÊ&fr m_r_~ —^ ■ ■»m _r_~ _kN ■>_. ■ _~fr. a__ —_Ijk éJ_lBl VERLEVENDIGT?

Publikaiie aangeboden doof dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame -M-ifc

I 1

_^_^_#^H^^§^"_

:■■ ■:.. ■■

; £'sgftl<J ; .<(■-
-ooglldoperatir-j kan het
gezichtsvermogenvan
een leprapatiëntvoor

1 jarehgirëÖworden!? f]

NEDERLANDSE SnCHTING
VOORLEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

tel.020-93 8973.

(( Een ,e zacht o, e hard bed üf IflMlï ilI^ÏITtTTWr lkan rugklachten verergeren M^^J^jJ ___ M jj^^J[ [_ | J^
Mogen wij eens met u over een oplossing praten? jf?^ ~"— ■■■ ■■..-.
JAREN VAN ERVARING \
hebben ons geleerd dat rugklachten vaak het gevolg zijn van een verkeerd bed, omdat \
een standaardmatras niet voor ieder lichaam geschikt is. Als het goede steun geeft aan - ~.
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar *-.; _v E=*—J i-_____
persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pijn en ongemak. |U .. h A

WAT IS ONZE OPLOSSING? Ii P' « ■ i "-■r^ - -»^.«
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- | | '"-'--bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere inidviduele partner } I
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, :^""gjg««» ' .J
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van ■ ■ - ■ ■ ——_—a_ " ' -: ["..„üi***
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. mmmm wêm ühühaa_ an■■ ■■aai ühhm mm Mmmmm m*

Wat is OBAS? OBAS BVi °Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. TT f
K er^ra<*e-Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben ' eletoon 045-462211

onze technici reeds duizenden OBAS (een- of tweepersoons) bedden ontworpen op basis !
van gegevens waarin het gewicht, de lichaamsbouw en de medische achtergrond van Het OBAS bed geeft de juiste
ieder van onze klanten zijn verwerkt. Voor zover beschikbaar worden hierin de diagnoses steun aan ieder van beidevan artsen eveneens opgenomen. - partners; het zorgt voor

ontspanning en voor verlichting
WIJ ZIJN DE DESKUNDIGEN | van pijn.
Al onze bedden worden door vakmensen gemaakt en zien er uit als gewone bedden van "»_.«., A «... .. ..
topkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen BON *an OBAS-'* wl' weer goed kunnen slapen, en
wij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed aaarom wil ik meer weten over OBAS bedden,
van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- lk 9a 9een enkele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode i- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats iformatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. |n open envelop zenden aan:

—, £ OBAS, Antwoordnummer 2110
6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig.

[[-OBAS _] . J
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Eurosport

Nederland 2 BBC Europe

SAT1

Duitsland 3 West

MTV Europe

Duitsland 3 SWF

België/TVI

België/RTBF 1 België Tele 21

RTL Veronique

21.35 Ster.
21.40 30 jaarVeronica. Deel 2.
22.40 Ster.
22.45 All of me. Amerikaanse speel-

film uit 1984 van Carl Reiner. De ziel
van de overleden excentrieke Edwina
komt terecht in het lichaam van haar
advocaat Roger Cobb.

0.15 ""Journaal.

" Ben Vereen en Roy Schneider in 'All thatjazz'. (RTL Ver-
onique -22.10 uur)

'■05 Old Yeller. Amerikaanse speel-""n uit 1957 van Robert Stevenson.
Wiss en Travis vinden een hond dien, en de rest van de familie, helpt*'s ze in gevaarlijke situaties terecht-, *omen.

"3° Kijk op interieur. Tips en ad-
'es voor het interieur. Vandaag: De

PJapkamer.■°0 Passage. Licht-informatief pro-
ll'amma.l '30 ""Journaal.
Ij'jO Passage. Vervolg.
"29 »»u z jj _e Glorie. Koor-en sa-nenzang vanuit de Gertrudiuskerk in

l9n9en °P Zoom-
£oo ""Journaal.
"«0 De Cosby show. Amerikaanse
jQrndyserie. Afl.: Elvin pays for din-
6r. Als Elvin uit eten is met een ouder^oolvriendin passen Vanessa en

Ij^y 0p de tweeling.52 Different world. Amerikaanse,ornedysrie. Afl.: For whom the jingle
6" tolls. Whitley krijgt een nachtmer-

jj^over haar toekomst.
£3 Wees wijs met de Wadden-

Programma t.g.v. het 5-jarig
van de Landelijke Vereniging

£J Behoud van de Waddenzee.
pV Tussenspel. Het Nederlands,lahosextet spelt de Gavotte vanj^dwig Thuille.
£°0 ""Journaal.
p' 1 Tegenwoordigheid van Geest.
jje 'igieus magazine."57 "«Opmaat. Werken van Bach,

ÜQ^evoerd door Pieter de Nijs, orgel.
"'2-00.14 Huizen van Oranje. Pa-le|s Soestdijk.

310-13.05 Nieuws voor doven en
Jechthorenden.

11.50 The Munsters today. Nie;.
serie.

12.10 A question of sport. Gepre-
senteerd door David Coleman en als
teamcaptains Bill Beaumont en lan
Botham.

12.40 The Waltons. Afl.: The he
John schrijft een artikel over een uil
de oorlog teruggekeerde soldaat.

13.30 Grandstand. Sportprogramma ,
met News Summary, Snooker, Pre-
fessional Championship van Si
field, Paardenraces in Newbury, 'hockey.

18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot. Mare Page infor-

meert over lopende en komende pop
videos.

18.45 Haggard. Serie. Afl.: Affa»
honour. Colonel Barrington veriffc
de gebeurtenissen rond het duel.

19.10 You bet! Nieuwe serie van Bru-
ce FGorsyth en zijn gasten.

20.00 Bergerac. Vandaag: All the sad '.
songs. Bergerac krijgt de gelee
heid eens achter de schermen van 'het cabaret te kijken.

20.50 The two Of us. Serie. Afl. CXd '.
scores.

21.25 Yellowthread Street. Afl : Sr
runner. Detectives jagen op een b
de die evenoud is als China.

22,.05 Short and curlies. Why rj
you dance. Twee vrouwen aan de an-
dere kant van hun leven.

22.20 The history man.
22.25 News, sport en BFG weather i

report.
22.45 Aspel and Company. Serie

presenteerd door Michael Aspel met Jo.a. Sybil Shepherd, William Shet:
en Liza Minelli.

23.25 Midnight Caller. Afl.: No exit.
00.10-00.50 Paramount City. Nie

serie.Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: De terugkeer van Optimus Prime
(2) (herh.).

16.20 ««Jan achter de schermen.
Jan Lenferink portretteert beroepen.

17.25 Sledge Hammer. Amerikaanse
serie. Afl.: babyspulletjes. Sledge en
Doreau ontdekken een illegale han-
del in babyspullen.

17.50 ""Club Veronica compleet.
Jongerenmagazine.

18.15 Top 40. Muziekprogramma ge-
presenteerd door Jeroen van Inkel.

19.00 ""Family ties. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Mallory's eerste
auto. Mallory wil een dure auto kopen.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Programma over uitvin-
dingen.

20.00 (TT+«»)Joumaal.
20.27 30 jaar Veronica. Deel 1 van

documentaire.
09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Public eye: Hong Kong.
10.30 The Late Show.
11.10 Byways: Up the garden.
11.40 Nature.
12.10 Volgens aankondiging.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Snooker.
19.00 Volgens aankondiging.
19.30 Opportunity knocks.
20.20 3 Up 2 down.
20.50 Newsview.
21.30 Video diaries: Pagan Belfast.'
22.20 News and sport.
22.40 Casualty: a grand in the hand.
23.30 Paramount city.
00.10 Volgens aankondiging.

Duitsland 1
Science-fiction-serie. Afl.: Die Spur
ms Nichts.

17.40 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
achtergronden uit West-Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Duitse serie. Afl.: Der verlore-
ne Sohn.

20.15 **Aus Berlin - Nase vorn.
Amusementsprogramma met Frank
Elstner.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Kart Senne. Aansl.: Lot-
totrekking.

23.25 Lawman - Racher ohne Gna-
de. Amerikaanse speelfilm uit 1970
van Michael Winner.

01.00 Heute.

'°°-13.05 Nieuws voor doven enlechthorenden.

Meditatie door prelaat dr. Werner
Thissen uit Munster.

22.05 Hanns Dieter Hüsch. 40 Jahre
unterwegs, terugblik op 40 jaar caba-
ret van de cabaretier Hans Dieter
Hüsch.

22.50 Wenn das Blut kocht. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1959 van John
Sturges.

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
11.00 RTL-V-Text.
13.00 Countdown over Europe.
15.30 Italia '90.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-
rie over een groepje jonge detectives.
Afl.: Blind sides.

19.30 .Journaal.
19.50 Weerbericht.
19.55 Showmasters. Sandra Reemer

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Oh Faleck, lass nach /
Die Strasse nach Alabama.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Blinky ist einsam.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Sharky - der lustige Hai. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. Afl.: Dr. Lo
has got to go.

09.35 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers.

10.30 Tele-Boutique. (herh.).
11.00 Der weite Ritt der gelben

Rosé. Roemeense speelfilm uit 1980
van Doru Nastase.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne.
14.15 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Bestechung mit
Happy End. (herh.).

15.05 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Der Fremde.
(herh.).

16.00 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:
Der rasende Reporter.

16.55 Street Hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Mord auf Video. (herh.).

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Und Sic liebt mich
doch.

18.15 Anpfiff. Voetbal-show met Ulli
Potofski.

19.45 RTLaktuell.
20.15 Blutiges. Amerikanase speel-

film uit 1982 van Tony M. Zarindast.
22.00 Dall-As. Talkshow met Karl

Dall.
23.00 Fans, Fans, Fans. Runter mit

den Pants, Amerikaanse speelfilm uit
1972 van Paul Glicker.

00.25 Sexy clips.
00.30 Fans, Fans, Fans. Runter mit

den Pants, vervolg.
01.45-01.50 Aerobics.

KIJK ELKE
DAG

£P_?V
LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKYJRAPiO

045-739300
leidt drie kandidaten op tot 'Show-
master'.

21.25 Jaap Aap.
21.40 Murphy Brown. Comedyserie.

Afl.: Kyle.
22.10 All that jazz. Amerikaanse mu-

sical uit 1979 van Bob Fosse. 'All that
jazz' is het verhaal van Joe Gideon,
een toneel- en filmregisseur, die kost
wat het kost de perfectie nastreeft.

00.15 Journaal.
00.25 Abominable Dr. Phibes. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1971 van Ro-
bert Fuest. Dr. Anton Phibes zet een
bizarre wraak-actie op touw tegen de
mensen van het operatieteam die
dienst hadden toen zijn vrouw Victo-
ria op de operatietafel overleed.

02.00 Rete.Mia.
03.30 Atoukado. Quiz.
04.30 La Saga du Rock. Muziekpro-

gramma.
05.00 Vents d'Est. Muziekprogram-

ma.
06.00 Classique.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort Marokkanen. Weke-
lijks magazine in-het Arabisch en Ne-
derlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Hollander voor de eeuwig-

heid. Informatieve serie over geëmi-
greerde Nederlanders. Deel 5: Dutch
Burgher in Sri Lanka.

19.40 De schutting en spijkers.
Twee Russische animatiefilms.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.20 BDe grap. Tsjechische speel-

film uit 1968 van Jaromil Jires naar
het boek van Milan Kundera. Ludvik
Jahn, wiens leven getekend is door
de stalinistische periode in Tsjecho-
slowakije in de vroege jaren vijftig,
vindt na twintig jaarzinnend op wraak
een nieuwe teleurstelling.

21.41 Leve het pingvin café! Ballet
van David Bintley op muziek van Si-
mon Jeffres.

22.25 Studio Sport. Met o.a. betaald
voetbal.

23.00 ""Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2

10.15 Actualités. Nieuws in hetFrans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 27.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

8. Herh.
11.30 Computerclub.
12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-

nas. Serie reportages over het Re-
genwoud van Jacques en Jean-Mi-
chel Cousteau. Afl. 3: Der verzauber-
te Strom.

13.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking. Les 4. (herh.).

13.30 Telekolleg I. Cursus geometrie.
Les 1.

14.00 In Zukunft.-.Auto's? Reporta-
ge over de toekomst van de auto.
(herh.).

10.00 News of the week. Nieuws in
het Engels.

| tkj ' '—"**

ife„° Programma-weekoverzicht.
Ü° Heute.|5* Lander-Menschen-Abenteuer.U^nlen-Tauchen.,j's Aerobic - Fitness mit Ver-
-1oÜ ntt- Les 3: Rugspieren.E° Heute.
Iq71 Auslandsjournal.
'js ZDF-info Gesundheit. Sport en

i if'/nnastiek voor gehandicapten.\m Heute.
">j ««Tele-As. Spelprogramma

door Carolin Reiber
Ij Peter Rapp. (herh.).
Ij'"s Dingsda. Quiz met Fritz Egner.
Ij„s Persoverzicht.
'Ï Heute-
lj"3 Europamagazin.
j*0 Wanderungen durch die DDR.
If'ie. Vandaag: Saksisch Zwitser-S?"\(]« Hallo Spencer. Kinderserie.p ««Formel Eins. Hitparade ge-

jij.^enteerd door Kai Boeking.
Ij" Agatha Christie. Miss Marple,I „.Selse misdaadserie. Afl.: Die Tote: Ig'^er Bibliothek (2).! r, 0 Showgeschichten. Vandaag:

l7 Ina Sche"-
-b. ° Erstens. Presentatie: Alfred

lj.jj Tagesschau.
Ij' jj Sportschau-Telegramm.
Ij" * Sportschau.
'"'tlri Pro9ramma"overz'cnt--so'i? (TT)Tagesschau.
pr

s Coplan: Rache in Caracas.
k

ar'se speelfilm uit 1989 van Philip-
!l. Toledano.
l' 5 "«Trekking van de lottogetal-

?l g -
Jj'^ Tagesschau.

0 (TT)Das Wort zum Sonntag.

08.00 ""Programma-overzicht.
08.30 Nachbarn in Europa. Actuali-

teiten in het Turks, Servo-Kroatisch
en Spaans.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine. In de stu-
dio: Levent Aktoprak.

12.35 Diese Woche. Weekjoumal met
ondertiteling.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 ""Hitparade im ZDF. Amuse-

mentsprogramma.
13.50 Naturund Medizin. Afl. 9: Asth-

ma und Bronchialerkrankungen.
14.20 (TT)Junge über Bord. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1977 van Harvey
Hart.

15.55 Eins, Zwei, Dreibein. Spoor-
zoeken in de natuur.

16.05 Auftrag für Basti. Afl.: uit de se-
rie Wenn du mich fragst..

16.30 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
16: Das Schmuckstück.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

Super Channel

07.00 Barrier Reel. 07.30 The R\
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 BMX. ._
10.30 Australian rules football. 11.30
Goals: De mooiste doelpunten uit
Spaanse voetbalcompetitie.
Vooruitblik op het WK voetbal in Ita
13.00 WK ijshockey: West-Duitslan
Rusland, vanuit Bern (Zwitserla;
15.00 Open golftoernooi vanuit Mac
17.00 Trans world sport. 18.00 Su
magazine. 18.30 Trax: sportr:
19.00 WK ijshockey: USA- Zwedt
vanuit Bern (Zwitserland). 21.00 Bc
sen: Zaterdagavond spektakel. 23
Wielrennen: Amstei Gold Race. 00.00- :
02.00 Open golftoernooi vanuit Mac:

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The I.
16.00 Flying High. 17.00 Videofash..
17.30 Dick Powells Theatre. 18.30
tra Sport. 20.30 Big Valley. 21.30 C
cinq pirate. 23.00 Twilight Zone. 01.
Dementia 13, foliowed by The 1.
Night Mix.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Kekse und Salz.
17.30 Naturund Technik. Mineral-

stoffe - Bausteine des Lebens, docu-
mentaire. '"18.00 WM-Wissenschaftsmagazin.

18.30 Gut drauf. Talkshow voor de
jeugd.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.33
Sport im Westen.

20.00 Maine Océan Express. Franse
speelfilm uit 1985 van Jacques Ro-
zier. De Zuid-Amerikaanse Déjanira
komt in de problemen als ze zonder
geldig plaatsbewijs in de trein Parijs-
Nantes zit.

22.10 Galapagos. 5-delige documen-
taireserie over de Galapagos-eilan-
den. Afl. 2: Wie alles entstand.

22.55 Zukunftgesprache. Die Zu-
kunft der Frauen und das Feminis-
mus, Mathias Greffrath in gesprek
met Barbara Sichtermann.

23.55 Rocklife.
00.55 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

Kurznachrichten.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 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

tv-kanalen,
Golflengten

bel- en CAI-abonnees:
°°r kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma

" = stereo geluidsweergave
Jï = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8.
België/Télé 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

00.00 120 Minutes. 02.00 Night Vide
07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10
MTV's US Top 20 Countdown. 12
YOI. 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. 2(
VJ Kristiane Backer. 23.00 Satir
Night Live. 23.30 Club MTV.15.00 Sport 3 extra

met de hoogtepunten uit de klassieke
hoog-romantische kamermuziek.
Vandaag: Sonate in A, van Franck,
uitgevoerd door Rudolf Werthen
(viool) en Levente Kende (piano).

radio

17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-
ca. Les 4. (herh.).

17.30 ...wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie. Afl. 6: Das
mussen wir darm eben auch notfalls
Gesetzte übertreten, over de inzet
van Christenen voor vluchtelingen,
(herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: kek-
se und Salz.

18.30 Beim Wort genommen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Robert M.W. Kempner. Ein le-

ben gegen das Unrecht, documentai-
re. Deel 2.

20.15 Literaturmagazin. Literair ma-
gazine.

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Bilder aus einem Komponis-

tenleben. Muziekfilm over het leven
van Moesogsky.

22.05 Orchesterwerkstatt. Symfonie
nr. 4in d opus 120, -Versie van 1841-,
van Schumann, uitgevoerd door het
Symfonie Orkest van de Südwestfunk
0.1.v. Erich Leinsdorf.

23.00 Café Grossenwahn. Christina
Weiss in gesprek met Mircea Dines-
cu, Werner Söllner en Dieter Schle-
sak over literatuur en revolutie in
Roemenië.

00.00 Laatste nieuws.

van de goden, dat hij zal sterven door
de hand van Dar, de toekomstige zoon
van Zed. 22.40 Match 1, uitslagen
sportmagazine. 23.35 Uitslag trekking
lotto en joker. 23.40-00.05 Weerbericht
en laatste nieuws.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
Nieuws show. (7.30, 12.30 Nws.).
12.05TROS Aktua. 12.55 Medede-
lingen t.b.v. land en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 14.05 TROS
Aktua sport (17.30 Nws). 19.03
Coulissen. 19.30 Langs de lijn,
sport en muziek. 22.03 Podium van
de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

Omroep Limburg
9.03-9.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-10.58 De onder-
stroom: magazine waarin culturele
onderwerpen de hoofdmoot vor-
men. 11.03-11.58 De onderstroom
(vervolg). 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17 03-17.15 Limburg Actueel:
nieuws en actualiteiten. 17.15-
-17.58 Vrij spel: pop in Limburg.

Toppers van toen klassiek. 10.00
Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
Bartholdy Trio. 12.00 Muziek voor
miljoenen. 13.00 Nws. 13.02 Vero-
nicaKlassiek: Radio Filh Ork. met
piano. 14.25 Veronica Kamermu-
ziekserie 89/90: muz. voor piano,
viool en hoorn. 15.00 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
16.00 Lang leve de opera! 18.02
Avondstemming met om 18.55 Lie-
deren van Schubert. 20.00 Nws.
20.02 KRO-Klassiek op Zaterdag-
avond, met om 20.02 Mijn leven,
een martelgang (10); 21.00 Huy-
gens kwartet; 22.00 Orgelrubriek;
22.20 Laudate. 23.00-24.00 KRO-
Literair: Camera obscura.

(Goed nieuws). 18.25 Kayen Rasja
(Er is hoop). 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.39 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.40 Reflector. 22.00-
-23.00 Zaterdagavond-uur.

14.40 Wielrennen: Amstel Gold Race.
Commentaar: Rodrigo Benkens. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Arts
21, Mister Manhatten, Woody Allen.
21.00 De Tchernobyl a la mer d'Aral,
BBC-documentaire over de gevolgen
van Tsjernobyl. (herh.). 21.45 Nieuws
en weerbericht. 22.15-23.15 Concert
21: A Jazz saison: Sarah,'Dizzy et les
autres, concert met Sarah Vaugh, Diz-
zy Gillespie, Herbie Hancock, Chuck
Mangione e.v.a. 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. 17.00Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 20.00 Hartelijk. 23.30
Nachtradio.ftot 06.00 uur.) Met
nieuws om 24.00 uur.

06.35 Radiofrühstück. 07.15
Wunschkasten. 07.45 Veranstal-
tungskalender, 08.30 Besinnliche

Belg. Rundfunk

'0 3ft'irjo Desktop publishing. Afl. 9.
Kl» en computer ook in jouw

1ft?'Afl- 7-
'soo Deskt°P publishing. Afl. 10.

se *Schone Amerikaanse. Fran-
h. sPeelfilm uit 1961 van Robert Dhé-vL

'B.Q.n Nieuws.
'8.Q5 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 236.
'""10 Pons- Afl- P|ons en moederkip.

" Schoolslag. Spelprogramma
leerlingen en leraren van twee

tan de|bare scholen op hun kwalitei-
d 6 9etest worden. Vandaag vanuit
f)ar sP°rtzaal van het P.1.8.0. te Ton-ijn.
Vrv, Ki'imanjaro. Nieuwsmagazine
\z* J°ngeren.

ge Joker- en lotto-trekking, me--6n rf n9en> programma-overzicht

ï0. 0q Nieuws.
Tti6n Vrouwenharten, mannendro-
'2s M°medyserie- AfL 8' ' '

S 6 M'ljardenjongens. Amerikaan-
",Chrw ,llrTl uit 1987 van Marvin J.*&sl<y.Deell.

v=n f-iedjes voor Zagreb. Preview
i^tirn deelr>emende liedjes aan het
;ï.2s 'S|e Songfestival 1990. Deel 1.
?-30 nst-2aken.

'3-1Slport op zaterdag.
6rits astr,uis voor moordenaars.

i| fv-fiim van Malcolm Taylor.

%Maywood in 'Liedjes voor
Zagreb. (Belgiê/TV 1 - 22.00
uur)

00.20-00.25 Coda. Elegie, van Mas-
senet en Gortsjakov, uitgevoerd door
het trio Herman Roelstraete.

België/TV 2
14.40 Sport extra. Wielrennen: Am-

stel Gold Race, rechtstreekse repor-
tage van de laatste kilometers en de
aankomst.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Lentekriebels. Toeristisch ma-

gazine met agenda en videopost.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Ommekaar. Beroep: Prostituee,

gesprek met vrouwen die in de prosti-
tutie zitten.

21.40-22.10 Binnenskamers. Reeks

08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma met tekenfilms Les Schtroumpfs,
Sous Ie signe des gémeaux en Naturi-
mages. 11.40 Interwallonie: Hasret,
magazine voor Turken. 12.00 Spreek
met ons mee, cursus Nederlands. Les
23 en 24. 12.30 Follow me, cursus En-
gels. Les 3 en 4. 13.00 Tribune écono-
mique et sociale:Les organisations pa-
tronales. (herh.). 13.30 La pensee et
les hommes, programma over filosofie
en lekenmoraal. (herh.). 14.00 Emis-
sion dialectale: Théatre Wallon: Dja-
ques Bertrand, komedie vna Georges
Fay. 16.05 Au nom de la loi, juridisch
magazine, (herh.). 17.20 Arts magazi-
ne - Spéciale impressionisme, special
over het impressionisme. 17.55Génies
en herbe, spelprogramma voor scholie-
ren. 18.25 Gourmandises, culinair ma-
gazine. 18.40 Télétourisme, toeristisch
magazine. 19.15 Paardenkoersen.
Aansl.: Trekking van joker en lotto.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Variétés a la une. 20.10 Le jardin extra-
ordinaire, natuurmagazine. Vandaag:
De Niger (2). 20.45 Dar l'invicible, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1982 van Don
Coscarelli. Opperpriester Maax hoort

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 Expédi-
tion chasse et pêche. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Avis de Recherche.
21.00 My tele is rich. 22.00 Journal té-
lévisé Oet Météo. 22.30 Fiction: Jane.
23.50-00.25 Livres parcours.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
t Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-

pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04 Echo. 18.15Levenslief en le-
vensleed. 19.03 KRO's Country
time. 19.53 Ter overweging. 20.03
NOS Jazzplatform. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

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.
15.04 1200 e NCRV-zaterdag-
sport. 18.03 De avondspits. 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

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Werken aan werk.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon - Radiostrijd
na de Bevrijding. 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. NOS: 17.55 Mede-
delingen en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 lyi haberler

"Frank Sinatra en Steve Mcqueen in "Wenn das Blut
kocht. (Duitsland 1 - 22.50 uur)

Zaterdag 21 april 199045

Nederland 1

RTL Plus

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drie Engel für Charlie. Vandaag:
Countdown für Charlie. 09.25 Horos-
kop. 09.30 Wirtschaftsforum. 10.00
Programma-overzicht. 10.05 SAT.I
Teleshop. 10.30 The real ghostbusters.
Amerikaanse tekenfilm. Afl.: Geist ver-
loren. 11.00 Die Ballade von Jimmie
Blacksmith. Australische speelfilm uit
1977 van Fred Schepisi. 12.45 Teletip
Fashion. 12.55 Familie Feurstein. Afl.
Der allerletzte Feuerstein. 13.25 Unse-
re kleine Farm. Afl. Ein Lied für Hester
Sue. 14.40Teletip Koehen. 14.50 Mr. X
auf Abwegen. ■ Amerikaanse komedie
uit 1941 van Lloyd Bacon. 16.30Teletip
Wissne. 16.40 Auf Videosehen. 17.05
Auf und davon. 17.35 SAT.I BLICK.
17.45 Gewinn in SAT.I 17.50 Das Im-
perium - Die Colbys. Afl. Das schwarze
Schaf. 18.45 SAT.I BLICK anschl.
SAT.I WETTER. 19.05 Batman. Afl.
Die Zeitmaschine. 20.00 MacGyver.
Afl.: Der Skorpion. 20.55 SAT.I Sport.
21.00 MacGruder & Loud. Afl.: Der bö-
se Mann. 21.55 SAT. 1 Bliek. 22.05
Hunter. Afl. Die Kokain-Königin. 23.40
Höllenhunde bellen zum Gebet. Ita-
liaanse speelfilm uit 1976 van Antonio
Margheriti. 01.15-01.25 Programma-
overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Afl.: The
real Ghostbusters.

10.25 The family-ness. De onderwa-
ter-telescope van prof. Dumkopf.

10.35 Land of the giants. Afl.: The
flight plan.

11.20 The new Fred and Barney
show. Nieuwe serie avonturen van
the Flintstones and the Rubbles.

Worte. 09.05 LP-Markt. 10.00
oder Niete. 12.00 Musik bei Ti<
12.15 Veranstaltungskaler.
12,45 Im.Brennpunkt. 13.00-I'.
Hitparade. 16.05 Contra Re
gendmagazin. 17.05 Forum -
Kulturmagazin. 18.10 BRF-Ak:;
18.35 Freie Tribune. S
18.45 Evangelium in unst
19.00 Saturday Night Ro
21.05 Lottozahlen.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non-Stop. 5.30 Gi
Morgen. 09.00 Ein Tag wie kei.
derer. 11.00 Treft nach
RTL Themen am Wochene;
12.15 Ist ja 'n Ding! 14.00 Vivs
Helga Guitton. 15.00 Sportsr
18.00 Unglaubliche Geschiet:'
19.00 Neunzehn - Vierundzwa
Musik Non Stop. 00.00
Traumtanzer. ,
WDR4
04.05 Radiowecker. 06.05 Mor<
melodie. 07.55 Morgenand;
08.05 Zum Tage. 08.07 In uns<
Alter. 09.05 Musikpavillon mr.
chael von Loefen. 12.05 Pop
port mit GüntherKrenz. 14.05 '.'
schaft. Aansl. Orchester der ":
15.00 Café Carlton mit Wolf-R.
ger Brown. 17.075 Uhr 1
Auf ein Wort. 20.05 Das .
konzert. 22.05 Musik /
men. 22.30 Nachtexpress.

TV5
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06-lljnen

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

06-320.330.03

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 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
Gay Box

Rotterdam beter een hete
buur daneen verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongensgaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoonkan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

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

live-info: 013-321395.

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

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

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95

Een knul in een hete duin-
pan. Hij heeft die man niet

gehoord, en dan die
brutale

hand 06-320.321.33
(50ct.p.min).

Op haar hoge hakjes wiegt
ze naar huis. 't Wordt donker

Dan zijn er
2 figuren

bij de bosjes 06-320.321.30
(50ct. p.min.)

Ze ontwaakt duizelig. Die
mannen en dierinkelende

ketting. Waar zijn m'n
kleren??

06-320.321.32 (50ct p.min.)
Alide tennist met een

Stoere jongen
Na de douche vergeet ze

met hem dat ze getrouwd is.
06-320.326.93 (50ct.p.min.)

homo
2 Gespierde soepele

jongenszijn wild bezig.
2 Mannen kijken toe en

helpen een handje.
06-320.326.91 (50ct. p.min)

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten.

VERNIEUWD 50 et/min. 06-

-320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft
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/min.

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Vluggertje?

Bel snel! 50 c/m 06-

-320*327*27
Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.
't Is te koud voor 't naakt-

strand. Gelukkig mag Johh
op de zonnebank van die

oudere heer
Homo

06-320.323.86 (50ct.p.min.)

Als haar man de stad uit is
leert Freya een

mooie jongen
hoe hij 't extra lang volhoudt.
06-320.326.90 (50ct.p.min.)
Haar man is koel, daarom

sluipt Ina over 't balkon naar
die buurjongen
om te 06-320.323.85

(50ct.p.min.)
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de

Flirtbox:
06-320.330.01 " 50 Ct p/m

Een stille

Bungalow.
De mooie blonde weduwe
en plots 2 mannen die haar
verrassen... 06-320.323.84

(50ct. p.min.)
Meiden versieren doe je op
de Afspreekbox
Bel 06-320.330.77 50 cpm

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken:

06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal en de ...

waar gebeurd:
06-320.328.01

Meisjes samen onder de
douche:

06-320.328.88
Anky slaapt voor 't eerst in

haar buitenhuisje. Plots
staan er

2 kerels
in de kamer. 06-320.326.70

(50ct.p.min.)
Niet in de studio, maar in
hun eigen speelkamer

deden ze
Lifesex

van Frans tot Grieks.
06-320.326.73 (50ct.p.min.)
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Lifesex
Louise doet 3 standen met 2

heren. Reina wil alleen....
Grieks trio. 06-320.326.71

(50ct. p.min.)
Pa en Ma op reis.
Als Jenny toch die

mannen
binnenlaat leren ze haar hoe

te....
06-320.326.72 (50ct.p.min.)
Vrouwen zoeken sexcontact

sexcontactlijn
06-320.320.33

Lekkere meiden willen
verwend worden

sexrelatielijn
06-320.320.44

Direkt Snel Sexcontact
Liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 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
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33
Sex-kennismakingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03
Heb je zin in sexcontact?
de Afsprakenlijn

06-320.325.80
Frank slaagt voor zijn

examen en doet 't dankbaar
met zijn....

1e Homonacht
06-320.329.22 - 50 et p/m

Samen op reis. Op de
* hotelkamer

ontdekt het meisje hoe sterk
en lesbisch mevrouw is.

06-320.329.25- 50 et p/m

Wat deHonda Civic het meeste typeert, is hoeveelheden benzine zorgt. Resultaat: een
waarschijnlijk zn scherpe neus. Die betere verbranding bij lagere toerentallen, dus

hem nietalleen een heel eigen gezicht geeft, maar méérkilometers per liter,
ook unieke eigenschappen. Een zeer doordacht principe met een

Want de spitse, lage neus is er niet alleen moeilijke naam: PGM-FI brandstofinjektie. Een
om het oogte strelen. Hij is natuurlijk ook aëro- technischhoogstandjevan deHonda-ingenieurs.
dynamischverantwoord. Net zoals de mulukleppentechniek trouwens.

Zo zijn alle Civic motoren

Mm %'' *'' ■ I __w *Srft wlm\ W^^^^^

II || | i il I I I op zich hoogst ongebruike-Hoe Honda een neus ontwikkelde *» >»*-*
■ ■ " ■ " " ■ " ■ En zo hebben alle

voor snelheid en zuinigheid. ?*; ei" fnfes
%j Ze zijn standaard voorzien

Zozeer zelfs dat hij op dat gebied het van een 5-versnellingsbak, die ook weer voor
neusje van de zalm is. En om achter 't geheim een gunstigbrandstofgebruik zorgt en voor
van dit elegante profiel te komen, is een kijkje minder motorgeluid. Ook zit er op alle Civics
onder de motorkap voldoende. een elektronisch geregelde driewegkatalysator,

Dan zien we meteen dat het motorblok voor een schonere motor,

voorover gekanteld is. Waardoor het minder De Honda Civic 1.5iis ook als automaat

ruimte in beslag neemt. verkrijgbaar. Met vier versnellingen in plaats
En dat ook hier Honda's eigen doublé van de gebruikelijke drie en een "lock-up" in

wishbone-wielophangingaanwezig is. Een veer- de hoogste versnelling,
systeem dat op het circuit werd ontwikkeld en En met de Civic 1.6izit u aan de top van
uitzonderlijk goedtot zn recht komt op de weg. de serie. Dat is de meest sportieve driedeurs

Op de techniek ervan willen we hier metPGM-FI Multi Point-injektie.
niet ingaan. Deze advertentie is niet de plek Een volledig door een digitale 8-bit
voor hogere wiskunde. mikroprocessor gestuurd injektiesysteem.

Maarover de voordelenvan ditkompakte De meest populaire driedeursCivic is de
veersysteem kunnen we het wel hebben. 1.5LEn die is er alvanaf f 26.990,-?Maar ook
Zoals het grote komfort, de perfekte wegligging de 1.3 heeft voor f 24.990,- al heel veel in huis.
en-want daar ginghet tenslotte om-de uiterst Dus voor welke Civic u ook kiest, u
lage neus. komt er goed mee weg. Want ook bij de

Maar wat de neus nu zo vlot maakt, zit Civic kijkt Honda verder dan zijn neus lang is.
'm tussen dewielen. In de vormvan een zeer
geavanceerde 16-kleppen motor met een hoog- |^ llOnClcl __£lclL
waardig elektronisch injektiesysteem, zoals bij- f _ * ■% m\mmm\.fmi
voorbeeld op de 1.5iuitvoering met DualPoint- _L I I Clïfd I TfVc»

injektie. Waarbij een extra hulpinjektor voor
een fijnere verneveling bij inspuitingvan kleinere _l«ftTl*?7Tv7^K wil mwmmÊÊËÊÊmWÊÈÊÊÈÈ

Honda NederlendBV, Nikkelsiraai 17.2984AM Ridderkerk 'jPrj|»n mcl BIWen Mi-behandeling, excl «(leveringskosten ad f 425,-

Bom. GarageKnops 8.V., Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen. Autobedrijf Rotor 8.V., Heerlerbaan 229,045-416900.
Brunssum. Auto Heral B.V, Haefland 15,045-252244. Maastricht.Auto Centrum AmbyB.V, Bergerstraat 11,043-632880.
Geleen. Crombag Auto's BV,Rijksweg Z 236,04490-46260.
* — — ——i — ~i

De trio bisexbox
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouwrelaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 " 50 et p/m

Anky zal 't
Echt-life

doen. "Toch niet met 2
mannen??" 4 Handen hel-
pen haar op weg. 06-320.

330.09 (50ct.p.min.)

De 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 ver-
langens hebt, dan is er de
beste, de heetste box van

NL, op nummertje
06-320.328.29 - 50 et p/m

Als de
man

echt streng is wil ze alles
gehoorzamen. Dan bedient

7G n33kt
06-320.329.23 (50 ct.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
Dame zoekt gave knul Meis-

je wil contact met ervaren
heer. Ze vinden het op de
Generatiebox

06-320.326.27 (50ct.p.min.)
In Amerika leerde ze hoe ze
mannen moet laten gehoor-

zamen.
Mevrouw
Cindy's zweep.

06-320.330.51 (SOct. p.min)

2 vriendinnen
zonder meer, en dan samen

vakantie, samen in bad en
dan...ja, doe het....lesbisch.
06-320.330.52 - 50 et p/m

Marion deWilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.21 ca.so ct.p.m.

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar..
06-320.326.69 ca.so Ct.p.m.

Gay-Phone
hot, Gay stories zoals ze

horen te zijn...
06-320.322.06....50 c/m

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so et.p.m.

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

Wek-service
Nieuw in Nederland!
Hete Bianca fluistert

je wakker!
06-340.320.55 -50 et p/m

Lenie's sexspreekuur. Bel
haar met uw vragen (50 cm)
06-320.324.97
!! Wipgracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (50 ct.p.m.)

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers....
06-320.327.34 ca.so ct.p.m.
S.M. kan plots toeslaan. Als
zon knap gebruind vrouwtje

een duivelin
wordt...dan kruip je wel.

06-320.330.61 (50 et. p/m)

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los..
06-320.327.35 ca.so ct.p.m.

Hete meisjes
fantaseren speciaal

voor jou...
06-320.327.69 ca.soct.p.m.

vreemdgaander
vertellen alles aan

Anja, luister....
06-320.322.08 ca.so ct.p.m.

Tele-sex
op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07..ca 50 c/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 ca.so ct.p.m.

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 c/m

Kontakten/Klubs

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes:

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Heropening vrijdag 27-4-90
"Club La Belle" Kerkrade

zoekt compleet nw. TEAM voor 's middags, 's avonds.
(Ook buffetdame). Tel. 0949-2462-2949 0f045-457516.

Escort Service 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.

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.

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuze gevraagd.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.
Nieuw! Aantrekkelijke
Meesteres

heeft speciale foto's. Beh.
ook mog. Br.o.nr. B-4340,

Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Heropening vrijdag 27-4
Club La Belle

Spekholzerheide, Graverstr.
13, van 14-4 uur. Detlef en

Regina van oude "Jachthut".
Leuke meisjes in

Nylonkousen
en veel erotiek wacht op jou.

045-425100 ook zond.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950-42966.

Diana escort
tel 045-320323
nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13.Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Woensdag 25 apr. gezellige

Privé party
Buro Elvira charm. gastvr.

aanw. Tijdig reserveren
gewenst. Info 045-419384.

Overname
Privéclub in Z.-Limburg,
prijs ’ 20.000,-. Tel. 043-

-473426 na 18.00 uur.

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

Tel. 045-423608.

Privé en escort
045-720916

Reym is een dynamische onderneming op het Ij
gebied van industriële reiniging en (tank)
transport met vestigingen in Veendam,
Zuidbroek, Emmen, Drachten, Beverwijk,
Rotterdam en Sittard.
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is
er binnen de vestiging Sittardplaats voor:

CHAUFFEURS/
CLEANERS m/v

Wier zaak zal zijn:
Het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van industriële 'i
reiniging.
Functie-eisen: 1|
Bij voorkeur groot rijbewijs en, indien nodig,
CCV-diploma. Ervaring op het gebied van
industriëlereiniging strekt tot aanbeveling. ~Telefonische reakties:
Zo spoedig mogelijk te richten aan
mw. v.d. Booren
Reym (
Nusterweg 139 - Sittard .
Tel.: 04490-10647 t
70295 !l
I

Reym is een
*mt> NedllOyCl onderneming van de

Koninklijke Nedlloyd Groep J

I
s

s
Jl
s\
t

11■■
{ benedik/* !

\
i

Benedik BV te Landgraaf is een jong, dynamisch '<en sterk groeiend bedrijf met ruim 150
medewerkers en een jaaromzet van 125 miljoen
gulden. Wekelijks worden er 8000 varkens en 250
runderen geslacht. De afzet van dit vlees vindt
voornamelijk plaats in Zuid-Nederland. Daarnaas'
wordt naar alle EEG-landen geëxporteerd. Om e** v
constante kwaliteit te waarborgen, investeert
Benedik niet alleen in machines, maar vooral in ij
goed personeel.

Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enW* y
gemotiveerde

* CHAUFFEURS \1 J\
- enige ervaring vereist ;
- in het bezit van het chauffeursdiploma ,1j

| {
* PRODUKTIEMEDEWERKERS1 A

t- leeftijd van 18 t/m 30 jaar, s\

* HEFTRUCKCHAUFFEUR l
' A

iGaarne telefonisch reageren van maandag t/m \
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, telefoonnr. ■045-325000. $

A. Benedik & Zn. BV Exportslachterij
Vogelzankweg 245 j 8
6374 AC Landgraaf j 1

Transcarbo \l±. >

kunststoframen b.v. || ■ ||
mmmmmm^mmmmmmmmmmmummmmmmma> mmmmmmmr |

v
Door konstante uitbreiding van onze fbedrijfsaktiviteiten, vragen wij met spoed

Produktiemedewerkers
Montagemedewerkers

Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren, —ft.
■ 'TRANSCARBO KUNSTSTOF

RAMEN BV ■Handelsstraat 20
6433 BK Heerlen

045-753700 I ;
70377 mf r

HABETS BOUW BV NUTH/REUVER HABENU BV NUTH 'ï'
vraagt voor de utiliteitsbouw vraagt voor uitsluitend onderhoudswerkzaamheden

ALLROUND TIMMERLIEDEN ALLROUND LOODGIETERS '
- met ruime ervaring (bij voorkeur Gawalo-monteur) M

:-^--— ALLROUND TIMMERLIEDEN f
70396 Heeft u interesse? Neem dan kontakt op met dhr. L. Habets of dhr. J. Willems, tel. 045-242400. J
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landse musea. Afl.: Penschilderijen
van Van de Velde.

00.07-00.12 ""Journaal.

13.10 The Chart Show. Non stop vi-
deos van de top tien singles.

14.00 News and local weather re-
port.

14.10 Comedy classics. Porridge, a
storm in a teacup. Afl. Poetic justice.
Meer gevangnishumor.

14.40 The London marathon.
15.20 Antiques Roadshow. Gepre-

senteerd door Hugh Scully, deze
week vanuit Elgin.

16.05 Opportunity knocks. Nieuwe
serie shows gepresenteerd door Les
Dawson.

16.55 Sunday afternoon film clas-
sic. Afl. Doctor in Clover. Een werklo-
ze Docter Gaston meldt zich samen-
met zijn leraar voor een herhalings-
cursus aan ëen ziekenhuis.

18.25 Bullseye. Jim Bowen is gast-
heer van deze populaire darts-quiz.

18.50 Highway. Gepresenteerd door
Harry Secombe vanuit Leeds.

19.25 News and weatherreport.
19.40 After Henry. Afl. Home Com-_

forts. Eleanor denkt er over om in een
tehuis te gaan wonen.

20.05 Eastenders. Het verleden duikt
weer op voor Sharon en Michelle, en
dat is voor de politie aanleiding om in
een kanaal te gaan dreggen.

21.00 Agatha Christie's Poirot. Afl.
The kidnapped prime minister. De Mi-
nister-president houdt een toespraak
tijdens de ontwapeningsconferentie.
Bij nader onderzoek door Poirit blijkt
de politieke situatie in zijn land niet zo
stabiel te zijn.

21.50 Whicker's World. Afl. Hong
Kong. Wicker blijft de levensloop van
de bevolking van deze vrijhandelszo-
ne volgen.

22.45 News and BFG weaher report.
23.00 Mastermind.
23.30-00.15 That'slife.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Fryslan yn de léste oarloch (3).
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Werk zoeken, werk vinden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport. Met o.a. betaald

voetbal.
20.00 ""Journaal.
20.10 (TT)ln de oorlog was ik nog

een kind.
20.33 Kunstminiatuur. Afl. 2: Om te

scheppen heb je taal nodjg, portret
van de joodse kunstenaar Eli Con-
tent.

20.40 Onvoltooid verleden. Drieluik
over mensen in WOU. 1. Wenen; 2.
Boedapest; 3. Graz.

21.30 Door vreemde ogen. Docu-
mentaire over de kijk van buitenlan-
ders op Nederland. Deel 1.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
22.27 Werken aan werk - de bouw.

Afl. 3: Woensdag.
22.57 ""Journaal.
23.02-23.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique

BBC Europe

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 10: De nachtegaal.
09.10 Hengel konijn. Finse animatie-

film.
09.15 Broodje Bras. Kleutermagazi-

ne.
09.30 Achterwerk in de kast interna-

tional. Vandaag: Venezuela.
09.45 De toren van pizzas. Jeugdma-

gazine.
10.10 The Jeessie Mekreezie show!

Afl. 3: Vrouw-zijn.
10.30 Gophers. Serie over een die-
renfamilie. Afl. 8: Het verjaardags-
feestje.

Nederland 2

"De hond Benji in de gelijknamigefilm 'Benji'. (RTL Vero-
nique - 20.35 uur)

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 Reisbewust.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek.

12.30-16.00 (TT)lOe Philips Mara-
thon Rotterdam. Live.

19.00 Onrust. Subcultureel magazine.
Thema: 200 jaarRock 'n Roll, over de
maatschappelijke functie van de pop*
muziek.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Belevenissen. Tweewekelijks

portret van een interessante persoon-
lijkheid.

20.58 Freek de Jonge. De Pretentie,
one-man show. Deel1.

21.59 Atlantis. Verkenningen in het
land der kunsten, kunst- en cultuur-
magazine.

22.50 Blackadder. Engelse comedy-
serie. Afl.: Dish and dishonesty. Ed-
mund Blackadder wordt butler en ver-
trouweling van de Prins van Wales.

23.21-23.26 ""Journaal.

09.25 Today's viewing. tofl
09.50 Playdays. -'J
10.10 The London marathon. i~!± .13.10 This is the day: Llandudno.
13.40 London marathon.
14.15 Country File. rsvrT
14.45 News summa/y.
14.50 On the record.
15.45 Eastenders.
16.45 Volgens aankondiging.
17.30 The Eurovision song contest

preview. ■; «^18.00 The clothes show.
18.35 All our Children: first impres—■sions.
19.25 News and Weather.
19.40 Songs of Praise.
20.15 London marathon: highlights.
21.05 Blackadder: The queen of

Spain's beard.
21.35 Mastermind.
22.05 News and weather.
22.20 That's life.
23.00 Single voices.
23.30 Everyman: There but for the

grace of God.
00.10 Women mean business.

Ho
■30 Pausebezoek aan Tsjechoslo-akije. Eucharistieviering met Jo-

3nnnes Paulus Min Velehrad..

'u°-13.05 Nieuws voor doven enBlechthorenden.
■15 ««VARA Matinee. Schönberg

speelt Liszt en Schönberg.
,: Von der Wiege bis zum Grabe,
ff?- 2. 6 orkestliederen opus 8,gönberg."'6 Howards' way. Engelse serie.yi? n laster heeft door een fusie met"de Mouldings een aan hem ge-
"oR9de partner gekregen.
J;6 Een klas apart. Amerikaanse.«iriedyserie. Afl.: Musical moet!

b/£ ""Journaal.

'6 Vroege vogels. Natuurpro-
Vu ma gepresenteerd door Hanne-

|| 1nKaPPen.
s'k De 9rote meneer Kaktus
j^ow. Kinderprogramma met Petern Rens, Annemiek Hoogendijk en

|i!!]s van der Laarse.
;^5 (TT)Alfred J. Kwak. Tekenfilm.
w 9: De Walvis-|J ■""Journaal.

' ' " "Flying doctors. Australische
Afl.: De Lucky Lady. De

Je9ende dokters helpen een manIj?J^et uitdroging gedreigd werd.
|v 12 steden, 13 ongelukken.
v arna-serie waarin waargebeurderkeersongevallen 'worden gecon-

Afl.: Hoogezand-Sappe-
(lj7 L
_* Per sekonde wijzer. Spelpro-

to ° Achter het nieuws. Actualitei-fcubhek.j;*2 De Octopus. Italiaanse mis-
Afl. 6 (slot). Puparo duikt

|j??r °P en is bereid te getuigen.
i/J (TT)De schreeuw van de
jHUw- Vanuit Plan C Rotterdam.I 7 Museumschatten. Prof. Henk; n Os belicht voorwerpen uit Neder-

15.30 Beestenboel.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
The Ten Percent Solution.

19.30 Journaal en weerbericht.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Love or leave me.
J.L. McCabe kan niet geloven dat de
zoon van een oude vriend een oneer-
lijk agent is totdat Jake met bewijzen
op de proppen komt.

20.35 Benji. Amerikaanse film uit
1987. Het hondje Benji schiet te hulp
wanneer zijn twee vrienden door kid-
nappers worden ontvoerd.

22.15 Journaal.
22.25 Geraldo. Talkshow.
23.10 Match. Sportprogramma.
00.05 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.

09.30 Tekenfilm.
09.40 Gevater Tod. Oost-Duitse

speelfilm uit 1980van Wolfgang Hüb-
ner. Met: Dieter Franke, Jan Spitzer,
Hannes Fischer, e.a. (herh.).

11.00 Cubitus.
11.30 Noozles. Tekenfilmserie,

(herh.).
11.50 Sharky, der lustige Hai. Ameri-

kanse tekenfilmserie, (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL Orkest.
13.00 Spiel mit: Sterntaler.
13.15 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Alias
Vati.

13.35 Die Flinstone Kids. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Afl.: Grosser
Auftritt für Freddy.

14.05 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Das Vermachtnis der Nemesis. (3).

14.30 Ein Herz spielt falsch. Duitse
speelfilm uit 1953 van Rudolf Jugert.
Met: O.W. Fischer, Ruth Leuwerik,
Carl Wery e.a. (herh.).

16.15 Carnival magie - Alex, der
sprechende Schimpansee, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Al
Adamson. Met: Jennifer Houlton, Ho-
ward Segal, Marl Weston, e.a.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Der unglaubige Thomas van
Janet Brokks-Gerloff.

17.50 Musik revue.Duitse schlagers
gepresenteerd door Frank Papke.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.Reis-

quiz.
20.15 Wolfsblut greift ein. Italiaanse

avonturenfilm uit 1974 van Tonino
Ricci.

21.45 Spiegel TV. Magazine.
22.15 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: Das Gras, wie's wachst.
22.35 Tutti frutti. Erotisch spelpro-

gramma.
23.35 Crime story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Neue Gesichter.
00.25 Sexy Clips.
00.50 Stippiviste. Rainer Holbe in ge-

sprek met producent Jack White.
01.20-01.25 Aerobics.

Eurosport

Duitsland 3 SWF

MTV Europe

België Tele 21
België/TV 2

Geen uitzending.

België/RTBF 1

Duitsland 1
informatie over cursussen.

10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-
kunde, les 30. (herh.).

10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 10. (herh.).

11.00 Duisburger Akzente.
13.00 Sehen statt horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

13.30 Ihre Heimat - unsere heimat.
Programma Voor Grieken, Spaan-
jaarden en Joegoslaven.

14.30 Begleitprogramma zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Ist die Mo-
derne Kunst bluff? reportage over
moderne kunstenaars en de reacties
van het publiek op hun werk.

15.12 Der schwarze Hengst kehrt
zurück. Amerikaanse speelfilm uit
1953 van Robert Dalva naar de ro-
man van Walter Farley. Alecs paard
wordt gestolen.

17.00 Mannerbünde. Documentaire
over mannenverenigingen over de
hele wereld en hun kenmerken.

17.30 Premiere. Der schwarze reiter,
reportage over de totstandkoming
van dit toneelstuk.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 15:
Die lustigen Wasserspiele.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Unterwegs.

19.00 Aktuele Stunde. Regionaal ma-
gazine met nieuws (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Geburtstagkonzert für den
Bundesprasidenten. In der Kölner
Philharmonie.

21.30 West 3 aktuell.
21.35 Ich stelle mich. Vandaag: Gerd

Kafer, ondernemer en gastronoom.
23.05 Hier verreckt ihr alle. Herinne-

ringen aan Buchenwald.
23.50 Experimente, der letzte Dieb-

stahl. Een film van Jiri Barta.
00.10 Nachrichten.

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Protokolle der Phantasie.
Compilatie t.g.v. de 150ste uitzen-
ding.

10.30 Papst Johannes Paul II in der
Tschechoslowakei. Eucharistievie-
ring vanuit de bedevaartplaats Veleh-
rad/Mahren.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damals - Vor vierzig Jahren.

Oude weekjournaals. Vandaag: Ade-
nauer in Berlin.

13.30 ««Das Sonntagskonzert. Auf
geht's! - Der Start zur Live-Tournee
1990.

14.15 Lausefrei. Afl. uit de serie Bett-
kanten-Geschichten.

14.45 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars.

14.55 Florian. Serie. Afl. 3: Der Aus-
flug.

15.40 Heute.
15.45 ZDF Sport extra. Met o.a.

Handbal: Autosport: Bundesliga-
voetbal. Met ca. 17.00 heute.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine. Vandaag: Sexueller Mis-
sbrauch an Madehen.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 Zauber der Verganglichkeit.

Het Baron Hotel in Aleppo, Syrië.
20.15 Die Mörder warten schon. Tv-

film van Geoff Murphy..
21.40 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-

tag.
21.55 SOS vermisst. Serie. Afl. 7:

Flucht vor Strafe.
22.50 ""Faszination Musik. Grosse

Dirigenten - Berühmte Orchester. Ro-
meo et Juliette, dramatische symfo-
nie opus 17, Berlioz.

23.35 Stadt in Angst. Amerikaanse
speelfilm uit 1954 van John Sturges.
Zomer 1945.

00.50 Heute.

Duitsland 3 West

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
13.30 Hello Austria Hello Vienna. 14.00
The Mix. 15.00 It is written with George
Vandeman. 15.30 E.R.F. 16.00 Touris-»
tic Magazin. 16.30 The Mix. 17.30 _*(
World Tomorrow. 18.00 Financial TM
mes Business Weekly. 18.30 The Mix.
19.30 Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Goodyear Weather Report folio-
wed by Hollow Triumph. 22.30 Barnaby
Jones. 23.30 Burkes Law. 00.30 The
Mix.

Super Channel

07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Marathon
van Londen, live. 12.00WK IJshockey:
USA - West-Duitsland, live vanuit Bern.
14.00 Open golftoernooi vanuit Madrid.
18.00 Horsebox. 19.00 WK IJshockey:
USA - West-Duitsland. 21.00 Het Mara-
thonverhaal van Londen en Rotterdam.
22.00 WK voetbal 1962, film. 23.30-
-02.00 Open golftoernooi vanuit
Madrid.

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskune.
Les 1. (herh.).

09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 4. (herh.).

09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

van Mozart en Bartok.
14.53 Das Trio Opus 8 spielt. Wer-

ken van Felix Mendelssohn Barthol-
dy.

08.00 Telekollege I.
08.30 Telekollege 11.
09.30 Telekollege Aktuel.
10.00 Telekollege 11.
11.00 Sehen statt horen.
11.30 Ihre Heimat - Unsere Heimat.
12.30 Tele-Akademie.
13.15 Moderne Kunst.
14.00 Kissinger Sommer 1988. Werk

15.00 Impressionistenschatz. Een

que et sociale: les organisations patro-
nales. Radio 1

09.45 Mis door Paus Johannes Paulus
II vanuit Tsjechoslowakije. 17.30 Con-
cours Eurovision de la chanson 1990,
preview van de deelnamende liedjes
aan het Eurovisie Songfestival 1990.
deel 1. Presentatie: Claude Delacroix.
18.30 Je suisfou, je suis sot, je suit mé-
chant, portret van d schilder James En-
sor (1860-1949). 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 Jean-Pierre Melville
Cyclus: ■ Bob Ie flambeur, Franse
speelfilm uit 1955 van Jean-Pierre Mel-
ville. Bob is een gangster, die het door
zijn leeftijd nu rustig aan doet. 21.40
Nieuws en weerbericht, (herh.). 22.10
Weckend-end sportif. 23.05-23.20
Coup de film, filmmagazine. Presenta-
tie: Terry Focant.

Elk heel uur nieuws. 7.05 KRO's
ontbijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws.
9.03 De Verbeelding. 9.30 Over-
loop. 10.03 Wegwezen. 11.03 Op-
hef en verlier. (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. 19.03 Archie. 20.02 The
Bands. 21.02 't Is te Hoopen. 21.30
De dood van de rechter, hoorsp.
22.02 Jazzspectrum. 23.05 Met hel
oog op morgen. 0.02 TROS Nacht-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mor-
gen met Ron Brandsteder.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel (VII). 10.30 Mu-
ziekmozaïek? 12.02 AVRO Muziek-
theater. 13.02 AVRO's Radiojour-
naal. 14.02 Mezzo. 16.02 Hollands
welvaren. 17.30 Kom 'ns langs in
Des Indes. 19.02 Dat zoeken we
op. 20.02 't Is te Hoopen. 21.00-
-7.00 Zie radio1.

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30Club*MTV. 14.00VJ 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.

Zwitserse Maecenas en zijn verza-
meling.

15.30 Sport im Dritten extra. Rit-
misch turnen, Internationale DTB-be-
ker.

17.00 Kleine Meisterwerke.
17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.
17.30 Programmaoverzicht.
18.00 Urteil des Monats.
18.15 Clipp-Klapp. Muziekprogram-

ma.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.

(L programma-weekoverzicht.

''tan toten, was wir lieben.
i,, Besuch bei Herbert Achtern-ljNu.

'hn Da"- Spelprogramma.
/ (ju (TT)Die Sendung mit der

\$ Pressseclub.
'4n Tagesschau.

5 ° Diese Woche im Ersten. Pro-
Ij 5I,' 5 ARD-Sport extra. W.K. IJshoc-
-6 USA-Westduitsland, (ca. 13.40-

-'s3n53n Wochenspiegel).
|. ° Hinter der Sonne, neben dem
0?nd. Fantastische sprookjes. Afl. 2:, i, s Schiff der Knochen; Die grossen

s'" W - wie Werbung. Informatieve
Ij''6 over reclamespots. Afl. 2.

Nix mitnehma. Filmportret van
i 1)rjl°ck-cabaretier Ringsgwandl.

tyj? (TT)ARD-Ratgeber. Geld.
I tj'e Regenbogen. Reportage ovet

!|8 gezindheid van jongeren.

h<S.Q? Tagesschau.
JlB^ Wir über uns.
f 'd'eï Sportschau.

55" (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
W' Frühlingserwachen.
te* Die Goldene 1. Winaars van de

,to,1 U-tv-loterij.
Kj t Weltspiegel. Reportage van
f5,5Qenlandcorrespondenten.
Fc,5a Sportschau-Telegramm.

Pfogramma-overzicht.
fy ls (TT)Tagesschau.
H'Der Glöckner von Notre-, «l eme- Franse speelfilm uit 1956 van

4j,IQn1Qn Delannoy.
jCm, T'tel, Thesen, Temperamente.
L lüreel magazine.

tagesschau.
kg Der Papst in der Tjechoslowa-
%' Reportage van het bezoek van
'"On Us aan Tsjecho-Slowakije.
C Eine Welt für alle. Büffelhorn
,%6 el,enbaum, culturele reportage
\J 'ndonesië.
tys der letzte Traurn. Auf dem

t% 96 zur ewigen Jugend? Reporta-

| iiv Detektiv Rockford. Anruf Ge-
Ar-. Amerikaanse detectiveserie.
M(i t scnones Paar- "ta Tagesschau.
%l °0.50 Nachtgedanken. Be-|6ni?Uwing d°or Hans Joachim Ku-

'KamPf.

radio

19.30 Die Deutsche Schlagerpara-
de.

20.15 Manet. Portret van de Franse
schilder.

21.15 Der Kaiserdom zu Speyer.
21.45 Nieuws.
21.50 Flutlicht.
22.45 Liebe Schwarz auf Weiß. Het

ingewikkelde huwelijksleven van een
schrijfstervan erotische verhalen.

23.15 's Brettl. Kabaretprogramma.
00.00 DenkanstöGe.
00.05 Nieuws. *

08.05 Familie Feuerstein. Afl. DSer al-
lerletzte Feuerstein. 08.30 Batman. Afl.
Die Zeitmaschine. 09.20 Teletip Ko-
chen. Aansl. Teletip Backen. Aansl. Ihr
Horoskop. Ihr Horoskop. 09.30 Auf Vi-
deosehen. 10.00 SAT. 1 SPORT. 10.30
Auf und davon. (Herh.) 10.55 So gese-
hen. Eine Sendung in Zusammenhang
mit den Kirchen. 11 .00■ Mr. X auyf Ab-
wegen, Amerikaanse komedie uit 1941
van Lloyd Bacon. 12.45 Mirten in Euro-
pa- Deutsche Geschichte. 13.15Feste
feiern. 14.05 Teletip Erziehung. 14.14
Tier + Wir. 14.40 Unsere kleine Farm.
15.30 ■ Der Kaplan von San Lorenzo.
Duitse speelfilm uit 1952 van Gustav
Ucicky. 17.15 Der Kampf ums goldene
Tor, Russische avonturenfilm uit 1956
van Alexander Ptuschko. 18.45 SAT.1
BLICK en SAT.1 WETTER. 19.05 Die
schone und das Biest. Amerikaanse
serie. Afl. Der Alchimist. 20.00 Ruf der
Walder, Oostenrijkse heimatfilm uit
1965 van Franz Antel. 21.30 SAT.1
Bliek und Sport. 22.00 Talk im Turm.
Talkshow. 23.15 Auf der Flucht. Amer-
kaanse serie. Afl. Die Angst zu versa-
gen. 00.05-00.015 Programmaover-
zicht.

09.45 Children's SSVC. Dastardly
and muttley.

10.30 The London marathon. Start
van deze langeafstandsloop in Lon-
den

" Paul Ghijsels in 'Van pool
tot evenaar. (BelgiëlTV 1 -17.30 uur)

België/TV 1

10.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. Presentatie: Albert Moukin. 10.30
Reflets du liberalisme, (herh.). 11.00
Mis door Paus Johannes Paulus II van-
uit Tsjechoslowakije. 12.00 Fair Ie
point. 13.00 Journaal. 13.20 Variétés a
la une. (herh.). 13.25 Jeunes solistes,
programma met klassieke muziek, uit-
gevoerd door jonge solisten. 14.35 Ha-
rold Lloyd, Hot water, Amerikaanse
speelfilm uit 1923 van Fred Newmeyer
en Sam Taylor. 15.00 Chapeau melon
et bottes de cuir, Engelse serie. Afl.:
Les espions font Ie service. 15.50Cin-
éma a la une. 16.00 Accroche-toi a ton
rêve, Serie naar de roman Hold the
dram van Barbara Talor. Deel 1. 17.40
Gustave se dépense, The Bashfull buz-
zard en Parade, tekenfilms. 17.50 Nou-
ba Nouba, kinderprogramma met de te-
kenfilms Cubitus en Bouli. 18.20Actua-
lités a la une. 18.30 Week-end sportif,
sportmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Cinéma a la une.
(herh.). 20.10 Billets doux, spelpro-
gramma. 21.25 Au-déla des plaines,
Australische tv-film uit 1983 van Bill
Hughes. 23.00 Weerbericht en laatste
nieuws. 23.20-23.30 Tribune économi-

% v ■'i6 'akari. Belgische tekenfilmse-W^J- 27.
lik 'Om en Tina. Belgische teken-
NO oe' Afl- 13: Ochtendgekwetter.
l% Seabert. Japanse tekenfilmse-
P'Vrl' 5: Chanta9e-Circ Dommel. Tekenfilmserie. Afl. 8:"'"0nü| 'n de stad/Tijdmachine.
Ify, Eucharistieviering. Vanuit de'ö0 2'LV-Bijstand te Brussel.
Kt-n zevende dag. Praatcafé
Xev6

e week in beeld; Confrontatie;
"O,? 0p zeven; Sportoverzicht.

kr6j '3-30 Sunday Proms. Lieder-
%l opus 39, van Schuman op ge-
Wn Van J' Von Eicnendorff. '

°Ucj e °9appel. Magazine voor
\%n rs over kinderen en hun opvoe-
'^o wr'% lan Po°' tot Evenaar (1). Toe-

l|%s e quiz. Vandaag: New Or-

ïs ?.ie"ws
'Os !}k tak. Animatieserie. Afl. 237.
\Sa ?n Po°' tot Evenaar (2). Van-Wy- New Orleans.
8?S 1.
ir?v6r>- bedelingen en programma-an *'cht.
% Aansl.: Mededeling
Skg6 aamse Executieve. Aansl.:
A efstip. Vandaag: Auto in 't wa-

j^rtweekend. 2.|. ""'iardenjongens. Amerikaan-

se tv-film uit 1987 van Marvin J.
Chomsky. Deel 2.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. Do-

cumentaire serie over abdijen. Afl. 6:
Norbertijnen: Heeswijk-Dinther en
Oosterhout.

23.15-23.25 Coda. Plastische kun-
sten: Retabel van Sint-Jan, van Hans
Memling (Kunsthistorisch Museum
Wenen).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 L'ecole des fans. 18.00 30 Mil-
lions d'amis. 18.30 Flash Varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Coeur et Piqué. 21.00 Du Cöté
de chez Fred. 22.00 Journal télévisé et
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30-
-00.30 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. 13.02 Hel'
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 Huberton the
air.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Volkstümlicht Mati-
nee met Banda di Musica en het In-
terregional Operachor uit Neede.
10.05 Operette nach Wunsch.
12.05 Musik ist Trumpf. 13 00 Hei-
matmelodie. Folklore rund urn die
Welt. Presentatie: Avia Semadar.
14.05 Was darf es sein? Verzoek-
platenprogramma met Richard
Schippers. 17.00 Der Tag urn fünl
en Chöre der Welt. 18.05 Schel-
lack-Schatzchen. Das Fernweh im
Schlager met Fried Poestges
19.00Auf ein Wort. Abendmelodie
met Sabine Meienreis 20.05_Erip-
nerung 22.05 Musik zum traumegT
22.30 ARD Nachtexpress. »*»"

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'Lögt - von domols on
högt. Alles watt daer att ömmer
over Kelemes an et Jöhltall weete
wollt. 10.00Übertragung derOster-
messe aus der Pfarrkriche zu Bül-
lingen. 11.05 Schlagersouvenirs.
12.00 URBI ET ORBI. Papstan-
sprache und Segen des Heiligen
Vaters. 12.35Rückblick. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade. 16.05
Domino. Die Spielshow des BRF
17.05 Sportmaqazin. 18.40 Senio-

Belg. Rundfunk

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 900 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.50
Het verhaal. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax. 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pré-historie.
11.00 Oordegelijk. 13.00 Nieuws.
13.10 Hittentit. 14.00 Fiestag.
17.00 Nieuws. 17.05 Sportkaffee.
(om 18.00 Nieuws). 20.00 Vragen
staatvrij (om 22.00 Nieuws). 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
Sonntagsfrüfistück met Rianer Hol-
be. 11.00 Rückblick 12.15 Musik-
parade met Stephan Offierowski.
14.00 Wünsch Dir was met Gün-

ther Meyer. 17.00 Sportshop met
Benno Weber. 18.00 Nachgetragt
met Geert Müller-Gerbes. 19.00
Volkstümliche Hitparade. 21.00
Country Coach met Achim Graul
22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traümtanzer.

zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.00 Licht klassiek en sport
12.02-13.00 Het concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
(eur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de
Kamermuziek. 9.00 Musica Reli-
giosa et Profana. 9.55 Programma-
overzicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Für Elise. 13.00 Nws. 13.02
Piqué dame, opera van Tsjaikovs-
ky. 16.00 De Nederlanden. Bou-
meester Concort. 16.30 Diskotabel.
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20 02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: Or-
landofestival 1989. 22.51-24.00
Het leven op aarde, hoorsp.

renfunk. 19.00-21.00 Wunschkon
zert. 21.05 Sportresultate vom Wo-
chenende.
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’Fantasticowasvoormijeenprimaleerschoot’

Robert Long betaalt
mee aan eigen shows

Alfred J. Kwal-
door teletekst
ondertiteld

Robert Long praat met een onge-
kend enthousiasme over Fantas-
tico, maar blijft nadrukkelijk de
schaduwkant van de tv-camera's
zien. „Ik heb me vroeger nooit zo
erg gerealiseerd dat het maken
van televisie zo enorm duuris. Ik
had toen ik aan de shows begon
een idee in mijn hoofd. Dat idee
heb ik voor vijftig procent kun-
nen uitvoeren. Ik vrees nu dat
dat een wet is in Hilversum."
„Er zijn zoveel factoren die de
ideeën kunnen beïnvloeden, te
beginnen met de budgetten en te
eindigen met de beschikbaar-
heid van mensen. Televisiema-
ken is een moeizaam proces dat
over heel veel schijven loopt. Dat
is het grote verschil met theater,
daar kun je alles in eigen hand
houden."

DEN HAAG - De Vara-
animatieserie 'Alfred J.
Kwak' wordt sinds begin
april ondertiteld door
NOS-Teletekst. De Fede-
ratie van Ouders van
Slechthorende kinderen
en van kinderen met
Spraak-taalmoeilijkhe-
den (FOSS), had een ver-
zoek hiertoe bij de Vara
ingediend. De ondertite-
ling is te vinden op pagi-
na 199 van Teletekst.

Het ondertitelen van de serie
is voor een Teletekst-mede-
werker een dag werk per afle-
vering. De kosten worden be-
taald uit de gezamelijke om-
roepmiddelen.

" Wim T. Schippers, alio*
Jacques Plafond.

best. Ik vind het wel heel leuk
om divers bezig te zijn.

denken en makenkost echter zo-
veel tijd en energie. Ik ben er
echt een jaar mee bezig geweest
en uiteindelijk, hou je vier keer
zeventig minuten televisie over.
Dat is toch een beetje weinig.

rend bij de musical Tsjechow
verlenen nu weer Nederlandse
artiesten als Willeke Alberti en
Corry Konings hun medewer-
king aan de cd. Hoe is Long des-
tijds eigenlijk aan Corry Konings
gekomen?Omdat deze kinderen vaak

een beperkte woordenschat
hebben, zijn de dialogen ver-
eenvoudigd en sterker dan
normaal samengevat.

De sprekers krijgen boven-
dien een kleur mee, zodat de
kinderen weten wie aan het
woord is.

Er worden harde waarheden ver'

teld, maar ook druipende passté'
teksten gezwijmeld. Voor ieder5

wat wils, van alles wat.
De tekst van 'Vrouw van deze
tijd' (geëmancipeerde rock) staa'
lijnrecht tegenover die van 'KeU
rig meisje' ('Mijn ouders hebbe?
mij laten beseffen datje niets-bil'
zonders bent, dat je jenooit mof'
verheffen, dat jealtijd jeplaatsje
kent'). De meezinger 'Zome£
zaag' ('...zaagt zanikend door, w"
willen niets meer horen vaj 1

schoolen kantoor, machines stij'
gelegd en pijltjes neergegooid'
leutig en lamlendig er op los ê^l
klooid') zou niet ééns missta^11!
op een top veertig lijst.

Op de CD, 'Geen Touw' - ge-
noemd naar één van de songs
waar geen touw aan vast te kno-
pen valt - staan liedjes van alle
medewerkers aan het radiopro-
gramma: van Jacques Plafond
('lk richt het woord tot joe via
zon stomme CD in samenwer-
king met joe bedrijvige afspeel-
apparatuur') tot en met Elsje de
Wit samen met haar Gleufjes
staat op de CD met een song van
de elpee 'Snijdigheden'.
Jaap Knasterhuis, de filmrecen-
sent zingt samen met Etna Vesu-
via in 'Naar de Movies' de aan-
doenlijke tekst 'samen in het
donker lekker likken aan een ijs-
je met zn twee. Ook Wilhelmina
Kuttje ('lk ben bereid gevonden
met mijn stemgeluid het niveau
van het geheel wat op te krik-
ken') ontbreekt niet.
Verder te beluisteren; Anneke
Rol en weduwe Van Beurden
(...want zo heette mijn man),
Teun Balk en Jacqueline van
Benthem (zij noemt haar geliefde
bureaulampje 'mijn lichtje in de
duisternis') en Broekema (Rata-
ta) en de bedrijvige JanVos ('zul-
len we er dan maar een zooitje
Ronflonflonsongs doorjassen?').

Budget
„Het maken van een tv show is
een lang en moeizaam proces. Je
begint te vergaderen en je krijgt
een budget, zeg dik vier ton. Dan
denk je;nou nou daarkan ik heel
wat mee doen. Fout nummer 1
dus. Het merendeel van dat geld
gaat op aan reiskosten, NOB-stu-
diohuur, NOB technici, kortom
elk snoertje, elke stoel moet be-
taald worden. Dan heb je nog
steeds geen programma, terwijl
de helft al op is. Dan blijkt daar-
na dat aan allesen iedereen die je
uitnodigt ook weer een prijs-
kaartje hangt. Steeds weer inle-
veren en bijstellen dus."

Hoofdpersoon Alfred heeft de
kleur geel, de andere figuren
hebben wit of blauw.

Experiment
Hoewel Fantastico een show is
die goed wordt bekeken en ge-
waardeerd, zietRobert Long zich
niet zo gauw nog een derde serie
maken. „Ik heb Fantastico als
een uitermate leerzaam experi-
ment voor mezelf gezien. Het be-

Het aantal kinderen met een
auditieve handicap wordt ge-
schat op ongeveer 10.000.

De cd behorend bij de tv-show
Fantastico is opnieuw een mees-
terwerkje van de hand van de
veelzijdige Long. Wist hij Neder-
land een aantal jaar geleden nog
te shockeren met teksten over
het geloof en homofilie; de laat-
ste twee muzikale projecten
Tsjechow en Fantastico zijn ont-
roerend. Net als op de cd beho-

Ik heb dan het geluk dat er nog
een mooie lp-cd bij is gekomen.
Bovendien zouden we zonder die
cd het programma niet hebben
kunnen maken. Door de op-
brengst van die plaat hebben we
financieel nog wat kunnen schui-
ven in het tv-show. 'In a way' heb
ik dus Fantastico tv zelf mede
bekostigd. Is dat uitzonderlijk?
Dat weet ik niet, dat kan me ook
niet schelen. Zoals ik zei heb ik
een leerproces doorlopen en ik
verdien er wat mee en investeer
er wat in."

„Ik ben altijd een bewonderaar
van haar geweest. In haar genre
is ze uniek. Ik ben misschien niet
zo gek op dat genre, maar weet
absoluut te waarderen dat zij als
één van de weinige eerlijk en op-
recht is. Op Tsjechow bij voor-
beeld zingt zij het stuk van het
dienstmeisje. Dat moest een eer-
lijke en zuivere stem hebben,
dan kom je dus bij Corry Ko-
nings terecht."
Robert Long schrijft de laatste
jaren steeds vaker teksten voor
Nederlandse artiesten. Ook Mar-
ga Bult, oud Songfestival deel-
neemster, heeft nu een beroep op
Longs capaciteiten gedaan. Is
Robert de redder van het Neder-
landse lied? „Nou dat denk ik
niet hoor, ik wou dat ik het kon,
want het Nederlandse lied dient
gered te worden, maar ik weet
niet of ik dat kan. Ik doe mijn

Er is een tijd geweest dat 'men'
vond dat ik in een ivoren toren
zaten datvan mij altijd iets intel-
lectueels en kunstzinnigs werd
verwacht. Ik geniet er van om me
af en toe op een zogeheten tri-
viaal gebied te bewegen. Dat is
net zo moeilijkals die zogenaam-
de intellectuele werken hoor.
Vergis je niet."
Heeft Robert Long nooit de be-
hoefte gehad zich kandidaat te
stellen? „Bewaar me. Ik zou
doodgaan van de zenuwen. Al
kreeg ik er vier miljoen voor. Ik
wou dat ik het durfde. Het plan
van Conamus om vanaf volgend
jaar tienduizend gulden aan de
winnende tekstschrijver te gaan
geven is een goed idee, maar ik
denk dat het verstrekken van op-
drachten aan goede tekstschrij-
vers nog beter is. Ik heb het idee
dat zolang iedereenkan insturen
dat het een louche windhandel
blijft. Met de Nederlandse taal
kan heel veel moois worden ge-
daan. De Nederlandse taal heeft
karakter genoeg."

Doorjassen
En dat doorjassen gaat heel soe-
pel. Het ene liedje klinkt nog
aantrekkelijker dan het andere.
Vos (Clous van Mechelen) laat
met zijn overbekende tetterende
sound allerlei soorten muziek-
stijlen klinken die weer opge-
fleurd worden door de absurde
teksten van Plafond (Schippers).

'Geen Touw' misstaat niet in <j
platenkast. Het is een juweeltj
voor feesten en partijen en he
zorgt voor nostalgische verlak
gens naar de eerste elpees v^
Schippers. Toen ik laatst wejj
'Ik ben Gerrit en ik steel als &
raven. Ik ben een boefin de off
der braven' hoorde op de rad'0'
kwamen bij mij heel veel spijtl6",
voelens boven, omdat ik to^i
niet die elpee heb aangeschaft-
Het radioprogramma Ronflo 1"
flon gaat intussen gewoon do
met het maken van liedjes. Ellfy
woensdagmiddag (Radio 3, 17.01
uur) zijn er wel een paar te b^j
luisteren.De ongeremde hartstochten van 'La Pat'

Patty Trossèl een
bruisend fenomeen

Documentaire
met gouverneur
Dr J. Kremers

HILVERSUM - De educatiefomroep RVU brengt maandag *,
april de documentaire 'Van °f'
derop' op het scherm. Hoe war,
heidsgetrouw zijn onze voori"|
genomen standpunten o^e
Bourgondische zuiderlingen f
stugge noorderlingen? En als&
oordelenkloppen, zijn die dan*
verklaren uit de streekgescbir
denis?

Gedurende de laatste jaren iscc
kentaring opgetreden wat de le
boortecijfers in Limburg ten °Pj
zichte van derest van Nederla?.
betreft. In Limburg lagen die cv
fers tot voor kort veel hoger. J
gesprekken met vroedvrouw^ _
kraamverzorgsters en een m°e
der van een gezin met zeventig
kinderen uit Limburg nam^programmamakers Marijke 9
Val en Ronnie Griens dit als ü'
gangspunt voor een portret va
de mentaliteit en het gedrag v 3
de Limburger. Tevens zal ë°~
verneur dr J. Kremers zijn Pc
soonlijke visie hierop geven. 3Maandag 23 april, Nederland
van 20.50 tot 21.15 uur.

Vara wil meer
geld van WVC

met Tosca Niterink (van Theo &
Thea) resulteerde in prachtige
liedjes voor beeldbuis en speel-
film. Een VPRO-reportage deed
de rest, en een eerste, wat dege-
lijker opgezette toernee staat
vlak voor de deur. Niet dater we-
zenlijk wat veranderd is: La Pat
twijfelt nog steeds.

HAARLEM - Velen zijn ge-
vraagd, doch weinigen geroepen.
Of was het juist andersom? Hoe
het ook zij: het Nederlandse mu-
ziekleven bezit in La Pat (werke-
lijke naam: Patty Trossèl) een
bruisend en oorspronkelijk feno-
meen. In prachtige gewaden ap-
pelleert de uit Sassenheim af-
komstige diva-in-de-dop aan de
lang vervlogen tijden van Ufa-
films en Zarah Leander, aan de
jaren vijftig-onschuld van Conny
Froboess, de trage oogopslag van
Mariene Dietrich. „Ik doe ge-
woon iets, en dan hoor ik achter-
af de meest waanzinnige vergelij-
kingen. Dan denk ik: waar heb-
ben ze 't over?"

Eine Frau für die Liebe is een
prachtplaat, maar matig, te rus-
tig geproduceerd. Alsof het me-
dium te voorzichtig gehanteerd
is om La Pats krankzinnige,
wonderbaarlijke muziekwereld
vast te leggen. Alleen in de stem
van Trossèl klinkt af en toe de
waanzin goed door. De begelei-
ding is oer-Hollands clean.

Ruzie

Heerlijk. Uit de saaie toestand
van wat je overdag aantreft heb
ik mijn eigen sprookje ge-
creëerd. Zo begon het allemaal.
Alleen werd het gevoel steeds
aardser."
Ze lacht opeens heftig en onder-
uit de buik, en zegt met zelfspot:
„En uiteindelijk daal ik gewoon
neer."
Vervolgens relativeert ze die op-
merking weer: „Het duurt nog
wel een jaartje of tien, twintig of
dertjg voor ik met beide benen
op de grond zal staan. Maar
schrijf niet op dat ik wegvlucht.
Dat stempel wil ik ook niet opge-
drukt krijgen. Ook dit sprookje
maakt deel uit van mijn reali-
teit."

" De uit Sassenheim afkomstige diva-in-de-dop Patty Trossèl

Uit mijn bol
De locatie is de luidruchtige tea-
room van Americain. Trossèl
schrijdt binnen met de noncha-
lante tred van een bouwvakker.
Er is een tijd van opkomen en
een tijdvan gewoon doen. „Het is
niet anders," zegt ze, als haar
hang naar gigantische (het
woord is hier op zijn plaats) me-
tamorfosen ter sprake komt.
„Het is niet verstandig. Ik vind
het dus heel leuk om een uur per
week helemaal uit mijn bol te
gaan. Dat het zo veel teweeg
brengt heb ik ook niet ingecalcu-
leerd."
„Die verkleedpartijen komen ge-
woon voort uit mijn fantasie,
maar als je er over na gaat den-
ken dan is het natuurlijk het logi-
sche gevolg van onzekerheid.
Frustratie. Exhibitionisme. In de
zin van: zo ben ik mooier. Van
die verkleedpartijen krijg ik niet
zon kick. Ik vind het eerder heel
irritant, maar het werkt heel
goed.

hebt wat de kracht is van wat je
zelfmaakt. Ik hield mezelfen an-
derentegen. In zon studio kan ik
iedereen, en ook mezelf, wel
doodschieten.Ik ben er alleen te
laf voor om dat dan te laten ho-
ren op de plaat. Snap je?"

DEN HAAG-Het ministeriev^WVC moet extra geld voor °.-
omroepen vrijmaken zodat ,
ook in de zomer met een v
waardige programmering kv j,
nen komen. Dit zei Vara-voofZ
ter Van Dam gisteren voor dev
ra-radio. $
Van Dam reageerde hiermee .^het bericht dat de commerci^'zender RTL-Veronique v°Tfetweek voor het eerst een gr°
marktaandeel en een hogf,,
kijkdichtheid heeft gehaald d
de Hilversumse omroepen. n
Van Dam vindt dat een omro^als de Vara 20 miljoen gulden
dig heeft om met een goed *^merprogramma de concurren a

aan te kunnen gaan. Hij is ba^dat anders Ster-gelden naar
commerciële omroepen kvn 11
vloeien.

onzeker dat ik tegen vrienden en
journalisten zeg: oh, het stelt
niks voor. Luister maar niet naar
me. Maar ondertussen is het on-
wijs heavy, eigenlijk. Alleen heb
ik het zó origineel verpakt dat
het niet te direct is, omdat ik het
zelf anders niet zou overleven.
Dus kom ik bij sommigen over
als een onwijze trut die»hutspot
verkoopt in een clownspak."
Ze hngt uit, snottert wat na over
haar kromme zinnen en krikt
zichzelf weer op. Vinger op mijn
borst. „In principe vind ik het
heel leuk dat mensen gewoon
doen wat ze willen doen en dat
dat iets uitstraalt."

Hollands. Als je dan terugziet
wat je zingt, sta je helemaal te
stuiteren. Dat ik zó hartstocht
voel en dat het zó vastzit. Zo hef-
tig, zo buiten mezelf, dat ik
schrik van mezelf. Het is bijna
ziekelijk als je hoort hoe vaak ik
Eine Frau für dieLiebe zing."
Ze kijkt hulpeloos om zich heen
en laat haar stem nog verder af-
dalen. „Mensen zijn toch wel
weinig flexibel, hè? Dan krijg je
te horen dat je hutspot staat te
brengen. Dat kwetst mij zó. En
waarschijnlijk heb ik dat danaan
mezelf te danken, want ik heb
dat woord natuurlijk zelf een
paar keer gebruikt. Dan ben ik zo

„Eine Frau für die Liebe, dat is
vrijwel hetzelfde als zeggen: ik
bén liefde. Dat betekent het. Ik
sta zelf versteld van wat ik uit-
straal. Bij die VPRO-tv-docu-
mentaire had ik opeens iets van:
ik wil mijn eigen teksten in Hol-
landse vertaling als ondertiteling
mee laten lopen. In het Italiaans
voel jeiets heel anders dan in het

La Pat was toen (1988) al een fa-
voriet onderwerp van gesprek in
de Nederlandse platenwereld,
die sterk is in het uitventen van
buitenlandse waar, maar zich
doorgaans met 'produkten' van
eigen bodem geen raad weet.
Trossèl, toch al zon mens dat
aanmoedigingsprijzen van de
Kleinkunstacademie van de
hand wees, 'leek' nergens op.
Zon wezentje dat in een raar
mengelmoesje van Frans, Duits,
Spaans en Italiaans hartstochte-
lijk zong over De Liefde, tja, wat
moest je daarmee? Inmiddels
gaat het na evenveel ups als
downs geleidelijk aan de goede
"kant op met Patty Trossèl. Haar
debuutalbum 'Eine Frau für die
Liebe' stuitte buiten ons land op
de eerste ongeloofwaardige reac-
ties, terwijl haar samenwerking

Uitgerekend op de dag dat de
Spaarnestad de Olympische suc-
cessen vierde van Yvonne van
Gennip, en in een staat van op-
winding was geraakt die bene-
den de grote rivieren wordt aan-
geduid met 'carnavalesk', had-
denwe onze eerste afspraak. Pat-
ty Trossèl had behoefte aan een
'oor. Hoe zat dat nou met een
carrière, met de verschillende
ego's in een begeleidingsband en
met de schimmige wereld van al
te gretige impresario's. Zon
soort gesprek. Trossèl reageert niet defensief.

„Voor mij hoeft een plaat niét
meteen een hit te worden. Laat
maar effe een beetje rustig... geef
mij de tijd en de ruimte om nog
even op de achtergrond te blij-
ven. Reken maar dat ik op de vol-
gende plaat de achtergrond aan-
pak. Hetkon ditkeer niet anders.
Ik had zon ruzie met iedereen
dat alles apart moest worden op-
genomen. Ik heb de arrangemen-
ten ter plekke moeten verzinnen.
De nummers waren er al, maar ik
had het al zó gehad dat ik alles
weer had willen omgooien. Kijk,
ik kon niet handelen, dan lig ik
eerst overhoop met mezelf en
dan dus weer met anderen. Dr is
altijd wel wat als je agressief
door het leven gaat. Ik geef me-
zelf wel drie of vier platen voor-
dat alles in evenwicht is. Het
duurt heel lang voordat je door

„De eeuwige uitvlucht uit de
werkelijkheid, zo kun je het zien.

Stof
De kleren waarin La Pat zich
pleegt te hullen en de foto's
waarmee Erwin Olaf haar cocon-
achtige gedaantewisselingen
heeft vastgelegd, hebben tot dus-
ver meer stofdoen opwaaien dan
het talent van Trossèl zelf. Het
bombardement van verschillen-
de imago's dat ze de wereld in
slingert, heeft nogal wat kritiek
opgeroepen en vervolgens weer
reacties bij het fenomeen zelf
ontlokt.

’Zullen we er dan

maar een zooitje
songs doorjassen?’
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Ronflonflon
van Wim T.
Schippers

nu ook
op CD

Limburgs dagblad show

" Robeït Long
ziet

Fantastico
als een

uitermate
leerzaam

experiment
voor zichzelf.

HILVERSUM- Robert Long is geen man van superlatie-
ven. De lovende kritieken op zijn tweede serie Fantastico-
shows voor de Vara neemt hij nuchter tot zich. „Het zou be-
ter hebben gekund. Absoluut. Televisie-maken is een vak
apart. Het is een vak waarin jeals eerste moet leren dat je
moet kunnen inleveren. Dat kostte mij in het begin wat
moeite, maar als het op een redelijke wijze gebeurt, kan ik
ermee leven. Echte concessies zou ik niet doen, dan zou ik
mezelf moeten verloochenen. Concessies heb ik mijn leven
lang nog niet gedaan. Begin ik niet aan, dan zou ik weglo-
pen en aan iets anders beginnen."

GRONINGEN - Ronflonflon,
het VPRO-radioprogramma dat
geadoreerd en verafschuwd
wordt, is nu ook willekeurig te
beluisteren. Nadat programma-
maker Wim T. Schippers afgelo-
pen najaar vier boekjes samen-
stelde, is er vorige week ook een
CD op de markt verschenen.
Daar op staat een keuze uit ruim
vijf jaar Ronflonflonsongs. De
CD, alleen te bestellen bij de
VPRO,kost f32,50.
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