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Lubbers: kritische grens door loonstijgingen bereikt

'Koppeling in gevarenzone'
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Premier Lubbers vindt de 'te onevenwichtige'
inkomensverbeteringen in veel CAO's een grote bedreiging
voor de koppeling van lonen en uitkeringen. Volgens de pre-
mier is de 'kritische grens' bereikt waarbij de koppeling kan
blijven gehandhaafd. „Actievoeren zoals bij de NS voor een
nog hoger loon is zo iets, maar jehoeft geen knap econoom te
zijn om te zien dat de zaak gaat vastlopen," aldus de minister-
president gisteren na afloop van het wekelijks kabinetsberaad.

Lubbers noemde het 'tijd om de
stormbal te hijsen' na een eerste
verkennende bespreking in het ka-
binet over de zogenaamde Kader-
brief, waarin PvdA-minister van Fi-
nanciën Kok de contouren schetst
van debegrotingvoor 1991. Door de
onverwacht sterke loonstijging in
de bedrijven zouden ook de sociale
uitkeringen en ambtenarensalaris-
sen extra omhoog moeten. Kok be-
cijfert de kosten daarvan op circa
1,5 miljard gulden in 1991.

CDA-raadslid
betrokken

bij onderzoek
bouwfraudeoorrichart wilems

BRUNSSUM Het CDA-raadslid
J.P. uit Brunssum is betrokken bij
het onderzoek naar de bouwfraude
aldaar, die midden deze week aan
het licht kwam.

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst) heeft woensdag-
middag namelijk ook een inval ge-
daan in een huis op naam van dit

"raadslid. De FIOD nam daar delen
van een administratiein beslag. Dat
is gisteren bevestigd door het hoofd
van politie in Brunssum, burge-
meester Hoogland.

Het raadslid zelf wilde geen com-
mentaar geven: „Ik geef alleen een
schriftelijke reactie op schriftelijke
vragen. Meer zeg ik niet."

" Zie verder pagina 15

Voorwaarden
Lubbers zei dat de politieke doel-
stelling van een gelijke inkomens-
ontwikkeling nog altijd overeind
staat voor de CDA/PvdA-coalitie,
maar verbond daar tegelijk voor-
waarden aan. De PvdA heeft er de
laatste tijd op gehamerd dat deze
eerste begroting van het nieuwe
centrum-linkse kabinet ook een
duidelijke breuk, met het verleden
moet betekenen. Voor de PvdA is
dekoppeling van uitkeringen, amb-
tenarensalarissen en lonen in de be-
drijven essentieel. Lubbers meent
dat er 'de komende weken maar
eens goed op moet worden gere-
kend, want we zitten nu al in dekri-
tische zone.
De voorwaarden van Lubbers heb-
ben betrekking op de dalingvan de
werkloosheid en het financierings-
tekort. Lubbers rekende voor dat de
werkgelegenheid op dit moment
minder toeneemt en de bestrijding
van de werkloosheid zelfs stagneert
door de hoge loonstijgingen. Ook
valt het aantal arbeidsongeschikten
tegen. De premier noemde dat 'de
normen' waaraan de koppeling
moet voldoen.

In het regeerakkoord was overigens
al na veel wikken en wegen afge-
sproken dat dè koppeling beperkt
moet worden wanneer het tenkoste
gaat van de strijd tegen de werk-
loosheid of het financieringstekort.

Agenten 'sporten'
op St.-Pietersberg

MAASTRICHT - Tweehonderd politieagenten en leden van de Ko-
ninklijke Marechaussee hebben gisteren op en rond de St.-Pieters-
berg in Maastricht een zogenoemde overlevingstocht gehouden.
Manschappen van 21 verschillende korpsen uit heel Nederland de-
den hieraan mee. Behalve hardlopen, moesten de mannen een rots
beklimmen en aan een touw een afgrond oversteken om daarna op
eenzelfde manier een helling af te dalen, het zogenoemde 'abseilen'.

" Zie verder poging 17

# Een van de deelnemers aan de overlevingstocht steekt
met behulp van een touw een 'ravijn' over.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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'Mager'
Lubbers weigerde gisteren verderin tegaan op dekaderbrief van Kok,
die hjj in kleine kring echter als als
'mager' heeft afgedaan. Het stoortde premier datKok wel de financië-
leproblemen becijfert, maar nauwe-
lijks aangeeft waar kan worden be-
zuinigd.VANDAAG:
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Zwavelzuurspuiter 'was in de war'

Geen grote schade
aan 'Nachtwacht'
Van onze correspondent

AMSTERDAM - De schade aan de
'Nachtwacht' lijkt mee te vallen.
Volgens een woordvoerster van het
Rijksmuseum in Amsterdam is al-
leen de vernislaag licht aangetast.
„Maar er zit ter bescherming een
heel dikkelaag op. Bovendienheeft
de zaalwachter de aangetaste plek
onmiddellijk met een contra-middel
bespoten en dat is heel goed ge-
weest." Het wereldberoemde schil-
derij van Rembrandt werd gister-
ochtend om 11.15 uur door een 31-
-jarige Hagenaar met een bijtend
middel bespoten. Over het motief
van de dader tast de Amsterdamse
politie nog in het duister. Volgens
een woordvoerder is de man 'in de
war geraakt door het gebruik van
medicijnen.

De man stond tussen het publiek en
haalde plotseling een spuitbus uit
zijn jaszak. De zaalwachter greep

hem direct in de kraag, maar kon
niet voorkomen dat iets van de in-
houd van de spuitbus op de 'Nacht-
wacht' kwam. Hierdoor ontstond
een vlekvan twintig bij dertig centi-
meter
Aanvankelijk werd gevreesd dat het
om verdikt zoutzuur ging, maar die
vrees bleek ongegrond. Bovendien
bleek al snel dat van het bijtende
middel - waarschijnlijk geconcen-
treerd zwavelzuur - niet meer dan
een microgram per vierkante deci-
meter op het schilderij was geko-
men. Het Rijksmuseum verwacht
dat het doek vanaf 1 mei weer te
zien zal zijn voor het publiek.

# De door zwavelzuur beschadigde plek op de 'Nachtwacht'

Mes
In september 1975 werd de 'Nacht-
wacht' ernstig beschadigd, toen een
man het doek met een mes te lijf
ging. Sinds dietijd wordt het schil-
derij permanent bewaakt.

(ADVERTENTIE)

NIEUW
sachashoes

Promenade 37-39 Heerlen

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING VOOR
TREINREIZIGERS.

Maandag wordt mogelijk door een deel van het
personeel van de Nederlandse Spoorwegen actie
gevoerd. Deze actie kan gevolgenvoor 't treinverkeer in
heel Nederland hebben.Helaaskan NSvolledige uitvoe-
ring van de dienstregeling in dat geval niet garanderen.

Voor informatie over eventuele vertragingen
of uitgevallenverbindingenraden wij u aan regelmatig
naar de radionieuwsdienst te luisteren, teletekst
(pag- 755) te raadplegen of te bellen met ons info-
nummer 06-8991121 (40 cent per minuut).

NS zal u zo goed mogelijk informeren, zodat u
uwreisplannen voor maandagop een juistewijze kunt
invullen.
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Virtuositeit
Dürer heeft tesamen met de twee
genoemde Italianen het maken van
kopergravures op een hoog tech-
nisch en kunstzinnig plan gebracht;
zij gebruikten de techniek als een
autonoom expressiemiddel. AlsRu-
bens in hetzelfde Antwerpen waarin
de ontmoeting tussen Dürer en Lu-
cas plaatsvond, in zijn eeuw een
school van graveurs onderhoudt
dienen de gravures nog slechts ter
reproductie van grote meesterwer-
ken en worden ze rondgezonden bij
wijze van prospectus.
De reproductie-kunst is vooral in
Frankrijk met grote virtuositeit be-
dreven. De kopergravure was voor
dat doel bij uitstek geschikt. Juist
die omstandigheid heeft helaas - na
een roemrijk bestaan vanaf de vijf-
tiende eeuw, haar ontwikkeling
volgde die van de boekdrukkunst -
haar dramatische teloorgang ver-
oorzaakt bij de uitvinding van de fo-
tografie. De kopergravure alsrepro-

ductie-techniek kende in Nederland
in de negentiende eeuw nog grote
glorie. De afbeelding van het schut-
terstuk van vander Helst kostte de
befaamde graficus Kaiser zeven jaar
van zijn leven, leverde hem 1500
gulden op, het Ere-lidmaatschap
van Arti, het Ridderschap in de orde
van de Nederlandse Leeuw en het
professoraat aan de Rijksacademie.
Dat professoraat werd echter door
de teloorgang van het vak geken-
merkt: hij had geen enkele leerling
en een opvolger, die in Zuid-Duits-
land moest worden opgespoord, al
evenmin

Herleving
Een herleving van de kunst van het
koper-graveren valt in Nederland te
signaleren met de benoeming aan
de Rijksacademie van Pieter Du-
pont in 1902. Vanuit een funktie als
jongste bediende bij de Holland-
sche IJzeren Spoorweg Maatschap-
pij had Dupont zich vanaf zijn veer-
tiende met talent en gedrevenheid
ontwikkeld in Amsterdam, Frank-
rijk, en wat de graveerkunst betreft,
die hij uiteindelijk prefereerde om
haar beheersbaarheid, bij T.H.
Steinlen in Zwitserland: een jaar
voor de aanvaardingvan zijn profes-
soraat. Het is Dupont geweest die
aangetoond heeft, vanuit een ver-
bluffend vakmanschap, dat de ko-
pergravure een recpectabel middel
van expressie is, al bleef wat hem
betreft die expressie gebonden aan
natuurgetrouwe figuratie. De gra-
veerklas van de Rijksacademie had
al weer leerlingen toen hij - als een-
endertigjarige - overleed in 1911.
J.J.Aarts volgde hem daar op eh via
hem zouden het vakmanschap en
de kunst worden overgedragen aan
nieuwe generaties kopergraveurs,
waaronder de onlangs overleden
Maastrichtenaar Hub Levigne.

Verdienste
Het is de verdienste van de Rijks-
dienst beeldende kunst en met
name van Michael Kersten dit stuk
vaderlandse kunsthistorie te heb-
ben vastgelegd in een boek en in

een tentoonstelling van meer dan
honderd gravtares. En van de cura-
toren van het Kritzraethuis te Sit-
tard de tentoonstelling daar te heb-
ben ingericht. Zij begint zoals pas-
send is met het werk van Dupont en
Aarts en met name met Duponts
kleinschalige portret van Th. Stein-
len, dat meteen toont hoeveel ge-
duld, nauwkeurigheid en virtuosi-
teit men bij kopergraveurs ver-
wachten mag. De achtergrond van
het portret wordt gevormd door een
interieur met eentafel, een schilder-
sezel en een boekenkast; het schil-
derij is herkenbaar als les Assassins
du Pas de Calais en de boeken dra-

gen leesbaar de namen van Zola,
Baudelaire, Marx en Anatole Fran-
ce. De tweede prent is een portret
van de gynaecoloog Hector Treub.
Zij vergde een jaarwerk en veertig
tekeningen als voorstudie. Het was
ook passend de attibuten van de
graveur te tonen in een vitrine om
duidelijk te maken waar hJje?ij de
graveerkunst - naast ancfl^^y*rafi-
sche technieken als etsen,
den, lithografieën en zeefdrukken -
spefifiek om gaat. Koperen platen
en burijnen zijn de middelen waar-
mee allester wereld kan worden uit-
gebeeld in smallere en bredere arce-
ringen en in alle denkbare nuances

tussen zwart en wit. In de grotere
collecties van Dupont en Aarts treft
men hun voorkeuren aan; bij de een
zijn de onderwerpen veelal ploegen-
de paarden en ossen, bij de ander
schijnbaar vanuit sociaal gevoel ge-
kozen figuren als landarbeiders,
zwervers en bedelaars. Soms zijn ze
verbeeld in contrast met welvaren-
der vertegenwoordigers van de
maatschappij, zoals in de heldere, al
wat door het kubisme aangeraakte
plaat 'Bedelaar in een stad. Portret-
ten van Multatuli en Marx verster-
ken de indruk van sociale betrok-
kenheid maar een emotie als in de
prenten van' Daumier treedt weinig
aan de dag.

" 'Bokser' van Lou Strik, te zien in Kritzraedthuis Sittard

de kleine postruiter

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

Eigentijds
De trappen omhooggaande ziet men
de ontwikkeling naar een eigentijds
gebruik van de gravure groeien in
het werk van Debora Duyvis, die
door haar reizen naar zonovergoten
gebieden tot een open en lineaire
graveertrant is gebracht en daarin
verwantschap toont met de zuidelij-
ke Levigne - al blijft diens werk
door zekere zwierigheid en elegan-
tie onverwisselbaar.
De eerste generatie, waartoe verder
Engelina Reitsma-Valenca behoren
en de fameuze Kuno Brinks, wiens
zuivere 'Liggend naakt' ergens in
een vitrine een hoogtepunt vormt in
de presentatie, wordt afgelost door
een volgende met namen als Sleper,
Thorn Leeson, Zwiers en de Am-
sterdammer Lou Strik, die behalve
in de kopergravure bedreven is in
de houtgravure; hij heeft ze voor tal-
loze Ex-Libris benut. In zijn sugges-
tieve prent 'Boksers' manifesteren
zich de verworvenheden van een
vrijere schilderkunst. Het lineaire
krijgt verder accent in het werk van
Ab Sok en - soms met oosterse en
calligrafische invloeden - van Ru
van Rossem. Een zinvol samengaan
van lineaire en tonale technieken
toont de sublieme 'Zuid-Afrikaanse
Boerenbegrafenis' van Willem Fre-
derik in de tweede generatie Du-
pont. Een tentoonstelling om uren
in door te brengen: wat met zoveel
intensiteit gemaakt is dient met in-
tensiteit te worden bekeken. En met
tijd genoeg voor meditatie over za-
ken als de wonderlijke resistentie
van tradities als de Prix de Rome
met zijn mythologische thema's,
over Lucas van Leyden, de versnel-
ling van de tijd, het Jot van het vak-
manschap in de conceptuele kunst
en de overname van de macht door
de computer graphics.

pieter defesche

Kleurrijke expositie in Kasteel Oost te Valkenburg

Uitbundige kunst
van Toon Willemsen

VALKENBURG - Kasteel Oost in
Valkenburg, met zijn grote
okerkleurige mergelstenen in de fel-
le voorjaarszon haast een gouden
sprookjespaleis, biedt deze dagen
ook binnen een kleurrijke aanblik.
In de normaliter helderwitte ruim-
ten van het Letterkundig Centrum,
op de eerste verdieping, wordt alle
aandacht getrokken door het uit-
bundige kleur- en lijnenspel van de
schilderijen van Toon Willemsen.
Zij vormen - vandaag en morgen
nog - in al hun fantasierijke luister
een dynamisch contrast met de
haast verstilde, ranke beelden en
subtiele sieraden van de uit Elsloo
afkomstige edelsmid en beeldhou-
wer Ed Sleypen.

Wie Toon Willemsen beter kent
weet dat deze Heerlensekunstenaar
een gevoelsmens is, die zijn beste

werkstukken aflevert als hij intu-
ïtief te werk gaat, zijn emoties de
vrije loop laat en heel spontaan -maar wel vanuit een jarenlange er-
varing en met een aangeboren ge-
voel voor structuur en beweging -opbouwt en improviseert. Deze im-
pulsieve, zeer persoonlijke benade-
ring heeft in zijn nieuwste werk ge-
resulteerd in expressieve schilderij-
en en tekeningen, die getuigen van
een directe beleving van schoon-
heid van mens en natuur. Het thema
van de ongeveer vijftig grotere en
kleinere schilderijen en tekeningen,
die in deze expositie bij elkaar zijn
gebracht, is de vrouw, al zal de
vluchtige beschouwer tevergeefs
zoeken naar duidelijk geprofileerde
vrouwefiguren. Willemsen heeft
haar in deze abstract figuratieve
werken - in hoofdzaak gemengde
technieken, acryl, inkt en potlood -

teruggebracht tot gestyleerde vor-
men, waarmee hij een nieuwe- zijn
eigen -werkelijkheid probeert weer
te geven.
Het is de Heerlense kunstenaar
daarbij niet zozeer te doen om uiter-
lijke kenmerken, maar vooral om
innerlijke, om de persoonlijke erva-
ring van de ontmoeting, om de dia-
loog, om datgene wat hij ziet, voelt
en hoort. Zijnwerkstukken zijn per-
soonlijke getuigenissen, waarin de
gevoelsmens Willemsen zich bloot
geeft en waarin zijn stemmingen als,
het ware zijn mee te voelen. Het
boeiend samenspel tussen de kleu-
rentoetsen en de structuur in rood
en zwart geeft het werk bovendien
een ongekende spanning. De snel-
heid, waarmee het is gemaakt - 'De
gedachte wacht niet, je kunt haar
niet onderbreken' - is voelbaar in
ditwerk door de dynamische kracht
en de 'joie de peindre', die het uit-
straalt.
Toon Willemsen zal morgenmiddag
om 12.00 uur in de expositieruimte
een lezing geven over zijn werk en
dat van zijn collega-exposant. De
ecpositie is vandaag en morgen te
bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur.

Jos frusch" Toon Willemsen (rechts) samen met Ed Sleypen te midden
van hun kunstwerken.

recept
Kwarkknödel
Benodigdheden: 1 bakje kwark
van 225 g, 2 eieren, 100 g griesmeel,
100 g geraspte oude kaas, Vi el ma-
joraan of kruizemunt, zout & pe-
per, 50 g magere spekblokjes.
Deze kwarkknödel zijn lekker bij
gebakken vlees, bijvoorbeeld kar-
bonade en een frisse salade of spi-
nazie. Ze kunnen ook als vegeta-
risch hoofdgerecht geserveerd

worden. Maak dan een dubbele
hoeveelheid maar geef er in plaats
van spekblokjes gesmolten boter
bij.

Roer de kwark, eieren, griesmeel
en 75 g geraspte kaas tot een stevi-
ge deeg.
Breng op smaak met m^joraan of
kruizemunt en zout & peper.
Laat dit geheel zeker een uur rus-
ten, zodat de griesmeel zacht

wordt.
Vorm er dan ballen van ca. 4 cm
doorsnee van en kook ze in kokend
water met zout in ca. 15 minuten
gaar.
Bak de spekblokjes uit.
Leg de door en door warme knödel
op een vooi-verwarmde schaal en
strooi er de rest van de geraspte
kaas over.
Verdeel dan de spekblokjes.

hub meijer

kunst

Fascinerende expositie over
Nederlandse kopergravure

SITTARD - 'Meester Lucas, die in koper graveert, heeft mij te gast ge-
noodigd. Hij is een klein mannetje en geboortig uit Leiden in Holland, hij
was te Antwerpen', noteert Albrecht Dürer in het dagboek van zijn reis
door de Nederlanden in 1521. Hij heeft meester Lucas 'met de stift getee-
kend'. De tekening is in het museum van Lille en toont een tengere jonge-
man met een schrander en ietwat melancholisch gezicht. De waardering
van de kunstenaars voor elkaar was wederkerig. Lucas was naar Antwer-
pen gereisd om Dürer te ontmoeten die als de grootste kopergraveur gold
in Noord-Europa: de reputaties verbreidden zich bij de toenmalige stand
van de communicatie langs onnaspeurlijke wegen.

Dürer vervoerde in zijn reisbagage
boeken met houtsneden en koper-
gravures 'op halve en hele vellen'
die hij onderweg verkocht voor le-
vensonderhoud; 'ik heb twee gul-
den door kunst verkreegen'. Maar
die hij ookkwistig weggaf, zoals aan
Margaretha van Oostenrijk in Me-
chelen. Hij zou er zich later over be-
klagen dat zijn transacties in de lage
landen hem weinig voordeel had-
den gebracht en dat met name de
landvoogdes hem met lege handen
had laten vertrekken. Ook ruilde hij
zijnprenten wel tegen devreemdste
zaken als zes glaasjes rozewater,
zeer mooi gemaakt, het schild van
een schildpad, een lange pijp en
vaasjes met citroenen, een elands-
voet, twee brilleglazen en een groe-
ne papagaai.
Hij kocht een italiaanse gravure
voor een stuiver. Hij kocht ook een
paar sokken voor een stuiver. De
waarde van gravures was hoger en
heeft zich ook op een hoog niveau
gehandhaafd: als de gravure van
Mantegna is geweest ofvan Pollaio-
lo, had men met de opbrengst een
legervan sokken kunnen voorzien.

Speelgoed
Dan wordt het duidelijk waarom
Lenartz op zijn beschilderde kar-

tonnen panelen kinderspeelg^l
bevestigt, een vlieger, autootj
een tennisracket, een geweer, <
opblaasbare pop. De abstra'
composities, waarin primaire kl*
ren en emotionele verfstreken 'hoofdrol vervullen, krijgen da»
door reliëf. K

V;
Ze vertellen een verhaal - 'rt%
aanklacht' noemt de kunsteöjt
het - soms berustend, soms agg^c
sief, opstandig, al naar gelang t«
toon van de collages en het kl^fegebruik, dat daarmee samenhanm

Vi
Het is heel verrassend te zien lw
Theo Lenartz het speelgoed Ül'
greert in de compositie, het onWfi
kenbaar maakt, er een andere b*B
kenis aan geeft. De tegenstelling
in sfeer en opbouw geven deze cf 1
lages niet alleen een grote exp-"'
sieve waarde - een soort bere*
neerde expressie - maar ook
decoratieve. r
Door middel van plakken, niey
schilderen, verscheuren en
overschilderen weet de Heerle"*
kunstenaar herinneringen uit A
eigen leven uit te beelden, die"?
degene, die daar onwetend van
niet onberoerd zullen laten.

jos frusc

De aanklacht
van kunstenaar

Theo Lenartz
HEERLEN - De rotondezaal
van de Heerlense Stads-
schouwburg ziet er heel wat
vriendelijker uit sinds de Heer-
lense kunstenaar Theo Lenartz
er -nu ruim een week geleden -
zijn tweeentwintig nieuwste
driedimensionale werken
toont. Deze expositie, die de
titel 'Composities voor Igor'
draagt, is tot medio mei tijdens
kassa-uren en voorstellingen te
bekijken.

Hoewel deze werken, die door de
kunstenaar zelf montages worden
genoemd, alleen al qua compositie
en ritme hun bestaansrecht hebben
en de grote ruimte in de schouw-
burg een extra, kleurrijke, dimen-
sie geven, is het voor een volledig
begrip van deze composities niet
onbelangrijk te weten, dat Igor de
zesjarige zoon van de kunstenaar
is, die door omstandigheden niet
bij zijn vader kan zijn.

Oplossing van gisteren

KLOK-HER 1!
RAM-H-DU 0;
AF -DAL-W ÉJN-TR-AAG-1'
SLA-S-EL]
-ENG-ARA'!
P.I T -G - S-PJA-EMELT- 1]
AD-EIK-A 1'
RAG-T - D R *ÜREG-GEM S

cryptogram

Horizontaal: 1. een stap van dit huisdier
geeft een rommeltje (4); 4. omhulsel van
een alcoholische drank? (10); 7. dit is vol-
tooid en verhandeld (8); 9. niet vreemd ge-
draaid (6); 11. infanterist voor de kost?
(10); 12. door zijn liefde ontbreekt het een
wild rund aan niets (4); 13. voor onze ge-
zondheid moeten we bij de bron wezen (6);
14. draait voor de 10l (8); 16. dit betaalt
men aan de makelaar voor het zien (8); 20.
in de greep van een engelse admiraal? (6);
22. de paardeslee is ervoor in een Duitse ri-
vier gevallen (4); 23. schijnt gereed te zijn
(10); 25. gunst, ik raak er liever niet uit!
(6); 26. zo dik als een boek(8); 27. minder
gevulde troepeneenheid? (10); 28. in het
oog houden als ze achter de echtgenoot
slaan? (4).

Verticaal: 2. voor deze aanbieding is i
gift te klein! (7); 3. de graaf komt erad1»
dat hij zo sneller schrijft (5); 4. een °\
spannen godheid is weinig doortaste'1!.
(9); 5. drank van een minder niveau? -"J'!6. inderdaad, 'n hoop mensen makel
rommeltje van! (7); 8. die lange moet =3,
knipt worden! (5); 10. streek over dcv"
(5); 15. niet voor een zanger bestemd ">
ziekinstrument? (9); 17. hij speelt
meer niet dan wel! (7); 18. die mona'
kan streng zijn! (5); 19. meer bedoeld V(L
een geschikte agent (5); 21. hij komt &
dag, ook morgen! (7); 23. dit is juiston 1

in de plooi te houden! (5); 24. zo nauW V6
fbonden dat het verstandig is geen zet te 9

ven (5).
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Donderdag
uitsluitsel

akkerbouw
öSLHA4G - Het kabinet streeft
fenT* Volgende week donderdag
[bort Woord te hebben op het rap-
tÜver H

3" "?e commissie-De Koning
)He aYu van
<meidKjverbouwers. Premier Lubbers
herenti6 rt glsteren op zijn perscon-
f^inist na afloop van de wekelijkse

kat? 6rS jftvan opvatting dat een
een» ,eve PnJsverbetering van 9 pro-
Wet nl 1

* ,; bereikbaar is', 'maar ik zeg
Pleit nul is De Premier be-
Pc rv,een adempauze waarin binnen
Bro^fJ 8*? die h« ziet er een com-
Met yi 1 moet kunnen rollen. Hij
Bchnt' met verleiden tot een 'voor-Ul op zon compromis.

Onderzoek
spionage
bii NAVO

een EL "De NAVO onderzoekt
', ernstig spionagegeval. Mede-

Bon^ ers van het Noordatlantischnagenootschap hebben gisterenhptlg dat het eno"e schade kanJDben toegebracht aan de wester-|« alliantie. Een 45-jarige code-offi-■ «r van de permanente vertegen-woordiging van Bonn bij de NAVOhf?.^ 1 ln de Bondsrepubliek vastge-Ce?edan°P9nde Verdfnking hij
hrfo u x.20 Jaar geheimen aan deUR heeft doorgespeeld.
Ws cijfer- of code-officier moet de
Va^-T d»ie de Procureur-Generaal■*n de Bondsrepubliek alleen bij
LJn initialen heeft aangeduid als
tip,;' , veel belangrijk communica-
i '=verkeervan en met deWestduitseI, «sic in Brussel gezien hebben.
liPntneemt aan dat de man docu-
onrt u

over de wapenbeheersings-
'aerhandelingen, de betrekkingen«ssen de NAVO en het Warschau-

W 6n e Poütieke ontwikkelingen
hpA?" °ost- en West-Duitslandceit doorgespeeld.

Verdragen
Volgens Sjevardnadze zullen er heel
belangrijke verdragen worden gete-
kend. Maar de presidenten ver-
wachten op dat topgesprek niet een
akkoord over de beperkingvan stra-tegische en conventionele wapens
te tekenen. Dat zal tot een volgende
top moeten wachten, omdat de
voorbereidingstijd te kort is.

Wel zijn volgens Sjevardnadze op
de topconferentie andere overeens-
komsten op het gebied van wapen-
beperking, handelsbetrekkingenen
samenwerking op het gebied van
wetenschap en de ruimte mogelijk.

Litouwen
President Bush herhaalde na afloop
van het gesprek dat hij nogmaals
Sjevardnadze op het hart heeft ge-
drukt dat de kwestie Litouwen met
vreedzame middelen moet worden
opgelost. „Wij vertellen de Sovjet-
unie niet wat zij moeten doen, wij
zeggen alleen wat ze niet moeten
doen, en dat is het gebruik van ge-
weld."

Bush waarschuwde dat er veel op
het spel staat op het gebied van wa-
penbeheersing en vrede in Europa
en dat geweld een negatieve invloed
zal hebben op de Amerikaans-Rus-
sische betrekkingen. De president
herhaalde dat Litouwen het recht
op zelfstandigheid heeft en dat
Amerika nooit de annexatie 50 jaar
geleden door de Sovjetunie heeft er-
kend.

'Fusie ABN/Amro
kost 5.000 banen'
DEN HAAG - De fusie tussen ABN
en Amro Bank zal waarschijnlijk
vijfduizend arbeidsplaatsen kosten
en leiden tot de sluiting van tachtig
kantoren. Het Instituut voor Beleg-
gingsstrategie komt tot deze bere-
keningen op basis van talrijke eer-
dere fusies in hetbedrijfsleven.

De afslanking met 5.000 arbeids-
plaatsen op een totaal van 55.700
van de twee organisaties, zal zijn be-
slag krijgen in twee tot drie jaar, zo
veronderstelt het Instituut. Waar-
schijnlijkzullen gedwongen ontsla-
gen niet noodzakelijk zijn, omdat de
arbeidsmobiliteitin het bankwezen
groot is. Hetverloop in de kantoren-
organisatie is 25 procent per jaar.

Aftrekposten
Brinkman zei ook te willen bezien
ofextra baten die ontstaan door een
blijvend hogere economische groei,
ingezet kunnen worden bij de ver-
dere herziening van het belastings-
telsel. Het aanpakken van aftrek-
posten noemde hij 'bespreekbaar',
al moeten de effecten daarvan wel
eerst goed bekend zijn. De CDA-fr-
actieleider waarschuwde ervoor dat
als de aftrek van hypotheekrente
ongemoeid blijft, en ook het huur-
waardeforfait niet omhoog gaat, de
huren minder omhoog zullen kun-
nen gaan dan nu voorzien.

Tot slot opperde Brinkman de mo-
gelijkheid om binnen het belas-
tingstelsel het splitsingsstelsel door
te voeren. Dat houdt in dat het inko-
men van man en vrouw bij elkaar
wordt geteld en ieder dan voor de
helft wordt belast. Nu worden wer-
kenden elk afzonderlijk over hun
inkomen aangeslagen.

PvdA-voorman Wöltgens betoogde
dat de commissie-Stevens met voor-
stellen moet komen die de positie
van alleenstaande en alleenverdie-
ner ontzien. Tegelijk zullen de hoge-
re inkomens aangepakt moeten
worden.
Ook zal volgens de PvdA'er beke-
ken moeten worden welke groepen
een onevenredig voordeel hebben
bij bepaalde aftrekposten. Dat extra'
voordeel moet ongedaan worden
gemaakt, aldus de PvdA'er. Ten
aanzien van de aftrek hypotheek-
rente zei Wöltgens eerder het huur-
waardeforfait te willen verhogen
danaan dierenteaftrek iets te willen
doen. Wel bepleitte hij de invoering
van een belasting op vermogens-
winsten.

Gorbatsjov populair bij Westeuropeanen

EG-burgers voor
Duitse eenwording

BRUSSEL - Een overgrote meer-
derheid van de burgers van de
Europese Gemeenschap is voor-
stander van de Duitse eenwording,
Gorbatsjov en hulp aan Oost-Euro-
pa. Zo blijkt uit degisteren gepubli-
ceerde resultaten van het jongste
opinie-onderzoek dat in de EG over
deze kwesties is gehouden.

In oktober en november vorig jaar
werden in de 12 lidstatenvan de EG
in totaal 11.000 mensen onder-
vraagd. Van de Spanjaarden, Grie-
ken, Portugezen, leren, Fransen en
Italianen die men naar hun mening
vroeg over de Duitse eenwording,
zei 80 tot 84procent deze te steunen.
In de gehele EG zei 78 procent van
de ondervraagden voorstander te

zijn van de Duitse eenwording. De
Denen en Luxemburgers toonden
zich het minst enthousiast.

Eveneens 78 procent van de onder-
vraagden vond dat een verenigd
Duitsland zou moeten toetreden tot
de EG. De Britten, Westduitsers en

Italianen waren de grootste voor-
standers van het verenigd Duitse

"EG-lidmaatschap. Vierenzeventig
procent van de ondervraagdenvond
dat de Oosteuropese landen lidzou-
den moeten worden van de EG. Dit
idee vond de meeste steun bij de
Britten, Spanjaarden en Italianen.

Van alle Europeanen is 78 procent
voorstander van hulp aan Oost-
Europa, waarbij de Nederlanders,
Westduitsers en Portugezen het
voortouw nemen. Hulp aan Polen
werd door 78 procent van de onder-
vraagden gesteund, die aan Honga-
rije door 75 procent.

Sovjet-president Michail Gorbats-
jovmag zich verheugen in een grote
populariteit bij de Westeuropeanen.
In totaal zei 80 procent van de on-
dervraagde EG-burgers een goede
indruk van de Sovj et-leider te heb-
ben. Het populairst is Gorbatsjov
bij de Nederlanders, de Denen en de
Britten.

binnen/buitenland

Nederlander
in Nepal door
leger gedood

- Bij het optreden
Ir1het Nepalese leger tegen een de-
C°h Strerende menigte in de hoofd-
Vv, Kathmandu, waarbij metCnerP werd geschoten, zijn giste-en een Nederlander en twee Brit-
&h gedood. Dit hebben bronnen in't 1Zlekenhuis van Kathmandu be-
■tw id' De Nederlander zou door
,t cc kogels in de rug zijn getroffen.

'»lüt de beschieting voor het konink-
P* P^eis zijn tientallen doden en'iriwmste 200 gewoden gevallen, zo
V j en °°ggetuigen. Voor het pa-
ann n pJotesteerden naar schatting
Scrat Nepalezen voor meer demo-

' 7;De politie opende het vuur
rnn^u etogers tQen dezehetkordon
eken Paleis dreigdente doorbre-

Sovjetunie blijft echter tegen NAVO-lidmaatschap

Moskou eist niet langer
neutraliteit Duitsland

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Sovjet-
unie heeft haar eis dat een ver-
enigd Duitsland neutraal moet
zijn laten varen. Maar Moskou
verzet zich nog steeds tegen
een lidmaatschap van de
NAVO van een verenigd
Duitsland . „Wij moeten naar-
een oplossing zoeken die aan-
vaardbaar is voor zowel de
NAVO als het Warschaupact,"
zei de Russische minister van
Buitenlandse Zaken Sjevard-
nadze gisteren na een gesprek
met president Bush dat twee
uur duurde.

De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, James Baker, had
eerder al gezegd dat Sjevardnadze
de eis voor een neutraal Duitsland
had verzacht. Sjevardnadze heeft
echter geen alternatief plan voorge-
legd. Onduidelijk is of de Russen
een oplossing hebben voor een
Duitsland dat niet neutraal is, maar
ook geen lidmaatschap van de
NAVO heeft.
President Bush en minister Sje-
vardnadze spraken uitvoerig over
Litouwen en de agendavoor de top-
conferentie tussen Bush en Gor-
batsjov die eind volgende maand in
Amerika gehoudenzal worden.

CDA-voorman Brinkman wil aanpak in fasen
'Lagere belasting door
beperking subsidies'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De rijksoverheid
moet het aantal subsidie- en andere
steunregelingen voor de burger in
fasen beperken. Zo kan geld vrijko-
men voor een verlaging van de be-
lastingen. Nu zijn de belastingen
mede zo hoog omdat de overheid
geld nodig heeft voor de talrijke
steunregelingen.Dit stelde CDA-fr-
actieleiderBrinkman gisteren in het
Economendebat, georganiseerd
door de Koninklijke Vereniging
voor Staatshuishoudkunde.

Het debat stond in het teken van
een verdere belastingvereenvoudi-
ging en -verlaging. Het kabinet
heeft daartoe deze week de commis-
sie-Stevens aan het werk gezet.

Brinkman zei veel te verwachten
van de door hem geopperde 'balans-
verkorting. Wel waarschuwde hij
voor te forse ingrepen ineens omdat
die dan op politieke weerstand zul-
len stuiten. Een aanpak is fasen
achtte hij beter.

De CDA-voorman betoogde dat de

belastingdruk hoe dan ook verder
omlaag moet als de grenzen binnen
de EG wegvallen. Bij alle ingrepen
mogen de inkomens volgens Brink-
man niet aangetast worden. Het
eenzijdigkijken naar de belastingen
wees de CDAer af. Ook sociale pre-
mies en ziektekosten (de voorstel-
len-Simons) moeten betrokken
worden bij het inkomens-neutraal
veranderen van het belastingstelsel.

Vrijlating
gijzelaars

aangekondigd
BEIROET - 'Een radicale Pales-
tijnse groep heeft gisteren de vrijla-
ting aangekondigd van drie gijze-
laars die afkomstig zijn uit Frank-
rijk en België. De beweging geeft
daarmee gevolg aan een oproep van
de Libische leider Gaddafi om hen
vrij te laten, zo maakte zij in de Li-
banese hoofdstad Beiroet bekend.

„Ik ben verheugd te kunnen aan-
kondigen dat onze groep ingestemd
heeft met een reactie op de oproep
van leider Gaddafi," zo zei de
woordvoerder de Fatah-Revolutio-
naire raad (FRC), Walid Khaled, in
een verklaring. De FRC wordt ge-
leid door Abu Nidal. Hij zei voorts
dat 'contacten en regelingen wor-
den getroffen' om de Francaise Jac-
queline Valente en haar Belgische
vriend Fernand Houtekins en hun
kind Sony Houtekins vrij te laten.
De man en de vrouw werden in 1987
in de MiddellandseZee op hunjacht
gevangen genomen. Het kind kwam
tijdens hun gevangenschap ter we-
reld.

Overleg over
winkelsluiting

mislukt
UTRECHT - Het overleg tussen de
Dienstenbond CNV met onderne-
mingsverenigingen en consumen-
tenorganisaties over winkelslui-
tingstijden is mislukt. Hoewel geen
van de partijen eigenlijk gelukkig is
met latere sluitingstijden, is er geen
voldoende draagvlak om de huidige
Winkelsluitingswet te handhaven,
zo deelde voorzitter J. Kos van de
CNV-bond gisteren na afloop mee.

De CNV-bond gaat nu proberen in
de cao's voor de detailhandelvast te
leggen dat er na zes uur niet meer
wordt gewerkt. Als dat niet lukt,
dan sluit Kos niet uit dat ook zijn
bond zich vol overgave op het actie-
voeren gaat storten.

De bond wilde de discussieover de
wet opnieuw aanzwengelen omdat
het eerder bereikte compromis over
verschuiving van de sluitingstijd
naar halfzeven niet door deCNV-le-
den is geaccepteerd. De diensten-
bond en de voedingsbond van de
FNV hadden al eerder acties aange-
kondigd tegen latere sluitingstij-
den. De ondernemersvereniging
KNOV trekt zich daar niets van aan
en voelt er niets voor haar leden te
adviseren een sluitingstijd van zes
uur in hun cao op te nemen.

Andriessen:
steeds meer

roofovervallen
op winkels

DEN HAAG - De zware criminali-
teit verplaatst zich van banken en
benzinestations naar winkels. Mi-
nister Andriessen (Economische
Zaken) schrijft dit in antwoord op
schriftelijke vragen van het Tweede
Kamerlid Smits (CDA). Die vragen
waren gesteld naar aanleiding van
een brief van hetKoninklijk Neder-
lands Ondernemersverbond
(KNOV) aan de kamer. Het KNOV
uitte daarin zijn bezorgdheid over
het toenemend aantal roofoverval-
lenop detailhandelszaken.

Andriessen noemt de zorg van het
KNOV terecht. Gelet op de aard van
de criminaliteit acht hij het nemen
van maatregelen allereerst een zaak
van de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken. Wel is hij be-
reid met ondernemersorganisaties
van gedachten te wisselen over het
terugdringen van allerlei vormen
van criminaliteit.

Hijwijst ook op een project ter voor-
koming van winkeldiefstallen dat
zijn ministerie financieel steunt.
Dat project loopt ditjaar af.De com-
missie winkeldiefstallen van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel
bekijkt momenteel hoe deze activi-
teit voortgezet kan worden. Een ver-
breding naar andere vormen van
criminaliteit acht Andriessen niet
uitgesloten.

punt uit
Tumoren

Dankzij een nieuwe opspo-
ringsmethode van kanker kun-
nen nu ook hele kleinetumoren
met een doorsnedevan een hal-
ve centimeter zichtbaar ge-
maakt worden. Bij de oude
diagnostische methoden moest
de tumor, afhankelijk van de
plaats in het lichaam, tussen de
een en drie centimeter groot
zijn voordat die kon worden
ontdekt. Bij de ontwikkeling
van deze nieuwe diagnostische
techniek, waarbij radio-actief
gemerkte hormonen worden
gebruikt, heeft hetAcademisch
Ziekenhuis Dijkzigt in Rotter-
dam een groterol gespeeld.

Kermis
Door een ongeval met de ker-
misattractie La Bamba in Alk-
maar-noord zijn vijf jongeren
gewond geraakt. Het vijftal, in
leeftijd tussen 14 en 16 jaar, zat
in een gondelvan een zweefmo-
len. Door nog onbekende oor-
zaak schoot de veiligheidsbeu-
gel los, die de inzittenden van
de gondel zelf moeten sluiten
en waaraan zij zich tijdens de
rit kunnen vasthouden. Het
vijftalwerd daardoor met grote
kracht op straat geslingerd.

Ballonvlucht
Een groep Britten en Japan-
ners zijn momenteel in een ge-
vecht gewikkeld over wie als
eerste in een heteluchtballon
over de Mount Everest weet te
vliegen. Nadat deBritten al eer-
der hun plannen bekend had-
den gemaakt meldden vier Ja-
panners gisteren op een pers-
conferentie dat ook zrj deze
maand een poging te zullen wa-
gen. De Mount Everst, op de
grens van Nepal en China, is
met zijn 8848 meter de hoogste
berg op aarde.

Massagesalons
De ongeveer honderd massage-
salons in Ho-Tsji-Minhstad, het
vroegere Saigon, gaan vanaf 15
april dicht. In die gelegenheden
wordt in de praktijk prostitutie
gepleegd. Bij een reeks contro-
les is kort geleden gebleken
'dat de negatieve verschijnse-
len in die gelegenheden wijd
verbreid waren, waarvan een
slechte invloed uitgaat op de
maatschappelijke orde en de
veiligheid alsmede de zeden en
gewoonten an de samenleving.

Cara
Het Astma Fonds start maan-
dag met de zogeheten Cara-lijn.
Wie dit nieuwe landelijke 06-
-nummer draait, krijgt een voor-
lichter aan de lijn die inlichtin-
gen over Cara verstrekt of een
luisterend oor biedt aan CARA-
patienten met problemen. De
CARA-lrjn is drie middagenper
week bereikbaar: op maandag-,
woensdag- en vrijdagmiddag
van 13 tot 16.30 uur via tele-
foonnummer 06-8991191.

Leven
Japanners leven het langst, de
Hongaren sterven het jongsten
Amerikanen zitten ergens in
middenmoot. Dit blijkt uit een
studie naar de levensverwach-
ting onder de inwoners van de
geïndustrialiseerde landen. De
gemiddelde levensverwachting
in Japan was in 1987 79,1 jaar.
In datzelfde jaar leefdenAmeri-
kanen gemiddeld 75 jaar, waar-
mee de VS op de 17de plaats
belandde van de 33 onderzoch-
te landen. Hongaren kwamen
niet verder van 69,7 jaar.

Lancering
De Verenigde Staten hebben
een Pegasusraket gelanceerd
vanaf een B-52 bommenwer-
per. Het succes van de proef
bieden NASA en privé-ruimte-
vaartorganisaties een alterna-
tieve methode om kleinere
voorwerpen in de ruimte bren-
gen. Het is voor het eerst dat er
vanafeen vliegtuig een raket in
de ruimte is gebracht en het
succes ervan toont aan het om
een commercieel aantrekkelij-
ke manier gaat om op goedko-
pe wijze satellieten te lanceren.

Aardbeving
Een aardbeving meteen kracht
van 7.4 op de schaal van Rich-
ter heeft gisteren een aantal
eilanden in de Grote Oceaan,
waaronder Guam en Saipan,
getroffen. Gebouwen schud-
den op hun grondvesten en drie
meter hoge golven beukten op
de kaden, maar er waren geen
meldingenvan slachtoffers.

Ruding
PremierLubbers verwacht nog
deze maand uitsluitsel over de
vraag of oud-minister van Fi-
nanciën, Onno Ruding, direc-
teur wordt van de ontwikke-
lingsbank voor Oost-Europa.
De minister-president ver-
wacht geen nieuwe tegenkan-
didaten. Hij zei dat gisteravond
na afloop van de ministerraad.

begrafenisondernemer, toen een verpleeg
ster nog tekenen van leven meende, te zien.

Dit is de twee jaar oude arthaKamp-
huis uit Emmen, die op mirakuleuze wijze
van de dood werd gered. De peuter werd zes
weken geleden in het Scherperziekenhuis in
Emmen dood verklaard, na meer dan een
halfuur in het water te hebben gelegen. Het
kind was al afgelegd in afwachting van de

Direkt werd het meisje naar een ziekenhuis
in Utrecht gebracht, waar men er in slaag-
de het weer geheel tot leven te wekken. Giste-
ren kwam de kleine thuis.

(ADVERTENTIE)

I DANCING GORISSEN
BRUNSSUM

Heden zaterdag dansen met orkest

1 HAPPINESS
(ADVERTENTIE)

JNTERIEURVERZORGING

(ADVERTENTIE)

HOSTEL L E R I E, Luxe brunchen op onze buitenterrassen of in
sfeervol binnenhof

Ook op paasmaandag
In ons restaurant schitterende paasmenu's met

speciale aandacht voor dekinderen!
Alle dagen geopend

Inl. en reserv. bij onze hotelreceptie.

(ADVERTENTIE)
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<jpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
'Vermist Gevonden f 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logo's en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mèt
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8,30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 2230 b

m^————.——-^— ...
Vermist/Gevonden

GESTOLEN (in Vaals uit
auto) suede Patchwork-jas
met kl.borduursel, een dier-
baar kado uit India tegen
beloning terug te bezorgen
Tel. 010-4521477.

Mededelingen
Wil dhr. E. in Maastricht, die
mij belde over langharige
LAPJESKAT, nogmaals bel-
lenop.Tel. 05179-1995.
BEDANKT mevr. Kortmann
voor de interessante gast-
les. Alle LD-lezers wensen
wij een vrolijk paasfeest.
Titus Brandsma-school
Brunssum, groep 7A en 78.

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

Personeel aanbod
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Zeer ruim ervaren D.J. b.z.a.
in bez. van eig. verv. voor
elke dag in de week. Tel.
04750-20760.
STOFFEERDER bekleed
Uw trap bereikbaar na 12
uur tel. 045-454431.— . . . ■ " ■■ —ui—.—'■■' . . i-i;i

______
Personeel gevraagd

''-'■ 7 ■■ -.::.■■ - -. ■

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.

Spoed
Chef monteur

zeer goedeverdiensten. Soli. na tel. afspr. metDhr. Brouns
Schelsberg 175, 6413 AE, Heerlen. Tel. 045-725507

Welke
ondernemende

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

bedrijf in radiografisch bestuurde auto's boten, en
vliegtuigen. Snelheid, accuratesse en persoonlijke service
zijn de belangrijkste kenmerken van ons bedrijf. Leeftijd
20-35 jaar. Opleiding: Min. Mavo, enige kennis Franse en
Duitse taal is gewenst. Salaris en overigen in onderling

overleg te regelen. Stuur uw schriftelijke reactie met
vermelding van de belangrijkste gegevens t.a.v.W. Gulikers, p.a. SHAMROCK,
Mathijs Heugenstr. 14, 6227 AW MAASTRICHT.

f{\ techno-time bv

Heeft direct werk voor
Electromonteurs

Onderhoudsmonteurs
Tekenaars

Produktiepersoneel
Heftruckchauffeurs

Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,
Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

vraagt:
Int. Chauffeurs

voor buiktransport
Produktiemedewerkers

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

keukenassistente en
vakantiewerkers

gevraagd voor diverse werkzaamheden in
Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Serveerster met ervaring
gevraagd

Restaurant OASE Valkenburg. Tel. 04406-13558.

Leerling kapper/kapster
gevraagd. Leeftijd 16-17 jaar.

Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Part-time herenkapper/kapster
gevraagd i.b.v. vakdiploma. Leeftijd ca. 21 jaar.
Tel, solliciteren 045-320733 of 04490-56175.

Gevr. allround betontimmerman
voor Duitsland met Ned. voorzieningen.

Inl. B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.
Petit Restaurant Pizzeria zoekt enthousiaste

Serveersters / Keukenmedew.
voor spoedige indiensttredingvoor een langdurige periode

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

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

Boekbinderij Bontje BV. vraagt
Medewerker, 18 a 19 jr. met middelbare opleiding.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Boekbinderij Bontje BV, Nieuwstadterweg 4

6136KN Sittard.

Schoonmaakbedrijf Fortron BV
vraagt voor de zaterdag

flinke jonge mensen
voor het schoonmaken van een bakkerij te Brunssum.
Aanvangstijd ong. 15.30 uur, werktijden ong. 3Vfe uur.

Betaling geschiedt volgens CAO.
Gelieve te bellen tel. 045-223800.

Produktie van luchtkanalen en
luchttechnische komponentenegoego

Brema Air
Brema-Air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren

i en bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties
in de utiliteitsbouw en industrie, alsmede het fabriceren van

luchttechnische componenten.
Voor onze productie-afdeling in Maastricht vragen wij:

' Constructieplaatwerkers
Voor de vervaardiging van licht constructiewerk en

plaatswerk. De omgang met CO2-lasapparatuur dient
bekend te zijn.

Magazijnhulpen
voor de opslag en distributie van goederen en

gefabriceerde produkten
Produktiemedewerkers

Voor de fabricage van plaatwerk en licht constructiewerk.
Zij kunnen op verschillende plaatsen binnen het algemene

produktieproces ingezet worden.
Voor alle voorgenoemde functies verwachten wij van de
kandidaten dat zij met meer dan 100% enthousiasme en

inzet binnen onze organisatie aan de slag willen.
Tel. inlichtingen op werkdagen tussen 16.30 en
18.30 uur bij dhr. G. Schellingerhout 043-631166

na 20.00 uur tel. 04498-52667.
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van de vacature

te richten aan de directie t.a.v. dhr. M.W.M. Beerens,
Postbus 3029, 6202 NA Maastricht.

Gevraagd met spoed
Dames en Herenkapper M/V
wij bieden volledige baan en goede verdiensten.

Br.o.nr. B-4187. L.D. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor spoedige indiensttreding
Medewerker afwas/
schoonmaak M/V

Het betreft een funktie met 5-daagse werkweek
(mcl. weekend) voor circa 30 uur per week.

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-
teur, P. Helleman, Julianastraat 23A, 6285 AH, Epen.

Telefoon 04455-1818

** * *4ft\ GoldenTulip Zuid Limburg
Vit/ Julianastraat 23a, 6285 AH Epen (L) Tel. 04455 1818. telex 56731

Gevraagd vakbekwame
Woningstoffeerder

Soli. Woninginrichting W. v.d. Sanden, J. Deckerstraat 7,
6301 GX Valkenburg LB. Tel. 04406-12870.

Kids & People
International Model Agency

roept personen op die interesse hebben als model voor:
Reklame :

baby's * kinderen * vaders * moeders * opa's * oma's
* dubbelgangers * tweelingen * karakteristieke typen

roodharige personen jong of oud.
Mode :

Vrouwen vanaf 1.75, konf.maat 36-44
Mannen vanaf 1.85, konf.maat 48-54

Film :
Personen (jong of ouder) met zelfvertrouwen en durf.

Bel direkt:
voor een afspraak 043-257311 / 216416 of

077-511699 (10.00-17.00 uur)

Voetbalvereniging Süsterseel (Selfkant) zoekt Nederl.
Trainer (speler)

Info: Rein Arets. Tel. 04492-1967.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn, voor diverse afdelingen van een

autofabriek in Bom. Het bedrijf werkt in 2-ploegendienst.
Vervoer is geregeld. Wilt U hard werken voor een prima

salaris? Kom dan langs voor een inschrijving.
Voor informatie:

04490- 14222, Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4.

045-718366, Jaap Roelofsen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat.

04490-56156, Marjon Janssen
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

043-210551, Adriane Keulen
Maastricht, Hoenderstraat 3.

Voor spoedige indiensttre- Goedlopend en gezellig pri-
ding gevr. (ook voor buiten- véhuis te Kerkrade zoektland) IJZERWERKERS met dringend nog leuk jong
ervaring branden, industrie- MEISJE, bel even 045--monteurs, hoogbouwmon- 425100 b.g.g. 04490-23203
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters, Gevr. CONSULENTEN voor
makers, pijpfitters van tek. relatiebemiddelingsbureau
Dringend gez. electriciens/ in de regio's Heerlen en
installateurs. Alleen vak- Maastricht leeft. v.a. 35 jr. In
mensen met ervaring en bezit van auto en telefoon,
eert. leeft, en Nat. onbel. Schrift, reakties Postbus
Tel. 010-4625755. 1139, 6040 XC Roermond.

Gevraagd met spoed
Hoveniers

Cultuur Techn. Hoveniers-
bedrijf te Sittard.

Tel. 04490-20594.
STUDIETOELAGE rijin-
structeur/trice. Beperkt aan-
tal geselecteerde candida-
ten komen in aanmerking
voor unieke renteloze stu-
dietoelage van ’ 4.800,-
-met garantie minimaal vier
jaar vast werk in eigen
woonplaats. Met hoog in-
komen (ca. ’ 3.000,- p.m.)
Goede doorgroeikansen en
nieuwe auto ook voor privé.
Heeft u (m/v): rijbewijs B, mi-
nimaal Havo/Mavo.LTS-c?
Bent u 18-26 jaar? Sollici-
teer dan schriftelijk uitvoerig
naar E. Saris, KRM-studie-
toelagen, Postbus 35, 5688
ZG Oirschot. 'MEISJES gevr. v. club in
Maastricht. Tel. 043-211620
VERKOOPSTER gevr. voor
bakkerij Rob Pieters, voor
38 uur p/wk. Liefst met enige
verkooperv. sollic. na tel.
afspr. 04492-1634.
CONSTRUKTIE-Bankwer-
ker gevraagd met ervaring,
moet zelfstandig volgens te-
kening kunnen werken. Fa.
Schoonbroodt, kluisstraat
45, Doenrade.o4492-1255.
SLAGER gevr. voor uit-
been- en vlieswerk, voor
pim. 25 uur. Brouwer & Zn
Kissel 57, Heerlen. Tel.
045-725250
FRITESBAKKER gevraagd,
liefst met ervaring. Eethuis
Nico, Rijksweg-Noord 24,
Geleen. Tel. 04490-42775.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Gevr. INSCHRIJVING van
dames op niveau. Contact-
buro Geleen. 04490-48768.
Bouw- en ingenieurburo
Brunssum BV vraagt met
spoed (mechanich) TECH-
NISCH-TEKENAAR M/V.
Soli. na tel. afspr. 045-
-220949.
Voor direct gevr. leerl.
BLOEMBINDER/STER, tev.
verkoper/ster. Pers. melden
Bloemsierkunst De Boer,
Patronaatstr. 64, Kerkra-
de-West.
PERSOON gezocht die pe-
renboomgaard wil onder-
houden in ruil voor perenop-
brengst, ca. 40 bomen. Bel-
len na 18.00 uur 04493-
-4593.
P.C.M. Pijpleidingen Con-
structies Maastricht, zoekt
zelfst. PIJPMONTEURS en
bankwerkers. 043-474828.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soli. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Gevr. CO2-lassers en con-
structie-bankwerkers.
HOOG loon ’3.400,-. Tel.
04754-86745.
Gevr. BUFFETHULP voor
de zaterdag. Tel. 045-
-255295 na 19.00 uur.
Gevr. ervaren GLAZEN-
WASSER en leerl. glazen-
wasser voor schoonmaak-
bedrijf in Heerlen. Tel. 045-
-417849 na 17.00 uur.
Zelfst. werkende AUTO-
SPUITER gezocht. Heinz
Georg Leumes, Cal-zeiss-
str. 18, D-5110 Alsdorf. 09-
-49-2404-82200.
Gevr. ervaren KASSIËRE,
verkoper(ster) voor afd.

1brood en banket en verko-
per(ster) voor afd. groenten.
Te bevr. Spar Supermarkt
Dem, F.J.G. Kleijnen, Prof.
v.'t Hofstr. 11, Hoensbroek.
Tel. 045-216422.
Gevr. all-round METSE-
LAAR en een handlanger
voor een klein aann.bedr.
Tel. 045-415222.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
Café Schtad Zitterd, Markt
25 Sittard. 04490-13643
vraagt WERKSTER voor do.
vr. za. zo. en ma. 's och-
tends. Aanm. tel, na 11.00 u.
Restaurant "Zur Goldene
Kette" zkt KOK, serveerster
en keukenhulp miv direct
Markt 1-3 Aachen. Tel. 09-
-4924136110.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
Gevr. Ned. FYSIOTHERA-
PEUT met Duitse Anerken-
nung voor 40 uren in Bed-
burg-Erft, plusm. 45 a 50 km
van Duitse grens. Tel.
04742-2758 Of 09-
-4922725368.
Geleen gevr. zelfstandige
hulp voor FRITURE. Werk-
tijden in overleg. Ervaring
gewenst. Tel. 04490-44079
van 15 tot 16 u.
Hotel de L'Empereur
Restaurant La Mangerie
vraagt zelfstandig werkende
a la carte KOK en
leerlingkok. Heb je interesse
bel ons dan, tel. 04406-
-13439.
Popgroep Impressed Colour
zkt, TOETSENIST. Tel.
045-314359 of 719844.
Met spoed gevraagd: MET-
SELAARS en timmerlui voor
binnen- en buitenland. Hoog
loon en goede sociale voor-
zieningen. Tel. 04750-
-11985.
Gevr. Huishoudelijke HULP
voor 2 ochtenden in deweek
Na tel. afspr. na 19.00 uur
045-253791.

BIJVERDIENSTEN! Als U
toch thuis bent, geen inves-
tering of borg. Inl. Video-
Productions van der Linden.
Tel. 04950-37774.
Met spoed gevr. part-time
RU-INSTRUCTEUR. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
045-312558.
PEDICURE gevr. voor totaal
Cosmet. Instituut. Tel.
04490-15805/22192.
Vrouwelijke hulp gevraagd
voor RECEPTIE-werk-
zaamheden. Aanmelden na
18 u. Camping Mooi Beme-
len, Gasthuis 102, Bemelen.
Met spoed gevraagd: pijpfit-
ters, el. lassers met eert. en
bankwerkers. Fa. LAWER-
KON, tel. 045-753737.
RECLAMEBEZORGERS
gevraagd voor Heerlen:
Douveweide/Schandelen/
Bekkerveld Brunssum:
Langeberg/Op Gen Hoes
Hoensbroek;Schuureik
Schinveld. Tel. 045-257974.
BAKKERSGEZEL gevr. met
spoed voor direct!! Bakkerij
Hubert Fabry Würselen. 09-
-49-2405-3724.
Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, liefst met er-
varing. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
Gevr. OPPAS in huis v. va-
riërende uren p.wk., va. 35
jr., voor 11 mnd. oude baby.
045-325593.
NAAISTERS met confectie-
ervaring gevraagd. Tel. 045-
-322862.
Belgische computerfabri-
kant zoekt voor diverse ra-
yons in Nederland VERTE-
GENWOORDIGERS m/v
Ervaring niet vereist. Bel:
09-32.11-56.42.35.
Gevr. nette jonge VROUW
18 tot 35 jr. voor enkele
dagen per mnd. om brood-
jes, hamburgers etc. te ver-
kopen. Inl. 04498-52798.
Hago Nederland B.V. vraagt
voor de ochtend-, middag-
en avonduren voor objecten
in Heerlen INTERIEUR-
VERZORGSTERS. Interes-
se? Kom dan a.s. woensdag
11 april tussen 11.00 en
12.00 uur naar ons kantoor!
Breukerweg 2, Heerlen.
Club-bar zoekt voor Duits-
land (direkt achter Aken)
nette BARDAMES, woning
voorhanden. Tel. 0949
9403-37001 v.a. 20 uur
N.K. Verweyst een gespe-
cialiseerd onderhoudsbedrijf
vraagt een all-round LOOD-
GIETER en dakdekker. Wij
bieden een hoog loon, goe-
de soe. voorzieningen en
vast werk. Tel. 045-213760.
Lieve OPPAS gevr. per 1-5,
maandag en vrijdagsmid-
dags van 14.30 tot ca. 18.00
uur, en ged. schoolvakantie
en bij ziekte van kinderen.; (10, 8 en 2 jaar). Nieuwen-
hagen. Tel. 045-314405.
Vrouwelijke KEUKENHULP
gevraagd, v.a. 18 jaar. Hotel
de Tourist, Valkenburg. Tel.
04406-12484 tussen 17.00-
-20.00 u. voor afspr. bellen.
KAMERHULPEN en keu-
kenhulpen gevraagd. Tel.
04406-12095 b.g.g. 13801.
Vr. MODEL gez. voor foto-
grafie, Postbus 928, 6200
AX, Maastricht.
Gevraagd AGENT voor Lim-
burg en Brabant voor exclu-
sieve kledinglijn. Hoge ver-
dienste mogelijk. Inl. 05299-
-563 (na 18.00 uur).

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.
Eengezinsw. 4 slpk. te
MAASTRICHT tegen een-
gezinsw. Heerlen e.o. Reac-
ties naar Postbus 2594,
6401 DB Heerlen.
EENGEZ.WON. ruilen tegen
eengez.won. Brunssum/
Hoensbroek/Heerlen. Tel.
045-219157.
Woningruil, heb groot mooi
herenhuis in Roermond, wil
ruilen tegen kleinere woning
geen flat, HERTEN of om-
geving. Br.o.nr. B-4181 LD,
Postb. 3100,6401 DP Hrl.
Te ruil grote eengezinswo-
ning met garage, tegen
FLAT 1e etage met garage.
Zaicsekstr. 25, Geleen.

Kamers
Centrum-HEERLEN, te h.
kamer in stud. huis. 045-
-710029 of 455755.
Kamers te h. in rust. omgev.
HEERLEN, tel. 045-727581
b.g.g. 045-722721
Ruime ETAGEWONING, wk
2 slpk., wc, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en huursub. Tel.
045-310706.
Kamer te HOENSBROEK-C
Tel. 04490-10012 na 18.00
uur.
Gemeubileerde kamers te
huur in BORN en Geleen.
Tel. 04498-53474 of 52150.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.

Student Chemie zkt. kamer
met gebr. v. douche en keu-
ken ’350,- of volpens. tot
’500,-. Werner Caris, Ju-
lianastr. 5, Geleen.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04490-
-49271 of 04743-1579.

NIEUWENHAGEN gemeub.
zitsl.k. gemeen, keuk. etc.
Inl. Ó4492-2871.

Te huur aang. KAMER te
Geleen, voor student of wer-
kende.o449o-44079 15-16u
MAASTRICHT (Borgharen)
te h. 1 kamer met eigen of
gemeensch. keuken. Tel.
043-214545.

Kamers te huur in HOENS-
BROEK. Inl. 045-221721
Te huur gemeub. KAMERS.
Hoogstraat 152, Nieuwen-
hagen. Tel. 045-317215.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
STUDENTENKAMERS te
huur, centrum Heerlen. Tel.
04405-2551.

Bouwen/Verbouwen
Door grote inkoop partij dakrollen, voor alle eigenbouwers

en particulieren tegen groothandelsprijzen met BDA--
certificaat A.P.P. 10 m. lang 4 mm dik, ’ 75,- per rol.

De Kloe dakbedekking
Koumen 146, Hoensbroek. Tel. 045-229333.

w u* m„u„ 100 R.b.b. BETONPANNENVOCnt, Natie 35 kantpannen, 8 nokpan-
muren? Bel. 045-752269 nen, pr. ’ 250,-. Tel. 045--Ie
»oC

k
x
, LEJ?o No^?|EN Te k- VELDBRANDSTE-

’ 125,-. Tel. 045-32274aJ. NEN| rode mu|der dakpan.
Te k. gebruikte (zeer goede) nen, keepers, balken Bx2ox
pim. 1500 DAKPANNEN, 6x16, vloerplanken, brand-
type: 0.V.H., kl. genuan- hout, populieren. Tel. 045-
-ceerd. Te bevr. 045-243267 715477-740112.

Bouwmaterialen

Kelderplavuizen
’l3,- per m 2

terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2
aaaaaaaai

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
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
Te k. rollen DAKLEER va.

’ 25,-; watervaste platen
2.44 x 1.22 x 18. Tel. 04490-
-15338.
Te koop 4 w.BOUWLIFTEN,
hek, 400 kg., masth. 13 mtr.
600 kg., masth. 10 mtr. Bed.
baar v.a.steiger 04493-1809
Te k. BETONSTRAATKLIN-
KERS ong. 150 m2. Partij
golfplaten. Vaesrade 99a,
Nuth.All.vandaaq 10-16 u.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
Te k. gebr. ijzeren en houten
BALKEN, grote lichtkoepels,
bielzen enz. Matrak Nuth.
045-243736.
Grenen BALKEN b.v. sx7cm
’2,25 p. meter. 15x5cm
’4,50 p. meter. 16x6cm.

’ 5,75 p. meter, enz. Incl.
BTW!!! Evt. thuisbez. Hout-
zagerij Windels, Industrieter.
Bouwberg Brunssum, tel.
045-270585.
Electr. beton IJZERBUIG-
MACHINE tot doorsn. 30
mm., met hulpstukkencompl
Tel. 045-311064.

Reparaties
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:

WOCOM. Tel. 045-711864.
Vrijblijvende prijsopgave.

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

Hobby/D.hjz.

Te k. FITNESSBANK, mcl.
butterfly, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-251716.

Te k. houtdraaibank plus af-
zuiginat.; compressor;
bandschuurmachine; boor-
kolom. 045-717914.

Winkel & Kantoor

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

videorecorder beslist van pas, vandaar
Gratis Sharp video-recorder

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

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

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

Openingstijden ma-vr. 8.30u - 17.30u. Do.dag. tot 21.00Ü.
Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

FERRANIS
Het adres voor het HUREN van kantoormeubelen en

kantine-inrichtingen.
Huren Ferranis in plaats van kopen biedt u vele

aantrekkelijke voordelen.
Wilt u meer weten, bel voor een vrijblijvende afspraak.

Tel.: 04458 - 1895 (na 18.00 uur)
Fax : 04458 - 1895

Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - nieuw

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

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

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

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

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

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

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

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

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

’ 1.200,- nu ’ 725,-. 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.

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.
Een PICCOLO in het Lim- Van maandag t/m vrijdag,
burgs Dagblad helpt u op van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
weg naar snel succes Bel- uw PICCOLO telefonisch
045-719966 opgeven. Tel. 045-719966.

Proficiat!!! Pasealle en Piet]

Stichting Jeugdwerk Übachsberg. __^

Jejrateleerd w°T Hie

** 777777
mi. " »*««

Der Alte weed 80 'l mtÊÊLJÊmM
Met je 40ste verjaag

Tiny alvast Marijke, Lyana, May?

gefeliciteerd Eindelijk 16

, , 7*^*" "< Hartelijk gefeliciteerd f*
Van de fuifgangers ~ " Ad
proficiat met jullie ' 6e verjaard*

25jarig huwelijk

Van pap, mam en N£
van Josef, Jolanda, Hette, - . . .^.nFabienne en mam. Oma Martin
Tröffciat Mam pro,iciat

Rosie en Georg ...
Kinderen en kleinkinderen. Resie en Henk, Jenn"

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

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379

Te koop aangebod^
Harmeling Interieur

Woodshop
- Schoenenwandefl- leg en hang-rekke'

- halogeenverlichti"
enz. enz.

Ook losse verkoop
Tel. 045-459230^;

Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966. J

Bedrijven/Transacties j^
CAFÉ-TERRAS in centr.
Beek met ruime boyenwo-
ning. Mooi ingericht bedrijf
met hoge omzet. Huur
’1.500,- p. mnd. Kooppr.
invent. ’ 65.000,-. Horeca-
bureau Frits van Dijck, 043-
-475732.
RESTAURANT in Valken-
burg zonder woning. Schit-
terend ingericht bedrijf (120
zitpl., terras 40) met goede
omzet. Huur ’3.000,- p.
mnd. Kooppr. inventaris
’150.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck, 043-475732.
Te k. 35 HERAS-HEKKEN
met betonnen voet. Tel.
045-222235

CAFÉ-ZAAL met wonj4
centr. dorp omgev. Eef 1

tard. Interassant bedrijl ,
uitbr. mogelijkh. Ko%
pand mcl. inve%
’250.000,- k.k. Horec^reau Frits van Dijck,
475732. __^
Ter pvername aange^
CAFÉ te Voerendaal, ,
ml. tijdens kantoo^
045-243900. __^j
Te k. div. garage GEBL
SCHAPPEN o.a. hete,
lasapparaten, schuur^compress. etc. 045-22^
Wat VERKOPEN? AC"'
teer via: 045-719966. '

Landbouw en Veeteelt

%
Het adres voor Shell

Brandstoffen en Smeermiddel^
KEULEN B.V. Schinnen, tel. 045-243222^^

Grensstraat 100, Übach over Worms
dek en Kl station

Heden zaterdag 7 april 14.00 - 21.00 uur.
open dag

KWPN - Welsh - Halflinger - NDR - Frigs^x
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Goldoni tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. Wij hebben steeds de
juiste frees voor uw tuin.
Profiteer nu van onze voor-
jaarsactie. Tevens een rui-
me keuze aan gebr. tuinfre-
zen en nog enkele oyerjan-ge Goldoni tuinfrezen.
COLLÉ Sittard. Tel. 04490-
IQQBOl „ ,-u :Kalkshb, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893

Te k. jonge HENNEN &i
de leg, tevens mestkü'^j
regelmatig leverbaar.

0_73- Nuth- le
y241284- --<f

Te k BIJENVOL^
goed ond

K
erh in goede

plex kasten f &*>%*
broodt K|ulsstr 45, 00^
de Tej 04492-1255..^-—■—~,_„ A ■—r^n i>
Te k. WEILAND plusm i
are, afgerasterd, gem-
stergeleen. Tel. 04744-2^
0f 04499-4111 -^—~~,

Voor Piccolo s
zie verder pagina "

Limburgs Dagblad



Convertibel
juttenvoegt daaraan toe dat er na-'"JUrlijk nog geweldige problemen
**.in, zoals het convertibel maken
*3n de diverse munteenheden; de

hoe de plan-economie kan
gorden omgevormd tot een vrije-markteconomie en welke maatrege-en moeten worden getroffen om ditproces niet al te pijnlijkte laten ver-

"-De socialistische landenzullen noglr°or een diep dal moeten. En alle-naal hopen we dat de op gang ge-
Wn h

te hervormingen een succes
D

den. ledereen ziet de enorme
Van vfmen ' maar het mislukken
een hervormingsproces zal tot
srh lnstabielepolitieke en economi-
ont ,Sltuatie leiden. Een funeste"wikkeling voor Europa. Het sla-
van 1S ln deeerste plaats afhankelijk
dn regenngsmaatregelen, maar het

hangt ook voor een belangrijk deel
af van de mate waarin het westerse
bedrijfsleven bereid is in te haken
op de veranderingen." En daar
hinkt ons land, volgens Rutten, ach-
teraan.

„Het bedrijfsleven in een aantal an-
dere landen, zoals West-Duitsland,
Engeland, Italië, Frankrijk, maar
ook Canada, heeft een langere-ter-
mijnblik op de perspectieven dan
het Nederlandse. Daar wordt nog de
oude zegswijze gehanteerd: de kost
gaatvoor de baat, maar blijkbaar in-
terpreteren bedrijven in andere lan-
den dit gezegde anders. Daar is de
bereidheid gecalculeerde risico's
aan te gaan groter."
Rutten: „Natuurlijk vindt het be-

drijfsleven dat het in eerste instan-
tie op de weg van de overheid ligt
middelen beschikbaar te stellen om
de Oosteuropese economieën op de
goede weg te helpen, maar het Ne-
derlandse bedrijfsleven wil blijk-
baar in een beter gespreid bedje te-
recht komen dan anderen. Ik weet
niet of datverstandig is."

Bodemloze put
Tweevaderlandse bankiers, Gerben
Kuyper van de AMRO en Sytse An-
dringa van de NMB, twee dagen
overgekomen om contacten aan te
knopen, illustreren de wat pessimis-
tische inschatting van Rutten. Na-
tuurlijk zijn ze geïnteresseerd, maar
niet bereid hun harde, zuur verdien-
de, guldens in een onzekere, moge-
lijk bodemloze Oosteuropese put te
storten. Het trauma van de miljar-
den die ze hebben moeten afschrij-
ven in de Derde-Wereldlanden en in
Oosteuropese staten zit diep.

Kuyper: „Ze moeten daar eerst eens
orde op zaken stellen. Boekhouden
moeten ze bijvoorbeeld eens leren
in Polen. Know-how willen we best

delen, maar financiële risico's gaan
we niet aan." Voor Andringa staat
centraal staat hoehet proces van het
vrij inwisselbaar maken van de in-
courante Oosteuropese valuta's ver-
loopt. Ook bij zijn bank is voorzich-
tigheid de moedervan de porselein-
kast.
Andringa: „Wij zijn hier als waarne-
mers. We willen horenwat de diver-
se landen van plan zijn. Dat verhaal
van die Joegoslaaf over het conver-
tibel maken van de dinar was heel
interessant. Maar ja, ze zijn daar al
30 jaar mee bezig." iIn de DDR zijn beide banken ook
nog niet erg actief. Rutten daarover:
„Ze lijken dat over te willen laten
aan de Westduitse banken. Ik weet
niet ofdat wel erg verstandig is. Per
slot van rekening hebben veel Ne-
derlandse ondernemingen belan-
gen in West-Duitsland. En door par-
ticipatie in de DDR kunnen prakti-
sche ervaringen worden verzameld
voor samenwerkingsverbanden in
de rest van Oost-Europa." Het va-
derlandse bedrijfsleven lijkt echter
de kat uit de boom te willen kijken.
„Waakzaam," noemt Andringa dat.

Zelfstandigheid centraal in eerste vrije verkiezingen

Slovenië wil geen
totale afsplitsing

Van onze correspondent

sJpJnUBLJANA ~ De gebeurtenis-. n m Litouwen worden in de
Joegoslavische republiek Slove-
lan met meer dan gewone be-„Tlftelling gevolgd. Morgen
fn de bevolking voor het eerst
ste Vv?e verkiezingen naar de
ZichH 8' n iedereen realiseert
ziin h

die verkiezingen meerdan een eerste stap op weg
2

ar een westerse democratie,

va n voor alles het symbool<»n de groeiende zelfstandigheidvan de republiek.

enstandigheid in een of andererm staat in de verkiezingspro-
fj^ma's van alle partijen, ookdat van de voormalige com-munisten, de huidige Partij voordemocratische Vernieuwing. De
ov ?gen verschillen nog wel
dafj vorm en het tempo, maar
"at de kleinste republiek de Joe-
ten Federatie zal verla-
Va 't staat voor vrijwel iedereen

Muur
Zp?f »euz? ls die tussen volledige
fnstandigheid, zoals het groot-

epn opPositieblok Demos wil, of
bii"federatief verband, waar-
zp„ lovenen weliswaar meerëgenschap in hun eigen land
e"i,ger?!. maar wel deel van Joe-goslavië blijven uitmaken. De
benr?aüSe communisten heb-
onW

e vo°rkeur voor de laatsteoplossing. „We zeggen nooit
Rihi ■' Zegt partiJ voorzitter Ciril
voW' "maar we denken datvouedige onafhankelijkheid
nië iT" toekomst van Slove-

De liberale partij, die volgens de
opiniepeilingen na de verkiezin-
gen de grootste partij van Slove-
nië zal worden, steunt deze ge-
matigde houding. De liberalen,
die voortkomen uit de commu-
nistische jeugd en ondanks hun
naam eerder op de PvdA dan op
de WD lijken, zijn bezorgd over
de 'al te nationalistische tenden-
sen van sommige andere partij-
en. „In een verenigd Europa
heeft het geen zin om een Ber-
lijnse Muur tussen ons en de an-
dere Joegoslavischerepublieken
op te werpen", aldus Zoltan Tha-
ler, parlementslid van de liberale
partij. „Emotioneel hebben de
mensen genoeg van de interne
problemen in Joegoslavië, maar
rationeel is er geenreden om ons
helemaal af te scheiden."

Zo denkt het merendeel van de
twee miljoen Slovenen er over.
Volgens een enquêtevan het eni-
ge onafhankelijke opiniebureau
Varianta is bijna zestig procent
van de bevolking voor een confe-
deratie, terwijl krap een derde
van de Slovenen voor absolute
afscheiding van de republiek
voelt. Daarbij speelt onzekerheid
over de toekomst een grote rol,
omdat niemand kan voorspellen
wat de gevolgen zijn van het stre-
ven naar zelfstandigheid.

Alleen staan de Slovenen inmid-
dels niet meer, want in de buur-
republieken Kroatië en in Herze-
govina is de democratische her-
vorming ook op gang gekomen.
Maar het streven naar grotere
zelfstandigheid en meer demo-
cratie wordt in Servië, de groot-

ste en machtigste republiek, be-
slist niet gewaardeerd.

Boycot
De Servische premier Slobodan
Milosevic heeft zich uitdrukke-
lijk tegen de Slovenen gekeerd
en gedreigd dat hij zijnverzet vol
zal houden tot 'de Sloveense con:servatieven en geweldadige
krachten plaats hebben gemaakt
voor een democratische, vreed-
zame en broederlijke politiek.'
En Milosevic moet serieus wor-
den genomen: Servië boycot nu
al een paar maanden de handel
met Slovenië vanwege de Slo-
veense steun aan Kosovo. Zestig
procent van de officieren in het
Joegoslavische leger is van Ser-
vische afkomst. Bovendien heeft
Servië al eerder laten merken dat
het hard kan optreden als aan
zijn macht wordt geknabbeld.
Het geweld dat in de provincie
Kosovo is gebruikt, is theore-
tisch ook in Ljubljana mogelijk.
„Als de extremisten hun zin krij-
gen en Slovenië echt naar onaf-
hankelijkheid streeft", aldus de
Sloveense partijleider Ribicic,
„dan is het goed mogelijk dat de
andere republieken militair in-
grijpen."

De voorbereidingen voor meer
Sloveense zelfstandigheid zijn al
langer aan de gang. Vorig jaar
nam de republiek een nieuwe
grondwet aan, die vrije verkie-
zingen mogelijk maakte. Slove-
nen hebbentijdens het partijcon-
gres, dat eind januari werd ge-
houden, nog geprobeerd de
koers van de Bond van Joegosla-
vische Communisten in de rich-
ting van hervormingen om te

buigen. Toen dat niet lukte, liep
de Sloveense delegatie van het
partijcongres weg en daarmee
was in feite de eerste stap gezet
op weg naar echte zelfstandig-
heid.

Politieke overwegingen zijn ove-
rigens niet de enige reden om
zelfstandig te willen worden. De
economische belangen wegen
zwaar. De Slovenen leven in de
rijkste republiek van Joegoslavië
en daar moeten ze dan ook voor
betalen: ongeveer tien procent
van het nationaal inkomen wordt
afgedragen aan de centrale rege-
ring in Belgrado, die dat geld
weer doorsluist naar minder be-
deelde gebieden in Joegoslavië.

Die gedwongen afdracht wordt
door de Slovenen als zeer on-
rechtvaardig ondervonden, voor-
al omdat de lonen daardoor lager
zijn dan ze zouden kunnen zijn.

Energie
Toch hoeven de Slovenen van
meer zelfstandigheid niet direct
economische voordelen te ver-
wachten. Daarvoor is derest van
Joegoslaviëte belangrijk voor de
republiek. Een economische
boycot zou een nationale ramp
voor Slovenië zijn. Tweederde
van de export gaat naar andere
delen van Joegoslavië. „De men-
sen die nu over onafhankelijk-
heid praten, zien dat over het
hoofd", aldus Andre Hartman,
econoom bij het sociaal planolo-
gisch instituut in Ljubljana. „Bo-
vendien zijn we in onze energie-
voorziening zeer afhankelijk van
Servië en Herzegovina. Voordat
we onafhankelijk worden, zal
onze industrie naar nieuwe afzet-
gebieden moeten zoeken."

Ondanks zijn kritische kantteke-
ningen is de econoom overigens
geen tegenstander van zelfstan-
digheid. „Als we zelfstandig wa-
ren geweest, dan hadden we niet
dè economische problemen ge-
had die we nu hebben. Joegosla-
vië is een blok aan het been van
onze economische ontwikkeling.
Voor mij is dat de belangrijkste
reden voor onafhankelijkheid."

runa hellinga

binnen/buitenland

Ook banken nog niet erg actief in Oost-Europa

Bedrijfsleven afwezig
op CYSE-top in Bonn

Van onze correspondent

za,h ~ "^e* Nederlands bedrijfsleven was, om het maar heel
t

uit te drukken, niet in groten getale aanwezig bij deze
rste CVSE-top over economische samenwerking met Oost-
Ur°Pa- Het is wat vroeg om te zeggen dat we de boot missen,

j aar het zou voor een aantal bedrijven verstandiger zijn ge-, eest °m hier aanwezig te zijn."

Charles Rutten, leider van de Ne-
JklanS}se delegatie bij de economi-chp\CVSE-tOP in Bonn- verloo-
niPt Zl^n diplomatieke afkomst
het ï331" ziJn teleurstelling over
sp -gejrekaan vaderlandse interes-
be<af duideli Jk- Twee jaar geleden
'Hpl 0t

i
de vervolgconferentie van

ciaai in Wenen dat er een spe-
aj congres over economische sa-

te o ?wking met het toen n°Sintac"uostblok zou worden gehouden.

ovetten: "Destijds was men het er-
het

r 6ens dat de westerse industrie
van "^te zou kunnen profiteren
met .betere contactmogelijkheden► dat k

oosten. De bedoeling was. n^Ki bedriJfsleven de praktische
Van en biJ het totstandbrengen
se 1Co°Peraties met de Oosteurope-landen naar voren zou kunnen
leiH genen dat de statenmet een ge-'ae-markteconomie hun beleids-kannen op tafel konden leggen."
hetri, rmele discussies zou druk op
fenH kunnen worden uitgeoe-
lin>T 0I? zo snel m°gelijk versoepe-
teri v, Ka°or te voeren. Volgens Rut-dpi, ben Juist de enorme veran-
ferp g6n in het Oostblok deze con-
VPn \e, een extra dimensie gege-
onn' '\ oor het eerst hebben alle 35naertekenaars van 'Helsinki' het£mcipc van de vrije-marktecono-
binG erkend als enig systeem waar-enen economische ontwikkelinghogelijk is."

Opnieuw twijfel aan
doorbraak Griekse

conservatieven
Van de redactie buitenland

ATHENE/HEERLEN - Na bomge-
weld van obscure, anonieme groep-
jesradicalen, alsmede enkele ande-
re incidenten, waaronder een ernsti-
ge botsing (met dode) tussen socia-
listische en conservatieve aanhan-
gers in Kreta's 'rode' burcht He-
raklion, begeven zich morgen acht
miljoen Grieken opnieuw naar de
stembus met het doel het in econo-
misch opzicht geteisterde land een
nieuwe, regeerbare formatie te be-
zorgen.

Het zijn de derde verkiezingen bin-
nen tien maanden, waarvan de aan-
loop gekenmerkt werd door een be-
trekkelijke matheid. Normaliter
ontvouwt zich in Griekenland vóór
verkiezingen een kapitaalverslin-
dend politiek circus dat honderd-
duizenden mensen in extase de
straat op drijft. Maar na twee stem-
busgangen vlak achter elkaar be-
schikken de partijen niet meer over
het geld voor zulke meetings.
Ditmaal is alles mogelijk: een nipte
conservatieve triomf, eéri linkse 'co-
me-back', waaruit mogelijkeen coa-
litiekabinet onder Andreas Papan-
dreou zou kunnen ontstaan, maar
ook een hernieuwde patstelling.

Bij de twee eerdere verkiezingen,
vorig jaar juni en november, kwam
de conservatieve Nieuwe Democra-
tie (ND) onder aanvoering van Kos-
tas Mitsotakis, na bijna acht jaarop-
positie gevoerd te hebben, als win-
naar naar voren, zonder dat zij in
staat was zelfstandig een regering
op de been te brengen. Daarvoor
ontbraken telkens maar enkele ze-
tels. Als de conservatieven morgen
weerin het zicht van de haven stran-
den, kan deze ontknoping ook ge-
volgen hebben voor Mitsotakis als
partijleider. Binnen de Nieuwe De-
mocratie gaan immers al lang stem-
men op voor zijn vervanging door
een politicus uit de jongere garde.
Wie dat zou moeten zijn, is echter
nog niet volledig duidelijk.
Doordat de socialistische PASOK
van ex-premier Papandreou en de
door de communisten gedomineer-
de Alliantie van Links en Vooruit-
gang (ALV) in vijfkiesdistricten tot
samenwerking hebben besloten, is
het mogelijk dat 'links' de ND ook

ditmaal van een absolute meerder-
heid afhoudt. Dat PASOK en ALV
samen de meerderheid behalen is
niet geheel uitgesloten, maar toch
twijfelachtig. Met name voor de-
communisten wordt immers gevoe-
lig stemmenverlies verwacht.
In het nadeel van Mitsotakis is ook
dat enkele kleine partijen die bij de
vorige verkiezingen niet meededen
maar nu wel,, stemmen van de ND
kunnen afsnoepen.' Een van hen is
de rechtse Democratische Vernieu-
wing van de gerespecteerde politi-
cus Stefanopoulos. De ND heeft nu
148 zetels. Voor de absolute meer-
derheid zijn er op zn minst 151 no-
dig.

" KOSTAS MITSOTAKIS
...derde aanloop...

Brief
De ernst van de situatie in Grieken-
land wordt onderstreept door een
brief die de voorzitter van de Euro-
pese Commissie (= dagelijks be-
stuur van de EG), Jacques Delors,
onlangs aan de regering in Athene
gericht heeft. Dit schrijven, waarin
Delors onverbloemd stelt dat de ge-
loofwaardigheid van Griekenland
in het buitenland op het spel staat,
is een belangrijke rol gaan spelen in
de landelijke verkiezingsstrijd.
Delors wijst Athene op de enorme

Griekse schuldenlast en zegt dat bij
het achterwege blijven van drasti-
sche maatregelen ter stabilisering
van de landbouw de tegengestelde
ontwikkeling van de Griekse econo-
mie en die van de andere EG-lidsta-
ten op den duur Griekenlands weg
in de richting van de Europese in-
terne markt en van een economi-
sche en monetaire unie dreigt te
blokkeren.

De waarschuwing van Delors was
uiteraard koren op de molen van
Mitsotakis, die de brief uitgelegd
heeft als een Brussels signaal van
grote bezorgdheid over het verdere
Griekse lidmaatschap van de EG.
De conservatieve dagbladen in
Athene interpreteerden het epistel
van Delors nog duidelijker en rie-
pen in koor dat Delors gedreigd had
Griekenland als lid van de EG te
royeren.
In reactie op de woorden van Mitso-
takis verweet ex-premier Andreas
Papandreou de conservatieve leider
paniek te zaaien en daardoor bui-
tenlandse investeerders af te schrik-
ken.

Hoewel iedereen in Griekenland de
ernst van de economische misère
lijkt in tezien, is er tot dusverveel te
weinig gesaneerd en 'geopereerd.
Bij gelijkblijvende ontwikkeling
verwacht de OESO voor Grieken-
land dit jaar 17 procent inflatie te-
gen 14 procent in 1989. De uit nood
geboren driepartijencoalitie van
conservatieven, socialisten en com-
munisten, die twee maanden gele-
den aftrad, zou er goed aan gedaan
hebben gezamenlijk in actie te ko-
men. Dat is niet gebeurd. In plaats
daarvan is de buitenlandse schuld
alleen nog maar groter geworden.
Athene heeft zelfs geld moeten le-
nen bij de EG om (achterstallige) sa-
larissen en pensioenen uit te beta-
len. Waarvoor economische des-
kundigen helemaal geen begrip
kunnen opbrengen is dat zowel Mit-
sotakis als Papandreou de kiezers
een verhoging van de pensioenen in
het vooruitzicht heeft gesteld, ter-
wijlzij weten dat het geld voor zon
maatregel ontbreekt.
Alle opiniepeilingen voorspellen
opnieuw een stembuszege voor de
conservatieven met de socialisti-
sche PASOK op de tweede plaats.
Opvallend is datzon 15 procent van
het kiezerspotentieel enkele dagen
voor de verkiezingen nog niet wist
aan welke partij het zijn stem zal ge-
ven. Volgens enkele prognoses zal
dewinst van de NieuweDemocratie
onvoldoende zijn voor een conser-
vatieve absolute meerderheid. Als
deze verwachting bewaarheid
wordt, betekent dit welhaast zeker
een voortzetting van de politieke
impasse.. frits schils

Niet iedereen is voorstander van onafhankelijkheid voor Litouwen. Zoals deze Russische in-
woners van Vilnius, die in de Litouwse hoofdstad de straat opgingen om voor Gorbatsjov en te-
gen de eenzijdig doorLitouwen uitgeroepen onafhankelijkheid te demonstreren. De tekst op het
spandoek slaat op het Sovjetrussische staatshoofd en luidt: „het werkende volk staat achter
jou?"

(ADVERTENTIE)
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Landbouw
Te k. POOTAARDAPPE-
LEN, bintje maat 28/35. Bel-
len na 20 uur 045-259248.
Te k. gevr. 1 gebruikte VEE-
AANHANGER of Veekamer
voor schapen. 04406-15210
Te koop J.C.B. 3D 11, graaf-
laadcombinatie. Tel. 04455-
-1875.
Te k. 1 paards paarden- of
PONYTRAILER. Tel. 045-
-212010.
Charolaes PINKEN te koop.
F. Weerts, Stokhem 72 Wyl-
re. Tel. 04450-1577.
Gebr. TRACTOREN: David
Brown 885; Deutz Intrac
2003; Goldoni 3050 4WD,
IHC 955 m. geluidsarme
cab.; John Deere 1120,
1630, 1640 SG2, 2020; Ley-
land 262; MF 65, MF 285;
Renault R 56; Renault R7O
smalspoor; Ursus C 362;
Zetor 6911, Zetro 7211. Te-
vens 1 nieuwe Deutz 431 A
voor een super lage prijs!
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Gevr. UIMIMOG wielbasis
1.75 mtr. 04490-23865.
Jaarling HENGST vader na-
turel, moeder Procureur x
Heidelberg, bruin bles, 2
sokken achter. Jeurissen,
Dorpsstraat 70 Echt.
Te koop 2 oude TRACTO-
REN, Porsche en Deutz, na
17.00 uur, tel. 04493-4435.
Te k. Goudland Super Vi-
tesse 2-schaar PLOEG, met
hydr. went. nwe. messen en
woelers. Kleuters. 045-
-250497.
Te k. 2-paards-trailer
ABLAS en Blomert. De Kou-
men 124, Hoensbroek.
Te k. 2 schaar RABE-
WERKPIOEG met onder-
gronder en breedte verstel-
ling en triltand met rol 3 m.
045-251690.
Te koop gevraagd TARWE-
STRO. Tel. 045-219175.
Te koop een schaar KAN-
TELPLOEG ’ 125,-, tel. 045
-271820.
Te k. 3 WATERVATEN op
wielen, 2 van 800 Itr. met
aut. drinkbakken, 1 van
1500 Itr. Binnen veevoeder-
silo 3 ton. Tel. 045-312995.
Te k. 3 V 2tons plateau-
wagen voor achter tractor,
aanhangwagens 1 en 2
spantuigen, rijtuigen en
lampen en paarden. Tel.
04490-32036.
2e hands FRAES-cultivator-
ploeg, 7/2 pk. Pr.n.o.t.k. Tel.
04490-32243.
Te k. 10 ton zelfbouw KIE-
PER met tandem, zeer mooi
Mengele 40m3 opraap-do-
seerwagen; 30m3 pöttinger
opraapwagen; 5-tons Krone
mestverspreider. F. Jeuris-
sen. Tel. 04499-2851.

Auto's

Alfa
Te koop Alfa GIULIETTA 1.8
'81, i.g.st. motor en versn.
bak 100%, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 043-649783.
Te k. van part. ALFA 33 1.3
S, 6-'B6, bumpers en spoiler
in carosseriekl., auto verk. i.
nw.st., vr.pr. ’ 12.000,-.
Beukenberg 39 Oirsbeek.
Tel. 04492-1940.
Te k. Alfa ROMEO 90, 2.0
inj. donkerbl. met veel ex-
tra's en nieuwe banden, bwj.
okt. '85, km. 107.000, als
nieuw. pr. ’ 13.000,-. Tel.
04490-23850.
Te k. Alfa ROMEO Guillieta,
bwj. '84, pr. n.0.t.k., tel. 043-
-618605.
Alfa ROMEO Guilia Super
1600, 1978. Techn. goede
st. ’ 4.500,-, 043-622454.
Te k. Alfa Romeo Guilia Su-
per 1.6, bwj. 76, i.z.g.st.,
met tax.rap., mr. mog. Gar.
KOZOLE, tel. 045-321088.
Van part. zeer mooie Alfa
SPIDER 2000 Cabrio, bwj.
78, Alfa rood. 045-255474.
Alfa Romeo GIULIETTA
1600 i.z.g.st. Vr.pr.
’4.950,-, bwj.6-5-'B3. Te
bevr. Vloedsgraaf 8
Hoensbroek.
Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
L, bwj. '81. Tel. 04490-
-33190.

Audi
Te k. AUDI 80, juli '88, km.
st. 45.000, met. blauw, tel.
045-270358
Te koop AUDI 80 LS i.z.g.st.
bwj. 78, APK tm 24-2-91,
vr.pr. n’ 950,-. 045-322292.
Te koop AUDI 80 GLS bwj.
80, APK, LPG. Columbus-
str. 33, Heerlerheide-Heer-
len. Tel. 045-227293.
AUDI 80 I.BS, 6-'BB, blauw,
schuifdak, LPG, schade,
49.000 km. ’ 22.950,-.
04906-1387.
AUDI 100 Avant, 8-'B6, rood
5-cyl. 115 PK, 75.000 km.

’ 19.950,-. 04906-1387.
:AUDI 100 cc, autom., bwj.
'84,1eeig., onderh. rapp. en
nota's ter inz., auto verkeert
in uitst. st. Vr.pr. ’ 12.500,-.
Tel. 04490-77888.
AUDI 80 L 4-drs. bwj. '80,
APK 91, i.z.g.st. ’2.450,-.
045-720951.
AUDI 80 Jahreswagen, 1
Zul. 7 89, 90PS, US-kat.,
12.000 km, SSD, met., rad.
GR, DM 20.965,- ohne
MWST. Zabka Audi-Handler
5110 Alsdorf/Aachen. Tel.
0949-2404-550858 oder
550837.
AUDI 100 2,3 E Jahreswa-
gen, 1 Zul. 6/89, 136 PS,
US-kat., 16.000 km, SSD,
ZV, met., Rad. CR,
DM25.965,- ohne MWST.
Zabka, Audi-Handler, 5110
Alsdorf;Aachen. Tel. 0949-

--2404-550858 oder 550837.

Audi: 100 2.3 E aut. 9-'B£
nieuwste model briljant-
zwartmet., antraciet Serre!
bekl. Im-velgen; 100 2.0 E
5-'BB nieuwste model lago-
met. Necam LPG Im-velgen
100 CC 2.0 E 2-'BB lagomet.
Im-velgen; 100 CC 2.3 E 2-
87 kalaharibeigemet. airco;
100 2.0 E 2-'B7 d.blauwmet.
schuifdak; 100 Turbo Diesel
8-'B7 lagomet. schuifdak;
100 CC 2.3 E 2-'B6 wit ABS,
schuifdak enz.; 100 2.3 E 5-
86 d.blauw; 100 CC Diesel
3-'B6 steengrijsmet.; 100
CD 2.3 E aut. 1086 steen-
grijsmet. electr. ramen,
schuifdak enz.; 100 CC Die-
sel 3-'B5 d.blauwmet.; 100
Diesel 6-'B5 wit; 100 Avanl
Diesel 5-'B5 saffierblauw-
met.; 100 CC 2.0 E 4-'B5
LPG saffierblauwmet.; 100
1.8 3-'B4 wit LPG; 100 CD
5E 5-'B2 lagomet. in perf.st.;
80 C Diesel 2-'B4 kalahari-
beigemet.; 80 SC Diesel 5-
84 zermattgrijsmet; 80 1.8
9-'B7 wit LPG-onderb.; 80
1.8 S 3-'B7 kalaharibeige-
met.; 80 1.9 E 5-'B7 d.
blauwmet. Serret sportpak-
ket Necam-LPG onderb.; 80
1.9 E 8-'B7 steengrijsmet.
sportstoelen schuifdak; 80
1.9 E 8-'B7 tornadorood
sportpakket schuifdak cv.;
90 2.3 E 7-'B7 nijlgroenmet.
Serret-sportpakket; 200
Turbo 1-'B4 wit airco ABS
enz.; Quattro 200 pk (de dik-
ke) 6-'B6 briljantzwartmet.
airco enz.; Coupé 2.3 E 5-
89 (nieuwste model) torna-
dorood div. opties. Autobe-
drijf v.d. AKKER, spec. in
Audi en VW, Broekweg 213,
Veldhoven (bij Eindhoven).
040-541488 (ook zondag
geopend van 13.00-17.00
uur).
AUDI 100, jan. '88, 45.000
km. beigemet. airco, zeer
mooi, voll. gar. Autobedrijf,
van Leeuwen, Strijhagen-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
Rode AUDI 100 5 S, 1983,
nw. mod., mooi en luxe,
’10.750,-. Inr. mog. 043-
-476675

Bedford
Te k. BEDFORD bus, diesel,
bwj.'Bl, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-222235.

BMW

BMW
316 veel extra's '87

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

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

/ AUTO
LEASING

Heefl u al eens een
leasing overwogen?

045-724200
HlVU I I A\\ \\ |T> |HH I /IN(.;\Arn©
Helpleiter ran persoonlijke service.'

Beersdalweg 97

Auto Landgraaf
biedt aan mooie inruilers

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

’ 3.500,-; Daih. Charmanl
1.6 '83 ’7.950,-; Lancia
Delta 1.5 '82 ’ 5.750,-; Lada
2105 '82 ’ 2.950,-; Lada I.E
Station 82 ’2.250,-; Mits
Saporro 2.0 '83 ’7.950,-
Fiat Uno Winner '82
’5.950,-; Opel Senator 2.£
aut. '80 ’4.250,-; 2x Re-
nault 5 '81/'B2 va. ’2.950,-
Opel Commodore 2.5 '81

’ 3.950,-; Opel Rekord Sta-
tion Diesel '81 ’3.750,-
Opel Rekord 2.0 S aut. '8C

’ 2.950,-; Ford Fiesta L '8C
’3.750,-; Mazda 626 Cou-
pé '81 ’ 3.950,-; Ford Tau-
nus 2.0 LPG '80 ’2.750,-
Ford Taunus Station 2.C

’ 1.750,-; Volvo 343 aut. '7£
’1.750,-; Renault 1.8 GTL
'80 ’ 3.250,-. Financiering
zonder aanbet. mog. Inrul
auto-motor mog. Heerler-
baan 76, Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.
Te k. zelz. mooie BMW 320,
6-cyl. pr.n.o.t.k. Rinkensln
18. Nieuwenhagen.
BMW 318 automaat, APK
tot 1991, 045-211622
BMW 316, dec'B3, tel.
04490-51143.
I.z.g.st. BMW 316 bwj. '82.
evt. mr.. mog. Te bevr. JSteensti*7l, Kerkrade.
Te k. in nw. st. verk. BMVv
323i, nw. model, 150 PK
bwj. 3-'B5, 71.000 km., Re-
caro inter., afst.bed. alarm
w.w.-glas, verl., Im.-velgen
elec. spiegels, centr. locl<
enz. Tel. 04409-3403.
Te k. BMW 318, bwj.'77
donk. bruinmet., vr.pr

’ 1.250,-. Fossielenerf 676
Heerlen na 16 uur.
BMW 316, APK 9-'9O, nw
banden en uitlaat, kl. beige
km.st. 116.000, bwj. '77, ir
nw.st., vr.pr. ’ 2.450,-. Inr
motor mog. 043-633415.
BMW 315, '82, ’6.500,-
-prima in orde, inruil motoi
mogelijk. Rekers Motoren,
Ganzeweide 177, Heerlen.
Tel. 045-215375.
BMW 1602 bwj. 1-73, typw
'72, geh. gerest., techn. mot.
100% en carr. 100%, kl. zw.
APK 2-'9l, 043-616022.
Te k. BMW 718 i bwj.'Bl,
’4.500,-. Tel. na 15 uur,
045-714273-.

! Te k. BMW 316 '82 LPG,
get. glas, elec. spiegels,I orig. " Schuifd. Vr.pr.

i ’5.000,-, 04490-71357.
BMW 520 i autom. nw. mo-: del '83, APK 10-'9O, LPG en
veel extra's, 04490-29662.

' T.k. BMW 316, bwj.'79, APK
3-'9l, sportvlg., div. ace, vr.
pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-463593/045-451607.
BMW 318i, autom., bwj.'B4.
Parallelstr. 18, Nuth
BMW 315 bwj. '82 zeer mooi
km.st. plusm. 70.000. Wa-
genschutsweg 31 Heerlen
Te k. BMW 316 t. '81, elke
keuring toegest. Vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-271017.
Te k. BMW 520-i, type '83,
aut., get.glas, airco, zilver-
met. In nw.st. ’ 7.950,-. Tel.
04490-47737.
BMW 320, 6-cyl. bwj. 1980,
kl. rood. Kerkvonderen 33,
Buchten. 04498-56423.
Te k. BMW 315, bwj.'B3,
bordeau-rood met of zonder
LPG. Vr.pr. ’4.850,-. Tel.
04490-13279.
Te k. BMW 320, 6 cil., bwj.
'78, z.g.a.n. Pr. ’3.250,-,
tel. 045-274151.
Te k. BMW 323i, alle opties,
pr^ 19.750,-. Te bevr.,
Nieuwstr. 3, Hoensbroek.
BMW 316 LPG, 1983,

’ 5.750,-, Kissel 46a,
Heerlen, tel. 723142.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK. Tel. 045-352409.
BMW 730, aut., APK 2-'9l,
weinig km, geen roest,
100% in orde, BBS-velgen,
vele extra's, vr.pr. ’ 4.250,-.
043-436983.
BMW 318ibwj. '80, uitgeb.,
sportwielen. Heerenweg 83,
Heerlen, na 13.00 uur.
Te koop in nw.st. verk. BMW
518, nw. model, bwj. '83,
km.st. 111.000, div. ace,
uitgeb., Im-velgen, vr.pr.
’9.000,-. Tel. 045-319322.
Tek. BMW 316, bwj.'Bl, 15"
Alpina velgen, verlaagd,
zeer mooi. Tel. 045-228658.
Koopje! BMW 323 i, bwj. '80,
m. lichte schade aan motor-
kap en spatbord, div.
access., vr.pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-461266.

■ BMW 735 I, 5-versn. (hand-
geschakeld) 15-5-'B7, dia-
mantzwartmet., in nieuw-
staat, ’54.950,- mcl. BTW.
v.d. Akker BV, 040-541488.
BMW 530 I aut., 7-'BB, div.
opties, ’59.500,-, 113.000
km. v.d. Akker BV, 040-
-541488.
BMW 323i, bwj.'B3, zeer
veel extra's, '88 motor, ong.
60.000 km gelopen ,rekenig
aanwezig, ’ 19.250,-. Tel.
04490-26923.
BMW 316i, nw.mod., bwj.'BB
diamant zwart, 4-drs., z.
gunst.pr. Inruil bepreekbaar.
04490-23318.
Weg. aanschaf nw. auto te
k. zeer mooie BMW 316,
bwj. '85, kl. rood, als nieuw
orig. uitbouwset M-serie.,
04490-23203

Te k. BMW 323 i, bijz. mooi,
geh. uitgeb., pr.n.o.t.k. Tel.
045-424907.

Chevrolet
CHEVROLET Citation bwj
'80, pr. ’850,-. Tel. 045-
-215928.
Te koop Chevrolet BLAZER
bwj. '80. M. de Ruyterstr. 15,
Landgraaf.
Te k. Chevrolet MONZA,
bwj. '78, APK gek., motor.
100% in orde, 045-220890

Citroen
CITROËN CX 22 TRS
schuifd. 5-bak, '87; BK 1.9
TRD blauwmet. '87; BK 1.9
Diesel wit nw. mod. m.'B7.
Auto Limburg, Stem, Mau-
ritsweg 126, 04490-38474.
Te ruil tegen automatic
CITROËN GSA bwj. '83,
zeer mooi. Tel. 045-724303.
CITROËN GSA 81, APK,
goed onderh., ’1.600,-.
Tel. 045-229394.
Te koop CITROËN LNA,
bwj. '80, APK, klein en zui-
nig, ’1.700,-. 045-214169.
CITROËN DS 21 spec, bwj.
'73, zeer mooi, techn. goed.
Vr.prJ 6.200,-04490-78527
CITROËN GSA type X3, bwj
'80. Tel. 04759-2194.
Te k. Citroen MEHARI '74
APK gek. met res. onderd
(voor liefh.), elke keur. toe-
gest., ’ 2.000,-. Oude Rijks-
weg Zd. 6, Susteren.
CITROËN BK 14 RE, 6-'BB.
LPG, rood, 58.000 km.
’15.950,-. 04906-1387.
Te k. CITROËN GSA bwj.
'81, zeer mooi, ’1.550,-.
Pastorijstr. 12, Nuth.
CITROËN BK Palmares, jan
'89, 18.000km. wit, nieuw, 6
mnd. voll. gar. Autobedrijl
van Leeuwen, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
May CRUTZEN biedt aan:
Citroen BK 16 V rood schuif-
dak '88; Citroen KM blanco
kenteken met schade; BK
19 GTI zwart'B9; BK 19 GTI
schuifdak roodmet. '89; BK
TRD turbo schuifdak blauw
'89; BK 19 TRS schuifdak
wit '89; BK 19 TRS wit '88;
BK Break blauwmet. diesel
'87; BK 14 RE zwart '88; BK
turbo Break blauw '89; BK
diesel automaat schuifdak
zilver '87; BK 14 E zilver '85;
AX 5-drs. 11 RE '89; Visa
special blauw '88; Cl5Fa-
miale wit '89; GSA rood '82;
CX 20 RE wit '86. Hunstraat
33 Übachsberg 045-752121
CITROËN CX 2.0 RE, 1986
wit, stuurbekr. 80.000 km

’ 11.950,-. 04906-1387.
CITROEN BK 14 RE 5-bak
nw. mod. '87, i.st.v.nw.
zeldz. m., 1e eig., ’9.950,-!
pas gekeurd. 043-254462.

Daihatsu
Te k. Daihatsu CHARMANT
bwj. '88, kl. grijsmet., km.st.
pim. 25.000, ’ 15.500,-,i.st.
v.nw. Tel. 04490-10022.

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,-
-iLuxe vloermatten ’ 120,-

-; TOTAAL ’ 860,-
-voor één

Tientje
; Fiat Klankstad
i Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Wij hebben de Fiat 500 die u zoekt.
"Seconda - Mano"

| Tel. 043-640425. Fax 043-640478.

Fiat
Regata 85 Super '87

Regata 100 Super '84
Ritmo 70_CL '87

I Panda 45 CL '86
I Auto Limburg Stem Maurits-

" weg 126. 04490-38474.

■ Fiat MIRAFIORIE 131, 1979; APK, ’950,-. Kissel 46 A,
Heerlen.
Fiat UNO 55 S '84 wit, get.

j glas, weg. aanschaf nieuwe
I wagen, pr. ’5.900,-. Tel.. 045-412801.
■ Te k. leuke Fiat PANDA 45,

type Prima, mcl. radio,
sportvlgn., spoiler enz., kl.
zwart, bwj. '83, vr.pr.
’3.750,-. Smaragdstr. 30,

7 Muchemig, Heerlen na
■ 12.00 uur.

Te k. Fiat PANDA 34, bor-
deauxrood, bwj. juni '84,. 64.000 km., in nw.st., pr.
’4.900,-. 045-311301.
Te koop FIAT 127, rood, bwj. '81, pr. ’750,-. Tel. 045-

I 411051.

: Fiat PANDA 45, bwj. '83,

’ 4.250,-. Valkenburgerweg

' 44, Voerendaal.
!Te k. FIAT Xl 9Bertone,

geh. gerest., vr.pr. ’ 5.250,-

-' Haarlemstr. 14, Heerlen.
'. Te k. Fiat PANDA 1000 S,, bwj.'BB, getint glas, 5-gang.

Vr.pr. ’ 8.750,-045-316419
Te k. Fiat UNO 75, le, bwj., '87, vr.pr. ’14.000,-, tel.

i 045-271544.
Fiat MIRIFIORI 1979, zeer. goede staat ’ 950,-. Kissel, 46a, Heerlen, tel. 723142.

' Tek. Fiat TIPO 1.4 nov. '88,
blauwmet., km.st. 19.000 i.z.
g.st. 04490-17167.

', Fiat CROMA turbo diesel, in
perf. staat, '87, event. mr.
mog. ’19.500,-. Tel.
04750-22697.
Te k. Fiat PANDA, 3-drs,
einde '85, zeer mooie auto,
’5.750,-. 04490-39127.

Fiat PANDA, '85, topcond
iedere keuring toegest

’ 5.800,-. Tel. 045-453591.
Fiat UNO 60 S, 5-drs. nov
'87, 33.000 km. blauwmet
als nw. voll. gar. Autobedrij
van Leeuwen, Strijthagen-
weg 129, Kerkrade. Tel
045-453355.

Ford

Ford
Scorpio 2.0 GL LPG '86
Siërra 2.0 CL Sedan '88
Siërra 2.0 CL Combi '87
Siërra 1.8 CL 3-drs. '87

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

Orion 1.6 CL zwart '88
Escort 1.4 CL wit '86
Escort 1300 Laser '84
Escort 1600 Bravo '83

Taunus 1600 Combi '82
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
04490-38474

Te k. Ford ESCORT 1300 L,
juli '85, 60.000 km. Pr.n.o.t.k
Schutterstr. 41, Brunssum.
Te koop Ford FIESTA bwj.
'78, APK3-'9l, na 16.30 uur
045-726074, V.d. Scheurstr.
22, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1.6 L,
bwj.'B2, pim. 78.000 km.,
sunr., trekh., alarm,
’7.250,-. Delftstr. 6, Heer-
len 045-725636
Ford FIESTA 1,1 L, bwj.'B4,
met.lak, fijne auto, ’ 7.450,-
Tel. 04490-23830.
Te k. prachtige Ford SIËR-
RA 1.6 GL, blauwmet. 5-drs.
bwj. '84, ’9.250,-. Bern-
hardstr. 12 Munstergeleen.
Te k. Ford FIESTA bwj.79,
APK dec'9o, ’1.850,-. Tel.
045-227673 na 17 uur.
Ford TAUNUS 1.6L, bwj.'Bo
APK, vr.pr. ’1.900,-, 4-drs.
Demstr.26, Hoensbroek
Te k. Ford FIESTA, bwj.'77,
i.z.g.st., APK 12-'9O, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-224760

Ford TAUNUS 16 L, bwj. '80
APK tot '91, met sunroof en
trekhaak, i.g.st., pr.n.o.t.k.

" Tel. 045-443959.
Te k. Ford ESCORT 1.3, s-
gang, 5-drs., sunroof, bwj.
'81, te bevr. Rozestr. 198.
Tel. 045-231375

I Te k. voor liefhebber prach-
tige Ford GRANADA 2.3,
geh. uitgeb., veel extra's,
mcl. trekh., kl. blauwmet.,
APK 3-'9l, zien is kopen.
Vr.pr. ’ 4.750,-. Ernst Casi-
mirstr. 2, Kakert Landgraaf.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '80
APK 1-2-91, ’1.500,-; Co-
ni schokbrekers voor Ford
Siërra bestel. 045-215433.
Ford TAUNUS bwj. '80, LPG
4-drs., trekhaak, APK 4-'9l.
Tel. 045-241041
Witte FORD Siërra 1.6 1983
APK-gek., nw. banden, vr.
pr. ’6.900,-. Tel. 045-
-212421.
Te k. Ford FIESTA bwj. nov.
'80, i.z.g.st. pr. ’3.150,-
-met nwe banden. Tel. 045-
-424208.
Ford ESCORT D 1600 bwj.
'85, inruil mogel. Tel. 04490-
-23085.
Te koop Ford ESCORT KR
3i, bwj. '83, kl. wit en uitgeb.
Pr. ’9.000,-, tel. 045-
-257740.
Te koop Ford ESCORT KR

' 3i, bwj. '83, kl. wit en uitgeb.
Pr. ’9.000,-, tel. 045--; 257740.
Ford Escort 1.3 L bwj. bijna

' '85, 45.000 km, boekjes
1 aanw. HAGELNIEUWE auto

’8.750,-. 04406-14307.

' Ford ESCORT, bwj. '88, kl.
wit, geh. uitgeb., met veel
extra's. Evt. mr. mog. Tel.
045-210587, Hoofdstr. 112,

1 Hoensbroek.
!Te k. Ford FIESTA 1100,

bwj.'Bl, gek. tot '91, tel.
04490-24341.
SIËRRA 1.8 L Laser, nw.
mod. '88, LPG, kl. wit, centr.
slot, elke keur. toegest.
’14.750,-, 04490-14427.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686 na
13.00 uur.
Ford ESCORT 1.6, bwj. '82,
70.000 km, sunroof (lek),
’5.000,-. 045-321677.
Ford TAUNUS '78, 2 Itr., 6-
cyl., APK febr. '91, ’ 1.250,-
Tel. 045-314373.
Ford ESCORT Laser 1.3 M
'83, APK sunr., z. mooi

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Ford ESCORT 1.6 GL'B6, in
nw.st. ’11.250,- div. ex-

' tra's. Te bevr. 045-455778.
Te k. Ford ESCORT 1400,

" bwj. '86. Tel. 045-314096.
'. Te k. Ford TAUNUS 1600, bwj. '79, pr. ’ 850,-. Tel. 045

-459629.

' Te koop Ford TAUNUS 2 li-
ter, 6 cyl., APK 11-'9O. Te: bevr. 045-727339.
Ford ESCORT GL, '78,
rood, APK, ’1.100,-. 045-
-726967
Ford SIËRRA 2.0 Laser, 9-
86, blauw, LPG, 5-drs.
82.000 km. ’ 13.950,-.
04906-1387.
Te koop Ford FIESTA zeer
mooi, zwart, sunroof, pr.
’1.950,-. Tel. 045-256115.
Te k. Ford TAUNUS 2.0
Ghia, bwj. '77, t.e.a.b. Tulp-
str. 50, Heerlen. Tel. 045-
-215303.
Te koop Ford ESCORT GL
bwj. '79, APK tot 4-4-'9l,
zeer mooi, ’ 950,-. Te bevr.
045-256561.
FORD Escort 1600 CL, Bra-
vo, 5-drs. kl. wit, bwj. 1988,
vr.pr. ’17.500,-. mr. mog.
043-436920.

FORD Siërra 1600 CL, 4-
drs. sedan, bwj. 1988, kl.
grysmet. pr.n.o.t.k. mr. mog
043-436920.
FORD Escort 1100 Lasei
'84; Ford Fiesta 13 S '80
Ford Fiesta 1100 '80. Kisse.
42, Heerlen.
Ford FIESTA bwj. '82, '83
va. ’ 4.000,- 3 mnd. garan-
tie. Autobedr. W. Schoffelen
04404-1317.
Te k. Ford Fiesta, bwj. '80,
mr. mog. pr. ’ 2.800,-. Tel.
045-419260.
Te koop Ford SIËRRA 2.C
Ghia, LPG, model '85, t.e.a.
b. Tel. 04490-81097.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
bwj. '78, met reserveonderd.
v. pr. ’ 500,-. 045-323295.
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.
Tek. Ford ESCORT 1600 L,
bwj. '84, Ford Fiesta, bwj.
'85, mr. mog., 045-321553.
Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '82, volledig uitgeb. a-
larm, verl. en stereoinst. pr.

’ 8.500,-. St. Josephstr. 40,
Sittard, 04490-13948.

Honda
Te k. van part. goed onderh.
HONDA Prelude '80, gebr.
wit, electr. schuifdak, nw.
banden, techn. 100 %, pr.
’3.150,-. Tel. 04499-3010.
Honda CIVIC, dec'Bo, rood-
metallic, schade auto. Tel.
045-740552.
Automaat Honda CIVIC '81,
zilver, APK 3-'9l, zeer mooi!
vr.pr. ’ 2.850,-. 045-319328
Te k. Honda PRELUDE 18
EX, bwj. '85, i.z.g.st., vr.pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-313747
Te k. Honda ACCORD 1600
5-versn. bwj. '79, APK i.z.g.
st. pr ’ 1.250,- 045-452736
Tek. Honda CIVIC 1200, pr.
’1.150,-. Kunderkampstr.
10, Voerendaal, alleen za-
terdag^
Honda CIVIC 1.3, bwj.'Bo,
5-gang, APK 05-'9l, tel.
045-243007.
T.k. Honda PRELUDE EX,
model '84, grijsm. Allé ex-
tra's. APK'9I, i.z.g.st. Prijs

’ 9.750,-. Tel. 04490-40382
Tek. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Jeep
Te k. LADA Niva mcl. sunr.,
bullbar, sportv., APK-'9l, in
pr.st. ’ 2.750,-. 045-716526

Lada
Te k. Jeep LADA Niva 2121
bwj. '79, LPG, trekh., sun-
roof, nw. kopp. t.e.a.b. Dr,
kuyperstr. 22 Heerlen.

Lancia

Prisma 1.61E symbol '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

Lancia DELTA 1500, i.g.st
bwj. '82, pr. ’2.500,-. Tel
045-224816.

TANKENMETPRIJSVOORDEEL
AVIAmetbediening en extrazegels voor luxekado's

Automatisch betalen metuw bankpas.
Geopend van 7.00-22.30uur. Op zondag van 8.00-21.30uur.

LET OPDE SHOP-AANBIEDINGEN
Nu al 25 jaareenbegrip voorkwaliteiten service!

Mazda

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

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

LPG nw.st. '82; BMW 318i32.000 km '87; Fiat Panda 34
40.000 km '86; Fiat Uno 60 silveruitvoering '87; Mazda 92£

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

Als U de beste occasions zoekt
staan die bij:

Mazda A. Caubo
Langheckweg 2,

Kerkrade. Tel. 045-464646.
Industrieterrein Dentgenbach.

Mazda Te k- MAZDA RX 7< rood-
~„ Z aTT^,,„. ,„ , tyPe '88. Ze& m°"> met diV

626 2.0 GLX HB "12V" m'BB extra's, km.st. pim. 20.000.
626 2.0 GLX HB autom. '86, Tei 04493-4373626 2.0 GLX HB m.'B6, —: :

626 LX coupé '86, MAZDA 323 HB 1.5 nw.
626 LX HB '84, mod. '82, 5-bak, APK 4-'9l,

323 1.3LX HB '86, vr.pr. ’ 2.950,-. 045-322619
Auto Limburg MAZDA 626 Coupé, bwj.

M^.u^Woo9J?6' '83, pr. ’ 5.500,-, APK. Tel.04490-38474. 045-727071.
MAZDA 626 coupé LPG-
install., APK gek., mooie en MAZDA 323 1300, 3-drs. kl.
goede auto, bwj. '82 wit, bwj. 1985, plus APK, vr.
"f 2.750,-. 045-323178. pr. ’ 5.750,-..043-436920.

. Te k. van part. weg. verkrij-
gen bedrijfauto, MAZDA 626
GLX 1600, 90.000 km. bwj.
9-'B2, 1e eig. vr.pr.

; ’ 5.250,-. Tel. 04454-3309.
Te k. MAZDA 323 autom.,

j bwj. '79, APK t/m mrt '91, pr.
n.0.t.k.. 045-462346.

\ MAZDA 626 GLX 2.01, 5-drs. trekh. en rad/cas zeer mooie
i auto 04490-14560.

Mercedes
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. nov. '85, div. extra's,

i 045-217915. 'MERCEDES 190 D bwj. '85,
div. extra's, inruil mog.
04406-14603, zaterdag
04405-3453.
MERCEDES 280 bwj. '80,
1e eig, autom., met. Tel.
045-715371.
Te k. MERCEDES 300D,
aut. i.z.g.st., bwj. '85 m.
trekhaak, schuifdak, spec.
lak, get. ramen, st.bekr., pr.
n.o. t.k. Tel. 0949-2454/
2450.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '89, blauw-zwartmet.
centr. vergr. electr. schuifd.
I. met. vlgn. etc. nw.pr.
’68.000,- nu 20% onder
nw.pr. Inl.: 04490-21910 tot
18.00 u. 045-231488 privé.. Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, lichte schade, vr.pr.

’ 5.500,-, gesloten aan-
hangwagen, dub. as, vr.pr.
’3.500,-, tel. na 16 uur
043-217798.
Te k. MERCEDES 280 SE,
bwj. '80, i.z.g.st. kl. blauw,
plus veel extra's. Tel. 045-
-241592 of 244240.
MERCEDES 200 D bwj. '79,
APK '91, 2e eig. motor '85,
’5.750,-. 045-243730 b.g.
g. 04404-1317.
Te k. 190 D aug. '87, 35.000

I km, zwartmet., vele extra's,
vr.pr. ’ 43.500,-, nw.pr.

’ 72.000,-. Tel. 045-453742
Te k. MERCEDES 280 SE,
nw. type, bwj.'Bl, autom.,
km.st. 130.000, kl. comtoise,
sportwielen, trekh., schuifd.,
centr. vergr., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
zeer mooie auto, ’ 13.500,-.
Tel. 045-323178.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. '84, blauw, 83.000 km,
div. opties. Tel. 045-444841
Te koop MERCEDES Bus
207 Diesel, i.z.g.st. pr.

’ 3.850,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

MERCEDES 300 TD Station
bwj. '81, rood, geel kent.
140.000 km, schadevrij,
geh. overgespoten, aut. (nw
met DB-garantie), tempo-
maat, centr. vergr., get.glas,
radio/cass., trekh., niveaulift,
4 hfd.- en middenarmsleun.,
4 nwe. en 4 wint.banden, in
exclus. staat, ’ 19.950,-.
Met extertise-rapport. Tel.
045-451546.

MG
Te k. MG.B Cabr. bwj. '71,
voor restauratie. Tel. 045-
-271017.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi GALANT,
i.nw.st. bwj. '87, pr.
’13.500,-. Broekstraat 62,
Schinveld.
Te k. Mitsubishi LANCER
1.5 GLX, bwj. '88, vr.pr.

’ 19.000,-. Tel. 045-224492
Mitsubishi GALANT 2.3 GLX
turbo diesel '84, nw. mod.,
wit, APK 2-'9l, ’4.950,-.
Tel. 045-312232.
Mitsubishi LANCER 1.8 D,
nw. motor, dcc. '84

’8.500,-. I.z.g.st. 043-
-622454.
Te k. Mitsubishi CELESTE
2.0 GT coupé, type '81,
bruinm. APK '91, radio/cass.
I.z.g.st. ’ 2.750,-. Koopje!
Piet Heinstr. 22, Geleen.
Mitsubishi GALANT T. Die-
sel '81, APK tot 26-1-'9l en
trekh. I.z.g.st. Vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 04493-1353.
Mitsubischi GALANT 1600
stationcar, 4-'B3, 65.000 km
wit, ’5.500,-. 04906-1387..
Mitsubishi GALANT GL tur-
bo diesel, 8-'B6, met.blauw,
86.000 km. ’11.950,-.
04906-1387.
Te k. MITSUBISHI Celeste
bwj. '80, lm. velgen, APK
april '91, ’2.150,-. Tel.
04493-1995.
Te koop Mitsubishi COLT
GL bwj. '79, vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-258415.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 EL, bwj. okt. '84. Tel.
04499-1214.

Morris
MINI bestel Estate, APK 12-
-'9O, nw. banden en sportvlg.
bwj. '77, vr.pr. ’ 1.250,-. Tel
04406-12690.
Te k. MINI May-fair, bwj. '87
kl. rood, Parallelweg 253,
tel. 045-718416.

Nissan/Datsun

Te koop Liefhebber auto
DATSUN 280 ZX, 2 en 2 inj., zeer sportief, bwj. '80,

vr.Dr. f7.500.-. Tel. 04454-5086. na 18.00 uur.
Door bank teruggenomen
NISSAN Micra '87, 2-drs., in
nw.st., kan cv. gefin. worden
Inform. 045-717666.
NISSAN Sunny SGX bwj.
'87 Sedan, met stuurbekr.

\ ’14.500,-. 08851-17337.
' Datsun CHERRY, '82, GL

1.3, 80.000 km. Tel. 04407-
-1852.
Te koop Datsun CHERRY,
okt. '80, APK jan. '91, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 04490-17170
BLUEBIRD 1800 Sedan,
bwj. '81, pr. ’3.000,-. Tel.
045-322762.
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs, ’31.000,-. Tel.
045-318154.

Weg. sterfgeval te k. Nissan
SUNNY 1700 D HB bwj. '83
De Ruytérweg 29 Geleen
Nissan BLUEBIRD eind '81,
LPG, APK 3-'9l, i.z.g.st.,
’3.250,-. Tel. 04752-4439.
Nissan SUNNY diesel 1.7
SLX, bwj. '88, 65.000 km,
wit, ’ 20.000,-. 04457-2581
Nissan SUNNY Coupé 1.6
SLX kl. zwart, bwj. 9-'BB,
33.000 km, pr. ’19.500,-.
Tel. 045-722821.
Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Datsun CHERRY bwj.
'81, met APK, z.g.a.nw. Tel.
045-251485.

Opel

Kadett rijders opgelet!
Wij zijn opzoek naar uw auto

Kom nu langs, voor een fantastische aanbieding.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

voor nieuw of gebruikt

MmUmCjJimfÏÏfj
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Opel Senator
3.0 i, '88,

" Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard.
i Tel. 04490-16565.

Opel

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

Ascona 1.8 inj. 5-bak '85, Ascona 1.6 GLD'BS
Ascona 1.6 S autom. '83
Kadett 1.6 D Combi '86
Kadert 1.2 LS HB '86; Kadett 1.6 LS D '85
Kadett 1.2SHB '84

Corsa 1.3 S Luxus '83
Auto Limburg Stem

Mauritsweg 126
Tel. 04490-38474.

Te k. Opel ASCONA 16S
bwj. 78; Opel Ascona 16S
bwj. 76. Tel. 045-319726.
Te k. Opel KADETT coupé
met APK, i.z.g.st., bwj. 75,
puntgaaf en vele extra's, vt1.
pr. ’1.250,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.

_^

Te k. Opel KADETT GLS
12S, 5-drs., mert.blauw,
dec.'B4. div.extra's,

’ 7.350,-. 04752-4826.
Opel COMMODORE 2.5 S,
LPG, 1979, APK 2-'9l,

’ 1.950,-. Kissel 46 A,
Heerlen
Te koop Opel MANTA, sept.
78 i.g.st. M.L. Kingstr. 3,
Puth. Tel. 04493-4004. >

Te k. Opel KADETT E 1.6 D
VAN, bwj.'Bs, pr. ’6.750,-.
Tel. 045-721398

Te k. Opel KADETT coupé
1.2, APK tot 8-3-'9l, nw.
uitl., remmen en schokdem-
pers. Laurierstr. 167,
Heerlen-Passart.
Te koop OPEL Ascona Ber-
lina-uitv. bwj. 79, i.z.g.st. m.
APK-keur. pr. ’2.450,-. H.
v.Veldekestr. 36, Sittard.
04490-28225.
Te k. Opel ASCONA bwj.7B
kl. vuurrood, APK 9-'9O, nw.
st., t-e.a.b. 045-442413
Opel REKORD 2.0Sschuif-
d. 4-drs. met sportwln., APK
'91, t. '81, als nieuw, zo mooi
’2.950,-. 045-323178.
Opel MANTA 16S automa-
tic, schuifd., bwj. 77, APK-
gek„ ’ 1.250,-045-323178.
Opel KADETT 12S bwj. '81,
APK '91, ’2.350,-, leuke
auto. Tel. 045-323178.
Te koop KADETT, i.z.g.st.,bwj. 78, LPG, ’1.250,-.
Tel. 045-424167.
Te koop Opel MANTA 2.0 S,
78, LPG, sunroof, radio-
cass., spoiler, pr.n.o.t.k. Tel.
045-442738.
Te k. Opel KADETT 1.6 D
van Iste eig., bwj. '85, div.
extra's, km.st. 120.000, kl.
wit, vr.pr. ’ 12.950,-. Tel.
04490-23649.
Opel Kadett CARAVAN 1.8
S GL, bwj. '88, km.st.
19.000, pr. ’25.500,-. Tel.
045-259104.
Stationcar Opel KADETT 12
S '80, rood, APK 3-'9l, vr.pr
’2.650,-. 045-322619.

Stationcar Opel KADETT 12
S Berlina '83, 5-drs., wit,
APK 4-'9l, ’4.950,-. Tel.
045-319328.
MANTA-A 2.0 inj. in abs.
nw.st. Inr. mog. Potgieters-
str. 47, Molenberg-Heerlen.
Opel KADETT bwj. '79, gaaf
en goed, APK 28-05-'9l,
pim. ’ 1.350,-. 045-323796.
KADETT 1.6 SR bwj.'B3, i.z.
g.st. 045-244142.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back, type 1.8 i, rood, 1987,
div. extra's, als nieuw, km.st.
pim. 30.000. 04493-4373.
Te koop Opel KADETT i.g.
st. bwj. '79, APK t/m 26-3-
-'9l. 045-322292/318788.
Opel REKORD 2.0, LPG,
bwj. '84, APK. Tel. 045-
-210844.
Te k. Opel ASCONA 1.8 S,
van okt. '87, i.z.g.st. weinig
gebr. en als nw. extra's: orig.
schuifkanteldak en centr.
vergrend. vr.pr. ’16.500,-.
Tel. 045-714157.
OPEL Kadett stationcar 1.6
diesel, '87, bl.met., 1e eigen.
77.000 km, verk. Abs nw.st.,

’ 13.750,-. Tel. 045-427827
Weg. omst. te k. Opel COR-
SA 1.3ibwj. '88, 5-drs. pr.
’14.800,-, Caumerstr. 117,
Kerkrade-W. 045-422253.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '83, trekh. 120.000
km, 5-drs.,rood 04455-1829
KADETT 13 SGT'BS, 5-bak
veel extra's, kl. wit. I.z.g.st.

’ 10.750,-, 04490-80867.
Te k. mooie Opel MANTA
2.0 GTE, bwj. '81, 3-drs.
gekeurd, sportw. uitb. set, in
prima staat, vr.pr. ’ 3.950,-.
Tel. 045-720200.
Te k. Opel KADETT 1.2 S
1987, kl. roodm., 5-drs., s-
gang. Div. extra's, km.
41.000, i.st.v.nw. Koopje!
Middenveld 12, Urmond.
Opel ASCONA, bwj. '79,
APK tot 5-'9O, 4 nw. banden
’1.500,-. 045-314373.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back 1600 S, bwj. '82, met
schuifdak APK gek. 30-11
'90. Tel. 04490-14310.
Te k. ASCONA bwj. '84, i.z.
g.st., veel extra's, te bevr.
Zonstraat 290, Kerkrade.
Te koop Opel KADETT bwj.
okt. '81, APK 9-'9O,
’1.200,-, 100%./ Tel. 045-
-419749.
Weg. omst. te k. Opel KA-
DETT 13S (van oud. dame),
bwj. 11-'B4, autom., w. gel.,
045-417775
Opel ASCONA 2.0 D, '80, 5
nw. band., trekh., 97.000
echte km., APK, ’2.250,-.
045-726967
Te k. Opel REKORD 2 I. S
bwj.'B4, 5-bak, APK '91,
groenmet., i.pr.st., 1e eig.,
vr.pr. ’ 7.950,-. Bosscher-
weg 211, Maastricht, na
17.00 uur.
Opel CORSA 1.25, kl. zwart
bwj. april '86. Tel. 04750-
-10375.
Te koop KADETT 1600 GT
HB, 5-drs., '86, wit, LPG en
div. extra's. Tel. 04492-
-1700/04409-1882.
Te k. Opel MANTA GT 18S
HB, '88, Monaco-blauw, mr.
Passat Variant mogelijk. Tel.
043-470027.
Opel KADETT diesel, sta-
tioncar, 6-'B7, grys kent. wit,
81.000 km. ’11.950,-.
04906-1387.
Opel ASCONA 1.6 CD, 5-
87, blauw, 5-bak, stuurbekr.
57.000 km. ’15.950,-.
04906-1387.
Opel REKORD 2 LS 1981,
prima staat ’ 2.750,-. Kissel
46a, Heerlen, tel. 723142.
Opel COMMODORE 2.5 S,
1979 LPG ’2.750,-, Kissel
46a, Heerlen, tel. 723142.
Opel REKORD 2.0 E, 1979
’2.750,-, Kissel 46a, Heer-
len, tel. 723142.
Te koop Opel KADETT bwj.
'76, APK. Tel. 045-315779.
Opel KADETT Diesel '83, pr.
’5.800,-. Tel. 045-321183.
Te koop Opel ASCONA 16
S bwj. '77, APK 1-4-'9l, pr.
’750,-. Tel. 045-351686.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
4-drs., bwj. '80, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 04492-4828.
Opel KADETT LS, bwj.'B6,
pr.n.o.t.k. Tel. 04704-3392
Te k. Opel ASCONA 1.65,
bwj. '82 i.z.g.st. kl. groenmet
pr. ’4.900,-. 04405-1413.
Opel KADETT stationcar,
nieuw model, bwj.'Bo. Dr.
Schaepmanstr. 12, Bruns-
sum, tel. 045-255304.
SPOTGOEDKOOP Opel
Corsa 1.3 GL, 4-drs., bwj.
'87, LPG, tel. 0.45-316940.
Opel ASCONA 1.9 bwj. nov.
'80, vr.pr. ’2.600,-. Hee-
renweg 83, Heerlen.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.
'83, zeer mooi. Kissel 42,
Heerlen.
Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'83, echt zeldzaam mooi.

’ 6.350,-. Tel. 04406-14186
Opel KADETT D 1.25, bwj.
'80, '83, APK '91, va.
’2.900,- m. gar. Autobedr.
W. Schoffelen, 04404-1317.
Opel MANTA 2.0 S, bwj. '80,
RDW-gek., orig. uitb., 3
mnd. gar., ’3.500,-. Auto-
bedr. W. Schoffelen, 04404-
-1317.

Ren

Renault 1
okt. '87, meer dan

Tel. 045-
Renault4 F 6BESTEL 1985

’ 2.750,-, Kissel 46a, Heer-
len, tel. 723142.
T.k. RENAULT 5 GTL bwj.
'81, APK 11-'9O, ’l5OO,-
Op de Kamp 7 Nuth
RENAULT 5 TL bwj. '81,
APK, ’ 1250,-: Tel.
045-713883.

Te k. Opel KADETT lijl
mod., eind '85, 52.000Kfli.z.g.st. 045-259793.
STATIONCAR Opel
12S, 5-drs., bwj.'Bo, Affll
vr.pr. ’3.250,-, tel.
323576.
Opel KADETT, bwj.TTH
pr. ’ 1.450,-, Burg Slanflstr. 54, Hoensbroek.
Tek. Opel CORSA 12 Sjl
3-drs., kl. zwart, nw. "Hl
'87, zeldz. m., auto is f
splinternw., pas gekejll
’9.950,-, ml. 043-25446;
Opel COMMODORE 2-:
'81 APK, i.z.g.st.,
f 2.950,-. Zandkuilenstr
Hoensbroek.
Opel KADETT t.'Bo, v
’2.550,-. Kasteelln.
Meezenbroek-Heerlen^
Opel REKORD 2.0
bwj.lo-'B5, zeer mooi, LJIcentr. vergr., electr. spis
enz. ’ 11.250,-. Tel. 04*
28336
Mooie MANTA GTE, 3'
1979, sportwiel., Pio'Sß
sunr. ’ 3450,-. 043-47^
KADETT 18S bwj.
eend, bwj. '81. Tel.
416607.
Te k. Opel KADETT staJiHcar, bwj.'7B, techn. IÜ

’ 1.500,-. 045-219733
Te k. Opel SENATOR l\bwj. '79, aircond., sun"jM
pullman-bekl., sportv.

’ 2.750,-. SchaesbeWp]
weg 172, Heerlen. __Jm
Te k. Opel KADETT GLsfl
drs. kl. bruinmetal. bwj-
veel extra's. Julianastr-
Hoensbroek. ___-^(
Te k. Opel MANTA, geH-lH
geb. APK '91, bwj. '77
045-411479. --fl
Te k. Opel KADETT HB:
'80, pr. ’ 2.200,-. Tel.
617521. —Te k. Opel BLITZ bwj-fl
inrichting open wa
techn. in orde, pr. ’ 1-S"IH
Tel. 045-212714. ->H

/ TOP
OCCASIOW

Een gebruikte auto kope
met 1 jaar
garantie!

045-72420fl
RFNAUII —\ Al 15|AAR 'auU

Het pleiitr ran persoonlijke i*fi

Beersdalweg

Peugeot
Te k. PEUGEOT 205
bwj. 9-'B7, met veel acOOT
vr.pr.’ 15.000,-. Tel. 04">«
4464
T.k. d.blauwe PEUG^J205 junior, 3'/2 jr. oud, W'M
39.000, i.z.g.st., ’ll.9 5
Tel, na 18 u. 045-22835^JJ
PEUGEOT 504 2.0 Tl, 'fJÊ
z.g.st., APK 1-91. ’ 1-^«
04490-81093, na 19.005;1
Te k. PEUGEOT 205 XL.
g.st. bwj. '87, div. eX-i*
pr.n.o.t.k. V.W. Poelmaf
13, Heerlen. 045-42473g>|M
Te k. PEUGEOT 309 G
136 PK, eltfr.ramen/sch-SB
centr.vergr., bwj. 31-5 JHVr.pr. ’25.000,-, tel. °11
464535. -Hl
PEUGEOT 405 1.9 GL
(nieuw ’35.000,-) te
53.000 km, vr.pr. ’ 25.00u
Tel. 045-425935. -^im
Te k. PEUGEOT 604 2|
automaat, bwj. 1980. vf-ai
’1.250,-. Tel. 04490-1 5*b.g.g. 045-241435. _^AW
Te koop PEUGEOT 6(
GTD Turbo Diesel 5-spe^
veel ace, i.z.g.st. APK a
'90, bwj. 10-'B3, "'.kt
’3.250,-. Tel. 04498-54^1
PEUGEOT 505 GR, 7-£LPG, 115.000 km. ’ 5.95U
04906-1387. _^
PEUGEOT 205 1.1 H*L
bwj okt. '87, nw. model. ■%
st. 34.000, als nw. AN V"
keur, toegest. 045-2284gg|
Te k. PEUGEOT 205 <1
Sedan 1100, bwj.'Bs, i-Z-9"
Tel. 045-422089

Pontiac ;

Pontiac FIRERBIRD
plaatwerk slecht ’2.50"":
04406-13096.
Te k. Pontiac SUNO|Pfi
1979, 2-2 seaterm. trek^-j,:
cyl. aut., zilv.grijs, ’ 1-9" 'Tel. 04490-71151.

Porsche
PORSCHE 924, 944 l°°ï
zeer apart, paarlemoe^,;
get.glas, 5-bak, spo&V
Auto Limburg, Stem, W
ritsweg 126, 04490-3847^,
Te koop PORSCHE 924. jf'
disch-rood, ’ 10.250,-- r
Beatrixstr. 64, BrunssufÜ>^
Te k. PORSCHE 911 Ta't*
bwj.'74, kl. wit, R.D.W. 9e,,
vr.pr. ’27.500,-. In P' s
04492-3582. ,^-jj
PORSCHE 911 SC \
Coupé, 3-'B2, zinngrijsm^'
d.blauw leer, schuifdak.
Fuchs enz. v.d. Akker D

040-541488.

ault

1 GTL wit
mooi, loopt 1 op 16.
242001. --r-^
RENAULT 4 GTL, bwj- *$
82, APKS-'9l, nwe. kopH j
ling-remmen-banden-uit' f ,|
laat, in showroomcond-. f

’ 1.950,-. Tel. 045-4444g>|
Te k. RENAULT 4, bwj.'B '|

’ 1.850,-. Tel. 045-^ljl>!
Voor Piccolo's
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Ongebonden
srvnr^nselijke behoefte zorgde
SUco^ de auto een gigantisch
het mfnJf ,g,f.worden. „De auto is
Wih -^ del bIJ uitstek om ermee in
foioT?.- te bewegen. Elke beslis-aiita? Je neemt, kan je meteenpoeren. Je bent niet gebonden

'i een dienstregeling, je hoeftover te stappen en je kunt/°Ppen waar je wilt. Het open-
War vervoer biedt dat niet. Dat
Èi, ude auto een groot psycholo-
Cch.voordeel, waar de prijs van[51. rijden niet tegen opweegt."2 vervolgt: „Daarbij komt dat de
Wil Z6,.11 pers°onlijk bezit is, ter-iji detrein van iemandanders is,C territorium van een vreemde
2im t^e alleen maar even te gast
Jn'Hoe modern, snel en luxueus

een trein ook is, de reiziger is er
slechts toeschouwer. Maar met de
auto met zijn geraffineerde tech-
niek heeft de automobilist de
technische vooruitgang in eigen
hand. En de auto biedt hem een
sterke tweede huid, die be-
schermt tegen weer en wind."

Verliezen
Diekstra stelt dat het openbaar
vervoer de strijd tegen de auto al-
tijd zal verliezen, zolang de men-
sen zich in de bus, tram of trein
niet hetzelfde kunnen gedragen
als in de auto. „Als jenu besluit er-
gens heen te reizen, moet je ook
weg kunnen. Met de auto is dat
mogelijk. Met het openbaar ver-
voer niet. Alleen als je snel en
dichtbij je deur kan opstappen, is
het openbaar vervoer een concur-
rent van de auto."
Hij concludeert dat slechts weinig
mensen de auto zullen weg doen
vanwege de steeds hogere kosten.
Hij verwijst naar Oost-Europa,
waar auto's zo duur en moeilijk
verkrijgbaar zijn dat wel een jaar
of tien sparenen wachten noodza-
kelijk is. „Het openbaar vervoer is
daar heel goedkoop, maar de
mensen willen toch in die auto
duiken, al kost het een geweldige
hap van hun inkomen. Het vrij-
heidsgevoel overwint."En wat be-
tekenen kosten, zegt Diekstra, als
veelal een behoorlijk deel kan
worden gedeclareerd. „En zo niet,
dan weten ze meestal wel het een
en ander te vinden om de getrof-
fen maatregelen te ontduiken. Dat
zie je toch ook gebeuren als de be-
lastingdruk groter wordt: er ont-
staat een zwart circuit."
Hij gelooft dat het niet moeilijk is
om bijvoorbeeld de electronischetolheffing te verstoren. „Daar isgemakkelijk iets voor te maken"zegt Diekstra, „zoals je nu al meteen apparaatjeradarcontroles van

de politie voortijdig kunt signale-
ren. En wie kan bewijzen dat jij
degenewas die detolheffing in de
war bracht?"
De overheid gaat er volgens de
Leidse hoogleraarmet de nu voor-
gestelde maatregelen ten onrech-
te van uit dat de mensen rationeel
reageren. „Maar zo werkt het niet.
En zeker niet bij deauto. Dit soort
strafmaatregelen zullen het regu-
leren van de samenleving alleen
maar bemoeilijken. Het bevordert
een onwenselijkeverkeerssituatie
met zwart rijden, hard rijden, on-
gelukken en opstoppingen."

"De automobisten verkiezen nog steeds defile boven hetopenbaar vervoer. De nieuwste maat-
regelen van deoverheid zullen naar de mening van hoogleraar psychologie prof. Diekstra daarnauwelijks verandering in brengen.

Begrenzing
De psycholoog vindt dat de amb-
tenaren het 'economisch denken'
moeten laten varen. „De mensen
willen voor de auto betalen en er
zelfs ook mee in de file staan. Al-
les is beter dan in het keurslijf van
het openbaar vervoer. Ook in de
file kunnen ze de zaak min of
meer zelf beheersen: je hebt een
radio, je kunt de krant lezen, tele-
foneren of andere dingen doen

om je ergenis af te leiden. In een
kale bus heb je niets. En bij slecht
weer is het er helemaal onaange-
naam."

Ook als het parkeren in de bin-
nensteden verboden wordt, blij-
ven de mensen toch gebruik ma-
ken van de auto, denkt Diekstra.

„De mensen vinden dat ze geen al-
ternatief hebben. Ze wachten lie-
ver totdat er een plaatsje in een
parkeergarage vrij komt dan met
de bus te gaan. Ze geloven dat het
openbaar vervoer hen altijd nog
meer tijd kost. Zeker in vreemde
steden, waar niemand jekan ver-
tellen hoe het werkt, omdat de
aanwijzingen onvoldoende zijn."

Het beste middel om de auto te
bestrijden is een fijnmazig net-
werk van openbaar vervoer, waar-
in bussen, trams, treinen en taxi's
in hoge frequentie opereren.

Voordat zoiets in ons land bestaat,
is het jaar 2000 al weer lang gepas-
seerd. Wat nu?

De hoogleraar: .Filosoferend
denk ik dat de snelheid van de
auto moet worden begrensd. Dan
gaat er al een stuk 10l van af. De
mensen hebben nu de beschik-
king over zon technisch schitte-
rend apparaat dat een groot ver-
mogen kan leveren, maar dat mo-
genze niet gebruiken. Dat doen ze
natuurlijk toch. De autofabrikan-
ten moeten daarom gedwongen
worden om de auto's zo af te leve-
ren dat ze niet harder kunnen dan
80 of 100kilometer."

Alternatieven
Diekstra vermoedt dat door het
begrenzen van de snelheid de al-
ternatieven voor de auto aantrek-
kelijker worden, omdat de men-
sen minder zelf kunnen regelen.
Ook zal door de lagere snelheid
het aantal ongevallen en files ver-
minderen en Diekstra verwacht
dat het gedrag in het verkeer so-
cialer wordt.

weert schenk

Traditie
D66 kampt ook in de verschillen-
de gemeenten met een gebrek
aan bestuurstraditie. In heel veel
plaatsen heeft de partij nog nooit
deelgenomen aan het bestuur en
slechts met heel kleine fracties in
de raad mogen meepraten. Als
dan ineens vele tientallen Demo-
craten bestuursverantwoorde-
ljjkheid moeten gaan dragen, is
dan heel erg wennen, niet in het
minst voor D66 zelf.

De vraag is echter of gebrek aan
ervaring in het bestuur een reden
mag zijn voor andere partijen om
D66 dan maar uit het college te
houden. Het wordt weliswaar
niet hardop gezegd, maar in Rot-
terdam is het gebrek aan kwali-
teit van de D66-raadsleden, re-
denvoor de PvdA om niet te wil-
len samenwerken met de Demo-
eraten. D aarmee gaat de Rotter-
damse PvdA echt te ver. Zo
werkt de democratie nu eenmaal
niet. D66 was in Rotterdam, net
als overal elders, de grote win-
naar van de verkiezingen. De
fractie kreeg daardoor een om-
vang, waardoor de overige partij-
en niet om besprekingen over de

collegevorming met D66 heen
konden.
In de democratie bepaalt de kie-
zer wie er in de vertegenwoordi-
gende organen terecht komt. De
kandidaat-vertegenwoordigers
van de ene partij hoeven niet
vooraf bij concurrerende partij-
en examen af te leggen in be-
stuurskunst en -kennis. Als een
zuivere uitvoering van de demo-
cratie met zich brengt dat oner-
varen bestuurders tot het ambt
van wethouder worden geroe-
pen, dient die consequentie aan-
vaard te worden.
Maar dat betekent aan de andere
kant weer niet dat de grote winst
van D66, automatisch moet lei-

den tot deelname aan het ge-
meentebestuur. Zo werkt de de-
mocratie ook weer niet. De meer-
derheid van de gemeenteraad be-
paalt hoe het nieuwe collegevan
B en W er komt uit te zien. En
niet het feit dat D66 de grote win-
naar was, maar programmati-
sche onderhandelingen bepalen
de uiteindelijke uitkomst van de
stemming op 1 mei aanstaande,
wanneer de colleges worden ge-
kozen.

binnen/buitenland
Prof. Diekstra: duurder autorijden lost niets op

Automobilist heeft veel
geld over voor vrijheid

Van onze correspondent

tlist i
AAG ~~ Elke economische maatregel om de automobi-

&en n oDenbaar vervoer te krijgen, is gedoemd te misluk-
iline dUrft hi'' vergif °P in te nemen. Electronische tolhef-
li'het r viënet> tachograaf, accijnsverhoging, verlaging van
Jkt lskostenforfait: het haalt allemaal niets uit. De automobi-el blijft zijn auto trouw.

R' Diekstra> hoogleraar psy-
«ruiDv?gie te Leiden, is er van over-ït? alle Pogingen om hetutoverkeer terug te dringen zin-
JvorH.:1'111 als er niets beters kan
ten „ v,erzonnen dan het pak-

SDnrt» de autobestuurder in de
W,»mol?nee- De overheid moetj « creatiever zijn, zeet hii.

pelUng dat de deze week
1 hit u u verkeersmaatregelenf Jen et kabinet, die het autorij-
'iuurn2ngev;eer viJfti§ Procent' ifW üniaken, niet het gewenste;»D ril hebben- baseert Diekstra■rie n zoSenoemde systeemtheo-
Vn^V-tflllllB houdt in dat
ihpiH tyd Proberen meer vrij-i„Je\VOO/ zichzelf te verwerven,
hun tTi .mensen vertellen wat
boeren

3
m

IS e,? hen die laten uit"bntstil" Maar " ze^ Diekstra, „er
Baat . Problemen als je preciesgjt opschrijven hoe ze het moe-
Zelf* i°^n' Dat kan uiteindelijk
het kl^i eP tot ontwrichting vangjbedrijf. Mensen willen de za-
hun eenmaal zelf regelen en
treft gelijkheden wat dat be-ett steeds vergroten."

Immigratie op
recordniveau:
99.000 mensen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De immigratie
heeft in 1989 een recordniveau
van 99.000 gehaald. Tegenover
deze vestiging stond het vertrek
van 60.00 mensen uit ons land.
Gecorrigeerd voor mensen die
hun vertrek niet officieel hebben
gemeld, bleef een vestigings-
overschot over van 27.000. Dit
heeft er mede voor gezorgd dat
de Nederlandse bevolking vorig
jaar groeide met 87.000 tot 14,9
miljoen mensen. Het CBS heeft
dit bekend gemaakt.
Het aantal immigranten lagvorig
jaar in vergelijking met 1988
achtduizend hoger. Dat kwam

vooral door een toename van het
aantal asielzoekers (met name uit
Somalië en Libanon) van 14.000.
Verder steeg de immigratie uit
Suriname. Van het totaal aantal
immigranten waren er 65.000
niet-Nederlanders. De rest had
wel een Nederlands paspoort.
Mensen uit de Nederlandse An-
tillen vormde daarvan de groot-
ste groep (7000).
Mensen die uit ons land vertrok-

ken gingen vooral naar België en
West-Duitsland. Van de vertrek-
kers haddener 38.000 een Neder-
lands paspoort (4000 meer dan in
1988). Het aantal niet-Nederlan-
ders dat ons land verliet lag op
21.000. Het betrof vooral Turken
en Britten.
Het aantal levend geboren ba-
by's in ons land nam vorig jaar
met 2000 toe tot 189.000. Dit bete-
kent een voortzetting van de
trend uit 1983. Het aantal men-
sen dat overleed lag op 129.000,
vijfduizend meer dan een jaar
daarvoor. Daarmee was de toena-
me in de sterfte groter dan in
voorafgaande jaren, aldus het
CBS.

Pleidooi voor brede
Kamerdiscussie over
sociale vernieuwing
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - „De discussie over
sociale vernieuwing in deTweede
Kamer moet zich niet in achterka-
mertjes afspelen. Het gaat om een
fundamentele politieke discussie,
die zo veel mogelijk via het ple-
naire debat gevoerd moet worden.
Bovendienkan alleen op dezewij-
ze het appel dat in de regeringsno-
ta sociale vernieuwing op de sa-
menleving wordt gedaan, in het
parlement worden versterkt."
Voor het CDA-Kamerlid J. van
Houwelingen, voorzitter van de
onlangs ingestelde bijzondere
commissie Sociale Vernieuwing,
geldt dit als een van de belangrijk-
ste uitgangspunten voor de werk-
wijze van de commissie, waar bij-
na eenderde van alle Tweede-Ka-
merleden lid van is.
„Het gaat immers om de discussie
over de taak en de positie van de
overheid tegenover het individu.
Er mogen daarbij geen dingen
tussen de wal en het schip belan-
den. Discussiëren over decentrali-
satie van taken en bevoegdheden
naar lagere overheden ontslaat de
nationale overheid niet van de
verplichting een schild voor de
zwakken te blijven."
Verheugd stelt Van Houwelingen
vast dat de commissie er tijdens
zijn eerste vergadering unaniem
mee heeft ingestemd om de bu-
reaucratische gang van zaken te
doorbreken. „We hebben er voor
gekozen om de zaak niet eerst
dood te discussiëren via commis-
sievergaderingen en uitgebreide
commissievergaderingen, maar
dezaak direct plenair in deKamer
aan de orde te stellen. We willen
begin mei starten met een politiek
debat op hoofdlijnen", aldus Van
Houwelingen.
De 'tegenstribbelende' voorzitter
van de Kamer werd door Van
Houwelingen geconfronteerd met
een passage uit het reglement van
orde waaruit moet blijken dat het
zo ook mag.

Deze week heeft de commissie de
maatschappelijke organisaties,
zeg maar de samenleving, uitge-
nodigd om voor 3 mei met een re-
actie op hoofdlijnen te komen.

Van Houwelingen benadrukt het
belang van beknopte reacties op
hoofdlijnen vanuit het veld, om-
dat dit het door de commissie
voorgestane plenaire debat alleen
maar ten goede kan komen.Als
voorzitter heeft hij zich tot taak
gesteld deze politieke discussie te
entameren en levend te houden.

Daarnaast dient de commissie
ook een rol te vervullen naar de
andere beleidsterreinen die be-
trokken zijn bij de sociale ver-
nieuwing. Wij moeten de zaken
bijeenbrengen en in onderlinge
samenhang behandelen, zo meent
Van Houwelingen. Als voorbeeld
noemde hij het minderhedenbe-
leid, waarover zijn commissie al
afspraken heeft lopen met de ge-
lijknamige commissie ten aanzien
van tijd en planning van te be-
spreken onderwerpen.

Platform
Daarnaast heeft de commissie de
taak als platform te dienen voor
alle organisaties die op zoek zijn
naar mogelijkheden om sociale
vernieuwing vorm te geven, aldus
Van Houwelingen. „We moeten
nagaan hoe (regerings)maatrege-
len in de samenleving vallen, en
deze wetenschap weer verwerken
in het politieke debat."
Hoezeer Van Houwelingen hangt
aan de status van de debatten die
over sociale vernieuwing gevoerd
gaan worden, blijkt wel uithet feit
dathij het liefst ook de deelonder-
werpen, die volgen op het debatin
hoofdlijnen, plenair wil behande-
len. Hij wil de gebruikelijke 'te
bureaucratische aanpak' zoveel
mogelijk vermijden.

D66 lijdt onder behaalde succes
Van onze correspondent

DEN HAAG - D66 was zonder twijfel de
grote winnaar van de gemeenteraadsver-
kiezingen, die twee weken geleden tot een
desastreuse nederlaag voor de PvdA leid-
den. De euforie was groot bij de partij, zokort voor haar 25-jarig bestaan. Eindelijk
zouden de volgelingen van Hans van Mier-lo op lokaal niveau iets kunnen waarma-
ken van de staatkundige vernieuwing, diedie partij al bijna een kwart eeuw propa-
geert.

D66 zag het al voor zich. Tiental-
len wethouders van D66 zouden
de colleges van B en W gaan be-
volken. De partij zou in de prak-
tijk kunnen laten zien wat tot nu
toe alleen maar met de mond be-
leden kon worden. Het zou een
klein stukje mooier worden in
ons land.
Dat lijkt, althans op enkele es-
sentiële plaatsen in ons land, te-
gen te vallen. Om verschillende
redenen wordt D66 in steden als
Rotterdam, Leiden en Almere uit
het gemeentebestuur geweerd.
Soms na inhoudelijk verschil
van mening, soms uit pure
machtspolitieke overwegingen
van andere partijen. Dat laatste
is natuurlijk altijd moeilijk teverkroppen, maar hoort nu een-
maal bij het politiek bedrijf.
D66 zit met een probleem dat in
het bedrijfsleven al heel lang be-
kend en gevreesd is. Als een be-
drijfeen plotselinge en heel snel-le groei doormaakt, ontstaan
daardoor grote problemen. Het
bedrijf beschikt vaak over onvol-
doende getraind personeel of
heeft problemen met het verwer-
ven van financiën om broodnodi-
ge investeringen te kunnen ple-
gen. Het komt zelfs voor dat der-
gelijke bedrijven, ondanks de
riante vooruitzichten, failliet
gaan.
D66 lijdt op het ogenblik aan de-
zelfde groeistuipen. Kandidaten
op de plaatselijke verkiezingslij-
sten die nooit hadden verwacht
in de raadszetels plaats te kun-
nen nemen, zitten tot hun eigen

verwondering ineens in de ge-
meenteraad. Sterker, sommigen
van hen maken, of maakten, zelfs
kans op een wethoudersstoel.

" Hans van
Mierlo kon
op 21 maart
na de
gemeente-
raadsver-
kiezingen
nog lachen.
Inmiddels
weten de
Democraten
dat de grote
winst veel
problemen
oplevert.

Oppositie
Electoraal is het voor D66 nooit
slecht geweest om buiten het be-
stuur te staan. Zowel op plaatse-
lijk als op landelijk niveau blijkt
dat D66 vooral in de oppositie
groeit en in de regering verliest.
Dus vanuit dat oogpunt zou D66
niet rouwig hoeven te zijn over
de huidige gang van zaken.
„Naar zeventien zetels en terug",
was de titel van een boek over
een eerdere opleving van D66 in
1982. Het voorkomen van nieuw
electoraal verval hoort nu de be-
langrijkste doelstelling van de
D66-leiding te zijn.

Maar het is natuurlijk nooit het
doel van een politieke partij om
in de oppositie als getuigenispar-
tij op te treden. Doel is en moet
zijn zoveel mogelijk invloed op
het beleid te kunnen uitoefenen.
Dat is een luxe dié D66 nog niet
vaak heeft mogen proeven. Het
is om diereden te hopen dat D66
in een aantal colleges van B en W
een of meer wethouders mag le-
veren. Alleen op die manier kan
het verwijt van gebrek aan be-
stuurservaring worden wegge-
nomen.
Het is dan echter ookvan belang
dat de critici geen gelijk krijgen.
Want als D66 werkelijk door ge-
brek aan kwaliteit in de lokale
politiek ten onder gaat, gebeurt
met de partij hetzelfde als met
het eerdergenoemde bedrijf. Het
gaat aan het eigen succes ten on-
der.

henri kruithof
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18 karaat geelgouden hangers:
| playboy Bunny, kruisje met corpus, bokshandschoen, hartje enz.

Normaal’ 145,-

-14 karaat geel/witgouden armband:
figaro schakel met carabijn slot. Normaal’ 160,-

-18 karaat geelgouden creolen (oorringen):
diverse mooie modellen. Normaal’ 145-

-18 karaat geel/wit/rood gouden ringen:
[ V model. Normaal/156-

Mode horloge:
zwarte wijzerplaat met steentjes; diverse grote modellen en uitvoeringen

en voor’ 900,-
-14 karaat geel/witgouden armbanden

massieve armband model figaro met carabijn slot, stevig model.
Normaal ’ 1600»

14karaat geel/witgouden collier (bijpassend bij armband)
massief colliermodel figaro met carabijn slot, stevig model.

Normaal ’ 1600-
-18karaat geelof witgouden beeldschone ring met brillant:

model alliance/solitair
diverse uitvoeringen.

Prijs normaal:/1.650,-
Zie onze speciale jubileum etalage met aanbiedingen.

Bij elke aankoop een blijvende herinnering.
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Renault

Auto Landgraaf
biedt aan:

BMW 628 CSI v. extra's '84;
BMW 525 I ABS enz. '86;
BMW 320 iv. ace. wit '86;
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 D '86; Opel
Kadert GSI 1.886; Opel Ka-
dett 1.2 S '84; Opel Kadett
1.6 S '83; Opel Corsa 1.2
TRS'B3; Audi 100CC aut. 5
E '86; Audi 80 CC Serret '87;
Ford Siërra 1.6 CL '87; Ford
Siërra 2.3 Diesel '86; Fiat
Uno Winner '83; Lada 2105
GL rood '86; Renault 21
GTS grijs '87; Mazda 626
Coupé wit '83; Toyota Supra
2.8 I '83; Toyota Celica Liftb.
'83; VW Passat Station Die-
sel '87; Volvo 345 GL 1.7
grijs '87; Volvo 345 GL 1.4
'84/'B5; Mercedes 230
nieuwst. '80.

Diesels:
Opel Omega Turbo D '87;
Opel Rekord 2.3 Diesel '86;
Ford Siërra 2.3 Diesel '86;
VW Passat D blauwm. '84;
Daih. Charade Van D '87;
VW Golf Turbo D '86; Mer-
cedes 220 D aut. '78.

Stationcars:
VW Passat D Avance '87;
Opel Kadett 1.6 D Van '85;
Renault 5 TL Van 84; Re-
nault 11 TD '84; Suzuki Car-
ry Pick-Up '85.

Cabriolet
Talbot Samba rood '83. Fi-
nanciering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268/424231.

RENAULT
Top-occasion

Diverse merken
met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

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

Te k. RENAULT 4 F 6 Bestel
Okt.'Bs APK 3-'9l, ’2.950,-
Kissel 46A, Heerlen.
RENAULT 5 TL, bwj. '79, kl.
blauw. Tel. 045-417795.
Wegens bedrijfsbeëindiging
te k. Renault 1.4 Express
bestelwagen, bwj. 6-'BB.
29.000 km., vr.pr. ’9.500,-
-excl. BTW. Tel. 045-459230

Rover
Te k. ROVER 3500 VB, bwj.
'78, blauwmetallic, pr.

’ 2.200,-. Tel. 045-256892.

Ruska
RUSKA regina, reply car,
bwj. '86, i.z.g.st. APK sept.
'90 (na 18 u.) 045-214042.

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 autom., bwj. '76,
APK 11-'9O, ’900,-. Clerc-
str. 7, Brunssum. Tel. 045-
-258086.

Seat
Seat IBIZA 1200 XL bwj. 3-
-6-'B9, km. 6.000, blauwmet.
div. extra's, nieuwpr.
’22.000,-, vr.pr. ’18.000,-.
045-712922 b.g.g. 319250.
Te k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
86, 51.000 km., get.glas, kl.
rood, vr.pr. ’8.950,- .045-
-710634 of 419743.

Simca
Te k. Talbot/SIMCA 1308
GLS, bwj. '80, APKtot4-'9l,
i.g.st., vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
04490-31770. na 12 uur.

Skoda
Te k.SKODA 105 S, 1e eig.
bwj.'Bs, rood, zeldz. mooi,
auto verk. in abs. nw. st.
f 2.950,- Info 045-226582

Subaru
Weg. omst. hed. 3-drs. Su-
baru JUSTY 10 SL, i.z.gst.,
37.000 km., 4 WD, zonne-
dak en vele extra's, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-716085
SUBARU 1.3 DL bwj. '81,
APK '91, met garantie,

’ 2.900,- van autobedr.
04404-1317.
Subaru MINI jumbo highroof
geel kent. 1985 ’5.750,-,
Kissel 46 a, Heerlen tel.
723142.

Suzuki
SUZUKI Jeep SJ 410 Cabrio
nw. model, bwj. '82, APK a-
pril '91, vr.pr. ’6.200,-, i.z.
g.st. Tel. 045-727312.
Te koop SUZUKI Alto GL wit
3-drs. bwj. '89, vaste pr.

’ 11.000,-. Tel. 04743-1575
Te koop Suzuki ALTO GL
bwj. '85, 50.000 km, gar.
wag. Tel. 045-319814.

Talbot

Samba cabrio
bwj. '83, parelmoerwit, uitgeb., enige in Nederland, km.st.

48.000, pr.n.o.t.k. Kwikstaartstr. 9, Eygelshoven, Kerkrade.
Te k. zeer mooie bord.rode
TALBOT Solara, bwj. '82,
LPG en trekh., APK'9I, ab-
sol. roestvrij, pr. ’ 2.650,-.
Dorpstr. 176, Brunssum.

Te koop TALBOT Bestel,
LPG, bwj. dcc. '85, i.z.g.st.,
pr. ’ 3.950,-. Hoofdstr. 25,
Amstenrade.

Toyota
SUZUKI bus '81, ’1.500,-;
Toyota Celica '78, ’ 750,-.
Na 12.00 uur 045-311288.
Te k. Toyota TERCEL, APK
tm jan. '91, vr.pr. ’ 1.650,-.
Rooseveltstr. 55, Brunssum.

Te k. weg. omst. Toyota
CELICA 1.6 liftback, 1986,
nw. type, 60.000 km, nwe.
banden, stereo pioneer,
blauwmet. Pr. ’ 22.500,-,
elke gewenste keuring toe-
gestaan. Tel. 045-323555.

Toyota STARLET 1.0 DL,
bwj. '89, div. extra's, gar. tot
febr. '91, vr.pr. ’ 15.500,-.
Tel. 045-316694.
Te k. Toyota COROLLA,
bwj. '75, t.e.a.b. Tel. 045-
-224571.

Toyota CELICA 1.6 ST
coupé, bwj.'B3, zeer mooi en
goed. Div. extra's 0.a.: ATS-
velgen, kuipstoelen. Vr.pr.

’ 9.550,-. Inruil Escort XR-3
mogelijk. Inl. 04490-54816.

Nw. mod. Toyota STARLET
12 V DX '86, 1e eigen.,
04490-15431.
Toyota COROLLA 1.6 Lift-
back GL, 5-bak, nw. model,
'84, verk. in. perf. nw.st. pas
gekeurd, ’ 7.500,-. info:
045-225201.
Te k. t ota CELICA bwj.
'83, in mog. Tel. 045-
-452867.
Te k. Toyota COROLLA DX
hatchback '87, rood, vr.pr.
’14.900,-. Tel. 045-318972
na 17.00 uur.
Te k. Toyota STARLET met
trekh. bwj. '79, APK gek.,
’500,-. Op gen Hoes 105,
Brunssum. 045-259924.
Te k. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.

Triumph
Te k. TRIUMPH TR7, bwj.
'78. Tel. 045-751830.

Volkswagen
Te k. VW GOLF diesel, 80,
APK 04-'9l, 3-drs., kl. rood,
pr. ’4.000,-. Tel. 045-
-259252, na 17.00 uur.
Te k. 1600 Golf MOTOR en
versn.bak, t.e.a.b., Tel. 045-
-463487.
Te koop VW GOLF bwj. '84,
diesel, 4-drs., zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 13.500,-.Tel.
045-713824, Mergelsweg
191, Welten-Heerlen.
VW GOLF 1100 bwj.'7B,
APK april'9l, acces.,

’ 1.450,-. 045-720951.
Te koop VW PASSAT Die-
sel bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-726008.
VW GOLF 1.6 Diesel CL an-
traciet 5-bak '87; Passat
1.3Cblauw '83; Audi 80 cc
wit sch.d. '85. Auto Limburg
Stem Mauritsweg 126,
04490-38474.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
nov. '83, oud model, kl. wit,
1800 cc, i.z.g.st. Burg. Sa-
velberglaan 108, Kerkrade.
Te koop VW POLO '80, APK
1-'9l, 1e eig., div. extra's, i.
z.g.st., vr.pr. ’ 2.000,-.
Jaagveld 22, Klimmen. Tel.
04459-1206.
VW SCIROCCO. Baanstr.
59, Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-319761.
Te koop VW DERBY i.z.g.st.
APK 1-'91, vr.pr. ’950,-.
Tel. 045-215246.

Te k. VW PASSAT, type '79,
APK 7-'9O, pr. ’950,-. Tel.
045-215554.
Te koop VW PERSONEN-
BUS Caravelle, bwj. eind
'81, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
04454-1632.
VWGOLF 1100, bwj. '79, i.
g.st. APK tot 4-'9l, vr.pr.
’1.850,-. Info. 045-213237.
Te k. GOLF 1600cc, bwj. 5-
86, 5-gang, 1e eig., i.z.g.st.
Heigank 13, Landgraaf.
Te k. weg. auto v.d. zaak
VW GOLF CL I.Bi, met.
groen, bwj. nov. '86, auto is
in perf.st., geen schade, km.
st. 66.000,-tel 04498-57120
Te k. VW GOLF Diesel, kl.
rood, bwj. 04-'B6, km.st.
70.000, (goed onderh., geen
schade). Pr.n.o.t.k. Tel.
04450-3926 (na 18 uur).
VW GOLF 1.6 CL 5-bak,
bwj. ; '84, antraciet, zeer
mooi, pr. ’ 9.500,-. Inr. mog.
Tel. 045-711812.
GOLF 1.3 CL, bwj. 4-85,
km.st. 76.000, metal.beige.
Vr.pr. ’11.000,-. Tel. 045-
-312062/414533.
Te k. VW GOLF GL diesel,
dec.'B2, kl. oranje, auto is
zeer mooi, ’ 5.500,-.
04490-39127.
Tek. VW KEVER 1200, bwj.
'83, kl. wit, i.z.g.st., 33.000
km. Tel. 045-417296, (tus-
sen 19.00 en 20.00 uur).

VW GOLF 1.6 CL, kl. rood,
bwj. eind '87, katal., 61.000
km, 1e eigen., schadevrij,
uiterste pr. ’ 15.500,-. Drie-
vogelstr. 116, Kerkrade-
West, na 18.00 uur.
Weg. omst. te koop VW
POLO '86, i.z.g.st. Tel. 045-
-320765.
Te k. Volkswagen GOLF
GTI, bwj.'79, APK tot '91.
04490-24341.
Te k. GOLF diesel, bwj. '80,
i.z.g.st, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-259686 na 13.00 uur.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'78, APKS-'9l, i.z.g.st. 045-
-226478 Of 045-225317.
Te k. GOLF 1600 S, auto-
matic, bwj. '81, kl. bordeaux
rood, APK gek. ’4.500,-.
Arienstr. 2, Kakert/Schaes-
berg.
Tek. GOLF GTi 16V div. ex-
tra's, 62.000 km, 6-'B7, pr.
’27.500,-. 045-414450.
Te k. VW JETTA , bwj. '87,
diesel, in nw.st. vaste pr.

’ 16.000,-Tel. 045-452179.
VW DERBY, type S, m.'B2,
APK '91, blauw-met.,
’3.750,-. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. Golf GTI, i.org.st, bwj.
'81, vr.pr./6.750,-. Tel.
045-215993.
VW GOLF diesel, 7-'B7,
grys kent. 80.000 km. wit
’12.900,-. 04906-1387.
VW PASSAT diesel station-
car, 3-'B7, grys kent. 80.000
km. ’ 11.950,-04906-1387.
VW PASSAT diesel, 8-'B6,
wit, 5-drs. 105.000 km.

’ 11.950,-. 04906-1387.
Te k. VW GOLF bwj. '77,
APK 4-'9O, i.pr.st. Strijtha-
genweg 72, Kerkrade.
Te k. VW Golf CABRIO GLS
bwj. '79, kl. zilver, sportvel-
gen, leer interieur, auto verk.
in nw.st. ’ 15.000,- mr. mog.
045-258905 b.g.g. 045-
-221808.
Te k. VW TRANSPORTER,
LPG, in prima st. nwe. kopp.
plaat, nwe. uitl. vr.pr.
’2.800,-. 04499-3885, na
18.00 uur.
Te k. VW KEVER type 1302
S, bwj. 8-77, APK-RWD
1-491, i.z.g.st. vr.pr.
’4.000,-. 04450-1925.
Te koop GOLF S, '78, APK
4-'9l.Tel. 045-220931.

VWGOLFGTIBOOi, bwj.B3
APK '91, inruil mogelijk. Tel.
045-427289 b.g.g. 420586.
VW-kever 1303, SPEED-
STER, geh. gerestaur. Prijs
’13.750,-. Tel. 04490-
-37543 na 15.00 uur.
Te k. VW GOLF Miljonair,
bwj. '89, km.st. 15.000. Tel.
045-417081.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’ 16.250,-.
045-753053.
VW GOLF 18i, automaat,
bwj. 1989, blauwmet. 3-drs.
km.st. 2.700, met stuurbekr.
plus kat. plus sportv. pr.n.o.
t.k. mr. mog. 043-436920.
GOLF diesel eind '79, APK
4-'9l, i.st.v.nw. Tel. 045-
-228283.
Te koop VW POLO Pointer,
3-drs., kl. wit, bwj. '86, km.
st. 37.000, als nw. Tel. 045-
-752121 b.g.g. 045-319322.
Te k. VW TRANSPORTER
diesel, bwj. '83, met nieuwe
motor. Tel. 04755-2114.
VW GOLF C, 5-drs. dcc. 84
wit zeer mooi, voll. gar.
Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkra-
de. Tel. 045-453355.
GOLF GTI bwj. '81, 1600i,
5-bak, veel extra's,

’ 5.900,-. Tel. 045-753187.
Zwarte GOLF GTi bwj. '81,
get.glas, sportvlg., schuifd.
045-462159 b.g.g. 451544.
VW GOLF diesel zeer mooi
79.000 km gelopen antra-
cietgrijsmetallic 1986. Tel.
na 19.00 uur 04492-3971.

GOLF CL Jahreswagen, 1
Zul. 5/89, 70 PS, US-kat.,
met., SSD, 4-türig, Rad, CR,
DM15.746,- ohne MWST.
Zabka VW-Handler, 5110
Alsdorf/Aachen. Tel. 0949-
-2404-550858 oder 550837.
GOLF Jahreswagen kat., 55
PS, 10.000 km., mit garantie
DM 12.597,- zonder BTW.
ZABKA VW-Handler, 5110
Alsdorf/Aachen. Tel. 09.49-
-2404-550858 of 550837.
JETTA CL autom. Jahres-
wagen, EZ 7/89, 18.000km,
90 PS, US-kat., Servolen-
kung, 4>iürig met., Rad., CR
SSD, DM 18.948,-, ohne
MWST. Zabka VW-Handler,
5110 Alsdorf/Aachen. Tel
0949-2404-550858 oder
550837.

Volvo

Automaat
Volvo 440 en Volvo 460

uit voorraad leverbaar.

VOLVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Volvo 440 Jubilee

in de kleuren wit, donkergrijs, blauw en rood.
Uit voorraad leverbaar.

Voor ’ 27.950,-.

VOIjVO
A. Klijn. De Koumen 7

Hoensbroek. 045-220055.
Te k. DAF 66, bwj. '76, APK
2-'9l, pr. ’650,-. Tel. 045-
-312233.
Te k. VOLVO 340, bwj. '85,
5-drs. 73.000 km, ’ 9.500,-.
Tel. 04405-1335.
VOLVO 240 GL 2.3, extra's,
'87; 240 DL 2.0 nw.st., nw.
model '85. Auto Limburg
Stem, Mauritsweg 126.
04490-38474.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
'89, kl. d.grijs, pr. ’ 24.000,-.
Tel. 045-271472.
Te koop VOLVO 340 GL se-
dan 1.4 L bwj. '85, 68.000
km, div. extra's, i.z.g.st. Pr.

’ 11.000,-. 04405-3007.
VOLVO 440 GL, 5 versn.,
bwj. april '89, smoke-zilver-
met., getint glas, met trekh.,

iplusm. 9.000 km. Pr.
'’24.500,-. 04490-10371.
VOLVO 340 spec, LPG, wit,
bwj. '83, div. extra's, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-243672.
Te koop van Volvomede-
werker VOLVO 440 DL, bl./
gr.met., bwj. mei '89, km.st.
14.000, div. extra's, van
’31.000,- voor ’23.000,-.
Tel. 04498-56729.
T.k. VOLVO 245 '75, mech.
goede auto, opknapper; en
volvomotor 340 045-422089
Te koop VOLVO 360 GLT
2.0 moonroof, kl. grijsmet.
sedan, pr.n.o.t.k., bwj. '86.
Tel. 04493-1319.
VOLVO stationcar 245 GL,
bwj. '81, sunroof. zilvermet.
lichtmet. velgen, LPG on-
derbouw, i.pr.st. zeer mooie
auto. Tel. 04759-2406.

VOLVO 340 GL aut. bwj.
10-'B4, 5-drs., trekh., pr.

’ 7.500,-. Tel. 04490-49303
T.k. VOLVO 245 inj.(combi)
bwj.'79, autom. i.z.g.st.,
gas-onderbouw, veel acces,
vaste pr. ’4950,-. 045-
-740727 tuss. 18.30-19.30 u.

■ VOLVO 66 GL 1300 autom.
bwj.'79, APK gek. ’ 1.100,-,
04490-29662.
VOLVO 440 GLT, bwj. mei
'89, kl. rood. Tel. 045-
-224978.
Te k. VOLVO 360 GL, 2 Itr.
Sedan, bwj. '85 antraciet
met. APK 3-'9l; Volvo 360
GLE 2 Itr. inj. Sedan bwj. '83
antraciet met. APK 8-'9O.
Tel. 04498-51954.
VOLVO 240 GL 2.3 auto-
maat, 1984, LPG, met.grys,
140.000 km. schuifdak.
’8.950,-. 04906-1387.
Te k. VOLVO 340 DL, okt.
'83, LPG-install. APK 12-
-'9O, vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-271835.
Te k. mooie VOLVO 340
DLS 2.0 I, groenmet., '81, pr.
’3.750,-. Bemhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te koop VOLVO 244, vr.pr.

’ 2.250,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Te k. VOLVO 343 L, bwj. '82
schadevrij, eerste lak,

’ 4.500,-. Deze auto moet U
beslist zien. In nieuw st.
045-721660.
Te k. VOLVO 360, inj., bwj.
'87, 5-drs., kl. wit, 58.000
km, ’ 15.900,-. 045-220733

Diversen

Topprodukten :
LABOR hamer-hout-steen en superbetonboren
VIRO hangsloten - MOLYKOTE smeermiddelen

SIKAFLEX elastische lijm- en afdichtkitten
MIDLOCK speciaal gereedschap.

Auto-Aktief boek '90 gratis af te halen!!

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

(bij Makado)
Uw Opel Dealer biedt aan div. scherpgeprijsde auto's o.a.

Ford Escort L 1.3LPG'B6 nu ’ 12.950,-
OpelKadett 3-drs, diesel'B6 nu ’ 12.9^,-
OpelKadett 3-drs. 12S '86 nu ’ 12.950,-
Opel corsa 2-drs. 12SL'84nu ’ 7.450,-
Opel Corsa 2-drs. 13STR '85 nu ’ 8.950,-- nog vele anderen, doe nu uw voordeel.

MÜgiiWLmm*
Extra uitgebouwde auto's

Ford XR2 i
1989, zwart, 7.500 km. ’ 28.800,-.
Ford Escort 1600 i

1989, rood (3drs.) 14.269km (met vele extra's), ’ 24.750,-.
Mitsubishi-Galant GLS i 2.0

1988, zilvermetallic
Jos Bogman

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak bij

jMmfifmfÏl^Em^Smmmmm^Mi

Loven - Occasions
Opel Corsa 12STR 1986 ’ 13.950,-
Opel Corsa 12STR 1983 ’ 7.350,-
Opel Corsa 12STR 1984 ’ 9.950-
Opel Corsa 12 STR 1986 ’ 12.950-
Opel Corsa 1 Itr 1986 ’ 12.500!-Opel Corsa 13 N 1988 f 15.750 -OpelKadett 12 S 1986 ’ 15.950-
OpelKadett 13 N 1987 ’ 18.500-OpelKadett Caravan Diesel 1988 ’ 24.750-
Opel Kadett 1.3LS 1985 ’ 13.950'-Opel Kadett 1.6 S 1984 ’ 9.950-
Opel Kadett 13 S 1985.’ 13.950-Opel Kadett 13 N 1984 ’ 8.900'-
Opel Kadett 12 S 1983 ’ 6.950-
Opel Kadett Stationcar 1985 ’ 15.500-
Opel Kadett 1.3 S aut 1985 ’ 14.950'-Opel Kadett aut 1986 ’ 16.950-
OpelKadett 1.6 I Club 1988 ’ 20 500-
Opel Kadett 1.6 SLS 4-drs 1986 ’ 17.250'-Opel kadett 1.6S 1986 ’ 16.500'-
OpelAscona I.6SLS 1985 ’ 12.950-
Opel Rekord 2300 TurboDiesel 1986 ’ 19.500-
Opel Omega 2.0 I 1987 ’ 22.500-BMW3I6 1986 ’ 15.950,-
Daihatsu Charade , 1982 ’ 3 500-
CitroënßXßE 1987 ’ 15.950,-
Fiat Panda 1000 S 1988 ’ 11.750,-
Ford Escort Laser 1984 ’ 9.950,-
Ford Escort 1.6 L 1986 ’ 14.950,-
Ford Fiesta 1.6 Diesel 1986 ’ 13.950,-
Lada2lo7 1986 ’ 7.250,-
Mazda323 I.3GLX 1986 ’ 13.950,-
Mazda626 1981 ’ 3.950,-
Peugeot3o9XE 1988 ’ 17.500,-
RenaultßlBaut 1984 ’ 7.200,-
RenautlßöGTL 1982 ’ 3.000-
RenaultßllTL 1985 ’ 7.950-
RenaultßsSL 1988 ’ 14.250,-
Subaru Stationcar 1.6DL 1988 ’ 18.500-VWGolf 1988 ’ 16.500,'-
VwPassat 1985 ’ 13.500,-
Volvo24oGL 1982 ’ 9.750,-

-| psr.i O.L. Vrouwestraat 89 «II[£ Tel. 045-453030 9
Mazda 626 HB PS 2.0 aut., LPG '88; Mazda 323 HB 1.5
aut. '88; Nissan Sunny SLX 1.6 aut. '87; Mazda 626 Sedan
2.0 '82-'B3-'B4-'88; Mazda 626 Sedan 1.8 '88; Mazda 626Sedan 1.6 2x '87; Mazda 626 HB 2.0 '84; Mazda 626
Coupé 1.6 '83-'B6; Mazda 323 HB 1.3 '79-'B5-'B6-'88;
Mazda 323 HB 1.5 '86; Mazda 323 Sedan 1.3 '85; Mazda
323 Sedan 1.5 '86-'B7; Mitsubishi Galant 1.6 '82-'B6; Opel
Rekord 2.0 S '82; Oei Kadett SC 1.2 S '87; Fiat Uno 60S
zilver 1.1 '87; Fiat Panda 750 '86; Fiat Ritmo 1.3 '83; BMW
318i '87; Toyota Corolla GL 1.3 '86; VW Golf C 40KW 1.3
'85; VW Jetta C 1.3 a.nw. '87; Lada 1200 E '83; Opel
Kadett 1.2 station '86; Mazda 323 1.7 D '87.

Mazda-Kroon-Garantie

Autobedr. Leymborgh B.V.
Bornerweg 2 - 8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Mazda
Driessen-Beek

Nu speciale aanbieding
op occasions

04490 - 71920, Maastrichte'rlaan 268

c^a | fl | pr^rf^ fl |
Nissan Bluebird 2.0LX 4-drs. petrol 1986
Nissan Micra 1.0 DXrood 1987
Nissan Micra 1.0Trend rood/grijs 1987
Nissan Micra 1.0 GL 5-drs. zilver -.. 1987
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1988
Nissan Micra 1.0 DX blauwmet 1986
Nissan Stanza I.6SGLgroen 1985
Nissan Sunny 1.7 dieselblauwmet 1983
Nissan Sunny 1605 SLX wit 1987
Austin Metro 1.0L beigemet 1982
Lada2loswit 1984
Mazda 626 2.0 Sedan groenmet 1987
Opel Kadett 1.2N, 5-drs. 5-bak donkerblauw 1987
Renault 21 GTS sport blauwmet 1989
Seat IbizaGL 1.2wit 1987
Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs. rood 1987
Suzuki Alto GA wit 1989
Toyota Starlet 1.3 DX automatic zilver 1985
VW Golf GTi rookzilver 1986

Jurgen Autocentrum
Heerlen

Hoek Schelsberg/Huisbergerstr. Tel. 045-723500.
Te koop

Daihatsu Rocky
4 w.d., 2,8 Turbo Diesel, verhoogd dak, bwj. '89.

Toyota F Pers.bus, luxe uitv. bwj. '86; VW Golf GTI '83;
VW Golf, wit '83; Opel Kadett Caravan 1600 S, 5-drs. '82;

Opel Kadett Caravan 13 S, 5-drs. '82; Mercedes 300D '79.
Inruil en financ. mog.; volledige garantie. Autobedrijf
J. Horsch, Rotscherweg 54, Landgraaf. 045-316696.

Te koop gevr. alle merken |N«ooP alle type auto's
AUTO'S, schade of defect vanaf ’ 500 . tot ’ 30.000,-.
geen bezwaar, 045-416239. TeL 045-427671.

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
Mercedes 200 D veel ace.

'85
BMW 316i4-drs. '89
VW Golf GTI antr. '85

VW Golf Manhattan '89
Honda Prelude EX '83

Ford Scorpio 2.8 IGL '87
Renault Fuego GTL '86

Honda Integra '86
Opel Rekord 2.3Dcombi '86
Opel Corsa 12 S Swing '85
Siërra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Audi 80 22.000 km '88
Siërra 2.0 CL 3-drs. '87

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Ford Escort XR3 '81

Fiat Uno 45 '86
» Lada Samara '87

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

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega 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
Ford Taunus Combi '82

VW Golf GTI '85
Opel Kadett 1.6 GLS '85.

Terrein- en
bedrijfauto's

Mitsubishi L 300 verh. en
verl. '85

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

Div. inruilers van ’ 500,- t/m
’1.500,-. Reeweg 112 (Ind.

terr. Abdissenbosch)
Landgraaf. Tel. 045-321810

Autobedrijf
M. Jorritsma

1e klas occasions:
Suzuki Alto GLX, aut. '89

Peugeot 205 XL '88
Peugeot 309, Allure, '87

Mazda 323 1300, '87
VW Golf 1300 CL, '87

VW Jetta 1600 CL 4-drs. '86
Opel Corsa 1300 GL '86

Ford Escort 1100 Laser '85
Renault 11 TL '84.

Auto's met bovag-garantie,
APK keuringsstation,
Pastorijstr. 106, Nuth.

Tel. 045-242412

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565
BMW 316, '87 Citroen BK 19
TRS Break '88; Citroen Visa
11 RE '85;Fiat Uno 60 S '86

Ford Escort 1.1 '85; Ford
Escort 1.3 CL '87; Ford Es-
cort 1.4 CL '87; Ford Escort
1.4 CL 5-drs. '86; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '86; Ford

Fiesta 1.1 S'88; Lada 2105,
'86; Mazda 323 LX 1.7 D '87
Peugeot 205KR '86; Peu-
geot 309 KR '87; Peugeot
505 GLD Break '88; Seat

Ibiza GL '86; 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. '84 en
'87; Volvo 340 DL 5-drs. '86;
Volvo 240 DL met LPG '88;

Opel Senator 3.0 i '88. Uiter-
aard hebben wij 'n ruime
keuze in ons eigen merk.

P» ii.
Combi's

Ford Siërra 2.0 CL nw.mod.
'87

Opel Kadert 1.6 D 5-drs. '86
Nissan Bleubird 2.0 Diesel

'85
Opel Rekord 2.0 aut. '83

Ford Taunus 1.6 Bravo '82
Nissan Urvan bus Diesel '84

Auto Limburg Stem
Mauritsweg 126.
04490-38474.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 16 CL
5-bak '85; Ford Escort 1100
Laser 5-bak, div. extra's '84;
Mitsubishi Galant Turbo D
'85; Citroen BK 14RE 5-bak
11-'B5; Opel Ascona 16S 4-
drs. '83; Mazda 626 GLX 20
diesel 11-'B4; 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 Ka-
dett 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; Innocenti 90 L
1e eig. '80; 2x Citroen GSA
5-bak '82 en '83; Renault 18
TS 1e eig. '81; Fiat 128 1300
CL '78; BMW 1502 i.z.g.st.
’1.500,-; Manta GTE i.z.g.
st. voor liefhebber; Caravan
Munsterland t. 535; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
AUDI 100 diesel met nw.
motor en kop. '83; Fiat Uno
75 SX 1,5 IE'88; Ford Fiesta
1300 S '80; Daihatsu Van
Charade Diesel '85; Alfa
Sud 1300 S '79; Ford Tau-
nus 1600 Ghia '79; Ford
Fiesta 1100, bwj. '80, Lada
2105/81. Kissel 42, Heerlen
BMW 732 I aut. m. '81
’5.750,-; Escort t. '82
’4.900,-; Renault Fuego
'81 ’ 3.250,-; Mitsubishi
Colt '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Station '80 ’ 2.500,-
VW Golf D '79 ’2.350,-;
Honda Civic '81 ’2.500,-;
Opel Manta '79 ’1.750,-.
Inr. mog. Overbroekerstr.
54 Hoensbroek 045-211071

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.'79, zeer apart. 2x Golf
GTi, alles '83, in nw.st.
’5.900,-; BMW 520 iaut,.
schuifd. t.'B3 ’ 8.500,-; Ford
Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiesta 1100
S t.'Bo ’2.400,- Mitsubishi
GAlant 1.6 GL t.'B2 n.m.

’ 3.900,-; BMW 520, 6 cyl.,
autom., t. '81, ’3.900,-;
Volvo 244 GL t.'Bo,
’3.500,-; Ford Fiesta t.'B4
nw. model ’6.900,-; Mitsu-
bishi Colt Turbo t.'B3
’7.900,-; Diahatsu Chara-
de diesel, nw. mod., 5-bak,
t.'B4, ’6.900,-. Opel Asco-
na 16 S HB t.'B3 ’5.900,-
Volvo 240 GL 6 cyl. Diesel t.
'83 ’8.900,-; BMW 315 t.
'83 ’7.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Datsun Cherry t. '82
’2.900,-; Opel Kadett sta-
tion t.'Bl ’3.900,-; Rover
2600 t.'B2 ’1.900,-; Datsun
Cherry diesel, 5-bak, t.'B4,
nw. model, ’6.900,-; Dai-
hatsu Charade KG, t.'B2,

’ 2.700,-Mitsubsihi Colt t.
'81, ’2.500,-; Opel Rekord
2 L S, t.'B2, ’2.900,-; Re-
nault 4 stationcar, geel kent.
t.'B3, ’ 2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’ 6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’3.900,-;Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Renault 5 TL t.'B3

’ 4.900,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t.'Bl ’4.900,-; Opel Manta
2 L SR, HB, t. '80, ’ 2.900,-;
Opel Kadett bwj. '81
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 200 GT '81 ’ .2900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82
’3.500,-; Datsun Violet 5
bak t. '82 ’2.700,-; Opel
Kadett Station t.'Bl
’4.900,-; Simca bestel '82

’ 2.900,-; Opel Ascona t.'Bo

’ 2.700,-. Div goedkope in-
ruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma. t/m vrij van 9.00-19.00
uur. Zat. tot 17.00 uur. Inr.
fin. qar. moq.

AUTOPARCK Kerkrade rui-
me keuze uit pim. 60 mooie
occas. Audi 100 1800 kl.
blauw zeer mooi '86; Audi
100 es. roodmetal. alle ex-
tra's 136pk '85; Alfa Romeo
spider 2000 Veloce zomer
en winterkop '79; BMW 318i
4-drs wit veel extra's 40.000
km kat.'BB; BMW 318isport-
uitv. veel extra's super mooi
'85; BMW 316 1800 cc LPG
donkerblauw div. ass. '85;
Citroen Axel 1100 rood
20.000 km nw.st. '87; Honda
Prelude EX AT4 autom. nw.
model 1984; Ford Escort
1600 GL autom. 65.000 km
goudmet. '84; Ford Escort
sport vuurrood div. ass. nw.
model 1986; Ford Escort la-
ser 5-drs grijsmetal. schuifd.
enz. '85; Ford Siërra, 1600L
LPG nieuwste model '88;
Ford Siërra 2.0 L spec.sport
uitv. wit '85; Ford Siërra
1600 Laser LPG zilvermetal.
'86; Ford Fiesta 1000 groen
perf. st. 1985; Fiat Ritmo 60
blauwmetal. veel ass. zeer
mooi '85; Mercedes 190 E
grijsmetal. perf. cond. 1984;
Mercedes 200 D rookzilver
super mooie auto '86; Mer-
cedes 200 D stationwagen
lichtblauw metal. '86; Mer-
cedes 190 D donkerblauw
sportv. enz. zeer ap. '87;
Mercedes 280 stationwagen
blauwmetal. autom. '79;
Mazda RX 7 sportwagen zil-
ver in unieke conditie '79;
Nissan Bleubird D 2.0 GL
station Van uitv. 1987; Nis-
san Bleubird 1600 Sedan wit
div. extra's 1983; Opel Cor-
sa TR wit zeer mooi '83; Ka-
dett 13 S GT sport spec.uitv.
wit, '87; Kadett 1600 D sta-
tionw luxe '83; Kadett 1600
D 3-drs wit '85; Kadett SC
3-drs veel sport, extra's
rood '85; Kadett 1300N'82;
Manta 1800 GTE goudmetal
'84; Manta autom. HB 1e eig
pr.st. '79; Ascona LS 4-drs
1600 antr.'B4 Ascona 1600S
2-drs zilvermet.'B4 Porsche
911 SC coupé geh. gerest.
perf.st.'7l ;Porsche924 grijs-
metal. '77; Peugeot 305 D
Van uitv. stationw. '83; Peu-
geot 309XE d.blauw nw.
20.000 km '88; Renault 11
1400 cc goudmetal. super
mooi'B6; Skodalos Luxe wit
'87; Skoda 120Luxe wit '85;
Seat GL Malega 4-drs wit
'87; Suzuki Jeep softtop
1300 cc wit '87; Suzuki Alto
GL zilver 3-drs '86; Toyota
Camry 1.8 DX turbo D 4-drs
perf.st.'B4; Celica ST wit nw.
m.'B7 Corolla 1300DX 5-drs
12 Viale '85; Landcruiser HJ
45 h.t. D '80; Volvo 244 GL
supermooie auto perf.cond.
'82 Volvo74oGL LPG bl.me-
tal. '86;Volvo 340GL wit
spec. uitv. div.ass. '87; Vol-
vo 340GL Sedan d.grijs me-
tal. '86; Volvo 340GL D veel
extra's '86;VW Scirocco au-
tom. nw.m. '81; VW Golf C
blauw '83; Passat CL 1800
5-drs, blauw '83; Jetta 1600
GL Sedan goudmetal.'B4;
Kever Cabrio speedstar
rood '83; Golf CL D 4-drs '83
*gar. tot Ijr mog. *onderh.
en alle keur. "irvr. ook bestel-
auto's Jeeps en motoren
*fin, tot 100% mog. *tax. en
export *div. mr.auto's tot
’3.000,-. Autoparck Kerk-
rade Locht 44-44a. 045-
-426424. Kerkrade.
May CRUTZEN biedt aan:
Nissan Blue Bird SLX beige
met gas '89; Mazda 323
1500 GLX blauw '87; Volvo
340 wit '84; Fiat Ritmo 60 L
rood 28.000 km. '87; BMW
518 blauw '83; Mazda 323
1500 GT zwart '83; Renault
14 TS '82; Honda civic geel
'79; VW Polo 3-drs. wit '86;
Volvo 240 GL zilver '83.
Hunsstraat 33, Übachsberg.
045-752121.

Citroen BK I.6TRi '87
Nissan 1.3 DX'B4

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

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te koop gevraagt alle mer-
ken AUTO'S. Tel. 053-
-326242, ook 's avonds.
Te koop van part. weg. ver-
trek buitenland NISSAN
Sunny Coupé, spoilers,
sportwielen enz. vr.pr.
’22.500,-; MB 307 D be-
stel, verhoogd, vr.pr.
’22.500,-; MB 300 D Tur-
bo, veel extra's, ’80.000,-.
Alle bouwj. '88, mr. MB 190
mog. Tel. 04490-41712,
b.g.g. 09-32-11567631.
Ford Siërra 1.8 CL '87 1e
eig. ’ 14.500,-; Siërra 2.0
CL Sedan '87 1e eig.
’18.000,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.000,-; Siërra
'83/'B5 va. ’7.750,-; Scor-
pio 2.5 CLD '87 1e eig.
’20.750,-; Escort 1.6 GL
'87 1e eig. ’ 17.500,-; Es-
cort 14 RS '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.6 GL
'81/'B5 va. ’5.250,-; Fiesta
1.1 '83 ’5.750,-; Granada
2.8 I Combi aut. '81

’ 4.750,-; VW Golf C Avan-
ce '87 1e eig. ’ 16.900,-;
Golf CLD '84 ’10.750,-;
Jetta D '85 1e eig.

’ 12.500,-; Passat D Combi
'84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Passat Combi
aut. '82 1e eig. ’6.750,-;
Opel Omega 2.0 I '87 1e eig.

’ 19.500,-; Ascona 1.8 I '85
’11.500,-; Ascona '82/'B5

’ 5.750,-; Kadett Combi 1.2
'85 ’11.500,-; Kadett Com-
bi 1.6 '85 ’11.750,-; Com-
modore '80 ’2.250,-; Re-
kord 2.3 D '84 ’ 7.250,-; Au-
di 80 1.8 S '88 1e eig.
’27.500,-; 80 CC '86 1e
eig. 45.000 km ’16.000,-;
100 CS '85 ’16.500,-; 100
CS '80/'B2 ’2.750,-; 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; Saab
900 I '85 ’13.500,-; Mazda
929 Coupé 2.0 I '85
’14.750,-; 323 GLX '87 1e
eig. ’ 14.750,-; Toyota Co-
rolla Combi DX D '86

’ 9.250,-; Mercedes 280
SEL '82 ’21.000,-; Honda
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Jazz '85 1e eig. ’7.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Citroen CX GTI
Turbo '86 1e eig. ’19.750,-;
BK 14 RE '86 ’9.750,-; BK
19 TRD '84 ’8.250,-; Visa
'86 1e eig. ’7.500,-; 2CV6
'85 ’4.750,-; Peugeot 505
SX t. '87 1e eig. ’11.750,-;
205 Accent '84/'B6 va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’6.000,-; Renault 25
GTS '86 ’ 14.250,-; 9 GTL
'83 ’3.900,-; BMW 316 4-
drs. '84/'B6 1e eig. va.
’14.500,-; 316 '82
’6.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut. '81
’7.250,-; 525 ;80/'B2 va. i

’ 3.750,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104 Combi '86 1e eig.
’6.750,-; 2105 '85 30.000
km ’3.750,-; Volvo 245'GLD Combi '83 ’ 15.500,-; i
245 GL Combi '82 i
’10.250,-; 240 GL '81 |
’4.750,-; 340 aut. '84 I

’ 7.750,-; 340 GL '82/'B4 va. i
f 4.500,-; Fiat Uno 55 S '83/ i
'86 va. ’ 5.750,-; Panda 45 <'84 ’ 4.250,-; Mits. Lancer D \
'86 1c eig. ’ 9.250,-; Galant (
t. D '84 ’7.500,-; Cherry I
Sport '86 ’10.750,-; Che- I
vrolet Malibu Combi '81 <

’ 3.750,-. Tal van goedkope <
inruilauto's, v. Sint MAAR- \
TENSDIJK, Trichterweg 109 I
Brunssum. 045-229080.
Te koop Opel KADETT 13 S '
bwj. '87; BMW 324 diesel I
bwj. '87; BMW 316 bwj. '84. f
Inr. mog. Tel. 045-219609. .
Volvo 340 DL '85 rood; :

BMW 316 '82 blauw; Nissan \
Cherry 1.3 GL '85 blauw; !
Seat Ronda 1.6 GLX '84 "

blauw; Lada 1200 S '86 wit; j
VW Golf '84 wit; Fiat Uno 60 .
'87 blauw; Audi 100 '88 bei- :
ge; Citroen AX 10E '87 wit; -Citroen Axel 11 '86 rood; Ci-
troën BK '85 wit; Citroen AX
11 TRE '87 wit; Citroen BK f
14E '87 rood; Citroen BK 14 >

RE gas '87 rood; Citroen BK <
'88 wit; Citroen BK 14 RE i
'88 wit; Citroen BK Palmares I
'89 wit. Autobedrijf van iLEEUWEN, Strijthagenweg '129, Kerkrade. 045-453355. 'VW GOLF GTi '81,; VW Golf 'C '82; VW Jetta GLD (die- <
sei) '81; VW Passat LD (5- 'drs., diesel) '80; Peugeot '505 GR (LPG) '83. Auto- 'bedr. Bruns, Bleyerheider- 'str. 123, Kerkrade. Tel. 045- !
453487. I
Opel Rekord 2.0 LS 1985 4- rdrs.; Rover 216 SE nieuw ■staat bwj. 1985; Metro 1300 ■sport 3-drs. 1988; Mini May- ,
fair 1987; Austin Maestro <1300 LS 1986; Austin Meas- "tro 1600 Mayfair 5-drs. 5- ,
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; Vol- |
vo 66 GL automatic als nw; j
Volvo 343 DL automaat "1977. Rover dealer HAVE, ,
Industriestraat 31, Sittara i
Tel. 04490-15195. APK- |
keuringsstation. Tevens ■verhuur spuit/moffelcabine. (

INKOOP goede auto's, cont. ■

geld. Joosten, Scharnerweg I
3, Maastricht. 043-634978.
HONDA Civic, aut., '80, .
’1.750,-; Ford Taunus )
combi, '81, ’2.500,-; Opel
Ascona '81, ’1.250,-; Ford
Taunus aut., '79, ’750,-; .
Alfa Giullietta 1.8, '80,
’1.250,-; Peugeot 305 SR,
combi, '81, ’1.750,-; Lada ,
2105, '83, ’2.250,-; VW -Golf GLS, '77, ’1.000,-. -!
Trichterweg 109, Brunssum,
045-229080

LOVEN Heerlen bietf
koop aan: " Mazda 6#
2.0 GLX '84 '85 '87 el
Mazda 626 HB 2.01
LPG '86; Mazda 626 Hl
LX LPG '878; Mazda]
Sedan 1.8 GLX '88; fl
626 Sedan 1.6 LX '83:1
da 626 coupé 2.0 GUJ'87; Mazda 626 Coupl
GLX LPG '88; Mazda]
coupé 1.6 GLX '85; fl,
626 coupé 1.6 LX 83; I
da 626 HB 2.0 LX Diesel
* Mazda 323 HB 1.61
'86; Mazda 323 HB 1 ■']
'86; Mazda 323 HB IJ
2x '86; Mazda 323 H]
5-drs. '86; Mazda 3$
1.1 LX '87; Mazda 3»
1.3 Sport '87 2X; Maz*
HB 1.5 GLX automj
Mazda 323 HB 1.3 LJJItorn. '86; Madza 323 m
DX '83. * Mazda 323 SJ1.5 GLX'B6; Mazda 3ZJGLX '85, '86 en '87; V\323 Sedan 1.3 LX 2*l
Mazda 323 Sedan 1-' I
Diesel'BB. Mazda 3231
te 1.7 GLX diesel '88. 1
Kadett HB 1.3 2x '87: J
Kadett '85, '86 en '87; JAscona 1.6 S '84; ï
Omega 1.8 LS '87. " \
315 '81; Honda Civic 1>
Ford Siërra 2.0 Lase'J
LPG-onderb. '86; Ford}
ra 1.6Laser '85; Ford y\
1.3 CL '86; Lada Sta*
2104 I.sL'B6;Peuge<f
SRI 1.9 9-10-'B7; VW
1.6 CL '85; VW JetWj
Goedkope inruilers; o*|
blue bird 1.8 autom
Opel Ascona '79; VWI
'77. Inruil, garantie en"
ciering. Palemigerbootf
Heerlen. Tel. 045-722^
Te k. TOYOTA Celica A
voor sloop eventueel 'S
onderdelen, sp. vlgn.; 1
Fiesta '77; Honda j*fi
(voor sloop). 045-4583
1000% zijn onze au»-.
100% is genoeg! 2 ja*'|
rantie mogelijk op auto-,
ven ’ 5.000,-. Auto vW
week!! Honda Civic "■
16 klepper grijs/mei- *Opel Kadett 1.6 S LS[»
met gas spec. aanb. "1
'87; Ford Siërra 2.0 K
wit zeer mooi '84; FordJra 1.8 Laser met gas»
met. '86; Ford Escort '1
ser wit spec. aanbiedt
Mazda 323 HB 1.3 beft
Mazda 323 HB 3DXJJbeige '82; Seat Fura I-b;
Playa uitv. '85; VW GO*}
1.3 rood '85; Lada ']
Ivoor speciale aanb- j
Lada 1200 S rood m&h
'84; Volvo 360 Injectie
dan met gas grijsme'-
Volvo 360 2.0 GL rood "-.
auto met veel extra's fa
Audi 200 Turbo Quattfj!.;
extra's, duurste uitv. '®.
troën Visa Leader S«i
nieuw '86; BMW 316"'
'81; Opel Kadett HB ]'■
GT rood km.st. 57.21 V
'85; Opel Kadett 1.2
drs. grijsmet.'B7; ?^-'205 XE spec. uitv. Wi'
Ford Escort 1.3 aut. Ér)
met. '79; Mazda 626
met. '81; Mitsubishi CW
grijsmet. '81; Ford ]:,.
1100L rood '78; Seat Wh
1.2 GL, blauw, '84; *\Ronda 1.6 GLX grijsme'rfVolvo 343 blauw '82; VJB6L groen '81; Volvo a
rood '79; Skoda Rapi» ïfoé zeer mooi km.st. 3~'J
Deige '83. Diverse *J|
aanbiedingen en goef.
nruilers. Bovag-garan" j
ie mogelijkheid tot |.'/olledige garantie!! f'}
:ieringtotloo%. Wijz'^j
Jw adres voor algehe^
o-onderhoud. APK spe^3
aanbieding nu ’ 50,- z?,
afspraak klaar ten»j
vacht. Auto en APK.-
rum KEULARTZ BV, ■$
12B3Kerkrade 045-4^]
re k. GEVRAAGD auto,5,,
Dedrijfsauto's, schade ° j
eet geen bezwaar,
sloop. Tel. 045-720200^:
Fe koop gevraagd AÜJ/anaf 1980. Gf'6.Bchaepkens. 04405-j?gv
f5OO,- tot ’ 50.000,-J»
Jw AUTO, schade of <%
geen bezwaar. Tel-

Of 727742. _^
A/ij betalen een goede P,
/oor alle type auto's, 1
jeld 045-414372 of fgj^
<\UTOGARANT off. SU^dealer biedt aan gedü $
ie lente-show: BMW jj
Diesel rood bwj. '86; "^520i 6 cyl. blauwmet- u,
83; Citroen 1.4 BXrooa
88 en 1.9 BK Diesel f' %
x>uw, wit bwj. '84; F°roa
x>rt 1.4 Bravo zilvej',
Dwj. '87; Escort 1.3 °' v:ood bwj. '86; Escort 1-^jj
tersn. blauw, bwj. '84;. f
a 2.0 Laser zwart, bWI_ ~3ierra 1.6 Laser S-°r'f
-PG, bronsmet. bWJ- J
Daihatsu Charade TS fy
net. bwj. '87; Hyundair^
1.5 GLS aut. blauwmet-„,
86; Lada 1.2 S als my>
ood, bwj. '86; Mazda
3L 4-drs. blauwmet- <
87 en 323 stationwage' a
/ermet., bwj. '85; Nissa1 ,j;
:ra 1.0 bronsmet. bWJ- 2
Dpel Rekord m. LP";
wj. '86; Kadett 1-2 s j>
Drummet, bwj. '85; 'S 3:
l.3Sßbwj. '80; Corsa '^5-versn. beige, bwj. 8%«
:ona 1.8 E 5-drs. brons f
3wj. '85; Ascona 1.6 L5
)wj. '83; Rekord aUt-R i
78; Peugeot 205 <? n.#
/ersn. bruinmet. bwj- .ji
Renault 5 TL beige bwj-

Renault 5 TS blauwig f
84; Subaru 1.6 GL
grijsmet. bwj. '87; -i^sl' f
DL 5-versn. wit, bwj- pi»
\A\n\ Jumbo 5-drs. SDJ J
85 en '83; Suzuki A " j
dwj. '82; Toyota CoroiK'.g'
3XL liftback wit, bW. \ji
Delica 1.6 wit, bwj. o*; $
3olf 1.3 5-drs. m. sw ~--vit, bwj. '85; Volvo a^i
.PG 1.4 blauwmet. bvvj- ~\utogarant, Schels^
128, Heerlen (Tussen
Jriks en Bristol). Tel. u

»-^
Voor Piccolo's

zit? verder pagina!"
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Rente
De Rabo acht het mogelijk dat de
rente kan oplopen naar bijna 7 pro-
cent. Tegelijkertijd heeft de coöpe-
ratieve bank haar leden voorgesteld
om de rente voor kredieten te verla-
gen met 0,25 procent. Ook wil de
Rabo bij valuta-overboekingen an-
dere verrekeningsdata gaan hante-
ren waardoor bedrijven één dagren-
tevoordeel krijgen.

Bang voor een doorberekening van
de tarieven aan de consument is Ra-
bo-topman Burghouts niet. „Onze
zakelijke rekeninghouders zullen
niet zwaarder belast worden. De
kosten voor hun betalingsverkeer
gaan eerder omlaag. Dit pakket van
maatregelen leidt eerder tot lasten-
verlichting voor het Nederlandse
bedrijfsleven." Wel voorziet het di-
rectielid dat steeds meer onderne-
mers bij de consumenten aandrin-
gen om over te gaan op automati-
sche incasso.

Basispakket
particulier

verzekerden
M^ S. T ~ De vakcentrale voormcidelbaar en Hoger Personeel wil
W

6r m, de Particuliere ziektekos-
k«t ering een geliJk basispak-
2pu"T een voor alle particulierver-
VTrdf n gelijke premie komt.voorzitter G. van Dalen van detri Zei in Utrecht op het jaarcon-
donr an de Unie BLHP dat daar-

-1 lati r Premie van ouderen die re-da",^ Vf?} betalen voor de stan-aardpakketpolis met ruim dertig
18^ t ♦ , ?^laag kan: van meer dan
v "-■ tot 130 gulden per maand.
ovigHnS Van Dalen is de discussieZekl gezondheidszorgen het ver-2eiTllgssysteem 'ontspoord. Hijmini er teveel nadruk ligt op de
dan Van Premie heffen, het al2ekVmet lnvoeren van een volksver-end H-ng en de inkomensherverde-
Ink daarvan het gevolg is.
2iin°Kaensnivellering mag geen doeljj 1 bij wijziging van sociale verze-

I VjnrirB;!"6ll6ll' aldus VanDalen- Hij
Wnri de discussie vooral moet

1 sm„ £ gericht op de kostenbeheer-, p^: Oe MHP staat op het stand-I lijk dat kostenbeheersing moge-

'' Stapitmet handhaving van het be-
i AWR7 Stelsel (Ziekenfondswet,
ren,7 ' Particuliere- en ambtena-enverzekeringen).

beurs-
overzicht
Vast

d^TERDAM- Beursplein 5 ken-.
v vrïjdag eindelijk weer eens eenfon!f beurs- waarbij enkele hoofd-
een

,n de show stalen. Ondanks
stem gere dollar en de flauwe
p "inning 0p de beurzen van

en Londen had Amster-m er zin in, waardoor de stem-
jngsindex met een winst van 090

kn« kon sluiten op 117,90, na
te v, voor het slot nog boven de 118nebben gestaan.

j
e totale omzet bedroeg vrijdag f'.miljard, waarvan bijna f 900

Joen°en aan aandelen en f 824 mil-
met aln obligaties. De fondsen
eericüe.hoogsteomzetten waren nu
rialo Ta? Tlet de internationals: Natio-
Om f'ederianden had de hoogste
VolPri\,met »ijna f6l müjoen, ge-
en Krisn 0r fegon met f6O miljoen
on h dlloyd met f 48 miljoen. Pasliii^e"lerde Plaats kwam Konink-JKe Olie met f 43 miljoen.

druk°bliga!iiemarkt stond onder
van » an de nieuwe staatslening«n ö,75 procent en de lagere f'utu-aanK°P Du 'tse staatsleningen. De
Diiif °udende onzekerheid over de
nop ontwikkelingen drukte ookmameens Zljn stempel op deze
sen Zcodat de lange leningen tus-niènu .en 70 cent verloren. De
Bril, staatslening noteerde in desrVjze markt 99,25.

oor de lagere dollaren dekomen-
du^\.lJe,enk,omst van de zeven in-
tion 1 den k°nden de interna-
vri„ i niet meeprofiteren van het.^er^elijke beursklimaat.

Beursvanamsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen V.k. s.k.
AEGON 112,30 116,00
Ahold 134,00 133,50
Akzo 128,90 129,70
A.B.N. 38,90 38,70
Alrenta 153,80 153,80
Amev 57,00 57,10
AmroA. in F. 88,80 89,00
Amro-Bank 77,70 77,10
Borsumij W. 72,50 73,50
Bührm.Tet. 63,40 65,30
C.S.M.eert. 82,00 82,20
DAF 35,30 35,60
Dordt.Petr. 131,30 130,80
DSM 119,30 119,70
Elsevier 80,40 80,70
Fokker eert. 43,90 45,40
Gist-Broc. c. 31,80 31,90
HCS Techn. 13,50 13,90
Heineken 114,50 117,90
Hoogovens 81,00 80,50
Hunter Dougl. 94,50 94,50
Int.Müller 95,50 95,20
KLM 36,30 35,60
Kon.Ned.Pap. 43,20 43,50
Kon. Olie 145,10 144,20
Nat. Nederl. 73,00 72,90
NMB Postbank 51,30 51,10
Nedlloyd 103,10 105,10
Océ-v.d.Gr. 302,00 b 310,00
Pakhoed Hold. 174,50 175,00
Philips 41,80 41,30
Robeco 98,20 98,70
Rodamco 80,10 80,00
Rolinco 94,30 95,10
Rorento 57,90 e 58,10
Stork VMF 51,50 53,50
Unilever 149,40 149,00
Ver.Bezit VNU 101,90 102,00
Volmac Softw. 44,50 44,70
VOC 39,60 40,30
Wessanen 68,90 69,00
Wolters-Kluwer 52,10 52,50

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
12%NL 86-96 113,55 113,50
123A NL 81-91 103,70 103,70
12/2NL 81-91 102,85 102,85
12 NL 81-91 102,80 102,70
113A NL 81-91 102,05 102,05
ll'/2 NL 80-90 10010
lIV2NL 81-91 10L35 101,30
ll'/2 NL 81-92 102,70 102,70
11 Va NL 82-92 102,90 102,90
11'ANL 81-96 105,60 105,70b11'ANL 82-92 102,85 102 85
11 NL 82-92 102,15 10215
103A NL 80-95 103,80- 103,80
103A NL 81-91 101,50 101,40
10/2 NL 80-00 106,10 106,10
10/2 NL 82-92 101,30 101,25
10'ANL 80-90 100,60 100,60
10'ANL 86-96 104,65 104,65
10'ANL 82-92 102,00 102,00
10'ANL 87-97 105,20 105,20
10 NL 80-90 100,20 100,20
10 NL 82-92 101,05 101,10
9/2 NL 80-95 101,50 101,35
9/2 NL 83-90 100,10 100,10
9/2 NL 86-93 100,55 100,55
9NL 79-94 100,45 100,45
9NL 83-93 99,85 99,85
9NL 90-00 102,06 101,20
83A NL 79-94 100,20 100,20
83A NL 84-94 99,25 99,25
BV2 NL 83-94 98,85 98,80
BV2 NLB4-94-1 98,77 98,77
BV2 NLB4-94-2 98,50 98,50
BV2 NLB4-91-1 99,40 99,40
BV2 NLB4-91-2 99,60 99,60
BV2 NLB4-91-3 99,50 99,50
B/2 NLB7-95 98,65 98,40
BV2NL 89-99 98,40 98,10

BA NL 77-92 99,10 99,10
BA NL 77-93 98,60 98,60
BA NL 83-93 98,75 98,75
BA NL 84-94 98,45 98,45
BA NL 85-95 98,05 98,00
BA NL 90-00 97,15 96,50
8 NL 83-93 98,45 98,45
BNL 85-95 97,60 97,55
73A NL 77-97 95,20 95,40b
7% NL 77-92 98,10 98,10
7% NL 82-93 97,86 97,86
73A NL85-00 95,40 95,60
7% NL 90-00 93,85 93,25
7/2 NL 78-93 97,60 97,60
7/2 NLB3-90-2 99,90
7/2 NL 84-00 94,60 94,60
7/2 NL85-95 96,45 96,35
7'/2 NLBS-295 96,10 96,00
7/2 NL86-93 97,25 97,25
7'/2NL8911 92,25 91,60
7'A NL 89-99 90,85 90,25
7NL 66-91 98,10 98,10
7NL 66-92 97,40 97,40
7NL 69-94 96,80 b 96,80b
7NL 85-92/96 93,95 93,80
7NL 87p93 94,60 94,35
7NL 89-99 89,60 89,05
7NL 89-99-3 89,44 88,90
7NL 89-99-4 89,25 88,65
63A NLI-2 85-95 93,60 93,49
6% NL 86-96 93,20 93,00
6% NL 88-98 88,55 88,00
63A NL 89-99 88,25 87,60
6/2 NL6B-93-1 95,40 95,40
6/2 NL6B-93-2 96,30 96,30
6/2 NL 68-94 95,40 95,40
6V2 NL 86-96 89,75 " 89,30
6/2 NL87-94 91,60 91,40
6V2 NL 88-96 89,20 88,80
6/2 NL88-98 87,15 86,80
6/2 NL 89-99 86,65 86,20
6NL 87 87,23 86,88
6'A NL 66-91 98,80 98,80
6/4 NL 67-92 95,80 95,80
6'ANLB6-92/6 91,00 90,90
6'A NL 86/96 88,15 87,85
6'A NLB6p95 90,15 89,90
6'A NLB7-3p95 90,15 89,90
61/4NLB7-1/95 89,70 89,45
61/4NLB7-2/95 89,55 89.30
6'ANLBB-94 91,70 91,60
63A NL 78-98 93,00 93,00
6'ANLBB-98 88,50 88,50
6NL 67-92 96,70 96,70
6NL 87-94 90,35 90,05
6NL 88-94 90,40 90,20
6 NL 88-95 88,85 . 88,50
6 NLBB-96 87,45 86,90
5 3A NL6S-90-1 98,90 98,90
5% NL6S-90-2 98,60 98,60
SNL 64-94 93,70 93,70
4/2 NL 60-90 99,20 99,20
4/2 NL 63-93 93,55 93,70b
4'A NL 60-90 97,80 97,80
4'A NL 61-91 97,00 97,00
4'A NL63-93-1 94,10 94,60b
4'A NL63-93-2 94,00 94,00
4NL 62-92 95,40 95,40
33A NL 53-93 95,00 95,00
3'A NL 848-98 90,00 90,00
3'A NL 54-94 92,00 92,00
3'A NL 55-95 91.80 91.80
Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 91,50 91,50
BA A.1.R.85 108,00 108,00b
6'/4Bührm.73 280,00
6'A Cham 86 65,50 b 65,50b
5 Enraf-N.86 90,00 90,60
7 HCS Techn. 104,20 107,50
6 Hoogov. 85 120,50 119,70
sHoopEffB7 83,80 83,90
83A KNSM 75 244,00 246,00
6'/2Nijv.Bs 141,50 142,00, 6/2 R01.67 82,90 82,60
14SHV 81 146,60 146,60

33AStevin76 101,00 100,80
B/2 Volker7B 100,50 100,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 72,50 72,80
ACF-Holding 39,70 39,90
Ahrend Gr. c 253,00 255,00
Air Holland 28,50 29,50
Alg.Bank.Ned 39,50 39,20 'ABN (div'9o) 37,80 37,40
Asd Opt. Tr. 20,90 21,00
Asd Rubber 5,20 5,30
Ant. Verff. 410,10
Atag Hold c 94,00 96,80d
AuUnd.R'dam 88,00 92,00
BAM Groep 92,00 92,50
Batenburg 91,70 92,00
Beers 135,50 135,00
Begemann 151,80 153,50
Belindo 320,00 320,00
Berkei's P. 5,15 5.25
Blydenst-Will. 31,50 31,50
Boer De, Kon. 335,00 335,00
de Boer Winkelbedr. 68,50 70,20
Bols 166,00 169,00
Boskalis W. 16,30 16,45
Boskalis pr 19,50 19,70
Braat Beheer 45,00 44,80
Breevast 17,75 17,70
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 825,00 870,00
Calvé-Delft c 975,00 980,00
Center Parcs 49,00 51,00
Centr.Suiker 81,10 80,70
Chamotte Unie 7,00 7,00
Cindu-Key 292,50 292,00
Claimindo 315,00 315,00
Content Beheer 23,70 23,80
Cred.LßN 48,80 49,40
Crown v.G.c 87,60 87,50
Delft Instrum. 51,00 51,00
Desseaux 249,00 249,00
Dorp-Groep 41,00 40,30
DSM (div'9o) 114,00 114,50
Econosto 364,80 370,00
EMBA I 125,00 125,00
Erikshold. 117,50 121,00f
Flexovit Int. 94,00 94,00
Frans Maas c. 107,00 108,50
Furness 134,80 137,00
Gamma Holding 83,00 83,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 31,80 32,30d
Geveke 46,10 47,00
Giessen-de N. 310,00 298,00
Goudsmit Ed. 428,00 425,00
Grasso's Kon. 148,00 148,00
Grolsch 146,50 147,50
GTI-Holding 196,00 194,50
Hagemeyer 106,50 105,90
Idem'/2div.'B9 103,50 103,00
HAL Trust B 14,70 14,80
HAL Trust Unit 14,80 14,80
H.B.G. 200,50 202,00
Hein Hold ■ 97,50 101,00
Hoek's Mach. 180,00 185,00
Heineken Hld 97,50 101,00
Holl.SeaS. 1,12 I,loe
Holl. Kloos 505,00 515,00
Hoop Eff.bk. 10,70 10,80
Hunter D.pr. 4,90 4,70
ICA Holding 17,30 17,50
IHC Caland 46,40 47,30
Industr. My 220,00 220,00
Infotheek 26,90 26,80
Ing.Bur.Kondor 575,00 573,00
Kas-Ass. 45,00 44,90
Kempen Holding 15,10 15,20
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 76,90 84,00
KBB c. 77,80 82,50
Kon.Sphinx 131,00 133,00
Koppelpoort H. 300,00 a 296.00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré & Gl. 67,50 68,00

Macintosh 45,70 46,50
Maxwell Petr. 695,00 695,00
Medicopharma 66,80 67,50
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,40
MHV Amsterdam 18,90 22,00 b
Moeara Enim 1191,00 1193,00
M.Enim 08-cert 15800,00 15800,00
Moolen en Co 26,80 27,30
Mulder Bosk. 70,00 70,00
Multihouse 8,20 8,90
Mynbouwk. W. 415,00 416,50
Naeff 300,00
NAGRON 49,50 53,50
NIB ■ 612,00 616,00
NBM-Amstelland 18,60 18,80
NEDAP 368,00 372,00
NKF Hold.cert. 340,00 340,30
Ned.Part.Mij 41,90 42,50
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1020,00 1030,00
Nutricia gb 78,00 80,00
Nutricia vb 86,50 89,80
Nijv.tCate 96,00 97,50
Nijv.Cate d'9o
Oce-vdGr.div9o
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 71,30 72,90
OTRA 239,00 243,50
Palthe 108,50 110,70
Philips div.'9o 40,20 39,90
Pirelli Tyre 33,60 34,50
Polygram 34,40 34,60
Polynorm 113,00 112,90
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 46,00 46,50
Reesink 75,50 75,00
Riva 49,00 50,50
Riva (eert.) 47,00 49,80
Samas Groep 71,00 71,30
Sarakreek 30,50 30,70
Schuitema 1310,00 1290,00a
Schuttersveld 43,50 43,80
Smit Intern. 67,50 69,30
St.Bankiers c. 24,40 25,00
Stad Rotterdam c 50,80 50,50
TelegraafDe 98,50 97,50
Text.Twenthe 341,00 340,00
Tulip Comp. 37,90 40,00
Tw.Kabel Hold 160,00 162.50
Übbink 83,20 85,00
Union Fiets. 32,00 32,40
Ver.Glasfabr. 339,00 334,00
Verto 80,00 84,00
Volker Stev. 81,20 84,50
Vredesteii* 23,90 24,70
VRG-Groep 68,30 69,00
Wegener Tyl 186,00 185,00
West Invest 24,00 24,00b
West Inv. wb. 105,00 100,00
Wolters Kluwer 206,00 208,00
Idem div.'9o 51,00 52,00
Wyers 44,00 45,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,30 37,50
ABN Aand.f. 72,30
ABN Beleg.f. 57,10 57,30
ALBEFO 51,40 51,50
AldollarßFs 21,60 21,60
Alg.Fondsenb. 229,00 230,00
AllianceFd 10,20 10,20
Amba 46,60
America Fund 295,00 294,00
Amro Eur.F. 74,60 75,10
Amro Far E.F. 59,20 60,10
Amro Neth.F. 75,80 76,10
Amro N.Am.F. 60,60 60,60
Amro Obl.Gr. 154,70 154,70
Amvabel 76,10 76,10
AsianTigersFd 61,20 61,30
AsianSelFund 47,80 47,40
Bemco Austr. 51,00 51,00
Bever Belegg. 6,20 6,20
BOGAMIJ 106,70 109,50

CLN Obl.Waardef. 101,10 100,90
Delta Lloyd 43,20 43,20
DP Am. Gr.F. 24,50 24,50
Dp Energy.Res. 44,00 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,70 59,70
Eur.Ass.Tr. 10,80 10,80
EOE DuStlnF. 295,00 298,00
EurGrFund 62,30 62,50
Euro Spain Fd 8,00 8,00
Gim Global 49,00 49,00
Hend.Eur.Gr.F. 225,00 224,50
Henderson Spirit 63,50 63,50
Holland Fund 74,50 75,00
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,40
HollPacF. 100,00 101,70
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 45,70 46,00
Intereff.Warr. 260,00 270,00
JadeFonds 163,60 166,00
JapanFund 23,80 24,50
Jap.lnd.Alpha Fd 9750,00 9900,00
Japan Rot. Fund yen 8160,00
MaLCap.F. $ 8,50 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,80 97,80
MX Int.Vent. 50,10 50,10
Nat.Res.Fund 1410,00 1420,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 40,50 40,70
NMB Global F. 47,70 47,80
NMB Oblig.F. 35,00 35,00
NMBRente F. 102,50 102,90
NMB Vast Goed 38,30 38,30
Obam, Belegg. 218,00 219,80
OAMFRentef. 12,90 12,70
Orcur.Ned.p. 47,80 47,80
Pac.Dimens. 100,00 100,00
Pac.Prop.Sec.f. 44,20 44,50
Pierson Rente 100,90 100,80
Postb.Belegg.f. 51,90 52,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 b 7,00b
Rabo Obl.inv.f. 73,80 73,80
Rabo Obl.div.f. 48,40 48,40
Rabo Onr.g.f. 83,70 83,70
Rentalent Bel. 134,10 133,70
Rentotaal NV 30,90 e 30,90
RG groen 50,60 50,60
RG blauw 49,60 49,80
RG geel 48,20 48,30
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 17,10 17,10
Teehnology F. 17,80 17,80
Tokyo Pac. H. 212,50 215,00
Trans Eur.F. 85,00 85,60
Transpac.F. 393,00 390.00
Uni-Invest 123,00 120,00
Unico Inv.F. 79,00 79,00
Unifonds 39,20 40,00
VWN 60,50 60,50
Vast Ned 130,50 130,50
Venture F.N. 40,00 40,40
VIB NV 87,80 87,80
VSB Mix Fund 51,30 51,30
WBO Int. 70,60 71,20
Wereldhave NV 200,00 200,00
Yen Value Fund 82,00 83,60
Buitenlandse obligaties
83A EEGB4U) 98,70 b 98,70b
3/2 EngWarL 34,00 34,00
53AE1865 99,60 99,60
Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,22 1,23
Allied Signal Ind 36,00 35,50
Amer. Brands 65,00 65,10
Amer. Expres 26,40 26,30
Am.Tel.& Tel. 41,00 41,90
Ameritech 60,20 60,20
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 29,20 29,50
Atl.Richf. 116,70 116,00
BAT Industr. 7,90 7,50

. BeU Atlantic 94,80 94,10
BellCanEnterpr 41,20 41,40
Beil Res.Adlr 0,20
Beil South 54,80 55,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel 20,00 19,80
Boeing Comp. 72,00 72,70
CDL Hotels Int. , 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,50 17,00
Citicorp. 22,80 22,50
Colgate-Palm. 58,40 58,50
Comm. Edison 34,50 34,30
Comp.Gen.El. 560,00
Control Data 20,20 19,80
Dai-Ichi Yen 2400,00b2300,00b
Daiwa Sec. yen 1430,00 1540,00
Dow Chemical 65,50 66,00
Du Pont 38,50
Eastman Kodak 40.20 40,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 154,00
Exxon Corp. 46,50 46,00
First Pac.HKa? 1,30
Fluor Corp. 42,50
Ford Motor 47,50 47,00
Gen. Electric 64,20 64,80
Gen. Motors 46,10 46,00
Gillette 52,50 52,00
Goodyear 37,00 36,00
Grace & Co. 30,00
Honeywell 89,00 90,50
Int.Bus.Mach. 106,25 105,80
Intern.Flavor 58,70
Intern. Paper 51,60 51,40
ITT Corp. 53,00 53,30
K.Benson® 5017,00 5017,30
Litton Ind. 73,20 73,30
Lockheed 36,60 36,60
Minnesota Mining 81,50 81,50
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 60,75
Morgan $ 35,50 35,00
News Corp Auss 10,10 10,40
Nynex 82,00 82,20
Occ.Petr.Corp 27,20 27,20
Pac. Telesis 45,20 45,40
P.& O. ® 5,80 6,00
Pepsico 63,50 63,70
Philip Morris C. 41,00 41,50
Phill. Petr. 25,80 25,80
Polaroid 46,00 45,70
Privatb Dkr 275,00 275,00
QuakerOats 47,00
StGobinFfr 588,00 595,00
Saralee 30,50
Sehlumberger 52,10 51,80
Sears Roebuck 38,40 38,00
Sony (yen) 46,40 47,30
Southw. Beil 56,20 56,80
Suzuki'tyen) 916,00
Tandy Corp. 33,70 33,10
Texaco 59,50 59,75
Texas Instr. 36,00 36,00
The Coastal C. 31,80 31,30
T.I.PEur. 1,90 1,90
ToshibaCorp. 1120,00 1100,00
Union Carbide 22,00
Union Pacific 70,20 70,00
Unisys 15,00 15,00
USX Corp 36,50 36,40
USWest 75,50 75,60
Warner Lamb. 106,40
Westinghouse 75,10 74,80
Woolworth 61,50 61,70
Xerox Corp. 55,70 55,20
Certificaten Amerika
AMAX Inc. 51,50 52,00
Am. Home Prod. 192,00
ATT Nedam 78,00 77,50
ASARCO Inc. 44,50
Atl.Richf. 221,00 219,00
Boeing Corp. 136,00 136,00
Can. Pacific 38,50 38,50
Chevron Corp. 130,00

Chrysler 31,90 29,00
Citicorp. 41,50 40,50
Colgate-Palm. 111,00 111,50
Control Data 33,80 33,50
Dow Chemical 123,00 123,00
Eastman Kodak 74,50 74,00
Exxon Corp. 86,00 87,00
Fluor Corp. 82,00 79,00
Gen. Electric 122,00 121,50
Gen. Motors 85,00 d 84,50
Gillette 99,00 99,00
Goodyear 70,00 69,00
Inco 47,10 48,00
1.8.M. 198,00 196,00
Int. Flavors 118,00- ITT Corp. 119,00
Kroger 24,00 24,00
Lockheed 68,00 68,00
Merck & Co. 134,00 135,50
Minn. Min. 155,00 155,00
Pepsi Co. 118,50 119,50
Philip Morris C. 76,00 76,00
Phill. Petr. 48,00 48,00
Polaroid 80,00 80,00
Procter & G. 127,00
Quaker Oats 92,00 92,00
Sehlumberger 99,00 98,50
Sears Roebuck 73,00 69,50
Shell Canada 61,50 61,20
Tandy Corp. 63,00 61,00
Texas Instr. 67,00 67,00
Union Pacific 134,00 133,00
Unisys Corp 30,50 30,50
USX Corp 68,50 68,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse ' 144,00 143,00
Woolworth 116,00 d 116,00
Xerox Corp. 96,00 95,00
Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,30 12,30
10/2ABN 87 93,25 93,25
13Amev 85 97,30 97,30
10Amev85 101,50 101,50
11 Amev 86 91,00 91,00
10/2Amro 86 95,50 95,50
10 Amro 87 93,50 93,50
53A Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 8,50 9,60
Amro zw 86 72,00 72,00
9BMH ecu 85-92 95,20 95,20
7 BMH 87 94,00 94,00
IO'AEEG-ecu 84 99,40 99,40
93AE18-ecu 85 95,80 95,80
12/2 HIAirl.F 94,90 94,90
11'ANGU 83 100,00 100,00
10NGU 83 100,00 100,00
2'ANMB Pb.B6 82,75 83,00
NMB Postb.war. 80,25 81,00
83A Phil. 86 97,50 97,50
63A Phil.B3 98,25 98,25
11 Rabo 83 101,00 101,20
9Rabo 85 94,25 94,25
7Rabo 84 97,00 97,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,30 5,10
Bredero aand. 22,00 22,00
Bredero eert. 20,10 21,30
11Bredero 20,10 20,10

LTVCorp. 1,50 1,40
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 0,81 0,81
7'ARSV 69 86,50 86,50b
Parallelmarkt
Alanheri 25,80 25,80
Berghuizer 37,20 37,90
Besouw Van c. 53,20 53,20
CBI Barin Oc.yen 1860,00 1990,00
Comm.Obl.F.l 95,00 95,00
Comm.Obl.F.2 94,50 94,50
Comm.Obl.F.3 95,10 95.10

De Drie Elec ar. 32,00 31,50
Dico Intern. 104.50 a 105.20
DOCdata 27,60 30,00
Ehco-KLM Kl. 38.50 38,90
E&LBelegg.l 73,90 73,50
E&L Belegg.2 74,10 74,00
E&L Belegg.3 76,10 76,10
Free Rec.Sh. 31,50 31,70
Geld.Pap.c. 63,60 66,00
Gouda Vuurvc 99,00 99,30
Groenendijk 35,00 35,00
Grontmij e 193,00 193,00
HCA Holding 57,50 56,90
Hes Beheer 265,00 265,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,50 3,65
Interview Eur. 8,70 8,70
Inv. Mij Ned. 47,20 46,50
Kuehne+Heitz 48,50 f 49,00
LCI Comp.Gr. 16.50 16,90
Idem 8 st. 0,66 0,70
Melle 305,00 303,00
Nedschroef 126.80 126,00
Nevas st.(cert) 0.66 0,66
Nevas st.(cpref) 0,62 0.65
Neways Elec. 10,20 10,40
NOG Bel.fonds- 32,00 31,90
pan pacific 10,60 10,70
PieMed. 12.00 12,50
Poolgarant 9,10 9,20
Simac Tech. 19,20 17,90
Sligro Beh. 53,50 53,80
Verkade Kon. 402,50 401,00
VHS Onr. Goed 14,40 14,30

OPTIEBEURS omzet v.k. s.k.
Abn p apr 40.00 586 1,20 1,40
abn p jul 40,00 519 2,70 2,90
aegn c apr 110,00 300 3,30 6,50
aegn c apr 115,00 378 I,oob 2,50
akzo c apr 130.00 209 1,70 2,00
amev c jul 60,00 327 1,80 2,00
buhr p jul 55,00 203 I.Boa 1,20
dsm c apr 120,00 331 1,60 1,80
dsm c jul 125,00 361 2,00 2,30
coc c apr 285,00 452 6,00 6.90
coc c apr 290,00 470 3.50 3,60
coc c mei 290,00 324 5,50 5,90
coc c mei 300,00 217 2,50 2,70
coc c jun 300,00 203 4,50 a 4,50
coc p apr 275,00 242 1,20 1,00
coc p apr 285.00 457 3,40 2,80b
coc p apr 290,00 203 6,00 b 4,70
gist c apr 30,00 421 2,20 2,00
gist c jul 30,00 338 3,00 3,40
gist c jul 32.50 372 1,90 2,10
gist c jul 35,00 319 1,30 1,30
hein c apr 115,00 369 2,30 4,00
hoog c apr 80,00 314 2,70 2,80
nedl c apr 86,00 284 17,30 19,70
nedl c apr 94,00 218 9,00 11,70
nedl c apr 100,00 507 5,20 7,00
nedl c apr 105,00 555 2,30 3,90
nedl c jul 110,00 248 4,50 5,80
natn c apr 75,00 275 0,40 0,30
phil c apr 40,00 671 2,00 a 1,50
phil c apr 42,50 448 0,50 0,30
phil c jul 40,00 444 3,40 3.00
phil c jul 45.00 238 1,20 1,00
phil c 093 30,00 281 16,50 16,20
phil p apr 40,00 773 0,50 1,00
phil p jul 42,50 392 3,00 3,40
phil p jul 45,00 274 5,00 5,20
phil p 092 55,00 427 14.50 a 15.20
phil p 094 45,00 409 8,90 9,20
olie c jul 140,00 370 8,00 7,80
olie c jul 150,00 413 3,00 3,20
olie p apr 145.00 444 2.00 2,30
obe p jul 140,00 241 3,60 4,00
olie p jul 150,00 271 9,50 a 9,50
olie p okt 140,00 318 6,00 63
voc c apr 40,00 418 0,80 1,50
voc c jul 40,00 653 2,60 3,60
wes c apr 70,00 470 1,00 1,40
wes c jul 70,00 312 3,50 3,50

Om structurele miljoenenverliezen terug te dringen

Rabo wijzigt tarieven
voor betalingsverkeer

rp»,^ _ Door veranderingen aan te brengen in tarieven,
'st rUCtUren en valutaverrekeningen wil de Rabobank haar
| ructurele verliezen' op het betalingsverkeer voor onderne-
/-jend Nederland beperken. In plaats van per jaar 100 tot 150
hn J°fn u^en kwijt te raken bij de zakelijke transacties,
'kot e Co°Peratieve bank 'op een paar miljoen gulden na'■bek h*6-kend te °Pereren- Dit maakte deRabobank gisteren'end tijdens een toelichting voor de introductie van een

tarievenstelsel.
deÜ J^ er een kans bestaan dat
liikfaT 0

u taneven voor het zake-
VertLf et Particuliere betalings-
■trekk! °^er een tijd toch moet °P"
'zeW Het Particuliere verkeer is
een f» met kostendekkend. „Over
al ril maken we de balans op van
doen ;e "^regelen. Wat we gaan
drüv 'S afhankelijk van hoe de be-jven en personen met de rekenin-

£n hSdrijf' 6en woordvoerder

uriiv,f uUde systeem moesten be-
Voorh« £y het versturen van bij-
het n^f een acceptgirokaart of
q

l ontvangen van een betaalche-
keliit Provisie betalen die afhan-boeil^u8 Jan de ho°Ste van het te°eken bedrag. In de nieuwe bere-

kening wil de bank een tariefper ac-
ceptgiro of cheque invoeren.
Voor een transactie van f 100.000
trok de Rabo er een bepaald percen-
tage vanaf om de kosten te dekken.
Voor een kleine overschrijving van
bijvoorbeeld f 100 werd een gelijk
percentage gehanteerd, maar moest
de bank voor deze sterker verliesge-
vende handeling dezelfde kosten
maken.

economie

Nieuwe CAO voor
bierbrouwerijen

UTRECHT- De Groep Landelij-
ke Brouwerijen heeft met devakbonden een principe-ak-koord bereikt voor een nieuwetweejarige CAO. Het contract
voorziet in een structurele loons-verhoging van 8 procent. Per 1april van dit jaaren 1 julivolgend
laar krijgen de circa 1.000 werk-nemers er 4 procent loon bij. Op1 januari 1992 betalen de brou-wers een eenmalige uitkeringvan 1 procent. De CAO loopt van1 april 1990 tot 31 maart 1992.

n de sfeer van vervroegde uittre

ding en arbeidstijdverkorting is
nauwelijks iets veranderd. De
VUT-leeftijd blijft gehandhaafd
op 61 jaar. De atv wordt uitge-
breid van 90 tot 92 uur per jaar.
In de Groep Landelijke Brouwe-
rijen zijn alle kleinere bierbrou-
werijen in Nederland verenigd.

Heineken, Skol, Grolsch en Stel-
la Artois nebben eigen CAO's.

Voor de 1.800 werknemers van
de Verenigde Glasfabrieken is
eveneens een nieuwe CAO afge-
sloten met een looptijd van april
dit jaartot april volgend jaar. Het

personeel van de concernvesti-
gingen in Schiedam, Leerdam,
Etten-Leur en Maastricht ziet in
fasen het loon met 4 procent stij-
gen. Een woordvoerder van de
Industriebond FNV heeft dat
vrijdag meegedeeld.

In het verzekeringswezen verlo-
pen de CAO-onderhandeling
minder succesvol. De werkne-
mers van de verzekeringsmaat-
schappijenAegon en Avero gaan
niet akkoord met de huidige
voorstellen. Akties worden niet
uitgesloten.

CAO-overleg
bij Curver
afgebroken

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De FNV en de Unie
BLHP hebben het cao-overleg afge-
broken met Curver, de DSM-doch-
ter die huishoudelijkeprodukten fa-
briceert. Curver, met vestigingen in
Brunssum, Ede, Rijen en Beek, wei-
gert in te gaan op de vakbondseis
een vijf-ploegensysteem in te voe-
ren. De FNV en de Unie hebben het
aanbodvan een over 21 maanden lo-
pende cao afgewezen. Per 1 april, zo
stelt Curver voor, kunnen de lonen
met 2,5 procent omhoog. En per 1
april 1991 opnieuw met 3%. Daar-
naast wil Curver per 1 januari vol-
gend jaareen periodiekextra geven.

De bonden eisenvier procent en een
cao die maareenjaar duurt. Als Cur-
ver echter ingaat op het 5-ploegen-
systeen, wil de FNV best water in de
wijn doen over de loonsverhogin-
gen. De opstelling van de BLHP is
echter harder aangezienze het voor-
gestelde WAO-voorstel van Curver
absoluut onacceptabel vindt.

Nu het cao-overleg is afgebroken,
belegt de FNV op 23 en 24 april ac-
tievergadering in Brunssum en
Beek. Begin mei wil de FNV het
overleg weer hervatten. Blijft Cur-
ver voet bij stuk houden dan drei-
gen er acties, zo waarschuwt de vak-
bond. De Unie BLHP informeert
haar leden reeds begin dezeweek en
dreigt ook met acties.

Coalitie wil
werkgevers WAO

laten betalen
DEN HAAG - Werkgevers zullen in
de toekomst de premie voor de Wet
Arbeidsongeschiktheid (WAO)
moeten gaan betalen. Deze wens
hebben CDA en PvdA, samen een
meerderheid in de Kamer, bij
staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) gedeponeerd. Dat gebeurde
in een overleg over de arbeidsonge-
schiktheid. De WAO-premie wordt
nu nog alleen door werknemers be-
taald en beloopt 12,15 procent.
Dit voorstel vormt onderdeel van
een pakket maatregelen waarmee
het kabinet het aantal arbeidsonge-
schikten in ons land, nu 830.000
mensen, wil stabiliseren en op ter-
mijn terugdringen. Door een sys-
teem van boetes en financiële belo-
ningen verwacht Ter Veld dat be-
drijven minder snel werknemers
zullen afstoten naar de WAO en eer-
der gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten in dienst zullen nemen.
Onderdeel hiervan is het schuiven
met de WAO-premie. CDA,PvdA en
de staatssecretaris willen dat de
WAO-premie het eerste jaar wordt
betaald door de werkgevers. Vanaf
het tweede jaar draaien de werkne-
mers weer op voor de premie. Het is
nog niet duidelijk of de premie in
hoogte ook zal verschillen per be-
drijfstak. Ter Veld verwacht er wei-
nig heil van.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 06-04-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt f 23.040/ 23.540-;
vorige ’ 23.040-/ 23.540; bewerkt ver-
koop ’ 25.140; vorige ’ 25.140 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 110,00 113,90
engelse pond 2,99 3,24
finse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 31,95 34,70
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,88 3,08
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 13,50 18,25
noorse kroon (100) .27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,68 1.84
zweedse kr. (100) 29,70 32,20
zwits.fr. (100) 124,50 129,00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90875-1,91125
antill.gulden 1,0500-1,0800
austr.dollar 1,4580-1,4680
belg.frank (100) 5,4375-5,4425
canad.dollar 1,63725-1,63975
deensekroon (100) 29,430-29,480
duitse mark (100) 112,560-112,610
engelse pond 3,1260-3,1310
franse frank (100) 33,470-33,520
griekse dr. (100) 1,1190-1,2190
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
ierse pond 3,0120-3,0220
itaUire (10.000) 15,290-15,340
jap.yen (10.000) 121,30-121,40
nwzeel.dollar 1,0990-1,1090
noorse kroon (100) 29,060-29,110
oostenr.sch. (100) 15,9990-16,0090
saudi ar.ryal (100) 50,7750-51,0250
spaanse pes. (100) 1,7650-1,7750
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 31,100-31,150
zwits.frank (100) 127,345-127,395
e.e.u. 2.3005-2,3055

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197,60 197,20
id excl.kon.olie 190,20 191,00
internationals 199,20 198,10
lokale ondernem. 197,40 198,90
id financieel 147,70 148,10
id niet-financ. 246,80 249,40

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 257,60 257.70
id excl.kon.olie 236.50 237,50
mternationals 268,90 267,50
lokale ondernem. 244,30 246,20
id financieel 192,50 192,90
id niet-financ. 295,20 298,30
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 117,00 117,90
internation 114,70 114,20
lokaal 117,40 118,50
fin.instell 108,10 108,40
alg. banken 106,10 105,60
verzekering 110,60 111,90
niet-financ 120,30 121,60
industrie 121,20 122,90
transp/opsl 135,00 135,70

Zuivelpartners
weer om tafel

Van onze correspondent
LEEUWARDEN - De vakbonden
en de werkgevers in de zuivel gaan
vandaag nog een keer overleg ple-
gen over een nieuwe cao. Morgen-
middag veFgaderen de werkgevers
over een voorstel van de noordelijke
zuiveldirecteuren om toch maar te-
gemoet te komen aan de eis van de
vakbonden het aantal flexibele ar-
beidskrachten tot een minimum te
beperken. De bonden willen dat
aantal stellen op maximaal 5 pro-
cent van de werknemers per vesti-
ging. De noordelijkezuivel wil daar-
over wel een paragraaf opnemen in
de cao, zonder zich vooralsnog aan
die 5 procent te binden.
Vanmiddag trachten de noordelijke
werkgevers overeenstemming te
bereiken over flexibele arbeids-
krachten met de collega's uit het
zuiden, westen en oosten van het
land. Mocht dat overleg geen resul-
taat opleveren dan willen de vak-
bonden nog een gesprek hebben
met de werkgevers uit het noorden.

SAARBRUCKEN-De president-
directeur van het Westduitse detail-
handelsconcern Asko Deutsche
Kaufhaus, Helmut Wagner, wordt
per 1 januari 1991 opgevolgd door
Klaus Wiegandt. Asko haalde vorig
jaar regelmatig de Nederlandse
kranten door de op hooglopenderu-
zie uitgedraaide poging tot samen-
werking met Ahold. Asko verwierf
in het geheim ook 8,8 procent van
de aandelen Macintosh.

Italianen showen in Japan

" In Japan waar Italiaanse ontwerpers in Tokio weken-
lang hun geesteskinderen showen trok deze echte Italiaanse
auto enorme belangstelling. De prijs deed de Japanners
trouwens ook verstomd staan.

(ADVERTENTIE)
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Auto's

Diversen
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Opel Kadett 1200 Sta-
tioncar 5-drs. '85; Corsa '83;
Kadett 1200 '86; Ford Siërra
1600 5-drs. '87, nieuw mo-
del; Ford Scorpio 2.0 GLI
'85; Mazda 323 '82
’4.500,-; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 '84; Ford
Siërra 2.0 GL 5-drs. station-
car '86; Lada 2107 '84
’4.000,-; Opel Kadert Sta-
tioncar 1300 '80 ’3.000,-;
Opel Kadett Sedan '87 auto-
matic; Opel Kadett Sedan
'87; Ford Taunus 1600 '82

’ 3.500,-; Toyota Corolla,
zeer mooi '80 ’ 3.000.-. Au-
to's met Bovaggarantie. In-
ruil en financiering. APK-
keuringsstation. Stan
WEBER Autobedrijf, Baan-
str. 38 Schaesberg. Tel.
045-314175.
Te k. prachtige PANDA 45
S Prima, zwart, model '84;
Hyundai Stellar GSL '84; te-
vens leuke 3-pers. caravan,
met voortent ’ 1.450,-.
Steeg 33, Stem.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Diverse GOEDKOPE auto's
met APK v.a ’ 500,- o.a.
Ford Capri, Manta, Toyota,
Renault, Suzuki Jeep, Za-
stava, VW Polo etc. Drs.
Leenarts, Roermond. Tel.
04750-22697. Ook het a-
dres voor gebruikte onder-
delen en sloopauto's.
Te k. Opel KADETT 1.6 die-
sel, bwj. '87; Opel Ascona
2.0 bwj. '78; Opel Omega
stationcar met veel access.,
bwj. '89; Ford Siërra bwj. '87
Tel. 045-255443.
KADETT 12 N op gas '80
APK ’ 2.750,-; Datsun
Cherry '82 APK ’2.750,-;
Ford 1600 '79. 04499-3398.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

Te koop onder gar. en servi-
ce, div. gebr. automobielen:
VW Golf 1300i, 1989; VW
Golf 1300, Mahattan 1988;
VW Golf turbo diesel 1985;
Audi 80 LS 1800 S, t.'BB;
Samba Carbiolet 1983; Seat
Marabella 1987; Operl Ka-
dett GSi, div. extra's, 1986;
Opel Corsa, 1984; Opel As-
cona 16 S, 1984; Opel Man-
ta 2.0 GTE, 1982; Opel
Manta 2.0 GSi, div. extra's,
1984; BMW 320 6 cyl.,
1981; BMW 318 4 cyl, 1800
cc, 1980; Ford Siërra 1.8,
1985;Ford Fiesta 1.6 D, '87;
Ford Escort 1300 laser, 4
drs., 1984; Ford Escort 1600
Laser, 1986; VW Golf GTi,
1981; MG cabriolet 1977.
Inr.fin. gar. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlen. Tel.
045-216475
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot f 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop weg. vertr. buiten-
land Ford ESCORT bwj '81;
Toyota Corolla bwj. '79. Tev.
vaatwasmachine. V. Meer-
tenstr. 20, Kerkrade.
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Kever
'73 ’1.250,-; Golf aut.
’1.750,-; Golf 1600 '78;
Capri; Starlet. 04499-3398.
Te k. 25 tot 50 auto's va
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.
Te k. AUDI 100 D '84; Opel
Kadett Sedan autom. '86;
Volvo 360 '85; Nissan Micra
'86; Toyota Starlet '82; VW
Passat D '81; BMW 320i'86;
BMW 316 '85; BMW 320 au-
tom. '82; VW Golf D '87; VW
Golf 1300 '87; Suzuki Alto 4-
drs. '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Alto autom. '85;
Suzuki Swift 13 GL '87.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
APK keuring, alle auto rep.

Bedrijfswagens
7»' ;: :: : :: : 7 , i ~ ,Voor lichte bedrijfswagens :

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

Gesloten Mercedes bestelwagens
Mercedes 207D wit, verh. en verl 1984

Mercedes 207 D wit, standaard 1985
Mercedes 407D wit, nieuwemotor 1983

Jurgen autocentrum - Kerkrade
Langheckweg 36, Tel. 045-452570.

VOLKSWAGEN LT 35 D, 5
mtr., chassis laadbak open,
ook gesch. v. Camper, bwj.
16-04-80, grijs kent., te be-
vr. na 17 uur 045-241244.
FORD Transit bestelbus met
ruiten, nw. mod. '87, grijs-
kent., 1e eigen., in st.v.nw.,
’13.750,- mcl. BTW. Tel.
045-427809, na 18.00 uur.

Te k. weg. aanschaf be-
drijfsauto MERCEDES 230E
1e eigen., met veel extra's,
bwj. '83, APK 13-6-90, pr.n.
o.t.k. Tel. 043-254848, b.g.g
04406-41681.

VW GOLF Caddy Diesel '86;
yw Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 '78. Kissel
42, Heerlen.
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.

Te koop VW GOLF Caddy D
2 jr. oud, 42.000 km, part.
gebr. Achter den Winkel 201
Schaesberg (Landgraaf)

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tot
’5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Te k. 3-delig BBS sportvel-
gen v. Ford 8J en 10Jx15.
045-323753 na 17.00 uur.
Te koop BBS-VELGEN voor
BMW, div. sets voor 3-serie
195 br. zonder banden; 1 set
5-serie 215 br. met banden,
i.z.g.st. Tel. 045-443182, na
19.00 uur.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te k. van Golf diesel, div.
MOTORONDERDELEN o.a
versnellingsbak, dynamo,
startmotor enz. 04405-1339
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.

Te k. 4 alu VELGEN met
bouten, Opel-BMW-VW
195/50 15, 045-416494
Te k. Opel MOTORBLOK 6
cil. compl. met bak en rad.
vr.pr. ’ 325,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.
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.
Te k. 4 ALU-VELGEN met
goede banden, voor Mini, pr.
’150,-. Tel. 045-413773.
Te k. CILINDERKOP 323i,
bwj. '82. Tel. 045-317396.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

mT

biedt aan:
Een niet te evenaren grandioos banden assortiment, tegen

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in
AGV, Kevlar en Fiberglas helmen

en alvast een weet!!
Zat. 28 april is er weer onze jaarlijkse grote

motoronderdelenmarkt
met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.

'Met als nieuwe stunt een zeer mooie
TOURRIT DOOR LIMBURG

Start van 10.00-13.00 uur bij Moto-parts,
Bij terugkomst speelt voor u LIVE "BIZAR BLUES"

Breidner 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266.
Te koop Heinkel SCOOTER Wat VERKOPEN? Adver-
-1962. Tel. 045-254852. teer via: 045-719966.

Krad Kluft
Kleding v. motorrijders

In- en Verkoop
Voordelige nieuwe

merkartikelen.
Adalbertsteinweg 97

Aachen 09-49-241-511507
Te koop gevraagd Moto
GUZZI California 850 T3,
tel. 045-740281
Te koop SUZUKI GT 380, i.
z.g.st., vr.pr. ’1.750,-. Evt.
ruil. Tel. 045-256017.
Te koop HONDA XR6OOR,
i.st.v.n. bwj. '88, mcl. kleding
Tel. 045-274164 (na 17.00
uur).
Te koop SUZUKI X7 250 cc,
bwj. '79, ’ 1.500,-. Tel. 045-
-253654.
Te k. KAWA GPZ uniet.
Duitse uitv. ’6.250,-. Na
18.00 uur 045-418739 b.g.
g. 045-457944.
HONDA VFR 750 kl., wit-
blauw, bwj. '87, nw. banden.
Tel. 04499-2329.
Te k. BMW R75-7, met.
blauw, bwj. '78, i.z.g.st.,
alles origineel. 045-224564.
Te koop 2 leren jacks: auth.,
oud model, gaaf, kl. antr.,
ca. mt. 54, ’ 350,-; z.g.a.nw.
nauwsl. model, kl. bruin, mt.
36, ’ 300,-. 04499-2928.
HONDA PAN EUROPEAN
vanaf heden te bewonderen
in onze showroom. Motor-
huis Geleen, Rijksweg Nrd.
19-25! Zaterd. tot 16.00 uur
open.

Weg. omst. HONDA XL 600
RN, bwj. '89, 1800 km, elec.
start, ’ 7.950,-. 045-323151
Te k. SUZUKI RM 80, bwj.
'86, KTM 500 cross, bwj. '87
Tel. 045-317396.
Te k. HONDA KR 600R, bwj.
'87, i.z.g.st., tel. 04406-
-12992.
ENDURO & OFFROAD: wij
hebben ruime keuze in kle-
ding, laarzen, handschoe-
nen, brillen etc. Premier ex-
clusief dealer, Tackla en Jo-
pa, Smith, Scott, Boeri, Alpi-
nestars in alle moderne
kleuren, tegen zeer scherpe
prijzen! Rij niet ver, kom di-
rekt naar: Motorhuis Geleen,
Rijksweg Nrd. 19-25 (zat. tot
16 u. open, ma. gesl.)

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
AANHANGWAGENS. Op-
reij Kruisberg 50 Meerssen.
Tel. 043-643500 Open: alle
namiddagen.
Te koop AANHANGER a.n.
2 m I. 1.20 br. bh 35 cm,
LVM ca. 1000 kg, t.e.a.b.
Frans Halsstr. 14, Brunssum
Te koop AANHANGWAGEN
Ixb 1.45x0.90 met torsie-as,
als nieuw, ’ 450,-. Tel. 045-
-312189.
Te k. AANHANGWAGEN I.
2m, br. 1.1Om. ’350,- en
bag.wagentje. 04492-2808.

(Bromfietsen

Nieuw Vespa
Ciao Basico
’1.185,-, kl. blauw,

uit voorraad leverbaar.
Aflossing ’ 40,- p.mnd.

Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118,

Hoensbroek. 045-211893.
De mooiste Mountainbikes
beneden de ’ 1000,- de Gi-
ant COLDROCK met Shi-
mano 400 uit voorraad le-
verbaar bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen bij Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
T.k. MOUNTAINBIKE, Giant
Gold Rock, mod. '90, met
garantie. Tel. 045-242669.
Te k. bromscooter VESPA
PK t.e.a.b. Tel. 045-222287.
Te koop HONDA MTS, laat-
ste model, als nieuw, rood/
blauw, pr. ’1.950,-. Tel.
04451-1286.
Te koop HERENFIETS City-
bike 15 versn., 6 mnd. oud,
pr. ’ 350,-. Julianastr. 3,
Schinveld.
NIEUW Vespa Ciao Pro in
de kleur zwart, ’ 1.345,-. Fi-
nanc. mog. v.a ’4O,- per
mnd. bij Rens Janssen,
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Te koop Vespa CIAO,
sterw., waterk., bwj. '87,
zeer mooi, vr.pr. ’ 650,-.
Tel. 045-310035.
Te k. HONDA MT-5, i.z.g.st.
bwj. '87. Tel. 045-441457.
Te koop RACEFIETS Ralley
pr. ’ 495,-. Tel. 045-441479
Te koop HONDA MTX bwj.
'86, i.z.g.st. Tel. 04406-
-.15441.
Te koop 2x KREIDLER Flo-
ret. Na 17.00 uur: tel.
04493-4435.
Te k. YAMAHA FSI, bwj. '82
t.e.a.b. Tel. 045-415079.
Te koop HONDA MB, i.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 04454-2735.
Te k. damesbrommer i.z.g.st
TOMOS met helm t.e.a.b.
Tel. 045-210336.

SNORFIETS Vespa Gelera,
1 jr. oud, pr. ’750,-. Tel.
045-421539.
ZÜNDAPP KS 50, in
nieuwst. J. v. Stolbergstr.
24, Kakert-Schaesberg.
Te k. Puch MAXI, bwj. '85,
met sterwielen en helm,
’550,-; damesfiets ’lOO,-.
Tel. 045-414204.
Te koop HONDA MTS bwj.
'87, helm en verz., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-460887.
Te k. HONDA MT 5, kl.
zwart-rood, pr. n.o.t.k. Lem-
mender 54, Brunssum.
Tek. YAMAHA DTSO, m. LC
spullen, i.z.g.st., bwj.'B6,
pr.n.o.t.k. 045-721892
YAMAHA DTSO MX, bwj.'Bs,
Paris-Dakar uitv., i.z.g.st.
Tel. 045-726056
Te k. JONGENSFIETS (11-
-15 jr.), versnell., trommel-
remmen. Tel. 045-242961.
Te koop Puch MAXI, i.z.g.st.
Tel. 045-750237.
Te k. HONDA MT, i.z.g.st.,
Dr. Albert Schweitzerstr. 2.
Hoensbroek.
Te k. HONDA MT-5, bwj. '87
z.g.a.nw. Bouwbergstr. 13,
Brunssum. Tel. 045-256510
Te k. ZUNDAPP KS 50,
kleur zilver, bwj. '84. Tel.
045-425739.
Te k. MT 5, pr.n.o.t.k. Tel.
045-458251.
Div. gebr. en overjarige
RACEFIETSEN, gebr. Ves-
pa Ciao snorfiets. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen. Kasteellaan 2A,
Heerlen-Meezenbroek.
Te k. Puch MAXI, vr.pr.

’ 475,-. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Nieuweinde
Te k. gebr. dames- heren
sport en OMAFIETSEN. Tel.
045-751850.
RENFIETS Kolnaga, is
nieuw, geh. verchroomd, gr.
maat, meer dan de helft on-
der de prijs, voor ’ 700,-.
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. 045-214964
Te koop VESPA Ciao bwj.
'89, z.g.a.n. Vr.pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-726692.

Wintersport

30% paaskorting
Ski's, bindingen, skischoenen.

Monteren en afstellen ’ 35,-.

.-—""""*^« «poft

,"De Skiwerkplaats!"
Spoorsingel 14, Heerlen. 045-725819.

Dagelijks open vanaf 12.00 uur,

Sport & Spel: ■ : :: - : ' "- ', ■■■ ■■ ■ : " -
Opheffings-uitverkoop

Regenjacks AGU ’ 59,75, ’ 44,75 NU 2 voor ’ 50,-
Regenpakken ’ 69,95 NU ’ 45,-

Alles moet weg!!
Smasch Speciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade.

Opheffings - uitverkoop
Bergschoenen voor Dalprijzen

Kangaroos Sitka ’ 159,- nu ’ 95,-
Rucanor Apache ’ 99,95 nu ’ 60,-

Cheyenne ’ 99,90 nu ’ 60,-
Lotto at High ’ 139,95 nu ’ 88,-

-enz.
Smash Sportspeciaalzaak, Theaterpassage 122, Kerkrade

Vakantie en Rekreatie

Zeeland
Te h. op boerderij dicht bij
zee: STACARAVANS,
zomerhuizen met koud en
warm stromend water en
campeergelegenheid. Tel.
01185-1436
ZOUTELANDE/West Kapel-
le. Te h. 4 kamerapp. op 300
m van strand en duinen. C.v.
en t.v. Nog vrij met pasen en
juni/juli. Tel. 01188-2349 (na
18.00 uur).

NIEUWVLIET-Bad, bunga-
low aan zee vrij tot 7-7 en
va. 21-7. Tel. 070-3273049.

Te h. vak. APPARTEMENT
te Vlissingen met uitz. op
zee, 5 slaappl., 500 mtr. van
strand en boulevaar. Inl.
01184-68153/01184-17848.
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

Friesland
LAUERSOOG, 6-pers. bun-
galow v. alle gemakk. voorz.
met visbootje aan de steiger
te bevr. 05987-12093.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zeilen/Surfen
Te koop Te k. SURFPLANK Mistral. . ... 3,50 m., compl. ’ 825,-. Tel.motorjachtje 04492-2081.

staal 7.30 x 2.60 met 8 PK Te k. Mistral VENTURA '88
dieselmotor, in zeer goede compl. Pr. ’ 1.200,-, tel. 045

staat, prijs ’ 18.500,-. -252148/314175.
Tel. 04746-1610. —

Te koop grote BM (16 m2) Als u °nf voor 12 uur 's mor-
Mahonie, zeer mooi SCHIP, pens belt. staat uw PICCO-
b.b., trailer, meetbr., voll. LO de volgende dag al in hel
uitr., ’ 10.500,-. Tel. 04490- L|mburgs Dagblad. Tel. 045-
-17344. 719966-

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

EUROPCAR
reeds vanaf ’ 900,- per week.

Reserveer nu reeds voor uw vakantie!
Europcar-Collaris

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202.

Wilt u uw eigen motorhome
Rendabel maken

Neem dan contact op met

Jacobs Motorhomes
Bemiddeling in huur, verhuur en bouwen.

Hommerterweg 278, Amstenrade. Tel. 04492-2942
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Inpakken, Wegwezen
Niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. BEL 045-724141. ■

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

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

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

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

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

zien tijdens de5e Camping en Caravanbeurs van 23 t/m 25
maart in de Geulhal te Valkenburg. Maar natuurlijk ook bi

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

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

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.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.
Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
t(AN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres
voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid
4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.
Te k. gevr. alle merken
TOURCARAVANS. Tel.
045-720200.
Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Te koop KIP Caravan, i.g.st.
vaste pr. ’10.000,-, geh.
compl. Tel. 045-215745.
2 4-pers. CARAVANS

’ 750,-. Tel. 045-722721
b.g.g. 727581
Caravan DETHLEFFS,
1985, 2/3 pers., kopk., toil.r.,

’ 10.000,-. Tel. 045-720408
Alpenkreutzer GT EXPORT
vouwwagen, bwj. '87, z.g.a.
nw., 3 X gebr. mcl. kantel-
beugels en bagageframe, pr

’ 5.250,-. Tel. 045-751287.
CAMPER Hanomag-Hen-
schel F3O, 4-pers., alle op-
ties. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-257371.
HOBBY Lux type 495, badr.
voort. 4 a 5 pers. Tel.
04498-54664.
Te koop lichtgew. 4-5-pers.
TOURCARAVAN merk Di-
gue, 4.10 mtr., met ijskast,
doucheruimte en nw. voor-
tent. Gew. 535 kg, pr.
’6.500,-, bwj. '86. 045-
-323178.
Te k. DETHLEFF 450 luxe
uitv., mcl. nw. voortent, vr.pr.

’ 4.500,-. Te bez. camping
Böhmerwald, Koningsbosch

Te k. CARAVAN merk Adria,
4-5 pers., met voortent, tel.
045-741398

4 a 5 pers CARAVAN Bufst-
ner Flipper de luxe '78, ring-
verw., voort., ijsk., i.z.g.st.,
vaste pr. ’3.900,-. Tel.
045-219280
Te k. VW CAMPINGBUS,
compl. ingericht, APK dcc.
'90, bwj. '75. 045-458686.
Te k. ADRIA 3 pers. caravan
bwj. '88, mcl. voort., koelk.,
kachel. 3x gebr. Pr.

’ 7.500,-. 045-242787.
Te k. CAMPER Iveco eig.
bouw in '84, 6,5 m lang, 4
slaappl., geh. compl. Vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-313747
4 Pers. CARAVAN m.
schuifwand, voortent, ijskast
chem. toilet, spoiler enz.,

’ 2.000,-. Eykhagenln. 7,
Landgraaf. Tel. 045-312002
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’9OO,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te koop CAMPER Ford
Transit met opbouw, bwj.
'79, pr. ’5.000,-. Jeroen
Boschstr. 4, Sittard.
Te k. ROEIBOOT, 4 mtr.
lang, met opbergkastje, pr.

’ 500,-. Tel. 045-312233.
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. VW KAMPEERBUS
met nw. voortent, w.e. en ijs-
kast. Inl. 045-256344.
Te k. ALPENKREUZER Se-
lect, bwj. '85, 4 pers., geh.
compl. ’3.000,-. Tel. 045-
-210587.
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. KAJUITBOOT 5 mtr.,
b.b.motor 40 PK Yamaha LS
elec. start, trailer en div. ace.
vr.pr. ’8.750,-. Irmstr. 57,
Simpelveld.
Cqmplete STACARAVAN
plus blokhut, in nw.st., op
vaste Camping. Tel. 045-
-227904.
Te k. VOORTENT voor ca-
ravan plusm . 4m, geh. ge-
plastificeerd. Tel. 045-
-211667, Verl. Wilhelmina-
str. 9, Hoensbroek.
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.
Te k, kleine MERCEDES
touringcar, 7 mtr., omgeb.
tot camper, gr. rijbew., voorz
van alle comf., ’32.000,-.
Te1.04498-55527.
Te k. Caravan WOLF, 4-
pers., 4.20 m, type '80, ijs-
kast, kachel, voortent. Pr.

’ 5.800,-. Caumerweg 5,
Heerlerbaan Heerlen.

'Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, i.z.g.st. Tel. 04493-
-4216.
Te k. gevr. TOURCARAVAN
goed onderh. Hoogte tot
2.15 mtr., 4-pers., bwj. v.a.
1980. Prijs tot ’ 1.000,-. Tel.
04490-42692.
Te k. ADRIA type 380, bwj.
'80, mcl. voort, ’ 3.950,-, tel.
045-458227.
Te k. BÜRSTNER Caravan
4-pers., met pvc. voortent,
bwj. '87, z.g.a.n., ’12.250,-.
045-322584.
Te k. CARAVAN, opknapper

’ 1.000,-, onderst. '84. Tel.
045-352485.
Te k. KAJUITBOOT Vh mtr.
opknapper. Tel. 045-
-459629.
Te k. ADRIA Luxe, winter-
uitv., kachel, koelkast, nwe.
voort., pr. ’3.500,-. Past.
Engelenstr. 4, Banholt.
Te k. Caravan TABBERT
met ijskast, kachel en voor-
tent. Langslaper met eind-
keuken, pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-425938 b.g.g. 320414.
Te h. luxe 4-5-6-pers.
KAMPEERAUTO'S, voor-

! seizoen speciale prijzen, bel
ook voor paasaanbieding

! Fa. Stiphout, 04750-31698.
I Te k. originele fabriekscam-
| per, Ford TRANSIT, '78, 4-| pers. i.z.g.st. ’15.000,-.
| Leyenbroekerweg 43 Sittard
1 Te k. VOUWCARAVAN met

stabilisator Vocatour 325 L,
I 4 p., i.z.g.st., voortent, ijsk.
i (gas), 3 pits gaskookt., licht,

stromend water, chem. toilet
\en wc-tentje, gasfles en

verdeler, res.wiel. Vr.pr.

’ 2500,-. 04490-47432.
Te k. weg. omst. splintemw.
ADRIA 400 TD, m. toilet-
ruimte, verwarm., ijsk., met
gar. Tel. 045-215055.
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT, V/2 jr. oud, 1 x ge-
bruikt, ’475,-. 045-411148
Te k. VOUWWAGEN
Walker Sunny bwj. '86, z.g.a
n., met veel toebeh.,
’3.500,-. Tel. 045-310789.
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT, nw.pr. ’ 1280,-, 1
jaar oud, pr.n.o.t.k. Tel.
045-214897.
Te koop HOBBY 430 TK,
bwj. '89, geh. compl., licht
inter., pr. ’14.500,-. Tel.
04490-23678.

i Te k. Lord MUNSTERLAND
i 400 luxus, bwj. '85, m. z.

mooi wasr. treinzit. tv ant.
afz.k. luifel enz. 4 a 5 pers.

’ 10.250,-. Tel. 045-461669
Te koop PALOMINO.
vouww. 6-pers. (Amer. bob-
cat). Tel. 045-254852.
Te k. Wolker VOUWWA-
GEN vitesse, als nw. spe-
ciale uitv. div. acces. Tel.
045-750614.
Te k. CARAVAN Wolf type
535, 5 a 6 pers., dubb. Asser
bwj. '79, vr pr. f 4.850,-. Tel
04490-10646.

VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. ' Tel. 045-
-224200.
Te k. 3 pers. CARAVAN
Sprite sport 3.70 TD, bwj.
'74, mcl. voortent, toiletruim-
te, ijskast, kachel met ring-
verw. Tel. 04490-27667 b.g.
g. 04490-13697.
Te koop Adria Comfort 350D
veel kastruimte, koelkast,
kachel/ringverw., voor rond-
zit/2-pers. bed, achter zit./1 -
pers. bed. Compl. met win-
terv.tent, res.wiel, met beu-
gel, gasinstall., spiegels. 3
vakanties gebr. Overdakt
gestalt. Pr. ’7.000,- Bez.
na afspr. na 18.00 uur 045-
-219673.
CAMPER Toyota Hi-Ace
bwj. '79 verh. dak, ged. in-
ger. ’7.250,- i.g.st. 04490-
-11310.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
Te k. pracht. VW CAMPER,
type Joker, in nw.st., met
nw. voortent, bwj.'Bo, 4
slaappl., compl. ingericht,
nw.pr. ’ 55.000,- nu voor
’13.500,-. (geel kent.). Tel.
045-715255
STACARAVAN bwj. '81, 7 x
3m, 1 slpk., nwe. voortent,
mcl. vervoer ’ 6.900,-, m.
gar. 04404-1317.

België
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (België). Tel.
045-210575.
Te h. vakantiewoning in
ARDENNEN omgev. St. Viht
Tot 6 pers. Inl. 04493-3884.

Duitsland
Te huur Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Boerderijvakantie, zwembad
LO va. 16,50 DM. Todtnau
SCHWARZWALD. Tel. 045-
-323496/09-49.7671.279.
2-4-pers. Appartement te
huur in centrum SEEFELD-
Tirol. Inl. 043-215817.

Frankrijk
**** Camping "Le Pommier"
in de Ardeche. Zwembaden,
tennisbanen enz. Veel ani-
matie. Ned. beheer. Voor
campeerpl. ml. 04406-
-41118.

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

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

Italië

Levico- en Caldonazzomeer
te huur beslist goede vakantie-woningen

voor- en naseizoen 30% korting.
Inl.: tel. 074-910027.

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

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

Oostenrijk -
Paasvakantie in OOSTEN- Vakantie in TlROL, Aurach,
RIJK Maria-Alm, te huur gunstige prijzen. Inl en
woning v.a. ’315,-. 045- prospectus. 04492-1762
410353'savonds Vacantiehuizen: CÜ?F,
Gez. fam. pens., log./ontb. villa's van part. a.d. kust o.a.
W/k stromend water. Fam. Ericeira DOP-progr. 1990.
Egger, Fugenberg, TIROL. Info: 045-230474 of 01883-
Tel. 09-43-52882716. 10789.

(Huis)dieren
Wegens omst. gratis af te
halen zwart-wit POESJE,
2V2 jr. oud. Tel. 045-252587
Te k. GROENENDAELER
pups uit uitmuntende ou-
ders; tevens volwassen teef.
Berkendreef 15 A, Tielt-
Winge, dichtbij E-314. Tel.
09-3216501606.
Te koop SKYE Terriër pups
uit 3 generaties wereldkam-
pioenen, geb. op 21-2-'9O,
worden gefokt en grootge-
bracht in huis. Voor wie iets
meer wil weten over dit zeld-
zame, schotse, kleine, ge-
zonde ras. Tel. 043-649519.
KONIJNEN te k. VI. reuzen
en Fr. Hangoor jong en vol-
wassen dieren. Tel. 045-
-352256 Gr. Stegel 27,
Eygelshoven.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. West-Highland-White-
Terriërs met STAMBOOM, 8
wkn., ingeënt en en ontw.
Tel. 013-637592.
Te k. COLLIE-teef, 1 jr. oud,
met stamboom, kl. trygolour.
Tel. 04450-4312.
Te k. jonge KIPPEN en leg-
nestkuikens. Henk Ploemen
Broekhuizenstr. 538, Rim-
burg. Tel. 045-320229, 's
maandags gesloten.
Te k. BOUVIER Groenen-
daeler pups geënt en ontw.,
tel. 04404-1263.
Witte SIERDUIVEN te koop.
Tel. 04450-3088.
Te koop BIJENVOLKEN,
goed onderh., in goede Sim-
plex kasten. J. Schoon-
broodt, Kluisstr. 45, Doenra-
de. Tel. 04492-1255.
Te k. SCHARRELKIPPEN,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop WELSH-TERRIER,
3V2 jr. oud, reu. Tel. 04492-
-1124.

Te koop PUPS, kruising
Bouvier-Mech. herder,
ontw. 045-221832. j

Te koop mooie SHETLAND-
PONY, merrie, 4 jr., kl. vos,
zeer lief. Tel. 045-442858.
Te k. Duitse HERDER 5
mnd. stamb. Sibberkerkstr.
89, Sibbe. 04406-15944.
Te koop PAUWEN, tegen
zeer lage prijs af te halen.
Tel. 04450-2098.
Te koop ROODSTAART-
PAPEGAAI. Tel. 04498-
-54294.
Goed tehuis gezocht voor
een lieve HERDERSHOND,
teefje, erg gemakkelijke
hond. Tel. 045-727566.
Te k. jonge CHINCHILLA'S,
jonge konijntjes, cavia's,
valkparkieten, hamsters,
kwartels, kanaries. Tev. alle
dierenbenodigdheden, v.d.
Veer, Rumpenerstraat 70,
Brunssum.
Te k. sprekende groene
PAPEGAAI, ’750,-, mr.
voor kweek mogelijk. Tel.
045-7192254.
Te k. NEWFOUNDLAN-
DER-pups met stamb. en
ingeënt. In huis grootge-
bracht. Vakantiereg. mog.
Tel. 04490-34598.
VOGELS ruim 120 srt. oa:
Chin. dwergkwartels,
Gouldamadines, div. Astril-
des, Appelvinken, Pruim-
kopparkieten, Nachtegalen,
Bull-bulls, Spreeuwen enz.
Tevens grote sortering vij-
vervissen. Dierenspec. zaak
Leblanc, Heisterberg 21,
Hoensbroek. 045-212876.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
Tel. 04750-16590.
RASHONDJES, puppies
van Bouviers, Mechelse
herders, Duitse herders, La-
bradors, witte Keesjes,
Yorkshire-terriërs en leuke
bastaardhondjes. Ook alle
honde-artikelen. Lochter-
weg 8, Budel-Schoot (bij
Weert). Tel. 04958-1851.
Dinsdags en beide Paasda-
gen gesloten.

Te k. weg. ziekte eig.
COCKER Spaniel, bruin, 17
mnd. oud tegen geringe ver-
goeding, lief voor kinderen,
tel. 045-454785 na 18 u.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. PAUWEN - siergan-
sen - krielkippen - pauw-
staartduiven. Bongard 5,
W.rade. Tel. 045-241732
Wegens verh. goed tehuis
gezocht voor lieve POES.
Inl. 045-212613.
Abricot POEDELTJES 7
wkn getat. en geënt. Kaal-
weg 4, Landgraaf.
Te k. 2 paards VEEWAGEN
Hanomag F4O, bwj. '78, pr.

’ 750,-, (gebr. iets olie). Tel.
045-413773.
Te k. kaninchen TECKEL.
Juliastraat 8 Eygelshoven.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VISNET te k. wedstrijd!^
’2.500,-, vr.pr. ’l.5 1
Kist Vlonder. Voer Koe«
4 a 5 hengels spl.nw.'
Tilstar Classics 12m.'
nw. Lupinestr. 98, KerM
Tel. 045-416134 na IBjj
Te koop Europese (B"
korthaar KATJES, stamt
ing. Tel. 04498-53188 j
Gedipl. TRIMMEN en <
zorgen van Uw hond. ".
de Jong. Tel. 045-231'
bellen na 18.00 uur. __^
Te koop gekl. BULL-^j
RIER, reu, 1 jr. Tel. "425431. M
Te k. BOUVIER-pups j
stamboom. Pr. ’500,--
-04754-85547. \
LABRADOR en Golden
trieverpups, met stamb-J
geënt en ontw. 04241-1]

Bloem & Plant 'Te koop BLOEMENKJ3.60x2.60x2.50 hg. 1
043-644994. __J

In en om de tuin

Tuinmaterialen
Terras- en oprittegels, klinkers, cobbelstones enz--

mMtimmmmmmmmm fl^Mffll '«Oe

Beplantbare bloembakkenv.a. ’ 14,95 per stuk mcl. $

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven J

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

Te koop blauwe coniferen
1.10-1.30 m. hoog, ’B,- p.
st., 1.50-1.80 m. hoog,

’ 14,- p.st. Tel. 04492-2258

Voor goede TUINPLANTEN
en goed voor Uw portemon-
nee naar Kursten, Ruysstr.
89, Helden. 04760-72812.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende. prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585

SPOORBIELZEN 2.ifl
vanaf 20,-; evt. op rnaa'!
of thuis bez. Houtzwj
Windels, IndustrietelJBouwberg, Brunssum. 1
045-270585. J
Geïmpr. PALEN b.v. 601
x 7cm doorsn. ’ 1,90 t
stuk. 160cm x Bcm do"';

’ 4,50 p. stuk. 250cm **doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 1$garantie. Evt. thuisj
Houtzagerij Windels, l^.
trieter. Bouwberg, Bf'
sum. Tel. 045-270585^/
1e soort GRASZOP;

’ 3,50 p.m2va. 50 m <Fj
thuisbezorgd. Ook hele 'u.
aanleg goedkoop. OokJjj
uw sierbestrating en °Pj
ten. Bel voor 'n vrijblij^
offerte. Tel. 045-3231JBy

Opleidingen

***** m I r | | m *****
KIDS & PEOPLE INT. MODEL AGENCY organisch

voor het eerst in Maastricht een
professionele Visagie-cursus

Het volgen van deze cursus kan zorgen voor interessjif;
werkzaamheden in de MODE- en REKLAMEWEF^.,
(film en fotografie) en ook in de TV en filmwereld. DeK
vang van deze cursus is oorspronkelijk geplandin apiï|/rL
Belangstellenden kunnen telefonisch een afspraak m^
voor informatie. Tel. 043-257311. y

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.
SUCCES is geen toeval,
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure: Gnosa
Hennekuilstr. 14, 6121 KW
Bom.

Huwelijk/Xe

-—y
Leer met Pasen m
Ardennen ZEILVLI£%
PH-Vliegsport, 020-1 gOjj/.
SHIATSU-MASSAGE * j
ginners, start: vr. 27-4,-j
20.30 uur. Data: 11-5, *',
8-6, 22-6. Kosten f^j
Plaats: Azaleastr. 13, «
kenburg. Inl. 04406-145^
Heeft uw kind moeite 'a
rekenen, spellen, taal.Jjl
zen? Of met dyslexie, L
centratie, faalangst, ge/L<
gen? Deskundige hulp "a
uitkomst. Schrijfbewegi".
therapie voor alle leeft1)^
Practijk voor remedial
ching: J. Sampermans, "cker Grachtstr. 20C, MaS
tricht. Ook huisw. beg- „5
voor informatie 043-253Jy
nnismaking j

Dansen voor 't iets ouder publi^
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur.

Zondags vanaf 15.00 uur matinee. A.s. zondag

Dansen met live orkest j
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen voor ’1 'Bar-dancing de Fontein,

Schandelerboord 7, Heerlen-Meezenbroek.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "LA
CHALET", toegang v.a. 30
jaar, Dj Richard, zondag
speciale avond voor ouder-
en. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25A, 045-211375
Niemand om mee op vak. te
gaan? Buro HERMES be-
midd., vraag folder 04180-
-14504 (11-13 u.; 18-19 u.)
HEER 65-plusser zoekt een
spontane levenslustige part-
ner, romantisch ingesteld,
goed niveau, om fijne relatie
mee op te bouwen. Br. met
foto en adres op crew. re-
tour. Br.o.nr. B-4148 L.D.
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.
Café-Dancing WINDROSE,
Akerstraat-Nrd. 150,
Hoensbroek, woe./vrijd./za-
terdag gezellig dansen. Ge-
op. van woensd. t/m zond.

Heer 39 j. vrijgezel, vaste
baan, zoekt ser. kennism.
met nette vrouw, event. later
samenwonen. Br.o.nr. B-
-4165, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jongem. 38 jr. zoekt nette
vriendin, lft. 25-35 jr. Br.o.nr.
B-4168 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

ALLEENSTAANDEN: *fy
groep 't Guliks Hoes , I
Agricolastraat-Ophoven a
Sittard, organiseert ie° fzondag een dans- en fy
tactavond. Zondag $ieder een gratis consurnPgj
Bewijs verpl. Inl. O 4
"^ J^\Zelfst. spontane vrouw #
onafh. 55-plus, zkt. kepU
m. met besch. HEER I"- $
60 jr. om een ser. rel. °M
bouwen. Br.o.nr. B-4 r)|
LD, Postbus 3100, 6401
Heerlen.
VROUW, 33 jr., 9esCJ
1 kind, z.k.m. man, voo''J2rel., lft. 32-39 jr., uit fk„
milieu. Br.o.nr. B-4174 k-p,
Postbus 3100, 6401
Heerlen. _^i
Heer, 60 jr. 1.67groot.%
kerblond, fin. onafh., '-Jl
eigen huis, autocaravan »

plezierige VRIENDIN, 9,9l-huwelijk, voor freizeitge^ j(r
tung en nog meer leuke
gen. Gedacht wordt aan f
dame tot 55 jr. voorzien j.
een portie goede hurno' m

veel vrije tijd, met r,i fi'
zeer aangenaam. Br- flfl,
B-4175L. D., Postbus 31
6401 DP Heerlen. ____—<p
Filosofische DEBATTÉp,,
CLUB (nieuw) zoekt beia'n,
stellenden (m/v). Br'?óflB-4178, L.D., Postbus J'
6401 DP Heerlen. _ fll)
Nette weduwe 58 jj\ K0 (i
graag kennis willen rn" ~met eerlijke HEER- Br.o- d
B-4185, Limburgs Dafty
Postbus 3100, 6401
Heerlen. -^

Voor Piccolo's
zie verder pagina i

Zaterdag 7 april 1990 " 10Limburgs Dagblad



j^imburgs Dagblad

a
_ Huwelijk/Kennismaking

40 jr. ac. zkt. onge-Jijonden WANDELVRIEN-"|IN Br.o.nr. B-4179, L.D.,J^iigg, 6401 pp Heerlen.
.j'raag w proefnummer vanrf'sgenotenkrant en kon-föb'ad voor o.a. (pen)*Nnden. INTERCOMPASJ-gi-^!jgJs, Eindhoven.
'gIjAN 48 jr., zkt. nette vrien-llf«7 l 5 ir' v- vaste relatie' 1£L045-427853
#-. 38 jr. alleenst. zkt. lieve(T'sel-MAN voor duurzame
P,L Br-0-nr- B-4183 LD,-ggfeug_3loo, 6401 DP Hrl.'

.Per, 53 jr., prot., goed enP«er uitziend, nooit eerderrtfenuwd, zoekt dito VROUWPfft- ca 35-45 jr. Br. met
■IJmh 0n d'unr- B"4184 aan

Welk aardig MEISJE 20-25
jr. uit degelijk milieu, min.
MBO-opl. is net als ik j.man
25 jr., 1.70m. acad. opl.,
goede baan, sport, hobby,
nog op zoek naar een le-
venspartner. Ser. br.o.nr. B-
-4189, LD, Postbus 3100, _
6401 DP Heerlen. I
Vr. 58 jr. zkt. eerlijke ser. I
MAN v.vaste relatie. Br.o.nr. |
B-4191, LD, Postbus 3100, "
6401 DP Heerlen.
Weduwnaar 62 jr. zkt.
VRIENDIN 55-60 jaar. Geen Iuitgaangstype. Br.o.nr.
B-4198, L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge Vrouw 31jr. zoekt
kennismaking met oudere
MAN leeft, tussen 40 en 50jr
om bij hem in te wonen. Br.
o.nr. B-4199, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

jjL_ Erkende Huwelijksbureaus

Lch« Eenzaam...Doe er iets aan
u wilt nn^ate brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, als3" onzp roiff regio-medewerkster vertelt u graag meer over

V. e, nn9 van circa 6..000 partnerzoekers, (m/v).neerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481Maastricht mevr. Savelberg: 043-612291roermond, mevr. Cremer: 04750-10554Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

i Erkenri 0HnderJreden Nederlands grootste relatieburo.
Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Stichting mens en relatie
toARUKF onostbus 505°' 6401 GB Heerlen.
1-62 miiKi 'Ü aantr' beschaafde vrouw uit goed milieu,
sch IHn DJonde krullen, receptioniste (MBO-niveau) ge-- uocnter, rookt niet, zkt. aardige man waar ze goed
CErfs ?r o mee kan Praten.!e|. brede hói ' blauwe°9°n, MBO-opl. 1.75 m, vrijge-

ef schilderenean9stelling (o.a. natuurgeneeswijze, tekenen,

~" '®zen. jazz-muziek en joggen) werkt in zwak-
MARK 9Z'nni9enzorg zkt. meisje dat gelovig is.

kapsel «"ir' go,ed uitiende j-man met d.blond haar, vlot
de omaaPn° ?Ve^ ledin9-1-76 mis beschaafd en prettig in
heeft vpii iL£ . ntel van ruzie' maar wil alles uitpraten,

Bn betroTiwhlP ll' »h.oudt v- dansen, is openhartig, eerlijkI etrouwbaar, hft. MBO-opl. is RK, ongehuwd, zkt. vaste
( Deze en i vriendin.
|f voor eennf, anderegeschrevenen zoeken een partner
t °ver on^p «,Ur2anle relatie- Wilt u reageren of meer info047^ï«,?e' bel dan: 045-726593 mevr. Lucht--1(.5050 6401 r-o u 34,mev- Nabarro of schrijf naar Postbus■ ■ mü GB Heerlen. STICHTING MENS EN RELATIE
\r.^r- ls erkend RvT. goed en betrouwbaar.

„5 <-^_^_ Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
t Babit bv rioleringswerken

*~-- TeL 045-463892ijf-

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.;U'
4

I/ftvI ?SAf """ \ DAKDEKKERSBEDRIJF M.N.J.AdaiTlS

I Voor al uw dakwerkzaamheden
■-»-. Tel. 045-726716

Voor al Uw
é Grondwerk en bestrating
\i . . . Jack Bosman
«K—lOHyiiüestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

rf aan uw dak
Arndts

e dakservice
$ H°ensbroek 045-219615
p< uag en nachtservice
(Vg~---_06;52980875_
ET|Pe V°or DAKREPARA-J^|3^"°chen 045-

-5Ïak S UPS voor timmer-,
Vie u 2inkwerk met garan-
>f.Pr»J;r? ag vr'ibl- advies/.ë^elMs^4s3BlB_$W LPOK BV Schaes-
i^DiLr, Geve|reiniging, uit-

*'■ hüu7 joegen, steigerver-

De
°°r al uw dakdek-am^eden' met de

Bei schriftelijke garantie.JTei v
n°°r vrijblijvende offerte.

459/753008.
k|inkél7EN« en terrassen in
°oktNir. of sierbestrating,T^!gganleg! 045-423699
DakHfLUw dak is ons vak!

6' Cen.k»kersbedri Jf peters,
NrrnTr2!' Übach over
b-9o nJel- 045-325793,

5;311334- Tevens><\ 9oothouRK en PVC-dak-)è Gratis offerte
A en

MhATTERIJ Vern' rie"
ii»9ar Rl,iezen stoelen metj;^ggU4£4lBB2o
»!V|oeLs, Uw WAND- en
?^27028 erk' Bel °45-

-e?; e" KOELKAST-
Iif ~ E zonder voorrij-
'2 4S23n'oBel Geleen 04490-
-* ~^--^£rvice binnen 24 u.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Baby en Kleuter
Te k. WANDELWAGEN z.g.
a.n. nw.pr. ’ 435,- voor
’150,-, donkerbl. fluweel.
045-317661 na 15.00 uur.
Te koop Combi KINDER-
WAGEN grijs, pr. ’175,-.
Tel. 045-215433.
Te koop KINDERWAGEN,
bruin met rieten bak, i.z.g.st.
vr.pr. ’200,-. Tel. 045--252426.

Mode Totaal
Te k. TROUWJURK mt. 36-
-38, mcl. toebehoor, ’ 250 -Tel. 04755-2104.
Te k. BRUIDSJURK Sisi
model m. sleep, mt. 38

’ 450,-. Tel. 04492-5563.
Te k. mooie witte COMMU-
NIEJURK mt. 146 met toe-
beh„ ’250,-. 045-223180.
UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.

Kapper/Cosm.
Te k. Proffesionele NAGEL-
PRODUKTEN, hars, gel,
sieraden enz. Kasteelln.
66 E, Heerlen.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-LO de volgende dag al in hetLimburgs Dagblad. Tel. 045--719966.

IV ■ ■ - . -■ ■

i Wonen Totaal

\ Eiken-meubelgroothandel
5 t.o.h. reüniegebouw Geleen
%"' 30% goedkoper dan elders

Jr _ Gr oenseykerstraat 41A. Tel. 04490-47446.
Ü. 7B?!Lma- v- 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.

uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

ij Nieuw tapijt"
fel voor tfn'»kiezen en kombineren bij Hatéma, uw centrum
.jj tapijt en gordijnen. De grootste kollektie tegen de

rif M,, „ voordeligste prijzen.
i0 'nu een GRATIS deurmat bij elke bestelling.
y
ft

l ♦♦ Hatema
t. Spoorsingel 40, Heerlen\ y~~ Tel. 045-720741.[c ïe k —' Wnr?iaiaaansch- nw-> ei" Te kooP 2"zits BANK, eetta-
-^er nnoH MER interieur fel en 4 stoelen, niet klassiek

latei of on<terh., te bez. model. Tel. 04459-1752 na' atsPr. 045-454268. 19.00 uur.

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)
Weg. -pl.gebrek te koop 2-
zits BANKJE, kl. beige

’ 200,-. Tel. 045-222287.
Te koop eiken EETHOEK,
tafel en 4 stoelen. Tel. 045-
-259037.
Tek. noten EETKAMER met
4 leren stoelen, zeer excl
tafel. Pr.n.o.t.k. 045-228049
Eiken BANKSTEL 3-1-1 zits
groen mohair, ’375,-. Tel.
045-411986.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL, vr.pr. ’200,-. Tel.
045-222505.
Pracht eiken BANKSTEL,
’850,-; massief eiken sa-
lontafel ’ 225,- 045-323830
Te k. BINNENDEUREN alle
maten met slot ’ 20,- p.st.;
afzuigkap. Tel. 045-458708.
Eendeurs massief eiken
KAST, wordt gebr. als
woonkamerkast, plusm.
’950,-. Tel. 045-442164.
Te koop wegens wijz. vanmr.: MANOU bankstel 3-2-1
met bijzett. gebloemde be-
kled, in g.st. ’ 750,-; houten
bed m. lattenbodem en bin-
nenv. matr. 190x90 cm.

’ 125,-; zw.-witte skai bank,
strak open model 190x70
cm ’ 125,-; vrijstaand keu-
kenkastje 102 cm. 2 I. en 2
d. bruin marmeren blad

’ 65,-; chroomstalen 2-zits
bank grij-zw-gestr. kussens

’ 125,-. Tel. 045-253608.
Te k. excl. leren BANKSTEL
van ’ 11.000,- voor
’4.950,-. Inl. na 17.00 uur
043-434388.
Eiken KAST halfdonker met
smeedijzer. Als nieuw

’ 750,-, tel. 04406-12875.
Grenen EETHOEK, 4 stoel.
eik. bijzettafel, philips band-
rekorder, philips tuner/radio,
20 watt met boxen, rieten
poppenwagen, 04450-4148
Te k. 6-pers. zwaar eiken
EETKAMER, met leer, tafel
met tegelblad en mooie
lamp, samen ’ 1.100,-. Tel.
045-270448.
Licht eiken WANDMEUBEL
2.46 mtr. ’250,- Tel.
04490-50664.

4 Heren-KOSTUUMS, 1.82
mtr. volsl. ’lOO,- maatwerk
z.g.a.n. 045-453823.
Te k. KEUKENDEUREN
mass. eiken, handgemaakt.
Koopje!! Tel. 045-417775.
Ruil in! koop daardoor spot-
goedk. nieuwe meubels, en
wie heeft deze prijzen?
zoals witte eethoeken v.a.
’395,- met kolomtafel v.a.
’495,-; ultra moderne witte
wandmeubels v.a. ’ 595,-;
grote sortering bankstellen
modern en klassiek v.a.
’395,-; blank eiken en Re-
liance meubels; schitteren-
de 2-zits banken; kolom en
.oogkasten; rundl. kuip-
bankstellen; grote en kleine
wandmeubels. Betalingsre-
geling zonder renten en!
denk aan het inruilen van
Uw oude spullen, (scheelt
dikwijls enorm in de prijs).
Ook maken wij 1e klas stof-
feerwerk met allermooiste
stoffen spotgoedk. O.K. Hal-
len, Agnes Printhagenstr.
22-24, Geleen-centrum,
vlakbij Alb. Heijn.
Te k. PVC LAMELLEN wit,
br. I.oom en h. 2.45 m(2
keer); br. 1.1Om en h.
1.75m; br. 2.00 m en h.
1.75m. Te bevr.o4s-325523

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:
Midiset met tu-
ner, cassette-

deck, versterker
platenspeler en
compactdisk,
SCM 6000 en

CD, geen

’ 698,- of

’ 498,- maar

’ 298,-.
Maar ook: Sony digitale tu-ner JX 230 met voorkeur-

zender instelling. Geen

’ 348,- of ’ 298,- maar

’ 198,-. Maar ook: Aristona
videorecorder 86 SBI met

afstandsbediening en 3 jaar
garantie, geen ’ 1.598,- of

’ 1.098,- maar ’ 798,-.
Maar ook: Seleco kleuren
TV met teletekst, afstands-

bediening en 3 jaargarantie,
geen ’ 1.598,- of ’ 1098,-

-maar ’ 798,-. Maar ook: Za-
nussi inbouw diepvrieskast
met voorvriesvak, 4 lades,
geen ’ 1.298,-maar ’598,-

-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. STEREO-TOREN;
dubb. cass., platensp., mcl.
2 boxen 40 W, pr. ’275,-.
Tel. 045-231346.
27 MHC. RICHTANTENNE,
Moonr., Avanti, z.g. Vaesra-
de 99a, Nuth. Alleen van-
daaa 10-16 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

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

Computers

Take 1 Productions
DE SPECIALISTEN IN DESKTOPVIDEO EN

MULTIMEDIA TOEPASSINGEN.
Deze week de volgende Amiga aanbiedingen:

GVP 68030 turboboad 16Mhz mcl. hdisk controllor

’ 1.654,-; GVP 68030 turboboard 16 Mhz en 40 MB Quan-
tum Hdisk ’ 3.336,-; GVP Impact HC 2 SCSI control en 40
MB Quantum hdisk ’ 2.295,-; GVP Impact SCSI control, 8

MB ramkaart, 0 MB gevuld ’ 950,-; GVP Impact SCSI,
BMB/0 gevuld en 40 MB Quantum ’ 2.600,-; Microbotics 8

MB geheugenkaart 0 MB gevuld ’ 695,-; VesOne (S)
VHS-genlock, DIGIVIEW 4.0 en titelpakket ’ 3.050,-;

Deluxe Paint 111 ’ 280,-; Deluxe Video 111 ’ 299,-; Digiview
4.0 ’ 460,-; Digiplant 111 ’ 250,-.

Voor andere produkten bel, fax of schrijf!! (geen spellen!)
Demonstratie alleen op afspraak!

Alle prijzen zijn mcl. BTW, excl. verzendkosten.
Tel. 045-214259/045-225783. Fax 045-214259.

Te k. COMPUTERSCAN- Piccolo's in het Limburgs
NER Unidem Roarcat 175x1 Dagblad zijn groot in RE-

’ 300,-. 045-463038. SULTAAT! Bel: 045-719966.

CANON AP 400 electron
d.w.-schrijfm. met RS 232
print-interface, weinig gebr.,
nieuwpr. ’ 4.300,- nu

’ 650,-, alsmede Exidy 48 k.
comp. met SlOO kast en
dubbel floppy-station en
TV-monitor ’125,-. Tel.
045-253608.
ATARI 520 ST met diskdrive
monitor, muis, veel software
(o.a. spellen, MS-DOS).

’ 800,-. Electron.typemach.
Brother AX 15, halfjr. oud
met gar. pr.n.o.t.k. 045-
-219691.
Te koop PC metaö 1/» en 3VS»
drive 30 MB harddisk CGA
kleurmonitor, en starprinter,
pr. ’3.250,-. Tel. na 18.00
uur 045-319940.
HP Laser-printer-ll P.
’2.999,- excl. BTW uit
voorraad. Het adres voor
advies en service. LEUF-
KENS-Dubois, Heerlen. Sit-
tarderwea 58a. 045-726444

Tek. NMS 8245 MSX 2 500,
mon. 100, pr. NMS 1431
375, SNDM 125, keyb. 250,
mod. 100. Tel. 045-453047.
Te k. AMIGA 500 met 512K
uitbr., monitor, ingeb. 31/2
inch. drive, event. extra 51/4
drive, veel toebeh. Tel. 045-
-229256.
Te k. WANG PC, mcl. moni-
tor, dubb. disk-drive, Wang-
tekstverw., en software,
Le.a.b. tel. 045-242669.
Te k. SCHAAKCOMPUTER
44 levels met gar. t/m juni
'90, vr.pr. ’275,-. Hoekstr.
6, Hoensbroek.
T.k. MITAC PC 640 Kb, 3,5
en 5,25 drive met mon.

’ 1.250,-; P2OOO homec.
Phil. met mon. ’ 175,-. Tel.
045-251454. .
Te k. MSX2 Sony, monitor,
printer, 2e drive, diskettes,
handl. Tel. 045-416932, na
19.00 uur.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. T.V. met afst.bed. v.a

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaartv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Te koop KTV met afstands-
bediening en teletekst. Tel.
045-459750.
VIDEO'S gevr., ook TV's
v.a. 1982 en stereotorens,
tel. 04406-12875.
Te k. groot beeld PHILIPS
KTV met afstandbed., 29
zenders pr. ’400,-. Tel.
04490-41287.
Te koop VHS-VIDEO, Pa-
nasonic, met afstandsbe-
dien. en kleuren TV Philips,
pr. ’ 850,-. Tel. 045-461266

Huishoudelijke artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KASTEN en kisten, koelkas-
ten v.a. ’ 95,-, was- en
droogautomaten v.a.’ 195,-
-centrifuges v.a. ’ 95,-. bak-
ovens, kookplateau's v.a.
’95,-, video's v.a. ’195,-,
stereoinstallaties compl. v.a.

’ 95,-. en alles met garantie
bij Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342.
Te k. NOVA miniwash voor
kleine wasjes ’ 50,- en Za-
nussi centrifuge ’ 50,- Tel.
045-231679.

Te koop GEBRUIKTE was-
machines en wasdrogers.
Onderdelen verkoop van
wasmachines, koelkasten
en stofzuigers. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Faema expresso 2 groeps
no stop KOFFIEMOLEN
ontharder afkloplade. Vr.pr.
’5.000,-. Tel. 043-252385,
na 18.00 uur 043-252669.

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

Kachels/Verwarming

C.V. Gasservice
voorheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Leverina VR-HR ketels.

KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Smeedijzeren GASHAARD,
Huisjesmodel, z.g.a.n.; Pot-
kachel ’50,-. 04742-1501.

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

JacKohlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

04490-13228 Of 14862.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Tijdens de Maaslandbeurs in Stem op 6, 7 en 8 april
demonstreert Joep Servais de nieuwste GEM orgel- en

keyboardkollektie. Diverse beursaanbiedingen!

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 04490-33227

Met buro Ticket Express naar
Rolling Stones in Keulen.

Tel. 045-457273 / 326514.
PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Gezocht BASSIST en toet-
senist voor rockband. Tel.
04492-4523.
PIANO'S te koop gevraagd.
Tel. 045-410043.
Te koop pim. 500 LP'S, i.z.g.
st., vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-318326.
Tek. elect. ORGEL Yamaha
B-205, z.g.a.n. Tel. 045-
-441457.
Te k. electr. GITAAR Ibanez
RB 150, kl. wit, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-316694.
Te koop KLARINET merk
Üebel, Albert systeem, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 04493-3855.
Te k. JUKE-BOX Roue-ami,
bwj.'sB, i.z.g.st. 045-222235
Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-
-pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171.

Te koop Fender BASSMAN
100, ca. 15 jaar oud, i.z.g.
st., pr. ’ 850,-. Hoofdstr. 25,
Amstenrade.
Te k. electr. GITAAR, 1/2jr.
oud, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-723631.
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.
Gevr. geroutineerde DRUM-
MER m. zang voor amuse-
ments-trio. Te k. Ibanez eff.
app. Yamaha echt. 04451-
-2380.
Te k. IBANEZ Roadstar
siergesp. en Fender Super-
champ versterker, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-420660

Literatuur
Te k. compl. BOEKENPAK-
KET Engels en Frans 1e jrs.
opl. tot vertaler. 043-619529

Kunst en Antiek

Grote Antiekshow te Heel
bij Wim Scheepers, Panheelderweg 28 en Heerbaan 31,

op zaterdag 7 april v. 14.00-20.00 uur, en op zondag 8 april
v. 11.00-18.00 uur. O.a. meubels, klokken, lampen, brons,
koper, tin enz. Ook zijn wij beide dagen aanwezig tijdens
Expo "Heel eivol" in 't Gemeenschapshuis, Dorpstr. 51 te
Heel. Wim Scheepers Antiek B.V. Heel, tel. 04747-1593.

1000 antieke klokken en
2000 schilderijen

19de, 18de, 17de eeuws, ikonen. Alles garantie-certificaat.
Door geringe kosten (eigen import - familiebedrijf)

betaalbare prijzen!!
C'arpe Diem

Markt 26, Meerssen. Tel. 043-641408 of 642173 of 648278
's Zaterdags geopend van 10.00 - 17.00 uur.

Andere dagen afspraak. EXTRA aanbieding: 200 staande
klokken, waaronder 25 Luiks/Limburgse aan gunstige

prijzen. Heden grote nieuwe zending binnen.
Morgen ZONDAG geopend van 13.00-17.00 uur.!!!

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!

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.

Guntlisbergen antiek
"Decoratieve trend" een nieuwe dimensie

2e Paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur!

Antiekhandel A. Guntlisbergen heeft het assortiment uige-
breid met herschilderde en gepallineerde antieke meube-
len. Er wordt gebruik gemaakt van zuiver natuurprodukten
die de fraaie oude kleuren volledig terugbrengen. Naast
deze nieuwe decoratie-trend vindt u als vanouds de collec-
tie boeren- en rustieke meubelen uit de 17e, 18e en 19e
eeuw. Alle meubelen met certificaat van echtheid en inruil-
garantie. Gerestaureerd in eigen werkplaats.

6000 m2kijkgenot Nederlands,
Engels, Duits en Spaans antiek.

De Dieze 21, Best,
Industrieterrein Breeven.
GEOPEND MAANDAG t/m ZATERDAG

van 10.00 tot 17.00 uur.
Te k. OLIEHANGLAMP,
olieverf schilderij Lucie van
Dooren, koperen kandelaar, bijbelse figuren, kristalen
glas 18cm hoog, bladgou-

| den bijbelse taferelen Val St.

'Lambert, Turkse koffiestoof,
koperen inktstel met poort-
wachters gevleugelde leeuw
met vrouwen hoofd. Alles is
getaxteerd. 045-224957.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
Mooie strakke meubels,
prachtig uitgestoken Franse
kasten, salontafels, antieke
mijnlampen en nog veel
meer. ALPHA-ANTIEK Val-
kenburg, Wilhelminaln. 59,
04406-13874. Dag. maar
ook iedere zondag geopend.

cExelusiefCopie 'Antiek^
■^———^ Opvallend aanbodvan

| — jl sfeervol copte-antiek:
T^SfifefT I D prachtige collectie massief
miml I I eiken meubelen in diverse
pjLp-^l B| j^ B gloedvolle tinten.
pTp3' 3 S3[ W/geven u graag
B""|||r"| mmm Cm3& nadere informatie over ons

mooie assortiment.

*gfj\ ZONDAfiS OPEN!

BETER MEUBEL
Baan naar Bree 127.7J572 BELGIË Tel 09 - 321163t350ï

Compl. eiken SLAAPKA-
MER ca. 1920 te koop. Vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-310706.
Te k. Ant. EETHOEK met 6
stoelen en buffetkast (Empi-
re) samen ’2.500,-. Tel.
04499-3344.

Braderieën/Markten ]
Vandaag

ruil / verzamelbeurs
in Makado - Beek (toegang gratis)

Zaterdag 28 april a.s.
grote vrije markt

rondom Makado-Beek (alléén voor particulieren)
Voor ml. 04490-74669.

Enorme Luikse vlooienmarkt
14 april en 2e Paasdag

Evenementencomplex 't Ven te Venlo.
Kraamhuur f 65.- voor 2 daaen. Inl. 040-856693.

Nu inschrijven braderie Har-

"tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléénvoor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

- "a^aja^ " '" —-»»»»^w.

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

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd

2-delige Bouw-encyclopedie
van Elsevier uitgegeven door de Winkler Prins stichting.

Ik bied 'n goede prijs voor een gaaf exemplaar.
045-252763, na 17.00 uur.

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/

■ Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

' GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Te k. gevr. ROMNEY-; LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 Of 18368.

t Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasautom., K-t.v.'s,
video's, stereo-app., kl. def.
geen bezw. 045-726206.
WINKELRESTANTEN en
restpartijen. Tel. 043-
-210830. Fax 043-216601.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
TENTEN te k. gevr. bellen
naar 043-640329.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wie heeft een electro MO-
TOR 220 V, circa 2PK, circa
3.000 toeren. Tel. 045-
-211976/253024.
Te k. gevr. cyl. buro, WAS-

! DROGER, rieten wieg, bug-
gy, d.fiets en ouderwetse
kamerhanglamp, tel. 04490-
-48138.
Te k. gevr. VISBAKOVEN
op gas. Tel. 04490-52798.

Uitgaan

fiMAfN
EUROPE

Tina Turner
Farwell Tour
Sportpaleis
Antwerpen

om 20.30u. op zaterdag 28
1 april 1990 Tickets a ’ 65,-

-zolang de voorraad strekt.. Goede plaatsen op midden-
i plein direktvoor podium. Tel
te bestellen 045-443711.

1 Diversen

1 Starfashion groothandel
Rechtstreeks uit het verre Oosten.

Kinderjeanspakjes, rokjes en blousjes.
Tel. 04490-19235.. Voor Limburg LEKKERSTE

gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Te k. 2 zonneschermen 2
mtr. Br., z.g.a.nw. a ’225,-;
compl. visuitrusting ’350,-;
kI.TV Philips ’ 100,-; sjoel-
bak ’45,-; concertgitaar z.
g.a.nw. ’ 200,-; ACCOR-
DEON Vivaldi z.g.a.nw. 120
bas ’2.000,-. Tel. 045-
-751287.

.Te k. bovengr. OLIETANK
1500 I, mcl. pomp, ’350,-., 045-314218.
Te koop dubbel wandige
SCHUIFWAND 4.00 X 2.60
mtr. Tel. 045-319002.
Te koop GRASMAAIER

1benzine als nieuw 3.5 PK,
155 cm mes ’325,-; Philips
grill bakoven als nw.
’150,-; logeerbed ’50,-;
stofzuiger ’ 50,-. Tel. na
18.00 uur 04493-4593.
Te k. India PERS z.g.a.n.
2x3 mtr. Houten tuinheg 15

" mtr. lang, 60 cm hoog.
04490-27605.
Te k. MOTORJAS MQP
maat XL met uitritsbare bin-

i nenvoering. 045-273040.

VOLVO 244 GL autom. bwj.
'78, motor en versn.bak
100%, spuitwerk, vr.pr.

’ 1.000,-. Tevens radiogr.
best. vliegt. Westerly, geh.
compl. met auto, vaste pr.
’BOO,-. Tel. 04451-2388.
Te k. electr. ROLSTOEL, in
goede staat, ’2.250,-. Tel.
04492-3582.
Te k. aangeb. industrie-zig-
zag naaimachine; 2 Ju-
gendstil fauteuils; Philips
KTV plus videorecorder; an-
tieke russische ulster
(weegschaal); aanhanger
750 kg. Tel. 045-326339.
Toyota STARLET '78, APK
mrt. '91, vr.pr. ’1.250,-;
trompet m. schenkelaar,
prestige royal verzilv. vr.pr.
’BOO,-. 045-320710.
Te k. mechanische FLIP-
PERKAST, merk barrel roll,
pr. ’ 575,-. 04490-37543.
Te k. 200 TROTTOIR-
TEGELS ’75,-. Tel. 045-
-423699.
Te k. Pallux POFFERTJES-
PLAAT, 2x Zanussi frifeuse,
1 Philips magnetron 1300
W, 1 Anker kassa. Tel.
04406-13558.. - 1 ! !

ï 06-lijnen

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

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

06-320.330.03 .
Nieuw Nieuw Nieuw
Gay-Two-Gay

06 voor twee
Gay two Gay, recht op de man af. Bel 06-320.327.32 en je
wordt direct doorverbonden met je gesprekspartner. Bij

Gay two Gay ben je altijd metzn tweeën, dus samen apart.
Niemand kan meeluisteren of door je gesprek heen

schreewen. Je kunt dus ongestoord kennismaken. Wil je
met iemand anders praten, druk of draai dan een nul. Je

wordt dan direkt en automatisch doorverbonden met een
ander. Je kunt net zo vaak van gesprekspartnerwisselen

als je zelf wilt. Probeer het maar:

Gay-Two-Gay
06-320.327.32

ca. 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
Sex'o'foon 06-320.320.01

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

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

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

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

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

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

!! Lady Bizar !!
06-320.324.68...50ct p.m.
hete schokkende SM-Sex.

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p.m

Rijpe vrouw 41 jr.

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12-50c/m

De wip-in box
heet zo, omdat er heel wat

ge...wordt op
06-320.324.90 Leuk toch?
Trouwens, de lijf-sexbox,
daar durven ze ook en...jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 (50 Ct p/m)

Supercontacten
box de eerlijkste, eenvou-
digste en snelste weg naar

sexvrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op

06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er
de beste, de heetste box
van NL. op nummertje

06-320.328.29 (50 Ct. p/m)
Vrouwen zoeken sexcontact

Sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

De man en de jongen
verrassen de mooie

hooghartige
bezoekster niets ontziend...
06-320.326.90 - 50 et p/m

Lekkere meiden spreken af
op de

Sexrelatielijn
06-320.320.44 - 50 et p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 et. p/m)

De man neemt blonde Anky
streng onder handen.
Ze Spartelt

vreemd tegen, over de knie..
06-320.323.85 - 50 et p/m

" Direkt snel sexcontact!!
Life-afspreekl ijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Een mooi jong
Meisje

staat verbaasd over wat die
ervaren man kan. En dan

nog...Grieks...
06-320.321.30 - 50 et p/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

— — r....
Zoek je 'n ondeugende meid
hete vrouwenlijn
06-320.326.22 - 50 et p/m
De eerste sexnacht van

haar leven beleeft Angela in
de caravan
met haar...vriend.

06-320.326.72 - 50 et p/m

Op de bisex box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
1 06-320.328.38 (50 et. p/m)

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Als de deur dichtvalt krijgt
Helga de sensatie van

Strenge
S.M. met een knul.

06-320.330.61 - 50 et p/m.
"Meisje kom hier"

Mevrouw is

Superstreng
voor het slordige meisje met

het kleine slipje.
06-320.330.19- 50 et p/m

Rosie-relatielijn
'voor modern sex-contact op.

06-320.324.50 (50 et/pm)
hoor je wensen van paren,

en dames. In Rosie april zie
je hen "naakt"-foto's.

"Vooruit"
Zadel mijn ...! De mannen
zijn het zat, en in de stal

straffen ze de mooie dame.
06-320.329.24 - 50 et p/m
Knappe vrouwen. Jongens

in sportbroekjes,
Minislipjes

en...zonder. Homo's...voor
de man die foto's maakt...
06-320.321.33-50 et p/m

Die naaktfoto's
zijn het middel voor de man.

De knappe blonde vrouw
gehoorzaamd hem...

06-320.326.73 - 50 et p/m
Het slipje moet uit, als de

man dit
Sportmeisje

masseert. Onder zijn warme
handen voelt ze...

06-320.326.93 - 50 et p/m
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox:

06-320.326.66 - 50 et p/m

Naakt
en vrij is Marian aan dat

strand, maar als 2 mannen
in de auto haar wegbrengen

wil ze niet...
06-320.326.70 - 50 Ct p/m

Sex Kennisma-
kingslijn

allemaal kanjers!!
06-320.328.03 - 50 et p/m

Maak snel nieuwe
Vriendinnen

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

"Stilstaan"
Die grote man weet precies

waar die knul in dat slipje
naar verlangt.

06-320.323.86 - 50 et p/m
Ina bezoekt een leuk paar.
Plots gaat de deur op slot,
en ze ontkleden elkaar...
06-320.323.84

50 et p/m
Nieuw!

De Afspreekbox
meiden versieren

06-320.330.77 - 50 et p/m

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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enu staat
weer midden
in dewereld.



Huren
Ook stelt het team voor de hurenvan gemeentelijke accommodaties
te verhogen tot kostendekkend ni-
veau en een nader onderzoek tedoen naar de verhouding tussen de
eigen bijdragen van voorzieningenen de gemeentelijke subsidies. Ver-der vindt het managementteam datde parkeertarieven in Geleen ver-hoogd moeten worden tot een kos-tendekkend niveau. De aanpassing
T.fn deze tarieven moet volgend jaar150.000 gulden extra opleveren en
in 1992 een kwart miljoen gulden.

(ADVERTENTIE)

Elke dag
\Umburgs DaabladJ/ÊÈ**\
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evenals het Waterzuiveringsschap
en het IKL. " De IVN'ers

Ria van Mourik,
Ineke Houben en
Henk Henczyk
op de locatie die
de afgelopen
twee jaar uitvoe-
rig onderwerp
van onderzoek
was: de Daniker-
berg in Geleen.
Foto: PETER ROOZEN

„De praktijk toont ook aan dat het
risico daarvan is dat er veel langs el-
kaar heen wordt gewerkt. Het Ge-
leenbeekdal zou in zijn totaliteit be-
keken moeten worden. Het zou bij
voorbeeld onder beheer van de Ver-
eniging tot behoud van natuurmo-
numenten gebracht kunnen wor-
den", suggereert het rapport, dat
ookeist dater een goed plan optafel
komt voor het terrein waar de voor-
malige steenfabriek Plinthos, en
weleen plan dat de natuur ten goe-
de komt. „Het terrein fungeert als
onmisbaar rustgebied in een druk
bezochte omgeving", benadrukken
de onderzoekers.

Opzienbarend
Deze opzienbarende maatregelenbetekenen voor 1991 een extra in-
komstenbron van 50 mille, het jaar
daarop wordt een overschot van
ruim negen ton verwacht en in 1993
een extraatje van ruim 1,8 miljoen
gulden. Het managementteam wil
met deze extra inkomsten onder an-
dere de realisering van de tweede
fase van deKampstraat financieren.Andere speerpunten zijn het gefa-
seerd uitvoeren van het bestem-
mingsplan Lutterade (kosten 20
miljoen gulden) en de verbetering
van een aantal strategische kruis-
punten op de invalswegen.

Federatie
trek? muziekfederatie Beek
°Pen „moT«Sn alle registers
*n 2„' 7'Z dan orOaniseert zij
«anf«i Vroemen te Genhout eenc,oncerten, waaraan
te

at deelgenomen doorfanfa-
*tok T^M^Cr SCUS uit Reij"er-
Wienrf. .K Luaa uit Beek, hetfanf^tZ"? Spaubeek "Wi' n» " Antonius uit Gen-liJi ,7 sPektakel begint omuur> toegang is gratis.

Theater
irnr)? * weken lang hebben
Uen .^Toneelspelers zich kun-
in h^l^71 tijdens workshops
All» f **lTkel-theater in Sittard.
actpr -ten verbondenaan het

21371 zon beetje voor het
OrnnÜT» Oebracht. VanavondOenff., -"ur vindt een waardi-
«hon, , ln° van dereeks work-plaaJf en kan getoetst

Welke vaardigheden de
kenwT? Zlch in twaaV "e-"jaseigen hebbengemaakt

zi },Ees3teit dus tóch. Een mu-
'efckapel, bestaande uit loutergouwen die morgen zelfs op de°,p ?’al tien jaar samen 'blao-e- Een bepaald gedurfde on-erneming in het traditioneel.oor mannen bestierde wereld-

Van de harmonieën, fanfares
aanverwante gezelschap-

Oüp' j^e hebben het natuurlijker het uiterst charmant ogen-
<j ,en spelende muzikale clubje, luistert naar de toepasselij-
B oZaain 'l Besjteit en dat in
'leeft 2n n wiJdvertakte wortels
*o'» on deze Bornse dames,
k n dO m getal, na tien jaar
te/r, manneHJke collega's moei-
be °°s omver 'blaoze', daaroverW-ï a.mper no° twijfel Na-rniZ 3 hooTt bii een dergelijk
( wiorabel jubileum een heer-" avondje. Wel, dat feestje
9ev^~l vanavond luidruchtig
sehr,ir<t l" het Bornse gemeen-
niuyfi. ¥%s- Eerst recipiëren de
20 3o daar van 1930 m
kar)piiUur' waarna een groots
te fc„il lentreffen voor een gepas-
9en t e van Qeluid zal zor-
naoht } ln het holst van de
deel il kan het mannelijk
*ot>r,rV Bornse bevolking ge-
dan, 3 vanuit gaan. Dat de
'oo«ÜS van 't Besjteit echteir^ZPV'Wtesj' zijn, hebben ze
*en genoegzaam bewe-

't Besjteit

GELEEN - Een langdurig en inten-
sief onderzoek door het Geleense
IVN en de Vogelwacht Limburg
naar de natuurwaarden van de Da-
nikerberg is gistermiddag afgeslo-
ten met het uitreiken van de betref-
fende rapportage aan de burge-
meesters Frans Loefen van Schin-
nen en Hans Lurvink van Geleen.
Met het verzoek om de twee voor-
naamste conclusies kenbaar te ma-
ken aan hun gemeenteraden: han-
den af van deDanikerberg, want hrj
is samen met het Geleenbeekdal de
laatste buffer in een verstedelijkt
gebied. Ook moeten de gemeenten
Geleen en Schinnen de handen in-
een slaan en een op elkaar afge-,
stemd beleidsplan opstellen.

Van onze verslaggever

Rapport waarschuwt voor
aantasting Danikerberg

Eerste exemplaren voor Loefen en Lurvink

De ingrijpendeplannen van het ma-
nagementteam worden gedragen

„door alle afdelingshoofden van de
gemeente Geleen.

De inventarisatie heeft, wat de flora
betreft, het beeld geschetst van 211
kruiden, 52 soorten bomen en strui-
ken en 52 grassen die in het natuur-
gebied Danikerberg te vinden zijn.
Ook devogelstand is goedvertegen-
woordigd. De Vogelwacht signa-
leerde 94 vogelsoorten, waaronder
de meerkoet, waterhoen, winterta-
ling, overloper en de gele kwik-
staart.

Vogelstand

oog en oor hebben voor de natuur-
belangen. Van de zeven partijen die
meededen aan de jongste gemeente-
raadsverkiezingen repten er zes met
geen woord over de Danikerberg.
„Sterker nog: in vier programma's
kwam het woord 'natuur' niet eens
voor", aldus voorzitter Henk Henc-
zyk van de IVN werkgroep 'Dani-
ken' gisteren bij de presentatie van
het rapport.

Bijna twee jaar lang zijn 30 mede-
werkers van het IVN en de Vogel-
wacht betrokken geweest bij de in-
ventarisatievan het 36 hectare grote
gebied. Dat het broodnodig is om de
burgerij duidelijk te maken dat de
natuurwaarden van het gebied zo
min mogelijk moeten worden aan-
getast, blijkt volgens de onderzoe-
kers wel uit hetfeit dat de plaatselij-
ke politici, die mede beslissen over
de toekomst van het gebied, weinig

Genoemde soorten fourageren in de
Geleenbeek vooral 's winters op de
rustige slikplekjes. In strenge win-
ters zijn deze modderige plekjes
nog de enige plaatsen waar ze iets
eetbaars kunnen vinden maar deze
zo belangrijke slikstrandjes moeten
verdwijnen omdat de Geleenbeek
ter hoogte van Daniken wordt gere-
guleerd. Dit is iets wat volgens het
rapport tot nadenken moet stem-
men, te meer omdat in recent ver-
schenen publicaties ook vraagte-
kens worden gezet bij dergelijke
beekreguleringen.

Bekeuren
De metingen zijn gestart in het ka-
der van de actie '50 de uiterste li-
miet', bedoeld om de maximum-
snelheid binnen de bebouwde kom
te waarborgen. Er is nog niet verba-
liserend opgetreden, maar datzal de
komende weken wel gebeuren. Tot
overtredingen van 30 km/uür te
hard, kost de bekeuring ’ 140; bij
hogere snelheden dan 80 km/uur
wordt proces-verbaal opgemaakt en
bepaalt de officier van justitie de
hoogte van de boete.

'Sittard-kunde' als examenvak Speciale aandacht
probleemjongeren

Geleen start driejarigproject

Het betreft hier geen goedkope
publiciteitsstunt van de Sittard-
se middenstand, maar een op-
merkelijk initiatief van de plaat-
selijkeVW. De examenkosten a
raison van ’ 2,50 komen immers
geheel ten bate van Unicef, de
kinderorganisatie van de Ver-
enigde Naties.

leiding van VW-secretaris Hub
Geurts het plan opgevat om de
Landvan Gulick-Mavo voor deze
ene dag om te dopen tot examen-
lokaliteit. De deuren van het
schoolgebouw aan de Engelen-
kampstraat zijn morgen tussen
11 en 15 uur geopend om elke be-
langstellende - met of zonder ex-
amenvrees - de gelegenheid te
bieden een vijftiental meerkeu-
ze-vragén over de rijke geschie-
denis van Sittard te beantwoor-
den.

Brj gelegenheid van de interna-
tionale Unicefdag van morgen
hebben de stadsgidsen van de
'historische stad' Sittard onder

Van onze verslaggever
SITTARD - De Nederlandse on-
derwijswereld is morgen, zij het
voor slechts één dag, een nieuw
examenvak rijker: Sittard-kun-
de A. Wanneer het met goed ge-
volg wordt afgelegd, wacht de
examinandi conform de regels
een heus diploma. Mocht de be-
treffende kandidaat echter de
eerste keer over de gestelde vra-
gen struikelen, dan kan hy of zij
binnen enkele minuten reeds
een herexamen afleggen.

Voor de beantwoording ervan
dienen de examinandi overigens
over een behoorlijke dosis histo-
risch besef en parate kennis van
Sittardse 'faits divers' te beschik-
ken. Niet alleenzijn langniet alle
vragen even gemakkelijk, de
kandidaten worden ook geacht
deze zonder hulp te bantwoor-
den. „Maar. het is natuurlijk geen
enkel probleem als iemand niet
alle vragen in een keer weet te
beantwoorden. Integendeel,
voor een nieuwe rijksdaalder
kan iedere gezakte gewoon her-
examen doen. Unicef vaart er
wel bij, en daar is het allemaal
om te doen natuurlijk," legt exa-
minator Hub Geurts uit.

RIAGG, het Gewestelijk Arbeids-
bureau en de afdeling sociale zaken
van de gemeente Geleen. Ook zal sa-
menwerking worden gezocht met
een anderrandgroepproject, dat per
1 augustus in de Westelijke Mijn-
streek van start gaat.

Van onze verslaggever
GELEEN - Na jaren van plannen
maken, overleggen en voorbereiden
wil de gemeente Geleen iets gaan
doen aan de probleemsituatie van
de zogenaamde 'randgroepjonge-
ren. Dit zijn jongeren die niet in
aanmerking komen voor de gebrui-
kelijke opvang- en hulpverlenings-
methoden maar die een aparte en
gerichte aanpak nodig hebben.Forse verhogingen mede bestemd voor investeringen
Concreet gaat het om jongens en
meisjes in leeftijd van 14 tot 20 jaar
die problemen hebben met school,
werk, gezondheid, justitie, huisves-
ting en sociale vaardigheden. De
jongere groep bestaat grotendeels
uit allochtone (en dan met name
Marokkaanse) jongeren.

Het Geleense project, dat voor een
periode van drie jaar in de steigers
wordt gezet en zal functioneren van-
uit buurtcentrum De Linde, richt
zich onder andere op opvangen ont-
moeting, educatieve en recreatieve
activiteiten en de belangenbeharti»
ging van de probleemjongeren. De
gemeente Geleen wil op jaarbasis
88.300 gulden spenderen aan het
project.

Een groot aantal instellingen zal
voor dit project zijn krachten bun-
delen, zoals de stedelijke stichting,
Centrum voor maatschappelijke
dienstverlening, het Centrum voor
alcohol en drugs, de politie, het

Bundeling

Van onze verslaggever
BORN/SUSTEREN - De rijkspoli-
tie in Bom en Susteren gaat de ko-
mende weken hard optreden tegen
snelheidsovertreders. In de voorbije
week heeft zij steekproeven geno-
men, die een volgens haar bedroe-
vend hoog aantal overtredingen van
de toegestane snelheid hebben op-
geleverd. De proeven zijn op diver-
se plaatsen in Bom en Susteren af-
genomen.

Politie
gaat harder

optreden

Tegen snetheidsovertreders

Plan voor opvoeren
belastingdruk Geleen

i — - . ...
SAHITAIR EH TEGELS VOOR DE JAREH '90
Tijdens de maand april aantrekkelijke openingskorting op de nieuwe
collectie sanitair en tegels van Sphinx, Villeroy & Boch en Duravit.
■ MM INSTALLATIEBEDRIJFUTI LEMMENS-MEESSEN BV.

Litscherveldweg 2 - 6413BA 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 M9lO

Het feit datzich steeds meer instan-
ties ('elk met hun eigen deeltaaken
deelbelang') bezighouden met het
natuurgebied is volgens het rapport
ook geen goede zaak. Zo is de Dani-
kerberg op twee fronten onderwerp
van gemeentelijk beleid (Geleen en
Schinnen), is het Streekgewest
Westelijke Mijnstreek er actief

Beleid

LimburgsDagblad voor Sittard en Geleen

Hulproep

(ADVERTENTIE)

BERGSTEIN doet nét even
meer met mode

Weken zonder etalages, weken tussen puin van
breek- en sloopwerk. Voor u en ons weken van
behelpen...

Het hartvan Kerkrade
Niersprinkstraat 2c

Telefoon 045-453400

Perfektie in kollektie
SCHOENMODE

Promenade, Kerkstraat 63, Brunssum

fcHFpUr^V,^r?.AGBLAD VOOR SITTARD EN GELEEN IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED SITTARD-GELEEN EN OMSTREKEN. 'HOOFDREDACTEUR: RON BROWNr^ncr-tUITIEREDAKTIE: HAN BRINKMAN. KANTOREN: 6136 ER SITTARD, BAANDERT 16, TEL. 04490-15577; 6161 GE GELEEN, MARKT 3, TEL. 04490-46868.

In totaal is de snelheid van 350 voer-
tuigen gecontroleerd en daarvanre-
den er 145 harder dan de toegestane
50 km/uur. De meeste overtredin-
gen bij personenauto's lagen tussen
de 61 en 65 km/uur. Bij hetzwaarde-
re verkeer waren snelheden van 71
tot 75 km/uur geen uitzondering.

GELEEN-Als hetaan het ma-
nagementteam van de ge-
meente Geleen ligt, worden de
belastingen de komende jaren
fors verhoogd. Met in het ach-
terhoofd het gegeven dat de
belastingdruk in Geleen in
vergelijking met andere ge-
meenten gunstig afsteekt, stel-
len de hoogste ambtenaren
voor de onroerend-goedbelas-
ting met 25 procent te verho-
gen. In 1991 wordt begonnen
met een verhoging van 10 pro-
cent en van 1992 tot en met
1994 elk jaar met 5 procent.

Van onze correspondent

Hulproep (2)

\granknben Zestig iaar en leefook%evr?' maar ats °ns wat ge-
hhrevTwV teU d°de °P9e-
da« Wy 2yn no° minderk«» dieren. Wij hebben ook\schan

9eWerkt voor de maat-OerirSPV- en wel voor een hon-\lln t3\Nu we oud ziÓn "-\Ci T oPhoepelen. Wij kondenv een nieuwe Hitlertijd tege-
.ruill 9aan> zieken en ouden op-
Cf1-Viant die kosten alleenC 9e~ En dit noemtzich de«chaa/de wereld. Van mij
hoeffT Jullie niks- Voor niij
\nipt n met meer' tenminste zo
in ai

Zle er het nut niet van
trw, mi:> wat Bebeurt, sta iknLt?P de Ik snap
no jullie die collectezakjes
|,°9 bij oudere mensen in deSlevenbus durven stoppenyaar halen jullie het lef en deTotaliteit vandaan. Barst en<« voor mijn part kapot, maar£an helemaal kapot."
l°orwaar,ferme taal. Annemiew haar aanhankelijketooede alhng weer vergeten. Het steekth*r vooral dat de man alo-l^emwil blijven. Zij hoopt dat'»3 zich alsnog bekend zal ma-*e«, zodat zijn 'hulproep perWlectezakje' niet onbeant-woord blijft.

oi2.P?evouwen krantenpa-.*r,.Knopen en lege collectezak-
lpri„ e collectanten van de Ne-ZTndse Hartstichting zijn altil ?at 9ewend. De ervaring3pL nemie van Sl°un uit
:J„,rn de Maas> die al ruimtfar?i{^»ar colle^eert voor deffitKhtlno, afgelopen don-JeS9 °pdeed was eenSih*"*' Toen 2i^ ha"X„f leegde

' trof zii<4?es nle met 9eld <>evuld*Bar?, fc een an°"e.n briefjeier\0QLeen man uit het Steii£mlrHdor?- Hoewel AnnemieWS*"" ",.leiende woorden die

mdw. Ulet bepaald leukvond.
bob w 2l^ Uooml ondersteboven
h<* epistPeSte ondert°°n van

Tevens stellen zij voor de honden-
belasting te verdubbelen en bij an-
dere zaken het profijtbeginsel toe tepassen. Rekening houdend met dit
principe worden de leges ieder jaar
met twee procent verhoogd, dezelf-
de verhoging moet plaatsvinden bijde riool- en reinigingsrechten, als-
mede 100 procent doorberekening
van aanvullende voorzieningen, al-
dus het Geleense managementteam
(waarin onder andere gemeentese-
cretaris en enkele diensthoofdenzitting hebben).
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* i$ Dankbetuiging ;
« Voor de vele felicitaties, cadeaus en bloemen «

ontvangen bij gelegenheidvan onze gouden bruiloft, ]5~
zeggen wij. ook namens onze kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind, onze hartelijke dank.

■Sf Een speciaal woord van dank aan de familie, de J4r buren, de bewoners van flat Dorpstraat, bekenden en "JT
"Jfr de zeereerwaarde heer Frencken, met hetkoor De *9fr

Grenslandzangers, die deze dag tot een onvergetelijke 4f"
£. hebben gemaakt. ■}{■

# Jan en Louise Vleugels-Spielman #
IT Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind jj.
"Fc Dorpstraat 129 &
fc Brunssum "fc
■fc 7 april 1990 -fc

* *nAmw *4~mt> .al,- *am\*f **m\P *^^ fc_L**il * *^m0imm* 9 t4^mif N^ a

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn man,
zoon, schoonzoon, onze broer, zwager, oom en neef

Stef Jongen
echtgenoot van

Trees Hermans
Hij overleed op 46-jarige leeftijd in het St. Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Trees Jongen-Hermans
Familie Jongen
Familie Hermans

6371 LJ Landgraaf, 6 april 1990
Paganinipassage 82
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 10april a.s. om 10.30uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Landgraaf-
Schaesberg (Hoofdstraat), waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van Stef wordt
gebeden op maandag 9 april om 18.45 uur in voor-
noemde dekenale kerk, waarna aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd melden wij u het overlijden van

Stef Jongen
praktijkbegeleider bij onze Raad

Wij kennen Stef als een bijzonder en integer mens,
als een collega met grote inzet en verantwoordelijk-
heid.
Ondanks dekorte tijd dat Stef bij ons werkte, heeft
hij indruk achtergelaten en is hij voor sommigen
van ons een echte vriend geworden, wiens heen-
gaan pijn doet.
Wij wensen Trees kracht en sterkte toe bij dit ver-
lies.

Direktie en medewerkers van de
Raad voor deKinderbescherming
te Maastricht

Enige en algemene kennisgeving
De zon scheen
de bloemen bloeiden,
de vogels floten
en toen werd het stil.

Met droefheid geven wij ukennis dat heden na een
kortstondige ziekte toch nog plotseling in de leef-
tijd van 71 jaarvan ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

Gerrie Bosman
weduwe van

Gerrit Lievers
Geleen: Lies en Cherry Schepers-Lievers

Claudia
Ans en Frans Geelen-Lievers
Bianca en zoon Kenny
Johan
Doris en Leentje Lievers-Helmes
Liesbeth, Dorien
kleinkind Math Geelen

6163 KA Geleen, 5 april 1990
Amstelstraat 1
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag9 april om 11.45uur in de aula van het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium om 11.30
uur.
Geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar zaterdag en zondag van 14.00
tot 15.00 uur.

t
Dankbaar datwij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, na een rijk leven, in Gods vrede is
overleden, op de leeftijd van 87 jaar mijn lieve en
zorgzame man, onze pap, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Coen Smeets
echtgenoot van

Til Wijnen
Geulle: S.J. Smeets-Wijnen
Elsloo: Truus en Hein v.d. Booren-Smeets

Magda en Huub, Manon
Miranda en Alfred

Bunde: Wiel en Riet Smeets-Goossens
Mare

Stem: Hermine en Wiel Lambrichts-Smeets
Anouk

Geulle: Jan en Gemma Smeets-Paffen
Natasja en Remco

Bunde: Hilda en Leo Smeets-Smeets
Koert
Familie Smeets
Familie Wijnen

6243 CS Geulle, 5 april 1990
Pastoor Smeetsstraat 32
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal gehouden worden op maandag9 april om
10.30 uur in de St. Martinuskerk te Geulle.
Er is geen gelegenheid tot condoleren.
Op zondagavond om 17.00 uur gedenken wij hem
bij het rozenkransgebed in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van huize "Ave
Maria" te Geulle.
Zij die geen kennisgeving ontvangen hebben, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t»
Moegestreden, maar dankbaarvoor de vele dingen,
waarvan hij in dit leven heeft mogen genieten en
geheel vol overgave aan deHeer, heeft van ons af-
scheid genomen, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Johann Karl
van der Heijden

weduwnaar van

Anna Maria Josefa Simons
Hij overleed op 75-jarige leeftijd na een liefdevolle
verzorging in deHamboskliniek te Kerkrade, voor-
zien van het H. Sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Karl van der Heijden
Henna van der Heijden-Block
Ruud en Rob

Waddinxveen: Marleen Zalm-van der Heijden
Harry Zahn
Manja en Jennifer
Familie van der Heijden
Familie Zahn

Kerkrade, 6 april 1990
Cor.adres: Koestraat 30, 6461 TB Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 9 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezuste Haanrade, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats Chèvremont.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van heden, zaterdag 7 april,
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen,op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145, Chèvremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

tHermanus Pulmans, 77 jaar, weduwnaar van
Cornelia van Overbeek, Sintelstraat 11, 6051 BL

Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op maandag 9 april om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

tßetsie Masolijn, 51 jaar, echtgenote van Harry
van Mastrigt, Molenweg 46, 6041 KW Roermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 9 april om 14.00 uur in 't Witte Kerkje,
Voorstad St. Jacob te Roermond.

tSjang Schmitz, 67 jaar, echtgenoot van Alda
Wolfhagen, Hoofdstraat 10, 6077 AN St. Odiliën-

berg. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op maandag 9 aprilom 11.00 uur in deBasi-
liek van deH.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.
Odiliënberg.

tTo Wolters, 63 jaar, echtgenote van Sjra Hen-
drix, deKeverbergstraat 16, 6081 BL Haelen. De

plechtige uitvaartdienst zal heden, 7 april om 11.00
uur in de kerk van de H. Lambertus te Haelen.

Met grote verslagenheid hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van onze
gewaardeerde en dierbare voorzitter

Mr. Louis Corten
Wij leven oprecht mee met de familie en
zullen hem in dankbare herinnering her-
denken.

Limburgse Opera Vereniging
Secretaris André van Hees

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van
ons ere-bestuurslid

Mr. Louis Corten
Zijn toewijding voor de Limburgse vastelaovend
zullen wij missen.
Mogen zijn echtgenote en kinderen de kracht vin-
den dit smartelijk verlies te dragen.

Bestuur Bond van Carnavalsverenigingen
in Limburg
D. Dormans, voorzitter
J. Erkens, secretaris

\ Dankbetuiging
Graag wil ik u allen danken voor de hartelijke con-
doleances, bloemen en begeleiding naar de laatste
rustplaats van mijn lieve levensgezel

Antoon Gouma
Mevr. L.H. Straube-Pfaff
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, april 1990

In plaats van kaarten
Wij dankenu van hartevoor de belangstelling
en het medeleven bij het overlijden van mijn
dierbare man, onze vader, schoonvader en
opa

Jaak Borgermans
Naar eigen wens op 3 maart in Neeroeteren
België begraven.
De volle kerk, de veel bloemen, h. missen,
condoleances en troostende woorden van fa-
milie, vrienden, buren en bekenden, hebben
ons zeer geroerd, steun en troost gegeven.

A. Borgermans-Courage
Familie Borgermans
Familie Thomassen
Familie Cortjens

De zeswekendienst zal worden gehouden
palmzondag, 8 april om 11.00 uur in de H.
Hartkerk Overhoven-Sittard.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medeleven
ons betoond bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve vader, schoonvader en opa

Mathias Joseph
Vondenhoff

betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst<zal worden gehou-
den heden zaterdag 7 april om 18.30uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Jozef en Norbertus te
Kerkrade.

I t
Nog midden in haar leven, nogvol plannen voor haar gezin en werk, werd
heden door haar Schepper teruggeroepen, voorzien van de h. sacramen-
ten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
schoonmoeder, schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Eef Custers-Leers
echtgenote van

John Custers
op de leeftijd van 50 jaar.

In dankbare herinnering:
John Custers
Eugènie en Wiel
Hoenen-Custers
Armand Custers
Petra Allertz
M.H. Custers-Meisters
Familie Leers
Familie Custers

5 april 1990
Stationsstraat 23, 6433 JN Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 11 april om
11.00uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide, gevolgd door de begra-
fenis op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Dinsdag a.s. bm 18.45 uur, rozenkransgebed met aansluitend avondmis in
voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100 Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Eef
blij dat jij er was
jij met jelachende mond
blij dat jij er was
jijwas zo anders, in je bewegingen, jepraten
je manier van doen
jijmaakte de wereld mooier, zonniger
we zijn blij dat we jou mochten ontmoeten
en dankbaar dat we 23 jaarmet jou mochten zingen.

Dirigent, bestuur én leden
Dameskoor Sancta Maria

Hoensbroek, april 1990

Je hebt iemand nodig, stil en opreclit, die als het
erop aankomt voor jebidt of voor jevecht.
Pas als je iemand hebt, die met je lacht en
mei je grient,
dan pas kun jezeggen; ik heb een vriend.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze lieve tennisvriendin

Eef Custers
We wensen John, Eugenie, Wiel, Armand, Petra en oma heel veel sterkte.
We zullen je missen Eef.

Dames sponsortennisteam
Eussifruit Heerlen

Met grote verslagenheid hoorden wij van het plotselinge overlijden van

Eef
Wij zullen haar blijven herinneren als een fijne karaktervolle sportvrien-
din.
John en kinderen, heel veel sterkte. Wij hopendat jullie de kracht krijgen
om te leren leven met dit grote verlies.

Sponsorteam Huub Scheepers,
Huub, Maria, Jan, Marcy, Els, Mia,
Albert, Bertie, Sjaak en Ad

Na het overlijdensbericht van ons zeer gewaardeerd lid

Eef Custers-Leers
is de verslagenheid binnen onze vereniging groot.
Onze gedachten gaan uit naar John, kinderen en familie diewij veel sterk-
te toewensen in deze moeilijke periode.

Bestuur, leden
L.T.C. Talvu Hoensbroek

Hoe vlug gaat toch een jaar
Het lijkt nog helemaal niet waar
Hoe langzaam gaat een jaar
Dag na dag zonder elkaar

De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare
moeder, schoonmoeder en oma

Margareta
Kevers-Leers

zal worden gehoudenin deparochiekerk van de H.
Laurentius te Voerendaal op zondag 8 april a.s. om
11.15 uur.

\fW uitvaartverzekering
DVii VOORKOMT ZORG

Al meer dan 40 jaar vertrouwd
045-251200

Exclusief
en charmant

11 ff VQn /loun Interieur
SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG
Industriestraat 4-23 Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1

Zwartbroekstraat 20

i

giro300, bank707070600

t
Na een met geduld gedragen ziekte is heden, gesterkt door het h. sacra- 'ment der zieken, op de leeftijd van 61 jaarvan ons heengegaan, mijn lieve
man, onze goede onvergetelijke vader, schoonvader, opa, broer, schoon- i
broer, oom en neef

Jan de Bruijn
echtgenoot van

Trudie Bock
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: T. de Bruijn-Bock
Landgraaf: Ger de Bruijn
Landgraaf: Lenie en SjefFrins-de Bruijn

Jean en Ralph
Eygelshoven: Elly en May Beckers-de Bruijn

Mike en Kim
Landgraaf: Billa de Bruijn

Ger Beckers
Familie deBruijn
Familie Bock

6374 JM Landgraaf, 5 april 1990
Burg. Beckersstraat 67
De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats op'
dinsdag 10 april om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk, aldaar is vanaf 10.10uur gelegenheid tot schrifte-
lijke condoleance.
Maandagavond om 19.00 uur avondwake, vooraf vanaf 18.40 uur. rozen-
kransgebed in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwkamer te Nieuwenhagen,
Beuteweg 32. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks tussen 18.00 en
18.15 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze I
oud-medewerker, de heer

J.D. de Bruyn
Wij uiten onze dankbaarheid van devele dienstenaan onze organisatie be- [
wezen.
Mogen zijn echtgenote en kinderen troost en sterkte ondervinden om dit
verlies te aanvaarden.

Bestuur en medewerkers van het
Waterschap Zuiveringschap Limburg
te Roermond

Volstrekt enige kennisgeving
Met diepe droefheid, maar in overgave aan [

i
___

Gods wil, melden wij u dat vertrouwend de
Heer is tegemoetgegaan, mevrouw

Anne-Marie
Hubertine
Maessen-Nicolay
sinds 22 januari 1961 weduwe van de heer

Peter Lambert Maessen j
Zij is geboren te Sint-Pieter Maastricht op 29
april 1899 en godvruchtig overleden te Sittard
op 5 april 1990.
Tiny A.M.H. Maessen haardochter
De families Maessen en Nicolay
Haar neven en nichten
Haar vrienden en bekenden

U kunt samen met ons mijn geliefde moeder begeleiden
in het afscheid van deze aarde door op maandag, 9 april
om 10.30 uur de eucharistieviering mee te vieren in de
kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Eijsden en
daarna de teraardebestelling bij te wonen op het kerkhof
te Eijsden.
H. Mis voor de zielerust van de overledene zal plaatsvin-
den op zondag, 8 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van het H. Hart te Overhoven-Sittard.

Rouwadres: Rijksweg Noord 195
6136 AB Sittard1

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /?s^^vJIOTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. 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 Hoensbroek e.O.
6401 DG Heerlen - Tel. 045-714427. m^iïJm Nieuwsma! 118
Waarin opgenomen: J.G. Boon. Tel. 045-416814 nSIUKmi 6431 KW Hüensbr«* -M-045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. mWWJHk\ DAG EN NACHTBEREIKBAAR-J.S.Post, gedipl. uitvaartverzorger. mwTXkx'AtmX
I

HOGERVORST %&»
WUDKA Tel. 043-257800VVUUINtt Fax 043-257858
advocaten & procureurs
mr. M.E.Th. Hogervorst
mr. Izi Wudka
mr. Mart. P.M. Hogervorst

delen u mede dat zij met ingang van 2 april 1990
kantoor houden aan de Cortenstraat 9 te Maastricht
(nabij Onze Lieve Vrouweplein centrum Maastricht)

64930

ÏBlOmarkt
*^ * T u U **

Zo lekker heb je lang niet
meer gegeten.

Laanderstraat 51, Heerlen, tel. 045-719143 (naast Euroiegei)

, 4

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

Vanaf heden
is onze kapsalon, zaterdags vanaf 15.00 uur
gesloten

Dames- en herenmodekapper
Kapsalon
Léon Theunissen

Valkenburgerweg 12,
Heerlen
Tel. 045-712727



"Ik heb de arts nog om een kal-
meringsmiddel voor mijn vrouw
gevraagd", zei vader Peter.
„Maar daarvoor was absoluut
geen tijd meer. Maar na afloop
hebben we wel in alle rust een
stukje vlaai gegeten."

Twee uur later was ze weer terug
in haar woning aan deKarel van
de Oeverstraat in Heerlen. Doch-
ter Laura wilde echter niet lan-
ger wachten. Zij vond bij het
tweede bezoek aan de huisarts
de wachtkamer een geschikte
plaats om ter wereld te komen.

„Ik was die dag in de ochtend-

HEERLEN - ledereen kent wel
het beeld van de in barensnood
verkerende vrouw op de achter-
bank van een taxi. De chauffeur
haalt meestal (in de film) met gie-
rende banden nog net op tijd het
ziekenhuis. Marij Couvee uit
Heerlen reed met haar partner
Peter afgelopen donderdag om
drie uur gewoon naar de huisarts
Schlösser voor een routinecon-
trole omdat ze uitgeteld was.

Steuncomité
Frits Corten
veroordeelt

bedreigingen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Steuncomitét"!s,Corten heeft zich gedistan-
J,,? van de bedreigingen die zijn
Jnh aan het adres van voorzitteronn Gijsen van de CDA-afdeling&"lcht 0m z«n gezin te be*cnermen tegen aangekondigde
wraakacties heeft de voorzitter, zo-as bericht, besloten met onmiddel-JKe lnëang zijn functie neer te leg-

door eric van dorst
UTRECHT - Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat
zal op de richtlijnen voor de tweede aanvullende Milieu-Effect-
Rapportage (MER) over de aanleg van de Oost-westbaan geen
nieuwe inspraakronde houden. In een brief aan de Commissie
voor de Milieu-Effect-Rapportage, die op inspraak heeft aange-
drongen, maakt zij duidelijk het advies te volgen van de spe-
cialisten op de ministeries.
Maij-Weggen denkt er verder niet
over de hele MER-procedure op-
nieuw te beginnen. In een advies
over nieuwe richtlijnen voor een
aanvullend MER had de MER-com-
missie haar dit aangeraden. Volgens
de commissie zou voortzetting van
de in 1986 ingeslagen MER-proce-
dure ertoe kunnen' leiden dat het
nog te nemen besluit over 'Beek' in
een beroepsprocedure vernietigd
zou worden. Inspraak op de richtlij-
nen - de derde sinds deze in 1986
werden vastgesteld - achtte de com-
missie in dit kader zeker raadzaam.

aanbevelingen behalve de boven
aangehaaldeoverneemt. Volgens de
MER-commissie is een nieuwe pro-
cedure eigenlijk nodig omdat het
oorspronkelijke MER gebaseerd is
op een heel andere exploitatieopzet
dan nu voorligt. Eind 1989 maakten
de luchthaven en de provincie be-
kend dat na de uitbreiding de na-
druk op de Luchthaven Maastricht
komt te liggen op passagiersvervoer
overdag en niet op vrachtvervoer in
de nacht. Verder zouden zware
straalvliegtuigen 's nachts niet op
de luchthaven mogen landen.
Om de, economische haalbaarheid
met deze beperkingen te onderbou-

wen zijn enkele nieuwe scenario's
bedacht die in de nog niet bekend-
gemaakte aanvullende richtlijnen
worden uitgewerkt en ook in het
aanvullend MER worden opgeno-
men. Volgens de minister biedt dat
voldoende waarborgen tegen even-
tuele beroepen tegen de gevolgde
procedure diena een besluit over de
Oost-westbaan zeker zullen volgen.
Tenslotte merkt Maij-Weggen op
dat de MER-commissie in een eer-
der stadium ook niet op inspraak
over aanvullende richtlijnen heeft
aangedrongen.

De minister laat de MER-commissie
in een brief verder weten dat ze alle,

Ket Steuncomité zegt zich te distan-
«eien van dit soort handelwijzen
ti» ,heethoofden die de consequen-
"t-s daarvan noch voor de betrokke-nen, noch voor het CDA-belang"verzien. Voorzitter Lieben van het«euncomité, dat al geruime tijd ij-X,ert om de huidige CDA-wethouderJ-orten opnieuw in het college teRijgen, zegt in zijn voormalige'ünctie van Hoofd Milieu meer daneens geconfronteerd te zijn metsoortgelijke bedreigingen.

Vrins hekelt 'bazen'
in gezondheidszorg

Bij opening van nieuw gebouw AbvaKabo

Over zowel de identiteit van deze
aannemer, als het aantal bouwpro-
jecten en uitkeringstrekkers, zwij-
gen de onderzoekende instanties
vooralsnog.

Identiteit aannemer
niet bekendgemaakt

voor ruim één miljoen gulden nie
zijn afgedragen.

Vervolg van pagina 1
In het onderzoek naar de bouwfrau-
de werden afgelopen woensdag
door de FIOD, in samenwerking
met de Sociale Recherche van
Brunssum en het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid, vijf invallen ge-
daan in drie panden te Brunssum,
één in Hoensbroek en één in Doen-
rade.

Volgens een verklaring van de poli-
tie Brunssum werden daarbij admi-
nistraties van een aannemer uit
Brunssum in beslag genomen. Deze
wordt ervan verdacht de afgelopen
jaren voornamelijk bouwwerken te
hebben uitgevoerd, waarbij gebruik
werd gemaakt van zwartwerkers die
een uitkering genoten. Aan sociale
premies en loonbelastingen zou

Wel liet een politiewoordvoerder uit
Brunssum weten dat de FIOD, het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid en
sociale rechercheurs uit Brunssum
en Schinnen momenteel de in be-
slag genomen administraties door-
lichten op zoek naar bewijsmate-
riaal. „Dat onderzoek kan nog enke-
le weken duren en zal waarschijn-
lijk arrestaties tot gevolg hebben."

Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - „De verpleegkun-
digen verdienen inderdaad te wei-
nig in vergelijking met andere groe-
pen. Maar als ik ze dan die vijfpro-
cent zie eisen, dan denk ik: 'Let op,
mensen, denk ook aan de werksi-
tuaties. De uitbreiding van het sala-
ris geeft slechts bevrediging op kor-
te termijn. Na verloop van tijd komt
die onrust en ontevredenheid toch
weer terug. Er worden te weinig
sisen gesteld aan de inhoudvan het
werk. Als ze nu toch bezig zijn..."

Drs Nicolle Boumans (27) heeft vier
laar lang een intensief onderzoek
gedaan naar het werk van de ver-
pleegkundigen in algemene zieken-
huizen. Van het onderzoek, waarop
zij aan deRijksuniversiteit Limburg
promoveerde, had zij geen uitge-
sproken hoge verwachtingen. Waar-
-3m dan toch doorgezet?

. . (ADVERTENTIE)

»». sPe®'club Maasbracht |—————^«Mt vanaf heden... een unieke prijzenactie. Maar liefst ■IT JLZömaal per dag maakt u kans op de meest uiteenlopende in SpeelciUD /2" Z»°u ls camera's. kleurenteevee's en met als u . u.„ / -^hoogtepunt een Fiat Panda (t w v ’l4 000-) Maasbracht!! f S/ )
evens zijn er bij deze speciale actie de nodige . W/■ V

geldprijzen te vergeven. ", r^^l ' ;','
|F~---p SSM*Mam"""^»T^ nmmiiiimi im»mima»mmm>»m«^^ yT \\ \ NJj1 bpEELCLUB MAASBRACHT| / \ .4 'N { y -..

\im!r^^\ \L\V='^~~\ m >^ Open van: a.:
J^r^Sy^ j/ 14£0-0600unr. V

62^T /N Wist u dat...
[/ NaV k /s\\l|#» er sinds jaren de mogelijkheid
K-—^ a /\ / >C i\\ bestaat om in Maasbracht vanL \/ \ / V \% "T\l * een gewoon avondje uit iets

A*i *V^ \/ nC-uA * * * speciaal te maken.

Vul I "^1 \A^\3^ | #v Het hier gelegen Casino biedt
P r*CV>\ »**■ nl t* (\t\ * vele mogelijkheden om dit voor
\ nCX* Orl/^L*\\}^f ute verwezenlijken. Naast het\ (w**Cr qq g O %\-0~ reeds genoemde Casino kunt u

O \ y\ w
/\ 7 ook 9enieten van een diner in

§ \\/ y\ y\ n// ons Qezellige restaurant en het|g \ /\ <\ / bewaakte parkeerterrein biedt
\% * ■*-■* V m^y .V «/ plaats aan ± 1000 auto's.
lz %V DCD IVAi* DDI IXIMCECTIIIA I Reden genoeg om eens iets
qWA I Cl\ I/AU rR \\jUm ÜirC j| I VAL speciaal te doen en een bezoek
|^_^^ *^ " te brengen aan Casino

*m*msxmmmsims*<i<m«>^^ Maastricht.

Wanneer een verpleegkundige zelf-
standiger iijn werk kan doen op de
afdeling, zal hij meer tevreden zijn
nver dat werk. Zo is het ook met de
werkdruk. Als die afneemt,krijgt de
verpleegkundige meer plezier in
iijn werk.

,Het lijkt voor de hand te liggen",
segt Boumans. „Het is echter niet
helemaal aannemelijk dat je de
werkdruk kunt verlagen door meer
mensen in te zetten. Je moet het
personeel béter inzetten en de orga-
nisatie inhoudelijk veranderen."

Achterhaald
Er zijn volgens Boumans twee ma-
nieren om de verpleegkundige te la-
ten werken. Bij de ene manier wor-

den de taken 's morgens opge-
splitst. Eentje brengt de medicijnen
rond, de ander wast de patiënten en
weer een ander neemt de tempera-
turen op.
„Dit is een achterhaalde manier van
verplegen. De verpleegkundige
kent de patiënt niet in zijn totaliteit,
maar alleen bepaalde stukjes. In
deze zogenoemde functionele ver-
pleging raakt de verpleegkundige
het overzicht kwijt. Hierdoor ont-
staat een verhoogde werkdruk en -
in een later stadium - stress."

Boumans bepleit ook een nieuwe
rol voor het afdelingshoofd. Deze
moet meer de taak van manager
krijgen. „Het hoofd moet zich min-
der gaan bemoeien met de zorg voor
de patiënten, maar des te meer met
de behoeften van deverpleegkundi-
gen. Met duidelijke aanwijzingen
moet hij zijn mensen coördineren
en begeleiden, aansporen en bij-
staan. Bovendien moet hij zich fle-
xibel opstellen tegenover de ge-
meenschappelijke en individuele
opvattingen. Zo kan hij meer aan-
dacht besteden aan de gevoelens
onder de verpleegkundigen. En de
tevredenheid en het plezier in het
werk vergroten."

Boumans raadt in haar proefschrift
aan ruimte te creëren om ervarin-
gen uit te wisselen over het werk en
emoties. „Uit mijn onderzoek blijkt
dat mensen die weinig sociale on-
dersteuning van collega's krijgen,
alle negatieve effecten vertonen
(ziekte en stress). Dat sociale con-
tact biedt hier dus een zekere be-
scherming."

Hier komt ook een van de beleids-
aanbevelingen van Boumans uit
voort: een opleidings- en bijscho-
lingsprogramma.

ie beleidsmakers en politici met je
oroblemen aankomen, als je cijfers
n handen hebt. Bovendien krijgen
Ie verpleegkundigen een steuntje
n de rug. Ze staan niet alleen. Er
ïijn veel onderzoekers bezig om hen
;e helpen."

,De omstandigheden van verpleeg-
kundigen moeten een keer met har-
ie cijfers aangegeven worden,
iedereen klaagt, maar niemand kan
ets hard maken. Pas dan kun je bij

Hoofd

" Drs Nicolle Boumans vindt verbetering werksituatie even
hard nodig als het verhogen van de salarissen.

Foto: WIDDERSHOVEN.
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u
e secretaris van de CDA-afde-d~gr^ïft Lieben zijn zeggenac CDA-voorzitter, toen deze naaraanleidingvan de eerste stroom be-dreigingen - ln december - ook alwilde opstappen, weten te bewegenaan te blijven, zeker tot na de ver-Kiezingen.

heid hebben voor hun personeelVan onze redactie economie

Koppeling
Vrins hekelde ook de uitlatingen
van de werkgeversorganisaties
VNO en NCW. Die suggereerden
deze week dat minister Kok (finan-
ciën) zijn begroting van 1991 maar
moet zien rond te krijgen door de
koppeling van salarissen tussen het
bedrijfsleven en de collectieve sec-
tor (ambtenaren en trendvolfers)
weer los te laten. Het gaat niet aan
bij iedere financiële tegenvaller
voor de overheid de koppeling weer
ter discussie te stellen.

Extra concert
Rolling Stones
GELEEN - De Rolling Stonesgeven nog een extra concert inde Rotterdanse Kuip op maan-
dag 21 mei. De toegangsbewij-
zen voor dat optreden zijn van-
af vandaag te koop bij Buro
Pinkpop in Geleen. Er zijn 350
kaartjes beschikbaar.

De entreebewijzenvoor de con-
certen op vrijdag 18en zaterdag
19 mei waren gisteren binnen
dekortste keren verkocht. Ook
oij hetBuro Pinkpop gingen debeschikbare kaarten binnen
vUf minuten over de toonbank.

HEERLEN - De werkgevers in de
gezondheidszorg hebben onvol-
doende oog voor hun verantwoor-
delijkheid met betrekking tot de
cao-onderhandelingen. Dit zei gis-
termiddag voorzitter Cees Vrins van
de AbvaKabo bij de opening van
een nieuw bondskantoor aan de Lo-
kerstraat in Heerlerheide. „Maar de
vakbeweging zal hen wel op die ver-
antwoordelijkheid aanspreken als
de onderhandelingen niet tot resul-
taat leiden. Dat betekent dan acties
in de instellingen, gericht op de
werkgevers," zei Vrins. Burgemees-
ter Piet van Zeil opende het nieuwe
kantoor dat eerder gevestigd was
aan de Limburgiastraat in Heerlen.

De Nationale Kruisvereniging en de
Nationale Ziekenhuis blijven zeg-
gen veel begrip te hebben voor de
eisen met betrekking tot salariëring
en werkdruk. Maar volgens Vrins
roepen ze ook steeds weer dat het
geld van de overheid moet komen.
NZR en NK kunnen er niet omheen
dat ze een eigen verantwoordelijk-

De AbvaKabo-voorzitter herinner-
de er aan dat overheid, vakbewe-
ging en werkgevers enkele maan-
den geleden in het zogeheten Ge-
meenschappelijk Beleidskader
koppelingen hebben afgesproken.
„Ik weigerzon document af te doen
als geduldig papier. Wie zijn handte-
kening zet is het eens met de inhoud
en staat voor de gemaakte afspra-
ken. Dat verwacht ik van het kabi-
net, maar ook van de werkgevers."

Drs Nicolle Boumans onderzocht werkdruk ziekenhuizen
Patiëntgericht verplegen is voor
haar een goede oplossing. In som-
mige algemene ziekenhuizen wordt
deze methode op experimentele ba-
sis al toegepast.

Boumans: „Als verpleegkundige
krijg je dan een patiënt toegewezen
voor de hele zorg. Hierdoor ken jeje
patiënt en deze kan op zijn beurt
een vertrouwensrelatie opbouwen,
zodat hij zijn problemen bij iemand
kwijt kan. Bij de oude methode
weet je als 'logé' in het ziekenhuis
niet tot wie je je moei wenden, om-
dat je alle 'zusters of broeders' maar
een beetje kent. En wat de werk-
druk betreft, die zou kunnen afne-
men. Je kunt immers je eigen dag
indelen en de activiteiten zelf rege-
len."

'Behalve salaris moet
ook werksituatie beter'
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Onlangs werd ook in Limburg een
waarschuwing afgekondigd.

Een woordvoerder van de Europese
Commissie in Brussel verklaarde
dat de Belgische varkenshouders

ter compensering uit de EG-kas bij-
stand zullen ontvangen ter h6ogte
van ruim honderd miljoen gulden.
De Belgische regering besloot al
eerder speciale controlezones in te
richten rond de getroffen regio's,

België is na Nederland en Denemar-
ken de grootste exporteur van var-
kensvlees in de EG, met een totale
uitvoerwaardevan jaarlijks 400 mil-
joen gulden.

Voorts wordt in heel België voorlo-
pig het houden van varkensmark-
ten, en -veilingen en beurzen verbo-
den.

Noodmaatregelen
tegen varkenspest

waarin alle varkenstransporten zijn
verboden en individuele bedrijven
praktisch volledig van de buitenwe-
reld worden afgeschermd.

HEERLEN - De Europese Gemeen-
'Chap en de regering van België
Jebben een reeks van beschermen-de noodmaatregelen getroffen ome voorkomen dat de in Vlaanderen
Persende varkenspest zich uit-
leidt. In door de ziekte getroffengebieden worden de komende tijdongeveer 120.000 dieren als nood-
maatregel geslacht. Wegens de hogeWectiegraad worden de varkens inleze gebieden niet meer slechts in Tpent tegen de ziekte maar wordt de=ehele varkensstapel vernietigd.

Maij-Weggen slaat advies MER- commissie in de wind

Geen nieuwe inspraak
aanleg Oost-westbaan
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Van onze correspondent" Marij en Peter trots met hun dochterLaura van 7,5 pond. Foto: CHRISTAHALBESMA

Laura wilde
niet wachten

uren al bij mijn huisarts geweest
omdat ik drie centimeter ontslui-
ting had", vertelde Marij giste-
ren. „Hij vond het raadzaam om
mij in de middaguren even te la-
ten terugkomen. En toen ging
het snel. Binnen een halfuur was
Laura geboren!"

Limburgs dagblad provincie
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Van onze verslaggever
MAASTRICHT-Management in ziekenhuizen is veelal onvol-
doende en de directeuren van ziekenhuizen worden onderbe-
taald. Dat is de mening van professor Co Greep uit Maastricht.
„Een ziekenhuis is te vergelijken met een middelgroot bedrijf,
daar is behoefte aan duidelijk management. Er zal in de toe-
komst planmatiger gewerkt moeten worden. Er moet geauto-
matiseerd worden en de specialisten moeten meer bij het be-
leid betrokken worden. Bovendien zal een betere betaling
moeten komen van de directeuren."

" Prof. Co Greep, voorzitter van het Wereldcongres over effi-
ciency en economie in degezondheidszorg. Foto: widdershoven

Volgens mr Sutorius kan met het
vastleggen van regels worden voor-
komen dat medisch handelen
steeds meer een experimenteel ka-
rakter gaat dragen waarbij de be-
schikbaarheid van de technologie
de norm bepaalt. Bij wetgeving zou
het gevaarkunnen ontstaan dat on-
veranderlijke rechtsnormen mor-
gen verouderd kunnen blijken te
zijn.

officiële mededeling

GEMEENTE &M MEERSSE'
BEKENDMAKING HINDERVIIÉ

Op grond van het bepaalde i"'
Wet Algemene Bepalingen Mi'jhygiëne ligt gedurende twee we*
m.i.v. 7 april 1990 het ontwerp!
de vergunning ingevolge de HU1'
wet van de hierna genoemde *vrager(s) ter inzage:
H. Leurs, Sint Rochusstraat 16;
H.W.E. Loontjens, Klinkenberg 5*
F.J.E.M. Maenen, Kruisstraat 9.
Burgemeester en wethouders jjvoornemens de gevraagde verl"
ning(en) te verlenen en daaraan *aantal voorschriften te verbid'
die als doel hebben gevaar, sd1»of hinder voor de omgeving te VH
komen of te beperken.
Gemotiveerde schriftelijke bez*
ren tegen de voorgenomen verg'
ningverlening kunnen worden i»
diend binnen twee weken na 1
1990 bij burgemeester en wetf1"ders.
Daartoe zijn gerechtigd:- de aanvrager;- diegenen die tijdig bezWüj'hebben ingediend tegen de a'

vraag voor devergunning en ,- eenieder, die aantoont daar re?
lijkerwijs niet toe in staat te !

geweest.

Degene die een bezwaarschrift !
dient kan verzoeken zijn persooj"ke gegevens niet bekend te ma*"
De ontwerp-vergunning(en) lig":
gen gedurende de genoemde 'mijn ter inzage:- bij Voorlichting/P.R. in het Jsturuscentrum aan de B*j

straat 51 elke werkdag van »:,
uur tot 12.30 uur en boven*
elke maandag van 17.00 uur
20.00 uur.
■

Buiten die termijn blijven J
ontwerp-vergunning(en) en de d#
bij behorende stukken bij de set.
Milieuzaken in het Bestuurs^trum ter inzage liggen, totdat de v
roepstermijn is verstreken.
Burgemeester en wethouders v
Meerssen

De secretaris
L.J.G. Cortenraad
De burgemeester

64952 , drs. C.J.J.S. Majoor

Het debat vond plaats onder auspi-
ciënvan het Bureau Studium Gene-
rale in de Aulavan de Rijksuniversi-
teit Limburg. Andere sprekers wa-
ren dr C. Spreeuwenberg, hoofdre-
dacteur van Medisch Contact, en
prof. dr H. ten Have, hoogleraar me-
dische ethiek aan de Rijksuniversi-
teit Limburg.

Vandaag nog houdt het congres
zich bezig met de toekomst van de
gezondheidszorg; rond twaalf uur
hoopt Greep een geslaagde bijeen-
komst af te sluiten.

siast. „Niet alleen worden er onder-
werpen aangedragen waar de bezoe-
kers erg veel belangstelling voor
hebben, maar het is ook een ont-
moetingsplaats voor mensen uit al-
lerhande disciplines die zich met de
gezondheidszorg bezighouden, zo-
als managers en specialisten."
In 1988 werd voor het eerst een
soortgelijk congres gehouden in
Lund in Zweden. Besloten werd
toen in 1990 in Boston (USA) te con-
gresseren, maar door omstandighe-
den kreeg men daar de organisqatie
niet rond. Greep kreeg daar kennis
weet van en wist het congres naar
Maastricht te halen. Over twee jaar
zal het derde wereldcongres gehou-
den worden dat zal plaatsvinden in
Rome, Portugal of toch in de Ver-
enigde Staten.

Hij constateert dat directies van zie-
kenhuizen momenteel niet altijd
competent zijn om hun veelheid
van taken naar behoren uit te voe-
ren. „De ziekenhuizen slokken in
ons land zestig procent van het tota-
le budget van de gezondheidszorg
op. Door met name in de ziekenhui-
zen efficiënter te gaan werken, en
dat kan door een beter manage-
ment, kunnen kosten gedrukt wor-
den. Je moet dan wel goed getrain-
de mensen aantrekken en die ook
naar behoren betalen."

Ouderenbonden
ontstemd over

plannen kabinet
UTRECHT- De drie samenwerken-
de ouderenbonden zijn zeer ont-
stemd over de kabinetsplannen om
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
oudere werknemers die een zogehe-
ten lOAW-uitkering ontvangen en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
oudere zelfstandigen die een zoge-
heten lOAZ-uitkering krijgen
voortaaneen uitkering op bijstands-
niveau te geven. Een grote groep
ouderen loopt zo het risico op inko-
mensdaling, vooral degenen die een
vermogen hebben opgebouwd.
De regelingen lOAW en lOAZ zijn
drie 'jaar geleden speciaal voor
oudere werknemers achtereenvol-
gens zelfstandigen in werking ge-
gaan, aldus de bonden. Beide wet-
ten kennen geen zogeheten vermo-
genstoets, wel een inkomenstoets.
De Algemene Bijstandswet daaren-
tegen kent zowel bepalingen over
vermogen als over inkomen.
Oudere zelfstandigen hebben vaak
een vermogen uit hun bedrijf over
gehouden, bedoeld als aanvullende
pensioenvoorziening. Het kabinet
verplicht deze mensen nu op dat
vermogen in te gaan teren.

Ook rol voor noodkist tijdens plechtigheid

Inwijding Servaaskerk
volgens ritus uit 1039

Spreeuwenberg benadrukte dat een
goede communicatie met naaste fa-

Ook drSpreeuwenberg en prof. Ten
Have drongen aan op een eerlijke
maatschappelijke discussie over le-
vensbeëindiging van comapatiën-
ten. Centraal moet hierbij de vraag
staan of het medisch handelen zin-
vol is, menen zij.

Discussie

Voor hem staat in elk geval vast dat
waar fundamentele rechten en vrij-
heden keeds nadrukkelijker in het
geding zijn, de afweging en beoor-
deling van ethische dilemma's niet
mag worden overgelaten aan de me-
dische discipline. „Onze samenle-
ving zal hierin tot keuzes moeten
komen, maar dat is niet eenvoudig",
meent Sutorius.

Gondulphus worden bewaard, zal
eveneens een rol spelen tijdens de
liturgische plechtigheid. „Onder
een passend intochtgezang met for-
se koperbegeleiding wordt de nood-
kist naar binnen gedragen," zo staat
in het met zorg opgestelde protocol
te lezen. Tijdens de plechtigheid zal
de noodkist op de trap naar het
priesterkoor staan opgesteld.

Prof. dr J.M. Greep is voorzitter van
het wereldcongres 'Efficiency en
economie in de gezondheidszorg'
dat nog tot en met vandaag in het
Mccc in Maastricht gehouden
wordt. Hoogleraren, specialisten,
verzekeringsdeskundigen en over-
heidsfuntionarissen, in totaal zon
250 man, bevolken het congres dat
afgelopen woensdag van start is ge-
gaan.

„In alle landen worstelt men met
hetzelfde probleem. Er is in de ge-
zondheidszorg een veelheid aan ap-
paraten gekomen waardoor steeds
meer onderzoek kan worden ge-
daan. Er kan veel meer dan voor-
heen en daarom krijgen we in toene-
mende mate te maken met kosten-
verhogingen aan de ene kant en
rantsoenering met wachtlijsten aan
de andere kant. Door efficiënter om
te gaan met de vele technologieën,
door processen te stroomlijnen kan
veel geld bespaard worden."

Greep noemt als voorbeeld de aan-
schaf van magnetische scanners,
waardoor de kleinste stofwisse-
lingsveranderingen in het lichaam
kunnen worden aangetoond. Alle
academische ziekenhuizen in Ne-
derland krijgen deze apparaten nu,
die een paar miljoen per stuk kos-
ten. „Als zon apparaat veel ander
onderzoek overbodig maakt, dan is
het een goede investering. Maar als
er weer een extra-onderzoek bij-
komt dan is de balans zoek tussen
efficiënt werken en benutting van
de mogelijkheden." Philips sluit

servicecentrum
VENLO - De consumentenproduk-
tiedivisie van Philips gaat volgend
jaar acht servicecentra sluiten,
waaronder een in Venlo. Het con-
cern denkt de moeilijke reparaties
beter uit te kunnen voeren in een
beperkt aantal goed geoutilleerde
vestigingen.

Europa
De Maastrichtse hoogleraar vindt
dat het efficiency-probleem in de
gezondheidszorg op Europees ni-
veau aangepakt moet worden. Hij
zou graag zien dat er bijvoorbeeld
één Europese chirurgenvereniging
komt, naar voorbeeld van Amerika.

Zoals al gemeld zal kardinaal Simo-
nis de kerk inwijden door zalving
van het altaar en de kerkmuren. Hij
en de andere bisschoppenzullen tij-
dens hun verblijf in de Limburgse
hoofdstad logeren in het klooster
van de Zusters Onder de Bogen aan
het St.-Servaasklooster. De avond
vóór de plechtigheid zal er om 20.00
uur een generalerepetitie plaatsvin-
den, waaraan ook de kardinaal vol-
gens eigen toezegging, zal deelne-
men.Over het congres is Greep enthou

Noodkist
De schrijn waarin de resten van St.-
Servaas, en de H.H. Monulphus en

Daarmee wordt uitgebeeld dat St-
Servatius zijn kerstenend werk be-
gon in Tongeren en vandaar naar
Maastricht trok om er zich tot zijn
dood in 384 te vestigen. De 21ste bis-
schop van Maastricht, de H. Huber-
tus heeft in het jaar 724 de bis-
schopszetel verplaatst naar Luik.

De historie van het kerkgebouw zal
ook tot uiting komen tijdens de uit-
zending die de KRO-tv van de
plechtigheid zal verzorgen. Vooraf-
gaande aan de inwijding van de St.-
Servaas zullen vanuit een helikop-
ter beelden worden uitgezonden
van Tongeren, Maastricht en Luik.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het kerkbestuur
van de St.-Servaas in Maastricht
heeft in overleg met historici beslo-
ten de plechtige inwijding van de
St.-Servaaskerk op 12 mei te laten
geschieden volgens de liturgische
ritus waarmee in het jaar 1039, na
nieuwbouw van de kerk, het ge-
bouw werd ingewijd. Bij die gele-
genheid waren twaalf bisschoppen
uit omliggende diocesen aanwezig,
van wie naam en plaats van zetel
achterhaald konden worden. Het or-
ganiserend comité heeft getracht de
opvolgers van al die bisschoppen
bij de .aanstaande plechtigheid te
betrekken. Op drie bisschoppen na
is dit gelukt, namelijk dievan Trier,
Luxemburg en Kamerrijk, want het
was de bisschop uit dieplaats die op
12 augustus in 1039 de nieuwe St.
Servaaskerk wijdde in aanwezig-
heid van onder andere de Duitse
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ABC Vastgoed zoekt op korte termijn, voor tijdelijk

EEN MEDEWERKSTER
VOOR DE VERHUURAFDELING
Taakomschrijving:
- het bemannen van onze modelwoning in

Heerlen-Noord
- het verwerven van kandidaten c.g. huurders- het afsluiten van huurkontrakten
- het verrichten van diverse administratieve

handelingen met behulp van tekstverwerking

Schriftelijke sollicitatie, binnen 10 dagen, richten aan:
ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW te Heerlen,
t.a.v. de heer A.J.M. Sijstermans, telefoon
045-712040.

igr VASTGOED
JtmmM. Akerstraat 23

6411 GW Heerlen

CADOV CAD/CAM
at

Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek

" Architectuur " Constructie/Piping
Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals w2 m Fax (04454) 5085

IDIABETES I
IS OVERAL

Diabetes (suiker-
ziekte) is een

ingrijpendeaan-
doening die Roy

altijd en overal met
zich meedraagt.

W^^ï^^4mm m

' "\ **-_.

zijn eigen bloedsuiker-
waarde moet bepalen.
Niet één keer, maar de
rest van zijn leven!
De wetenschapprobeert

■ een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
1 l.n.v. DFN. AMERSFOORT

HUB. DOLS & CO
Staat4ÜhcU 1905(fa-uutt 'wx'KuAaUteUf
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Mdc
maand Apnl voor

een ongekend lage prijs:

(Ook andere samenstellingen mogelijk)
Zolang de voorraad strekt
direktleverbaar.

J/\

IfFDBOAtMTataIIfErRTivcifmMiicwttit ■
KERKRADE, Holzstraat 134, Straterweg 47 \X

WEERT, Hoogveldstraat 16, dinsdag t/m vrijdag 9.30 -18.00 uur
nabij ringbaan Noord/Boshoven zaterdag 10.00-17.00 uur
Telefoon 04950 - 34819 donderdag koopavond tot 21.00 uur

OPLEIDINGSINSTITUUTï „DE TH^MEN"
Raadhuisplein IS HeertenjyLS Telefoon: 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het

onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

In september starten éénjarige dagopleidingen en
tweejarige avondopleidingen

tr directiesecretaresse
# managementsecretaresse
h' medisch secretaresse
-ft afdelingssecretaresse
'A' informatrice/receptioniste
"/.- medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
'A- receptioniste

OPEN DAG
4 mei 1990 14.00-17.00uur
Informatie en aanmelding:
Raadhuisplein 15-16, 6411 HK Heerlen
telefoon 045-713717 50H8
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Mogen wij eens met u over een oplossing praten? ' êf***" —--'«pik- "■ ■■■.-■——-v
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 ff -■■ „T , „„„,,. v
iemand die zwaar gebouwd is, dan is het bijna zeker ongeschikt voor een minder zwaar «, - L_—_j " .ls=—s—' j

persoon. En omgekeerd. Tenminste één van de partners lijdt in dat geval pün en ongemak. 1^:; r.. f> * c»#, A

WAT IS ONZE OPLOSSING? *"—■—**»—^
Een bed van OBAS. Een op uw eisen afgestemd eenpersoonsbed of een tweepersoons- | * f
bed met 2 totaal verschillende typen matrassen die precies voor iedere.inidviduele partner | . 7" r
gschikt zijn. Doordat zij als het ware het lichaam behoedzaam in de juiste positie brengen, ■".' '*"!!■EE?
zodat de ruggegraat ontspannen en soepel is. Daarbij wordt de druk weggenomen van Ma»i—<^

:■ ». - PMS*.—*' '' --- „ . ,-fffß
beenderen, spieren, zenuwuiteinden en gewrichten. mmmmmMmmmmwmwmWm^mmwmmmwmwmmmmmmm'mmm^^

Wat is OBAS? ' OBAS Bv '°Wij zijn de Orthopaedic Bedding Advisory Service, adviseurs voor bedden en matrassen. TaMnnn (\ac Aizoo-i 1
Onder voortdurende begeleiding van onze medische en orthopedische adviseurs hebben ■ eieioon 1)40-40»^ l i
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 beide
van 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

o*\u Aan OBAS- ik wil weer ooed kunnnn «lanon ontopkwaliteit. Maar dit is slechts schijn: een OBAS bed is heel bijzonder! Toch berekenen BON XZamM't; mée^wetfn ove OW?c?nSSLwij geen hoge prijzen: onze bedden zijn niet duurder dan een normaal 1- of 2-persoonsbed | ?j^l llnLTaZIrTn 2van goede kwaliteit. Dat kan omdat wij rechtstreeks en zonder tussenpersoon vanaf fa- * 9a geen enkele verplichting aan.
briek leveren. Als u rugklachten heeft, als uw partner zwaarder is dan u, of als u rugpijn lijdt Naam Postcode- neem dan nu contact op met OBAS. Zeer waarschijnlijk kunnen wij u helpen. Vraag in- Adres Woonplaats
formatie zonder enige verplichting met nevenstaande coupon. In open envelop zenden aan: §>

" OBAS, Antwoordnummer 2110 <
6460 WB Kerkrade. Een postzegel is niet nodig. °[ OBAS | \,

'Beter management in
ziekenhuizen nodig'

Prof. Greep naar aanleiding van wereldcongres:
'Regels nodig voon
medisch handelen

Mr Sutorius tijdens debat over comapatiënt

milieleden van groot belang i*jdenk dat het goed is dat ziekeW
zen en verpleeghuizen hierover!
cedures ontwikkelen. Het is "*mate onverkwikkelijk als rech'
zich over dit soort zaken nu*
gaan uitlaten," zo betoogde hij-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT -Wetgeving over le-
vensbeëindiging bij patiënten in
een niet te herstellen coma is op dit
moment nog te vroeg, maar spelre-
gels voor medisch handelen zijn
geen overbodige luxe. Dit betoogde
afgelopen donderdagavond mr E.
Sutorius, advocaat en procureur in
Arnhem, tijdens een debat over le-
vensbeëindiging Van comapatiën-
ten in Maastricht.



Heerlen. Voorzitter Paul Theu-
nissen wijt het succes aan de
heersende trend op sportgebied.
„Volleybal en basketbal wordt
nog wel gedaan. Maar halve en
hele marathons en survivaltoch-
ten zijn in."

Na een eerste selectie, een
maand geleden in Heerlen zijn
nu 30 koppels van de politie en
van de Marechaussee in Maas-
tricht aan de start gekomen. De
vijftien snelste koppels gaan
door naar de finale in de Arden-
nen op 10 en 11 mei.

„De koppels moeten twee loopaf-
standen afleggen," vertelt Philip
Huijnen van de Heerlense poli-
tie, hetkorps datvoor de organi-
satievan de survival tekent. „De
Jekerloop met een oversteek bij
de Jeker en een kompasloop. Bij
het zwembad 'Dousberg' vindt
de laatste krachtmeting plaats:
met de kano een schans af. Hier
in het bos is onder andere het
'abseilen' en het rotsklimmen
aan de orde."

De organisatie wil het niet bij
deze eerste keer laten. Volgend
jaarkomt er misschien een inter-
nationale survival. Een Amster-
damse deelnemer: „Met deze
perfecte organisatie is een inter-
nationaal toernooi zeker moge-
lijk. Zolang het aantal deelne-
mers maar niet uit de hand
loopt."

Van onze verslaggever

HEERLEN - Ook de Maas-
trichtse afdeling van de spoor-
wegvakbond FSV zal maan-
dagmorgen 9 april in een actie-
vergadering overleggen over
mogelijke stakingsacties „De
bereidheid tot staken is groot,"
zei gisteravond de Maastricht-
se bondsvoorzitter van de
FSV, E. Klein.

Woordvoerder Römkens van de
Limburgse streekvervoersmaat-
schappij VSL zei gisteren: „We zijn
wat overrompeld. Wij kunnen dit
met onze busdiensten natuurlijk
nooit opvangen."
Op het NS- station van Heerlen wa-
ren de reacties van treinreizigers op
de geplande acties gematigd.

De sportieve krachtmeeting is
een voortvloeisel uit het 40-jarig
bestaan van de personeelsvere-
niging 'De Brug' van depolitie in

Onder de deelnemende korpsen
bevinden zich ook de rijkspolitie
van Arcen en de gemeentepolitie
van Heerlen. Het derde Lim-
burgse team komt van de Zuid-
limburgse Politieschool, die ook
in Heerlen te vinden is.

Duitse
agenten
in Venlo

VolgensKlein viel het aanvankelijk
niet mee om de verzamelde bonds-
ledenuit te leggen, dat er met acties
toch iets te bereikenvalt. „De CAO-
onderhandelingen voor het spoor-
wegpersoneel zijn immers nog niet
afgelopen, ook niet voor de FNV en
het CNV, al lijkt het er af en toe op
dat er wel een akkoord is bereikt.
Wij hebben onze leden met succes
kunnen voorhouden, dat dit niet het
geval is. De FNV en het CNV heb-
ben slechts voor een andere onder-
handelingsstrategie gekozen."

Week cel voor
bom-melding

VENLO-Westduitse en Nederland-
se politie-ambtenaren voeren op
Goede Vrijdag een gezamenlijke
surveillance uit in Venlo. De politie
krijgt assistentie omdat deze dag in
de Bondsrepubliek een officiële
feestdag is, waardoor naar schatting
veertig- tot vijftigduizend Duitsers
een bezoek aan Venlo brengen.
Na afloop vindt een evaluatie plaats
waaruit in elk geval duidelijk moet
blijken of gezamenlijk optreden bij
grote gebeurtenissen nuttig is voor
burgers en politie. De Venlose poli-
tie vindt het onder meer belangrijk
dat burgers weten dat de Neder-
landse en Westduitse politie dezelf-
de taken en opdrachten hebben.

Van onze correspondente

De FSV stapte deze week als enige
uit het CAO-overleg met de NS,
toen de andere bonden niet meegin-
gen met de looneis van 4 procent

Jubileumcadeau voor Lucaskliniek

Toetsenbord voor
gehandicapten

"Directeur Janssen van de BGD kijkt toe hoe patiënt
H. Koevoets van deLückerheidekliniek het speciale toetsen-bord inwijdt. Foto: CHRISTAHALBESMA

toetsenbord kan aan een gewone
pc aangesloten worden.

Ongewijzigd
De Nederlandse Spoorwegen zullen
aanstaande maandag geen nood-
dienst draaien. Uit angst voor een
dergelijke regeling had de vervoers-
bond FNV gisteren nog gedreigd
om eveneens actie te gaan voeren.
De leden willen beslistvoorkomen,
dat ze door een herverdeling van
diensten onder het niet-stakende
personeel de aktievoerders van de
FSV in de wielen rijden. Het be-
staande dienstschema wordt niet
gewijzigd.

(ADVERTENTIE)

rSóK l\ DE WOLKEN?!
is

Theologie: de studievan je leven!
" leren omgaan met mensen
" leren werken in de dienst van het evangelie
" wetenschappelijke studie van kerk en christendom
UTP: de meest pastorale theologie-opleiding

I Bon voor informatie:
Naam: . 'I Adres: . |

I Postcode en woonplaats: |

I " verzoekt toezending van documentatie I ■PVH
over de theologieopleiding aan de UTP l^^^^J"^^^^. In ongefrankeerde envelop zenden aan: \-\_mMLI UTP, Antwoordnr.sosl, 6400 WC Heerlen.■[JSellen kan ook: 045-718520 BwwllfSwlWl

Van onze verslaggever

Omgeschoolde mindervalidendie met het speciale toetsenbordnebben leren werken, kunnenzonder veel problemen op eengewone pc werken. Het kleine

Het afgelopen jaar vierde de
BGD het 40-jarig bestaansfeest.In plaats van cadeaus vroeg men
toen aan de aangesloten instel-
lingen en bedrijven geld vooreen goed doel. De begunstigde is
nu de afdelingArbeidsexploratie
van de Lucaskliniek geworden,
die mensen met een handicap
omschoolt zodat ze weerkunnendeelnemen aan het arbeidspro-
ces.

Van onze verslaggever
HEERLEN- De Bedrij fsgezond-
heids- en Veiligheidsdienst
Zuid-Limburg (BGD) heeft een
aangepast pc-toetsenbord ge-
schonken aan de Lucasakliniek.
Het toetsenbord is speciaal ge-
maakt voor mensen met een be-
perkte hand/armfunctie.

De FNV en het CNV blijven niette-
min sterk gekant tegen de staking
van de FSV. „Een trieste dag voor
het Nederlandse volk," vindt CNV-
onderhandelaar J. van der Kamp.
De twee bonden vinden dat door de
aktie van de FSV het onderhande-
lingsklimaat met de NS geschaad
wordt.

MAASTRICHT - Een 40-jarige man
uit Geleen die een valse bommel-
ding had gedaan is gisteren bij ver-
stek door de politierechter mrBröc-
ker in Maastricht veroordeeld tot
een week gevangenisstraf. Het was
niet de eerste keer dat hij grote be-
drijven middels een telefonische
bommelding chanteerde om een
geldbedrag los te krijgen." Van links naar rechts: officier van justitie mr Van Opstal, rechtbankvoorzitter mr Wortmann,

de 63-jarige ex-bankier en 'belastingadviseur' Hendrik Jacobus O. en rechts op de achtergrond
zijnraadsman mrKousemaker. Tekening: KAREL GERRITS

Ík heb alleen maar de belastingconstructie bedacht'
In dit geval- vorig jaar september-
was DSM zijn doelwit geweest.
„Een zeer kwalijke zaak," aldus offi-
ciervan justitiemrKolkert. „In zon
bedrijf ontstaat enorme paniek, al-
les raakt in rep en roer. Omdat een
bedrijf geen enkel risico mag ne-
men, moet zon bommelding name-
lijk wel serieus genomen worden.
Dat levert aanzienlijke economi-
sche schade op."'Belastingadviseur' wast

zijn handen in onschuld
deerd en zou dank zij de slimme
'schema's' van O. minstens vijf mil-
joen gulden aan de schatkist heb-
ben onttrokken.

Weer acties aan
Belgische grens

De officier vond dat 'meneer' nu
maar eens moest voelen dat het me-
nens was en eiste een week celstraf
onvoorwaardelijk. Niet als straf
voor dit nieuwe feit, maar als ge-
deeltelijke tenuitvoerlegging van de
drie maanden voorwaardelijk, die
hij nog tegoed had van een vorige
veroordeling wegens een bommel-
ding.

De baas

hebben. Dat geld was via een om-
weg vanuit Liechtenstein en Lu-
xemburg afkomstig van de winsten
van het Maastrichtse constructiebe-
drijf Metaltherm. Hoewel hij erken-
de één keer een directievergadering
te hebben voorgezeten, ontkende
hij bij hoog en bij laag de feitelijke
leiding te hebben gevoerd over het
constructiebedrijf.

MAASMECHELEN - Aan de grens-
overgangen in Maasmechelen en
Maaseik is gisteren vanaf de vroege
ochtend actie gevoerd door ontevre-
den Belgische douane-beamten.
Daar waar aanvankelijk in Boorsem
alle Belgisch verkeer gecontroleerd
werd, gebeurde dat in de namiddag
nog alleen met het verkeer dat uit
Nederland kwam. Daardoor vorm-
dezich vanaf 17 uur een file van ver-
scheidene kilometers op Neder-
lands grondgebied.

vanafzijn stulp in de 'Turkse Repu-
bliek Noord-Cyprus' verklaard dat
hij het slachtoffer is geworden van
zijn politieke idealen. Dat Metal-
therm-geld naar dè RMS, diehij een
warm hart toe draagt, werd gesluisd
staat buiten kijf. Maar dat hij de mi-
litante Zuid-Molukkers in hun strijd
voor een Vrij Ambon aan wapens
zou hebben geholpen; of zelfs, zoals
jarenlang gesuggereerd is, het brein
is geweest achter de treinkapingen
midden jaren zeventig, blijft hij
hardnekkig ontkennen. Die affaires
en geruchten zou volgens O. de re-
den zijn dat het Openbaar Ministe-
rie hem alsnog -"wil pakken.

MAASTRICHT - „We zouden tij-
dens de volgende zitting zo graag
eens van u willen horen hoe uw
loopbaan er heeft uitgezien; wat u
allemaal gedaan heeft in uw leven",
vroeg rechtbankvoorzitter mr Wort-
mann gisteren aan de 63-jarige Hen-
drik Jacobus O. diezich daar moest
verantwoorden voor veronderstelde
valsheid in geschrifte. „Ach, meneer
de president, ik denk dat zo langza-
merhand genoeg bekend moet zijn
wat ik allemaal gedaan heb in mijn
leven", probeerde de in driedelig
zwart gestoken gewezen bankier en
'belastingadviseur' de rechtbank te-
vreden te stellen. Maar Wortmann
drong er toch op aan de volgende
keer geïnformeerd te worden over
O.'s levensloop. En waarschijnlijk
niet zonder reden.

Hendrik Jacobus 0., diezich inmid-
dels heeft gevestigd in de interna-
tionaal niet-erkende 'Turkse Repu-
bliek Noord-Cyprus', staat er om be-
kend de kas van deRepublik Malu-
ka Selatan (RMS) flink gespekt te

Ex-werknemers dachten overigens
anders over 0., zo bleek uit de giste-
ren voorgelezen getuigenverklarin-
gen. „Alles werd vanuit Baarle-Her-
tog geregeld", had een getuige ver-
klaard waarmee hij doelde op het
daar gevestigde kantoor van O. Of:
„O. is de absolute baas", zoals een
andere werknemer van een dochter-
onderneming van Metaltherm zei
om verdachtes feitelijke leiding
over het Maastrichtse bedrhf aan te
tonen. Maar O. zelf bleef bij zijn ont-
kenning: „In 1974 heb ik de druk op
de knop gegeven, daarna liep alles
vanzelf."Simons breekt lans

Voor verpleegkundige

Tijdens congres Geneeskundige Vereniging

O. zegt slechts 'adviseur' te zijn ge-
weest van Metaltherm in die zin dat
hij een van de directeuren van het
bedrijf geholpen heeft aan een
'schema' waardoor het mogelijk
werd om overuren aan werknemers
bruto uit te betalen via buitenlandse
dochterondernemingen. „Ik weet
alleen wat ik geadviseerd heb, niet
meer en niet minder. Hoe Metal-
therm gerommeld heeft, dat weet ik
niet", voegde hij daar aan toe. Vier
jaar geleden werden namelijk de ex-
directeur en vier medewerkers van
deze 'internationale exploitatie- en
handelsmaatschappij' veroordeeld
tot geldboetes en gevangenisstraf-
fen van anderhalftot twee jaar. Het
bedrijf had op grote schaal gefrau-

Omdat het verkeer richting België
nauwelijks of niet vorderde, sloot
de Nederlandse politie een paar ki-
lometer voor de grens de autosnel-
weg af. De douaniers hielden hun
stiptheidsaktie om te herinneren
aan hun eisen: 10 procent loonsver-
hoging, betere verdelingvan de pre-
mies en meer personeel.

De rechtbank is gisteren tegemoet
gekomen aan O's verzoek om drie
ex-werknemers in Liechtenstein en
in andere belastingparadijzen te la-
ten getuigen. O. vindt dat noodzake-
lijk om zijn 'onschuld aan te tonen.
De behandeling van de zaak is door-
door gisteren voor onbepaalde tijd
uitgesteld.

Uitgesteld

Op de achtergrond speelt - in ieder
geval volgens de verdachte - een
saillant detail in deze zaak een rol.
Hoewel hij nooit terzake is veroor-
deeld, heeft hij onlangs zelf nog

Simons ziet in de samenstellingvan
het ledenbestand van de jubileren-
de vereniging (ruim 97 procent is
man) „de bevestiging van het sche-ve beeld dat de dokter, de directeur,
kortom de carrière aan de man toe-behoort." Hij vindt dat maatschap-
pelijk achterhaald en jammer, medeomdat hy de medisch directeur be-
schouwt als schakel tussen de arts
en de verpleegkundige.

Ook achterhaald is volgens de
staatssecretaris de in de jaren '70
geïntroduceerde scheiding tussen
eerste en tweede lijn (ziekenhuis en
thuiszorg). De huisarts heeft steeds
vaker toegang tot het ziekenhuis
voor onderzoek of verrichtingen. Er
wordt al onderzocht of het zin heeft,
ziekenhuisbedden aan de huisarts
toe te wijzen.

Anderzijds richten ziekenhuizen
zich in toenemende mate op thuis-
zorg: ziekenhuishulp thuis, waarbij
de huisarts, met steun van profes-
sionele deskundigheid uit het zie-
kenhuis, de eerst verantwoordelijke
is. Simons zal proberen, deze ont-
wikkelingen de ruimte te geven
door deregulering en decentralisa-
tie van de regelgeving.

Prakt^RADE - In de dagelijkse
een ■'k is noS steeds sprake van
Van Bevoel van ondergeschiktheid
te v verpleegkundige ten opzich-
deni1 de arts' Dit gevoel moet wor-

"
cret oorbroken. Dat vindt staatsse-
heirfnS .?imons van volksgezond-
Sren +Hi^ zou gisteren in kasteel
0d

nstem te Kerkrade een congres
JaHptn ter gelegenheid van het 90-
Ver|b.estaan van de Geneeskundige
Zipt ulng tot bevordering van het
rjj^^huiswezen, waarvan 220 me-
ÜH .. dlrecteuren van ziekenhuizen
jj zijn. Omdat hij in het ziekenhuis
ziek SPv!"ak Th' Straathof, directeur«enhuiszorg van het ministerie,

speech uit.

Achterhaald
Artgent I" verPleegkundige zijn vol-
ornri ,"ons van elkaar afhankelijk
kunn uUn beider specifieke des-
go£?lg eden nodiê zi Jn voor een
dj* „e.Patiëntenzorg. Hij meent dat
in , " uitdrukking moetkomen
Verni 'eiding van het ziekenhuis,
de £ i

mg en verzorging zullen in
d^°i omst veel belangrijker wor-cn aan nu.

Vervolg van pagina 1

'Zet maar halve
liter bier klaar'

Politiesurvival onder stralende zon

EENMALIGE SPOEDVERKOOP
tegen weggeefprijzan, wegens annulering grote export-order

60 exclusieve Chesterfield bankstellen 0-2) (3-1-1h3-2-1)

losse tweezitters, losse fauteuils enz- enz.
Romantische tweezitters in leer, klassieke leren en stoffen bankstellen, eiken kuipbankstellen, lederlook-banksteilen, eiken brood-, toog- en

Drentse kasten, noten porseleinkasten, t.v.-kasten, salontafels enz. enz. Grote partij eiken t.v.-meubelen en kleinmeubelen.
Grote partij bankstelkussens. Er is nog veel en veel meer.

ECHTE KNALLERS TE KUST EN TE KEUR
alleen op zaterdag7april van 10.00 tot 18.00 uur, zondags april van 10.00 tot 18.00 uuren maandag 9 april van 14.00t0t 21.00 uur.

_^

Alle prijzen inclusief bezorgen en montage (ook in Nederland) Tot ziens op zaterdag, zondag of maandag. = kt±Éi .

Populierenlaan 51 "" «a&TjSy
OPTI-MEUBEL Rekem (Lanaken) België S^" , —/%

NS: maandag zeker geen nooddienstregeling

Ook FSV Maastricht
bereid tot staking

„Zet een halve liter bier voor me
klaar", roept een politieagent.
„Ik heb toch liever water", ant-
woordt een andere. Zij maken
zich op voor de Jekerloop, één
van de drie onderdelen van de
politiesurvival, die zich gisteren
in het Enci- bos op de St. Pieters-
berg in Maastricht onder een
stralende zon afspeelde.
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Inez ontdekt hoe SM. haar
alles laat vergeten. De sen-

satie komt als ze
sidderend
gehoorzaamt...

06-320.329.23 (50 et. p/m)
Heb je zin in sex?

De Erotische
Partnerlijn

06-320.325.80 - 50 et p/m
Stiekem meegenieten met

Hete meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

Mevrouw eist dat het meisje
zwarte nylons en

jarretels
draagt, verder niets. "En zo

serveer je de thee".
06-320.329.25 (50 et. p/m)
Ze ontmoeten elkaar voor

lifesex
Ze had een kleur van opwin-
ding toen hij zich ontkleedde
06-320.326.71 (50 et. p/m)
2 Sportieve slanke meiden

kwamen voor lifesex. "Wat?
Toch niet

lesbisch?" Ja...
waanzinnig.

06-320.330.52 (50 et. p/m)
Ze weet hoe hij is. Toch gaat

die mooie vrouw naar die
knul met die

S.M.-zolder....
06-320.330.51 (50 et. p/m)
Lifeact. Als een knappe da-
me 2 ruwe knullen hun zin

doet,

protesteert
ze eerst, maar dan...

06-320.330.09 (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.

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers....
36-320.327.34 ca.so ct.p.m.

Club Maxim
Rijksweg 28

Baexem
Tussen Roermond/Weert
zoekt met spoed goede

gastvrouwen, intern mog.
Tel. 04748-2973.

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

"Nee toch..?"
Een dame komt voor

Lifesex
met haar man, en ziet dan
de knul die ook meedoet.
06-320.321.32-50 et 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

Een sportknul
Hij traint overdag, maar

's avonds, als een man dat
soepele lijf streelt...

06-320.326.91 - 50 Ct p/m

Trio-bisex box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze contac-

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

Een jonge onbevangen knul
ontdekt het met 2 mannen

gelijk. Zijn eerste

homo-avontuur
06-320.329.22 (50 et. p/m)

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 ca.so ct.p.m.

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond
06-320.323.04...50 C/m

Mr. Martin
Gay-tele SM, dans
naar zijn pijpen...

06-320.323.05 ca.so ct.p.m.

Gay-Phone
hot, Gay stories zoals ze

horen te zijn...
06-320.322.06....50 c/m

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.

Avonturen
tijdens het werk

06-320.328.69 ca.so ct.p.m.

Vrouwen
iedere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 ca.so ct.p.m.

.Grieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55

Als ze 35
geworden zijn barsten

ze pas echt los..
06-320.327.35 ca.so ct.p.m.

Kontakte

Escort Ser
Voor een charmante jonge

Bel zaterd. en zond. vanaf 2
045-21

Club Nirwana b
Alleen ECHT mooie jonge i

bel 045-46 33 23 !
Kerkrade, Nieuwstraat !■

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.

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

live-info: 013-321395.

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. zat:

parenparty, ied. woe.:
groepssexparty v. heren,

dames en paren. led. vrijd.:
parenparty met SM, 1e

maand. v.d. mnd. nudisten-
party. Tel. 04704-3030.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
KI. Gracht 10, Maastricht.

Diana escort
tel 045-320323

Nieuw Privé
Eva

Tel. 04406-41387.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard

ledere dag 21-5 uur. Tevens
meisjes gevraagd. 04490-

-15828, na 21 u. 17402.
Zat. en zond. 14.00-24.00 u.

Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, Geleen
Tel. 04490-42315.

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Zeer hoge verd.
Bel voor info: 04490-42315.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950-42966.

Privé en escort
045-720916

Limburgs Dagblad
8-daagse vliegreis vanaf
Maastricht Airport naar

Joegoslavië
29 mei-5 juni

U verblijft in de plaatsen Medugorje en Cavtat
U logeert gedurende 4 dagen in de bedevaartplaats
Medugorje waar u wordt ondergebracht in diverse

privé-pensions van de le categorie. U verblijft steeds in
kamers voorzien van douche/toilet. De verzorging is op I

basis van halfpension. Aansluitend verblijft u 3 nachten in
Cavtat in hotel Epidaurus gelegen aan de baai van Tiha,

direkt aan zee.
De reis- en annuleringsverzekering is bij de prijs

inbegrepen evenals diverse excursies.
De gehelereis zal worden begeleid door een geestelijke.

£ OQQ ■» —. Erxtra vriendenkorting

’ öyy,- p.p.
' * * M 414mAX On Iop basis van T A M ■

2-persoonskamer «/ "
* Toeslag per persoon op

1-persoonskamer vertoon van de

’ 200,- p.p. vriendenpas

Organisatie: Limburgs Dagblad in samenwerking met
reisburo Crombag/v.d. Burgt en Yugotours.

Boeken voor deze gecombineerdevlieg/busreis kan bij
alle kantoren van het Limburgs Dagblad en VW-VaalsiVv^r580'3 -n—r aanbetaling van / 100rp-p- J))i E

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt uook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vanhet Limburgs Dagblad is dat geheelgratis.

Hete meisjes
fantaseren speciaal

voor jou...
06-320.327.69 ca.soct.p.m.

ïrvKlubs

v'ice Debby
ïdame bij U thuis of in hotel.
10.00 uur tot 5 uur 's morgens
14625.

lekend van TV!!!!
nekten. GÉÉN valse beloftes
!! OOK WEEKENDS.
W van 19.00 tot 03.00 uur.

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
Gevr. charmante dames
voor nieuw privé-adres.
04490-75028.

Gezellig uit!
Club Papillon

Kaalheidersteenweg 15,
Kerkrade. Leuke meisjes

aanw. 20.00-3.00 uur.
Woensdag 11 april gezellige

privè-partij
bij Elvira

charmante gastvrouwen
aanw. Aanmelden voor

dinsdag Info 045-419384.

Gezellige
dames

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

Nieuw
Angelique, Party, Kim,

Jessie, Samantha. "Cinde-
rella", Oude Rijksweg Nrd.

56, Susteren naast tennishal

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

Tel. 045-423608.

Mooie meid?
Op zoek naar een club met

'n prima werksfeer?
Bel CLUB NIRWANA

045-46 33 23
Opgelet Opgelet

5 sexy girls
weekend aanbieding
045-425100 Bel info.

Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuze gevraagd.

Privé & Escort
tot 03.00 uur 's nachts

Tel. 045-228975
Tev. leuk meisje gevr.

Wie een
goed hart heeft

neemt't
nietmeenaar

dehemel.

i
Het DonorCodiciVTailevensbeaarKi

m

Kapitalanlage m
17% Rendite *"% M
davon 11% ■ MM
garantiert durch
Schweizer Bank Afm\^m
Pro Tourist AG M II
Usteristrasse 23 AT
CH-8001 Zürich, T 09411-21983 22

Stelt u zich voor. U stapt in. Start de motor en Waarnaze voorkomenkonden wordenü

bespeelt de toetsen van uw car-stereo. behulp van een cad/cam-systeem, dat ons in I
Het 'adagio molto semplice e cantabile' zweeft staat stelde om de carrosserie te konstrueren fl>

door de ruimte. De virtuoze Ivo Pogorelich be- een precisie dievalt uit te drukken infrakties V

roert de toetsen van zijn piano. Vederlichte millimeters.
tonen dansen haarzuiver door de stilte. U hoort lets wat ons bijvoorbeeld ook in staat st

uw eigen ademterwijl u luistert. de om de natuurlijke naden tussen portieren
I en stijl tereduceren van 4-

I 3 millimeter. En daarmtf
PPt-SP^^ Ü^ s i I^TST^! I zi)n we eigenlijk meteen t

I a, J WËÈ I land bij de windongevoö
WÊjt^ÊÊÈK mWÊÈmmmmÊÊmWÊm ij^^^^^^S^^^^^^^^ I

PiMi 1 heid van de Accord. Wan'
ÉÉgtfM 1 smallere naden brengen #

I betere aërodynamika en
I dus een zuinige èn stillef
I auto met zich mee.

Rest ons de akoestf
Mk WA^ 19 . 9 van onze concertzaal op

Als Pogorelich speelt is s^ss
A A " I " middel van een honingr^het muisstil in deze zaal. ■

Dan realiseert u zich datu inmiddelsover de heel erg doet denken aan die van bijvoorbe^
honderd rijdt. En dat nagenoeg geen enkel een professionele geluidsstudio,
geluiddemuzieken uwrust verstoort.Ugeefteen Waar doenze het allemaalvoor, vraagt u w
tevreden klopje op het stuur van uw Accord. af? Allemaal voor u, zou het makkelijkste

Hoe hebben ze hem in vredesnaam zo stil antwoord zijn. Maar we doen hetook omdat *
gekregen? Waarom hoor je zo weinig van de gewoonvan auto's bouwen houden,

motor? Of van de wind? Getuige de nieuweAccord. Voorf 38.49 A
Eigenlijk geldt voor Honda hetzelfde als kunt ver in stappen. En dan heeft u een wagen

voor Pogorelich en zijn instrument.Bevlogenheid die moeitelooskan wedijveren met vaak veel ow
en perfektie. De bevlogenheid om een nog derezakelijke middenklassers,
nooit eerder behaalde perfektie te willen halen. De allerduurste Honda Accord komt

Daarom is de motor van deAccord bijvoor- op f 59.490,-. Maar dan heeft u ook een 2'
beeld uitgerust met contra roterende balansassen met Honda's eigen vierwiel antiblokkeer-
dievrijwel alle trillingen van de lopende motor remsysteem ALB 11.
door een tegengestelde beweging kompenseren. Want ook daarin gaan we liever onze eig^

Waardoor de motor zo goed als trillingsvrij weg dan datwe de gebaande paden berijden.
is en dus vrijwel geluidloos zn werk doet. >n Honda gaat zn eigen W^f
Daarin bijgestaan door het variabele lucht-inlaat-
systeem dat de motor extra stil en soepel maakt. ’Ook strukturele trillingen van de carrosserie
zijn tot een minimum teruggebracht met m
behulp van een computer die deze trillingenreeds
bij de ontwikkeling opspoorde. BiffT^h^vÏTv

Honda Nederland BV. Nikkelstraat 17.2984 AM Ridderketk 'Pnizen mcl. BTW en ML benaiK^
excl atlevenngskosten ad I 550.-

Bom. GarageKnops 8.V., Sittarderweg 10,04498-53434. Heerlen. AutobedrijfRotor B.V, Heerlerbaan 229,045-416900.
Brunssum. Auto Heral B.V, Haefland 15,045-252244. Maastricht. Auto Centrum Amby B.V, Bergerstraat 11,043-632880.
Geleen. Crombag Auto's BV, Rijksweg Z 236,04490-46260. ,

Gevraagd ervaren

DRAAIER-FREZER
Techno Service Terlinden b.v.

Provineialeweg 28,
6255 NV Noorbeek

Tel. 04457-1224

Thermalbadenßfi3|
inAken: IIBBH

■'■\-yr. "wrr.yyr. rr'sss#.iKï.>\^._.^L——\

■■\-,.^r^ïir-:---'.r- ■«WK**1 ■:':;.;..:■■■:-'- „T^^H

Römerbad Kurbad i^P^^OAachen Quellenhofy^ rv**^
Bad Aken " Buchkremerstraße 1 Bad Aken " Monheimsallee 52 F P I
Parkhuis: Büchel gratis parkeren H jfl■ hel grootste thermal- ■ modern thermal-binnenbad fl

binnenbad in Bad Aken ■ watertemperatur 36 C fl fl
■ watertemperatur 32 C ■ massage, tango, thermalbad Bw fl
■ rustkamers, zonnebanken ■ rustkamers, zonnebanken
openingsuren: openingsuren: PBH^-SB
ma-vr 7-19 uur " za 7-14 uur ma-vr 7-19 uur " za 7-18 uur KmJm^jjJj^J
zo 7-13 uur zo 7-13 uur Hl ISHHü^HHBbehandelingen: mo-vr 7-18 uur H?fflrffliMH^ffiuiT§miliS

voor alspraak bel: BiffiljliiilKaSiijliraH

MODEI rf7f^^P^P^^^^^*TW^P^^^^B. a 3zits + ij^^^^J^U^y^ü^ij^^^^^
Introduktleprljs: Wm W^W
fI 4495 - \mVUL*!*J \m\* ±UlA*—— I I " ■ I" I 7 v/

* ook als faut.. "leverbaar

B fu3oa'

CLP \fl y) i| i»^^^
"~"-^"~ Eén voorbeeld uit de nieuwe kollektie 1990.

■ «I|^^N|l a 1 X i V Jka ka J



bioscopen

Grootscheepse werving
kindervakantiewerk

Oproep aan 700 inwoners van Schinnen voor kaderleden politiek café'

In Geleen wordt 't
heel hard gespeeld

£'lmhuis: The lonely passion of JudithHearne, wo 20.30 uur.

VENLO

Royal: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, zoook 14.30 en 17 uur, wo ook 14.30 uur.«oyaluie: Black Ram, dag. 20.30 uur, zoook 17 uur. Junglebook, zo wo 15 uur.■filmhuis Roermond: The lonely pas-
bon of Judith Hearne, zo 20.30 uur

Royal-Microroyal: Koko Flanel, za enzo 19.30en 22 uur, zo ook 14.30en 17uur,ma di 20.30 uur. Harlem Nights, za 19.30
," .f„ uur. z° ook 14.30 en 17 uur, ma dizu.3o uur.

ROERMOND

ECHT

Forum: Koko Flanel, dag. 20.30 uur, zo
°ok 14 uur. Black Ram, dag. 20.30 uur,
2o ook 14 uur. Filmhuis Sittard: Myste-ry Train, wo 20.30 uur.

SITTARD

GELEEN
Roxy: Koko Flanel, za t/m wo 20.30 uur,zo ook 15 uur. Studio Anders: Harlem
ÏJights, za t/m wo 20.30 uur. Oliver &

zo 15 uur.

SCHINNEN - In Schinnen gaat
volgende week een groot-
scheepse actie van start om ka-derleden te werven voor het be-gin juli te houdenKindervakan-
tiewerk. In de afgelopen jaren
zijn met name kinderen uit
Schinnen, Puth en Sweikhuizen
de dupe geworden van een te-
kort aan vrijwilligers, waardoor
het kindervakantiewerk voor
hen geen doorgangvond.

Van onze verslaggever

SCHAESBERG
en

U7?ak,ir?^ The salute °f the Jugger, za
23 uur UUr Harlem Nights, za en zo

HEERLEN
2rn.? n ün the fourth of july, dag.
Voll vUr> dag-beh- ma di ook 16 uur- Ri'
dan V uUng Einstein. dag. 19 en 21 uur,ar.l' i„ ~, ma di ook 16-30 uur. za zo wo
thöU-Ti ° uur- Maxi»n: Honey, I shrunk
di ook ffi g- 19 e" 21 UUr' dag-beh- ma
u,," b-30 uur, za zo wo ook 14.30 uur.na. Koko Flanel, dag. 14.30 19 eh 21.30
u„: ?, a ?° «ok 16.30 uur. Turner andlfi, £ag- H 18-30 en 21 uur, za zo ook
en 9iUr ad poets society, dag. 14 18.30ti iUur'za 20 ook 1615 uur. The warof
za , Se?' dag- 1415 18-45en 2115 uur,
184° °°„k 16-30 uur. Black Ram, dag.
ver x6o uur' ma di do ook 14 uur- Oli-nl ,? " °- za zo 14 en 16 uur, wo 14 uur.»e Spiegel: Mystery Train, za t/m di 21

Marian Dorssers van de stichting
bijzonder welzijnswerk Schinnen
zegt dat de actie zowel administra-
tief als financieel wordt onder-
steund door de gemeente Schinnen.
Bovendien worden ook ruim 100
verenigingen in de driekerkdorpen
aangeschreven met het verzoek om
mankracht te leveren en door mid-
del van affiches ruchtbaarheid tegeven aan het tekort aan leiders en
leidsters.

Om te voorkomen dat dit jaar weerzon situatie ontstaat, krijgen begin
volgende week 700 Schinnenaren in
de leeftijd van 18 tot 25 jaar een
schriftelijke oproep om zich aan te
melden als vrijwilliger.

De naweeën van de verkiezingen
en de daarop volgende coalitie-
vorming zijn in Geleen nog dui-
delijk voelbaar. De verbittering
is het grootst bij de Partij van de
Arbeid en de directe achterban
van deze partij, die CDA-coryfee
Jan Nelissen tot grote zondebok
hebben gebombardeerd. Don-
derdagavond was dit op twee
fronten merkbaar.

Allereerst nam wethouder Johan
Vriesema, ondanks twijfels eer-
der deze week, donderdag in de
raadszaal toch plaats achter de
collegetafel. Maar niet voor lang.
Andermaal spuide hij in uiterst
scherpe bewoordingen kritiek
richting Jan Nelissen en de ma-
nier waarop de CDA-voorman
voor zijn fractie driewethouders:
zetels in de wacht had gesleepl
en daarvoor 'uiteindelijk' de me-
dewerking had gekregen van de
donderdagavond afwezige Joep
Geurts. „Helaas is hij er niet.
want anders had hij kunnen bea-
men wat ik hier allemaal vertel",
aldus Vriesema. Nadat de verba-
le storm was uitgeraasd, pakte
Vriesema zijn stoel op en nam hij
aan de andere kant, op de kop
van de collegetafel, plaats naast
zijn partij- en lotgenoot Albert
Veenendaal. Jan Nelissen
schreef wel wat, maar deed er
verder het zwijgen toe.

Na afloop werd Nelissen door
Vriesema's echtgenote staande
gehoudenen in het bijzijnvan di-
verse omstanders beet ze de wet-
houder toe:- „Ik zal je eeuwigver-
vloeken". Leuk vak hoor, die po-
litiek.

verleden maand geen potten
hebben gebroken, man van het
eerste uur Roeland Cleuren en
lijsttrekker Albert van der
Leeuw laten de oren allerminst
hangen. Per slot van rekening
bestaat er ook nog zoiets als bui-
tenparlementaire actie, in de bes-
te traditities van progressief Ne-
derland niet zelden een beproefd
strijdmiddel. Het behoeft dan
ook weinig verbazing dat de
Bornse Groenen erop gebrand
zijn de komende 'zetelloze' vier
jaar de trom duchtig te blijven
roeren. De zich al jaren voortsle-
pende plannen voor de aanleg
van een fietspad tussen Bom via
de- sinds jaaren dag doorvoort-
denderend snelverkeer geplaagd- buurtschap Graetheide naar
Geleen blijft ook na 21 maart een
van de voornaamste actiedoelen
van het duo Cleuren & Van der
Leeuw. Naar eigen zeggen met
de warme en daadkrachtige
steun van de zusterpartij in Ge-
leen én de Groen Links-Staten-
fractie.

Enfin, ondertussen blijft de par-
tij middels de haar welbekende
brandbrieven ook over eenvou-
diger 'groene' zaken het Bornse
college stevig aan de jas trekken.
Zo is B en W van deze gemeente
inmiddels met grote klem ver-
zocht om onverwijld glasbakken
te plaatsen in de buurtschappen
Schipperskerk en het reeds ge-
noemde Graetheide. Volgens de
partij is zon glasinzamelplaats
voor elke buurtgemeenschap al-
lang een onmisbare milieuvoor-
zieningen tegelijkeen eerste, on-
ontbeerlijke stap in de richting
van het gescheiden ophalen' van
het huisvuil. Een idee waar we
met zn allen tóch al heel snel aan
zullen moeten wennen. Groen
Links wacht op antwoord...

Bijdragen: Peter Hamans en
Laurens Schellen.

Het koud opgerichte Groen
Links in Bom mag dan bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van

Borns Groentje
recht zijn rug

Promotie

exposities
SITTARD

!oonst«M dthV,!aS ' Rosmolenstraat 2. Ten-C? T/'m |2MeoNedeilandSe Küpergra"
uui ■;. 4-open di Vm vr van -o-H
bawa nl° van 1417 uur- Gale»e za-vansl.ilPi oven 183- Tentoonstelling
e" vr van 1fi°.T"' T/m 9/4' open wo d°
GalJ-iTÏ.- ; 19 uur en zo van 14-17 uur.
H l'M'cl»

D1
Knops. Schilderijen van"o [L a" ?5 Iloel- Van 8/4 t/m 7/5. open

ïUr ?C" tempel' G?ui"Piprrl c Polaroid miniaturen van■erre Segers. T/m 18/4, di t/m vr 10-17UUr. za en zo 14-17 uur

ROERMOND
BN,Kloosterwandplein 120.Werk vannAStr- T/m 25/4- Gemeente-lij"s"' A"dersonweg 4. Tentoonstel--2,| tnc Toebosch onderweg. T/m

GRUBBENVORST
lerif,iVl, r̂ijke Raaijmakers, Lottum-tt v^ 2

üYPortrait "f a Lady ir, expo"
Wen^ ;kv" stenaars, visie op het vrou-131\\Puur T/m 15/4'°pen do t/m zo va"

VAALS
wTaZeYVan Clermontplein Jl.vonden p bewaarde, archeologischeondsten. Permanente expositie.

EYS-TRINTELEN
kera"' l.S'°2- Trintelerweg 4. RecenteGöbhX Van Noor Camstra, Horst
open rf *e," Geert Schreuder. T/m 29/4,
das „», Hm zo van 13"17 u"r. paaszon--8 gesloten, paasmaandag geopend.

MEERSSEN
«S van T,trun\Beekstraat 51. Expo-■tentoon'^- Van,der Laan- Overzichts-2\n "g- °ff?, op we<-kdagen
14 17 u en van 14"17 uur- 2° 22/4 van

ELSLOO
45 w! ndcentrum' BurS- Maenenstraat£a Werk van Wim Beek. Vanaf 6/4, open;"* t/m vr 17-20 uur, za en zo 11-18 uur

GELEEN
«Hraal Ziekenfonds. Elisabethstraat

Gai Positie Fotokring Geleen. T/m 12/4c,,,':e.rie Hanenhof, Groenstraat 44. Ex-
TT/niia Schildersclub 'Licht en Kleur." » <«»/4, open di t/m vr van 17-20 uur,. zo en de paasdagen van 14-17 uur.

LIMBRICHT
'lA RUrgs Volkskundig Centrum, Alle
di t/üouwen met dieren. T/m 30/9, open!GaW Vr,,13-17 uur. za en zo 14-17 ""r.
Bern e,YoorburBht. Allee 1. Werk van
;i0 .."a" Visser. T/m 275, open di t/m za,u« uur, zo 12-23 uur.

SCHIMMERT
■Aquar ii van °ensel- Haagstraat 5.
|Sim v- ' olieverven en pastels van
ilteKh'Sner en keramiek van Jeltje Nik-
d 0 t/"°e Bosch Kernper. T/m 20/4, openUrn zo van 14-17 uur.

VALKENBURG
Ed o. oost. Oosterweg 36. Werk van
7/4 bleypen en Toon Willemsen. OpenH en 8/4 van 14-17 uur.

MARGRATEN
,alet-ie Keramiek, Groot Weisden 48.;Gerk van Natascna Rieter en Siegfried

Open di t/m zo 13-17 uur.
BRUNSSUM— —■"mwmw,

fr-!nko°ave' Lindeplein sa. Werk van
12 u x-T/m 214- °Pen ma t/m vr 10-
Ij*4-17 uur en 19 21 uur 2Q 14 17 uur

Regioredactie
westelijke Mijnstreek

" Katoor Sittard,

Jjfn Brinkman chef
«04490-16666iians Goossen

; «04490-71181Laurens Schellen,
«04490-23936lïfnéviems,
«04490-14649: Kfntoor Geleen,: «04490-46868!Lrjc van Dorst,* 04490-79597
J«er Hamans,S 04758-1365

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

" Tijdens de hoorzitting in Schinnen konden de vele belangstellenden nauwelijksworden gebor-
gen. Foto: PETER ROOZEN

Positieve reacties op
'Schoon stort Schinnen'

Ook gemeente Schinnen juicht initiatief toe

Belangstellenden kunnen zich mel-
den bij de stichting bijzonder wel-
zijnswerk, S 04492-4039 (Marian
Dorssers).

Het kader waarvoor nu geworven
wordt, zal zich bezig moeten hou-
den met het organiseren en begelei-
den van knutsel-, sport- en spelacti-
viteiten.

Het kindervakantiewerk wordt ge-
houden in de eerste week van de
schoolvakantie: van maandag 9 tot
en met vrijdag 13 juli. De organisa-
tie wordt gedragen door het Jonge-
reninitiatief Schinnen (JIS) en de
stichting welzijnswerk. De doel-
groep bestaat uit kinderen in leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar.

Begeleiden
„De actie grootscheeps aanpakken
is voor ons de enige mogelijkheid
om voldoende kader te werven", al-
dus Marian Dorssers. „Krijgen'we
niet genoeg mensen, dan kunnen de
kinderen van Schinnen het KVW
wel vergeten. En dat zou erg jam-
mer zijn".

SITTARD - Drs R. Vleugels is giste-ren aan de universiteit van Nijme-gen gepromoveerd tot doctor in de
geografie. Vleugels was zes jaar do-cent aardrijkskunde aan het Ser-viam-lyceum in Sittard. Hij gingdaarna met studieverlof naar Texasom de promotie voor te bereiden.Zijn onderzoek had onder meer be-trekkng op het regionaal beleid en
de geografische spreiding van de
Mexicaanse industrie.

Over stort Schiiwen-Spaubeek

Kritiek federatie op
nota milieurapport

Van onze verslaggever

SCHINNEN - De Stichting Mi-
lieufederatie Limburg vindt dat
de startnotitie milieu-effectrap-
portage afvalberging Schinnen-
Spaubeek op een aantal punten
ernstig te kort schiet.

Dat stelt ir H. K. Vijverberg, di-
recteur van de Milieufederatie in
een brief aan Gedeputeerde Sta-
ten. Het stoort Vijverberg vooral
dat aan de consequenties van het
onlangs vastgestelde provinciaal
afvalstoffenplan (PAP II) geen
aandacht wordt geschonken.

Een ander punt van kritiek is dat
de startnotitie niet uitblinkt door
helderheid. Zo is er sprake van
een ontsluitingsweg tussen de
storten Spaubeek en Schinnen.

Onduidelijk
Omdat echter geen aandacht
wordt geschonken aan de wijze
waarop de afvalstoffen naar bei-
de stortplaatsen zullen worden
aangevoerd, blijft ook de nood-
zaak en wenselijkheid van de ge-
noemde weg onduidelijk, aldus
Vijverberg.

Doorlopend was het gisteren een drukte
van belang aan het rustig gelegen woon-
erf Lindenhof. Menigeen kwam er Elisa-
beth Verhoevenfeliciteren met haar 71ste
verjaardag. Op het eerste gezicht niet
zon bijzonder gebeurtenis, maar toch
was het voor haar niet zo maar een ver-
jaardag. Mevrouw Verhoeven is name-
lijk beter bekend als de 'mam' van de

schouwburg in Sittard. Ze is bezig aan
haar elfde theaterseizoen als een mede-
werkster van het cultureel centrum, die
door de artiesten op handen en voeten ge-
dragen wordt. 'Mam' heeft zich op dat
terrein zó verdienstelijk gemaakt dat ze
gistermiddag werd onderscheiden met de
medaille van verdienste van de gemeente
Sittard. '

De naam die door de vijfkoppige
initiatiefgroep verzonnen was voor
de vereniging stuitte bij een aantal
potentiële leden van de vereniging
op weerstand. Zij vonden de naam
'Schoon Stort Schinnen' te lief.
„Stop Stort Schinnen is een betere
naam. Hetkan nog wel tien jaar du-
ren voor je controle hebt op wat er

Bestuur
De definitieve oprichting van de
vereniging zal binnen drie weken
geschieden. Van te voren zullen de
leden de concept-statuten toegezon-
den krijgen. Ook zal op deze bijeen-
komst een bestuur gekozenworden.
Simons stak niet onder stoelen of

Om zich tekunnen bedruipen zal de
vereniging behalve contributies ook
een beroep gaan doen op de beurs
van de gemeente. Hij sprak de ver-
wachting uit dat een subsidie-aan-
vraag door de gemeente Schinnen
zonder veel problemen gehono-
reerd zal worden. Hij deed dit nadat
de Schinnense milieu-ambtenaar
Rob Corten zich in zijn inleiding po-
sitief uitgelaten had over het geno-
men initiatief.

Subsidie

SCHINNEN - De gemeente Schin-
nen is binnenkort een vereniging
rijker, namelijk een die zich bezig
gaat houden met het kritisch volgen
van hetgeen gebeurt op de regionale
stortplaats in Schinnen. Ruim 80
bezoekers waren donderdagavond
aanwezig in café 't Schöpke in
Schinnen om op de hoogte gesteld
te worden van de plannen.

banken dat hij zeer tevreden was
over de opkomst. „Die is boven ver-
wachting. Wat er gaat gebeuren, be-
paalt de initatiefgroep niet, dat doen
wij met zijn allen", aldus een tevre-
den Simons.

Interim-voorzitter Nol Simons
maakte duidelijk dat de door de ini-
tiatiefgroep gekozen naam geen de-
finitieve was. Over de naam en ook
de doelstelling van de vereniging
kunnen de leden zich bij de defini-
tieve oprichting alsnog uitspreken,
was de mening van Simons.

gestort wordt. Als je tegen storten
bent, ligt debewijslast dater schoon
gestort wordt bij de overheid", al-
dus een van de aanwezigen.

Van onze correspondent

'Artiesten willen graag
met mij op foto staan'

'Mam ' (71) van schouwburg wil niet horen van stoppen

" Wethouder mrG.Houtakkers overrompelde de jarige 'mam Verhoeven' gisteren met de
medaille van verdienste van de gemeenteSittard. Foto: PETER ROOZEN

en bedacht zich geen moment.
Dat was haar kans om weer aan
de slag te komen. „Ik werkte in
de foyer, in het theater-café, in de
studio en ook al snel in de arties-
tenkantine. Toen ik hier kwam,
kende ik nauwelijks artiesten. Ik
heb nooit veel tijd gehad om naar
de televisie te kijken."

SITTARD - Honderden artiesten heeft ze in de loop van de jaren
zien komen en gaan. Op een bord in de schouwburg hangt daar-van de 'levende' bewijzen: de ene foto hangt naast de andere,waarop 'mam' Verhoeven naast een bekend of minder bekendpersoon prijkt. André van Duin, Corry van Gorp, Urbanus, John-nyKraaykamp, Robert Paul en noemde ze maar op. Ze laat geengelegenheid voorbij gaan om zich samen met de cabaretier, zan-ger ot toneelspeler op de gevoelige plaat te laten vastleggen.

„Ik snap het ook niet. ledereen
vraagt me om te komen tappen.
'Je komt dit jaar toch zeker
weer', zeggen ze dan. En dan kan
ik het niet opbrengenom 'nee' te
zeggen."

„Luister," zegt ze op indringende
toon, „het is toch wel goed ge-
weest." En ze verwijst naar de
vele verzoeken die haar bereiken
om links en rechts in te vallen.
Tijdens het carnaval, maar ook
op allerlei andere gelegenheden.

... Omdat ze voor de voorstelling
zo nerveus is," voegt ze ter ver-
klaring toe.

De gesprekken met de artiesten
gaan over koetjes en kalfjes, bij-
na nooit over de voorstellingen.
Mam Verhoeven roept spontaan
uit: „Corrie van Gorp is de enige
die over haar huishouden praat.
Over het wassen en het strijken

komt omdat die met liefde is ge-
zet' ... Zij zijn het die vragen om
met mij op de foto te gaan."

Horecamedewerkster, heet haarfunctie eigenlijk. Gemiddeldvieruur per voorstelling, een paar da-gen in de week, is ze achter hetbuffet in de weer voor artiestendie in de Sittardse schouwburgoptreden. Tijdens de voorstelling
gaat haar werk gewoon door
want, zegt ze, de kantine is nooit
leeg. „Af en toe kan ik wel eens
eventjes gaan kijken," vertelt ze.
Maar meer dan een glimp van
een voorstelling vangt ze nooit
op.

Alleen in de zomer, als de
schouwburg op een laag pitje
staat, houdt 'mam' de boot af.
Dan besteedt ze tijd aan de acht
kinderen en haar kleinkinderen.
„In de mstige periode van de
schouwburg, van mei tot sep-
tember, is het voor mij vakantie.
Maar stoppen met dit werk? Nee,
geen denken aan," zweert de
'mam' van de schouwburg.

han brinkman

Ze maakt ook niet de indruk iets
te missen. Haar plaats is achter
het buffet. „Daarwerk ik het lief-
ste. Bedienen, dat is niks voor
mij. Dat is me te druk. Ik sta lie-
ver achter de tap."

'Mam' zag in 1979 de vacature bij
de schouwburg in de krant staan

De horeca heeft jarenlang cen-
traal gestaan in het leven van
'mam' Verhoeven, en dat is
eigenlijk nog steeds zo. Nadat de
geboren en getogen Bornse met
haar man hun zaak in Spaubeek
van de hand moesten doen, ver-
huisden ze naarLimbricht. Maar
ze kon, zeker nadat haar echtge-
noot kwam te overlijden, thuis
niet stil blijven zitten. „Ik kon
dat niet, ik wilde weg. Je moet
niet vergeten dat ik een druk le-
ven gewend was."

Zo krijgt de schouwburgmede-
werkster de mens achter de ar-
tiest te zien en dat kan nogaleens
afwijken van het beeld dat het
publiek heeft. André van Duin is
achter de coulissen opmerkelijk
stiller dan op het podium, vindt
ze. En af en toe leiden de contac-
ten tot méér. „Op mijn vorige
verjaardag kwam de moeder van
Jos Brink. Ze wist dat ik jarig
was, terwijl ze niet uitgenodigd
was. Jos had mij wel eens ge-

Naast het (avond)werk in de
schouwburg was ze namelijk ze-
ven jaar lang ook in de kantine
van het Gewestelijk Arbeidsbu-
reau te vinden. Maar daar heeft
ze in januarivan dit jaar een punt
achter gezet. Trots toont ze een
gouden speld, die ze ter gelegen-
heid van haar afscheid heeft ge-
kregen van landmachtmilitairen.
Voor de goede zorgen tijdens de
wervingsbijeenkomsten van de
landmacht, die regelmatig in het
arbeidsbureau worden gehou-
den.

Verzoeken

Inmiddels zijn ma Verhoeven en
ma Brink gezamenlijk naar de
voorstelling van Jos in Heerlen
geweest, maar de 'mam' van de
schouwburg heeft nog geen tijd
gehad voor een tegenbezoek aan
Weiten, waar de moeder van Jos
woont.

vraagd zijn moeder op te bellen
omdat ze ook alleen is."

„Artiesten kennen me als ze te-
rugkomen. Dan zeggen ze: 'We
gaan naar Sittard, naar mam van
ons. Die heeft deheerlijkste kof-
fie. En ik zeg altijd tegen ze 'Dat

Voor de omgang met bekende
personen had ze dan ook geen
enkele schroom. En haar dochter
valt haar tijdens het gesprek bij:
„Dat zijn toch ook maar gewone
mensen, daar moet je niet tegen-
op kijken." Dat doet 'mam' ook
niet, maar bewonderen doet ze
de artiesten toch. Zonder uitzon-
dering, want ze liggen haar alle-
maal na aan het hart.
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f- m. . Leidinggevende functie voor u
HBO-er met ervaring in HF3administratieve automatisering H=

PTT Telecom BV is een U heeft automatiseringskennis op HBO- '''" B
dochteronderneming van niveau, bijvoorbeeld een opleiding HTS-I, ê3B K.^ J
Koninklijke PTT Nederland HIO of AMBI. U heeft een aantal jaren ■■■!■
NV en telt ongeveer 29000 ervaring met administraüeve automatisering AmmmW^ mmw\mmm\\
medewerkers. PTT Telecom en bezit daardoor een duidelijke visie op de Jm B MV
is toonaangevend op het ontwikkelingen in dit vakgebied. Die visie M vmiritMm BÜ ■gebied van telecommunica- weet u ook op een overtuigende manier over .^■ißïfep^flfc'
tic, telematica en informa- het voetlicht te brengen. U beschikt over |^^flHlfl Ih&S
tietechnologie. Het bedrijf eigenschappen als doorzettingsvermogen en
biedt nationaal en interna- tact en over goede contactuele vaardigheden. fl "4j «fT'-H
tionaal een totaal pakket U bent kostenbewust, bezit leidinggevende 1 H fÊÊtr Htk^
aan diensten en produkten. capaciteiten en functioneert goed in teamver- lj m Krê^fl Bk
Van consument tot multina- band. U zoekt een functie waarin ude admi- ■ B^^^^B H'^fl
tional. nistiatieve automatisering van een complexe fl Hfl

organisatie mede kimt sturen en implemente- fl ' Jfl Hm.
ren. Dan bent u wellicht de man of vrouw *»

, Ra _§kjß Hfl)
die leiding gaat geven aan de afdeling Admi- ■RhE"B©^^*! U^^^J
nistiatieve Automatisering van PTT Telecom ' ■ f*L*~-' j^fTjr'^^B' flflfcjjiuiSß''"
district Maastricht. ÉË f * [Wm ■UWÊÊÊf"^'' ~*

Uw afdeling <i^llllliiiii***^,*'~---iiiii "" ~
De afdeling Automatisering, onderdeel van
Bedrijfsorganisatorische Zaken, is verantwoor- Op beleidsmatig terrein werkt u nauw samen
delijk voor de realisatie, bouw en het onder- met uw collega-managers van de afdelingen
houd van geautomatiseerde systemen. Informatie en Organisatie; op uitvoerend
Daartoe verricht zij vooronderzoeken en niveau bestaan er contacten met systeem- m
definitiestudies, adviseert zij over automatise- ontwerpersAanalisten.
ringsvoorstellen en softwarepakketten en
coördineert zij het systeemgebruik. Voorts Uw salaris ligt rond de ’ 80.000,- bruto per "adviseert zij over het gebruik en de toepas- jaar.
singen van micro- en personal computers.

Informatie en sollicitatie
Uw functie Voor meer informatie kunt u contact opne-
U geeft leiding aan de 9 medewerkers van de men met ir. H. de Vries, hoofd Bedrijfs-
afdeling en levert een belangrijke bijdrage organisatorische Zaken, telefoon (043)
aan de ontwikkeling van het automatiserings- 812142.
beleid. Dat betekent het mede opstellen van Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - binnen
informatie- en automatiserings(project)plannen 10 dagen en met vermelding van vacature- '

fmn'ifPflfT'llH en et coörameren en bewaken van de nummer 90/047 op brief en envelop - richten
L_aU ■■■■■■■■fl planuitvoering. Daarnaast onderhoudt u aan Sociale Zaken Telecom, f

HflEflmHmHfll operationele systemen, bewaakt de efficiency, afdeling Werving, Postbus 30150, /
ondersteunt en begeleidt de gebruikers en 2500 GD 's-Gravenhage. (-"
stelt de meerjarenplannen voor de afdeling pw^m^M—im—mm—■■ §

Maastricht samen. UUUflJL£Elflll2iaJLE4aJflßilJUMaUi 8

I I———l I———1

TeewenBV, een internationale onderneming, is toonaangevendin
deproduktie en marketing van kwalitatief en esthetisch-
hoogwaardigeprodukten voor daken wand t.b. v. de
Westeuropese Bouwindustrie. Tot het uitgebreide produkten-

éM Pakket van Teewen behoren onder meerbakstenen, poriso-
éj<& stenen, dakpannen, raamdorpels en gevelbekledingsplaten, die

veelal ondermerknaam hun eigenplaats hebben in de
V bouwmarkt.

Naast hethoofdkantoor in Tegelenzijn er6produktiebedrijven in
Limburg en 5baksteenfabrieken in het Gelderse Rivierenland.
Met ongeveer500 medewerkers werd vorig jaareen omzet van
ruim 125 miljoen gulden gerealiseerd.

In verband met hetvertrek van dehuidige funktionaris, zoeken wij
voor onze Porisosteenfabriek teBrunssum een

| ONDERHOUDSMONTEUR (W) m »

dienaeen inwerkperiodezelfstandig, in Mocht u vooraf meer informatie
een 3-ploegendienstrooster, wensen, dankunt U telefonischkontakt
onderhouds-, revisie- en opnemen met deheer G. van der
reparatiewerkzaamheden aan Meulen, bedrijfsleider Porisofabriek
machinesen installatieszal verrichten. Brunssum telefoon 045-251919.

Voor dezefunktie denken wij aan een
kandidaat met een MTS werktuigbouw Teewen BV
ofvergelijkbaaropleidingsnivo van ca. afd. Personeelszaken
30 jaardiezelfstandig en in Kaldenkerkerweg 31
teamverband kan werken. Postbus 3008
Kennis van hydrauliek en pneumatiek is 5930AA TEGELEN
een pré.

Indien U in dezefunktie geïnteresseerd
bent, verzoeken wij U Uw schriftelijke
sollicitatie te sturen naar onderstaand
adres.

ÊV T $." m*
Bij Teewen zijn het de M *W's^S®r <$&° >m

k,enßv Teewen Maakt Bouwen Mooier

a
_
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_
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a_|—|—«HHjijpr '^flfl Wmm-** -Financial Controller
...toekomstig Financieel Direkteur...

Locatie: Limburg Uitstekend salarispakket
Onze opdrachtgever is een zelfstandig opererende dochteronderneming van een internationaal Amerikaans concern. Zij produceert en
verkoopt langzaamwerkende meststoffen en wateroplosbare meststoffen. De afzet vindt plaats in een dertigtal landen over de gehele
wereld, de produktie vindt voornamelijk plaats in Nederland. Als gevolg van een sterke groei is de behoefte aan een professionele
Financial Controller ontstaan die rechtstreeks rapporteert aan de Algemeen Directeur. Deze Financial Controller, met doorgroeimogelijk-
heden naar Financieel Directeur, geeft leiding aan de afdeling en geeft functioneel leidingaan Finance & Accounting van de buitenland-
se dochterondernemingen.

Taken en verantwoordelijkheden: Profiel van de geschikte kandidaat:

" financiële administratie en jaarrekening " minimaal HBO-opleiding

" management rapportering " leeftijd ca. 30-40 jaar

" cost accounting " "meedenker" met creatieve eigenschappen

" treasury " initiatiefrijk en overtuigingskracht

" management informatie systeem " managerskwaliteiten en enthousiasme

" fiscale zaken en verzekeringen " analytisch

" automatisering " goede kennis van de Engelse taal

" personeelszaken

Geïnteresseerde kandidaten kunnen kontakt opnemen met Nico Hoenen, telefoon 040-433735, of hun curriculum vitae sturen naar i

Michael Page International, Begijnenhof 35, 5611 EK Eindhoven, onder vermelding van referentienummer NH/525. I

f"3f"^E Michael Page International 1
"■fl^flT. Specialists in Finance Recruitment

mm\ fl fl Amsterdam - Eindhoven - Antwerp - Brussels - London - Lyon - Paris
■■——i

I WjmÊ THOMAS REGOUT NV
■

Vanwege de sterke groei is binnen de afdeling Inkoop plaats voor een

I TECHNISCH INKOPER m/v

De functie Technisch Inkoper is nieuw binnen de afdeling. Na een inwerk-
periode zal het inkopen van met name investeringsgoederen en gereed-
schappen tot de voornaamste taken gaan behoren.
Dit houdt onder meer in:- het in nauwe samenwerking met opdrachtgevers opstellen van technische

specificaties- het beoordelen en selecteren van leveranciersI Thomas Regout N.V. is - het aanvragen van offertes
een zelfstandige verkoop- - het voeren van onderhandelingen over kwaliteit, prijs en levertijd
en produktie-organisatie in - hetrapporteren overdevoortgang van activiteitenen de behaalde resultaten.
de metaalverwerkende
industrie. De onderneming Thomas Regout N.V vraagt:
is een toonaangevend, - een opleiding HTS-werktuigbouw aangevuld met relevante studies op
internationaal opererend inkoopgebied
producent van kwalitatief, - meerdere jaren inkoopervaring op bovengenoemd gebied bij een grotere

I hoogwaardige produkten. organisatie
Zij heeft met name op het - een goede kennis van de Duitse en Engelse taal zowel in woord als
gebied van telescopische geschrift
ladegeleiders een wereld- - een leeftijd van circa 30 jaar.
wijde faam opgebouwd.
De huidige afzetgebieden Integriteit, commercieel inzicht en onderhandelingsvaardigheid zijn daar-
zijn Europa, het Verre naast sleuteleigenschappen voor een succesvolle uitoefening van de funktie.
Oosten en de Verenigde
Staten. Een geografische Thomas Regout N.V biedt:
uitbreiding van de afzet- Een verantwoordelijke en zelfstandige funktie met de mogelijkheid initiatieven
gebieden is thans zeer en onderhandelingsvermogen volledig te ontplooien. De arbeidsvoorwaarden

I ' actueel. De financieel zijn in overeenstemming met het belang van de funktie.
sterke en goed renderende
onderneming is gevestigd Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
op twee lokaties in
Maastricht en telt ruim Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gerichtaan de afdeling Personeel &
600 medewerkers. Organisatie van Thomas Regout N.V, Industrieweg 40, 6219 NR Maastricht.

r Rabobank Heerlen
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie, ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigenvan
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers diezich hierbij betrokkenvoelen.
Wij zoeken een

relatiebeheerder bedrijven (m/v)
De afdeling Bedrijven, waartoe Voor dezefunctie denken wij aan De Rabobank biedteen goede
dezefunctionaris behoort, kandidaten tot circa 30 jaarmet honorering en uitstekende
verzorgt de uitvoering van het een opleiding op HBO-niveau, secundairevoorwaarden,
relatiebeheer in debedrijven- aangevuld metrelevante vak- waarondereen dertiende
markt van de bank. De afdeling technische studies, bijvoorbeeld maandsalaris en een premievrije
Bedrijven bestaat naast het hoofd NIBE-Grondbeginselen Zakelijke pensioenregeling.
Bedrijven uit een groepCommer- Kredietverlening en NlBE-
ciële Ondersteuning, een groep ZakelijkeKredietverlening. Een psychologisch onderzoek
Verzekeringen en een relatie- kan deel uitmaken van de
beheerder. Onder verantwoorde- Een actieve, flexibele en sollicitatieprocedure.
rijkheid van het hoofd Bedrijven representatieve persoonlijkheid
heeft de gevraagderelatie- alsmede analytisch vermogen en Wilt u meer weten over aard en
beheerder tottaak, met grote overtuigingskracht zijn voor een inhoudvan deze functie, dankunt
mate van zelfstandigheid, de goede uitoefening van deze u bellen met de heer
dienstverlening aan debedrijven- functie onontbeerlijk. Goede F. Schelleman, hoofd Bedrijven,
relaties in het Midden- en communicatieve vaardigheden, telefoon (045) 76 07 60.
Kleinbedrijf op planmatigewijze zowel schriftelijkals mondeling
te onderhouden.Daarnaast dient zijn een pré. CJw schriftelijke sollicitatiewordt
hij of zij een belangrijkebijdrage Praktische ervaring op het gebied metbelangstelling verwacht door
te leveren aan de selectieve van zakelijke dienstverlening, de directeurvan debank, Postbus
wervingvan nieuwebedrijfs- met name kredietverlening sterkt 286,6400 AG HEERLEN.
relaties. tot aanbeveling.

Rabobank S
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Programma
betaald
voetbal

buitenland

BUNDESLIGA
Bochum-St Pauli 3-3
Kaiserslautern-Düsseldorf 1-0
Vandaag 15.30 uur:
Stuttgart-Leverkusen
Uerdingen-Bayern München
Karlsruhe-Homburg
FC Köln-Mönchengladbach
Mannheim-Nümberg
HSV-Dortmund
Frankfurt-Bremen
Tweede Bundesliga:
Alemannia-Hessen Kassei 2-2

BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
AA Gent-Anderlecht
KV Mechelen-Cercle Brugge *'Standard Luik-Beerschot
Charleroi-FC Luik
Beveren-Waregem
Lierse-Antwerp
Morgen 15.00uur:
Club Brugge-RC Mechelen
Germinal Ekeren-Lokeren
KV Kortrijk-St. Truiden

Buchten aast
op primeur

Van onze medewerker

Hulshuizen heeft de Venlose club-
leiding schriftelijk laten weten met
deze functie-omschrijving niet ak-
koord te gaan waarop WV een ont-
slagvergunning bij het GAK heeft
ingediend. Hulshuizen die voor zijn
Venlose periode assistent-trainer
was van onder andere Eindhoven,
De Graafschap en Vitesse kwam
een jaar geleden als opvolger van
Sef Vergoossen in dienst bij VVV.
Samen met de Westduitser Norbert
Ringels heeft hy dit seizoen het eer-
ste elftal onder zijn hoede. Ringels
heeft inmiddels besloten na dit sei-
zoen afscheid van VW te nemen.

Receptie
Piet Willems
NIEUWSTADT - Piet Willems,
voorzitter en zilveren bestuurs-
lid van de Afdeling Limburg
KNVB, houdt heden zaterdag
receptie in het Nationaal Sport-
centrum Sittard. Het besloten
gedeelte is van 14.00 tot 15.30
uur. Tijdens die 'eerste helft' zal
een aantal sprekers uit de voet-
balwereld het woord voeren.
De openbare receptie is van
16.00 tot 17.30 uur.

" Zie ook pagina 27

MILAAN - Volgens Arrigo Sacchi,
de coach van AC Milan, zal Ruud
Gullit pas het volgende seizoen
weer volledig inzetbaar zijn. Dat
verklaarde hij na een clubtraining,
waar Gullit voor het eerst volledig
aan meedeed. „Het zag er goed uit
met Gullit. We zijn nu aan het werk
voor het volgende seizoen", aldus
Sacchi.

Gullit staat sinds vorig jaarjuni we-
gens een geblesseerde rechter knie
op non-actief. Hij onderging drie
operaties. Op 1 december deed de
Belgische specialist Mare Martens
een ingreep. Sindsdien revalideert
Gullit.

Sacchi: 'Gullit
volgend seizoen
weer inzetbaar'

Gullit deed onder meer mee met een
oefenpartijtje van 25 minuten tegen
een jeugdselectievan AC Milan. Hij
ging de duels niet uit de weg, leek
geen last te hebben van zijn knie en
wendde en keerde zonder proble-
men. „Ik voel me goed", zei Gullit
tot verslaggevers. „Het was zwaar
en ik ben moe maar gelukkig."

SITTARD - IRichard Custers van
Fortuna Sittard is voor de rest van
het seizoen uitgeschakeld. De spits
heeft zijn enkelbanden gescheurd.
Henk Duut is morgen in de uitwed-
strijd tegen Sparta eveneens niet
van de partij. Hij staat op non-actief
met een gebroken middenvoets-
beentje. Tweede doelman Chris
Körver komt ook niet op het spe-
lerslijstje van Han Berger voor, hij
heeft last van een ontsteking in het
aangezicht. In zijn plaats gaat de
keeper van het tweede, Van Zwan,
mee naar Rotterdam. Fortuna be-
gint met Clayton en Farrington in
de aanval. Bij een zege inRotterdam
komt Europees voetbal dichtbij.
MW heeft dit weekeinde vrij. De
Maastrichtse club speelt volgende
week dinsdag thuis tegen Volen-
dam.

Fortuna zonder
Custers en Duut

KERKRADE - Voor Roda JC kan
de thuiswedstrijd tegen BW Den
Bosch een aardig mijlpaaltje ople-
veren. Een overwinning brengt de
Kerkradenaren, vijf wedstrijden
voor het eindevan de competitie, op

Roda JC mikt
op 'mijlpaal'
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Nederlaag Oranje tegen Bulgarije legt opnieuw alle wonden bloot

Handballers
geen stap verder

zelfde tegenstander tijdens het
B-WK in Frankrijk met zeven doel-
punten verschil. Dit keer was het er
een minder, maar dat mag geen ver-
diensteworden genoemd na een zo
peperdure voorbereiding als het
laatste halfjaar.

door ivo op den camp
ESPOO - Het Nederlands heren-
handbal is na een halfjaar van inten-
sieve voorbereiding geen stap verder
op de doorbondscoach Guus Cantel-
berg uitgestippelde marsroute naar
de wereldtop. Weliswaar slaagden devoor hun examen om zich te plaatsen voor devvK»-kwaüticatie over twee jaarin Oostenrijk, maar op alle ove-nge onderdelen scoorde de ploeg een onvoldoende. Gisterenweek opnieuw dat een simpele speldeprik van een allerminstmponerend team als Bulgarije voldoende is om het luchtkas-br!!, ïanje r,°nd zichzelf had opgebouwd tot ploffen tebrengen. Een veilig ogende 17-13 voorsprong tien minuten naac pauze werd alsnog volledig uit handen gegeven: 20-26.

s straf voor het falen mag Oranjeplaats vijfen zes spelen tegen Is-raël en gaat de attractieve ontmoe-dig tegen de Westduitsers om hetrons aan de neus van de mannenai* Cantelberg voorbij. Vooraf"erd het toernooi als geslaagd be-stempel ais de strijd om de derdeP'aats zou worden veroverd. Eenvel tegen de Westduitsers zou een
evestiging zijn van de nieuw inge-ven weg. Na afloop van de desa-reuze nederlaag tegen de zwakste

d°stbloknatie kan alleen geconclu-
ha^u Worden dat het Nederlands

dndbal nog op een dood spoor zit.

Argument
at Oranje diekwalificatie louter en"een te danken heeft aan het goede

presteren van de Europese ploegen
bij het onlangs gehouden A-WK,
waardoor in Finland liefst zes teams
in aanmerking komen voor promo-
tie naar de vroegere B-groep, vindt
Cantelberg geen argument. „Het
Europees kwalificatietoernooi is
nog nooit zo sterk bezet geweest als
dit keer. De wedstrijden die we
moesten winnen hebben we gewon-nen en daar ging het om"/
De realiteit wijst uit dat Nederlandmondiaal gezien pas op de plaats
heeft gemaakt. Ook in voorgaande
toernooien werden tegenstandersals Luxemburg, Italië en Portugalsimpel afgedroogd en stokte de zo
gesmeerd lopende Oranje-trein op
momenten dat opponenten als Bul-
garije het pad kruisten. Twee jaar
geleden verloor Nederland van de-

" Robert Fiege een van Oranje-handballers die tegen Bulga-
rije niet goed uit de verfkwam.

Dat het vinden van sponsors om de
dure weg naar 'Oostenrijk' te bekos-
tigen nu een stuk lastiger zal zijn,
gelooft Cantelberg niet. „Het is dui-
delijk dat er veel geld nodig is. We
zijn in mijn ogen wel degelijk op de
goede weg. Als we deze intensieve

Toch verdient demissie van Cantel-
berg een vervolg. Weliswaar is er
geen vooruitgang geboekt, maar in
het verleden werd telkens de fout
gemaakt dat bij ontstijging van het
C-niveau Oranje op zijn lauweren
ging rusten om vervolgens weer
even snel.terug te keren naar het
laagste platvorm. „Ik ben ook te-
leurgesteld en had me er meer van
voorgesteld", aldus Cantelberg.
„Maar als dit nu het sein moet zijn
om maar weer op de oude voet door
te gaan, kan ik er beter mee kappen.
Dit is eens te meer een bewijs datje
in een paar maanden niet naar de
wereldtop kunt oprukken. We zul-
len de komende twee jaar keihard
moeten werken, willen we in Oos-
tenrijk een kans van slagen hebben.
We moeten zo doorgaan. Anders
zakt 't helemaal als een kaartenhuis
inelkaar".

vvv-eindhoven

sparta-fortuna

Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter: Overkleeft

WV (opstelling): Roox, Van Mierlo,
Verberne, Polman, Rutten, Peters,
Driessen, Van Aerts, Korsten, Stewart
ofBovee, Van Straalen.

Eindhoven (opstelling): Van der Sleen,
Alkemade, Teuben, Kraay, Versleeu-
wen, Böckling, Maas, De Leeuw, Cor-
bijn, Vromans, Meijer.

roda-den bosch

Morgen 14.30 uur.
Scheidsrechter: Kok

Sparta (opstelling): De Goey, Luyten,
Wijnberg, Sas, De Nooijer, Sandel,
Schuurhuizen, Vurens, Van der Gijp,
Houtman, Helder.
Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwan, Maessen, Liesdek, Boessen, Mor-
dang, Barmentloo, Renners, Van Hel-
mond, Brusselers, Farrington, Clayton,
Dörenberg, Usia, Vergoossen.

voorbereiding niet hadden gehad,
was het hier misschien al mis ge-

gaan. Deze promotie is voor een
groot deel te danken aan het vele
werk dat we met zijn allen hebben
verzet".
Tegen Bulgarije bleek eens te meer
dat met een deel van het huidige
team geen eer meer te behalen valt.
Toch hjeld Oranje lang uitzicht op
een positieve afloop. Na een gelijk-
opgaande eerste helft (11-10 voor
Nederland), liep men zelfs uit naar
een 17-13 voorsprong. Aan de op-

pervlaktekwam in deze periodewel
al dat de Cantelberg-brigade er niet
in slaagde uitgespeelde aanvallen af
te ronden. De break en een behoor-
lijk functionerende defensie hiel-
den de ploeg nog overeind. Toen
zich bij de Bulgaren echter de
schutters Davidkov en Kolaylakov
met de zaak gingen bemoeien en bo-
vendien de Nederlandse doelman-
nen ook in de malaise gingen delen,
was het snel gebeurd. Via 20-20
werd het in een mum van tijd 26-20.

Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter: Luynge

Roda JC (selectie): Smits, Bolesta, Ver-
hagen, Fraser, Hanssen, Diliberto,
Trost, Senden, Broeders, Van de Luer,
Groenendijk, Van der Waart, Hofman,
Van Loen, Boere, Blattler.
Den Bosch (opstelling): Van Grinsven,
Bults, Van derLinden, Van Eek, Goos-
sens, Gösgens, De Gier, Willems, Van
Duuren, Van de Wiel, Barentze.

Na het verlies van Limburgia in Til-
burg lijkt er nu definitiefeen einde
te komen aan het zestienjarig ver-
blijf van de Brunssummers in de
hoofdklasse. „We kunnen het nu
wel vergeten," aldus de sombere
trainer Mick Vliegen. „Zelf hadden
wij de moed nog niet opgegeven, in
tegenstelling -tot de aanhang. Zo
werden we afgelopen zondag maar
door twee bestuursleden en vier
supporters vergezeld." Limburgia
heeft morgen niet de beschikking
over Muermans en Van Hezik (bei-
den geschorst) en de geblesseerde
Hofland.
EHC zoekt motivatie na de kater
van afgelopen zondag. „Met de in-
stelling van vorige week zullen we
het zelfs tegen een halfVenray niet
redden. We moeten de toeschou-
wers morgen laten zien, dat er weer
een ploeg in het veld staat," aldus
EHC-trainer Rob Krul.
Overige hoofdklasseduels: Wilhelmina'oB-
Meerssen, Baronie-Halsteren, DESK-Vlis-
singen, Geldrop-Longa en TSC-TOP.
In de vierde klasse A heeft Stan-
daard een kleine kans om morgen
de titel binnen te halen, maar dan
moet de ploeg van trainer Hay Wil-
lems bij Hulsberg winnen en dan
verder maar hopen, dat SVME een
punt verspeelt aan hekkesluiter
MVV'O2.

In de hoofdklasse lijkt Sittard de
weg naar herstel te hebben ingesla-
gen. Omdat Sittard slechts twee ver-
liespunten meer heeft dan De Baro-
nie, is er weer hoop om te ontsnap-
pen aan degradatie. „We heben bij
TOP en DESK een prachtig resul-
taat geboekt," aldus Sittard-trainer
Bèr Lejeune. „Dat moet dan weleen
vervolg krijgen. De verwachtingen
voor het duel tegen Limburgia zijn
hoog gespannen." Lejeune mist
Sangers, Pernot, Driessen en Lau-
men wegens blessures.

HEERLEN - Buchten kan morgen
de eerste kampioen in het amateur-
voetbal van Zuid II worden. Daar-
mee herovert de uit de derde klasse
gedegradeerde club na één jaar het
verloren terrein. Een punt op het
veld van Maasbracht is voldoende
om de kampioensvlag te'kunnen
hijsen. Trainer Maan van Neer heeft
er vertrouwen in: „Het klikte dit sei-
zoen geweldig goed, al had dat nie-
mand verwacht. We zijn nog onge-
slagen en dat willen we ook blij-
ven." '

Alfons Arts één duel geschorst

ek in cijfers

GROEP A:
West-Duitsland - Israël 26-14 (13-5)
Noorwegen - België 26-20 (12-9)
Turkije-Griekenland 18-19 (13-8)

Eindstand:
1. Noorwegen 5-10 (129- 90)
2. West-Duitsland 5-8 (106- 74)
3. Israël 5-6 (104-114)
4. België 5-4 (103-100)
5. Griekenland 5-2 ( 85-114)
6. Turkije 5-0 ( 86-121)

GROEP B:
Italië - Portugal 24-28 (14-13)
Luxemburg - Finland 28-34 (10-14)
Nederland - Bulgarije 20-26 (11-10)

Nederland: Josten, Mastenbroek); Van
Olphen (5), Schuurs (5), Groener (2), Vij-
geboom, Jacobs (1), Boomhouwer (1),
Robert Fiege (1), Coenders, Joop Fiege
(5), Berendsen.
Bulgarije: Vasilev, Machkov; Hristov,

Nikolov, Alexandrov (5/2), Davidkov(8),
Kolaylakov (6/2), Atanasov (1), Barovski
(1), Bodourov (4), Marinov (1), Tzveta-
nov.
Scoreverloop: 0-1, 1-1, 1-4, 4-4, 4-7, 9-7,
9-10, 11-10, 12-10, 12-12, 16-12, 17-13, 17-
-19, 19-19, 20-20, 20-26. Scheidsrechters:
Illert/Zier (DDR). Toeschouwers: 200.
Strafworpen: (0)-(5/4). Strafminuten: 8-8
(Bodourov rode kaart).

Eindstand:
1. Finland 5-10 (138-110)
2. Bulgarije 5- 8 (114- 94)
3. Nederland 5- 6 (122-110)
4. Italië 5- 2 ( 94-103)
5. Portugal 5- 2 (104-124)
6. Luxemburg 5- 2 (103-134)

Vandaag:
plaats 11/12: Turkije - Luxemburg
plaats 9/10: Griekenland - Portugal
plaats 7/8: België - Italië
Morgen:
plaats 5/6: Israël - Nederland
plaats 3/4: West-Duitsland - Bulgarije
finale: Noorwegen - Finland
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ZEIST - Alfons Arts van MVV ;s
een duel geschorst naar aanleiding
van zijn zesde gele kaart, die hij op-
liep in het duel tegen RKC. Peter
Larsson en Richard Witschge van
Ajax zijn ook één wedstrijd uitge-
schakeld. Het duo liep het afgelo-
pen weekeinde in het duel met
Feyenoord tegen de derde gele
kaart aan. Hetzelfde geldt voor de
Feyenoorders Pieter Keur en Ton
Lokhoff.

Voor één duel geschorst zijn: Van
Oeveren, Kerstens (beiden RBC),
Fühler (Veendam), Larsson, Witsch-
ge (beiden Ajax), Adam, Hoekman
(beiden FC Den Haag), Scherpen,
Bosch, Van de Wildenberg (allen
Emmen), Keur, Lokhoff (beiden
Feyenoord), Trentelman (De Graaf-
schap), Bouwens, Baas (beiden
Haarlem), Corte (Heracles), Arts
(MW), Jalink (RKC), Verkaik
(SW), Van Loon (Volendam), Van

de Weerd (Wageningen), De Kort,
Stroes (beiden AZ) en Van Dijk (FC
Groningen).

Andere straffen: Crüden (Cam-
buur): één wedstrijd en 100 gulden
boete; Griffith (Heerenveen): vier
wedstrijden en 150 gulden boete;
Voorlopig geschorst: De Leeuw
(Eindhoven) en Van Roon (Haar-
lem).

38 punten. Daarmee wordt in een
vroegtijdig stadium het eindtotaal
van vorig seizoen geëvenaard. De
selectie is volledig fit, geen blessu-
res, geen schorsingen. Toch maakt
trainer Jan Reker pas vandaag de
definitieve opstelling bekend. Dat
houdt verband met militaire be-
slommeringen van René Hofman en
Michel Broeders. De eerste meldt
zich vanmorgen terug van een her-
halingsoefening. Michel Broeders
was afgelopen week op stap met het
militair elftal. Jan Reker wil eerst
zien hoe die twee uit de 'strijd' te-
voorschijn zijn gekomen. „Maar in
principe zullen ze in de basis staan."

Van onze medewerker
HENK HAFMANS

VENLO- De mogelijkheid dat VW
naarstig op zoek moet naar een
trainer voor komend seizoen ligt
voor de hand. Doeke Hulshuizen, de
huidige coach, gaat niet akkoord
met bepaalde punten in het techni-
sche beleid zoals die hem in een
nieuwe verbintenis voor volgend
seizoen zijn voorgelegd. Zo zou.
VW te allen tijde de mogelijkheid
willen openhouden om 'onder be-
paalde omstandigheden iemand
van binnen of buiten de club naast
of boven Hulshuizen te plaatsen.

VVV-trainer accepteert nieuwe aanbieding niet

Ontslagaanvraag
voor Hulshuizen

eredivisie

Vandaag 19.30 uur:
Willem 11-Vitesse
Morgen 14.30uur:
Roda JC-Den Bosch
Den Haag-Feyenoord
Sparta-Fortuna Sittard
Twente-Utrecht
Groningen-Ajax
Volendam-PSV

PSV 28 17 6 5 40 85-31
Ajax 28 16 8 4 40 55-19
RodaJC 28 13 10 5 36 46-30
Vitesse 28 13 8 7 34 44-27
Fortuna Sittard 28 10 13 533 29-22
RKC 28 12 8 8 32 38-33
Twente 28 11 10 7 32 34-35
Groningen 29 9 13 7 31 40-35
Volendam 28 12 7 9 31 38-33
Den Haag 27 10 6 11 26 50-53
Sparta 28 10 5 13 25 39-48
Utrecht 28 8 9 11 25 24-37
Feyenoord 28 6 12 10 24 37-40
IVIW 28 7 10 11 24 34-51
NEC 28 5 12 12 22 29-51
Willem II 28 6 8 14 20 32-42
BW Den Bosch 28 3 13 12 19 20-38
Haarlem 29 3 7 19 12 19-68

eerste divisie

Vandaag 19.30uur:
VW-Eindhoven
Heerenveen-Helmond Sport
Wageningen-GA Eagles
DS'79-Cambuur
Veendam-PEC Zwolle
Morgen 14.30 uur:
Graafschap-Heracles
RBC-NAC
Excelsior-SW
Telstar-AZ

SW 31 23 5 3 51 60-19
NAC 29 14 9 6 37 46-29
VW 31 11 13 7 35 44-34
Heracles 30 13 7 10 33 34-38
Eindhoven 30 11 910 31 51-50
RBC 30 10 11 931 35-35
Veendam 30 11 9 10 31 39-41
Graafschap 30 10 10 10 30 43-39
GA Eagles 30 12 6 12 30 39-40
PEC Zwolle 31 8 14 9 30 29-28
AZ 30 11 7 12 29 43-39
Helm.Sport 30 10 9 11 29 42-44
Wageningen 30 8 12 10 28 37-39
Cambuur 31 8 12 11 28 38-44
Emmen 30 8 11 11 27 42-44
Heerenveen 31 10 7 14 27 36-44
Excelsior 30 6 12 12 24 32-45
Telstar 30 8 8 14 24 43-58
DS'79 30 5 9 16 19 37-60

SW, Heerenveen, NAC, Wageningen
en GA Eagles periodekampioen.
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JANSHiftll #
HAHNRATHSBV
Welke commercieel ingestelde

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER mv
groeit mee met onze groep?

De Janshen-Hahnraths groep is in haar branche
- amusementsartikelen en amusementscenters -
toonaangevend in Europa.
De aktiviteiten van de groep omvatten:

" de exploitatie van de Fair Play Amusementscenters in
Nederland

" een groothandel in amusementsartikelen, zoals
speelautomaten, flippers, biljarts en disco-installaties

" een omvangrijke exploitatie van amusementsartikelen in
Brabantse en Limburgse horecabedrijven v

" de exploitatie van onroerend goed.

De geautomatiseerde administratie van de verschillende
groepsaktiviteitenvormt het boeiende en veelzijdige werkterrein
van onze nieuwe collega. Het brede pakket aan
verantwoordelijkheden en de regelmatige kontakten, met
vertegenwoordigers en andere commerciële medewerkers,
vereisen een gedegen administratieve kennis en het vermogen
commercieel mee te denken.

De verantwoordelijkheden die onder onze nieuwe medewerker
gaan ressorteren zijn:

" de facturering

" de administratieve voorraadverwerking

" de bewaking van de inkoop- en verkoopprijzen

" definanciële administratievan enkele dochterbedrijven en de
verslaglegging hiervan.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat met een aantal
jaren ervaring in de administratie van een groothandel. Uw
ondergrond is op MEAO-niveau, aangevuld met MBA/SPD. Ook
kandidaten die momenteel deze praktijkopleiding volgen,
nodigen wij uit om te solliciteren.

De bedrijfscultuur van Janshen-Hahnraths en de doorlopende
groei van de groepsaktiviteiten vormen een stimulerende
omgeving voor een voorspoedige carrière.

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, en een pasfoto zien wij graag op korte termijn tegemoet. U kunt
_._--"' hem richten aan de directie van Janshen Hahnraths B.V.

---\\--\^ _~ Postbus 3009, 6460 HA Kerkrade

ï' ' ï
Wij vragen op korte termijn meerdere ervaren internationale

chauffeurs m/v
voor trekker met oplegger èn combi

Zonder ervaring onnodig te solliciteren

Gelieve telefonisch afspraak te maken

Internationaal transportbedrijf

PJ. Starmans
De Baan 40, Bocholtz. Tel. 045-444300

I ; ■
stichting gezinszorgbrunssum-hoensbroek en omstreken

■w Als gezinszorginstellingverlenen wij huishoudelijk-verzorgendeen
begeleidende hulpaan gezinnenen alleenstaanden inde gemeenten

■ _^^^ Brunssum, Heerlen-Hoensbroek, Onderbanken en Schinnen.
I I Hierin zijn 400 gezinshelpenden/gezinsverzorgenden onder leiding

van 19 leidinggevendenwerkzaam.

A^AWAy I*l met de opvullingvan huidigeen toekomstige
mmM m^r vacatures zoeken wij met spoed een aantal parttime

Onze gedachten gaan uit naar - wonen binnen het werk-
kandidaten die: gebied van de instelling- beschikken over huishoude- -4 è 5 werkdagen in de

lijke kwaliteiten morgenuren willen werken.

Eveneens vragen w\j:

- uverricht huishoudelijke - u bent in dienstvan het
taken in gezinnen, die om gezin. De Stichting draagt
medische redenen hulp zorg voor arbeidsbemidde-
nodig hebben ling.

Informatie
Voor meer informatie kunt u Sollicitaties dienen binnen
contact opnemen met de heer 14 dagengericht te worden
B. Polak, staffunktionaris aan bovengenoemde staf-

ZorginsteUing voor personeelszaken; tijdens funktionaris.
gezinnenen kantooruren bereikbaar Vermeld duidelijkin uw
alleenstaanden. onder telefoonnummer sollicitatie voor welke functie
Pr. Beatrixlaan la 045-255253, toestel 28. u interesse heeft.
Fbstbus 105 ,
6440 AC Brunssum Sollicitanten, diereeds op deze vacatures gereflecteerdhebben,
Telefoon045-255253 behoeven niet opnieuw te solliciteren.

ttfjmDE LIMBURGSEmmUTPERSONEELSGIDS

Randstad heeft 4^volop werk Jb tj
Medewerker bibliotheek m/V Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,.. ~. . .... ... „. . Heerlen, Akerstraat 26.Voor een ziekenhuis. U bent part-time beschikbaar. U heeft de
bibliotheekacademie afgerond en u bent bekend met een l/olnar/coruonrcter m/w
computer. De opdracht gaat lange tijd duren. Iveiner/serveerster 111/ V
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40, Bent u in hetbezit van een café/restaurant A-diplomaen beschikt
Heerlen, Akerstraat 26. u over enige ervaring, dan kunt u meteen aan de slag. U werkt

zelfstandig maarkunt toch ook in teamverband functioneren. Uw

MeCÜSCh SeCretcireSSe m/V werktijden zijn variabel, liggen echter meestal tussen 12.00-21.00
Voor een bedrijf in Hoensbroek. U bent part-time beschikbaar en "nformatie bij Jos Nota

_
te ,. Q45-45 74 44,heeft ervaring met administratie inde medische sector. U bent Kerkrade

_
Hoofdstraat 35a.

bekend met tekstverwerking WordPerfect 4.2 en u kunt meteen
dictafoon werken. l/r»!/- m /»#Informatie bij Esther Linders, tel. 045-74 00 40, IV.OK 111/ V
Heerlen, Akerstraat 26. U kunt per direct aan de slag in een groot hotel in Heerlen. Het

werk is voor lange tijd.
Commercieel manaQGr m/V Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-71 31 00,

~ . ~ .... .„ " ... .i . ..-,._
_ Heerlen, Akerstraat 26.U heeft een commerciële achtergrond, bijvoorbeeld HEAO CE,

eventueel een opleidingPR. Tot uw taken behoren leidinggeven Ri|»-»#J*»..»*»»L-ör l-»i mc-L->/-m ïrlnUllra Hionct
en het verzorgen van sponsoring en reclame. U kunt zelfstandig IVieaeWerKer nUISnOUueiIJKe UICI ISI

werken en zelf initiatief nemen. U beschikt reeds over enige on r>nthiit"^f»rvirf» m/\J
ervaring en bent lange tijd beschikbaar. Cl' UM"*"J,'iC,V,*"C '' " W

Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38, Voor n 9«>ot hotel in Heerlen. U weet van aanpakkenen het is

Landgraaf, Streeperstraat 30a. voor u geen bezwaaromvroeg opte staan. Hetwerk isvoor lange

Administratief medewerker m/v 'S^t^^T Bladel * °45"7131 °°'U heefteen HAVO- of VWO-opleiding aangevuld meteen MEAO-
diploma. Uw taken bestaan uit het uitwerken van concepten, CaïSSÏèrG m/Vpostverwerken en notuleren van vergaderingen. U bent direct
beschikbaar voor enkele maanden. U heeft een LB°- °f MAVO-opleiding en bent bereid om binnen
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-32 60 38, het bedrijf een opleiding te gaan volgen. Het betreft een functie
Landgraaf, Streeperstraat 30a. voor 32 uur Per week- Vriendelijkheid en motivatie zijn zeer

belangrijk.
Administratief medewerker m/v Eïïïï SKE^StT04"2*M'
U bent in het bezit van een MEAO-diploma Administratieve
richting. De werkzaamheden bestaan uit het inbrengen van Machin@b@di@nde Ül/Vgegevens in een computer, archiveerwerk en controlewerk. Het ,Y,clu "'reucuici iuc ■■■/ v
betreft een full-time functie. u wilt in 4-ploegendienst werken en bent voor lange tijd
Informatie bij Deslrée Aarts, tel. 045-32 60 38, beschikbaar.Werkzaamheden zijn zowel hetbedienen van diverse
Landgraaf, Streeperstraat 30a. machines als het controleren van produkten. U heeft een LTS-

diploma op B-/C-niveau. Het werk kan in Brunssum, maar ook in
Commercieel medewerker m/v **Jfc bij m Tonglet tel . MS

_
2J 4I Mi

U verricht ondersteunende werkzaamheden op een kantoor in Brunssum, Rumpenerstraat 79.
Brunssum. U bent part-time beschikbaar vanaf 7 mei. Werktijden
in overleg. U heeft een afgeronde MBO-opleiding en een Chauffeur ITI/Vtypesnelheid van 150aanslagen per minuut. U werkt graag in de wwwbui
dienstverlening. Vooreen grotebakkerij in deoostelijkemijnstreek. Ubent i.b.v. het
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-27 41 00, chauffeursdiploma en u bent enkele maanden beschikbaar. In de
Brunssum, Rumpenerstraat 79. weekenden bent u vrij.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Chauffeur ITI/V Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Indien vin het bezit bentvan een klein rijbewijs, dankunt u aan Onmf*nkfriChtPn m/v
het werk bij een vleesverwerkend bedrijf. Uwwerk bestaat uit het wrM*"■' re'

afleveren van bestellingen en het verrichten van produktiewerk. U kunt losse diensten werken bij diverse bedrijven in Brunssum.
Leeftijd tot 21 jaar. Zowel in dag-, middag- als in nachtdiensten zijn plaatsingsmoglijk-
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44, heden. Ook indien ualleen in hetweekend beschikbaarbent, kunt
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.' u met ons contact opnemen.

Informatie bij ülian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Medewerker civiele dienst m/v Brunssum RumDenerstraat 79

U kunt aan het werk bij een stichting in Simpelveld. U werkt I iftlTlOntfiUrS m/Vzelfstandig en bent in het bezit van fiets of ander vervoermiddel " " ,w""*"■
zodat uop 2 lokaties kunt werken. Werktijden ma t/m vr 08.30- v°°r deze functie wordt gevraagd: een combinatie van een
1230 uur werktuigbouwkunde-, elektro- en elektronica-opleiding. Ervaring
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40, en/of interesse hierin is gewenst. Overnachten elders in het land
Kerkrade, Hoofdstraat 35a. komt regelmatig voor.

Informatie bij Rene van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Oproepkrachten m/v Heerlen-Akerstraat 26-

Voor diverse bedrijven in de regio Heerlen. Studenten die een of Rcvtvtn on ctaalfoLanaar m/w
meer dagen perweek kunnen werken zijn van harte welkom. De ««TOn- en SiaaiteKenaar m/V
werkzaamheden zijn zowel in dag-, middag- als nachtdienst. U heefteen afgeronde HTS B-opleiding en enige ervaring in deze
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15, branche. De opdracht gaat lange tijd duren.
Heerlen, Akerstraat 26. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,

Heerlen, Akerstraat 26.
Produktiemedewerkers m/v i«^,.«:*««öi ..*».*■»»":**"> rw/w
Voor een bedrijf in Heerlen. Het gaat omwerkzaamheden in een Industrieel VerfSpUlter fTI/V
kunststofverwerkend bedrijf. Het werk is in continudienst. De U heeft enige ervaring met industrie- of autospuiten. U bent
opdracht gaat lange tijd duren. bereid in 2-plóegendienst te werken. De opdracht gaat lange tijd
Informatie bij Marcel Michiels, tel. 045-71 85 15, duren-
Heerlen, Akerstraat 26. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,

Heerlen, Akerstraat 26.

Expeditiemedewerker m/V RoriraHinrKmnnteiir m/v
U bentgeïnteresseerd in een afwisselende produktie-c.q. expedi- Bearaaingsmonieur m/ V
tiefunctie. U heeft een aaneengesloten arbeidsverleden en een Het 9aat ln dezefunctie om het bedraden van industriële schakel-
goede motivatie. Het werk is in 3-ploegendienst. kasten. U heeft een LTS-opleiding, eventueel aangevuld meteen
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15, VEV-diploma. De opdracht gaat lange tijd duren.
Heerlen, Akerstraat 26. Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,

Heerlen, Akerstraat 26.

Vcfr'dfv'ersltinTels^n Heerlen en omgeving Ervaring in de P^OJeCt engïneer (elektro) rtl/V
levensmiddelenbranche is een vereiste. U bent part-time of full- U bent m het bezit van een HTS Elektro-diploma. Het gaat om
time beschikbaar. Leeftijd: 17-25 jaar. grote utiliteitsbouwprojecten in het zuiden van het land.
Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, Meerdere jaren ervaring in deze branche is vereist. U bent bij
Heerlen, Akerstraat 26. voorkeur in het bezit van een auto en u bent bereid op verschil-

lende locaties te werken.
Magazijnmedewerker m/v !KKil"" der Hilst' *''04"18?"'
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft naast ervaring met
magazijnwerk enige ervaring als heftruckchauffeur. U bent per "folffanaar HVA f m/\/
direct full-time beschikbaar. De opdracht gaat lange tijd duren. IWCI 'aa »i. v.Jn.%.. «' »»

Informatie bij Angela Peeters, tel. 045-71 85 15, Voor locaties in Venlo enRoermond zoekenwij tekenaars H.V.A.C.
Heerlen, Akerstraat 26. u bent 'n het bezit van een MTS Wtb-diploma, minimaal

aangevuld met een M.1.T.-opleiding, relevante ervaring met
MRfYor CTw rvf CT m/%/ sanitair- en leidingtekenen strekt tot aanbeveling.
IVIDIS Cl \.U UI v. I 11 1/ V Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Voor een grote overheidsinstelling in Heerlen. U kunt zowel Heerlen, Akerstraat 26.
zelfstadndig als in teamverband werken. Ervaring iseen pre. Het
werk is full-time en voor langetijd.

-\r randstad uitzendbureau
I S I SEP NEDERLAND D.V.

en van de meest vooraanstaande producenten van kunststof
g f IIDA verpakkingsmaterialen in Europa met specialisatie op het gebied vanl V jf| k—W flessen, tanks, containers, speelgoed etc.

Awr Het bedrijf beweegt zich op nagenoeg de gehele verpakkingsmarkt
van cosmetische, farmaceutische en huishoudelijke produkten tot de
voedingssector toe.

Wij zoeken:

een TECHNISCHE INKOPER
- diezorg draagt voor de beheersing van de totale inkoop van technische onderdelen, het inhuren van

diensten etc. In dit proces bent u de contactpersoon, die namens het bedrijf gesprekken en
onderhandelingen voert met leveranciers;

- die meehelpt bij het opzetten, invoeren en beheren van een geautomatiseerd inkoopsysteem;- die door actief mee te denken over problemen zijn steentje bijdraagt aan het inventief en creatief
oplossen daarvan.

Wij bieden:
een interessante, afwisselende werkkring met mogelijkheden tot ontplooiing.
Wij vragen:
een dynamische persoon met een MTS-opleiding WTB of daaraan gelijk te stellen opleiding,- diezelfstandig kan werken,- die technisch inzicht heeft,- die affiniteit met computers heeft,- die de Duitse en Engelse taal beheerst.

Ervaring in een soortgelijke functie is noodzakelijk.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u richten aan SEP Nederland BV, t.a.v. afd.
Personeelszaken, Postbus 1080, 6460 BB Kerkrade.

65056

-m

INGENIEURSBUREAU DR.IR. FRANKORT B.V. -
ontwikkelt en produceert microprocessorbesturingen voor p
machines en apparaten. Momenteel bestaan de volgende
vacatures:

HTS'er computer-/informatietechniek
t.b.v. hard- en software-ontwikkeling, MTS'er elektrotechniek/elektronica
t.b.v. produktie en kwaliteitszorg

LTS'er elektrotechniek
t.b.v. produktie, assemblage, afregelen en testen

Informatie: ing. van Horssen, tel. 045-444672.
Ook afstudeerders kunnen solliciteren.
Sollicitaties, voorzien van een uitgebreid curriculumvitae richten
aan: Ingenieursbureau dr.ir. Frankort 8.V., Broek 12, 6351 AB
BOCHOLTZI . -^

i _^

w i Gemeente Heerlen>U bent de vrouwelijke facility-manager die wij
zoeken als u bij het lezen van deze advertentie
enthousiast wordt en het gevoel krijgt dat
deze functie u op het lijf is geschreven.
Verder ziet u het als een uitdaging om een
"nieuw" opgerichte afdeling bestaansrecht
te geven. Dit betekent dat uw werkwijze
marketing gericht moet zijn en aansluit bij de
visie "dat je beter een markt kunt hebben dan
een fabriek".
De dienst Interne Zaken telt momenteel nog
een vijftal afdelingen en heeft als strategische
doelstelling: interne dienstverlening ter
ondersteuning van het primaire ambtelijk en
bestuurlijk proces.

jljjfc». Rekening houdend met deze strategische
doelstelling en de aanwezige bezetting is ge-
i||en voor een ontwikkelingsmodel naar een

«e structuur. De structuur zal uiteindelijk
bestaan uit een tweetal afdelingen, te wetendelHl en de afdeling

Voor deze laatste afdeling zoeken wij een

afdelingshoofd/
facility-manager (v)
voor 38 uur per week. 111 lm

mb Uw taken: lil
Uw hoofdtaak is de optimalisering van de werk-
plek als produktiemiddel, door integrale aanpak
van huisvesting, voorzieningen, inrichting,
huishouding en inkoop.
U brengt een samenhangend beleid tot stand
voor huisvesting en huishouding, aanschaf en
materieel -inclusief installaties, voorzieningen,
machines en meubilair- waarin een optimum
wordt gevonden tussen ergonomische,
technische en bedrijfseconomische afwegingen.
U bereidt bouwprojecten (aan- en verbouw) voor
en begeleidt deze in de ontwerp- en bouwfase. *U ontwikkelt programma's voor technische en
bedrijfsmatige exploitatie van dienstgebouwen.
U ontwikkelt een beveiligingsbeleid gericht op
personen, gebouwen, ruimten en systemen.
U bent verantwoordelijk voor planmatige interne
dienstverlening ten aanzien van bode, receptie,

' telefonie, zalenbeheer en vergaderfaciliteiten.. U bentj/erantwoordelijk voor budget-begroting
,en -6e>É|||ijg, jaarrekening en -verslag, als-
mede managementrapportages.
U bent nW' |||voordelijk voor de ontwikke-
ling van||b "|lllÉl?r'n 9 en systeembe-

U geeft lljpng aan de | -j||||jiyerse pro-

U vertegeim/oordigt dif |_^
diverse overleg- en onderhandelingssituaties.
U coördineert de be,eic^^^pring en be\|
afspraken, Voortgang QïWÊÊÊÊkëti.. JHBP^

■_■ Uw bagage: 4!flieen vakgerichte opleiding op HBO-niveaii"
voorbeeld THW; r jÊÊÊÊ
ervaring in een leidingÉÉj de functie, waarbij■ ude medewerkers vanli «rondhoudi:( het belangrijkste kapitel ajiouwt;

' een flexibele en creatie Jiervan weji
goede contactu^^^^^P ||pen-
Nadere informatlj Bnctie kan iiverkregen bij de rM Ide dienstJMZaken, de heer GJp

_■ Het salaris:
De salariëring van deze functie bedraagt, af-
hankelijk van leeftijd^^^^p jpPeTvaring,
maximaal ’ 5.442,--l| |jfilir!riaand (c.g.
salarisschaal 10). wpr^
Overige informatie:
De gemeente Heerlen heeft uitstekende voor-
zieningen voor kinderopvang.
Een medisch en eventueel een psychologisch
onderzoek zullen deel uitmaken van de selectie-
procedure.
In het kader van flexibilisering van de arbeid
worden medewerkers benoemd in algemene
dienst bij de gemeente Heerlen.

Sollicitatieskunnen binnen 10 dagen onder
vermelding van nr. 327, zowel op brief als
enveloppe, worden gezonden aan de directeur
van de dienst Interne Zaken, Postbus 1,
6400 AA Heerlen.



Oostenrijk schaatst Nederland van het ijs in 'trainingspartijtje'

Oranje zwakke sparringpartner
Belangstelling

voor Walenciak
LYON - Guido Walenciak, eenvan de doelmannen van het na-tionale ijshockeyteam, staat inac belangstelling bij vijf Neder-landse eerste divisieclubs. Devoor Spitman Nijmegen uitko-mende Elslonaar wil in dit sta-dium 'liever nog geen namennoemen', maar ontkent niet, datömoke Eaters tot de interessen-ten behoort. „Als Smoke EatersDIJ mij aanklopt, ga ik een ge-|Prek niet uit de weg," aldus Wa-
h 7» ' die zi Jn carrière ooit bijac Geleense club begon.

LYON - Het Nederlandse ijs-
hockeyteam heeft de zoveelste
pijnlijke afstraffing op zak. De
tegenstander, die gisteravond
Oranje van het ijs mocht spe-
len heette Oostenrijk en deed
dat met de cijfers 0-8 (tussen-
standen: 0-2; 0-3; 0-3). Doel-
man Guido Walenciak, wilde
niet veel kwijt na afloop van
het verloren duel. „Er ont-
breekt emotie in het hele team.
Het is net een steenpuist die
niet rijpt. Er mankeert iets
maar ik weet niet wat het pre-
cies is. We kunnen duidelijk
veel beter".

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Vastgevroren
aan Oranje

h2C0N 7„A1Jarenlang is Kerkra-«enaar Math Hautvast is als ma-teriaalverzorger nauw betrokken
iicva

, °Ptreden van het Oranje-'JShockeyteam. De wedstrijd Ne-
«eriand-Oostenrijk was de zes-"pte interland, waarin hij als zo-
nnig ln touw was. Hautvast is°ezig aan zijn vierde WK. Het

~^st? was in Eindhoven. Daarnavolgden Australië, Italiëen thansdus Frankrijk

Bondscoach Larry van Wieren was
nog duidelijker in zijn commentaar:
„Je voelt het al aankomen; in de
kleedkamer merk je al dat het mis
gaat. Het kan niet erger dan van-
daag. Uit deze wedstrijd trek ik
geen conclusies. Hoe ik de lijnen
voor morgen samenstel weet ik nog
niet. Alleen hoop ik dat hetgeen wat
vandaag gebeurde, zich niet zal her-
halen. De wedstrijd tegen Japan is
een finale. Anders dan de duelsdeze
week. Winnen wij, dan zitten we in
de B-poule, zo ligt dus de situatie".

Knoors en
Lemmens
op dreef

DONGEN - Tijdens de derde en;
vierde ronde van het NK libre heeft
Meerssenaar Roland Lemmens an-
dermaal de volle winst voor zich
kunnen opeisen. Eerst werd Klok.
met 2-1 verslagen. Vervolgens was|
het de beurt aan Ter Braak (2-0). In-
de andere poule zette Raymond',
Knoors zijn ongeslagen serie voort;
met een overwinning op Van Beek. I
Stand poule A: 1.Lemmens 6 (7-3), 2. Klijn 6»
(6-3), 3. Koorevaar 4 (5-4), 4. Klok 4 (5-5), 5.'
Uytdewilligen 4 (4-5), 6. Ter Braak 0 (1-8).
Poule B: 1. Knoors 8 (8-1), 2. Veer, Van>
Beek, Tilleman en Boer allen 4 (5-5).

GTR/NIP start
volgende week

Van onze tennismedewerker
ROERMOND - De competitiewed-
strijd van GTR/NIP die morgen op"
het programma stond op het tennis-
park Hattem. in Roermond, is uitge-J
steld. Door het overlijden van de;
moeder van een van de teamleden!
heeft de tennisbond op verzoek van;
de vereniging de wedstrijd tegenl
Zandvoort een week verschoven!
naar Tweede Paasdag. Hiermee is
de start voor de combinatieploeg»
een week uitgesteld.

Voor het Maastrichtse Ready enj
SLTC II heeft ook een wijziging
plaatsgevonden wat de competitie-!
indeling betreft. In de poule zeven'
van de tweede klasse spelen nog!
maar zeven teams. Landelijk com-J
petitie-leider Coert Beek: „Aeolus-
Oledo heeft zich door gebrek aan!
spelers teruggetrokken in plaats;
van te spelen en te degraderen.!
Hierdoor moeten zij in de zevende'
klasse weer beginnen". Voor Ready
en SLTC II houdt dit in dat er in hun!
afdeling slechts een degradant zal;
zijn. Ready hoeft bovendien slechts!
twee van de zes wedstrijden uit te)
spelen terwijl SLTC II maar twee
keer op het eigen park uitkomt.

Overige wedstrijden:
SLTC^Metselaars 2, Ready-Victoria 2, Kim-
bria-CCTV, SLTC 3-Zutphen 2,H01y-SLTC;
2, Leimonias 4-Van Home, Frisselstein-,
Brunssum.

Natasja Kivit
in damesteam

&Jk *,? ~ Het Nederlands dames-«ndbalteam kent slechts een Lim-
burgse vertegenwoordigster. Alleen
EaatJa Kivit van Herschi Yen L
W oet de groep van bondscoach
dB 4.

Bouwer mcc naar het vierlan-
anrio?rnooi' van 13 tot en met 15
int ,ln Valencia. Zij zal daar haar'«erland-debuut maken. Carla
he^jens, ploegmaat van Kivit,
zü h moeten afzeggen voor de trip,

V had haar vakantie al geboekt.
Sol r aÏSJ de selectie ziet er als volgt uit:
VPuAHV/Swift),Robben, Kerssens, Van de
(beiri (allen SEW)- De Veer' Van lersel
den if.? Aalsmeer), Thorsen, Wouters (bei-
hat! « V' De Kok (Quintus), Geitz (Vifere-
sen Tx??1' Dekeüng (ATV Basel, Zwi), Kos-
ÜVG)i ' Van Velzen- D"lfer (beiden

Be^^^d sPeelt vrijdag 13 april te-
Sna DR' zaterdag 14 apriftegen
panje en zondag 15 april tegenustenrijk.

Bergsteyn in
Ardeense rally

'kerbuyk 1.19, 22. Van der Poel 1.20, 25.
Winnen 1.33,34. Van Aert 5.18, 70. Den
Bakker 27.37, 97. Arntz 49.13, 101. Her-
mans 1.10.29, 110. Veenstra 1.10.55.

" Ronald Berteling (links) en Michael Louwers hebben hun handen vol aan Friedrich Ganster (midden).

V en L treft
Quintus thuis

Van onze sportredactie

W>h?E,N ~ln de eredivisie zaal-«ndbal bij de dames krijgt koplo-
/Oni?»erschi/V en L Van de Voort-vuintus op bezoek. De Kwintsheul-
dpr,tmes staan op een gedeelde zes-
len ln de competitie. De pupil-
Pi'/,? 11 de Geleense oefenmeester
sla kunnen morgen hun slag
ttWÓ AWant de achtervolgendee^ü Aalsmeer en PSV, spelen te-
en naar-De afstand tussen V en L
slJTvf» 1133816 concurrentes bedraagt
rWÏÏ8 een punt Het duel begintut* 14.45 uur in Glanerbrook.
Üekkesluiter Holbox/Swift moet in
hni? ut tegen Noorlander/Fore-'°"e aantreden. De middenmoter
"" Voorhout zal deRoermondse de-gradatiekandidaat ongetwijfeld«ets cadeau doen. De competitieS»J de heren ligt in verband met hetT^Uropees kwalificatietoernooi inonland stil.

bffi* d'visie dames zondag: Auto Cau-wiason-Animo (14.55 uur, Valkenburg),evo HC-Delmach/Caesar (15.00 uur Pan-'ungen).

Antwerp-speler gedrogeerd
Voetbalfeest na Spaanse bekerfinale eist twee doden

Jos Lansink
weigert

men krijgt op knullige wijze ver-
knoeid werden. Het uitgangspunt,
handhaven, is nog lang niet bereikt.
Tegen de Japanners zal Nederland
toch heel anders voor de dag moe-
ten komen, om te voorkomen dat
het volgende WK weer in deC-poule
afgewerkt moet worden.

Het WK-duel leek meer op een door-
deweekse partij trainingsijshockey
dan een interland. Een van de sup-
porters merkte op: „Ik voel mij be-
stolen door dit team. Ik moest bij de
politie aangifte kunnen doen van
diefstal. Hetgeen Nederland mij
biedt voor mijn gespaarde centen is
niet te filmen". Nederland legde een
slaapverwekkende vertoningop het
ijs. Geen enkelemotivatie was er bij
de Oranje-hemden te bespeuren.
Geen spirit, inzet en karakter. Spe-
lers die het team zouden moeten
dragen, zoals Ron Berteling, Henk
Hille en Tony Collard lieten het af-
weten.

Bestolen

Lusteloos
Hoewel Collard nog een van de be
tere spelers was, verdween hij her-
haaldelijk door zijn opmerkingen
aan het adres van de scheidsrechter
in de strafbank. Lusteloos, met de
gedachte bij het beslissend duel te-
gen Japan, werd er rond geschaatst,
waarbij de handen vol kansen die

Nederland - Oostenrijk 0-8 (0-2 0-3 0-3). 6Haberl 0-1, 10. Gerhard Pusnik 0-2, 22. Le-
bier 0-3, 23. Fussi 0-4, 37. Lebier 0-5, 47. Le-
bier 0-6, 50. Koren 0-7, 54. Cijan 0-8. Strafmi-
nuten Nederland: 10, Oostenrijk: 6.
Stand: 1. Italië 5-9, 2. Zwitserland 5-8, 3.
Frankrijk 5-8, 4. Oostenrijk 6-8, 5. Polen 5-5,
6. DDR 5-4, 7. Japan 5-0, 8. Nederland 6-0.

Het is het tweede positieve geval,
dat de UEFA kan melden, sinds
in 1980 een begin werd gemaakt
met de dopingcontrole bij de
Europese bekertoernooien. In
1988 werd de Italiaan Silvio Fon-
tolan van Hellas Verona betrapt
en voor een jaar geschorst. De
strafmaat voor Schrooten is nog
niet vastgesteld.

Jesus en José Antonio Lago Ka-
mos, beiden 20 jaar.Bij festivitei-
ten in Barcelona, ter viering van
de overwinning, vielen bij bot-
singen tussen supporters en de
politie achttien gewonden. Acht
mensen werden gearresteerd.

De politievan Palma de Mallorca
maakte bekend, met betrekking
tot de dood van beide fans van
Barcelona twee arrestaties te
hebben verricht. Het ging om
een 34-jarige fan van Real Ma-
drid en zijn 28-jarige Engelse
vriendin. Op de auto van de man
werd bloed aangetroffen.

" BARCELONA - Bij een vecht-
parij na de Spaanse bekerfinale
tussen Barcelona en Real Madrid
hebben twee mensen de dood ge-
vonden. Het ging om de broers

BERN -De Belg Patrick Schroo-
ten, middenvelder van FC Ant-
werp, is op 20 maart bij de kwart-
finale van het ÜEFA-bekertoer-
nooi tegen I.FC Köln betrapt op
het gebruik van verboden stimu-
lerende middelen. Gisteren
maakte de UEFA bekend, dat
ook de contra-expertise positief
is uitgevallen. In de urinestaal
van Schrooten werden sporen
aangetroffen van het stimuleren-
de preparaat efedrine. De ploeg-
genoot van Frans van Rooy ver-
klaarde dat hij voor aanvang van
de wedstrijd neusdruppeljes had
gekregen van clubarts Frank
Janssens.

Terrie Cain
succesvol

DEN HAAG - Nederland zal vol>»
gende week in de finale om de we-
reldbeker voor springruiters alleen
vertegenwoordigd zijn door Jan
Tops. Jos Lansink en Piet Rayma-
kers, die zich door een plaats bij de
eerste negentien ruiters van het
Europese circuit eveneens voor de
eindstrijd hadden geplaatst, hebben
zich teruggetrokken.

Dat Raymakers zijn nog jonge
paard Olympic Zamira ZB niet aan
dezware parkoersen van Dortmund
zou wagen stond al vast tijdens In-
door Brabant. Toen kondigde de
Brabander, die afgelopen zaterdag
de laatsteEuropese wedstrijd in Gö-
teborg fraai won, zijn voornemen al
aan.
Lansink stelde zijn beslissing in
overleg met broodheer en bonds-
coach Hans Hom nog even uit tot
dezeweek. De nummer drie van het
laatste Europese kampioenschap in
Rotterdam heeft zich nu terugge-
trokken om zich, net als Rayma-
kers, volledig te kunnen richten op
de wereldtitelstrijd van deze zomer
in Stockholm.

Noor en De Groot naar EK-tafeltennis
WEERT - Patricia de Groot en Emily Noor, beiden lid van Megacles
Weert, komen volgende week in actie tijdens de Europese tafeltenniskam-
pioenschappen in Göteborg. De Nederlandse ploeg wordt gecompleteerd
door Bettine Vriesekoop, Gerdie Keen en Miriam Kloppenburg. Morgen
tot en met woensdag vindt het landentoernooi plaats. Daarna wordt het
individuele toernooi verspeeld.

Wolder
MAASTRICHT - In het Maastricht-
se stadsdeel Wolder staat morgen,
zondag, de Limburgse Bedevaarts-
ronde op het programma. Het wordt
voor de deelnemers een lange dag.
Om kwart over acht is verzamelen
op het kerkplein, waarna om half
negen de eucharistieviering begint
met aansluitend zegening van de
fietsen. Een koffietafel in het ge-
meenschapshuis gaat het wedstrijd-
programma vooraf. In totaal komen
in de diverse criteria, op het par-
cours van 3/2 kilometer, een paar
honderd renners in actie: 10.45 uur
jeugdlicentiehouders; 11.30 uur lief-
hebbers en veteranen 50 km; 11.31
uur nieuwelingen 40 km; 13.15 uur
junioren 60 km; 15.00 uur amateurs
90 km.

Amateur Dekker
klopt Saronni

BERGAMASCA - De Nederlandse
topamateur Eric Dekker, deeluit-
makend van de nationale selectie,
heeft gisteren bij een Italiaanse
etappekoers, die open staat voor be-
roeps en liefhebbers, de eerste rit
over 148 kilometer van Settimana
naar Bergamasca gewonnen. Dek-
ker maakte deel uit van een kop-
groep van 25 man. In de spurt ver-
sloeg de Nederlander de Italianen
Bottaro en Baldato. Vlak achter dit
Italiaanse duo passeerde Danny Ne-
lissen de streep als vierde. Het pelo-
ton, met Saronni en Piasecki in het

midden, ging vijf seconden later
over de streep.

" WASMUEL - De Italiaan Massi-
'miliano Sciandri heeft de Grand
Prix Pino Cerami (203 km) in de
Belgische plaats Wasmuel gewon-
nen. Derenner uit de ploegvan Gui-
do Bontempi was de snelste sprin-
ter in een kopgroepje, dat de slappe
koers nog enig gezicht gaf. Sciandri
versloeg in de spurt de Rus Andrej
Tsjmill en de Deen Sören Lilholt.
Lilholt leek 25 kilometer voor het
einde nog in verslagen positie, maar

besloot toch de sprong naar het
front te wagen. In de laatste twee ki-
lometer kreeg zijn knappe solo be-
kroning met de aansluiting. Die
prestatie was tevens het hoogtepunt
van de wedstrijd, zeker .toen de
Deen direct weer demarreerde. Die
poging mislukte door toedoen van
Sciandri, die ook beter was in de
lange eindsprint. Beste Nederlan-
der was Jan Siemons. De Braban-
der ging als tiende over de streep.

SCHAESBERG - De jockey Terrie
Cain drukte gisteravond nadrukke-
lijk zijn stempel op de koersen die
werden verlopen op de draf- en ren-
baan in Schaesberg. Hij wist de bei-
de volbloedkoersen op zijn naam te
schrijven. In de eerste ren was
Whippoorwill te sterk voor zijn twee
tegenstanders. De tweede ren leek
een duel te gaan worden tussen
Blue Fire Lady en Oxymoron, maar
eerstgenoemde ontdeed zich al
ruim voor de start van haar jockey
en was daarna kansloos. Met Oxy-
moron voltooide Terrie Cain vervol-
gens de doublé.

Uitslagen:
Ardennen-Prijs: 1. Darby Speed (F. Su-
rinckx) km.tijd 1.24.0; 2. Ellis Enzelens; 3.
Dirano M. Winn. 38,30; pi. 4,00, 1,70;koppel
25,40; trio 289,30.
Brunel-Prijs: 1.Whippoorwill CT. Cain) tot-
.tijd 1.48.7; 2. Shera; 3. One for the Pot. Niet
gestart: Sinaia en Sunrise. Winn. 1,50; pi.
1,00, 1,00;koppel 1,00; trio 2,20.
Alpen-Prijs: 1. Edino (F. Stalman) km.tijd
1.22.1; 2. Emado; 3. Early Six. Niet gestart:
Edelweis Boszorg en Danais. Winn. 4,60; pi.
2.00, 4,60; koppel 27,50; trio 167,60.
Atlas-Prijs: 1. Queen of Crown (B. Svens-
son) km.tijd 1.22.1; 2. Chianty Way; 3. Duke
Hanover; 4. Diana d'Almere. Niet gestart:
Donal du Lombart en Desmona C. Winn.
1,50; pi. 1,40, 2,30, 2,50; koppel 10,90; trio
262,70; kwartet 702,90.
Percival-Prijs: 1. Oxymoron (T. Cain) tot-
tijd 2.06.8; 2. Dschuna; 3. MajorTorn. Winn.
3,00; pi. 1,60, 1,70;koppel 7,20; trio 58,00.
Balkan-Prijs: 1.Duke's Diamond (J. van de
Pijl) km.tijd 1.22.4; 2. Delgadotranss; 3. Cas-
sariova. Niet gestart: Baron en Chairman.
Winn. 5,50; pi. 1,00, 1,00, 1,00; koppel 2,4Q;
trio 80,60.
Jura-Prijs: 1. Charlotte Hanover (H. Grift)
km.tijd 1.18.2; 2. Chokey Treen; 3. Zanara; 4.
Cann de Blommerd. Winn. 3,30; pi. 1,60,
1,20, 5,00; koppel 4,40; trio 117,20; kwartet
1225,50.
Pyreneeën-Prijs: 1. Zingana du Bois (F.
Stalman) km.tijd 1.19.8; 2. Brigitte; 3. Abba-
do R. Winn. 11,50; pi. 2,10, 1,80;koppel 9,40;
kwartel 191,50; W-5 551,50 (1-4-5-9-9).
De totalisatoromzet bedroeg f 103.584,-

10. Meulders 1 1/2, 11. Kuijf 1/2 en 1 afg
(uit 3), 12. Koch 1/2, 13. Stull 0 (uit 3).

Tietz nieuwe
turntrainer

o*s?, EN TERBLIJT - Met eenManta GSI mikt de Limburgse
s4uipe Maurice Bergsteyn - René
a-wefts heden zaterdag op een voor-
C de rol in de Rally Hautes
tien jS' een wedstrijd in de Arden-
j,"- die meetelt voor het Belgisch
(je 10naal kampioenschap. De Ar-
sterUSe rally heeft een kwalitatief
dep, deelnemersveld. Als eerste
Jalhmer vertrekt, om 10.00 uur in
Vor Jean-Pierre Vandewauwer,
nu l£ seizoen ontslagen bij Ford en,«rijdend met een MazdaRX-7. Be-
rt^ ljk kandidaat voor de zege is
£v ,-een Jan Mortensen met eenc^a Sierra Cosworth. Ook Guy
f-" ISoul. met een Mitsubishi Galant
Berr'*behoort tot de favorieten.
nunT yn en Smeets hebben start-
tig."J^er veertig. Er zijn eenentwin-
(jL,Klassementsproeven. De eersteeinemer finisht om 20.00 uur.

GOLF
Augusta, Masters, mannen, eerste dag:
1.Donald (VS) 64 slagen (8 onder par), 2.
Huston (VS) 66, 3. Jacobsen (VS) 67, 4.
Britton (VS) 68, 5. Archer (VS), Floyd
(VSt), Strange (VS), Mize (VS), Langer
(BRD), Glasson (VS), Ozaki (Jap) 70, 12.
onder meer Faldo (GB) 71.

TENNIS
Orlando, Mannen, 500.000 gulden:
Tweede ronde: Rive (VS) - Nido (PRi)
3-6 7-5 6-4, Hombrecher (BRD) - Krick-
stein (VS/2) walk over door dijbeenbles-
sure Krickstein, Gilbert (VS) - Brown
(VS) 6-2 6-1.

Ronde van de Vaucluse, derde etappe,
eerste gedeelte Apt-Apt (74 km): 1. An-
dersen 2.03.34, 2. Philipot, 3. LeClerc op
0.02, 4. Verdonck 0.19, 5. Kankowski
0.56.Tweede gedeelte, md. tijdrit 25km:
1. Bruyneel 36.58 (40,561 km/uur), 2. Ida-
nov 0.06, 3. Ekimov 0.09. Klassement: 1.
Kvalsvoll 11.27.30, 2. Bourgouignon
0.14, 3. Leblanc 0.40, 4. Bruyneel 1.44,5.
Philipot 2.46.

Grand Prix Pino Cerami, 203 km.' 1
Sciandri 5.23.00, 2. Tsjmill, 3. Lilholt, 4
Muller, 5. De Vos, 6. Gayant(Fra), 7. Go
vaerts allen z.t., 8. Verschueren op 0.23
9. Bogaert 0.38, 10. Siemons z.t., 12. Pi
rard op 3.36, 21. Ad Wijnands, 22. Var
Loenhout, 29. Rozendal.

Valencia. El Bosque Open, na tweede
ronde: 1. Singh (Fij) 135 (66+69), 2. Car-
rigill (GBr) 136 (67+69), 3. Torrance
(GBr) 137 (69+68), 4. Marchbank (GBr),
Mouland (GBr) en Martin (Spa) allen
138, 7. Boxall (GBr), McWhinney (Aus),
Aparacio (Spa), Williams (GBr), Grant
(GBr) en Chapman (GBr) allen 139, 13.
o.a. Bos (Ned) 140 (69+71). Bergamasca, Italiaanse etappekoers,

eerste etappe, van Settimana naar Berg-
amasca: 1. Dekker 148km in 3 uuren 20
minuten, 2. Bottaro, 3. Baldato, klasse-
ringen overige Nederlanders: 4. Nelis-
sen, 29. Nederlof op 0.05, 30. Van Vee-
nendaal, 80. Kokkeltoren allen zelfde
tijd als Nederlof.

SCHAKEN
Lyon, Zonetoernooi mannen: Vierde
ronde: Koch (Fra) - Van der Sterren
(Ned) 0-1, Seret (Fra) - Miralles (Fra) 1/2-
1/2, Lautier (Fra) - Winants (Bel) 1-0,
Meulders (Bel) - Renet (Fra) 1/2-1/2, Pi-
ket (Ned) - Stull (Lux) 1-0, Kuijf (Ned) -
Brenninkmeijer (Ned) afg, Van der Wiel
(Ned) was vrij. Stand na vier ronden: 1.
Lautier 3 1/2 punten, 2. Van der Wiel 2
1/2 (uit 3), 3. Renet, Miralles 2 1/2, 5.
Brenninkmeijer 2 en 1 afg. (uit 3), 6. Pi-
ket, Seret, Van der Sterren en Winants 2,

Slagharen. Internationaal toernooi
mannen: Nederland - Tsjechoslowakije
3-1 (9-15 15-13 15-4 15-7), Nederland -Cuba 0-3 (14-16 9-15 11-15). Vrouwen:
Nederland - China 0-3 (11-15 1-15 14-16),
Cuba - DDR 3-0 (15-3 15-9 15-3).

VOLLEYBAL

Ronde van Baskenland, le gedeelte
vijfde etappe, Salvatiera-Legazpia (120
km): 1. Indurain 2.51.18, 2. Udo Bölts op
0.02, 3. Lejarreta, 4. Gölz, 5.Roche, 6. Al-
cala, 14. Cordes 16. Adri van der Poel
0.06, 18. Breukink, 23. Winnen 0.23, 24.
Suykerbuyk, 47. Van Aert 1.16, 81.
Veenstra 15.06, 85. Den Bakker, 103.
Arntz, 115. en laatste Hermans z.t. Opge-
geven: Jac van der Poel en Nijboer.
Tweede gedeelte, afsluitende md. klim-
tijdrit (7,5 km): 1. Walton (Can) 10.28, 2.
Gorospe 0.01, 3. Indurain 0.02, 4. Breu-
kink 0.05, 5. Gölz 0.06, 9. Cordes 0.20, 18.
Suykerbuyk 0.31, 24. Van Aert 0.36, 52.
Winnen 0.55, 61. Adri van derPoel 1.02,
78. Den Bakker 1.23, 84. Arntz 1.34, 105.
Hermans 2.20, 110. Veenstra 2.47. Eind-
klassement: 1. Gorospe 21.01.29, 2. Gölz
0.20, 3. Indurain 0.22, 4. Gaston 0.33, 5.
Cordes 0.34, 10. Breukink 0.49, 21. Suy-

WIELRENNEN

Bi?r. Van onze sPortredactieRej^BERGEN - De Oostduitser
k einhard Tietz is door deKoninklij-
tot r,V.e^erlandse Gymnastiekbond
seW?-?coach van de dames-turn-. ecue benoemd. Tietz studeerde
schniei-pzig, af aan de 'Sporthoch-
karm-, en had zowel bij de wereld-Oo?m °!nschapPen in '87 en '89 de
hoeH«uS? damesploeg onder zijnoff- Het DDR-turnteam behaalde
Ow Zljn ieiding brons bij deJarSsc»he

u
Spelen in Seoel. De 41-

-m*** ~ heeft een contract tot en
HH, , WK in 1991 in Indianapolis.
Op

J volgt de Sovjetrus Boris Orlov

(ADVERTENTIE)

ALSU
VOOR

DE KAAS

Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

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

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

(30 of 50 cl) een gratis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

Dus., drink smakelijk!

OUKNEft
LIMBURGS BIER
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.VAKANTIE.& 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 V3»X

fc£>\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 /VA Alkmaar
|_g 072-19631ft/196206__

*

Vanaf: I
f PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159,-ff LONDEN 4 dg. ’ 449,-fff WEST- EN OOST BERLIJN 3-4 dg. ’ 299,-ff
I KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399,-1
■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-ff
ff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989,-1
ff TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-fff VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499.-ffI BLOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. ’1079.1ff NICE-MONACO 7-10dg ’ 599,-ff
I LUGANO MEERVAN LUGANO 7 dg. ’ 749, ffI LOURDES*een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699,-ff

ff OOSTENRIJK ZELL AM SEE^ Bdg ’ 799.- fff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.- ffff DOLOMIETEN ITALIÊ-MERANO Bdg ’ 799.- ffff PRAAG EN BUDAPEST 10dg ’1275,-!
■ NORMANDIE LOIRE sdg ’ 499,- ff
ffSAUERLAND ARNSBERG 5 dg. ’ 499.-fff OBER-HARZ GOStAR 5 dg. f499-

JELZAS-COLMAR 4 dg. ’ 395,-^^SSSB

H STICHTING VW TEXEL PROMOTIE
POSTBUS 3.1790 AA DEN BURG. 02220-14741

fIV - j^Ê LWmmW ÊÊ
kw Aor H At kw

VIJFSTERREN VAKANTIEPLEZIER
Plak deze advertentie op een briefkaart en

doe 'm op de bus. Wij sturen u de
Vakantiereisgids dan GRATIS toe^

RDPI4
JktkJwutegweigubCcuuL. Oókmetotv*!

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

PRIVÉ EILAND TEXEL
Huur op de mooiste plekjes van TEXEL uw droomhuis,
vakantiebungalow of appartement. Lente, zomer, herfst en
winter: Texel is nu met Trop. Zwemparadijs het hele jaar
door een aantrekkelijk en kompleet vakantie-eiland. Inl.:
Fa. DE WIT BSSI KOBEKO fS3\ DE MUY B.V.
02220-17398 | NJ 02220-17746 |fift| 02220-11433

DE KOOG-TEXEL voor uw vakantie, weekend of midweek.
Dicht bij bos, zee en duinen. Hotel-app.: De Zwaluw,
02220-17329.

1 ■ ■■ >mmW^.^.4mZT■TZ.■mm9llmVli.wl"UMly»t^ml■ytM.^

TERSCHELLING
'Hotel Thalassa' centraal op het eiland met faciliteiten als: verw.

zwemb., sauna, zonnebank, zonneterras, biedt u arr. v.a. / 135,- mcl.
ontbijt buffet, lunchpakket, diners en fiets. Prosp. opaanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-6850.
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
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 C. R. Bornholm, alle kmrs. v.v. eigen
terras en d.t. of b.d.t. ontbijt v.a. 45 p.d. Inl.: 05620-2266.

WA-61R
APART-O-TEL KAAP-OOST. Paasvakantie op Vlieland,
2-pers. app. ’ 555.- p.wk., 4-pers. app. / 700.-, 6-pers.
app. / 730.- p.week. Info/kl.folder, tel. (05621) 1370.! WA6IR
AMELAND/TERSCHELLING, t.h. div. sta-carav., 2 slp.-
kmrs., gaskachel, str. water, wc en elektra, voor- en na-
seizoen halve prijs. (05180) 1206 (n.o. zond.).

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.. Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

I KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.
tekp. + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058.

FR-61R
FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
het huren v. een bung. v. 23-3/14-5,8-6/6-7,17-8/29-10,
'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m.
dekzeil, ook ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag

' folder. Sjerp deVries, Terherne, 05668-265. FR-61R
'De Wolverlei' Bakkeveen/Wijnjewoude 6-8 p. 4* bung's <v.v. cv en open haard. Nog enkele mogelijkh. v. Pasen,
pinksteren en zomervak. Vr. gratis broch. Tel. (050)
260600 tst. 12,(05908) 18748of (05169) 1301.

4/6 pers. APPARTEMENTEN compl. ing. met kl.-tv. In
uniek gel. boerderij te Gaastmeer. Direct a.h. water. Incl.
gebr. tennisbaan, speelweide, kano's, roeiboten etc. v.a.

’ 650.- p.w. Inl. 05150-16000, na 20.00 u. 05154-9425.
Fr-61R

CAMPING HET GOUDMEER, Oosterwolde. A.d. rand
v.h. 'Fochtelooërveen'. Gratis verv. stacar. 3 WK.KAM-
PEREN = 2 WK. BETALEN. Caravans t.h. Kant.,
snackb., zwem-, roei- en visvijver. Tel.: 05160-88281.

FR-61 R

Pension "Villa-Nova" gel. in bosr. omg. Prima uitgangs-
punt voor wandelaars en fietsers. Goede keuken, grote

| tuin, terras, ruime parkeergel., lift aanwezig, kamers m/z
douche/toilet. Voll. verzorgd v.a. / 43,50 p.p.p.d. Fam.
Krans, Dorpsstraat 38, 8437 PB Zorgvlied, Dr. Tel.
05212-7212 b.g.g. 7471. Dr-61R
CAMP. DE TIEN HEUGTEN een gezell. camp. gelegen
tussen duizenden ha bossen met vele wandel- en fiets-
paden. Onze paasakt. zijn eieren schilderen, paasvuur
met muziek, paaseieren zoeken, nachtspeurtocht etc.
Westerdorperstraat 29, Schoonloo, tel. 05925-1220.

pUur
Z.W.-DRENTHE, het mooiste stukje Ned. PENSION
JACHTLUST.Kmrs. m. douche/toilet, mcl. fietsen / 35,-
-p.p. m.lo. tev. camp. Folder op aanvr. Tel. 05212-7282.

DR-61R
U zoekt rust, ruimte, reinheid, kind- en gastvriendelijk-
heid? Dat heeftRECREATIECENTRUM DE ZANDPOL.
Nog enkele verh.car. vrij met Pasen en in voorseiz. Rui-
me kampeerpl. Uw telefoontje zien we graag tegemoet.
Tel. (05915) 53002. EEN CAMPING OM OP TERUG TE
KOMENI DR-61R

* buitenbad
J * verwarmd (28 gr.)

binnenbad
|p£aLUljf|j|jUf^ * Romaans stoombad
J^^^^^^ " nieuw in 1990

privé sanitaire cabines
* recreatiebegeleiding

Annerweg 3 « stacaravans te huur
9463 TA Eext voor 14/7 of na 4/8
Tel. 05922-1292 * vraag onze folder aan

Weer of geen weer, het is altijd
goed vertoeven op Camping de Hondsrug

HOTEL REST. DE DRIFT. Drift 3-4 7991 AA Dwingeloo.
Tel. 05219-1538. Voorjaarsarr. 3 dg. h.p. ’ 165.-. 'n Ge-
zellig thuis in 't hartje van Drenthe. DR-61R

PASEN BIJ DEN EN DUIN
A jf^4L Een vroeg voorjaar! De bomen op ons eigen
*IVKv ,errein top 6" uit-Lo°Pt ver ook eens uit! DenaWL. I 'J > en Duin heeft schitterende vakantiehuizen in
-*—^—■>■— de schitterende omg. van Norg in Drente.

I Vraag onze folder aan en zie de gunstigeprijzen. Ook voor fa-
miliereünie of kleine groepen (schoolklas) ruimte beschikbaar.
Reservering en info 05928-13164, Langeloerduinen L 17,
9331 VH Norg.

CAMPING DE TIP, SCHOONOORD, 4 ster. 5 vlag. 200
i plaatsen aan 10.000 ha bos, overdekt zwemb., sauna,I enz. Ook chalets te huur. Inl.: 05918-1279. DR-61 R

i. y J Vakantiecentrum 'BOSZICHT', Smalbroek 46, Bei-
M ) l \}j len, tel. 05930-2334. Gelegen a.h. Nat. Park Dwln-\rsi\J%i gelderveld bij Dwingeloo. Op de camping is alle\viaJfcay comf. aanw. o.a. zwemb., wasserette, kantine enz.Gratis ponyrljden. In ons rest. kunt u gezellig

"/lÖkJ^ ateengrlllen. Kampeerboerderij voor groepen,
SSÜ'Jr—mti^ scholen, fam.dg. enz. Mooie stacar.'s te huur. He-'Willim merv.arr. 4-pers. 4 dgn. ’ 225.-. Pinksterarr. 4 pers.
vWÜU» 3 dgn. ’ 200.-.

VAKANTIECENTRUM ELLERT & BRAMMERT DIE-
VERBRUG, prachtig geleg. te m. van 4.000 ha. Drents
natuurschoon. Ideaal gel. voor fietsers, wandelaars en
natuurliefhebbers. Onze sfeervolle fam. camp. heeft u
veel te bieden zoals: gez. kantine, speeltuin, wasserette,
kampw., voll. recr. progr. tev. verh. wij vak.huisjes en
trekkershutten en voor meer info 05219-1207. DR-61 R

T.h. in schitt. bosr. omgev. RUIME ST. BUNG'S. Plaat-
sen vrij voor toer- en stacaravans. Tev. paardenboxen
t.h. Recreatiepark Groot Bartje De Gavere 1 Zorgvlied.
Tel. 05212-7249. Dr-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. GFtATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R
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I Je er voor
I niets de grootste keus
I Hotels, appartemen-

I ten,. bungalowtenten
I en op de van
I heel Europa, óók in de Benelux.
I Bovendien: lage Je
I vaak zelfs dan wanneer recht- I
I streeks debestemming zou boeken.

Via alles en I
I bepaalt zelf de aankomst-en vertrekdagen,
I om en de weg te I
I Haal Europa Benelux brochure
I uw reisadviseur of bel 02968-88888.
I Je er

DE IN AUTOVAKANTIES.
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'ACHTERHOEK. Rustig in de bossen gelegen bonds
park TOTENBULTEN' heeft vrijstaande luxe goedver
warmde stenen bungalows metk.t.v. in april, mei, juni et
september te huur voor ’ 315.- all-in per week. GEEf>
TOESLAG PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN
Info/folder 08342-1513. GE-61 Fm Geniet van een 4-daags

Culinair Paasarrangement
* welkomstcocktail, 2x een 4- en lx een 5-gangenmenu met
muzikale omlijsting, 3 overnachtingen in een riante kamer
met alle comfort, 2x paasontbijt, lx paasbrunch en een uit-
voerig info-pakket met diverse gratis attracties en recreatie-
mogelijkheden. Kinderen aantrekkelijke korting, geheel ver-
zorgd voor ’ 395,- per persoon.
" 3-daags arrangement ’315,- per persoon, halfpension. Bel
nu voor onze uitgebreide arrangementenfolder.

hotel iPAVHiOEN &
restaurant Lt^faiisat-TILI | ■ 5 ■ Ü^CgTmJËS

J"^'juöflloqn'^öKPai
y Grebbeweg 103-105.3911 AVRHENEN.TeI'.OBJ76-19003. Fax: 17213

"DE TWEE BRUGGEN" - WINTERSWIJK. Luxe 6-p
stacar7d./toil., koelk., evtl. ktv. Op camping m. vele fac
o.a. overd. zwemb.-tennis-bowling-rest.-kant. enz. Inl
010 -4167878 /4165888 of 05430 - 65429. GE-61F

CAMPING- EN RECREATIECENTRUM

Ofa DE TWEE
W BRUGGEN

Ruime kampeerplaatsen, vakantiewoningen, over-
dekt zwembad 30° met sauna, whirl-pool, bronzari-
um, recreatiepias, sportarrangementen en horeca
met div. dagrecreatiemogelijkheden.
Adres: Miste 102, 7118 KR Winterswijk,
telef.nr. 05430-65366.

VELUWE-VAASSEN, 'De Bosrand', t.h. stacaravans en
kampeerplaatsen, mcl. overdekt verw. zwemb., spec.
PAASARRANGEMENT, 05788-1343. GE-61 R

Laren in de Gelderse Achterhoek:
'Om van te houden'

Info: tel.nr. 05738-2211
'PENSION DE HOOP', Nunspeet 1 week vol. pension
v.a. / 335.- p.p.p.w. Gelegen nabij centrum en bossen.
Nw. fietsen / 10.- p.w., vraag folder, 03412-52393.

GE-61R

VELUWE: t.h. nw. luxe stacaravans metk.t.v. oprecrea-
tiecentrum. Subtropisch zwembad-tennis-manege. Pa-
sen nog mog. Quo Vadis. (08345) 1673. GE-61R

" Laat u verwennen in het vernieuwde

" HOTEL TUBBERGEN, "^" Grotestraat 34, Tubbergen, tel. 05493-1480. «
" Met een gratis fiets erop uit in de mooie natuur van het "" Twents/Duitse grensgebied. 5-dgs. arr. h.p. ’ 260,- pp. Alle "" kamers met bad of douche en toilet, 4-gangendiners. "JÜaMPING..CALLUNfI" I
" W*af Stouweweg 3, 7731 RW Ommen. Tel. 05297-1234 "in een unieke omgeving met ruimte en rust.

" Reserveer nu een ruime mooie plaats in de natuur "" voor een fijne vakantie. "Honden toegestaan. Groot zwemb. + kleuterb., speelt.,
midgetgolf, winkel, pony- en fietsverh. Recreatie-team

" aanwezig. Bespr. nu met ons de mogelijkh. voor een jaarpl. #
v Pr. v.a. f 845,- mcl. auto Hemelv/Pinksterarrangement: f 130,- s
m per gezin mcl auto op terrein. Bungalow- en caravanverhuur. a
" Folder op aanvraag. Spec. jeugdterrein. , "
" 2 in 1 campingJ ■ BB| DE RAMMELBEEK-DE GELE BEEK J
" c\ Breemorsweg 12 Frensdorterweg 45 "" tJmmW 4> ?635 NH LATTROP 7635 NK LATTROP "" -^MBfc ZtrMrT—l, 05412-9368 05412-9379 ": J3E. "
" gezinscamping met
s verwarmd/overdekt zwembad s

" Wilt ude i-omende zomer uw vakantie lekker in Neder- S "" \ land doorbrengen? Kom dan eens naar Camping en J *Jaj Bungalowpark Hessenheem, de echte (amiliecamping in «^ "r^j Markelo. Daarvoor geven wij u een aantal redenen , J
g S maar de sterkste zijn wel onze fonkelnieuwe , a

j<| Chalets &
" «ia Deze nieuwe houten 4/6 persoons chalets bieden u veel ,vY "" 1 comfort en privacy. Ze zijn zeer ruim en beschikken over "" J alle faciliteiten. De chalets zijn te huur vanaf 1 juli a.s. P "J^r Uiteraard bent u ook welkom met tent of caravan of als S**J
B \ gast in onze bungalows, stacaravans of trekkershurten. En ? #
0 die andereredenen om te komen? Tja, zo iser de prachti- .O "" A ge natuurrijke omgeving, de vele komplete voorzieningen f "" ~ en noem maar op. Interesse? Bel ons even voor meer in- § "formatie of beter nog, kom eens longs. /-" ~ \ V?

ia Graag tot ziens! A \/' ("
ANWS [\^ (" \\

HESSENHEEM f:Potdijk 8, 7475 SL Markelo Telefoon: 05476-1200 J "
" *

: Camping 'DE UNDENBERG' OMMEN- Een recreatieparadijs voor het hele gezin I
i £> *\ Modern en schoon sanitair, grote sp*j I
i m£m& zwem- en speelvijver, groot zandstrand, r4 l
! e=^rfcA^^ tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcoi^H\ ffljrJ ÜIE» supermarkt, wasserette, recreatieteam, Mfll

%X Mwr viswater. fietsenverhuur, caravanverhuur [H■ en ruimte.
Balkerweg 17a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Vod I
taaibare luxe. ANWB *" f*f>f>f>. ■Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. V I
uitgebreide kleurenfolder. ■

Den Ham bij Ommen DE BLEKKENHORST gel. in $ I
rijke omgeving, 4-12 pers. zomerhuisjes en staplaa15 ■te huur. Tel. 05495-1559. Ov^ I

|H'«m|W< GEM I
PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergett'' I
vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek-
weekendverhuur met gratisgebruikvan ruim 40 faiF
sche attracties, gezellige familieavonden en het uPif I
Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier. H
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en ha*''

I nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 3000. OV> I

I Met de paasvakantie naar de bollenveld^ I
r~mü7~i'^cX-^ Dan naar-- Ifa rw) vvv egmond aan z^\ I

*J 'L—— voorstraat t», ■
*/£. . —«_ 1930 AA egmond aan l'\

WJ/ W\ tel, 02206-13 ■Ul/-^ > BB fax: 02206-50*
Strand, zee en tfu/nen subtropisch zwemparadijs^ I

ST. MAARTENSZEE/CALLANTSOC^ I
zon, zee, strand, 200bungalows a. zee. Tel. 02246-1596, fJ^ I, I
Luxe * ***bungalow in Park - Egmof18 ■
1500 m. v.h. Noordzeestrand. Modern komfort, 4-pf(|
vanaf ’ 425- p.wk. Inl 02207-11382. NH;? ■
Hotel AAN ZEE voor een geslaagde zomervak., 1 "!,
v. strand. V.p. ’275,- p.p. p.w. Vraag folder (01 ■12919. P. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk a. #ff ■
NOORDWIJK AAN ZEE. Vakantiehotel 'De Instuif, '^ fl
nis/sportbaan, volpension v.a. ’ 270,- p.p.p.w. Vr.fc^t I
fam. P. Zonneveld, Duinweg 14 (01719) 15462. ZHjj/ H
4"** KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE \I0(
Camp. De Meeuw, water, rust, natuur in en om Geu*
stadje Brielle. Boek nu een voordelig Voorseiz°°. I
Paas-, 1 April- of 55+ arrangement: 01810-12777.j

ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te V#t I
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en priv^ ■Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere, tel. 01181-1 3: ■CWO-erk. Tev. vr. wij erv. enth. zeilers(sters) v. in^j I

NIEUW NOORDZEE-PARK J
OUDDORP AAN ZEE. TE HUUR s""* BUNGALÖJJ ■
OP 400 M VAN ZEE. INFO + FOLD. TEL. 01878-3^'fNog vrij met Pasen en hoogseizoen. Z^i/
CAMPING DE PEKELINGE-OOSTKAPELLE ge^
camping met o.a. verw. zwemb. en tennisb. Spec ar.
voor- en naseiz. Voor info en broch.: tel. 01188-28* i I

WIJ NEMEN DE TIJD VOOR UI »Bij ZEELAND VACANTIES zijn alleen UW vaka€
wensen bepalend. Verh. v. vak.woningen in regio », ■singen + Veerse Meer. Nog volop keuze in juli/aug- 'v I

i ’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17). Mt II 2^
Ruimte, rust en aantr. pr. in het voorseiz. NOG VPl''a II
MEI EN JUNI: luxe yak.bung's aan Noordzee, Ve^Meer en Oosterschelde. Inl. en folder: Ruiterplaa'J ■
Recr.beheer, Kamperland, tel. (01107) 1866. Zj-JU II

Voor de GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANN^
CAMPING de Schatberg te SEVENUM j

Door ruime plaatsen, prettige sfeer, gezelligrecra-të ■
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwemba".
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben»!,,
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun ideale va* sp II
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc-,
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, §II
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'erfe 'n weekoll.,-
-eruit'. Spec. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis 9Ü I
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. U^
RES. NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS I
of huur een 5- of 6 pers. stacaravan op de I
MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURÖ .„.
met kantine, kampwinkel, friture, wasserette, spee"11
tjes, zwem- en kleuterbad. fl \|
TERRASCAMPING"GULPERBERG PANORAMA"v'
Berghem 1, Postbus 54, 6270 AB Gulpen. fllflVr. folder. Tel. 04450-2330. LHJk
Voor een heerlijke ontspannen vakantie kom naarC^
PING 'DE LEISTERT in Roggel. NIEUW lIM I%nOVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. binnen- j.

buitenbaden met waterglijbaan, roeivijver, grote sp* t.tuin, kinderboerderij, sportcentrum, tennishal, jeugo/^,
spanningszaal, uitgebreid aktiviteitenprogramma. SPJjft-
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. LH^-- |

" GEZELLIGE GEZINSCAMPING te Amstenrade bij- %kenburg. T.h. ing. stacar. in hoogsz. v.a./ 375 p.w. a"'
Voor 7-7/na 26-8 v.a. ’ 250 p.w., tel 04492-1822.

CAMPING DE RUIGE HOEK jê
Verwarmde zwem- en speelbaden, speeltuin, ten 11'baan, bar, recreatieteam. Ook verhuur chalets. M^X.
bree (bij Venlo), 04765-2360. DE RUIGE HOEK:IDEALE CAMPING VOOR HET HELEGEZIN. J-j^
HOTEL LAMERICHS GEULHEM BIJ VALKENBLjL
(L.) komt U halen en brengen per bus + 3 bustocnjv
v.a. hotel, v.a. ’ 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met &*■
douche en toilet. Per auto tot hotel of pertrein tot Mar„
tricht + 3 bustochten v.a. ’ «tOO,-. U wordt aan sta 1!",,
Maastricht p. auto afgehaald, alleen volledig PenSv<

’360,- p.p.p.w. Vraagt ml. en prospectus: Geulhem"10
weg 27, 6325 PH Berg-Terblijt, tel. 04406-40555. .a,

Arcen Noord-Limburg,
CAMPING 'DE SCHANS' mfNu nog mooier door totaal nieuwe indeling. De 9eZf\,f?4 sterren familiecamping met zwembad, strandbad,v^ Ivijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sportveld, . |

sport- en spelonderdelen p. wk., moderne disco,
vakantie-, seizoen-, en jaarplaatsen. Bel voor >n a
04703-1957, b.g.g. 1742 of 2408.



PARIJS - Soms markeert bloed de weg naar de finish. Bloed van renners,
die op de spenen onderuit zijn gegaan. Stenen uit Parijs-Roubaix; kasseien
uit de Hel van het Noorden. Morgen zal op deze wegen weer het gevecht
tussen 's werelds beste wielerprofs worden uitgevochten. Tweehonderdze-
senzestig kilometer met tweehonderd deelnemers of daaromtrent. Start
overigens niet in de Franse hoofdstad, maar in Compiegne, enkele tiental-
len kilometers noordelijker gelegen. Het bespaart het Parijse stadscen-
trum een reeks verkeersopstoppingen, maar de reden waarom de organisa-
toren al vele jaren elders dekaravaan op pad sturen heeft vooral te maken
met het karakter van de wedstrijd. Men zou anders te weinig weggedeelten
in het traject kunnen opnemen, die onverbrekelijk bij de wedstrijd horen.
De streek tussen Valenciennes en de aankomstplaats dankt zodoende bij-
na alleen aan de wielersport de bekendheid, die men in de loop der jarenin
meer dan één continent kreeg.

Brood voor stenen
Parijs-Roubaix:

morgen is de
hel weer los

Beestachtig, verschrikkelijkzwaar en riskant. Dat is deze«oers, die al al sedert het eindevan de vorige eeuw op de kalen-er staat. Wielrennen was in die"Jd nog uitsluitend een sportvoor krachtpatsers. Souplesse
speelde een ondergeschikte rol.«et was vooral zwoegen, ploete-ren, lijden. Bovenal was het tes-,e" van materiaal en menselijk
uithoudingsvermogen. Een uur-
gemiddelde deed er nauwelijkstoe, doodeenvoudig omdat de
vaak desolate toestand van de
Wegen het nauwelijks mogelijk
maakte tot snelheden te komendie vandaag de dag al moeiteloos«oor trimmers worden bereikt.",* alles evolueerde echterook het cyclisme. De afstandenweroen aangepast. Macadam
maakte plaats voor zand en grinden tegelijk deden commerciële

als zijn betrokkenheid bij de wie-
lersport. Niet alleen in Parijs-
Roubaix stippelt hij het trgject
uit. Hetzelfde doet hij ook in an-
dere wedstrijden, die door zijn
werkgever georganiseerd wor-
den: Tour de France, Parijs-
Tours, GP des Nations, Bor-
deaux-Parijs en nog een paar
minder spraakmakende gebeur-
tenissen. Hij wordt uit hoofde
van zijn functie wel eens scherst-
send de padvinder van het pelo-
ton genoemd. Als de renners
morgen door het bosvan Wallers
trekken, als zij van Bersée naar
Mérignies hotsen en botsen, dan-
wel bonken op de kasseien tus-
sen Gysoing en Bourghelles, om
maar een paar van de gehuchten
tenoemen waar de slagin alle he-
vigheid woedt, vinden zij Bouvet
allesbehalve een padvinder. Ze
vervloeken hem uit de grondvanhun hart. Zij noemen hem een
sadist, een mensgeworden dui-
vel, die hen pijnigt in de hunke-
ring naar geld, roem en punten.

" Jean-Marie Wampers, de
winnaar van vorig jaar,
dendert door de Hel. In zijn
wiel bevindt zich Eddy
Planckaert.

Drie minuten in de Hel, weet je
wat dat is? Ik won dat jaar niet,
want jekunt de wedstrijd van je
leven rijden en toch gekloptwor-
den. Het is wreed, maar het is
niet anders."

doorl

ammSmmma teld. Want ook daar is de schade
groot. Het risico eveneens.

andere keer vormen slijk en re-
gen deextra moeihjkheidsfactor.
Vloekend, huilend, soms sme-
kend om toch verstoken te blij-
ven van tegenslag trekt men ver-
der. Nergens anders dan in de
Hel van het Noorden speelt pech
zó'n groterol.

int len en Pioegentactiek hun'ntrede. Wat bleef was de hard-ieid van het metier. In Parij s-«oubaix vindt men daarvan op«e meest duidelijke manier deweerspiegeling.

Zeventig, tachtig moordende ki-
lometers of daaromtrent bepalen
in de laatste uren van de strijd de
schifting. Eenlingen en groepjes
vechten tegen elkaar, tegen zich-
zelf en tegen de elementen. De
ene keer zoekt men een weg in
het ondoordringbare stof; een

die van Peter Post, zijn vroegere
chef d'equipe bij Raleigh, op de
erelijst voorkomt zei jaren gele-
den al: „In Parijs-Roubaix moet
je niet alleen goed rijden. Je
moet ook geluk hebben. Ik heb
eens een achterstand van drie
minuten goedgemaakt nadat ik
doorpech getroffen was en ik ge-
ruime tijd diende te wachten
voordat ik geholpenkon worden.

Jan Raas, de huidige ploegleider
van Buckler, wiens naam net als

Decor
De pre-historische wegen vor-
men het bizarre decor van de
koers waarin jaarlijks duizend en
een illusies worden verbrijzeld
en waarin tegelijkertijd de aan-
slag op het materiaal enorm is.
Hoeveel lekke tubes, gebroken
frames, dubbelgevouwen wielen
en onbruikbare derailleurs het
evenement jaarlijks precies kost
is slechts te schatten. Het is in
ieder geval een bedrag van vele
tienduizenden guldens, wellicht
van tonnen, waarbij de deuken
in de volgerskaravaan gemaks-
halve niet eens worden meege-wlrH6t noorden van Frankrijkevt« " Ulteraard - het wegdek«ST? v*rbeterd- Maa^ niet

Bel? grensstreek met
od T?pzi:!n nog weggetjes waar-
na, , het locale verkeer zichauwelyks waagt. Een kar, een
farn i°r', een landbouwer of zijn
riP ♦ !rd' diePer auto even naarKPht-, moet' zijn vaak de enige
denn ers' In Parijs-Roubaix
rav over deze wegen een ka-
Waafn van renners, materiaal-"gens, volgauto's en motoren.

Padvinder
s na wéér een editie van hetvenement toch een bepaald

w Sgedeelte gemoderniseerd
solvi

en daardoor minder ge-
be jhl Wordt voor de tot de ver-
HitB sPrekende wielerexpe«tic trekt Albert Bouvet, de man
Dar namens de organisatie het
od °UI? uitstippelt, er meteenv uit. Met hulp van mensen uit
Dan zoekt hiJ Üverig andere
kerp6"' idle in dezelfde staat ver-
van in de vorige eeuw toen«n europese eenwording enomputertijdperk nog geen spra-ke was. Albert Bouve

B vro^ger
baaneen verdienstelijk weg- enKuf,r ner' is een openharitg fi-
teit » man wiens spontaniti-

net zo spreekwoordelijk is

eens keihard aan toe. Gerrie
Knetemann, de ex-stratemaker
die in zijn voorbije wielerloop-
baan nooit een fan is geweestvan -de kasseien, typeerde het ver-!
loop in de aanvangsfase destijds;
als volgt: „Naarmate het peloton
de poort van de Hel nadert wordt '.
de groep één krankzinnige ben- \
de. Dat heeft niets meer met hard
rijden te maken, maar doodeen-
voudig met rodeo-werk. Je moet
vechten voor je leven om in zo
gunstig mogelijke positie de ste-
nen te bereiken waarop de finale
wordt uitgevochten. Het is drin-
gen, duwen, schelden. Wie daar
niet brutaal is, kan het vergeten,
zowel voor zichzelf als zijn
ploeg". Theo de Rooy, de naar
Valkenburgverhuisde renner uit
het Panasonicteam, die al enkele
keren blijk gaf dat hij zich in de
helleklassieker op zijn gemak
voelt, dacht er precies eender
over toen hij zei: „In een wed-
strijd als Luik-Bastenaken-Luik
weetje, dat op de Cóte de Wanne
of op La Redoute de beslissing
valt. Voordat je daar aankomt ,
heeft evenwel een selectie plaats- j
gevonden. In Parijs-Roubaix
daarentegen stormt, nadat je tij- !
dens de eerste uren in het alge- ■meen nog op de route national j
hebt gereden, vaak een groot pe-
loton als een sneltrein naar de I
stenen. Jekrijgt links een kwak, f
je wordt rechts weggeduwd of.-
aan de trui getrokken. Kopman";
of helper, het maakt niks uit. "ledereen moet met iedereen afre-
kenen."

Gemoed
Fred de Bruyne, vele jaren vóór
Raas en Knetemann een toon-
aangevend figuur en momenteel
PR-officer in de ploeg van Peter
Post, weet als oud-renner óók in
welke gemoedstoestand de ren-
ners zich bevinden als zij Valen-
ciennes en daarmee de streek na-
deren waarin over roem en on-
dergang wordt beslist. Toen tij-
dens een rustig moment in de
reeks van wedstrijden Parijs-
Roubaix eens ter sprake kwam
zei hij: „Als de karavaan op een
gegeven moment de grote weg
verlaat en het binnenland intrekt
waar deroute soms over een boe-
renerf of over bijna niet te berij-
den bospaden voert, weet ik wat
er in de koppies van de jongens
omgaat."

Topvorm is noodzakelijk om te
schitteren. Evenzeer zijn durf en
stuurmanskunst noodzakelijk.
Daarbij moet je lichaam zoveel
mogelijk bestand zijn tegen de
afmatting, die mede een rol
speelt in de grootte van onfor-
tuin. Pech kan iedereen overko-
men, zeker in de Hel, maar ren-
ners dieaan het eindevan hun la-
tijn zijn hebben eerder kans, dat
zij in een kuil belanden of de j
scherpe randen van het wegdek
niet meerzien. In voorste stelling 'kun je de idealerichting zoeken.
Wie op de afloopende glooiingen
terecht komt vergroot zélf de „
kans op een tuime'lpartij.
Roger de Vlaeminck, wiens ere-
titel mijnheer Parij s-Roubaix
voldoende zegt over zijn record
van vier overwinningen, heeft in
'zijn' klassieker nauwelijks met i
tegenslag af te rekenen gehad.
Francesco Moser, de Italiaan die
drie keer op rij won (1978, 1979,
1980) evenmin. Toeval? Of toch
een bewijs-van de stelling, datje
het noodlot, hoe dan ook, toch '
wel voor een belangrijk deel
kunt ontlopen.

Geschitterd
Moser, De Vlaeminck, Raas, Kui-
per, noem maar op. Zij hebben in
de voorbije decennia geschitterd
zoals Merckx, Hinault, Kelly,
Madiot, Vanderaerden, etcetera
dat eveneens deden en zoals in
een nog vroegere periode ook
Godefroot, Jan Janssen, Post (de
eerste Nederlander, die zegevier-
de), Van Looy, De Bruyne, Bo-
bet, Van Steenbergen en de al
evenzeer onvergetelijke Fausto
Coppi triomfeerden.

Morgen, als gillende sirenes van
politiemotoren de weg vrijma-
ken voor de op drift geraakte ka-
ravaan, wordt bekend wie de op-
volger wordt van Jean-Marie
Wampers, de winnaar van vorig
jaar.

Wreed, inderdaad. Dat is de bar-
re tocht diemiljoenen wielerfans
in de ban houdt, maar die naast
alle ellende voor menig renner
ook een hemel van geluk is ge-
weest. HennieKuiper kan er van
meepraten. In de tweede helft
van zijn loopbaan kwam hij zege-
vierend uit de wedstrijd te voor-
schijn.
Aan de triomfantelijke entree op
de wielerbaan van Roubaix was
een tiental minuten eerder ech-
ter een fase voorafgegaan, die zo-
wel voor de ex-Tukker als voor
miljoenen TV-kijkers bloedstol-
lend geweest moet zijn. Kuiper
had immers op een van de laatste
kasseipaden een lekke tube ge-
kregen, maar ploegleider Fred de
Bruyne was in geen velden of
wegen te bekennen. Hij was, als
zovele collega's opgehouden in
de chaos als gevolg van opstop-
pingen en alom heersende ver-
warring bij de zoveelste valpartij
ergens in het aan stukken ge-
scheurde rennersveld. De ploeg-
leider slalomde uiteindelijk nog
net op tijd naar de rand van de
weg waar Kuiper stampvoetend
en zwaaiend met een wiel op
hulp wachtte. Dat De Bruyne
over een afstand van enkele hon-
derden meters met de banden
van zijn auto over minstens twee
dozijn voeten van opdringerige
toeschouwers had gereden be-
hoort tot kleinigheden, die niet
tellen in Parij s-Roubaix.

Overigens is niet uitsluitend de
strijd in de allesbeslissendeuren
fascinerend. Op weg naar de
smalle wegen gaat het er even-

Geluk

*Het schrikbeeld van Pa-n3s-Roubaix, zeker als re-
9en de kasseistrokensPefcglad maakt.
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# Zo trekt de karavaan
morgen door Noord-
Frankrijk. De TV be-
steedt ruime aandacht
aan het evenement: Ne-
derland 3 enBRT 2 tussen
13.15 en 17.50 uur.



.VAKANTIE & 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 1

8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 475,-. Heen-
en terugreis per touringcar, PE, 3 bustochten, bingo-
avond, gezell. avond. Kmrs. t. en d.+t., zo,nder bus v.a.

’ 360,- p.p. Alléén 3 bustochten v.a. f 430,-. Gratis fol-
der. 3-sterrenpension Spronck, Spooriaan 39, 6301 GB
Valkenburg a/d Geul. Tel. (04406)) 13017. LI-61R
MECHELEN - HOTEL 'De Oude Brouwerij anno 1782.
Verzorgt u een goede voorjaarsvak. m. frisse kmrs. en
prima keuken. Vold. eigen parkeerplaats. Gel. in het
mooiste gedeelte v.h. Geuldal. H.P. v.a. ’ 45,- p.p.p.d.
Wij sturen gaarne een prospectus. Tel. 04455-1587.

U-61R

f a^ 1 Lange-Afstand-Wandelpaden
Tevoet over rustige paden in heel Nederland.

f\ Vraag de nieuwe gratis folder. Stichting LAW,
W * ) Pb. 4t33, 3430 AK Nieuwegein, 03402-47073.

CAMPUS Frankrijk. V.a. 12 jr.?Geh. verz. Leiding. Bus,
verblijf, eten, bergbeklimmen, zon, excursies, kano. En/
of computer, Franse taalles? (075) 355380. Lid SGR.

FA-61R
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

GOEDKOPE JEUGDSPORTVAK. te land en te zee in
Ned. v.a. 11 jr. Folder op aanvr. (033) 615347. Sp-61R

NIEUWI CAMPER REKREATIE VINKE. Verhuur van
nieuwe 4-, 5-, 6-pers. campers. Openingsaanbieding
10% korting op alle weekhuurpr. Reserveer nu uw
droomvak. op wielen. Tel. 055-424434 b.g.g. 337609.

CA-61R

DON'T WORRY - BE HAPPY;
geniet van een Holiday Inn

weekendje-weg
Kunst en cultuur worden in Düsseldorf hoog
aangeschreven. Winkelen in Düsseldorf is een

bijzondere belevenis, want deze stad staat
bekend als een van de elegantste en

aantrekkelijkste winkelcentra van Europa.
Daarbij is er in de zomer en in de winter een

vrijetijdsbesteding die typisch is voor het ,
Rijngebied: de paasdagen, het carnaval in het

Rijngebied (19-05-1990) met haar "dolle
dagen" en de schuttersfeesten met de "grootste
kermis aan de Rijn" (14-07 - 22-07-1990) en

ook de kerstmarkt.
Hiervoor en voor andere interessante

gelegenheden, is het Holiday, Inn
Düsseldorf-Ratingen het ideale vertrekpunt van
uitstapjes en sight-seeing. Holiday Inn Ratingen
ligt slechts op enkele minuten afstand van het
idylische, historische centrum van Ratingen.

Het stadscentrum van Düsseldorf en de
belangrijkste attracties van het Roergebied
liggen als het ware om de hoek. Gebouwd

rond een atrium is dit een perfekt familiehotel.
Ontspannen in een luxe omgeving; ervaar eens

een Holiday Inh-weekend.
Relaxen in het binnen- en buitenzwembad en

sauna; genieten van de fijne keuken en het
uitstekende ontbijtbuffet. Voor slechts DM 75,-

-per persoon/per dag in 2-persoons kamer.
Kinderen tot 18 jaar verblijven gratis in de

ouderslaapkamer.

Düsseldorf Ratingen
Broichhof straße 3 - 4030Ratingen

Tel. (02102) 456-0

-Juf* SvW
Opening £ PoSeidOÜ 2433 Gromt*, uierstr. 20.P3SBII Tel. 09-494562606162.

H/V»c:*>«<f»f*S>lr "OTEL-CAFÉ-RESTAURANT
TT CyCrUULH. D-3472 Beerungen 1 - Blankenau

Kasseier Str. 2. Tel. 09-4952735303 of 5323. Fax. 09-4952731253
Hallo groepen, clubs en verenigingen!

Het WEEKEND in Weserbergland
Diner bi| kaarslicht, huunïngsfeest, stoomschip-schunkelvaari op de Weser. dans,
roversbuffet en dat alles van vr. t/m zo. Sauna, so.. fitness, manege, alle kmrs. m.
do/wc, tel., deels m. balkon. Opgelet! Weekendprijs: april '90 t/m okt. '90 DM 195,-
-p.p.; nov. '90 Vm maart '91 DM 135,- p.p.
Alle pryzen p.p. voor 1990. Pinksterprogramma 230 DM. Nieuw!!! Spec. program-
ma's voor senioren, charitatieve groepen en kerkgroepen. Weekendarrangementen.

Vraagt u onze brochure en programma's aan!

Schwarzwald - Gasthof Hotel Schwanen
D-7821 Bernau/Südl. Hochschwarzw., Oberlehen 43. Tel.

09-497675348. Midden in een heerlijk wandelgebied gelegen
hotel met gezellige Schwarzwald-Stuben. Rustikale kamers m.
do/wc, balkon en tel. Uitstekende keuken met specialiteiten.

Wandelarrangementen. A.u.b. brochure aanvragen.

&*<^s Het vakantiehotel voor uw aktie-
iHHaM ve voorjaars- en zomervakantie.

i^raaT-ST Mooie, rustige ligging, dichtbij A
t'*r' ' 45 (afsl. Olpe 10 km). Comf. kmr.
HHH SffMtfOrntMMk m' ba*do'wc' radio- en TV-aan-

*^^^«" sl.. minibar, menu naar keuze.
D-5960 Olpe-Oberveischede Apt. m. whirlpool, goede keuken,
Tel. 09-4927228165 en 8166 steak-specialiteiten.

PARKHOTELJ.Jj HITZACKER
Natuurpark EJbufer Drawehn Omgeven door het

i.h. mooie Wendland natuurpark „Elbufer-Draweh"

* Vertrekpunt voor DDR-dagtochten +
Verwarmd ZWEMBAD (28°) m. tegenstroom, sauna, sol.,

fitness. Am Kurpark 3, D-3139 Hitzacker/Luftkurort an der Elbe.
Tel. 09-4958628081, a.u.b. brochure aanvragen!

Hoteltour
naarLonden!
BEKIJK DAN EENS WELKE VEERDIENST

VIER STERREN BETAALBAAR MAAKT.
De goede kontakten die Olau met Engeland onder-
houdt reiken verder dan hetaan- en afmeren
aan de kade van Sheerness. Bij Olau vindt u ook een
keur aan hotel-arrangementen. Van budget tot
country style klasse. In de Olau-brochure vindt u ze
overzichtelijk gerangschiktnaar kategorie en daarbij
alle informatie over liggingen bereikbaarheid.Bij
Olau weet u wat u krijgt: hetbeste voor de scherpste
prijs. En onderweg is altijd inbegrepen deonover-
troffen luxe aan boord van de Olau veerschepen.
Beter dan bij Olau bent u nooit uit.

HOTELTOUR
I Olau maakt vier sterren

betaalbaar. Het Scandie

«dienstenbetreft weten

arrangementen bieden,
maar meer mogen wij

Kijk en vergelijk welke
Crown Hotel heeft een veerdienst tussen
zwembad met jacuzzi, Nederland en Engeland
sauna, 3 bars, coffeeshop de andere
en een Scandinavisch het nakijken geeft,
restaurant.
En de kamers hebben
een badkamer, kleuren-
tv, radio en telefoon.
Retour en één over-
nachtingper
persoon f 333 _

W2ÉS£!mmmmW . ~
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De uitgebreide gids met reis- en hotelarrangementen
ligt voor u klaar bij alleANVR-reisadviesburo's en bij de
reizenverkopende banken.
Of bel rechtstreeks met Olau: 01184-88000.

-^ mmms
AmmW OIOU

VLISSINGEN Ï^SHEERNESS

DE JOKER ZETTEN WIJ IN als het gaatom het welsla-
gen van uwvakantie. Een vakantieverblijf in ons recrea-
tiecentr. op viersterrenniv. betekent betaalbare topluxe
voor het hele gezin. Boek nu voor de paasd., of leg uw
zomervak. tijdig vast. Verhuur van ruime kampeerpl.,
stacaravans en prachtigeFinse chalets met alle comfort.
Informeer snel: Petite Suisse (Belg. Ardennen), Rue du
Panorama, 6684 Dochamps. Tel. 093284444030.

BL-61R
Camping San Lanaco -De Idealefamillecamping - die
geweldige mogelijkheden biedt. Kom eens langs of bel
even. Reserveren is mogelijk. Tevens 6 pers. bungalows
te huur. Onze voorz.: 0.1. zwembad, 60 m. waterglijbaan,
speeltuin, self-serviceshop, visvijver, ponyrijden...
Adres: Lepelvormweg 47, 3760 Lanaken (B) (bij Maas-
tricht), tel. 09-3211712114.
PAASBEST VAKANTIEWEEKEND, of nu reeds uw zo-
mervak. boeken. Recreatiecentr. Sonnevijver (4-ster-
renniv.) in de bosrijke Belg. Kempen. Natuurbad metzandstrand, zwem-, roei-, surfvijvers, speelt., jeu de

" boules, recreatieprogr. voor het hele gezin zowel bij
goed als slecht weer. Disco, café-rest., winkel, frituur.
Seizoen- en jaarpl.Verhuurvan stacaravans. Privacy op
gezellige campingpleintjes. Sonnevijver, Heidestraat
103, 3620 Rekem (B), tel. 093211713048. BL-61R
CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100 km v. Maastricht, ook m. eigen tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 190.- p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUIZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Spanje.
Altijd zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR -Esp 51 -5691 NJ Son. Bel (04990) 74677 (gratis broch.).

Compleet inger. VAKANTIEWONINGEN van Oosten-
» rijkse families in Vorarlberg en Tirol van 4 tot 10 perso-

nen, ’ 16.- p.p.p.d., tel. 05910-22293. OS-61R

CARAVAN INTERLAND VERHUURT
In Karinthië a.d. Wörthersee Klagenfurt 30 compl. inger.
stacaravans van mei t/m sept. op Camping Strandbad.
En voor zomer en winter nw. Knaus caravans op Cam-
ping Woferlgut te Brück bij Zeil am Sec en Kaprun, al-
waar u zomers en 's winters kunt skieën. Inl.: Caravan
Interland, Postbus 64,1230 ABLoosdrecht. Tel.: 02158-
-5533. OS-61p

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.

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-61R

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. DB-61R

I VLIEGENSVLUG VANAF
MAASTRICHT AIRPORT

O.A. NAAR:

COSTA DEL SOL KOS
Vertrek op 21 april Vertrek op 14juni
8 dagen App. La Baranda 15dagen app.Tasos,Kos Stad
1 kamer app. logies 1 kamer app. logies

TURKIJE TUNESIË
Vertrek op 25september Vertrek op3 juli
22 dagen hotel Sidelaya, Side 15 dagenapp. Jnesse, Sousse
2 pers. kamer halfpension 1 kamer app. logies

Prijzen op basis van 2 personen perappartement.
Arke vliegt ook vanafMaastricht Airport naar:Kreta, Rhodos,

Mallorca, Algarveen Gran Canaria.
Inlichtingen en boekingen bij

de ANVRReisadviesburo's en reizenverkopende banken.

POLEN OPENT HAAR GRENZEN!!!
12-14 en 15-dgs. vakantiereizen naar Polen v.a. ’ 850.-
-p.p. op basis 2-pers. kamer en volpension. Campingrei-
zen 1e kl. camping kust Polen 10-18 en 25 dgn. v.a.

’ 320.- p.p. Wekelijkse pendels: 3 verschillende routes
Noord, Centr. en Zuid-Polen retours v.v. ’2OO.- p.p.
Voor inlichtingen en boekingen INTOUR REIZEN tel.
030-626272. PO-61R
NU MET PERFECT REIZEN TEGEN DE LAAGSTE

PRIJZEN
PERFECT biedt u een schitterende mogelijkheid om
comfortabel naar Polen te reizen, met een wekelijkse
busdienst. Voor meer informatie en boekingen graag
bellen: PERFECT-BUS-REIZEN tel.nr. 030-883905.

LAGO MAGGIORE. Loino vakantie-woning tot 5 pers.
Tel. 09-26127586.

'Camping Florenz'
Lido degli Scacchi-Adriatische Zee.- Het ligt 30 km ten
noordenvan Ravenna en 100km ten zuiden van Vene-
tië, direct aan zee met algenvrij privéstrand, restaurant,
bar, pizzeria, supermarkt, speelhal, bioscoop, dansav.,
warme douches. De totale oppervlakte bedraagt 60.000
m 2en 480 staanplaatsen (80 staanpl. liggen direct aan
het strand). Camping Carnet 10% korting. Inl. fam.
Oeldrich-Alkmaar, tel. (072)120485. IT6I-R

Wij maken
uw vakantiedroom

waar!
Wist u dateen land vol zon, schone stranden,
schitterende kuituur, gezellige stadjes en
vriendelijke mensen maar 1200 km. dichtbij
is? Uw verblijf in Joegoslavië is extra aan-
trekkelijk door de lage prijzen. Knip de bon uit

qaii Zend mi] uw informatiepakket SDUN Joegoslavië '90.

Naam:
Adres: —
Postcode:
Woonplaats:

In gefrankeerde envelopzenden aan:
Nationaal JoegoslavischVerkeersbureau
Jan Luykenstraat 12,1071 CM Amsterdam, of bel 020-750496

l__ awa»M»— — —— — — — — — —— — — 'mJ

10-DAAGSE BEDEVAARTREIZEN

8 PER LUXE-BUS NAAR MEDUGORJE
(Joegeslavië) maandelijks
Onder geestelijke leiding

Inlichtingen: Stichting Koningin van de
Vrede Medugorje, Dautzenbergstraat 44,
6411 LC Heerlen, tel. 045-740999.

734099

GRATIS FOLDER
Alles over Rosas, villa's,

strandapp. Ook voordeli-
ge luxe busreizen en jon-
gerenreizen. Bel Clemens
App. 033-618600.

SP-61R

Zuidelijke Costa Brava
Santa Maria bij Tossa. Apparte-
menten, vak. huizen en villa's in
alle maten en prijsklassen, deels
m. swimmingpool, dicht aan zee,
alle watersporten.

Renova GmbH
Tel. 09-49633142057. Volksgar-
tenstr. 21, D-6780 Pirmasens.

Costa Brava
Bungal. en app. in 2 woongebie-
den b. Lloret, vrij t/m 7-7-'9O en
va. begin augustus. Brochure en
boeken: W. Heller, tel. 09-
-4962422702.

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningerwteihuur
050-415210 OQflgP,
SPANJE, Golf v. Valencia In Duits
vakantiecenter, goedkoop Voor
langere vakanties, voor- en nasei-
zoen, bungalows en appartemen-
ten vrij. Brochures: H.W. Nofer,
Beerenweq 5, D-2000 Hamburg
50. Tel.: 09.49.40/8903816

Zuid Toscana, vak.huis v. 2
pers. Hete bronnen, massa-
gemogelijraheid. 1990 vrij.
Tel. 09-4982130253.

Lago Maggiore/Luino
Vak.won. alle termijnen
1990 nog vrij. Tel. 09-
-4920829899 of 27940.

Gunt u zich „oorspronkelijke
ontspanning"

Trochtelfingen - 5100 inwoners- 720 m boven zeeniveau - ge-
zonde, prikkelende lucht - his-
torisch stadsbeeld m. oude
vakwerkhuizen en vestingen -kunst - monumenten- heerlijk
wandelgebied. Uitkijktoren (878
m boven zeeniv.) - zwem- en
vismeer - tennisvelden - bos-
speelplaatsen- skilift- fietspa-
den m. fietsverhuur- uitsteken-
de gastronomie. Aanvragen:
Fremdenverkehrsverein Troch-
telfingen, Geschaftsstelle Ra-
thaus, D-7416 Trochtelfingen 1.
Tel. 09-4971242771.

Titimeer/Zwarte Woud
Vak.won. 2-6pers. Comf. inger. Tel.

09-4962243637, Hoflmann.
Comeniusstr. 29, D-2906 Leimen 3.

Vakantie in Oberbayern, b. Salzburg
Centrale ligging, vak.won., kmr. m. do/wc

en ontbijt DM 21, kmr. m. ontbijt va.
DM 13. Tel. 09-49865461223 of7260.

Kleinwalsertal
Vakantie voor de hele mens!
Vakantie daar waar het mooi

is! Voordelige
paasaanbieding, inderdaad

familievriendelijk, kinderoppas
- die hebben het leuk bij ons!
Prima eten! Aktiv - Erlebnis -
Kinderland - Hotel Alphotel

Berghalde. Fam. Bantel
D-8985 Hirschegg

Tel. 09-4983295449. Fax| 3254.

Rust en ontspanning vindt u in
Gasthaus-Pension „Zum Pflug"
D-6121 Obersensbach,
kmr. m. do/wc en balkon,
VP DM 32,-. Direkt vrij!
Tel. 09-496068784.

Vak.won. aan deMöhnesee/Saaerland
Boswandelingen * watersport
★ Rust * Spaartijd t/m 7-7-
-'9O, behaaglijke woningen v. 2-
-6 pers. Brochure in kleur. Tel.
09-4929245442 Ferienhaus
Wilmes, D-4773 Möhnesee 3.

Vakantieappartementen Fabry
D-5526 Bollendorf/Südeifel.
Appartementen v. 2-6 pers.,

binnenbad, restaurant.
I Brochure. Tel. 09-496526378.

RENT A TENT.
Voll. inger. bung.tenten op
campings in Belg., Lux. en
Duitsl. 05765-1071, Pb. 19,
7370 AA Loenen. WD6IR

Ontspanning i.h. zuidelijke Zwarte
Woud. 7 dagen LO va. 133DM.
Info: Verkehrsverein Bleibach e.V.
D-7809 Gutach 2, Bleibach. Tel.| 09-497685244.

Brengt u uw vakantie eens
door in hetzonnige zuiden v.h.
Zwarte Woud bij Heidi Wiesier
Alle kmrs. m. do/wc; sauna,
sol., whirlpool in huis, rustige

ligging en heerlijke
wandelwegen. Café-Pension

Heidi Wiesier. D-7861
Wieden. Tel. 09-4976737013.

Ruitervakantie v.
meisjes van 10-17 jaar
Dagelijks uitrijden, manege. Brochure F

aanvr. Buiten de schoolvak.; spec.
tarieven v. meisjes tot 22 jaar. Brochure A

aanvr. Pferde- u. Ferienhol Hohly. Tel.
09-497939364. D-6994

Niederstetten-Wolkersfelden.

Vakantie in het Zwarte Woud
Nieuwbw, rustige ligging a. z.helling.
Kamers m. balkon, stapelbed, douche.

recr.ruimte, TV, gastenkeuken, uitgebreid
ontbijtDM 16.-. Hele jaar geopend. AKred

Nock. Tannenstr. 6, D-7603
Oppenau-Locherberg. Tel.

09-4978043455.

Vakantiewoningen/Vakantiehuizen
in Sógel,het mooiste vakantieoord inh.

Emsland. Info: Fremdenverkehrsamt
D-4475 Sögel. Posrlach 1149. Tel.

09-4959521032.

Familievakantie in Haus Gerke
Vak.won., 2-pers. va. 30 OM, op wens

ontbijt. Ook kmrs. m. kookgelegenh., LO
OM 20, sauna, sol., tt, vissen mogelijk in

eigen vijvers. D-5948 Schmallenberg
/Oberhenneborn. Tel. 09-492997322.

x^^Nsag; oineda
. UW REISORGANISATIEI HIEUW: VAN HULST/MONTEMARI 10 "13"14 EN I . Betrouwbaar en aangesloten bij het Garantie10

I 17 DAAGSE I " Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeks-I REIZEN j naar Hotel Montemar.
\v~^m j^T I Tï " Vertrek ma en vr per Royal Class touringcar. .
I Wekelijks vanapriMpt_oWober-1 uw ZE£R LUXE TOURINGCArS
I ■ ' T "77, I " Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.
| Bijvoorbeeld. I . Royal Class-stoelen (extra veel beenruimte;
II g\f\C I u reist komfortabel als'n vorst!)

I ïnttSvp" va 3^35 PP I *IN UW HOTEL IS T.V. AANWEZIGI AAA I (i-v-m-wK-voetbal)

l 10C/\/pen va 44Ü5 PP l «ANIMATIE-EN SPORTPROGRAMMA
1 APp/VP „ . I " OOK IN HOOGSEIZOEN NOGl ,»,.. nn." excl toeslag Royal Class^WJj wlQp ÈOEKINGSMOGELIJKHEID- I

3-vanhukt/montemarQ?
\ JJEJ mbQms[H AAN PL Q33[A W$
jk Centraal boekingskantoor: DEN BOSCH, 073-124171
||lk BEEK Winkelcenter Makado, 0449078585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-2592■|!|\ GELEEN Markt 114; 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275

HEERLEN O. Nassaustraat 4,045-7155551 KERKRADE Theaterpassage 17, 045*
MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960
VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161 1

Vakantie in Noord-Friesland
LO va. 16DM, vak.won. va. 35
DM. Informatie dagelijks v. 9-19

uur. FVV Viol u. Umgebung.
D-2250 Schwesing. Tel.

| 09-49484171126.

DDR-vakantie
Met partners uit de DDR heb-
ben wij een vakantieadressen-
lijst samengesteld met huizen,
bungalows, part. woningen,
hotels en herbergen. Overnach-
tingen va. DM 5,-. Ook v.
groepen en kegelclubs e.d. In-
fo: Ferienvermittlung Augustin.
Klevestr. 21, D-4040 Neuss 1.
Tel. 09-49210184792. |

Pfalz. Wald, Leinsweiler, zuidelij-
ke Weinstraße. Voor wandel-,
wijn- en burchtenvrienden. Comf.
vak.won. (2 kmrs.. kookgel., bad,
terras, TV, sep. ingang). Heerlijke
ligg. a. helling. 2 pers. Tel. 09-
-4963444174.

Schönwald/Zwarte Woud
(1000 m) rust. app. v. 2-3
pers., binnenbad, sauna, gr.
terras, restaurant en lift in
huis. Tel. 09-49672113313.

14-dagen-superprijs v. 2
pers. in 2-pers. kmr. 490 DM,
en voor 3 pers. in 3-pers. kmr.

670 DM, LO + afhalen v.
vliegveld Izmir.| Tel. 09-4971565945.

Bad Berleburg
Landgasthof Alt-Ave

14 bedden m. do/wc. zwembad, sauna,
sol., fitnessruimte, kegelbaan,

openhaardvertrek. Arrangement: 1 wk. HP
239 DM. Tel 09-492759345.

Comf. vak.woningen - Haus Berghof
D-7062 Obersteinenberg. Tel.

09-497182531 en 09-4971836526.
Heerlijk panorama, binnenbad 28", sauna,
sol., eigen vismeer, t.t. Eerst bekijken, dan

boeken.

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd. leeft. 29jr.),8NJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd (v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid RecrorV
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61 R

Siimme mensen
die met de

kinderen op
vakantie gaan
in Friesland

willen ALLES
weten over
dit vignet!

Dus die vragen
even de folder

aan. 0
*t2**o

BON
Uitknippen en in open enveloppe
zonder postzegel zenden aan:
VVV Friesland-Leeuwarden
Antwoordnummer 580
8900 WC Leeuwarden

Afz.:
Adres:
Postcode:
Plaats: '..

CTvrJI I»■kv/^ H"» Friesland-
iL^i I Leeuwarden

Haibach - Bayer. Wald
Hersteloord, nieuwbw. pension, kmr.,
do/wc en balkon, verw. buitenbad id. buurt,
keuzemenu, recr.ruimte. TV-kamer, HP 29
DM, VP 34 DM. kmr. m. etagedouche HP
22 DM, VP 27 DM, a.u.b. brochure aanvra-
gen! ,Tel. 09-499963527. Gaslh. Pension
Max Hirtreiter, D-8441 Haibach.

In Cuxhaven - Döse
Coml. vak.wron. in. zeezicht, dir. a.

d. dijk, 1-4 pers. Hele jaar
geopend. Dir. en v. Pasen

termijnen vrij. Tel.
09-49472147027.

Westerland/Sylt
Hotel-Pension Westfalen

en appartementshuis Mario
dir. a.h. strand, kmr. m. do/wc,
kabel-TV, radio, tel., minibar,

uitgebreid ontbijtbuffet. Verzekert u
zich nu alvan uw vakantie 1990!
Hele jaar geopend. Huisbrochure
aanvragen. Tel. 09-49465123088.

Voor uw vakantie
i.h. Odenwald

Gasth. Pension „Zur schonen Aussicht". J.
Scheuermann. tel. 09-496276235in

Schöllenbach. Mod. kmrs., do.1wc op elke
etage. Heerlijke wandelwegen, mooi

bosmeßr, burgerlijke keuken, eigen slacht.
LO 25 DM, HP 26 DM, VP 32 DM.

BIKfcCENTENNIAL

FIETS
VAKANTIE

WINKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor de fietsva-
kantieganger.
FIETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fietsvakan-
tiewinkel!
FIETSKAMPEER-
REIZEN
Van eenvoudig tot zwaar.
Bijvoorbeeld Frankrijk, Ita-
lië, Zweden, Oost-Europa,
Spanje. Maar ook Ameri-
ka.
Meer weten of boeken. Bel
de Fietsvakantiewinkel!
FIETSHOTELREIZEN
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!

03480-21844
Fietsvakantiewinkel,
de Bakkerstraat 14jjg»£<» 73441 EE Woerden

/Jpn/flQL'a) (aangesloten bij
a^v<77\>*^*y het Garantiefonds)

De lente en de zomer geniete
h. Frankische Odenwald. WA
vak.won. v. 2-7 pers. GeA»
app. v. 2-3 pers. HausKatn*
na, M Oppelt, D-6982 F"-.
denberg. T. 09-409375268-.
Miltenberg en Wertheim
Mam. Huisbrochure! _^/,

WEST-TURKIJE \rM
22 dgn. ’ 1.645.- 5
vliegreis, hotels etc- g
vertrekdata v.a. 1
der? Dioser 071-126*'

tUS
Tii»l#;;n Vakantie^,
tementen,*l x ca. 80 m2, '£[
160 m2, met vliegreis en tra 11-,
elke donderdag va. Stuttga'H
zaterdag va. Frankfurt. T&1" Jsen, D-6143 Lorsch. Tel-
-4962515023. >

T.h. 6-pers. STACARA^op camping De Hond!»
in Eext. Tel. 05^|
19550.

I Welkom op TE^.... in ons gezellige 3** M v*
hotel in Den Burg, op 100 J"- ji
weidelandschap. Het ideaalgangspunt voor tochtjes over rj j
land. Kamers metdouche/tf'iijji
ook 12 kamers met bvbbflJj
50% reduktie subtrop. z*e|T,r

dijs. Eigen parkeerplaatsen.
Hotel 't KoogerenS-rrf

llnfo en res.: tel. 02220 -Jjgy

Voorjaarsarrangemeo
in hotels en pension*
4 dagen/ 3 nachte" „

vanaf/132,- per pers"
inclusief bootretour, cv

taxi-vervoer naarhotel of Pcn*'uitgebreid informatiepakl' ~De arrangementen geldert
6 april tot 13 juli l9fWvraag naar gratis kleuren 1 ~Voor informatie en boet""8

belt u de

m 7& vvv terschellinê t
m)Ü 05620-3000 Ë

IdcilikunSt mmmulWmmT

/sKUßnni-oMmK usK bpanning'se ,
/^Nt VftKBJKJRG /fej-X en vermaak voor
/^£cv-j^/>^^f\ h6t hele gezin'P^^*:^^^^^^^ Ons recreatiepark
\ ligt in eën bosrijke

\^^^^^^^ / omgeving bovenop
S^BsËl/ de Cauberg.

Nieuw: QUADS 80 cc, 4 versnellingen en
KALI kinderskelters!
In ons park is aanwezig:

skelterbaan, quadbaan, kindercrossmotoren,
restaurant met groot terras, bar, speeltuin, verlichte

golfbaan, luchtbed, waterpistolen e.3.
Reserveringen:

Skelterbaan Cauberg, Postbus 122,
6300 AC Valkenburg
Tel. 04406-12685

Geopend vanaf 10.00-20.110 uur
Bel voor speciale groepsafspraken voor speciale

uurprijzen. e^
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" Gino Smits
(rechts), in de
oefencampag-
ne vooraf-
gaand aan het
toernooi in
Finland in ac-
tie voor het Ne-
derlands team.
In Helsinki is
de V en L-spe-
ler vaste tribu-
neklant.

Foto:
FRANS RADE

HELSINKI- Ze zitten al hethele
Europees kwalificatietoernooi
tijdens de duels van het Neder-
lands team broederlijk naast el-
kaar op de tribune van de sport-

Stpv hal in het Finse Espoo: Raymond
schif\frS Van Kwantum Blauw Wit en Gino Smits van Her-
tal K

en L' Nog geen seconde heeft het Limburgse twee-
veK ut" de hJnen gestaan en zelfs het hout van de reser-
letiT hebben de twee nog niet mogen drukken. Een bal-ye werpen blijft beperkt tot de dagelijkse training. De
eten" Üjd mag het vroliJke duo doden met slapen,
ovp en rusten- Het leven van een tribunezitter gaat niet
lann ozen' want in feite zijn Raymond Steyvers (49 inter-
actief

6n Gm° Smits (12) overbodige ballast en komt eenblpaf optreden alleen aan de orde als er zich onverhoopt
ger,» Ures zouden voordoen. "Maar je hoort ons niet kla-
dat J-fegt het tweetal in koor. "We wisten immers voorafdX dlt onze plaats zou zijn".
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'We zijn geen voetballers; die klagen om het minste ofgeringste'

Raymond Steyvers en Gino Smits,
tribunezitters van het handbalteam

je", zegt de linkerhoekspèler uit
Geleen. "Voor mij is het allemaal
nieuw en in dat opzicht een zeer
leerzame trip. Natuurlijk zou ik
graag spelen, maar de keuze van
Cantelberg is terecht. Ik heb nog
geluk dat ik überhaupt erbij
hoor. Als Patrick van Ólphen
aanvallend immers ook op de lin-
kerhoek zou worden ingezet, dan
zat ik nu zeker niet hier in Fin-
land. Aan mij voorlopig de taak
om bij de selectie te blijven. Aan
een basisplaats hoef ik voorlopig
nog niet te denken".

binnenkort een deeltijdoplei-
ding volgen. Dat kan in Tilburg
of in Sittard. Afhankelijk van
waar ik daarbij een baan krijg
aangeboden, zal ik dan een keuze
maken".

Guus Cantelberg heeft beide
spelers al in een vroeg stadium te
verstaan gegeven dat ze niet aan
de bak zullen komen in Finland.
Alleen blessures bij de basisspe-
lers kunnen het duo alsnog over
de brug helpen. "Maar daar hoop
ik echt niet op", verwijst Gino
Smits verhalen als zouden reser-
vespelers zich in de handen wrij-
ven bij blessures van spelers uit
de vaste kern naar het rijk der fa-
belen. "Dat zou te gek zijn. We
zijn hier om te presteren en dat
lukt het beste met de sterkste
spelers. Een blessure van een
van de basisspelers is niet in het
belangvan het Nederlands hand-
bal.Dus ook niet in mijn belang".

Saai
Dat het geen pretje is om jeteam-
genoten vanaf de tribune aan het
werk te zien, staat als een paal
boven water. "De meeste moeite
heb ik echter met het doden van
de tijd", legt Gino Smits uit. "Als
jeniet speelt duren de dagen veel
langer. Je mist toch de echte
spanning rond een wedstrijd om-
dat je gewoon zeker weet dat je
niet speelt. Voor de andere spe-
lers gaat de tijd sneller. Die zijn
toch veel meer met de wedstrijd
bezig; zowel mentaal als fysiek".

Het gezegde 'de beste stuurlui
staan aan wal' heeft, geeft het
tweetal volmondig toe, weldege-
lijk betrekking op hen. Raymond
Steyvers: "Vanaf de tribune be-
kijk je alles veel kritischer. Je
kent de afspraken en de te vol-
gen taktiek. Ik merk dat ik me
snel erger aan bepaalde kleine
dingetjes die dan niet zo lopen
als ze afgesproken zijn. Ik heb
dan wel eens het gevoel van:
'verdomme, stond ik daar maar.
Maar de trainer beslist nu een-
maal en het heeft geen zin daar
tegenin te gaan. Vanaf de tribune
is het nu eenmaal gemakkelijk
oordelen. Ik weet zelf natuurlijk
heel goed dat de praktijk heel an-
ders is".

Tien dagen gedwongen stilzitten
en kijken naar hoe anderen met
je favoriete sport bezig zijn, kan
frustrerend werken. Is het duo
niet mentaal geknakt na een dik-
ke week Finland? "Helemaal
niet", reageert Gino Smits. "We
zijn geen voetballers die om het
minste of geringste liggen te kla-
gen. In dat geval had ik beter
thuis kunnen blijven en naar de
tv kijken. Ik constateer alleen
wel dat ik lichamelijk slapper
ben geworden. Ik train immers
niet meer dan een uurtje per dag
en voor de rest is het rusten, eten
en slapen. Ik ben lichamelijk
eigenlijk te weinig bezig en kan
daardoor mijn energie en agres-
sie niet echt kwijt. Nu is wat dat
betreft het hotel ook niet de
meest geschikte plaats. Was er
maar een fitness-ruimte, dan kon
jetenminste wat doen. Het enige
wat je hier kunt doen is squash
spelen. Maar dat is ons verboden.
Te gevaarlijk met het oog op
blessures".

Voor de reservisten in het leger
van Cantelberg gelden dezelfde
privileges als voor de basisspe-
lers. Ook Raymond Steyvers en
Gino Smits zijn semi-prèf. De
Blauw Wit-handballer is dienst-
plichtig militair, maar mag het
voorlopig doen met twee werk-
dagen in de week. Alleen op don-
derdag en vrijdag is hij te vinden
in de kazerne van Eindhoven.

Gino Smits heeft een halve baan
als sportinstructeur in de gevan-
genis van Overloon en werkt de
overige uren als sportleraar aan
een school voor speciaal onder-
wijs in Geleen. De laatste drie
maanden heeft de V en L-speler
niet meer gewerktmet de gedeti-
neerden. Dinsdag is die periode
voorbij en staat hij 's morgens
weer braaf voor de gevangenis-
poort om te klokken.

RTl** is het niet leuk"'
'VrW Raymond Steyvers het"ortouw. De Neerbeker werd al,amniaar ugeleden> hiJ was tc,en;tePM

achttlen Jaar oud, geselec-
Cam ,X? 0T °ranJe en ook Guus
vanw fg nam Steyvers aan-blpto J op in ziJn selectie. Een
etpn of Wlerp echter roet in het
bw.' Steyvers raakte zijn plaats
het <fn de electiekwijt en alleenI «i teit dat Henco de Jong van

kort voor de EK'u.t een zware blessure moest af-bracht de middenopbou-
srvT temg in het selecte gezel-
Dcnap. "Ik moet dus reëel zijn.«is een zeer belangrijk toer-'ooi en dan tellen alleen de pres-

-1Shi?S' °,p dit moment zijn anderefc3 beter dan ik- Aan rn« de«ak daar iets aan te doen en er-ia! uezoi"gen dat ik over twee
Or?» 1J de WK-kwalificatie in

o^tennjk wel eerste keuze

Geluk
and ° Smits ligt de zaak heel
dpr,ers' "Ik durfde een jaar gele-.en nog niet te denkenaan Oran-

"Hoe het na het EK precies ver-
der gaat weet ik niet", verwoordt
de 22-jarige opbouwspeler uit
Neerbeek de onduidelijkheid

Toekomst
met betrekking tot de ontwikke-
lingen rond het Nederlands
team. "Ik denk dat er alles aan
gedaan zal worden om op zijn

laatst met ingang van volgend
seizoen de potentiële internatio-
nals weer vrij te maken van hun
werk". Bij welk clubteam Ray-

mond Steyvers dan onder con-
tract staat, is nog onduidelijk.
Blauw Wit wil hem graag hou-
den, maar daar voelt de speler

zelf alleen wat voor als er vol-
doende versterking komt. Ta-
chos en V enL-zijn de belangrijk-
ste kapers aan de kust. "Ik ga

Piet Willems kwart eeuw bestuurslid Afdeling Limburg KNVB

Voorzitter
'Verzilverd'

gewerkt aan een rapport, 'Voet-
bal 2000', waarin voorstellen zijn
opgenomen om het betalen van
amateurvoetballers aan banden
te leggen ofte reguleren. Eén van
de aanbevelingen in dat rapport
is de instelling van een klasse
van 'onafliankelijken', een klasse
waarin betalingen mogelijk zou-
den moeten zijn. In de verwach-
ting of hoop dat dit in de andere
afdelingen niet meer zal gebeu-
ren. Willems heeft in de periode
van zijn voorzitterschap het no-
dige van doen gehad met zwart
betalende amateurclubs.

„Ja, dat waren de zwarte bladzij-
den uit mijn loopbaan," is het
enige datWillems over die episo-
de kwijt wil. „Vooral omdat toen
de indruk gewekt is in de media,
dat dat soort zaken alleen inLim-
burg konden plaatsvinden. Maar
ook omdat de bewijslast hele-
maal nooit geleverd is en ook
niet geleverd kon worden. Toch
denk ik dat de invoering van een
klasse van onafliankelijken hele-
maal geen oplossing zal zijn.
Daar zullen clubs gaan spelen
die dat als een opstapje zien om
later naar het betaalde voetbal
over te stappen. We zijn begon-
nen met verenigingen die spelers
lokten door ze een huis aan te
bieden, daarna kwam de inrich-
ting van zon huis erbij. Nu ge-
beurt het dat men ze een baan
aanbiedt. Dat alles zal niet veran-
deren, het zal alleen naar andere
afdelingen verschuiven. Daar
zijn we compleet machteloos te-
gen, dat kan je niet oplossen met
controleurs of met regeltjes."

1980 werd de ommekeer duide-
lijk en keken diverse vereni-
gingen, maar ook het afdelings-
bestuur met zorg naar de toe-
komst.

kan , -JADT- Een kwart eeuw Piet Willems, de KNVB
64 ia Vljientwintig jaar niet om hem heen. Zó lang al is de
Une Tg u leuwenhagenaar het gezicht van deKNVB-afde-
andPrrim'rUrg- Een Periode waarin het voetbal enorm is ver-
gat w TensloUe is de sportbeleving een afspiegeling van
het«,er ln de maatschappij plaatsvindt. Maar niet alleen
even Zelf ls behoorliJk van karakter veranderd, hetgeldt
2ekfTenS VOor het besturen van een voetbalvereniging en
VoetK n een Ol*gamsatie op het niveau van de KNVB. De
ore» ■-ond heeft Zljn rol veranderd van een controlerend
ten - m die van een ondersteunende instantie. De regen-
JaarKJn vervangen door managers. Willems, vijfentwintig
dei* Destuurshd en twintig jaar voorzitter, kan erover oor-
een !-! " geen ander' Een man die niet aan het einde van
tijdv knode Staat ' maar JUISt San het begin van een nieuw

door I

■■.IJ.I.)J.HJ;WBM

„We hebben toen een prognose
gemaakt," vervolgt Willems als
altijd bedachtzaam formulerend,
„op basis van demografische
aard, maar ook rekening hou-
dend met sociaal/economische
ontwikkelingen. Het belangrijk-
ste was echter, dat er bij de men-
sen een verschuiving te zien was
van de georganiseerde naar de
ongeorganiseerde sport. De indi-
vidualisering dus. Als je die pes-
simistische cijfers nu bekijkt,
blijkt dat er niets van heeft ge-
klopt. We zitten nu gelukkig
weer op hetzelfde niveau als in
1980. Dit jaar zien we voor-het
eerst ook weer een stijging van
het aantal jeugdleden."

" Piet Willems, jubilerendvoorzitter. Foto: PETERROOZEN

je 6̂? er eigenlijk heel toevallig
Von ■'" begint de jublilerende
ie^^ter zijn betoog. „Door
de h met wie ik iedere dag in
bii h naar miJn werk zat, ben ik

J ac landelijke KNVB terecht-
com men- Uiteindelijk door mijn
clUh °ten met vele Limburgse
afd"?. Weer teruggekeerd naar de
reai, g Llmburg. Het bondsbu-
Verar Zlt toen n°S in Sittard en wemeerden één keer in de
nk^ Fantastische" gebeurte-schilü VOnd ik dat- had toenPort^Srechterszaken in mijnluufieuille- VergaderingenXKen toen tot ze* uur 'sborrli ue? daarna gingen we een
tard t , op de Markt in Sit"
best',, j 5

ben ik begonnen alsVoor^i» er en in 1970 werd ik
toen ï?fr als opvolger van de
hehh '3"Jange Hub Heijnen. Nu
geI h

C*n we binnen de bond dere-
tredp Je met 70 Jaar moet terug-
ook p

m wat voor functie dan
denk h

prima maatregel. Ik
■ naarmate je ouder

Üila-K Ve toch steeds meer moei-
-Ben bfr uhebt de ontwikkehn-UIJ te benen."

Niettemin genoeg werk aan de
winkel voor Willems en zijn me-
debestuurders. Ofhij zich tot zijn
zeventigste jaar blijft inzetten
voor de KNVB-afdeling Lim-
burg is nog onduidelijk. Mis-
schien is dat ook afhankelijk van
de bestuurlijke reorganisatie
waarmee men zich op het bonds-
bureau bezig gaat houden. „We
zijn nu bezig om te kijken wat er
moet gebeuren op dat vlak naar
2000 toe. Er zal op korte termijn
niet zoveel veranderen, maar
daarna wel. Misschien ook een
verschuiving van portefeuilles.
Dit zal binnen deKNVB ook lan-
delijk tot veranderingen moeten
leiden. De wegvan de besluitvor-
ming is nog steeds veel te lang.
Die moet veel korter, maar voor
we zover zijn, moetener nog vele
heilige huisjes omver."

Een van de dingen die zeker zal
gaan veranderen, maar altijd on-
derwerp van hevige discussie zal
blijven, is de amateurstatus.
Naar kort geleden bleek, pijnigt
de KNVB ook op landelijk ni-
veau de hersenen om dit pro-
bleem aan te pakken. Het is een
publiek geheim dat spelers door
clubs of sponsors worden be-
taald. Of worden binnengehaald
met de meest fanstastische belof-
ten. Vorig jaar werden twee
clubs op de vingers getikt, omdat
ze bijvoorbeeld lease-auto's ter
beschikking van de spelers had-
den gesteld. Er wordt nu in Zeist

rijkste blijft echter het contact
met de basis, met de clubs."

De veranderingen in ledental
hebben declubs in een aantal ge-
vallen onvermijdelijk voor grote
problemen geplaatst. Was het
vroeger voor de penningmeester
nog mogelijk de beekhóuding te
doen op de achterkant van een
sigarendoosje, met de huidige
stand van zaken is dat per defini-
tie onmogelijk. Trouwens ook
omdat de KNVB tegenwoordig
hogere eisen stelt aan de be-
drijfsvoering bij de vereni-
gingen. Een en ander houdt wel
in, dat alleen gekwalificeerde
mensen toe kunnen treden tot
het bestuur van een voetbalclub.

vieringen moeten organiseren of
droppings moeten houden."

„Ja, je zult gebruik moeten ma-
ken van de kennis die je in huis
hebt. De tijd dat de man die de
lijnen op het veld trok, automa-
tisch bestuurslid werd, is allang
voorbij. Dat proces is voor een
deel vanzelf gegaan, maar toch
ook stevig door ons begeleid. Zo
bestaat er bijvoorbeeld de com-
missie Sport-Overheid-Begelei-
ding (SOB) die de clubs aan alle
kanten probeert te helpen. We
zijn inderdaad veranderd van
een toezichthoudende naar een
ondersteunende functie. Een an-
dervoorbeeld in dat opzicht is de
begeleiding van automatise-
ringsprocessen bij clubs. De ac-
centen zijn verlegd. Het belang-

Er is een enorme verandering te
zien binnen het verenigingsle-
ven, constateert Willems. „Iknoem alleen maar de verschui-
ving van onze aandacht naar de
recreatiesport. We proberen nu
wat extra's te doen voor de 35plus-groep. Er is een grote groep
die éénkeer in deweek een potje
wil voetballen, maar helemaal
geen zin heeft in trainen of iets
anders. Daarnaast denk ik, dat
we meer toe moeten naar een
soort omni-verenigingen. Clubs
waar je niet alleen jewedstrijdje
kunt spelen, maar ook op andere
manieren bezig kunt zijn.'Op het
veld zowel als in de zaal. Vereni-
gingen die bijvoorbeeld in de
winterstop,niets voor hun jeugd-
leden doen, kunnen het wel ver-
geten. Ze zullen ook Sinterklaas-

Verschuiving

Vanaf het begin van de 'regeer-
periode Willems' ging het met de
voetbalbond in rap tempo cres-
cendo. De meest fantastische ac-
commodaties rezen als padde-
stoelen uit de grond. Limburg
vormde in dit opzicht bepaald
geen uitzondering. De provincie
klom zelfs naar de tweede plaats
op de ranglijst van grootste afde-
lingen (met 78.000 leden in 305
veldvoetbalclubs) en moet op op
de dag van vandaag alleen
Noord-Brabant voor zich dulden.
Toch kon de groei niet eeuwig
blijven duren. Met name rond

Limburgs dagblad i sport
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Duitsland Vakantieland
jjFrankenwald ,

c\mßÊSSm^kWmI'l~L-LMiill
cl Di Pffnlder

yi^HHIHIIi
EGGEGEBIRGE/SAUERLAND

Vak.woningen 2 t/m 7 pers. in park (autovrij). Ideale omg. voor
wandelen of uitstapjes. Ned. beheer. Info/doe.: 05753-2098.

Nog vrij voor 7-7 en na 11-8.

PASEN IN SAUERLAND
Van 12 tot 16-4-1990 biedt het QUEENS HOTEL in Lüden-
scheid u een 4-daags arrangementaan met ontbijtbuffet, gala-
diners, excursies en recreatieprogramma voor DM 439.- in een
1e klas hotel. Nadere informatie ontvangt u bij onderstaand
adres: Queens Hotel am Stadtpark, Parkstr. 66, 5880 Lüden-
scheid, Duitsland. Telefoon 09-49.2351.1560.

Hotel-Café-Restaurant-Duikbasis-Kegelbaan-Sauna-Solarium. Het
gezellige Landhotei aan de rand van Winterberg. Kindervriendelijk!
Alle kamers met douche/wc, kabel tv, tel., balkon of terras. Prijs
55.- DM p.p. Winterberg - Elkeringhausen. Fam. Leenaert-Pool/tel.
0949-2981-7070/7079, fax 3552.

NEDERLANDS HOTEL
HESBORNER KUCKUCK (18 km van Winterberg). Ons
comfortabele, modem ingericht, ANWB-hotel beschikt
over: verw. zwembad, sauna, solarium, 2 kegelb. Uniek
gelegente mid. van bergen en bossen. Wij nodigen u uit
een plezierig en ontsp. vakantie bij ons door te brengen!
7 dgn. HP DM 336.-. Hogekind. kort. ölfestr. 22 D-5789
Haltonberg/Hesborn. Tel. 09-49.2984.475, Ned. gesp.

Hel vakantieparadijs
in Hoogsauertand

Niedersfeld
Comf. hotels, pensions, camping vele

appartementen v. 2-10 personen.
vaartochten op - surfen - vissen
HilleCachmeer - tennis- paardrijden - zwemmen- wandel- en fietstochten

Brochure: Verkehrsveretn Niedersfeld
5788, Winterberg 5. Tel.: 09-49-2985 550

■ Warsteln nodigtuit ■
de gastvrije stad ln

' 'Natuurpark Arnaberger■ Wald" 200-581 m.h. ■

■ Vraag foktorl Stadt Warslein |
■ Deza adv. uit- Verkehrsamt ■■ knippen an Postfach 1309!I Wur#n*an: 4788Warslein (W-D) I

H groene stad met toekomst

Wawiuarsteln

GEZELLIG GASTHUIS
20 bedden, met visvijver bij het

huis, kamer m. d/wc, en deels balkon.
Eten n. keuze

VP4I.- DM, HP 37.- DM.
Brochure op aanvr.:

Gastehaus Friedrich,
D 3544 Waldeck-Niederwerbe,
Uferslr. 7. Tel. 09-495634383.

Hotel Lindenhof
100-bedden-hotel

4788 Warstein/Sauerland
Vakantiemog. voor gezinnen
en groepen gedurende het
gehele jaar. Kinderkorting.
Vraag onze brochure aan:

g 09-49.2902.2527
zoekt samenwerking met

reisorganisatoren!

wTyr ontspanningswereld »a_w|

yzomervakantievreugde^
' boekt u bij Vrij Uit. NL.,

tel 02968-88888
of laat u informeren bij

Panoramic,
„ia/Au.. 3422 Bad Lauter-v\-**rr\ berg imHarz Tel

iV^ \-.09-49 55 24 841.

Vakantie in Eifel. SIËSTA CAMPING, Mendig am Laa-
cher Sec ± 300 km v.a. Utrecht, gezell. Holl. tussen
Rijn, Moezel, Ahr. Verhuurt caravans, sta-caravans,
trekkershutten ’ 275, / 500 p.w. all-in. Ook reserv. ei-
gen tent/car. mog. Aanvr. doe. met / 1.50 postz. bijgesl.
Siësta, Pb. 123, 7000 AC Doetinchem.

>

Er even tussenuit in Kranenburger Sec.
In dit schitterende natuurgebied bieden wij u exclusief
voor Nederland riante, vrijstaande 2/6-persoons bunga-
lows in het Ferienpark Kranenburger Sec op basis van
halfpension. Volop recreatiemogelijkheden op en bij het

park.
VAN 21 APRIL TOT 7 MEI 1990 HEBBEN WIJ EEN

SPECIALE AANBIEDING: 4 OVERNACHTINGEN
DM 145.- (OP BASIS VAN 2 PERSONEN).

Bei voor inlichtingen an reserveringen:
023 - 273186/023 - 270465

Ferienpark Kranenburger Sec

EIFEL-AHRDAL. 5-pers. caravans t.h. op gezel, gezins-
camp. aan bergriviertje de Ahr. Uitst. camp.faciliteiten -
goede treinverbinding. QUO VADIS. (08345) 1673.

VAKANTIE EN VRIJETIJD TUSSEN MOSEL EN
NAHE, SAAR EN RHEIN.
B.v. huifkartocht v.a. DM 358 per wagen

wandelen zonder bepakking, 5 dgn v.a. 129.- p.p.
Verdere aanbiedingen kunt u krijgen bij: Hunsrück infor-
mation, Ludwigstr. 4, D 6540 Simmern 1. Tel. 09-
-49.6761.7078.

Uw hotal voor vakanti* »n 'F^^r\ \ sbijoenkomtten in hat IF-a^kjL A Jl^-— ■»Balarta Woud tsyH^lj/J ,-^p^ -^.
90 komfortabel ingerichtekamers, zwembad, A9^m^B¥r)wS^^^^m^Lsauna, solarium, kapsalon, schoonheidssalon, (Jl-w mml /AV^Êl^^'^mms'massage, tennis, schietbaan, golfbaan (3km). \4\rA^mwW^Aw4\^^TwmTt\r7^
Vergaderruimten met moderne conterentie- vJ&'m-rL iit\^SVJr

Hotal Waatlaaga M>*^ *^11>(MR
8379 Biacholamaii V^tivTalatoon: 0949-9920/170 \SS>y

Fax: 0949-9920/17150
Talax: 091545 f*

'Allgöu'. Vakantie in het drielandenpunt:Oostenrijk - Zwitserl. -
Liechtenstein - Beieren. Prospectus: Pension Baldauf " Garlo,
Tobelbachstr. 3, 8999 Röthenbach/ Allg. Tel. 09-49.8384.396.

yr ...herademen...beleven...meevieren... jßj?
Sjf ißon aan Landratsamt, Postfach 463, Ï^SBj
RSt D-8440 Straubing, Tel. 09-49-9421/30 0127 W
JBE Speciale info-wensen svp aankruisen: |refflö
hRv o Luttkurort Sankt Englmar 'Ruiter- en tennisweken, j vaUsjjï Gezins, Singles- en 55-plussers-weken' S Jfm.fllji, o Luftkurort Mittarfels 'Paardrijden, tennissen, vissen' Iffljf_|
JËÉW ° Neukirchen 'Ruitervakanties lljg

o Schwarzach 'Spaartarieven' *tt
/fl o Heibach-Elisabethazell 'Wandelvakantie' (X> k)o Rüttenburg 'Wandelvakantie' RDP I kl\

Zwarte Woud
Hotel-Pension Rössle, W.
Graf, tel. 09-4974558228,
7242 Dornham 2 (Fürnsal),
voor aangename vak., in rust.
omg. Kamers ged. m. do/wc/
balkon. Vraag onze folder. HP
36.- tot 40.- DM.
..

r-—| Natuur p beleven pi

_CJ_[j_ It^T) „9^y jj Lh..l

! Recreatie en vakantie: het Emsland heeft veel
te bieden. En toch is het nog steeds, wat het

altijd al was: een stil landschap
zonder toeristische drukte!

S^Zii I^Xa Met bossen, hei en \&s^~^ir7m\ veengebieden, met meren en
/ >/-v JN^ \ rivieren. Met veel kunst en
I mm~- JSr^m I cu'tuur in aantrekkelijke
\ï'"csiös9 sl dorpen en stadjes.

\^>X^ "^y j?y Emsland - liefde op het '

—^«^^^
W'J 9even u 9raa9 informatie- I
werbegemeinschaft Em»land,
Kreiehaut, D-4470 Meppen, ■
Telefoon 0031-5931-44443

s*o _
Stuurt u mij s.v.p. de uitvoerige
informatiefolder en de evenementenlijst i

Naam: !
Straat: ■

' postcode/plaats: ■

Eén Adres voor
uw Advertentie

RDP, postbus 2,

1800AA Alkmaar

IjfJÉffik JfoteTffross/èIT 1
Droomvakantie in 't bergstad|e nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentham

met zijn heuvelachtige, bosrijke omgev,'V^"*""*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 Grossteld, Postbus 441, 4444 Bad Bentheirn. Duitsland., SSmBM INL) .f 09-49 5922 828 (BRD) ~.r ,«tt.£££*. 4349

„GASTEHAUS TALBLICK"
Fam. pension in landelijke mooie rustige omgeving. Moderne

kamers met do./toilet/balk./ontbijtbuffet/halfpension
April + mei - Speciale prijs.

Fam. Schwer, 7811 St. Margen. TeL_o9-49.7669.340.

Wm EmmwLtfKm)Ê^ttPÊlÊ^^{^m
ëm4 ii^^H

Vakantie vol afwisseling voor het hele gezin - 400-744 m. Wandeltoch-
ten in bosrijk natuurlandschap. Boerderijvakantie, vakantiehuisjes vanaf
30.- DM p.d., logies van 15.- tot 66.- DM, hotels, pensions, kurhaus, vrij-
etijds-vermaak, gezellig samenzijn, vakantiegids. VVV: Verkehrsbüro,
Postfach 43, D-7838 Freiamt. Tel. 0949-7645/644, Fax 0949-7645/628.

DACHSBERG 750 - 1000 m
Vriendelijk ontspanningsoord in Südschwarzwald. Rustig en
ontspannend. Afwisselend wandelgebied met uitgestrekte bos-
sen en schitterende vergezichten v.a. de hoogvlakten. Een va-
kantie in de natuur voor het hele gezin.
Info: Verkehrsamt D-7821 Dachsberg, tel. 09-49 7672 2041.

' mmmmt*'-* .m... "*iM Tm Sn

m\W mm^-l (W'^^CT V^^»Ü7 ïbéH mmmWt"f^ÊSÊu/y^Sl^St "I^'T^^a^r«SWßiyilH»ff

J^m4wzFA\mwBp. jAf'^JAlmrafr^t.»Vjfl m\lP*\\mwÊF44.**'&mOri
Triefenstein

Brodenbach/Moezel, omg. Cochem excl. inger. vak.app. 2-4 pers.
rustige lig. bij bos. DM 40.- tot DM 70.-. Tel. 09-49.6551.4057 of bi]
A. + H. Harings, Achterweg 65, D-5540 Prüm. Vraag, broch. aan

WANDELTOCHTEN MET DE BOSWACHTER en MO-
LENWANDELTOCHT. Weekend met veel extra's, vol-
pension 156.-/170.- DM in Westerwald (Rijngebied), D-
-5455 Rengsdorf. Tel. 09-49-2634/6111.

p ' ——————"-

Vakantie aan het idyllisch gelegen
Emmerstuwmeer in het oostelijke !-<%»TeutoburgerWak)(D-4938Schieder). fT\^. "l
Komf. vak.won. voor 2-6 pers. vanaf fjvoP ü -i^DM 40,- p.d. v. 2 pers., gr. speelpark J&jr^lsït?-i?ff'i.
(gratis), fietsen, paardrijden, wandel- frV^sWfiS'^L^-'
tochten, zeilen. Veel interessante be- XvS^Tmll^mirJ^zienswaardigheden in de omgeving.
EHZ, Pf. 725, D-4920 Lemgo. Tel. IWS2F0031-5261/4414 (8-15 uur) en 0031- \3fip7
5282/1860 (16-18 uur).

BOPPARD, gezel. Holl. 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- "49.6742.5008. Fam. A. Potharst. WD-61R

mWiTSl^VTT^PT^fyTiXmmmm I *

e^Ö^SS^ Vakantieplezier voor het hele g*

" Vakantiewon. voor 4 pers.
v.a.40.- DM p. dag

Recreatieoord en " L.O. v.a. 14.- DM, gratis brocWwintersportplaats " wandelwekenvan 16 sept. tot 21
Verkehrsamt 7741 Vöhrenbach tel: 09-49.7727.501115 J

Hlrschhorn doet u goed!!Romantische, middeleeuwse stad a.d. Neckar. Uitgebr. red'
mog. en aantrekkelijke excursies. Verkehrsamt, 6932 Hirsc*

tel. 09 49-6272-1742.

MM^^^^Mt^^l^_______,^
/^Fitness en plezier voor het gezin E^'/""" in Arolsen aan het Twisterneer W— tussen Willingen en Kassei- r>*È. * strandbad met zandstrand vdfll' (gratis toegang) WJH>" * waterskiën, surfen, zeilen Tigj * vakantieapp. en -woningen Avji

v.a. 45 DM/p. dag. 4?^fj
Gratis informatiebrochures: Ji-^< A
Verkehrsamt, Postbus 1410, /Itlrn <rD-3548 Arolsen WK*Jl.gB
tel. 09-49.5691.2030 %B:ii"S/f.^

Efeler Bauerhaus in Kelberg ,

11 ONTDEK ROMANTISCH DUITSLAND
;::::"': .■:-:■. " . "

B ' 11 1iP * SSS&^fc
■

met de German-Rail Pass en deRail-Youthpass
Zóreist uvoordelig en comfortabel naar en

doorDuitsland: met deGerman-Rail-Pass diever-
krijgbaar isvoor iedereen, die buiten de Bonds-
republiek Duitsland en Beriijn-West woontVoor
jongerenvan 12tot 26 jaariser de speciale
German-Rail-Youthpass.

Beide zijn 21 dagengeldig,metvoor de
German-Rail-Pass naarkeuze 4,9of16reisdagen en
voor de German-Rail-Youthpass naarkeuze 9of 16
iSaiwffissjrajsw---
De tarieven:

German-Rail-Pass: I 2eklas leklas
4 dagen f. 264,- f. 397,-
9 dagen f. 402,- f. 604,-

16 dagen | f.563r | f.B4s|-

Meereizende kinderen van 4tot 11 jaarbetalen de
helften voor honden wordt dehelft van de 2eklas
prijs berekend.
ngmT,nDoiivnl'ith^ I—^TüiZeGerman-Kaii-Yomnpass: <;eKias

9 dagen f 224,-, fi . f 305.louasg' 1 . :
De Dassen ziineeldlg oo alle sDoor-en bus-sssSHSaSSS-

en deEuropabuslijnen "Romantische Strasse" en
"Burgenstrasse".

U kunt er ookmeereizen op de schepen van
deKöln-Düsseldorf Deutsche Rheinschiffahrt AG,
diedeRijn, Mam en Moesel bevaren. Echter niet op
cruiseschepen en draagvleugelboten. \

U kunt deze passen, op vertoon van uw .
paspoort, kopen bij alle NS reisburo's, degrote vt*
stationsen de, doorde NSerkende, reisburo's.
Meer informatiekunt u aanvragen bij: Deutsche
Bundesbahn, Rodezand 34,3011 AN Rotterdam.
Tel. 010- 4117635. Wij sturen u dan zo snel mogell)1*
gratis informatie-materiaal toe. Voor deverzend-
kosten zullen wij u een kleine bijdrage vragen. ó

»***>r debundesbahn-bon.
Naam: —-^
»j vAdres:_

I Postcode:
\ Woonplaats: —--jji

Hongarije enDOR, mooie kwartie-
ren (vakhuizen, vak.won., boe-
renwon.), bij gastvriendelijke
mensen. Hobbyreizen Wenzel.
Postfach 831001, 0-8000 Mün-
chen 83. Tel. 09-49896704306.

Hongarije '90
Familievakantie i.h. vakantiedorp

Bogiarieile. mooie huizen en woningen,
kinderopvang, speelplezter, surfen, zeilen,

paardrijden, tennis, enz. Infoen
atmosfeer Alma Tounstik, rel

09-49711383441.

De vakantiehit 1990
Europese kampioenschap

funboard klasse i.h. surfparadijs
Viganj. schiereiland

Pelejesac/Joegoslavië. Kmr. m.
ontbijt of HP, apt. Info: Fam.

Opacak, lel. 09-49834140729.

EGYPTE trektocht 21 dgn.
’1.795.- 15 dgn.
’1.595.- mcl. vliegreis,
hotels etc. Div. vertrekda-
ta. Folder? Djoser 071-
-126400. EG-61R

FRANKRIJK ONBEKEND
(LE GERS). Cultuur-Re-
creatie-Verhuur-Strand-
bad. Fam. Camping. Info.
Ned. 072-150028, Fr. 09-
-3362281558. Fr-61R

Te huur STA-CARAVAN in
Tirol, v.v. str. water, gas,
elektra; voor zomermndn.
of pinkstervak. Tel. (072)
128044/120485
I

■ " /■..... _____

km'mmTmm' mmmC^mW^TL.

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE

ZN AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?
EERST DENKEN, DAN DOEN.
I

Puhlikain- aianyi-tuilen duo' dn tilaii m iPMHwnhng mvt du Stichtingideële Reclame jlMfc

l

Zegt een Donor Codicil u pas iets

als u zelf

een nieuwe nier nodig heeft?

Veel mensen vinden 't maar een ene idee om WWI'ffW¥'MWl'ïi'Vi"iii"CißïfirïT ;

ES Pwïoontijke t*S*veni:

|ra§ Naam

na hun dood weefsels en organen af te aares

«if /ÉÊ 1 kil FSI 1 «a«« E Postcode/Woonplaats:

staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van H^A^JiL^iJHIH sJfltaLJ SE2 Geboortedatum

K ttmm «ftTfll I F jfts I Sm T«w"richuwen in geval van nood:

een transplantatie worden geconfronteerd. fctSfeS^SrXkSLfiHl Naam

I Adres

Een- Codicil heeft immers twee kanten: u draagt
Wv'W Sisß Postcode/WoonplaatsgwJHMB... j . I^M rf^l letetoon TtTtT;

t voor iemand anders, en iemand anders »„,

l^mmmmWÊÊmmmmmmmmm.
draagt 't voor u.

Denk erover. Praat erover. En haal een Donor \sJm!li^
Codicil bij uw huisarts of apotheek. Het Donor Codicil. Van levensbelang.

fjïJË

~*mww\

Js 4^A

mmmmi/AW mmYA^m^mmmm\^mm\ W -Akm\W/mmW^*mW7mm SjP \mm\mW^

Darauf fahren die
Weltmeisler ab.

tDieerfolgreichsteReifentechnik im
Motorsport: MICHELIN radial. Für alle "Motorradfans!

MICHELIN
Allein 1989 neun Weltmeisterti^

I I



%Ken-Ichi
Yoshihara bekijkt
op een
duivenveiling in
Zundert een
kandidaat voor
het Land van de
Rijzende Zon.
Foto CHRISTA
HALBESMA

Japanner bouwt villa
van vier miljoen voor

Limburgse duiven

e renpaardjes van het luchtruim«aan weer koersen. Hun presta-"es worden ook dit jaar op de°et gevolgd door Japanse multi-
hpK?nairs die de Jacht ontketend
n„ (bjn °P beroemde LimburgsePostduiven. Er is een concurren-J strijd tussen een tiental 'vlie-vaü mult»milJonairs in het landan de rijzende zon, die een ver-bogen geven voor superieurekampioenen.

Yoshihara is de steenrijke Kijima
eigenlijk met de duivenbacilbe-
smet geworden.

Amerikaanse en Engelse duiven.
Het is dan ook duidelijk dat met
de Europese superduiven meer
handel wordt gedaan dan er mee
wordt gepresteerd.

In Japan wonen 25.000 duiven-
melkers. De doorsnee melker
heeft zon 200 duiven. Het sei- 'zoen start er begin februari tegen
in Nederland pas in april. Ze vlie-

en van van die miljonairs is de
Hiroshi Kijima uitTokio

hn 53S een Jaar postduiven
tiid i

Niettemin heeft hij in dieal voor een miljoen gulden
Ve A-n Weten te bemachtigen. Bo-
WerHeckocht hij voor z'Jn gelau"
hiY EuroPese kampioenen een
von - Van vier müJoen. Alleen
Zelf fi Jn duiven> want hij woont" elders in Tokio. De duurste, 'yen die in zijnriante duivenvil-
b "Ppelen zijn notabene drie. auty's uit Limburg. Kijima wisttiL "?emde 'Beatr'x' te bemach-
elh twee auto's won voor des oroeders Kuypers in Neer, de£euze Turbobij de gebroe-, =rs hrenken in Weert en deuax bij Wilfried Stiel in Arcen.

zijn de duiven in Japan net zo snel
als in Europa. Een klein gedeelte
in Japan heeft nog een vlucht van
liefst 1600 km. Van dit monster-
concours deed de snelste duifeens
drie dagen. Tot 700 km. gaan ze
met cabinewagens naar de los-
plaatsen en de verdere vluchten
per vliegtuig. Op bijna alle vluch-
ten moeten de duiven in Japan ze-
ventig kilometer over water vlie-
gen.

Meestal is de hoofdprijs van een
vlucht 5000 gulden. Onderlinge
weddenschappen tussen de rijke
melkers kunnen wel eens oplopen
tot 100.000 gulden. Tien procent
van de deelnemende duivenkrijgt
in Japan prijs. Wie zijn de beste
spelers in Japan?. Yoshihara: „Ik
ken minstens dertig liefhebbers
die aan elkaar gewaagd zijn. Eni-
ge jaren geleden speelde een
landbouwer op de overnacht-
vluchten alles kort en klein. Hij
liet de duiven in de ochtenduren
in het pikdonker trainen." Men
speelt de duiven gewoon op jaloe-
zie, of van eitjes na de vluchten.
Het weduwschap, dat in Neder-
land door bijna elke melker ge-
speeld wordt, kent men in Japan
niet."

Voer betrekt de Japanse melker
uit België. Om de duiven gezond
te houden werkt men in Japan
ook veel met antibiotica. De vita-
mine komt uit Europa.

In Japankampt men met dezelfde
duivenziektenals in Europa. Do-
pingvoor duiven is er nog nietbe-
kend. Slechts drie fraudegevallen
zijn er geweest, hoofdzakelijk
met klokken. Het laatste geval is
echter van tien jaar geleden.

aankoop van de wereldberoemde
duif 'Chico', afkomstig van de be-
kende Belgische kampioen wijlen
Pol Bostijn in Moorslede. Me,n
beweert dat een Belg nooit de
echte duif heeft verkocht naar Ja-
pan maar wel de originelering van
'Chico' aan depoot van een ande-
re duif. De Belg zou 'Chico' zelf
zonder ring hebben behouden.
Een bloedproef moet er nu aan te
pas komen en een rechtzaak.

j grootste duivenopkoper van
Tok" 1 'S Ke"-Ichi Yoshihara uit
ov k *^ kan boeiend vertellen
se

Cr . We' en wee van de Japan-
re m",t'niiljonairs die de laatse ja-n alle vermaarde Europese dui-en naar Japan haalden.

Yoshihara zelf heeft van zijn acht-
tiende jaaraf niets anders gedaan
dan duivenhandel. Eigenlijk mag
men hem ook duivenmakelaar
noemen. Want hij koopt niet al-
leen voor zichzelf, maar ook in
opdracht van zijn klanten debeste
duiven dieonder de Europese he-
mel vliegen. Yoshihara kocht ver-
leden jaar in Europa liefst 700
duiven diehem in Japan een netto
winst van twee miljoengulden op-
leverden. Zijn eigen gouden aan-
koop noemt hij 'Diego Armando
Barcelona' die hij voor meer dan
een ton bij de bekende Belgische
kampioenen Thomas en Norbert
Peeters in As kocht.

Limburg is vaak zijn jachtterrein
geweest. „Hier zitten veel goede
lange,afstandsduiven," zegt de Ja-
panse makelaar. Bijna alle fameu-
ze Limburgse lange afstandsdui-
ven zitten inmiddels in het land
van derijzende zon. Hierbij ook
de eerste nationaal Barcelona
1989 van Wim Coenen in Nuth en
de 'Perpignan', de crack van ver-
leden jaar van Jan Cobben in
Nuth.

Een van devele dure Japanse jon-
gens is Ligima uit Tokio, die al ze-
ven nationale winnaars wist te be-
machtigen. Hij kocht verleden
jaarook de 'Mirage' van de com-
binatie Marell in Landgraaf die
met de zesde nationaal St.-Vin-
cent en de zevende nationaal Dax
de beste lange afstandsduif van
Nederland was in 1989.

Het is echter niet alles goud wat
blinkt op de Japanse hokken.
Men kocht aleens een vermaarde
kweekduif voor 50 mille die in het
land van de rijzende zon geen
eitje meer bevrucht heeft. Duiven
die ouder zijn dan zes jaarkoopt
men daarom niet gauw meer om
een dergelijk risico te voorko-
men. Bijzonder veel pech heeft
eens een Japanner gehad die ja-
ren geleden de doffervan Thomas
en Norbert Peeters in As (B)

Veertien dagen geleden bezocht
Ken-Ichi Yoshihara weer een vei-
ling van duiven in Zundert van de
vermaarde Westbrabantse melkerPiet Lazeroms in Zegge. Daarkocht hij duiven voor ruim een
ton. De duurste, van 18.000 gul-den, kocht hij weer in opdracht
van Kijima, bij wie deze duifzijn
laatste levensdagen mag slijten in
de weelderige duivenvilla.

gen in die maand dan drie vluch-
ten tussen 100 en 300 km. In
maart krijgen de duiven drie
vluchten onder de vleugels tussen
300 en 500 km. Het wordt dan
steedszwaarder en in april, als in
Nederlandpas het seizoen begint,
vliegen de Japanners al vier vluch-
ten tussen 600 en 900 km. In mei
eindigt het seizoen van de oude
duiven met twee lange afstand-
vluchten van 1000 en 1100 km.

Met de jonge duiven starten de
Japanners begin september en
vliegen dan tot eindnovembervijf
vluchten van 100 tot 500 km. Dan
is het seizoen in Nederland al lang
vergeten. De populaire vluchten
liggen tussen 700 en 1000kilome-
ter. Het komt vaker voor dat op
deze concoursen ruim 30.000 dui-
ven mee vliegen. En op 1000 km.

De Japanse kopers hebben de
laatste twee jaar op de markt con-
currentie gekregen van de Engel-
se multimiljonairLouis Maserel-
la, die ook niet voor een kleintje
vervaard is. Als hij zijn zinnen op
een superduifheeft gezet moet hij
ze, het kost wat het kost hebben.
Hij kocht in 1988 voor bijna een
half miljoen de internationale
winnaarvan Barcelona, diens zus-
ter cri nog twee duiven. Voor het
'Vlekje', die voor de 'vliegende
huisvrouw' Martha van Geel uit
Nieuw Vossemeer een auto won,
legde hij een ton op tafel. De
kostbare verzameling van Mase-
rella loopt inmiddels in de miljoe-
nen. Hij heeft een kweekstation
opgericht waar de Engelsen de
nazaten van zijn peperdure goud-
klompjes voor veel geld kunnen
kopen.

Concurrentie

ico {!ma heeft ziJn duiven niet ge-
Om zoa's zÜn concurrenten,
J" er mee te handelen. Die con-
ionrenten verkopen in Japan de
aan!6 duiven uit hun peperdure
v°nkopen als warme broodjes,
v °r gulden per stuk. Het is
Rin x een goede geldbeleg-
|e g- Vo°r Kijima niet, die heeft
SUn

pu"r uit hobby en verzamelt
BePerduiven als een ander postze-
tran' *

at hij wil a,le bestaande«nsterrekords omver kegelen
locfZ'ln concu"enten in Japan de
heeft Kte steken- Die duivenvilla
te o ■ alleen öm daar dagelijks
E genieten in alle rust van zijnwopese wonderduiven."

Barcelona goud
De honger naar excellenderas-
duiven is in Japan nog lang niet
gestild. De waarde van Barcelo-
na-winnaars stijgt met het jaar.
„Het zou niet verwonderlijk zijn
als men dit jaarvoor de interna-
tionale winnaar van Barcelona
een half miljoen gulden gaat beta-
len. Vooralnu enkele multi miljo-
nairs in Japan de eer willen heb-
ben de duurste duiven te bezit-
ten," zegt Ken-Ichi Yoshihara. In
junibeginnen weer die groteraces
in Nederland waar het de Japan-
ners omgaat.

kocht voor 75 mille, die twee eer-
ste prijzen nationaal St.-Vincent
won. Om zoveel mogelijk eitjes
van hem te krijgen kreeg hij bij
aankomst in Japan twintig vrouw-
tjes aan zijn zijde die hem blijk-
baar niet goed hadden gedaan.
Tijdens zijn eerste 'sexparty'
stierf hij aan een hartverlamming.
De Japannerwas de 75 mille en de
duif kwijt.

Veel ophef is er in Japan ook al
gemaakt over stamboomverval-
sing van aangekochte Europese
duiven. Actueel is het schandaal
rond de duif die men de 'Boxer'
noemt, door een Japanner aange-
kocht bij de legendarische ge-
broeders Janssen in Arendonk
(B), voor een sensationeel be-
drag. De Janssens hadden gezegd
en geschreven dat hun 'Boxer' ze-
ven eerste prijzen had gewonnen.
Achteraf bleek dat hij geen enke-
le prijs opzijn 'palmares' had. De
Japanner maakte er een rechts-
zaak van, die hij met onomstote-
lijke bewijzen won. De melkers
uit Arendonk moesten een zeer
hoge schadeclaim aan de Japanse
koper betalen.

heeftTensport ' zegl Yoshihara
hü h

i]lma altiJd bekoord, maar
liikr» k e,r ' door ziJn dmkke zake-
fi£n Sommeringen, voorheenen tijd voor. Door zijn vriend

Drama
Ken-khi Yoshihara: „Het is voor-
namelijk zwart geld waarmee de
duivengekocht worden. We eisen
sindskort van de liefhebber waar
we ze kopen dat hij onder geen
enkele voorwaarden het bedrag
mag noemen van de transfer.
Doet hij dat wel dan krijgt hij in
Japan de rode kaart en wordt
nooit meer een duif bij de betref-
fende liefhebbber gekocht." De
aandacht van de rijke Japanners
gaat hoofdzakelijk uit naar duiven
die uitblinken op vluchten van
rond de duizend kilometer. De
rest telt niet. Populaire duiven in
Japan zijn volgens Yoshihara die
van de Limburgse hokken gebroe-
dersKuypers-Neer, Marcel
Braakhuis-Heer en van de Belgen
Andre Vanbuaene en Tournier.

„Ik weet niet meer voor hoeveel
geld ik in de loop der jaren duiven
in Europa heb gekocht. Maar het
loopt zeker in de miljoenen gul-
dens. En daar zal het niet bij blij-
ven, want er komen steeds meer
miljonairs in Japan die op hun
oude dag wedstrijdduiven gaan
aanschaffen. Ik heb gelukkig in
Jan Hermans uit Waalre een uit-
stekende adviseur die me op de
hoogte houdt van de beste Neder-
landse duiven," zegt Yoshihara.

De laatste weken is in Japan ook
veel te doen geweest omtrent de

Ondanks de aankoop van de beste
duiven van Europa vallen de
kweek resultaten daarvan in Ja-
pan tegen. VolgensKen-Ichi Yos-
hiharaheeft een enquête uitgewe-
zen dat vijfhonderd vluchtwin-
naars bijna allemaal afstammelin-
gen waren van oude Japanse ras-
sen ontstaan uit kruisingen van

Zaterdag 7 april 1990 29Limburgs Dagblad,
vrijuit

door I



meer. Mickey Mouse en Donald Duck
worden geplaatst in een wereld van
monsters en demonen". Dat de EO de
enige omroep is die, naar de mening
van Matzken, zich verre houdt van
duistere praktijken, zal weinigen verba-
zen.

naspelen van verhalen, „zolang het W
pure fantasie blijft, is er niets aan d«
hand. Maar dat is niet meer het geval W
kinderen die naar Veronica kijken, boe'
ken lezen van Suske en Wiske en spe'
len met Little Pony's. Laat ze doktertje
spelen of elkaar met sneeuwballen be-
kogelen. Dat is gezond, ook geestelijk
Er bestaat, meent Matzken, een na-
tuurlijke behoefte aan kennis. „Door de
preken van de moderne dominees, d|e
openbaring en inspiriatie niet meer Jhun boeken hebben staan, verlate"
veel mensen de kerk. Je krijgt dan een
geestelijk vacuüm. De vreze des Heren
isverdwenen en velen voelen zich dafvrij bij. Maar de vruchten van die vrij'
heid zijn verschrikkelijk. De kennis
wordt gehaald uit het occulte, de verbo-
den wereld, waardoor de mensen èd»
onvrij worden", preekt hij.

Wie zijn de boosdoeners? Zonder aar-
zelen geeft Matzken een opsomming:
David de Kabouter, de smurfen, Little
Pony's, She-Ra, Skeltor, de Gummi-
beren, Care Bears, etcetera, etcetera.
„Op zich is een Little Pony ondschuldig.
Maar er is een koppeling naar Pony-
land, een gruwelijke wereld. Het kind
ziet op televisie haar lievelingsbeest
acteren in deze wereld en vereenzel-
vigt zich ermee".
„Voor de smurfen en David de Kabou-
ter-figuren geldt hetzelfde. Ze kunnen
toveren en hebben toegang tot de duis-
tere wereld, denk maar eens aan Car-
camel. Daarmee worden de jonge kij-
kertjes geconfronteerd en maken hen
nieuwsgierig naar de andere wereld".

Als het aan hem ligt moet maar eens
flink huis gehoudenworden in de speel-
goedkist van de kinderen. „Er was een
tijd dat ouders erop moesten letten of
het speelgoed wel fysiek veilig was.
Maar nu dreigt er een veel groter ge-
vaar: satanisme in de speelgoedkist".
Zelfs de knuffelbeestjes ontkomen niet
aan het scherpe gericht.

draaien en het Ouija-bord, als niet on-
schuldig beschouwd. Maar de Brum-
menaar gaat verder, veel verder. Hij
meent dat de hedendaagse kinderen
bewust (door de duivel) en onbewust
(door de ouders) worden rijp gemaakt
voor de wereld van de geesten.

Dr Matzken begint kruistocht tegen occulte wereld

Satan in de
speelgoedkist

Kruistocht
Het wordt tijd voor een fikse kruistod
tegen het occulte, na de strijd tegen d
duivelse popmuziek, seks en drugs
Weg met de geestelijke milieuvervuilif
is het parool. Eén van dewapens is hl
samenstellen van een lijst van 'verW
den' boeken, t.v.-programma's 8
speelgoed. „Daaraan bestaat een grol
behoefte", gelooft Matzken die en pa*
sant wijst op de waarde van het vBfl
buiten kennen van de Heidelbergs6

Catechismus als een waarde^1
geestelijk erfgoed, waarnaar amp6l
meer geluisterd wordt.
In de Middeleeuwen stelde de Room 5

Katholieke Kerk de IndexLibrorum Pro"
hibitorum samen. Een lijst van verbO'
den boeken, die van groot gevaar wef'
den geacht voor de leken. L'histore s»
répète. Aan het einde van de 20ste
eeuw verschijnt een nieuwe Index.
Wordt, zo kun je je afvragen, do"'
Matzkens publicaties de klok niet eeU'
wen en eeuwen terug gezet?Het klinkt wereldvreemd, wat Matzken

beweert. In de psychologie wordt het
algemeen als nuttig gezien dat een kind
zijn fantasie gebruikt, mede door het

Bovendien, zo waarschuwt Matzken,
moeten ouders zich wel twee keer be-
denkenvoordat ze een sprookjevoorle-
zen. „We zijn niet sprookjesvreemd",
voegt hij er meteen aan toe, „Die verha-
len mogen wel verteld worden, maar er
moet dan wel bij gezegdworden dat het
hier gaat om een verboden, duistere
wereld. Anders dreigt deze fantasie bij
kinderen om te slaan in een pure, gru-
welijke werkelijkheid. De vorige gene-
raties kenden een automatische afweer
tegen deze verhalen. Maar nu wordt
een kind écht meegenomen door een
elf of verslonden door een wolf. Dat
komt, omdat de geestelijke ozonlaag
verdwenen is. De kinderen bevinden
zich, mede door de ontkerkelijking, in
een geestelijk vacuüm. De duivel weet
dat en vult die door zijn wereld, de oc-
culte. Psychologen als Drewermann en
Jung werken daaraan mee".

Niet alleen de speelgoedkist en de tv-
programma's vormen het doelwit van
Matzken en de zijnen. Ook de boeken-
markt deugt niet. De tijden waarin Do-
renbos c.s. de pornografische lectuur
op de brandstapel gooide, lijken te her-
leven. Dit keer gaan geen 'blote
plaatjes' in vlammen op, maar literatuur
die bij menig pedagoog hoog aange-
schreven staat. Enkele voorbeelden:
De Toverhoed (Paul Biegel), De Hek-
sentuin (Lidia Postma) en Joris en de
geheimzinnige Toverdrank (Roald
Dahl). Ook stripboeken als Suske en
Wiske staan op de 'zwarte lijst.

Boeken

Zelfs de NCRV werkt mee aan kwalijke
praktijken via het programma Disney-
land. „De ouders denken dat het on-
schuldige tekenfilmpjes zijn. Dat was
vroeger misschien zo, maar nu niet

De ouders, zo vindt Matzken, moeten
beter opletten naar welke programma's
hun kinderen kijken. Want het is niet
pluis op de buis. De golf van strijdende
ruimtemonsters die over de beeldbuis
paraderen met onnavolgbare laserstra-
len zijn een gruwel in zijn ogen. Masters
of the Univers, Star Wars, maar ook de
kleine lieve ET maken de jeugd ontvan-
kelijk voor de verboden wereld van de-
monen.

tonny meijermaf1

Zijn boekje begint met een stelling die
er nietom liegt. Occultisme is, zo meent
hij, geen geïsoleerde gebeurtenis,
maar komt voor op verreweg de mees-
te scholen in ons land. Het weten-
schappelijke gehalte van deze uit-
spraak is aanvechtbaar. Dat weet
Matzken ook. „Nou nee, hoeveel er pre-
cies aan occultisme gedaan wordt,
weet ik niet. Daarnaar is geen onder-
zoek gedaan. Ik ga af op noodkreten en

Onze kinderen worden op brute wijze
belaagd. Niet door alledaagse onbenul-
ligheden, maar door de groteske we-
reld van godenen demonen, draken en
krochten, èn (schrik niet) door elfen,
feeën, smurfen en kabouters.
De occulte wereld is in opmars. De dui-
vel heeft een weg gevonden om de
arme zieltjes in te lijven. Hij lokt de kin-
dertjes op slinkse wijze. Ouders geven
hun kroost 'onschuldige' spelletjes,
maar halen daarmee de duvel himself
binnen.
Dit is een vooronderstelling van dr R.H.
Matzken die hij uitwerkt in zijn boekje
'Kind en Occultisme. „De exploitatie
van de occulte wereld gaat zo ver en is
zo grof, dat het tijd wordt hiertegen met
geweld in te gaan", aldus de Brummen-
se theoloog en vriend van de voormali-
ge EO-directeur L.P. Dorenbos. Deze
laatste verwierf bekendheid door zijn
kruistocht tegen de porno in Veenen-
daal. Matzken helpt hem in zijn geweld
tegen de verboden wereld, die van de
(boze) geesten.

" Suske en Wiske: 'verdacht materiaal' volgens Matzken.

Matzken, theologiedocent aan de
School voor Journalistiek in Amers-
foort, is niet de enige die zijn waarschu-
wende vinger heft tegen het occultis-
me. Door velen wordt hetoproepen van
geesten, bijvoorbeeld via het glaasje

die zijn zo verontrustend dat ik wel
moet aannemen dat occultisme zich
niet in de marge afspeelt. Er zijn men-
sen die roepen dat dit niet op hun
school gebeurt, maar die gebruiken
hun oren en ogen niet goed".
De grote boosdoener is, volgens Matz-
ken, het paranormale programma 'Het
Zwarte Gat' van Veronica. „Kinderen
zien dat en slaan aan het experimente-
ren. Zo vervallen ze in de macht van de
demonen. De gevolgen zijn ernstig, zo-
wel geestelijk, psychisch als lichame-
lijk. Er zijn jonge kinderen die vol blau-
we plekken op school komen door
stompen van boze geesten. Ik ken ge-
vallen waarbij de duivel de kinderen tot
zelfmoord heeft aangezet. Het komt
nietzelden voor dat mensen zich door
stemmen gedrongen voelen tot daden
van verkrachting en moord. Zo had een
jongenvan dertienvan de stemmen de
opdracht gekregen om zijn hele gezin
met een mes om het leven te brengen.
De ouders hebben toen alle scherpe
voorwerpen uit het huis verwijderd of
toegesloten, totdat deze jongenbewust
de Here Jezus als zijn Heer en Heiland
aannam en de macht der demonen

♦ werd verbroken".

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
KRUISWOORDRAADSEL nr. 19

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan
Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers 27-60-76-46-26-12-31
achter elkaar zetten. U leest dan een
woord dat tevens de uiteindelijke op-
lossing van onze puzzel is. U moet dit
woord niet alleen opsturen, maar ook
goed bewaren (samen met het num-
mer van de puzzel) want u hebt het
nog nodig aan het einde van onze uit
20 delen bestaande puzzelronde.

Horizontaal:
1.ongebonden; 4. Chinese munt; 6. idem; 8. vis; 11. plaats in Limburg; 13. niet
nat; 16. de dato; 18. meisjesnaam; 19. vruchtbare plaats in de woestijn; 20.
persoonlijk voornaamwoord; 21. gelofte; 23. technische dienst; 25. spil; 26.
veilige haven; 27. vordering; 29. hertachtig dier; 32. gevuld; 33. onbebouwde
ruimte; 35. eenzekere; 36. koord; 38. boom; 39. gewicht; 41. schil; 43. vet; 44.
bijbelse figuur; 45. belemmering; 46. nauw; 49. reserve; 51. rustplaats; 52.
leeftijd (Engels); 55. snoer; 57. papegaai; 59. eenjarig dier; 61. droog; 62. deel
van een ladder; 64. kloosterzuster; 65. kolenemmer; 66. ten afscheid; 67. zon-
negod; 69. plezier; 71. opgenomen geld; 72. schaapkameel; 74. gewicht; 76.
noot; 77. dans; 78. roofdier; 80. vrouwelijk schaap; 81. slee; 82. meester; 83.
aarden wal.

Alleen zó inzenden
Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.
Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde-prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per

Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-I tie op 2 november 1989 aan
het bestuur van de vereni-I ging tot steun van het Ko-

I ningin WilhelminafondsI voor de Kankerbestrijding,
I vergunning verleend on-
I der nummer L.0.

670/149/182.89.

Verticaal:
2. rund; 3. bevel; 4. boom; 5. meisjesnaam; 6. wereldtaal; 7. naaigerei; 8. gard;
9. onroerend goed; 10. lofdicht; 12. loot; 14. plaats in Noord-Brabant; 15. groot
water; 17. gedeeltelijk; 20. ingedikt sap; 22. ver naar beneden; 24. kerel; 26.
kleur; 28. muzieknoot; 30. onderricht; 31. waardeloos; 32. Verenigde Naties;
33. par exemple; 34. windrichting; 36. wintervoertuig; 37. godsdienst; 40. ont-
kenning; 42. lof; 46. maanstand; 47. noodzakelijk;48. afvoerkanaal; 50. vruch-
tenat; 51. erg; 52. koraaleiland; 53. het genieten; 54. daar; 56. regeringsregle-
ment; 58. bedorven; 60. de onbekende; 62. dans; 63. plaats in Duitsland; 65.
sleepnet; 66. mak; 68. Engels bier; 70. deel van de mond; 72. niet geneigd te
werken; 73. bloeiwijze; 74. luchtvaartmaatschappij; 75. bejaard; 77. recto; 79.
persoonlijk voornaamwoord.

giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.
De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen
aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van de opbrengst van deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van eer* prijs.

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-

kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

De oplossing van deze puzzel i£ j
gedeponeerd bij notaris mr-
P.M.J.A. Muijters te Heerlen-
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

Prijswinnaars
puzzel no. 17
Oplossing:
UITGAVE
Ie prijs
F.J. Loop
Ailbertuslaan 107
Kerkrade
2e prijs
Léon Wijers
Christinastraat 5
St. Odiliënberg
3e prijs
Dhr./mevr. Stevelmans-Roeks
Flemingstraat 10
Brunssum
4e prijs
A.F. Schiffers
Hovenstraat 132
Landgraaf

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtin-
gen over deze puzzel kan
men telefonisch terecht
onder nummer 045-
739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.

_—-_

PRIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

WAARDEVOLLE ”UITGAVE”INKERKRADE
KERKRADE - Nog nooit heeft een "uitgave" zoveel opgebracht als
deze week in huize Loop in Kerkrade. Frans Loop, die graag mag
puzzelen, loste puzzel 17 op en kwam tot dekonklusie dat "uitgave"
de oplossing moest zijn. Dat dit woord bijna twee weken later goed
zou zijn voor duizend gulden had hij nooit durven dromen. Frans en
Mia Loop zijn dan ook behoorlijk onder de indruk als we zwaaiend
met 10 briefjes van honderd gulden binnenkomen. „Als u eens wist
hoe goed dat uitkomt...", glundert de gelukkige winnaar. Hij wijst
daarbij op een aantal dozen waarin we vloerbedekkingtegels ont-
dekken. Nu we rondkijken zien we dat de huiskamer er enigszins
onregelmatig uitziet en dat alles tengevolge van een rigoreuze op-
knapbeurt.
Frans Loop is al ruim 22 jaarwerkzaam bij de technische dienst in
het Kerkraadse ziekenhuis. Hij heeft nog drie jaar te gaan en dan
mag de ijverige loodgieter gaan genieten van een welverdiende
rust. Hij kan zich dan volledig aan zijn hobby's puzzelen, fietsen en
wandelen wijden.

" Bovenop de dozen, gevuld met vloerbedekkingtegéls, werden
de tien briefjes van honderd gulden door Thea Kuchnio, plv. hoofd
PR en Promotie van hetLimburgs Dagblad, neergeteld. Frans Loop
telt vrolijk mee.
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Haai dreigt uit
te sterven door
overbevissing

e haai, de koning van de roofdieren in de wereldzeeën, wordt
oor overbevissing ernstig bedreigd. Als geen drastischeeperkingen worden gesteld aan de haaienvangst, is de kans

aanwezig dat het zeedier uitsterft.

stee<ïnaamSte oorzaak van het snel teruglopen van de haaienpopulatie is deas grotere P°Pu'ariteit van haaievlees en een delicatesse als haaievinne-ep, dievroeger uitsluitend in het Verre Oosten op de menukaart prijkte.
naTt P ulook1ook 'n de Vs en Europa steeds gewilder begint te worden. Daar-

ast belanden nogal wat haaien als bijvangst in de netten van vissersboten,

zn "n e vissoorten binnenhalen, waarna ze weer overboord worden ge-
de h °\^ onder sPortvissers is de' haai een geliefd object geworden om aan

d n^erzoek in de VS heeft uitgewezen dat in de wateren rond Florida en aan
nele Amerikaanse oostkust vrijwel alle soorten haaien dreigen te ver-

fijnen. De Amerikaanse overheid heeft daarom besloten om maatregelene nemen die dat moeten verhinderen. Deze zomer zal de vangst van haaien"W een strenge quoteringsregeling worden onderworpen. De commerciële
naaienvisserij zal onder de regeling in de Atlantische en Caribische wateren
Jaarlijks niet meer dan 5.800 ton haaien, wat grofweg neerkomt op een hallmiljoen stuks, mogen binnenhalen.
ln een Amerikaans onderzoek in 1980 werd geconcludeerd dat een jaarlijk-vangst van 25.000 ton haaien aanvaardbaar was om de soort niet in ge-aar te brengen. Maar uit cijfers van de Amerikaanse visserij-industrie"JM dat sindsdien jaarlijks 50.000 ton en meer werd gevangen.

" Paus Johannes Paulus I

«Ik denk dat we een kritisch punt hebben bereikt," is het oordeel van Ericnawk medewerker van de federale visserijdienst in Florida. De voornaam-tereden waarom de roofbouw op de haaienstand zo laat wordt onderkendvolgens hem de grote variëteit aan soorten.

"-Er zwemmen heel wat soorten haaien rond en het is moeilijk vast te stelen welke daarvan in problemen zijn," meent Hawk.

Spot en hoon
Nooit ondernam het Vaticaan serieuze pogin-
gen om deze verhalen te ontzenuwen, terwijl
met name genoemdefunctionarissen nimmer
processen wegens smaad voerden. Maar toen
de schrijver Cornwell in 1987 voor informatie
over een serie over wonderen terechtkwam
bij aartsbisschop John Foley, president van de
Vaticaanse Commissie voor Sociale Commu-
nicatie, liet deze doorschemeren dat een se-
rieus onderzoek naar de dood van Johannes
Paulus I zeker op prijs zou worden gesteld.
Het boek 'Als een dief in de nacht' is de neer-
slag van wat vervolgens gebeurde.

N'J sluit zich aan bij het oordeel van de meeste zeebiologen, die menen date vangstquotering in de VS onvoldoende is om de mondiale haaienstand't de gevarenzone te halen. Door tientallen andere landen worden op gro-schaal haaien gevangen, maar daar worden geen beperkende maatrege-
ls

n overwogen. Het enige land dat bereid lijkt om het Amerikaanse voor-eeld te volgen is Australië.

de laatste jaren is enig wetenschappelijk inzicht ontstaan in de vitale rol
bet aa heeft gespeeld in het evolutieproces van het zeeleven en in het'ang van een flinke haaienstand. „Haaien lijken meer op walvissen (die
d
ot de zoogdieren horen) dan op vissen," legt Samuel Gruber, bioloog van"niversiteit van Miami, uit. „Maar de haaien spelen een veel belangrij-er^ro' dan de walvissen, omdat zij al 400 miljoen jaar de ecologische ge-

ndheid en het biologische evenwicht van de zeeën handhaven," aldus de'oloog, die zich heeft gespecialiseerd in het onderzoek naar haaien.
e visserij-industrie ontkent dat sprake is van een noodsituatie en is in het

onvC£[ gekomen tegen de quoteringsregeling. Volgens de industrie zijn ei
, °'doende bewijzen dat de haaienstand in gevaar is en zij overweegt dan
k "ij de rechter in beroep te gaan tegen de vangstbeperking.

v.aar Vo°r Gruber staat het wel vast dat er veel te veel haaien worden ge-angen. ~De commerciële vangst van haaien is nu zon 15 jaarbezig. Dat is
ber

Cles de ''Jd die een haai nodig heeft om volwassen te worden," zegt Gru-

Het'
(jert

ls niet de eerste keer dat de haaienstand wordt bedreigd. Eind jaren
k e i'^ Werd °°k a' °P grote schaal op haaien gevist, vanwege devitaminerij-

evertraan van de vissen. Toen hun aantal tien jaar later door de overhe-
ersing was geminimaliseerd en er synthetische levertraan op de markt
ko dlh W6rd de vanë st gestaakt, waarna de haaienpopulatie zich geleidelijk

meesterd, was de paus gereed om te sterven.
En zijn naaste omgeving heeft hem niets in de
weg gelegd, stelt Cornwell grimmig vast.
ledereen kon volgens hem namelijk weten dat
de paus zeer ernstig ziek was. Al jaren had hij
last van een abnormale stolljngsfactor van zijn
bloed en de laatste dagen vkn zijn leven liep
hij met enorm dikke enkels rond. Vrijwel ze-
ker stierf hij aan een longembolie.

Want Cornwell zag zijn kans schoon. Voor
hem zouden deuren geopend worden, die tot
dat moment gesloten waren gebleven. Zijn
boek is een uitvoerig verslag geworden van
alle ontmoetingen die hij in deze besloten ge-
meenschap heeft gehad. Soms is de informa-
tie wel wat erg uitbundig, maar zijn opzet om
de lezer zelf te laten oordelen, is geslaagd.
Cornwells relaas is even overtuigend als som-
ber stemmend over het hart van de katholieke
Kerk.

Dm auteur: „Het is buitengewoon ironisch dat
tijdens de nacht van 29 op 30 september zes
topspecialisten negen uur lang ploeterden
met het lijk van de paus om het toonbaar te
houden voor langdurig begrafenisvertoon en
toch niet één arts kan toegeven verantwoor-
delijk te zijn geweest voor zijn gezondheid tij-
dens de laatste paar dagen van zijn leven.
toen hij ernstig ziek was en door een tijdige
behandeling zeker te redden was geweest."Toen zijn boek een jaar geleden verscheen,

zullen veel Vaticaanse werknemers niet echt
blij zijn geweest. "Hun misdaden zijn niet
'moord', 'roof' of 'fraude; het zijn 'dubbel-
zinnigheid', 'economisch hanteren van de
waarheid', 'mentaal voorbehoud', 'kleinzieli-
ge eerzucht', 'lafhartigheid', 'zwartmakerij',
'cynisme', een opvallend gebrek aan 'vrien-
delijkheid' en gewone 'naastenliefde'," zo
concludeert de auteur.

De sluiers rond het sterfbed weet Cornwell,
na veel inspanningen, één voor één weg te ne-

Een verhaal dat de pauselijke secretaris, John
Magee, vertelde, is illustratief. Hij trof de
paus eens huilend en op zijn knieën op het
dak aan, waar deze als een gekooid dierregel-
matig een wandelingetje ging maken. De paus
had een vertrouwelijk document laten vallen
en de bladen lagen over al de daken ver-
spreid. De heilige vader maakte zich het
meest bezorgd over de boze reactie van zijn
staatssecretaris kardinaal Villot...
De getuigenissen van de intimi van wijlen Jo-
hannes Paulus zijn ook zeer ontnuchterend.
De paus was er van overtuigd dat zijn verkie-
zing een vergissing was ('Waarom in hemels-
naam kozen ze mij?') Hij bad, omdat hij de
functie niet aankon, dagelijks om de dood.
Hij wist ook dat die vroeg zou komen, zodat
hij plaats kon maken voor 'de buitenlander'
(de Pool die tijdens het conclaaf tegenover
hèm zat...)
Door zijn wanhoop en eenzaamheid over-

Dikke enkels

men. Veel geruchten weet hij te weerleggen.
Nee, van een moord is geen sprake geweest.
Wel komt de schrijver tot een andere, zeer
pijnlijke ontdekking: de paus was in de mini-
staat een mikpunt van spot en hoon. Zijn
naïeve redevoeringen, zijn onhandigheden en
inbreuken op het protocol werden in eindelo-
ze verhalen verteld.

loosd door het instituut dat bestond om hem
tot steun te zijn."

Wat de Ambrosiano-connectie betreft, valt
Marcinkus volgens Cornwell niet meer te ver-
wijten dan dat hij ongeschikt was voor zijn
taak. Hij heeft wel de fout gemaakt 'de nor-
men van de Italiaanse zakenpraktijk toe te
passen ten koste van de hoge morele aanspra-
ken van de instelling die hij vertegenwoordig-
de.' Zo was de bankdirecteur zelf de 'onbe-
doelde architect' van diverse samenzwerings-
theorieën.

De gevolgen van een en ander zijn duidelijk
voelbaar voor het Vaticaan. Marcinkus zelf
moest een jaar geleden alsnog het veld rui-
men (helaas is dat niet in het boek verwerkt)
en werd opgevolgd door vijf financiële des-
kundigen. Zij maakten eerder deze maand
een recordtekort van het Vaticaan bekend.
Het imago van de 'Heilige Stad' is ernstig ge-
schaad. Het is heel goed mogelijk dat deze
neergaande lijn zich nog verder zal doorzet-
ten, mede dank zij de pijnlijke waarheid van
het boek 'Als een dief in de nacht', wim
schrijver

'Als een dief in de nacht; de dood van Johan-
nes Paulus I' is uitgegeven door de Standaard
Uitgeverij in Antwerpen en kost 34 gulden 50.

Recordtekort
Na over de schouder van Cornwell mee te
hebben gekeken, kan de lezer zich prima vin-
den in het slot van zijn boek: „De fluisterin-
gen, de geruchten, de theorieën, vergezocht,
sensationeel, fantastisch dienen allemaal één
doel: ze leiden af van het meest in het oog
springende en schandelijke feit van alles: dat
Johannes Paulus I stierf, veracht en verwaar-

Ziekteverzuim van zes procent moet kunnen
richard cole

De Eindhovense sociaal-genees-
kundige praat blijkbaar niet voor
dovemansoren. Uit de ziektewet-
voorstellen blijkt dat ook staatsse-
cretaris van sociale zaken, Elske ter

Hij heeft meer gedetailleerde gege-
vens. Zo blijkt dat iedere werkne-
mer tussen het 16-de en 65-stele-

stratie van het ziekteverzuim. „De
uitvoerder van de ziektewet moet
de werkgever ook kunnen aanspre-
ken. Nu is het zo dat deze nauwe-
lijks op de hoogte is van het ver-
zuim. Maar hoe dan ook, je komt
altijd bij de leiding uit. Bedrijven
met een hoog ziekteverzuim zijn al-
tijd bedrijven met een slecht leider-
schap en slechte arbeidsomstandig-
heden. Er moet betrokkenheid,
commitment, zijn," beklemtoont
Falke die vervolgens als een recht-
geaard Eindhovenaar eraan toe-
voegt: „Het feit dat een bedrijf als
Philips voor 100 procent verant-
woordelijk is voor het ziektever-
zuim, is één van de redenen dat het
daar goed gaat. Ziekteverzuim
moet een van de constanten zijn
waarop een bedrijf beoordeeld
wordt."

sjonk ritmeester

veerd is het anders aan te pakken."
De EindHovense sociaal-genees-
kundige bevestigt het beeld dat de
werkgever de ziektewet en de
WAO vaak als uitlaatklep gebruikt
voor tal van problemen die de wet
niet op het oog heeft gehad: „Ar-
beidsomstandigheden spelen een
belangrijke rol. In ons systeem kan
een bedrijf met een torenhoog ziek-
teverzuim toch rendabel zijn. Dat
komt omdat de werkgever in staat is
arbeidsonrust af te wentelen op
ziektewet of WAO. Immers, de
CAO's regelen dat werknemers in
veel gevallen drie jaar lang recht
hebben op een bovenwettelijke uit-
kering van 30 procent bovenop de
uitkering van 70 procent," klaagt
drs. Falke.

Hij heeft ook suggesties voor een
verbetering van de situatie. In dat
verband wijst hij met name op de
mogelijkheid van een betere regi-

ziekteverzuim bedraagt 300.000 a
400.000. Dat is ruim 8 procent van
de 4,5 miljoen werknemers.

De sociaal-geneeskundigebeschikt
over alle cijfers: het gemiddelde

„Nu neemt het ziekteverzuim toe
als de rente stijgt. Het grote pro-
bleem is dat niemand zich verant-
woordelijk voelt. Op grond van de
praktijkervaring concludeer ik dat
de overheid de werkgever die ver-
antwoordelijkheid moet opleggen.
Bovendien scheelt dat miljarden,"
voegt hij eraan toe.

slechts één keuzemogelijkheid heb-
ben, namelijk ziektewet of WAO."

„Het gaat niet om fraude. Die be-
draagt nog geen 5 procent. Het pro-
bleem is echter dat de mensen

Drs Falke weet dat het hoge ziekte-
verzuim de Nederlandse schatkist
25 miljard gulden per jaarkost.

Veld, zijn kant op denkt. Een belo-
ning in de vorm van een premiever-
laging staat de werkgever te wach-
ten als hij het ziekteverzuim tot
aanvaardbare proporties terug-
brengt.

Drs Falke wijst erop dat een aan-
vaardbaar ziekteverzuim natuurlijk
per bedrijf verschilt. Zo is bij hoge
leeftijd en een laag arbeidsniveau
een ziekteverzuim van 12 procent
reëel. Maar voor het wetenschappe-
lijk onderwijs geldt een verzuim in
de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar
van 0 tot 1 procent.

y ï1 gemiddeld ziekteverzuim van
haaiK ZCS Procent in een bedrijf is

a'baar. „Dat moet kunnen, ja."

jj^'aa'-geneeskundige drs Waldo
tic in Eindhoven houdt zich nu aln Jaar bezig met het ziektever-
el' 111 onder werknemers. Hij heeftn speciale, schriftelijke en mon-dige cursus ontwikkeld: 'Ziekte-
tiM U'c omlaag met als onder-
het voortdurende zorg voor
Vo management. Zij is bedoeld
go°H werkgevers en verrassend
a„h aangeslagen met ongeveer
tvve "derd belangstellenden in
ge e Jaar. Falke hoopt dat de werk-tftoTt 6r °0k iets mee doet. „Hij
*iew. Z'Ch rea»seren dat een laag
Venn erzuitn Beld oplevert. Bo-
fiel.auf" Zullen de werknemers zich
Van lger voelen- HumaniseringVan de arbeid, heet dat."

kund- lndh°Vense sociaal-genees-
Ik h

'S daarover optimistisch.
Werk erVan overtu'gd dat de
ces gever te motiveren is. Het suc-
WP nVan de cursus toont dat trou-cns aan."

Falke ziet als het belangrijkste man-
co van het huidige systeem in Ne-
derland dat de bedrijfsvereniging
probleemhouder is inplaats van de
werkgever: „Maar die staat eigen-
lijk machteloos, ook al doordat de
overheid toch niet veel interesse
toont. Vaak krijgt de arts de schuld.
Die is echter niet in staat de functie
van controlerend arts uit te oefe-
nen. Wel zou hij als sociaal-genees-
kundige meer kunnen sturen. Maar
het systeem leidt ertoe dat de ge-
neeskundige vaak te laat ingescha-
keld wordt, terwijl noch de werkge-
ver, noch de werknemer gemoti-

gezicht lijkt. Immers, 70 tot 80 pro-
cent van de AOW/AWW-uitkerin-
gen zijn gebaseerd op een medische
indicatie voor iemands psychische
gesteldheid. Maar het gemiddelde
geldt ook deze groep. „Het is daar-
om van het grootste belang dataan
deze situatie een eind komt," be-
klemtoont hij.

vensjaar gemiddeld tien jaar ar-
beidsongeschikt is. Dat is 20 pro-
cent van de arbeidstijd.

Voor de totstandkoming van de ar-
beidsongeschiktheidswet in 1967
bedroeg het ziekteverzuim nog 4
procent. Het verschil is gelijk aan
12 miljard gulden.

Als arts beklemtoont drs Falke dat
hij zich in de eerste plaats druk
wenst te maken om de gezondheids-
effecten. „Een uitkeringsgerechtig-
de gaat zich anders gedragen. Waar
het mij om gaat is dat iemand met
een AOW of AAW-uitkering twee
a drie keer zo snel dood gaat als de
gemiddeld Nederlander. Het ergste
is nog dat in bepaalde beroepen

"mensen die vanaf hun zestiende
werken, minder dan vijf procent
kans hebben hun AOW te halen."
Dat cijfer haalt Falke uit het proef-
schrift van dr. Groothoff. Het is
verwonderlijker dan op het eerste
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'Bagarozzi' hadden geen bezwaar
tegen dood van lachende paus

Tijdens zijn korte pontificaat van 33
dagen werd Johannes Paulus I bij
katholieken in de hele wereld enorm
geliefd. Maar de populariteit van 'de
lachendepaus' was binnen de muren v;ïn
het Vaticaan beduidend geringer. Zoals
één van de Romeinse bagarozzi ('zwarte
torren') het uitdrukte: „De Heilige Geest
deed goed werk door ons van hem te
bevrijden voor hij te veel schade
aanrichtte."

De plotselinge dood van Johannes Paulus op
28 september 1978 schokte de kerk. De min-
zame Albino Luciani leek de ideale keus. Aan
zijn verkiezing ging het kortste conclaaf in de
geschiedenis vooraf. „Het was alsof onze'han-
den geleid werden toen wij zijn naam op-
schreven," zei een kardinaal later. Maar hoe
was het dan mogelijk dat 'Gods kandidaat' al
na ruim een maand het tijdelijke voor het
eeuwige verwisselde?

"Wij waren hem niet waard," zo probeerden
sommige geestelijken de dood van Johannes
Paulus te verklaren. Minder vroom waren de
geruchten die al snel op gang kwamen, nadat
er vanuit het Vaticaan tegenstrijdige en on-
duidelijke verklaringen werden afgelegd rond.
de paus, die 's ochtends vroeg dood in zijn
bed was gevonden. Werd als officiële doods-
oorzaak een hartstilstand opgegeven, ande-
ren hielden het erop dat de paus vermoord
was.

Broeinest
In diverse boeken werden complot-theorieën
uitgewerkt. Johannes Paulus zou een broei-
nest van vrijmetselaars hebben ontdekt. Een
lijst met de bewuste namen zou hij op de
avond voor zijn dood hebben bestudeerd.
Anderen gingen verder dan alleen maar sug-
gereren dat de KGB achter zijn dood zat. De
moordaanslag op JohannesPaulus II in 1981
door de Turk Agca, vormde daarvoor een
aardige onderbouwing.

In 1984 verscheen In God's Name (Neder-
landse vertaling: 'Gods wil of maffia?') van
de hand van David Yallop. In deze bestseller
werd de dood van de paus gecombineerd met
de vrijmetselaarsloge P2en de ineenstorting
van de Banco Ambrosiano in 1982, enige we-
ken later gevolgd door de geheimzinnige
dood van directeur Calvi. Kardinaal Paul
Marcinkus, hoofd van de VaticaanseBank die
betrokken was bij de illegale activiteiten van
Ambrosiano, zou corrupt zijn en zelfs niet
voor moord terugschrikken om zijn nek te
redden.

Limburgs dagblad
vrijuit
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|£fc DE STICHTINGVj }W GEZINSVERZORGING LANDGRAAF
A^mw^ vraagt m.i.v. sept. 1990 een

LEIDINGGEVENDE,mao
36 uur p/w

De funktie- en taakomschrijving is als volgt bepaald:
de leidinggevende is belast met de leiding van de hulpverlening aan een
aantal gezinnen.
Hij/zij verricht de volgende taken:- behandelt de aanvragen om hulpverlening;- organiseert en begeleidt de hulpverlening in de leefeenheden;- begeleidt de verzorgenden/helpenden die in deze hulpverleningssituaties

worden ingezet; treedt zonodig handelend op;- verzorgt de administratieve werkzaamheden die aan de betreffende
hulpverleningen eigen zijn;- ziet toe op het nakomen van de arbeidsvoorwaarden van de
verzorgenden/helpenden;- begeleidt de leerling-verzorgenden in hun praktijkperioden en onderhoudt
op basis daarvan contacten met de opleidingsinstituten;- levert vanuit de eigen positie een bijdrage aan het beleid van de stichting.

Om een goede invulling te kunnen geven aan genoemde taken dient de
kandidaat te beschikken over:- een hogere beroepsopleiding afgestemd op de funktie en taakstelling (o.a.

THW, HBO-MW, HBO-SD; waarbij onze voorkeur uitgaat naar
eerstgenoemde opleiding);- de bereidheid om gerichte bijscholing te volgen;- niet ouder zijn dan 35 jaar;

- goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;- representatief optreden;- flexibele en nauwgezette instelling;- organisatorische kwaliteiten;- rijbewijs B en personenwagen.
De kandidaat moet desgevraagd een full-time invulling kunnen geven aan de
funktie.
Salarisregeling conform de CAO-gezinsverzorging en algemeen
maatschappelijk werk. Een psychologische test kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Voor meer inlichtingen met betrekking tot de funktie kunt u zich wenden tot
mw. I. v. Sonsbeek, hoofd hulpverlening. Tel. 045-328686.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een pasfoto, voor 21 april a.s. te richten
aan dhr. E. Piette, directeur: Heiveldstraat 2/4, 6373 LE Landgraaf.

2

(SZ /jt Electro-Draad B.V. is producent van
\luw/T^ -JÊ& draad en kabels voor
JAS?/' .^^fes^ electrotechnische toepassingen.
/^f a€4tX2%Ê£& Wij zijn een dynamische onderneming

/ cilrfimmmmT/Jr me* 70 medewerkers.
/ S'wv/iQL mm**^ het S6*3'^ van sterkstroom-,
'yr y&^Br signalerings- en speciaalkabels

hebben wij een vooraanstaande plaats
...t^^ B^r*^ in Nederland.

s^if^em 'n verband met de recente en
■ fc^K^^' T*~^^ toekomstige uitbreidingen van onze

—J,~' gebouwen en productiecapaciteit is
J%r~ _^-—"""'""'^ net noodzakelijk om op korte termijn

,^'^_^—-"""^ ons personeelsbestand uit te breiden
-"■"■*' met:

ENKELE PRODUCTIE-MEDEWERKERS
Onze gedachten gaan uit naar kandidaten met een technische
achtergrond bij voorkeur met enige ervaring in de industrie.
Kandidaten moeten bereid zijn tot het werken in een twee- of
drieploegendienst, waarvoor een zeer aantrekkelijke ploegentoeslag
wordt gegeven.
Na een intensieve interne opleiding wordt u belast met de
vervaardiging van hoogwaardige producten m.b.v. moderne machines.

Schriftelijke of telefonische sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten
aan:
Electro-Draad b.v., Postbus 5013, 6097 ZG Heel,
t.a.v. de heer G. Maessen.

ELDRA ELECTRO-DRAAD B.V.m

Heelderweg 6, 6097 EX Panheel (L.) Telex 36940 EPostbus 5013, 6097 ZG tel. 04747-3100 Telefax 04747-3015 I

f - / Gemeente Margraten
C_T"\% I Banholt Bemelen Cadier en Keer Eckelrade Margraten Mheer Noorbeek Scneulder St. Geertruid

Bij de afdeling Sociale Zaken van de hoofdafdeling Breed
Welzijn is de functie vacant van

bijstandsmaatschappelijk
werker m/v
Funktie-informatie:
De te benoemen medewerk(st)er wordt belast met de volgende
werkzaamheden:- intake, onderzoek, rapportage en advisering met betrekking

tot aanvragen ingevolge de ABW/RWW/lOAW/lOAZ en BZ en
daarmede verband houdende verhaalszaken;

- het verrichten van heronderzoeken;
- het behandelen van bezwaar- en beroepschriften;
- immateriële hulpverlening (in relatie tot materiële

hulpverlening)

Funktie-eisen:
- bezit van het diploma MBO-MW; een HBO-MW opleiding

strekt tot aanbeveling
- ruime ervaring met de bij een afdeling Sociale Zaken

voorkomende werkzaamheden

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 4258-
-bruto per maand (maximumbedrag 1-4-90).
Binnenkort zal de functie in het kader van een algemene
functie-waarderingsronde worden gewaardeerd. Het definitief
aan de functie te verbinden salaris-niveau is hiervan
afhankelijk.

Inlichtingen :
Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. T. Theeven, hoofd
Breed Welzijn (04407-2100 tst. 48).
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 sociale zaken".

64685

VAN COOTH's PAPIERGROOTHANDEL B.V. is
landelijkwerkzaam als leverancier aan de
kantoorboekhandelbranche met een breed
artikelenpakket van papier, papierwaren,
papeterie-artikelen, gifts en novelties. In de 39 jaar
van ons bestaan hebben wij een goede
naamsbekendheid opgebouwd.

Voor direkt hebben wij plaats voor een

VERTEGENWOORDIGER m/v
voor het rayon 2.0.-Nederland, zijnde Limburg,
Brabant/Gelderland, met als grens Den Bosch -
Eindhoven - Nijmegen.

Onze gedachten gaan uit naar een energieke, jonge
medewerker(ster), die met veel enthousiasme aan
zijn (haar) toekomst wil werken. Verkoopervaring is
hierbij geen "must", maar strekt wel tot aanbeveling.

Sollicitanten verzoeken wij uitsluitend schriftelijk te
reflecteren, ter attentie van de heer P.A.M. Greven
en met bijsluiting van een recente pasfoto.

@ van COOTH's
JZ3r PAPIERGROOTHANDEL B.V

Postbus 34 Telefoon 075-287657
1540AA Koog aan de Zaan Telex 19223
Nederland Telefax 075-218491
Lagedijk 130-140
1544BK Zaandijk' 64656
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DELTECH BV

Deltech BV is een jong, dynamisch, expanderend'
bedrijf, gespecialiseerd op het gebied^an
persluchtbehandeling.

Graag komen wij in kontakt met kandidaten voor de
funktie van

MONTEUR
met een goedetechnische achtergrond.

In de funktie van monteur bent u o.a.
mede-verantwoordelijk voor het afbouwen, testen en
afwerken van onze apparatuur.

Indien u door wil groeien in een technische funktie,
intensief bij wil dragen aan kwaliteitszorg, in een
groeiend bedrijf met een prettige werksfeer, vragen
wij u te solliciteren.
Wij bieden een goed salaris, goede
doorgroeimogelijkheden, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding,
collectief pensioenfonds, studiekostenregeling enz.

Zij die zich aangesproken voelen kunnen hun
schriftelijke sollicitaties sturen naar:
Mevr. B. Spruit

Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR Sittard
Tel.nr. 04490-23030 «e»
I

rth Stichting Ziekenzorg
O-j-J Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)

" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
■ Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van de behandelafdeling PAAZ, zoeken wij, voor de lokatie
Sittard, kontakt met belangstellenden voor de funktie van

p 1 verpleegkundige (parttime)
vakaturenr. JH S 8

funktie-informatie: " is belast met de verpleging, verzorging en het resocialisatieproces van
aan de afdeling toevertrouwde patiënten;

" verricht in dit kader een aantal werkzaamheden van verpleegtechnische,
verzorgende, instrumenteel agogische en administratieve aard;

" werkt zowel individueel als groepsgericht;
" is behulpzaam bij medische onderzoeken;

" begeleidt leerlingen.

Het betreft een tweetal part-time funkties voor 28 resp. 32 uur per week.
De funktie voor 32 uur per week (80%) is van tijdelijke aard voor de duur
van + 8 maanden. Gelet op de samenstelling van het team gaat voor de
funktie voor onbepaalde tijd (70%) - welke in vaste avonddiensten wordt
verricht - de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

funktie-eisen: " diploma verpleegkundige-A + B;
" enige ervaring op bovengenoemd werkterrein strekt tot aanbeveling.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring conform FWG-funktiegroep 40.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. H. Oude Hengel,
koördinerend hoofdverpleegkundige, tel. 04490-18666, sein 1346 of
dhr. T. Willems, hoofdverpleegkundigePAAZ, tel. 04490-18666, toestel 2189.

yTenbehoeve van de dienst Bouw en Techniek zoeken wij, voor de lokatie
Sittard, kontakt met belangstellenden voor de funktie van

medewerker bedrijfsbureau
Vakaturenr. JH S 7

funktie-informatie: Onder de centrale dienst Bouw en Techniek ressorteren de Technische
Onderhoudsdiensten van de lokaties Sittard en Geleen, alsmede de
Instrumentele Dienst.
Ten behoeve van de centrale dienst funktioneert een bedrijfsbureau dat
wordt bemand door drie medewerkers en dat onder rechtstreekse leiding
staat van het Hoofd Bouw en Techniek. Het bedrijfsbureau geeft
ondersteuning bij het in stand houden en uitbreiden van de gebouwen
en de zich daarin bevindende technische installaties en apparatuur.
Tot het takenpakket van de nieuwe medewerker behoort:
" het verzorgen van voorbereidende, inventariserende en organiserende

werkzaamheden op werktuigbouwkundig gebied;
" het opstellen van bewerkingsvolgordes aan de hand van bestekken,

tekeningen, etc;
" het mede kontroleren van de voortgang der werkzaamheden en het

toezicht houden op een juiste verrekening;
" het adviseren omtrent projektaanpak en werkwijze;
" het bijhouden van dokumentatie en het deels verzorgen van de

administratie.
funktie-eisen: " opleiding H.T.S.-werktuigbouwkunde;

" bij voorkeur ervaring in bovengenoemde richting.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring comform FWG-funktiegroep 55, met een maximum van

’ 4847,- bruto per maand. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-
Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. J. A. M. Hounjet,
sektorpersoneelsfunktionaris, tel. 04490-18666, tst. 2471.

Voor de afdeling poli neurologie van het ziekenhuis lokatie Sittard
zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

—' sekretaresse
vakaturenr. LS 15

funktie-informatie: " het verlenen van assistentie tijdens het spreekuur, zoals het ontvangen,
inschrijven en verwijzen van patiënten;

" het verrichten van typewerk;

" het bedienen van de telefoon;
" de administratieve regeling van opneming en onderzoeken;
" diverse administratieve werkzaamheden van algemene aard.

Vooralsnog betreft het hier een funktie van tijdelijke aard en wel tot
uiterlijk 1 januari 1991 in verband met tijdelijke onderbezetting.Afhankelijk van de interne ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid tot
een vaste aanstelling.

funktie-eisen: " diploma H.A.V.O. of - bij voorkeur - V.W.0., aangevuld met een
opleiding tot (medisch) sekretaresse;

" bekend zij met de medische terminologie;
" beschikken over een goede kennis van de nederlandse taal;
" kunnen omgaan met tekstverwerkingsapparatuur en

automatiseringssystemen;
" zelfstandig kunnen werken en beschikken over goede sociale

vaardigheden en organisatorische capaciteiten.
" leeftijd: tot 30 jaar.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij de poli neurologie,
telefoon 04490-18666, toestel 2261.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden.

. —. , '
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Het Regionaal Overleg Zwakzinnigenzorg Oostelijk
Zuid-Limburg (ROZ-OZL) vraagt een

BELEIDSMEDEWERK(ST)ER M/V
voor 24 uur per week,
voorlopig voor de duur van één jaar

IHetROZ-OZL is een gestructureerd overleg op werkniveau
van de partners in de zwakzinnigenzorg binnen de regio
Oostelijk Zuid-Limburg.
Dit zijn de intra-, extra-, en semimurale zorg, de ambulante
maatschappelijke dienstverlening, het speciaal onderwijs, de
sociale werkvoorziening, de ouderverenigingen en het
ziekenfonds.

Taken van de beleidsmedewerk(st)er in ditverband:- het mede ontwerpen van beleidsvisies ten aanzien van een
samenhangende regionale zorg;

- de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van
concrete samenwerkingsprojecten tussen zorg-partners;

- het opstellen van beleids- en discussienota's op voormelde
-I taakgebieden;
v - secretariaatswerkzaamheden.

Functie-eisen:- academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur studierichting
Gezondheidswetenschappen;- redactionele en communicatieve vaardigheden;

- enige vaardigheid in geautomatiseerde tekstverwerking;- bekendheid met de zwakzinnigenzorg strekt tot aanbeveling.

Gegadigden die momenteel in PNL-verband tijdelijk werkzaam
zijn jn een vergelijkbare functie genieten voorkeur.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Formele werkgever is de Federatie Maatschappelijke
Dienstverlening Limburg te Roermond.
De CAO-Welzijnswerk is van toepassing, salariëring afhankelijk
van leeftijd en ervaring; minimaal ’3.100-, maximaal ’4.071-
-bruto (bij 40-urig dienstverband).
Standplaats Heerlen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer drs. M.
Jaminon, voorzitter ROZ-OZL, tel. 045-443033.
Sollicitaties binnen 14 dagen zenden aan de heer drs. M.
Jaminon, p/a Stichting Gastenhof, Postbus 21078, 6369 ZH
Simpelveld, onder vermelding van -sollicitatie ROZ-.

/
Ten behoeve van de afdeling BEZIGHEIDSTHERAPIE in de verpleegkliniek „Klevarie"
bestaat op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

HOOFD BEZIGHEIDSTHERAPIE M/V
Hij/zij is verantwoordelijk voor de afdeling Bezigheidstherapie met een 15-tal medewerkers
verdeeld over 3 sectoren: somatische-/psychogeriatrische bezigheidstherapie en de
dagbehandeling.

Functie-informatie:
Hij/zij: L

- draagt zorg voor de continuïteit, de planning van de werkzaamheden en personele
bezetting;- organiseert ontspannings- en bijzondere activiteiten en zorgt voor een goed verloop
ervan;

- is verantwoordelijk voor de administratie en het financieel beheer van de
bezigheidstherapie;- neemt deel aan overlegsituaties;

- coördineert vrijwilligers; J- heeft de bereidheid om les te geven aan de opleiding ziekenverzorgende. j
Functie-eisen: (
Hij/zij dient: |
- in het bezit te zijn van het diploma Bezigheidstherapie-leidster en/of HBO-AB;- relevante ervaring te hebben in het werken binnen een gecombineerde verpleegkliniek; !- over enige leidinggevende ervaring en goede contactuele eigenschappen te beschikken. <>Arbeidsvoorwaarden:- hetsalaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt minimaal ’ 2589."

en maximaal ’ 3472- met een mogelijke uitloop tot ’3641,- bruto per maand; s- leeftijd vanaf 30 jaar; ,
- de IZA-ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet zijn van

toepassing; ]- een rechtspositieregeling analoog aan die van de Gemeente Maastricht is van |
toepassing;

- een taakomschrijving kan bij personeelszaken opgevraagd worden.
Belangstellenden kunnen binnen 14 dagen solliciteren door een brief te sturen aan:
Stichting Burgerlijk Armbestuur Maastricht, Postbus 241, 6200 AE Maastricht t.a.v. Hoofd
Personeelszaken.

*Q Klevarie
k\^^^ | De verpleegklinieken „Klevarie" en „De Zeven Bronnen"

ressorteren onder de Stichting Burgerlijk Armbestuur, die
./)■ tevens de bejaardenverzorgingstehuizen „Molenhof" en
H „Lenculenhof" beheert. 5$ '

11Permeca
Staalbouw Permeca BV is een modern, verantwoord groeiend bedrijf
met moderne produktiemiddelen waar voor de (aankomend) metaalvakman een
baan met zeer goede toekomstperspectieven is weggelegd.

Wij van Permeca zijn aktief op het gebied van ontwerp, vervaardiging en
montage van uiteenlopende meest hoogwaardige metaalkonstrukties ten
behoeve van industriële produktiemiddelen, milieutechnische apparatuur,
bulkhandling-equipment en intern transportmaterieel.

Zoals het een modern en goed georganiseerd bedrijf betaamt hebben wij oog
voor de belangen van onze werknemers en bieden de juiste mensen een
interessante baan met goede vooruitzichten en een goede (bovengemiddelde)
beloning. Tevens is het mogelijk om via interne of externe opleiding snel
'hogerop' te komen.

Denkt u te beschikken over de onderstaande gevraagde vaardigheden, ot bent
u van nature erg handig en technisch aangelegd, neem dan kontakt met ons op
of solliciteer schriftelijk (heeft onze voorkeur!) naar één van devolgende
funkties:
a. ervaren metaalvaklieden
voor onze afdeling plaatwerk en konstruktie

b. leerling- en halfwas-metaalbewerkers
die opgeleid willen worden tot ervaren konstruktiebankwerkers of
plaatbewerkers.
LTS, (gedeeltelijke) MAVO/HAVO/MTS of gelijkwaardige M—JJ^Jopleiding strekt tot aanbeveling. m^^^^^^
Leeftijd sollicitanten is in principe onbelangrijk! |J W*^\
Staalbouw Permeca bv 101
6222 NS Maastricht ■ y«^
Galjoenweg 19-27. Tel. 043-632569 (voor afspraak)

Zaterdag 7 april 1990" 32Limburgs Dagblad



" Anita
Plasmans
in Mon-
schau. Op
haar ar-
men de
hond van
Yvonne.

Foto: MARCEL
VAN HOORN

Het oneindige leed
van Anita Plasmans

: ziet het haar niet aan. Maar het2't in al haar vezels, in al haar
het verdriet, de woede en"et onbegrip. „Een deel van mij isgestorven, toen ik hoorde dat mijnd°chter dood was."

e glimlacht verlegen. Of is dat
echts een masker, opgetrokken uit

Verbetenheid? „Ik zal niet eerder
ffsten, voordat ik weet wie het
gedaan heeft. En waarom hij het
gedaan heeft."

et een snelle beweging van haar
"and haalt ze enkele haarlokkeneg, die zich wisten te bevrijden uit"^ar kapsel. „Begrijpen kan ik het

et. Het is onwezenlijk. Een boze
r°om, die ik niet wil accepteren."

an opnieuw die glimlach, nog
dah eerst. Enervolgens lijken haar lippen'euvve woorden te willen vormennaarze zegt niets. Stilte...

" De montagefo-
to van een man,
die Yvonne vaak
vergezelde en
mogelijk meer
weet over de
moord.h erkeersgeluiden dringen door inj^1 hotelletje aan de markt.

m°"schau trekt langzaam op in de"iddagspits. Een diesel die voorbij*aat, kadert ronkend de gevallen
i n., spanning, zojuist geboren uitvacuüm der ongesproken

k °rden, wordt tastbaar en groeit.
dc

c Voelbare intensiteit ervan lijkte ruimte in de hotelkamer zelfs
w maal dicht te knijpen, als tweewurghanden een hals.

" Nog steeds actueel; het opsporingspamflet

en maanden is het nu geleden.
si
'e" Vc,Ue manen gingen voorbij,"ds de nacht van de vijftiende
n). Toen verdween de dochtervan
"ta Plasmans uit het zicht. Omen dagen later levenloos en

R.rkJ"acht op te duiken in deLimburger bossen.

„(Jeett niet," zegt hij geruststellend
tegen niemand in het bijzonder.
„Ikzelf heb hier ook beetje staan
trillen, toen ik besefte dat de
moordenaar was teruggekeerd."

Dan begint hij op zakelijke en
afgemeten toon over'iijn
ontdekking. Het verhaal blijkt tot
in de puntjes te kloppen met de
informatie van de moeder.
„Die ochtend ga ik naar het
Rimburgerbos om een kijkje te
nemen bij de kuil. Dan zie ik die
den. Ik voel hoe de koude rillingen
over mijn rug lopen. Een den? Ik
sta toch middenin een loofbos.
Dennen komen hier niet voor,
nergens anders is ook maar een
naald te bekennen... Met een raar
voorgevoel nader ik de kuil. De
grond rond de sparrestam is stevig
aangestampt. Met moeite weet ik
de drie meter hoge boom uit de
grond te'rukken. De stam is
afgezaagd. Een egale, gladde
snede. Cirkelzaag vermoedelijk. En
meteen besef ik, dat de boom hier
doelbewust is neergezet."

Terug over het bospad naar het
korpsbureau. Op weg daarheen laat
Luijpen weten dat hij voor het
onderzoek naar de moord op
Yvonne Plasmans in Duitsland en
België is geweest, waar hij zich
heeft verdiept in soortgelijke
lustmoorden op jongevrouwen. Hij
heeft bij de Kripo en de Rijkswacht
samenhangen gevonden tussen
verschillende zaken, die in de
laatste jaren plaatsvonden en
waarvan in Duitsland nog vier
gevallen 'openstaan.

„De meeste slachtoffers van die
misdrijven blijken jongevrouwen te
zijn, die in uitgaanscentra voor het
laatst werden gezien, waarschijnlijk
werden opgewacht en voornamelijk
uit naïviteit met een onbekende
meegingen. Ze werden verkracht en
gedood en later aangetroffen in
dichtbegroeide bossen of in kuilen.
Op dit moment worden in de
Euregio nog twee vrouwen vermist.
Ik zal niet vreemd opkijkerl*,~
wanneer hun lichamen tevoorschijn
zullen komen in kuilen of in
dichtbegroeide bossen en wanneer
achteraf zal blijken dat ze het
slachtoffer zijn geworden van de
man, die ook Yvonne Plasmans
vermoordde."

Ook vertelt de rechercheur dat een
jongeman, mogelijk iemand die
meer weet van de moordenaar,
enkele weken na de lijkvondst nog
in deze contreien is gesignaleerd.
„Vlak na de lijkvondst is de
Heerlense binnenstad overspoeld
met opsporingspamfletten. Ook
werd in tal van horecazaken een
montagefoto opgehangen van een
jongeman, die vaak met Yvonne is
gezien. Misschien weet deze man
meer van de moord. In ieder geval
spreekt tegen hem dat hij subiet op
de vlucht is geslagen, nadat hij in
een populaire Heerlense
eetgelegenheid de montagefoto
zag. Sindsdien is hij spoorloos."

En dan is het tijd om op te stappen.
Met niets dan vermoedens en
verdenkingen, waarschijnlijkheden
en speculaties in de notitieblok.
Maar toch ook met één stellig
uitgesproken zekerheid,
opgebouwd uit de vastberaden
woorden van een hardnekkig
rechercheur: „Al kost het me nog
jaren. Maar ik krijg de moordenaar
van Yvonne Plasmans achter sloten
grendel. Hij zal zijn straf beslist niet
ontlopen..."

Moge wie dan ookLuijpen bijstaan,
zodat hij dit waar kan maken. Liefst
nog voordat nieuwe vermissingen
van jongevrouwen worden
opgegeven.

richard willems

kerst een denneboom in een
moeilijk te bereiken kuil. Laat
staan dat uit puur toeval de boom
op de plaats van het hoofd
terechtkwam.

„Nee," zegt mevrouw Plasmans
„Toeval is uitgesloten. Alleen de
dader wist waar hij zijn moest om
uit motieven van lust of spijt terug
te kunnen keren naar de plek des
onheils. Alleen hij kan de boom
geplant hebben, die juist datgene
symboliseert wat mijn dochter werd
ontnomen: leven."

Haar ogen, vermoeid en voorzien
van kleine wallen, maar nog steeds
geharnast tegen het verdriet, de
woede en het onbegrip, slaat ze op
naar het plafond.

De kuil is in zicht gekomen. Een
ondiep geval, niet dieper dan een
spadesteek, vermoedelijk ontstaan
omdat ooit ter plekke bosgrond als
gratis humus werd gewonnen. De
den staat er nog en is bezig zijn
naalden te verliezen... Opnieuw
valt een drukkende stilte, alsof de
sfeer uit het hotelletje als geruisloze
en onzichtbare verstekeling in de ,
bagage is meegereisd.

Seriemoordenaar

slachtoffer heeft gedaan, belde
Luijpen de moeder. „Maar
niemand van de familie of uit de
vriendenkring van Yvonne heeft
ooit geweten in welke van de drie
dicht bij elkaar gelegen kuilen
Yvonne werd gevonden. En waar
precies haar hoofd heeft gelegen,"
zegt de moeder bijna fluisterend.

Ook de wandelaarster, die het
lichaam op 26 juni onder plastic
zeilen in de kuil heeft aangetroffen,
is sindsdien niet meer in het
bewuste gebied geweest. En zij is,
buiten negen of tien politiemannen,
de enige die van de juiste lokatie op
de hoogte was.

Bij de bezoekers in de hotelkamer
begint zich een macabere conclusie
op te dringen. Een conclusie, die
onder invloed van de gegeven
informatie, onmiskenbaar in de
richting van de moordenaar wijst.
Niemand stopt immers vlak voor de

e wurgmoord op Yvonne Plas-ans, schoonheidsspecialiste te
is inmiddels door velen alrgeten. Een verdachte werd nooitgearresteerd. De juiste toedracht

er h nOOIt bekend- Over het motief
' ac plaats van het delict bestaat

al
"Per zekerheid. Het onderzoek zit

va «nvv auêustus vorig jaar muur-*i- Nieuwe ontwikkelingen wer-" sindsdien ook door niemand
bein" v

uerwacht- Maar vorige week
dcc h

moeder. Ze vroeg be-escj om een uurt.g Want er was"euws. Luguber nieuws.

Een rechercheur uit Landgraaf, dienog als enige politieman betrokken
is bij het onderzoek naar de moord
op mijn dochter. Luijpen wilde
weten of ik misschien in Rimburg
ben geweest en het hellingbos heb
bezocht. Ik antwoordde
ontkennend. Bang en onzeker
vroeg ik waarom hij dat wil weten."

De rechercheur vertelde mevrouw
Plasmans dat hij op 21 december,
verzonken in gedachten over de
moord, met een collega naar het
Rimburger bos is gegaan. En dat hij
daar tot zijn verbazing een boom
aantrof, rechtop in de kuil waar
Yvonne Plasmans werd gevonden.
Een edelspar, waarvan de polsdikke
stam precies op die plek de
diepbruine grond ingaat, waar
Yvonne met haar hoofd heeft
gelegen...

In de hoop dat een van de
familieleden dit uit eerbiedvoor het

maar besluit toch het zwijgen er toe
te doen. Kennelijk is er genoeg
gezegd gedurende dit uurtje, dat
uitliep naar drie volwassen
klokcirkels.

Het vakwerkhotelletje, waar die
onbeschrijflijke spanning tot de
laatste minuut domineerde, wordt
in schilderachtig Monschau
achtergelaten. Een route naar het
veel saaiere Landgraaf wordt
ingeslagen. Op weg naar
bevestiging van de details, die de
moeder heeft prijsgegeven.

Rechercheur Rinus Luijpen hoort
amper op, wanneer hem in zijn
bureau ter ore komt dat de moeder
van Yvonne Plasmans dingen heeft
bekendgemaakt, die hijzelf uit de
pers heeft geweerd. Hij doet ook
geen geen spat moeite te
ontkennen; hij beseft dat de "
informatie te gedetailleerd en de
bron te betrouwbaar is.

Zonder te moeten aandringen,
stemt hij even later in om mee te
gaan naar Rimburg, een klein dorp
binnen de gemeente Landgraaf,
grenzend aan Duitsland. Takjes
knerpen onheilspellend onder de
wielen van zijn politiewagen,
wanneer hij het pad inrijdt dat
richting kuilen zigzagt.

Als iedereen is uitgestapt en niet
zonder huiver achter de politieman
aanloopt om dezelfde prikkende
braamstruiken te omzeilen, voelt
Luijpen dat zijn volgelingen zich
niet bijster op hun gemak voelen.

Luijpen trekt een streep door de
stilte en verbluft zijn toehoorders
met het uiten van dezelfde
vermoedens, die de moeder uren
eerder op tafel heeft gelegd. „Het
feit dat de dader hier is
teruggekomen, waar ik zeker van
uitga, is een bijna klassiek
voorbeeld voor het doen en laten
van een psychopaat, een
lustmoordenaar. Ik sluit ook zeker
niet uit dat we te maken hebben met
een kerel die weliswaar ernstig ziek
is, maar ook buitengewoon
intelligent en nauwelijks grijpbaar.
Misschien hebben we wel te maken
met een seriemoordenaar. Maar dat
is een heel vaag vermoeden."

Alsof er nooit een lijk tussen de
braamstruiken werd gevonden, zo
fluiten de vogels. Ze benadrukken
vrolijk de rust van het bos, net zoals
de oude bomen die zachtjes klagen
in de wind. Aan de horizon vreet de
bleke lentezon zich door het laatste
stukje hemel, om onverzadigd als
immer achter een muur van bomen
te verdwijnen. Als de autoportieren
dichtslaan, lijkt het alsof er iemand
in het bos is achtergebleven.

Risico
Tegen de witte kalklagen en de
zware balken zegt ze: „De
moordenaar heeft grote risico's
genomen door terug te keren naar
de kuil. De kans dat hij verdacht
zou worden, wanneer iemand hem
bij de kuil had aangetroffen, terwijl
hij bezig was de boom te planten,
heeft hij simpelweg op de koop
toegenomen. Dat wijst op een
bepaald karakter. Op
psychopatische trekken. Het moet
een ziekelijke moordenaar zijn, die
beslist meer vrouwen op zijn
geweten heeft, dan alleen mijn
dochter."

Telefoon
e schenkt koffie in en zuigt nieuwew°orden uit een verse Camel.

teJS de,cTember vorig jaar ging de
l°on. Het was meneer Luijpen. Ze slaat haar ogen weer neer. Ze

wil misschien nog meer zeggen,
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Twee weken geleden werd in
Schinveld de 20-jarige Margo

Rademakers vermoord. Op de dag
dat een 21-jarige jongen wordt

gearresteerd, belt de moeder van
de in juni vorig jaar om het leven
gebrachte Yvonne Plasmans (25)

naar deze krant.

De 51-jarige moeder, Anita
Plasmans, wil een onderhoud met

een journalist. Niet alleen omdat ze
iets te vertellen heeft. Maar ook

omdat ze hoopt dat de media iets
kunnen bijdragen aan de

opheldering van de moord op haar
dochter.

Deze moord, daterend van juni
vorig jaar, toont enige samenhang

met die van Schinveld. Maar in
tegenstelling tot de moord op

Margo Rademakers, lijkt de moord
op Yvonne Plasmans gedoemd om
nooit meer opgehelderd te worden.
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STICHTING ZVBM
ST. JOZEFZIEKENHUIS 'mtkW m P m m
VERPLEEGTEHUIZEN A W A JfA jk
BEJAARDENZORG EN M J Va A% %MOEDERSCHAPSZORG mmmmmmmWmmW *mW -WmmmKERKRADE ▼

Stichting Z.V.B.M. teKerkrade, waarbij aangesloten, het St. Jozefziekenhuis, de
stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg (met 4verzorgingstehuizen, 2 ver-
pleeghuizen en ± 350woningen), en de stichting Moederschapszorg, heeft een
vacature voor een: I

bouwkundig I
medewerker m/v I
welkezal functioneren onder het Hoofd Inkoop.

Taken:- Het opstellenvan kostencalculaties, hetaanvragenen beoordelen van offertes;

- Het binnen derichtlijnen indieningsgereed maken van aanvragen tenbehoeve
van de rijksoverheid en deprovincie;

- Het adviseren van de Directiebij bouwprojecten;
- Planning, uitvoering, begeleidingvan het onderhoudvan gebouwen in overleg

met deinstellingsdirecteuren;- Begeleiding van/en samenwerking met extern personeel.

Functie-eisen:
Belangstellenden dienen aan de volgende eisen te voldoen:- Opleiding/niveau H.T.S. bouwkunde;

- Kennis opP.C. gebied,materiedeskundigheid t.a.v. systemen en automatise-
ring;- Zeer goede contactuele eigenschappen;- Goede mondelingeen schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- Bereidheid tot werken in teamverband zowel intern als extern;

- In staat zijn om zelf ontwerpente makenen te beoordelen en om toezicht uit te
oefenen op de uitvoering.

Ervaring: Onzevoorkeur gaatuitnaar iemand dieveelzijdig werkzaam isgeweest
binnen een architectenbureau of vergelijkbare onderneming en kan bogen op een
brede technische ervaring op bouwkundigterrein, inclusief installatie en electro-
technische aspecten.
Salariëring: I
Salariëring is conform F.W.G., afhankelijk van ervaring en opleidingen conform de
C.A.O. ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
Inlichtingenkunnen ingewonnenworden bij de heerTh. Middeldorp,
Hoofd Inkoop,tel.: 045-450518.
Solliciteren:
Belangstellenden worden uitgenodigdvoor 21 april a.s. schriftelijk te solliciteren
bij deheerA Vos, Hoofd Personeelsdienst, p/aMarkt 52, 6461 ED Kerkrade.

Selectie-procedure: .
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de procedure.

HUIZE DE BERG
HUIZE SAVELBERG

t

Beide huizen zijn Kloosterbejaardenoorden van de
Congregatie der Kleine Zusters van de H. Joseph te Heerlen.

Op de verpleegafdeling van huize De Berg bestaat «en
vakature voor een:

VERPLEGENDE/ZIEKENVERZORGENDE (M-time)

Binnen huize Savelberg bestaat een vakature voor een:

ZIEKENVERZORGENDE (part-time so%)

Functie-eisen:

- Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma:
ziekenverzorging of MDGO-VP— Bereidheid te werken in wisselend dienstrooster

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden
■. conform de CAO-Bejaardentehuizen vastgesteld.

Schriftelijke sollicitaties vóór 21 april te richten aan:

Direktie Huize De Berg
Gasthuisstraat 45,
6416 AM Heerlen

64658

JFrepa Dgcgraties ■

a
_
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Steenstrips in méér dan 1000 verschillende uitvoeringen k.v.e. at. 28 144
Staringstraat 123-125, 6372 TG Landgraaf/Heerlen Holland

Frepa C.V. is een internationaal opererende handels- en
produktieonderneming, gevestigd in Heerlen.
Frepa heeft met zijn totale keramische pakket een
vooraanstaande plaats op de Westeuropese markt veroverd.
Bovendien is er een toenemende export naar landen buiten
Europa.
In verband hiermee zijn wij op zoek naar een

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST IVI/V

Functie-inhoud: - telefonische verkoop
- order- en offerteafhandeling- aanspreekpunt voor klanten bij projecten
- ondersteuning voor onze buitendienst

Functie-eisen: - afgeronde HAVO/MBO-opleiding- bij voorkeur commerciële
binnendienstervaring

- goede contactuele eigenschappen
- planmatige werkwijze, flexibiliteit en

organisatietalent
- commerciële feeling en technische affiniteit
- zowel zelfstandig als in teamverband goed

kunnen functioneren- leeftijd 25-30 jaar
- kennis van Duitse, Engelse en Franse taal

Geboden: - interessante, veelzijdige functie in een gezond
bedrijf

- goede werksfeer binnen een enthousiast en
gemotiveerd team
■

Sollicitatie te richten aan Frepa CV., postbus 31041, 6370 AA
Landgraaf.
■ 64822
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bedrilV©nh©Grl©n'*JDe zoL-bedhjvenvormen metruim 3.000
medewerkers één van dedrie werkeen-
heden van het Werkvoorzieningschap

De zc-L-bedrijvenzijn een moderneop
commerciële leestgeschoeideonder-

ZdZdrijfsvoeringwordenopsociaali
en financieel-economisch verantwoorde
wijze eigentijdsebedrijfsmatige tech-
niekenen methoden toegepast.

DehoofdaktiviteitenvandeZOL-,
bedrijven omvatteneengrotediversiteit

TheUewiïvï^!
" hetuitvoeren van cultuur-enciviel-i

technische werkzaamheden,
I !
" hetuitvoeren van schoonmaak- en'Ionderhoudswerkzaamheden,

" het leveren van grafische enadmini-]. fefZracter!nvnan n
personeelb,j

andereorganisaties.I
i
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De stafafdeling Informatievoorziening en Automatisering
bestaat uiteen professioneel team van 14 medewerkers,
werkend in een ontwikkelgroepen een systeembeheergroep.
Vanuit het informatieplan zullen dekomende jareneen aantal
nieuweapplikaties worden ontwikkeld.Vooralsnog wordt
gebruikgemaaktvan een IBM S/36 met een aantal S/ 36
cornpacts in een netwerk.
In deloop van 1990zal detoekomstige systeemarchitektuur
worden vastgesteld.

Ten behoeve van debovenvermelde stafafdeling zoeken wij
in verband met deuitbreiding van dewerkzaamheden een

TECHNISCH
SYSTEEMONTWERPER (Wil /VlI w ' w " *-""««"^"* ■ « —m ■■ *-■ » \"«* - ’Het werk:

" hetopstellen en onderhouden van hettechnisch deel van
net systeemontwerp en bijbehorendedokumentatie;

" het assisteren bij desysteem- en acceptatietest, de sys-
teeminvoering en desysteemevaluatie;

" hetup-to-date houden van detechnische kennis aan-
gaandede bij deZ.O.L beschikbare (rand)apparatuur;

" net uitvoeren van lichtefunktioneel ontwerp aktiviteiten.
Onze eisen'
* 9 0"' TÖ" endf en rele-

vante AMBI-modulesof vergelijkbare informatika
opleiding;

" minimaal 3jaarervaring in deautomatisering waarvan 1
jaaralstechnisch systeemontwerper;

" bekend zijn met het gebruik van gangbare methoden en
technieken;

" kennis van RPGII verdient devoorkeur;

" een grote mate van zelfstandigheid bezitten;
" cfp helderewijze kunnen communiceren;

" creatiefkunnen denken;

" potentieel in staat door te groeiennaar funktioneel
systeemontwerper.

Aan dezefunktie is, afhankelijkvan opleiding, ervaringen de
wijze van funktievervulling, een salarisverbondenvan maxi-
maal f 4.258,- bruto per maand, zijnde schaal 8.

De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
van toepassing. Een medische keuring en een psychologi-
sche test behoren totdeselektieprocedure.

Sollicitaties- ondervermelding van vakaturenummer
IVA/901 in de linkerbovenhoek van de enveloppe - binnen 14
dagen terichten aan het Hoofd Dienst Personeel en Organi-
satievan deZ.O.L-Bedrijven, Postbus 330 te6400AH
HEERLEN.

Voor nadereinlichtingen over dezefunktie kunt u kontakt
opnemen metde informatiemanager, 045 - 720100,
toestel 116.r Rabobank Dicteren-Roosteren

is een zelfstandigebank en maakt deel uit van de
Rabobankorganisatie. ledereRabobank werkt voor de
bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatievebank, gerichtop het
behartigen van definanciële belangenvan leden en
cliënten. Het coöperatiefbankieren vraagt medewerkers
die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een

baliemedewerker (m/v)
De baliemedewerker behulpvan geavanceerde uitstekende secundaire
informeert en adviseert de computerapparatuur. voorwaarden, waaronder
relaties over alle een dertiende maand-
bankdienstenen is Voor deze functie denken salaris, interessante
behulpzaam bij alle wij aan kandidaten van 18 studiefaciliteiten en een
geldhandelingen aan de tot 20 jaarmet een premiespaarregeling,
balie. De gevraagde opleiding op HAVO/
medewerker vervult een MEAO-niveau(commer- Wilt u meer weten over
essentiële rol in de ciële richting), die de aard en inhoudvan deze
contacten tussen de bereidheid hebben aanvul- functie, dan kunt u bellen
cliëntenen de bank. lende vakgerichte studies met de heer
De adviezen en voor- te gaan volgen. Voorts W.M. Wagemans,
lichting zullenvan dienenkandidaten te directeur, telefoon
doorslaggevendebetekenis beschikken over een (04499) 30 00.
zijnvoor dewerving en het actieve, cliëntgerichteen
behoudvan een tevreden flexibele instelling. Goede Uw schriftelijkesollicitatie
cliëntenbestand. representatieve en contac- wordt met belangstelling j^m

tueleeigenschappen zijn verwacht door de directeur
De werkzaamheden een vereiste. van de bank, Postbus 21, .
worden verricht in De Rabobank biedt een 6116 ZG ROOSTEREN,
teamverband en met goedehonorering en

Rabobank Q

Profusion Systems repareert gaten
en scheuren in (kunst)leer, PVC,
vinyl en velours onzichtbaar met

levenslange garantie.
Sterke reparaties van meubels,

dashboards, bus- en treinbanken,
opblaasboten, dekzeilen, enz., enz.
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S V Sf E M S
ONS WERK, DAT ZIE JE NIET.

's Gravendamseweg 38c,
2215 TD Voorhout
Tel: 02522-18000

Een gigantische markt ligt er voor deze be-
wezen Amerikaanse reparatietechniek

open. Wij zoeken nog voor verschillende
rayons in Nederland ondernemende fran-
chisenemers die met dit unieke produkt,

samen met ons, een riante toekomst willen
opbouwen.

De raakvlakken zijn ontelbaar; partikulieren,
industrie, verzekeringswezen, garages, car-
rosseriebedrijven, openbaar vervoer, ge-
zondheidszorg, leger, overheid, plezier-

vaart, enz.

Een aspirant-franchisenemer moet wel 'over
wat eigen geld kunnen beschikken of dat

kunnen lenen om de rechten te kopen voor
een exclusief werkgebied en om zijn aan-
looptijd te kunnen overbruggen. Een be-

drijfspand is niet noodzakelijk omdat de re-
paraties op lokatie uitgevoerd worden,

daarbij past onze reparatieset in iedere kof-
ferbak van welke auto dan ook.

Wacht niet tot een ander u voor is en be-
gin met het maken van een afspraak.

Het Crisisopvangcentrum Oostelijke Mijnstreek verleent
kortdurende opvang aan mensen die in een acute
psycho-sociale crisissituatie zijn terechtgekomen. De
hulpverlening bestaat vooral uit het aanbieden van Bed - Brood
- Bad en begeleiding. Het Opvangcentrum bezit een capaciteit
van 15 bedden.

Het Crisisopvangcentrum O.M. zoekt op zeer korte termijn een

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER
(M/V) voor 32 uur per week.

Wij denken hierbij aan iemand die- 25 jaarof ouder is;
- 3-5 jaarervaring met financiële administratie heeft;- een gerichte opleiding op M.8.0.-niveau bezit;- bekendheidheeft met automatisering;
- zelfstandig kan werken;- taalvaardig is;
- flexibel is ingesteld;
- beschikt over goede kontaktuele eigenschappen.
De funktie omvat de volgende taken- het bijhouden van de gastenregistratie;
- de verzorging van de dagelijkse financiële administratie;- het mede voorbereiden en bewaken van het financiële

beleid;- het kunnen samenstellen van de jaarrekening en de
begroting;- het verrichten van secretariële werkzaamheden.

* De salariëring geschiedt volgens CAO Welzijn,
uitvoeringsregeling XIV, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

* Voor inlichtingen kan men zich wenden tot zr. R. Kicken,
coördinatrice van het Opvangcentrum.

* Belangstellenden worden uitgenodigd om binnen 14
dagen hun sollicitaties met curriculum vitae en
referenties te richten tot het bestuur van de instelling.
Een medische keuring behoort tot de
sollicitatieprocedure.

GérardBruningstraat 6 Cltefe Opvangcentrum
6416 eb Heerlen Oostelijke Mijnstreek
Telefoon 045 424344

stichting welzijnszorgvoor
"^N«^ geestelijk gehandicapten in
■hJLmh oostelijk zuid-limburg

De onder de Stichting ressorterende Sociaal Pedagogische
Dienst vraagt ten behoeve van de werkvorm Praktisch
Pedagogische Gezinsbegeleiding een

PEDAGOGISCH WERK(ST)ER m/V
voor 8 uur per week
Van deze medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij in staat is,
onder begeleiding van de aan de werkvorm verbonden
orthopedagoge, ouders thuis te helpen bij moeilijkheden die zij
ondervinden bij de opvoeding van hun verstandelijk
gehandicapte of in ontwikkeling achtergebleven kind.
Wij zoeken iemand:
- met een afgeronde opleiding op 'MBO-niveau;- met ervaring in het werken met verstandelijk gehandicapte

kinderen;- met gevoel voor de bijzondere positie van gezinnen met een
verstandelijk gehandicapte huisgenoot;- met vaardigheid in het samen met ouders verder ontwikkelen .van hun pedagogische vaardigheden;- die bereid is te werken op variabele tijdstippen tot 19.00 uur
en kan beschikken over eigen vervoer.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
De CAO Welzijnswerk is van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw Geesje
de Groot, orthopedagoge, bereikbaar iedere maandag- en
donderdagmorgen, tel. 045-718577.

Sollicitaties binnen 14 dagen zenden aan de Sociaal
Pedagogische Dienst, t.a.v. de heer J. Vroomen, Vlotstraat 2,
6417 CB Heerlen.

Harcros Chemicals 8.V., Haagen House, een middelgro ,

bedrijf teRoermond, produceert stearaten en stabilisator
ondermeer ten behoevevan de P.V.C.-, rubber- en pap'6
verwerkende industrie.

Voor onze afdeling Produktie vragen wij

operators
voor debediening van onze produktieapparatuur in de 3-ploegen-
dienst.

Vereist: , »,

" VAPRO opleidingtot mechanischoperator of cherm 5

vakman A en/ofB.
Geïnteresseerden die een 1.t.5.-(minimaal B-niveau). ,
mavo- of havo-opleiding afgerond hebben, nodigell
eveneens uit te reflecteren. Dp
Bereidheid tot hetdeelnemen aanvervolgopleidingen
het gebiedvan procestechniek wordt dan aanwezig
geacht.

" Leeftijd: tot 35 jaar.

" Ervaring in de procestechniek strekt tot aanbeveling-

Aanstellingkan geschieden in vast dienstverband.

Onze primaire en secundairearbeidsvoorwaarden zijn
zonder meer goed te noemen.

Voor informatie omtrent dezefunctie kunt U telefonisch
contact opnemen met de Production Manager,
de heer J. Janssen.

Belangstellenden nodigenwij uit hun schriftelijke sollicita

«terichten aan Harcros Chemicals 8.V., Haagen House,
t.a.v. de heerJ. Kohlen, Molenweg 10,
6041 KV ROERMOND. Tel. 04750-91777.

HARCROS Harcros Chemicals B V
CHEMICAL GROUP ' HaagenHouse



komen, niet iedereen (inclusief jou
zelf) zomaar kunnen treffen. Dit

Kampioen

°P een dag meldt een radelo-ze boer zich bij zijn rabbi.
J~'jn gezinsleven is een puin-hoop: hij heeft constant ruziemet zijn vrouw, zijn kinderenZlJn onhanteerbaar en zijn in-wonende schoonouders kla-gen de hele dag over gebrekaan aandacht. Hij vraagt derabbi wat hij moet doen. Derabbi geeft hem de raad deKl Ppen uit hun hok te halenen in huis te nemen. De boer's verbijsterd, maar durft nietjegen te spreken en doet watnem gezegd wordt.

nn„e,en Paar dagen is de toestand
d" ber,oerder geworden. De rabbiaagt de boer nu op ook de koe in"U'Ve sta»en. Ontzet doet de boer
dal u geZegd wordt- Na een Paar
tin?, u°.mt hIJ- een zenuwinstor-n 8 nabij, weer bij de rabbi terug,

leedwezen met de bankroetier be-
tuigd. Toen opeens veranderde de
gespreksinhoud en kwamen er din-
gen aan de orde als: dat het voor
een stuk ook wel zijn eigen schuld
was, dat hij het ook niet handig had
aangepakt, en dergelijke.

Ik zat eens bij een gesprek waarin
het ging over iemand die kort te vo-
ren failliet was gegaan. In geuren en
kleuren gingen allerlei details van
de toedracht over tafel en werd

Ik kan er niets aan doen, maar ik
kijk er iedere maand weer naar uit:

het moment dat de ANWB-Kam-
pioen in de bus valt, het maandblad
met de hoogste oplagevan ons land,
dik boven het miljoen. Waarom ik
er zo naar uitkijk, zult u zich afvra-

gen. Het antwoord is even simpel
als teleurstellend: om de rubriek

'Beste Mensen' waarin de ANWB-
leden via ingezonden brieven een

nimmer opdrogende stroom aan va-
kantieleed spuien.

De briefschrijvers waarschuwen el-
kaar voor bepaalde benzinestations
langs de Franse tolwegen. Daar zijn

Wat de sprekers aan het doen wa-
ren, zonder het zelf te beseffen, was
zichzelf gerust stellen. Geruststel-
len op het punt, dat dit soort tegen-
slagen iemand (en dus ook hen) niet
zomaar kunnen overkomen, en dat
je er zelf iets tegen kunt doen als je
maar alert ofkien of voorzichtig ge-
noeg bent. Daardoor gaven zichzelf
het aangename gevoel een zekere
controle over hun (zaken)lot te heb-
ben.e boer komt al na een dag vertwij-n'd,eruB^ijn leven is een grote

rahh T"6 ëeworden. Dan zegt deve^r1' ,aL
naar hu's en smijt de heleccstapel het huis uit!' Als de rabbikom?" een Paar dagen later tegen-

danw u eZe overgelukkig en be-
hehK hem uitbundig: 'EindelijkRebben we weer rust in huis, het iswerkehjk een wonder.

rené f.w. diekstra

berekenden, maar erger nog, hen
ook nog eens vier nieuwe autoban-
den aansmeerden, terwijl dat - ach-
teraf- helemaal niet nodig bleek te

zijn.

ze getild door criminele pompbe-
dienden, die een foute benzineprijsTotdat er iemand opmerkte dat het

niet altijd zo eenvoudig was en dat
het soms ook zo kon tegenzitten
dat, hoe handig je ook was, je toch
voor de bijl ging. Vervolgens be-
kende hij dat en hoe hij ooit zelf op
de fles was gegaan. De anderen rea-
geerden aanvankelijk geschrokken,
en deden vervolgens alle mogelijke
moeite om duidelijk te maken dat
ze niet bedoeld hadden dat het al-
tijd aan jezelf ligt als je...

e rabbi rn deze mop is een uitste-«nd psycholoog. Hij beseft dat ge-"k en ongeluk relatief zijn. We°e'en ons altijd gelukkig of onge-KKig m vergelijking met iets ofemand anders. Vandaag gaat het"s goed, omdat de hoofd- of kies-h in van gisteren is weggebleven.
W aken betrokken bij een ver-einJSrn,Beval' maar voelen °ns uit-,'"de'>jk nog gelukkig bij dat onge-
dekt at er alleen maar b'ikscha-c 's. We hebben zwaar de smoor inei *C °ntdekken dat onze fiets on-s vraagd is meegenomen, maar alsc direct daarop van onze buurman'°ren dat bij hem zijn vrouw isontvreemd', prijzen we ons toch"°g gelukkig. Het had allemaal nogveel erger kunnen zijn.

weer gelijktrekken, aangenomen
dat zij daar problemen hebben die
wij niet hebben. Zo in de trant van
beroemd zijn is ook niet alles. vertrouwen, nog afgezien van het

feit dat ze met hun handen niet van
onze vrouwen af kunnen blijven.

al twee weken krampachtig op
schoot vasthield, uit haar handen te
grissen en zich ijlings uit de voeten
te maken. Bovendien: Italianen en
Spanjaarden zijn al helemaal niet te

ten, agressieve dieven en diefjes
autoportieren openrukken. En dat

allemaal om de handtas met geld en
papieren, die moeder de vrouw toch

plekken irt de steden, waar, bij
voorkeur in de buurt van stoplich-

Of wat te denken van snode tolweg-
beambten, die veel te weinig wissel-
geld terugbetaalden, terwijl die tol-
wegen toch al zo schrikbarend duur
zijn. De briefschrijvers wijzen ook

met enige gretigheid op gevaarlijke

Er is wat vakantieleed op de wereld
en vooral het Nederlandse ANWB-
lid wordt er regelmatig mee gecon-

fronteerd, zo lijkt het.

Het leek wel een soort van zelfhelp-
vrienden club te worden onder het
motto: 'We zijn allemaal maar ge-
wone jongens onder elkaar hoor.'
Bovendien kwamen ze met allerlei
voorbeelden aan waarmee ze de
bankroetierprobeerden duidelijk te
maken dat zijn faillisement nog zo
erg niet was geweest. Het had nog
veel beroerder gekund. Allemaal
bedoeld natuurlijk om zijn gekwet-
ste ego zoveel mogelijk te repareren
en zijn stemming weer op te vijze-
len, en met succes.

Als om die woorden kracht bij te
zetten begonnen sommigen nu ook
eigen zakelijke missers te bekennen
en er bleek een persoon tussen te
zitten, die ook maar net door het
oog van de naald was gekropen.

rouwadvertenties tot in den treure
uitspellen of op een haast verlek-
kerde manier praten over de dood
van een leeftijdsgenoot. Zo van: ik
ben dan wel oud en gebrekkig maar
ik zit hier toch nog maar mooi, ter-
wijl hij...

hoe patiënten en hun bezoekers met
een zekere graagte over 'die andere
heel ernstige patiënt daar' kunnen
praten alsof het besef 'zo erg had
het dus ook kunnen zijn' hen een
opkikker verschaft. Om dezelfde
reden kunnen oudere mensen

De moraal: a) je ellende relativeren
door roddel is zo kwaad nog niet als
je ten minste de waarheid spreekt
en;

We raken hier aan de psychologi-
sche kern van het zoveel verguisde
roddelen. Voor alle duidelijkheid,
er zijn twee categorieën van rodde-
len. De ene is het echte kwaad spre-
ken of laster verkopen. We vertel-
len aan iemand over een derde per-
soon opzettelijk negatieve, ongun-
stige dingen waarvan we ofwel we-
ten dat ze niet waar zijn of waarvan
we op dat moment niet zeker weten
of ze wel waar zijn.

misbruikt. In ieder geval iets waar-
mee de benijde beroemdheid er in
vergelijking met jou er neerwaarts,
negatief dus, van af komt.

niet eens iemand te zijn die de bel-
lers persoonlijk kennen. Het mag
ook best een van die trossig popu-
laire radio- of tv-sterren zijn, zolang
ze maar van haar man af is, van de
weg af is gereden of een echtgenoot
heeft, die haar gehandicapt kind

doorgegeven. Opvallend is dat de
berichtgever vaak een niet helemaal
geslaagde poging doetom een zeke-
re verkneukeldheid of zelfs opgeto-
genheid te verbergen. Degene die
onderwerp van gesprek is, hoeft

truc om een ongeluk te relative-en door te denken aan een nog veelgroter ongeluk dat ons had kunnenWen of dat een ander heeft ge-offen, noemen psychologen 'neer-*aartse vergelijking. Het is een£an 'er om onszelf, ons 'ik', te be-
Wp e/men tegerl de onaangename

erkelijkheid van het leven en te-gen het onder ogen moeten zien vannze eigen gebreken of incompe-

een geruststelling. Een geruststel-
ling voor jezelf, omdat je misschien
toch nog niet zo krakkemikkig in el-
kaar zit of zozeer voor een ander
onderdoet als je op bepaalde mo-
menten wel gelooft. Of dat de te-
genslagen die je in dit leven ten deel
zijn gevallen, misschien toch niet
helemaal je eigen schuld zijn, want
ze kunnen ook anderen overkomen.
Of, precies omgekeerd, dat de te-
genslagen die een ander zijn over-

vooral anderen tegen wie je op-
kijkt, niks menselijks vreemd is.

slaat. Omdat geen mens, wat hij of
zij ook beweert, vrij is van gevoe-
lens van minderwaardigheid, zelf-
twijfel en kwetsbaarheid, is de con-
statering dat ook aan anderen,

leen leedvermaak te zijn. Het kan
ook zijn, dat we onszelf minder ne-
gatief, incompetent, zielig of een-
zaam voelen door het feit dat een
ander nou ook eens een keer 'zoiets
meemaakt' of 'zo de plank mis-

b) vriendschap wordt geboren op
het moment dat de ene mens tegen
de ander kan zeggen: 'Wat? Jij
ook? Ik dacht dat ik de enige was
die...'

Je hoeft overigens niet ziek of be-
jaard te zijn om van de vergelijking
met anderen, die nog meer in de pu-
ree zitten, een kick te krijgen. Hoe
vaak gebeurt het niet dat wij ande-
ren opbellen, of anderen ons, met
de plechtig uitgesproken openings-treffer: 'Heb je al gehoord dat...',
waarna er op gedragen toon een '
rampbericht over een derde wordt

waarbij we over een derde persoon
negatieve of onvoordelige dingen
vertellen, die wel waar zijn, maar
waarvan het vertellen ons een zeke-
re bevrediging of plezier schenkt.
Dat hoeft overigens niet per se al-

De andere soort roddelen is die

( ..'s ik in een ziekenhuis op bezoek-Jdrondloop, valt me altijd weer op

Bladen als Privé en Story leven bij
de gratie van het neerwaartse verge-
lijkings-fenomeen. Terwijl we pu-
bliekelijk niet in de schaduwvan de
daarin beschreven sterren kunnen
staan, kunnen we in de privé-sfeer
de score in ieder geval voor een stuk

Proefpersoon vindt
electronisch

huisarrest
'loodzwaar'

cc, het electronisch huisar-
Van

is m niet echt goed be~a 'en. Het bandje om de en-e ' dat een voortdurend sig-aal uitzendt naar een corn-er om te zien of de 'ge-iene' nog steeds thuis zit,mdc eerste dag een hinder-J* gevoel. „Daarna raak je
st
raan gewend, maar dan orn-
aat er een ander probleem.

» yergeet gewoon dat je datng om hebt. Dan wil jeP otseling naar buiten en dan
Je h 6er 'neens weer aan-hebt het gevoel vrij te zijn,naar je bent het niet. Datseeft een loodzware psychi-Sche druk."

" Mr. P.A. van der Linden met 'het blok aan zijn been'

je AP. van derLinden, docent
ugdrecht aan de Rijksuniver-

-I*4 u Van Utrecht> heeft een
SBf>l V°°r ProefPerSOOn ëe"
r,a

,eld in een experiment om
arr gaan °f electronisch huis-r est een goed alternatief is
c °r een gevangenisstraf. Zijn
Vont "Het systeem doet
Ver end een beroep °P Je
kv antwoordelijksgevoel. Je
ie t Z° WeSloPen, niemand die
r,j ?genhoudt. In een gevange-

*'heb je dat niet. Daar zijn an-
Jou^n verantwoordelijk voor

„Een vrijheidsstraf is als ver-
geldingsmiddel weliswaar ver-
dedigbaar,"vindt Van der Lin-
den, „Maar in het algemeen
zijn de nadelen groter dan de
voordelen. Het gedragvan eengedetineerde wordt met cel-straf meestal negatief beïn-vloed. En het is toch de bedoe-ling van een straf dat ervan
wordt geleerd, dat herhaling
wordt voorkomen." Van der
Linden denkt dat electronischhuisarrest, in combinatie metgedragstrainingen, hieraan een
bijdrage kan leveren.

gegeven aan dit zogeheten
'continuous calling system' bo-
ven het 'random calling sys-
tem'. Bij 'random calling'
wordt de computer gepro-
grammeerd om op willekeuri-
ge tijdstippen een telefonische
controle uit te voeren. De gede-
tineerde moet zich dan met be-
hulp van de enkelband identi-
ficeren. „Het nadeel daarvan is
dat je telkens op de meest on-
verwachte tijdstippen, dus ook
's nachts, wordt gebeld. Je di-
recte omgeving wordt daarmee
lastig gevallen. Dat heb je niet
bij 'continuous calling'. Nie-
mand merkt dat."

Electronisch huisarrest kan op
verschillende manieren wor-
den toegepast. Het is mogelijk
om de straf in dagdelen op te
leggen, bij voorbeeld 's avonds
en 's nachts, zodat de gedeti-
neerde overdag gewoon aan
het werk kan. Het systeem ver-
eisteen grotezelfdiscipline van
de gedetineerde, zo ondervond
Van derLinden. „Je bent heel
snel aan de enkelband gewend
en vergeet domweg dat je een
gevangene in eigen huis bent.
Dan belt bij voorbeeld je
vrouw met de vraag of jij de
kinderen van school wilt halen.
Als je dat doet, ben je in over-
treding. Doe je 't niet, dan heb
jeruzie met je vrouw."

De stichtingwil twee jaar expe-
rimenteren met electronisch
huisarrest. Tegelijkertijd moe-
ten de proefpersonen vaardig-
heidstrainingen of andere cur-
sussen volgen, die zijn gericht
op een geslaagde terugkeer in
de maatschappij. Daarvoor wil
de stichting dereclassering in-
schakelen. Huisarrest en cur-
sus zijn in het experiment aan
elkaar gekoppeld. Wie zich aan
huisarrest of cursus onttrekt,
krijgt alsnog een gevangenis-
straf opgelegd.

Nu is het niet allemaal kommer en
kwel wat de klok slaat. Er valt ook

wel eens iets positiefs te noteren,
maar dat is al weer een stuk minder
leuk. Hoewel, in het aprilnummer

van De Kampioen was er bij voor-
beeld een meneer uit Zoetermeer,

die met zijn gezin een reis van 7500
kilometer door Spanje gemaakt

had. Ze kampeerden op campings
en er was hun niets overkomen. Nu
hadden deze brave reizigers wel wat

maatregelen genomen, zo konden
de hartelijk meelevende ANW-

B'ers lezen. Ze hadden ervoor ge-
zorgd er niet als toerist uit te zien.
(Hoe doe je dat, trouwens?) Ze lie-
ten hun auto zoveel mogelijk op de

camping staan en reisden met het
openbaar vervoer naar de steden.

De familie stopte hun bagage zoveel
mogelijk in de achterbak van de

auto, enzovoort.

Het ontbrak er nog maar aan dat ze
die auto 's avonds voor het slapen-

gaan compleet demonteerden om
de onderdelen onder de diverse
hoofdkussens op te slaan, zodat

eventuele dieven wel erg vinding-
rijk zouden moeten zijn, om in die
hoop oud ijzer een auto te kunnen

ontdekken. Bovendien had de Zoe-
termeerse familie ongetwijfeld ook
nog een levensgevaarlijke hond bij
zich, een soort kruising tussen een

pitbull en een Black en Deoker-
boormachine, zal ik maar zeggen.

Het naschrift van de Kampioenred-
actie deed deze keer de deur wel
een beetje dicht: 'Alleen jammer

dat u zoveel voorzorgsmaatregelen
moest nemen.

peter stiekema

jos heymans

en dat betekent dat de gevan-
gene is ontsnapt. Er gaat dan
automatisch een telefoontje
naar demeldkamer, waarna ac-
tie wordt ondernomen."

Technisch is het systeem wa-
terdicht. „Het werkt niet op
stroom, is niet te falsificeren.
In de enkelband zit glasvezel,
die het signaal uitzendt. Je
kunt er niet mee rommelen, al-
thans tot nu toe niet. Je weet
natuurlijk nooit of nieuwe
technieken het systeem in de
toekomst kunnen ondermij-
nen." |
De stichting heeft de voorkeur

Huisarrest lijkt geschikt voormensen, die zijn veroordeeldtot een gevangenisstraf van
maximaal zes maanden en nog
niet eerder in de fout zijn ge-
gaan. Ook is huisarrest een pri-
ma alternatiefvoor voorlopige
hechtenis. Electronisch huisar-
rest lost bovendien het nijpend
tekort aan celruimte op. Ook is
deze vorm van straf een stuk
goedkoper. Van der Linden:

gedetineerde per dag. Electro-
nisch huisarrest kost nog niet
de helft."

„Een gevangenisstraf kost de
samenleving 400 gulden per

le£ Linden is de initiatief-
(Om Van de stichting Oase
Straf£kkelin6 Alternatieveeiêe VXperimenten) > die °Psen kosten onderzoek doet
be Ir ni?ere vormen van straf.
Wri " ing bestaat uit des-
va 'jl?en van deuniversiteiten
öejft

ymegen, Utrecht en
der^r. 7 e bedoe"ng van het on-
diet!, ls alternatieve straffen
Van?661"effect sorteren dan ge-
v 'genisstraf, te ontwikkelen.
eePL6en, êevangenisstraf is nog
den le 'boef beter gewor-

In de Verenigde Staten wordt
huisarrestveelvuldig toege-
past. Steeds meer gedetineer-
den zitten hun straf thuis uit in
plaats van in de gevangenis.
Drugshandelaren en mensen
die wegens gewelds- ofzeden-
delictenzijn veroordeeld, zijn
hiervan uitgesloten. Onder-
zoek heeft aangetoond dat
drugshandelaren hun crimine-
le praktijken ook thuis kunnen
uitoefenen. En huisarrest van
de andere groep misdadigers
leidt tot onrust onder de bevol-
king, aldus een Amerikaans
onderzoek.
De vorige minister van Justitie,
Korthals Altes, heeft in 1989
aan zeven adviescolleges ge-
vraagd te onderzoeken of huis-
arrest ook in Nederland kan
worden ingevoerd. Nog niet
alle reacties zijn ontvangen; de
reden, dat Justitie geen mede-
werking verleent aan het expe-
riment van de stichting Oase.
„Zodra de minister alle advie-
zen binnen heeft, verwacht ik
een positieve reactie op ons
verzoek om medewerking,"
zegt Van derLinden. „Men is
bepaald enthousiast."

'hangen. Van derLinden: „Het
systeem is simpel. De gedeti-
neerde krijgt een band om de
enkel, die 24 uur per dag een
onhoorbaar signaal stuurt naar
een in huis opgestelde ontvan-
ger." Het bereik is beperkt tot
ongeveer vijftig meter. „Zodra
je buitenshuis bent, krijgt de
ontvanger geen signaal meer

In afwachting van Justitie is de
stichting alvast begonnen met
het experiment. De bestuursle-
den fungeren als proefkonijn.
De apparatuur is voor de perio-
de van een jaar gratis beschik-
baar gesteld. Aan de computer
kunnen 500 gedetineerden

ander-zijds
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Roddelen relativeert ellende
soort roddelen is daarom een soort
van beschermen of zelfs repareren
van je eigen ego.

Limburgs dagblad
vrijuit
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CHEMIE B.V
Crosfield Chemie B.V. vraagt op korte termijn

medewerk(st)er
afdeling expeditie
Functie-omschrijving
" In overleg met produktie en planning de transportplanning

opzetten voor de dagelijks te versturen produkten.
" Met deverschillende vervoerders regelen, dat de leveringen

op de juiste dag en het gevraagde tijdstip worden geladen
in Eijsden, en afgeleverd bij de afnemers.

" Het opmaken van de benodigde verzendingspapieren en
deze de chauffeurs te overhandigen.

" Heeft nauw contact met de afdeling verkoop omtrent
de verzendingen.

" Heeft tevens contact met klanten/agenten omtrent gegevens
van de verzendingen.

" De facturering van geleverde goederen en het opmaken van
de benodigde bankformulieren.

Functie-eisen
" Vereiste opleiding MEAO-C of HAVO.
" Ervaring in het werken met een Personal Computer
(Word Perfect/LOTUS 123).

" Kennis van de moderne talen.
" Goede contactuele eigenschappen.
" Grote mate van initiatiefen zelfstandigheid.
" Leeftijd bij voorkeur ca. 25/35 jaar.

Crosfield Chemie B.V. is een sterk internationaal georiënteerd
bedrijf, datzich bezighoudt met produktie en verkoop van
chemische produkten op basis van silikaten.

Gelieve Uw sollicitatie te richten aan Personeelszaken.

J^P^ Crosfield Chemie B.V.
QV Postbus 1, 6245 ZG Eijsden
\J^ Ir. Rocourstraat 28,6245AD Eijsden

Tel. 04409-9333

HS
De Hogeschool Sittard vraagt op korte Hogeschool Sittard
termijn, twee omvat een Gezond-

heidszorgAkademie,
assistenten-amanuensis/ een Mikojei Akademie... . , en een Socialemateriaalbeheerder m/v Akademie

voor 38 uur en 19 uur. Sollicitaties vóór
21 april f990 terichten

Taken: aan de heer G.J. Peters,

" mede voeren van hetbeheer over en het lid Centrale Direktie,
houden van toezicht op vaklokalen, Postbus 69,
inventaris, apparatuur en materialen 6130 AB Sittard.
bestemd voor audio-visuele vorming,
sport, muziek, dramaen verpleegkunde;

" zorg dragen voor eenvoudige onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden aan
inventaris, apparatuur en materialen.

Vereisten:

" diploma LBO-Elektrotechniek;

" kennis van automatisering strekt tot
aanbeveling;

" goede kontaktuele eigenschappen.

Salaris van ’ 2.009,- tot maximaal ’ 2.589,-
-bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en
ervaring.

HOGESCHOOL SITTARD

Het internationale Instituut Scheidegger zoekt voor haar
avondopleidingenInternationaalSecretaresse in
Heerlenen omgeving

I PART-TIME I
I DOCENTEN M/V I

om 2a 3 avonden perweek les te geven in
- engels- duits
" economie
-administratie.
Voor dezefunctie moet u een onderwijsbevoegdheid hebben voor
één of meertalen. U gaat meewerken aan diverse opleidingen in
verschillende plaatsen. U zult daarvoor over een auto en telefoon
moeten beschikken.
Belangstelling? Stuur daneen sollicitatiebriefmet pasfoto en
vermeldingvan hetfunctienummer 14373naar

INSTITUUT SCHEIDEGGER
Kaldenkerkerweg 88
5915 AD VENLO ■

\'B^Wtnslituui Scheidßggßr^
COMPUTERCURSUSSEN -PROGRAMMEREN - TEKSTVERWERKING-M. CONVERSATIE MODERNE TALEN ■ KANTOOROPLEIDINGEN M

tempo-team: uitzendbureau
"kantoor
Secretaressen m/v
voor diverse bedrijven in Maastricht en omgeving.
Hebt u een afgeronde secretaresse-opleiding en
eventueel kennis van de moderne talen, dan helpen
wij u snel aan een passende aantrekkelijkebaan.
Voor informatie:
043 - 21 71 37, Mieke Voets of Sigrid Nijenhuis
Maastricht, Hoenderstraat 3

04490 - 5 49 99, Lisette Ramakers of
Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
Tekstverwerker m/v
die ervaring hebben met WANG of WordPerfect.
We kunnen u opkorte termijn werk aanbieden.
Hebt u al eens met WANG of WordPerfect gewerkt,
maar mist u de routine, dankunt u bij Tempo-Team
een opfriscursus volgen. Wij beschikken over een
eigen tekstverwerkingsruimte in Heerlen, zodat we u
in korte tijd kunnen opleiden.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen
Heerlen, Op deNobel 1

Secretaresse m/v
voor een baan met toekomstperspectief. Kandidaten
met een afgeronde secretariële opleiding, die over
ruime ervaring met WordPerfect beschikken en
full-time beschikbaar zijn, komen hiervoor in
aanmerking. Goede kennis van de vreemde talen is
vereist. Ook herintrederskunnen voor dezefunctie in
aanmerkingkomen.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Monique Dohmen
Heerlen, Op de Nobel 1

TECHNIEK
Kunststoffen medewerker m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken een
MTS-er WTB of een MLO-er laboratoriumtechniek
voor standaard mechanisaties aan polymeren. De
werkzaamheden bestaan onder meer uit frezen,
zagen, buig- en trekproeven. De opdracht is in
dagdiensten isvoor circa 6maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
Medewerker micro-biologie m/v
voor een chemisch bedrijf in Geleen. Wij zoeken een
HLO-er micro-biologie of HBO-er richting chemisch/
technologisch. Het gaat hier om biochemisch
onderzoekvan drijfmest op semi-technische schaal.
Gezien de aard van de werkzaamheden is enige
relevante werkervaring gewenst. De opdracht is in
dagdiensten duurt tot en met juli.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

LTS-er elektro m/v
voor een modem technisch bedrijf in Susteren.
Wij zoeken een gemotiveerde kracht die wil
meedenken. De werksfeer is goed. De betaling
geschiedt volgens CAO. Eigen vervoer is
noodzakelijk. Reageer snel op dezeflitsende baan!
Voor informatie:

j 04490 - 1 73 60,Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4

Industrie
Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Landgraaf. De juiste kandidaten
zijn goed gemotiveerd, bereid "de handen uit de
mouwen te steken" en in 3-ploegendienst te werken.
Er wordt een goede salariëringen reiskosten-
vergoeding geboden. U gaat werken in een prettige
werkomgeving. De banen zijn voor langere tijd.
Voor informatie:
045 - 71 83 66, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen
Heerlen, Op de Nobel 1

——— —*— ■———

tW Bijzonder Jeugdwerk is een i ~~Wk^^^jf
organisatie van 16centra ’ ><
diezich richt op de hulp- / >^^^P^vverlening en educatie aan / 'S? /) /?/,** £*j »s> '<IIHHHHÉIIÉin

jeugdigen. D00r24-uurs- I / / ö,*
hulp, daghulp aan niet / Centmm voqr Jeugdhulpverlening

schoolgaande jongeren en
zelfstandigheidstraining ’ 'BJ-Limburg' is een centrum voor jeugdhulpverlening gericht op jon-

wordt hulp verleend aan ’ geren van 10 tot 18 jaar. Naast deresidentiële voorziening voor 36
jeugdigen die thuis, op / jongerente Valkenburg, beschikt het centrum in Heerlen over een

school ofop het werk zijn / daghulp-unit met een capaciteit van 18 plaatsen dat zich ten doel
vastgelopen. Het streven is / stelt jongens en meisjes dievastgelopen zijn te herintegreren in het
erop gericht om de sociale ’ reguliere onderwijs of te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

en emotionelerelatie tussen
de jeugdigen en hunomge- I Ten behoeve van het daghulpcentrum vragen wij voor zo spoedig

ving te herstellen. I mogelijke indiensttreding een

I LEERKRACHT AVO (mn) I
/ voor 38 uur per week.

/ Functie-informatie:

’ Ter verwezenlijking van de doelstelling wordt een keuze gemaakt uit gedifferen-
/ tieerde benaderingen: schoolheroriëntatie, maatschappelijke heroriëntatie, projec-
/ ten Werken Is Leren (W.I.L-projecten). Projecten in dat kader zijn: restaurant/keu-

’ ken, atelier mode en confectie, metaalwerkplaats, timmerwerkplaats, garage en -
/ te zijner tijd - een bosproject. Uw taak zal zijn deze projecten zowel pedagogisch

’ als didactisch te ondersteunen.

’ Functieprofiel:

’ Voor deze functie vragen wij volledige onderwijsbevoegdheid, 'alsmede bezit van

’ hetrijbewijs BE. Bezit van een diploma BO vakstudie, danwei een akte handvaar-■ ’ digheid wordt op prijs gesteld. U dient bereid te zijn te werken in een multidisci-

’ plinair samengesteld team. Inzicht in de problematiek van randgroepjongeren en
/ drop-outs en daarvoor open willen staan, is een voorwaarde. Daartoe zijn flexibili-
/ teit, creativiteit en stressbestendigheid onontbeerlijke eigenschappen.

/ Arbeidsvoorwaarden:
/ U wordt aangesteld op arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

’ Wij bieden u, afhankelijk van leeftijd, ervaring en bevoegdheden, een salaris van

’ minimaal ’ 2.964,- en maximaal ’ 4.838,- bruto per maand. Het Rechtspositie-

’ reglement Bijzonder Jeugdwerk is van toepassing. Voorts wordt u opgenomen in

’ het PGGM-pensioenfonds.

’ Informatie en sollicitatie:. ’ Voor meer informatie over de functie en het centrum kunt u contact opnemen

’ met de heer A. van Baal, coördinator daghulpcentrum, telefoonnummer 045-710101.
’Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen richten aan de directeur van BJ-Limburg, amI -"""""aai"- U-

Berden Meubelen vraagt:

Receptioniste-Telefoniste
Wij zoeken iemand die zich niet druk maakt
om de drukte in ons bedrijf, om onze klanten
te woord te staan en licht administratief werk
te verrichten.
Voor 25 uur per week.
Übent *18 tot 30 jaar.

* op HAVO - MEAO nivo
* stress bestendig
* omgangsvriendelijk met mensen.

Heeft u belangstelling vooreen van deze jobs?
Maakdaneen telefonische afspraakvoor een
sollicitatie gesprek.
Telefoon: 045-712373

berden
MEUBELEN
GEGARANDEERD TGOEDKOOPSTE INKWALITEITS MEUBELEN
2e3e4e VERDIEPING IN SCHUNCK
VENLO-BLERICK, LA PLAZA HEERLEN, PROMENADE 12
ROERMOND. WILLEM II SINGEL 25 VENRAY, GROTE MARKT 12

STICHTING ZVBM ■
ST. JOZEFZIEKENHUIS m P« m W
VERPLEEGTEHUIZEN AW L fl m M\BEJAARDENZORGEN M TA Wa \% m V.
MOEDERSCHAPSZORG M rmmmW 1
KERKRADE MHTW▼ W

Onder de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg ressorteren tweever-
pleegtehuizen, vierverzorgingstehuizen en een aantal aanleun-resp. bejaarden-
woningen. De Stichting heefteen centraledirectie. Het totale personeelsbestand
omvat ca. 700 personeelsleden.

In het verzorgingstehuis Firenschat Bestaat een vacature van

directeur m/v
verzorgingstehuis

Taak/functie:
de directeur van het verzorgingstehuis rapporteert aan de directievan de Stich-
ting. De directeurwordt ondersteunddoorcentrale stafdienstente weten: deeco-
nomische en administratievedienst, dedienst inkoop en de personeelsdienst van
de Stichting Z.V.8.M., waarbij deStichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg is
aangesloten.Daarnaast vindt ondersteuningplaats vanuit de twee verpleeg-
huizen.
Hij draagt de verantwoordelijkheidvoor dedagelijkseleidingvan hettehuis, waar-
bij de zorgvoor het welzijn van debewoners centraal staat.Het verzorgingstehuis
heeft een bewonerscommissie.
Selectie-eisen:
Belangstellenden dienenaan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: - een afgeronde hogereberoepsopleiding in de sociaal-maatschap-

pelijke richting;- een afgeronde hogere management opleiding.
Ervaring: - langdurige ervaring ineen (hogere) managementfunctie in de

de gezondheidszorg of bedrijfs-maatschappelijke sectorof
vergelijkbaresector.

Persoon: - bewezen management capaciteiten;

- representativiteit;- leeftijd bij voorkeurtussen 35 en 45 jaar.

Inlichtingen:
informatiekan vertrouwelijk worden ingewonnenbij de directievan de Stichting
Verpleegtehuizen en BejaardenzorgKerkrade;
Drs. J.Sistermanns, directeur-econoom, tel.: 045-450495.
Drs. J.Sampermans, directeur-geneesheer,tel.: 045-450319.

Salariëring:
het salarisen de arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.0.-Bejaardentehuizen-
Het salariszal, conform schaal 11 of 12, afhankelijk van ervaringbepaald worden.

Solliciteren:
belangstellenden, dieaan de selectie-eisen voldoen, worden verzocht schriftelijk
te solliciteren, voor 21 april a.s., bij de heerA. Vos, hoofdPersoneelsdienst,
p/aCentraal Administratiekantoor,Markt 52,6461 EDKERKRADE.

Selectie-procedure:
bij deprocedure zullen worden betrokken: een delegatie van diensthoofden, de
bewonerscommissie, een delegatie van personeelen de ondernemingsraad.Een
psychologisch en medisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

/^^f—, « m.i in mi...— mit ■ -i-i iiti.ittiii.iii. r „H.ililiir„lW«*l

40- ■>. Met spoed gevraagd,
mm, SK, part-time medewerkersLMm i j i. ii-voor de runkhe van

kassiere
Vereisten:
Leeftijd: 18-25 jaar.
Opleiding: Mavo met type- of
teksfverwerkings ervaring.
Kennis van deDuitse en Engelse taal.

leerling
croupiers m/v
Vereisten:
Leeftijd: 18 -25 jaar. -Opleiding: minimaal Mavo of een
gelijkwaardige opleiding.

b|i|kj»BAAC oor c'eze fun^'e verzorgd
■■*■"''"*****■ Casino Landgraaf 'n interne

opleiding tot leerling croupier.

CasinoLandgraaf is 24 uur per dog
geopend voor haar leden, daarom
moeten de kandidaten voor boven-
genoemde funkties bereid zijn in. . „_ , , , wissel- en weekenddiensten te werken.Moltweg 82 " Landgraaf

045-315080 Sollicaitaties met recente pasfoto richten
aan:
Hoofd Personeelszaken
Casino Landgraaf
Moltweg 82, 6371 BK Landgraaf

Rabobank Schaesberg
is een zelfstandigebank en maakt deel uit van de Rabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigenvan
definanciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers diezich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd commerciële zaken (m/v)
DeRabobank Schaesberg is draagt zorg voor de uitvoering, De Rabobank biedt een goede
gevestigd in de gemeente evalueert en bewaakt deze honorering en uitstekende
Landgraaf, welke een snelle plannen. De aan te stellen secundairevoorwaarden, waar- ,
structureleontwikkeling functionaris zal direct verant- onder een dertiende maandsalaris
doormaakt. Wij spelen daarop in woording verschuldigd zijn aan de en een premievrijepensioen-
door een actief commercieel directeur. regeling,
beleid. Mede daardoor is onze
bank de laatste jarensterk Wij denkenvoor deze functie aan Een psychologischonderzoek
gegroeid. een man of vrouw van 30tot 40 kan deel uitmakenvan de

jaarmet een opleiding op HBO- sollicitatieprocedure.
De gevraagdefunctionaris zal niveau. Hij of zij moet beschikken
worden belast met de leiding van over een grondigekennis van en Wilt u meer weten over aard en
de sector commerciëlezaken. In commerciëleervaring op het inhoud van dezefunctie, dart kunt
deze sector zijn de afdelingen gebiedvan bedrijfsfinancie- u bellen met de heer J.J.K. Hemen,
Bedrijven en Particulieren ringen. Daarnaast worden hoge directeur, telefoon (045) 3239 00.
werkzaam. Het hoofd Commer- eisen gesteld aan het vermogen
ciële Zaken is lid van het om goede contacten op te üw schriftelijke sollicitatiewordt
managementteam en als zodanig bouwen en te onderhouden. met belangstelling verwacht door
verantwoordelijkvoor devoor- Ruime banketvaring alsmede een de directievan de bank, Postbus
bereiding en uitvoering van het sterke algemenebetrokkenheid 31026, 6370 AALANDGRAAF,
beleid. Hij of zij steltonder meer zijn onontbeerlijkvoor een goede
marketing- en actieplannen op, functie-uitoefening.

Rabobank S
■

Limburgs Dagblad



Voor Frank
moet het
allemaal

Extra Large
zijn

Franks baas dacht dat "hij overspannen was...
Foto: ERWIN VAN DAMME

Voordat artikelen in de stellingen liggen,
wordt er heel wat werk verzet. Eerst moet
duidelijk worden wat het formaat wordt.
Groot natuurlijk. Maar welke afmetingen
zijn ideaal? De man van Extra Large ge-
bruikt een panel om daar achter te komen.

In Antwerpen bewijst Frank de Bièvre dat
grootschaligheid zich in België niet alleen
tot die twee zaken hoeft te beperken. Zijn
bedrijf Extra Large is gespecialiseerd in
zaken die een paar maatjes groter zijn dan
het gangbare. De winkel aan de Oude
Beurs heeft zich inmiddels ontpopt als een
toeristische trekpleister. De 'exclusive
giant gifts' die het bedrijf in petto heeft
spreken duidelijk tot de verbeelding.

Tien mensen die samen een dwarsdoor-
snede van de samenleving moeten vor-
men, krijgen een opname van bij voor-
beeld een golfbal te zien die op verschil-
lende formaten wordt getoond. Volgens
De Bièvre kiezen negen van de tien panel-
leden voor dezelfde afmetingen.

„Dat weet je dan, maar daarna krijg je de
correctie. Simpelweg uitvergroten werkt
niet." Kennelijk kijk ik hem aan alsof hij
grote onzin verkoopt, want hij roept on-
middelijk een personeelslid te hulp dat mij
een tennisbal voorhoudt. „Wat is dat?"
wil de eigenaar graag van mij weten. Ik
kijk nog maar eens, maar het blijft een
tennisbal. Akkoord, zeker tien keer te
groot, maar in die typische geel-groene
kleur en van die rubber naden.

dachten de mensen dat ik niet goed snik ■was. Dan belde ik bedrijven voor mate-
riaal en dan merkte ik dat ik in de Gouden
Gids al bij de letter S was gekomen, terwijl
ik nog geen steek was opgeschoten. Die
mensen dachten dat ik ze in de maling wil-
de nemen voor een of ander radiospel-
letje."

Met trots vertelt de eigenaar van Extra
Large over het gigantische potlood. „Er
zijn maar zat bedrijven die ook grote pot-
loden maken. De grap is echter dat dat he-
lemaal geen potloden zijn. Dat zijn stuk-
ken piepschuim met een geverfde punt. Ik
geef daar trouwens niet op af, want die
kunnen uitstekend voldoen voor bij voor-
beeld etalagewerk. Maar het is niet wat ik
zoek."

Potlood
Wat De Bièvre zocht en vond, heeft nu
een ereplaats gekregen in de etalage van
Extra Large. Twee meter lang, in hout en
met een echte grafieten stift: onmisken-
baar een potlood. „Ik daag iedereen uit
om die prestatie te evenaren," zegt de
geestelijke vader van het jumbopotlood.

„De moeilijkheden beginnen al bij de
stift. Probeer er maar eens een te vinden
van drieëndertig millimeter, die zijn ner-
gens te koop."

Het enige alternatief dat de Antwerpenaar
zag, was er zelf een te fabriceren. Dat
bleek een moeizaam karwei. „Want al die
firma's zijn zuinig op hun produktieme-
thoden. Als ik bij twintig mensen langs-
ging, had ik geluk als er eentje bij was die
met mij wilde praten. En die wilde dan
nog niet eens de dingen vertellen die ik
graag wilde weten. Als je eenmaal iets af
hebt, zijn er wel allerlei bedrijven die hun
naam erop willen hebben. Maar dan is het
aan mij om eens heel diep na te denken,"
zegt De Bièvre met een slim glimlachje.

schien simpel om grote dingen te maken,
maar ik kan je verzekeren dat er heel wat
zweet ligt tussen het moment dat ik aan de
toog zei dat ik schroevedraaiers van twee
meter ging maken en het punt waar ik nu
ben. Ik heb een jeugddroomin de praktijk
gebracht."

~Ik ben een gelukkig mens," verzekert
De Bièvre. „In mijn winkel zie ik de hele
dag door happy mensen. Het lijkt mis-

In een aantal gevallen moeten wij
het als Nederlanders afleggen tegen

onze zuiderburen als het om
afmetingen gaat.

Ten eerste is het aantal schandalig
groot uitgevallen villa's in België

vele malen groter dan bij ons en ten
tweede heb je uiteraard de fameuze

pintjes. Wat de meeste
horeca-exploitanten hier verkopen

als een glas pils, is voor de Belg,
gewend als hij is aan stevige bokalen

gerstenat, letterlijk klein bier.

Hoe die eruit ziet, wordt in het winkel-
pand aan de Oude Beurs al snel duidelijk.
Je kunt er onmogelijk overheen kijken.
Tennis- en golfballen die de afmetingen
hebben gekregen van een volwassen voet-
bal, voetballen die op hun beurt het for-
maat van een poef hebben gekregen, een
kristallen wijnglas met een hoogte van
twee meter, flessen met zes liter bier of
achttien liter wijn, potloden van twee me-
ter en speelkaarten op posterformaat.

Ik geef het op en zeg dat ik er een tennis-
bal in zie. „Voila," reageert een enthou-
siaste De Bièvre. „Dat bedoel ik maar. Je
ziet er een tennisbal in. Als het alleen
maar een uitvergroting was geweest, had
je dat er nooit uitgehaald. De naden zou-
den veel te breed geweest zijn, onherken-
baar. Vraag mij niet hoe het precies zit.
maar het heeft te maken met een vorm van
optisch bedrog."Om nog maar niet te spreken over de libel-

Ie die twee meter groot is, een bonbon die
een halve kilo weegt en een koffiezetappa-
raat waar in een keer 45 liter van het troo-
strijkevocht uit komt. Het zijn maar enke-
le van de kanjers uit de collectie van de
man die de zaken groot ziet. De Bièvre
lijkt zijn hand niet om te draaien voor een
meter meer of minder:

Voorwaarden
West van de Europese Zuidelijke
Sterrenwacht (ESO), de 'Komeet
van West' genoemd.

Het is veertien jaar geleden dat de
sterrenhemel voor het laatst werd
opgesierd door een fraaie komeet.
Deze komeet werd, naar zijn ont-
dekker, de astronoom Richard

ben apeldoorn

Deze voorwaarden zijn voor de ko-
meet die nu vanuit de diepten van
het universum 'naderbij' is ge-
stormd uiterst gunstig, gunstiger
zelfs dan bij de Komeet van West
uit 1976.

De komeet werd al op 6 december
van het vorig jaar door de Nieuw
Zeelandse amateurastronoom Da-

De vraag waar vele sterrenkundigen
zich nu mee bezig houden is hoe
helderde komeet zal worden. Dat is
namelijk nooit met zekerheid te
voorspellen; een komeet die voor
het eerst de zon bezoekt, kan al op

Verrassingen

maakt. Waarom denk je dat al die kathe-
dralen zo groot zijn?"

Dat hij in zijn eigen plannen geloofde,
kwam de toenmalig technisch directeur
van een drukkerij goed uit, toen hij zijn
baas ging vertellen dat hij ontslag nam om
grote schroevedraaiers te maken. „Hij
reageerde daar heel voorkomend op. Die
man dacht dat ik overwerkt was en daar-
door wat rare dingen zat te roepen. Ter-
wijl ik alleen maar wilde gaan doen waar
ik zin in had."

Met de gestaag groeiende omzet van Extra
Large is het gelach inmiddels verstomd.
Van alle waar die het bedrijf verkoopt,
gaat ongeveer veertig procent naar Neder-
land.

Buiten de spullen die via de winkel hun
weg vinden naar vooral de jongere klan-
ten, doet De Bièvre ook veel voor bedrij-
ven. „Die hebben het voordeel dat je
vooraf weet dat je geld krijgt voor de spul-
len die je maakt. Bij wat er in de winkel
ligt, moet je dat nog maar afwachten."

Bij de etiketten, die nog geen drie gulden
moeten opbrengen, hoeft de ondernemer
er niet echt van wakker te liggen als er een
stapeltje onverkocht blijft. Maar bij de
monstrueuze scharen die zon achtduizend
gulden per stuk doen, ligt dat natuurlijk
anders. „Er zijn hier dingen die veel geld
kosten," geeft de eigenaar toe. „Maar
dure dingen bestaan niet. Als je graag iets
wilt hebben, telt alleen of je het kunt en
wilt betalen."

Het visitekaartje van De Bièvre krijg ik
helemaal gratis. Kaartje is eigenlijk een te
klein woord voor het plakkaat dat de Ant-
werpenaar mij geeft. De gegevens staan
op een stuk karton dat het A4-formaat
akelig dicht benadert. De eigenaar van
Extra Large veronschuldigt zich er bijna
voor. „Maar zeg nu zelf, ik kan toch niet
afkomen met zon klein kaartje?"

rob zorn

Pop-art
Zijn voorliefde voor grote spullen deed de
Antwerpenaar op in - hoe kan het ook an-
ders - de Verenigde Staten. Hij woonde
tweeëneenhalf jaar in New Vork, juist op
het moment dat de pop-art hoogtij vierde.
„Mensen als Christo en vooral Oldenburg
waren toen al in de weer met hele grote
objecten en dat heeft mij nooit meer hele-
maal losgelaten. Eigenlijk is het ook heel
logisch dat je de dingen waar je in gelooft
niet wegmoffelt, maar juist heel groot

„Maar eenvoudig is het niet om die dingen
te maken. Zeker in het begin was het een
hele opgave om de dingen te krijgen die ik
wilde hebben. Als ik zei dat ik een schroe-
vedraaier van twee meter wilde maken,

Vroeg opstaan voor de voorjaarskomeet
dikke, door ijssubstanties aaneen-
gevroren stof- en gasmassa's.

rook maar de staart van de komeet
waarvan de kop als een helderoran-
je ster vlak boven de horizon stond,
helderder dan de helderste sterren.
Zn staart besloeg bijna de helft van
de hemelkoepel.'

'Het was zó'n adembenemend mooi
schouwspel dat ik ben blijven kij-
ken en fotograferen, totdat hij in de
gloed van de opkomende zon teloor
ging-

Thuis wachtte me trouwens nog een
adembenemend schouwspel: mijn
diafilmpje lag nog op tafel."

Elk jaar worden er dus wel de nodi-
ge kometen gevonden maar het ge-
beurt niet vaak dat er één met het
blote oog zichtbaar wordt, laat
staan een spectaculaire verschijning
zoals de Komeet van West in 1976.

Berger-Milon was in dat jaar (1975)
dan ook de achtste komeet in suc-
cessie diezijn kleinste afstand tot de
zon (het 'perihelium') bereikte.

vid Austin, een bekende 'kornete-
njager', met behulp van een tele-
scoop gevonden als een onooglijk
vlekje, honderd maal zwakker dan
een maar net met het blote oog
zichtbare ster. De 'Komeet van
Austin' bevond zich toen op een af-
standvan 370 miljoen kilometer van
de zon.

Komt zon 'ijsberg' in de buurt van
de zon danverdampt het ijs, de stof-
en gasdeeltjes raken los, worden
door de stralingsdruk van de zon
weggeblazen en vormen de kome-
tenstaart die vele tientallen miljoe
nen kilometers lang kan worden.

~De laatste keer dat ik een echt
mooie komeet zag, is nu veertien
jaar geleden, in maart 1976,' begin
een amateurastronoom uit het mid-
den van het land zijn enthousiaste
relaas. Hij wil zijn naam liever niet
in de krant ('mijn werkgever zou
me verdoemen als hij weet dat ik 's
nachts naar de sterren kijk').

Duizenden astronomen en
amateurastronomen kijken

reikhalzend uit naar de eerstede beste heldere ochtend in
de tweede week van april,

cc" paar uur, voordat de zon
opkomt.

Dan zal in het oosten laag
boven de horizon naar

Verwachting een schitterende
komeet te zien zijn. Een

staartster' voorzien van een
heldere kop, helderder dan

de sterren en een
Waaiervormige staart die zich
misschien wel over de halvehemelkoepel zal uitstrekken.

Naar verwachting, want
kometen, de stoffige, grillig
gevormde ijsbergen van de

kosmos, zijn
, wispelturige

hemellichamen.
Toch gonst het in. sterrenkundige kringen: alsJe een echt mooie komeet wilZlen is het nu of (misschien)

nooit.

„Het was de vroege ochtend van de
vierde maart 1976; die staat me let-
terlijk en figuurlijk nog glashelder
voor de geest. Het was ongewoon
droog, koud en helder; in het oos-
ten gloorde het eerste flauwe dag-
licht. Ik fietste met een fototoestel
en een krakkemikkig statiefje naar
een nabijgelegen heuvel vanwaar ik
over de boomtoppen heen een on-
belemmerd uitzicht op het Oosten
had."

Wil een komeet een magnifiek ver-
schijnsel aan de sterrenhemel ople-
veren dan moet aan enkele belang-
rijke voorwaarden worden voldaan:
de afstanden van de komeet tot zo-
wel de zon als de aarde moeten be-
trekkelijk klein zijn en de ligging
van de komeetbaan ten opzichte
van die van de aarde moet zodanig
zijn dat de komeet niet te dicht bij
de zon staat (aan de hemel) als hij
zijn grootste helderheid bereikt.

grote afstand veel gas en stof kwijt-
raken (die hoeveelheid bepaalt
hoofdzakelijk de helderheid van
een komeet) en dan al flink helder
zijn.

Gedurende de nadering van de zon
kan de stof- en gasproduktie statio-
nair blijven of zelfs teruglopen; de
komeet wordt dan veel minder hel->
der dan verwacht.

Hoe het ook zij en welke verrassin- "gen moeder Natuur voor ons, aard-
se stervelingen, met deze komeet
ook in petto heeft, wekunnen er ge-;
rust van uit gaan dat we met het blo-■te oog in de maanden april en mei |
een mooie komeet aan de hemel
kunnen zien staan. En als de opti- "misten onder de sterrenkundigen
gelijk krijgen dan wacht ons in de J
tweede en derde week van april, bij
heldere hemel, een groots schouw-
spel: een majestueuze staartster die'
je maar eens in je leven ziet.

We moeten er alleen wel erg vroeg
voor uit de veren.

„Voor mij is dat geen probleem,"
zegt de amateursterrenkundige uit
het midden van het land, „als het
helder is ga ik weer op pad, wéér
met m'n camera en wéér naar die
heuvel. Maar deze keer zorg ik dat
er film in die camera zit."

Ruim vier maanden na zijn ontdek-
king zal de komeet, op 9 april van
dit jaar, zijn kleinste afstand tot de
zon bereiken: slechts 53 miljoen ki-
lometer. Dat is nog binnen de baan
van de planeet Mercurius die van
alle planeten het dichtst bij de zon
staat.

Na de passage van de zon volgt de
komeet een baan waar de aarde zich
'naar toe' beweegt. Op 25 mei is de
afstand aarde-komeet het kleinst:
'slechts' 38 miljoen kilometer.
Maar omdat de komeet zich dan
weer een stuk verder van de zon af
bevindt, is zijn helderheid kleiner
dan vlak voor, tijdens of vlak na de
9e april.

Drie namen
Uit dit ooggetuigeverslag blijkt hoe
imposant de aanblik van een echt
heldere komeet zijn kan. Kometen
behoren, evenals de negen grote
planeten en hun manen, tot ons
zonnestelsel, zij het dat ze van ver
erbuiten afkomstig kunnen zijn.

Kometen krijgen vrijwel altijd de
naam van hun ontdekker; soms
wordt een komeet vrijwel gelijktij-
dig vanuit verscheidene plaatsen op
aarde ontdekt en het is dan vaak
moeilijk precies te achterhalen wie
hem nu het eerst zag. Vandaar dat
sommige kometen zelfs drie namen
hebben zoals bij voorbeeld een ko-
meet die in 1975 als een vaag vlekje
aan de sterrenhemel was te zien: de
komeet van Kobayashi-Berger-Mi-
lori.

„Er zou die ochtend voor het eerst
een schitterende komeet te zien zijn
die al een paar maanden eerder met
telescopen was gevonden: de ko-
meet van West. Onder het fietsen
had ik boven de bomen een soort
ijle, brede rookkolom gezien. Ik
dacht aan rook van een ververwij-
derde fabriek en begon te foeteren:
verdorie, precies in de richting waar
die komeet moet staan aan de he-
mel!"

gelmatig van vorm en overdekt met

De theorie, voor het eerst geopperd
door de Leidse sterrenkundige prof.
dr. J.H. Oort, luidt dat ons zonne-
stelsel omringd wordt door een ge-
weldig uitgestrekte wolk 'kornete-
nkoppen' (in vakjargon 'Oort's
Cloud' genoemd) waaruit geregeld
exemplaren in de richting van de
zon 'vallen. De kornetenkoppen
zijn doorgaans hoogstens enkele
tientallen kilometers groot, onre-

Een andere, in de sterrenkunde
meer gebruikelijke, notatie voor
deze komeet was 1975-h. De letter
'h' is de achtste letter van ons alfa-
bet en de komeet van Kobayashi-

„Maar toen ik eenmaal op die heu-
veltop stond, wist ik niet wat ik zag.
Het was helemaal geen fabrieks-
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"Ik werk bij een concern waar je

\ Êèt het zonder ambitie niet redt."
fL \ - --■- - - - S _._
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DSM staat bol van de uitdaging. Want vernieuwing is er dagelijks
werk.Dus tellen alleen echte oplossingen. Zoals de ontwikkelingvanzeer
zuivere fijnchemicaliën voor effectievere geneesmiddelen. Om dat te
bereiken is ambitie nodig. En een vlekkeloos onderhouden outillage. Bij
DSM werk je in hechte teams met topmensen. En alleen met de beste
gereedschappen, letterlijk, enfiguurlijk. Op deplek waar jemet jetalentin
jeelement bent: inproduktie, onderhoud ofresearch. Bij DSM boekje snel
en efficiëntresultaat Dank zij dekorte communicatielijnen. Eigen initiatief
van de mensenwordt hoog gewaardeerd.Maar eerlijk gezegd ook geëist '

Een goede zaak, want daardoorgaat jeontwikkeling snel. Jebent immers
op wegnaar jetop. We hebben vacatures voor HTS'ers,W, CT, E (Energie,

■'" M.+R.), TN (Besturingstechniek) enHLO'ers (Org. Prep. en Anal. Chem.).
HTS'ers en HLO'ers met talent voelen feilloos aan watwe bedoelen. Geef
je talent de ruimte. Bel nu DSM voor meer informatie: 04490-66767
(tijdens kantooruren).
■

DSM IjJ
DSM geeft talent de ruimte
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i i
i"DePenitentiaire Inrichtingen Overmaze (v.h. Gevangenis en Huis van

BewaringMaastricht) hebben een opnamecapaciteit van
229 gedetineerden, zowel mannen als vrouwen. Het grootste deel van de

gedetineerden verblijft preventief, in afwachting van het
definitieve gerechtelijk vonnis, het overige deel valtbinnen de categorie

langgestraften. Voor deze inrichtingen zoeken wij een

\ hoofd bureau sociale dienstverlening j
en bevolkingsadministratie v/m

vac.nr. 0-052/1172 i
I ' >

eze uitdagende en dynamische functie biedt -ruime ervaring in de sociale dienstverlening
de juistepersoon ruime mogelijkheden -managementcapaciteitenom naar/zijn capaciteiten opzowel leiding- - beleidsvormende, redactionele en contactuele

gevend als organisatorischterrein te tonen. vaardigheden lI u - bereidheid deel te nemen aan eén psycho- (

i «iet Weik logisch, medisch en antecedentenonderzoek. |

h.et hoofd bureau socialedienstverlening "* J *l* " 6 *■ |s verantwoordelijk voor de uitvoering van hetoeleidten aanzien van de socialedienstverle- - een salarisvan min.’ 2.742,- en max. ’ 4.258,-
-ning en de bevolkingsadministratie binnen de bruto per maand, afhankelijk van opleiding
inrichting en ervaring il -geeft leiding aan 7 medewerkersvan het -8% vakantietoeslag. II bureau il ■ heeft een aandeel in zowelbeleidsvoorberei- Bijzonderheden: Ietende, -uitvoerende als -evaluerende zin - zoals de functiebenaming en -omschrijving■ coördineert dehulpverleningsactiviteiten in misschienzouden doenvermoeden, gaat het
net kader van de socialedienstverlening. hierniet om een hoofd van twee aparte afde-
w . >

« lingen, maar om een hoofd van één organisa-
l Wij Vra Q c n torische eenheid. ll
I ~ Telefonische inlichtingen over dezefunctie l
l ■ diploma HBO-sociaal agogische richting, bij kunt u inwinnenbij de heerLJ. van Marie, lvoorkeur richting maatschappelijk werk - directeur, te bereikenondertelefoonnummer Isociale dienstverlening 043-632222. 'I a I
i en een i

hoofd personele zaken v/m
i :immmmi:immr- '■■.■■■■■■■ ,

vac.nr. 0-053/1172

i ac t werkl -ruime ervaring in het personeelswerk l
u ", - goede contactuele enredactionele vaardig- I.1 iet hoofd personele zaken heden en managementcapaciteiten iJsverantwoordelijk voor de uitvoeringvan het - bereidheid deelte nemen aan een psycho-
- -ser5 err°, neelsbeleid binnen de inrichting logisch, medisch en antecedentenonderzoek.??"■ lading aan 3 medewerkersvan deatdeling m" " i " "l " heeft een aandeelin zowelbeleidsvoorberei- "* i «lefl e U

I _ aende als -evaluerende zin
"o"9l ZOrg voor de informatievoorzienmg - een salaris van min. ’ 2.414,- en max. ’ 3.736,- l]ivirent Personele zaken en ondersteunt bruto permaand, afhankelijk van opleiding Ileidinggevenden in het personeels- en ervaring I
-ari na9ement - 8% vakantietoeslag.
I hetmanagement inzake sociaal-I :i.9anisatorische aangelegenhedenen de Telefonische inlichtingen over deze functiel niegratie van de departementaal beleid. kunt u inwinnen bij de heer J.M.J. Eurlings,

W. . hoofd beheerszaken, te bereikenonder llj Viageß telefoonnummer043-632222, toestel 238. I
■ diploma MBO-AP/PB dan weleen anderel ■ relevante opleiding. HBO-PW is een pré

l Schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagen, ondervermelding van het betreffende vacature-
l nummer, richten aan Penitentiaire Inrichtingen Overmaze, t.a.v. de directeur,
l Postbus 1099, 6201 BB Maastricht.
Ij..stitie wil meer vrouwen en leden van etnische minderheidsgroepenin dienstnemen. Zij wordendanook met nadrukuitgenodigd te solliciteren. Indienzij aan de gestelde eisen voldoen,

genietenzij bij gelijke geschiktheidde voorkeur.
I ~

Leidinggevende kwaliteiten, commerciële instelling
en doorzettingsvermogen gevraagd.
UitgeversmetatschappijElektuurB. V. behoort tot het Woltars-Kluwer-concern en is internationaalactiefin het segment
Qloktronica-tijdschriïten on -boeken. Op de advertentie-afdaling Nederland is een vacature ontstaan van

hoofd advertentie-exploitatie (m/v)

Tot zijn/haar belangrijkste taken behoren het realiseren l—M———————

van de begrote advertentie-omzet, het geven van
commerciële adviezen en het ondersteunen en Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:participeren in de bedrijfsvoering door het verstrekkenvan management-informatie. Uitgeversmij. Elektuur B.V.
Voor dezefunktie gaan onze gedachten uit naar tav- Mw- A- van MeiJel (personeelszaken)
kandidaten met een HEAO-CE-opleiding, aangevuld met Postbus 75
de diploma's Nima Aen B. Verderefunktie-eisen zijn: 6190 AB Beek (L)leidinggevende kapacrteiten, bewezen
verkoopkwaliteiten, vertrouwd met het behandelen van
grote accounts, inventiviteit, doorzettingsvermogen, jrftffffl *" V ylt^TWl. ')■ i "I^***» '&&>*goedekontaktuele eigenschappen en een leeftijd van ca. A. jdirtriTlTluQt \ Jikl HüXSt^ls
Wij Weden u een prettige werkkring in een enthousiast """^«fe^^^^^^. l^n^^^^i^^^^^^^|eam, een 35-urige werkweek, een salaris dat gebaseerd

'S £!?" opleidin9 en ervaring, goede sekundairearbeidsvoorwaarden en een kans om door te groeien. .—___——___----_-______,___________.__

M.J. Beckers
Accountants - Administratieconsulentenkantoor b.v.
Accountantskantoor M.J. Beckers b.v. is
een middelgroot kantoor met een geva-
rieerd kliëntenbestand uit midden- en
kleinbedrijf. Ons dienstenpakket be-
strijkt een aantal werkgebieden, zoals ac-
countancy en administraties: fiskale juri-
dische zaken; sociale wetgeving; admini-
stratieve automatisering en algemene
ondernemersbegeleiding en advisering.

Wegens uitbreiding van ons klantenbestand
hebben wij ter versterking van ons kantoor op
korte termijn plaats voor een:

EERSTE
ASSISTENT-ACCOUNTANT m/v
De eerste assistent kontroleert en stelt jaarreke-
ningen geheel zelfstandig samen. U wordt hierbij

I geassisteerd door enige medewerkers, waaraan
l u tevens leiding geeft. Hiernaast vormen bege-
I leiding van en advisering aan kliënten op de
l meest uiteenlopende terreinen belangrijke on-
I derdelen van de funktie.
I Funktie-eisen:
l - leidinggevende capaciteiten;- zelfstandig kunnen werken;- kennis van automatisering

(financieel/loonadministratie);- ervaring metfiskale zaken;- goede kontaktuele eigenschappen;- eventueel ervaring op een soortgelijk
I kantoor.

Opleiding:
l U heeft een gedegen vooropleiding genoten ge-
l volgd door een HBO-opleiding (SPD/HEAO-BE).

I Wij bieden een prettige werksfeer, een goed sa-
l laris en prima sekundaire voorwaarden.

I Uw handgeschreven sollicitatie kunt u richten
l aan:
I 64676

i M.J. Beckers
Accountants - Administratieconsulentenkantoor b.v.

| Sunplein 40 - 6373 LJ Landgraaf
I Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administralieconsulenlen.

R.K.V.V. Troja vraagt .
TRAINER voor het seizoen 1990-1991.

Schriftelijke sollicitaties te richten, uiterlijk voor 13 april a.s.
aan de heer H. Coenen, secretaris, Acht Bunderstraat 33,
6443 AN Klimmen

Onze cliënt is een vooraanstaande groothandelsonderneming in technische produkten en
is via verschillende vestigingen actief in heel Nederland. De servicegerichtheid binnen het
bedrijf is zeer groot. Zowel in- als extern wordt alles op alles gezet om steeds tegemoet te
komen aan de wensen van de klant. Het gevolg daarvan - maar ook van een accentverleg-
ging in de verkoopstrategie - is dat het bedrijf groeit en blijft groeien. In Maastricht is
daarom een vacature ontstaan voor een m/v

aankomend vertegenwoordiger
elektrotechnisch relatiebouwer met kwaliteit

Als aankomend vertegenwoordiger kunt u Profiel
rekenen op de solide ondersteuning van de Onze cliënt denkt aan ambitieuze en talent-
binnendienst. Maar in het veld zult u het volle technisch-commerciële kandidaten
voor een groot deel toch zelf moeten ma- die zich herkennen in:
ken. In het begin zult u voornamelijk be- - opleiding MTS-E;-
staande relaties bezoeken. - enkele jarenervaring op technisch gebied,
U houdt de contacten levend, adviseert en het liefst in een commerciële en advise-
sleept nieuwe orders in de wacht. Centraal rende functie;
in elk contact staan de kwaliteit van de ad- - prima contactvaardigheid en onmiskenba-
viezen en produkten en de hoogwaardige re ondernemers- en organisatiekwaliteiten;
service. - een aangeboren en ingebakken klant-
Dat blijft zo, ook als u zich later meer gaat gerichte instelling;
concentreren op nieuwe afzetmogelijkhe- - wonende in deregio Zuid-Limburg en ca.
den en als u zich gaat inzetten om de pro- 25 tot 30 jaar oud.
jectgerichte verkoop uit te bouwen. Enthou-
siasme, inzet en gevoel voor relaties op elk Onze cliënt biedt u een afwisselende baan
niveau helpen u een succesvolle omzetstij- in een collegiale werksfeer. Er is veel ruim-
ging in uw rayon te realiseren, te voor initiatief en doorgroeikansen zijn

volop aanwezig. Het salaris is ronduit goed
en de arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Hans van de Westelaken, organisatiepsy-
choloog van Bureau Van Overveld. Uw sollicitatie (liefst handgeschreven en met op brief en enve-
lop de vermelding AANK-VERT) kunt u sturen naar Bureau Van Overveld, postbus 40, 5600 AA
Eindhoven. Bureau Van Overveld is lid van de OAWS en naast werving en selectie gespecialiseerd
in psychologisch onderzoek, training & consultancy op het werkgebied mens & organisatie.

l*£^7

■I^t *M So^ A m Blythe ColoursB.V. gevestigd in deBeatrixhaven te Maastricht iseen zelfstandige dochter^V^M |VVfP\A van deEngelse multinational JohnsonMatthey en maakt deeluitvan haarColours andPrintingi V^^JL^^r L€^ Divisie. Blythe Colours ontwikkelt, produceert enverkoopt produkten die huntoepassingvinden
g J "^^ in de internationaleglas-enkeramische industrie. In de organisatie werkenca. 155medewerkers,

mmmmWjmmtMHHBHI^H In één van dehoofdafdelingenworden goud-en platinaprodukten ontwikkelden geproduceerd.
m Deze produkten worden ter dekoratievankeramiek en glasgebruikt. Voordezeafdeling zoeken wij, %i È namens onze opdrachtgever, een m/v %

il Scheikundige 1
]I als internationaal produktontwikkeiaar van edelmetaalpreparaat

De functie: Uiteindelijk dienthetresultaat van alle ingespeeld.Ukomt te werken in eenjl Binnen de hoofdafdelingwerkt vin de activiteiteneen goedeverkoop en internationaal bedrijf dateen goedeil afdeling ontwikkeling samenmet drie tevredenklanten te zijn. naam heeften uitstekende toekomst-
hoog opgeleide en ervaren scheikundi- perspectieven.
gen. Een belangrijke taak is de produkt- Blythevraagt: Voor dezefunctie staat een goed salarisi| ontwikkelingen hetopstellen van de - Een opleiding opminimaalHBO-niveau met groeimogelijkhedeneneen passend

il produktieprocedures. De ontwikkeling in de organische scheikunde. secundairarbeidsvoorwaardenpakket,
vindt deels plaats in samenwerkingmet - Kennis op hetgebiedvan organo-
deresearch afdelingvan de divisie in metaal chemie/metallurgie is een pré. BENT UDE OPPRODUKTONTWIKKE-iB Engeland. - Ervaring inproduktontwikkeling, LING INGESTELDE SCHEIKUNDIGEi ■ Naast deze interne activiteiten ishetuw applicatietechniek en/ofin algemene DIE WIJ ZOEKEN?

1 ■ verantwoordelijkheid deprodukten bij laboratorium/onderzoeksactiviteiten. ■! ■ de internationaleklanten tebegeleiden - Een actieve beheersing van deEngelse Stuur danuw sollicitatiebriefmetc.v. ■
i m en zorg te dragenvoorhetopstellen van taal. ondervermeldingvanref.nr. 23.7251 naar W
i % toepassingshandleidingen. Bij de - Creativiteit, improvisatievermogen en MercuriUrvalß.V., Ê% klanten weet ude specifiekeproblemen goede contactuele eigenschappen. Vrijthof50-51, #

te analyserenenuiteindelijk een 6211LE Maastricht. M
passende oplossing aan te dragen. Blythe biedt: f

i Vooral deapplicatietechniek Een functie metveel zelfstandigheid en /Ék Ik
staat hierin centraal. variatie in een team dat goedop elkaaris V^^^^^^L^^^WW^S^^M.^

VOgr Rabobank Heerlen
is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

intern controleur (m/v)
De te benoemen functionaris - het toetsen van verantwoor- Kandidaten met een gedegen
ressorteert rechtstreeks onder de dingsverslagendoor eigen bankervaring genieten de
directeur en heeft tot taak het controlesen waarnemingen; voorkeur,
bevorderen, bewakenen - het zorgdragen voor de
rapporteren van het geheel van totstandkoming van admini- De Rabobank biedt een goede
organisatorische maatregelen, ter stratieve procedures; honorering en uitstekende
waarborging van een juiste, - het adviseren naar aanleiding secundairevoorwaarden,
tijdige en volledigeregistratie van van zijn of haar controle- waaronder een dertiende
het bedrijfsgebeurenalsmede de bevindingen; maandsalaris en een premievrije
betrouwbaarheidvan verslag- - het begeleiden en toetsen pensioenregeling,
leggingen informatievoorziening. van de inbouwvan controle-
De belangrijkste hieruit maatregelen binnen de Een psychologisch onderzoek
voortvloeiende taken zijn: . afdelingen. kan deel uitmakenvan de- het zelfstandigbeoordelen sollicitatieprocedure,

van de interne (geautomati- Voor deze functie denken wij aan
seerde) administratieve kandidaten met een HBO- Wilt u meer weten over aard en
organisatie; opleiding, dan wel een afgeronde inhoud van deze functie, dan kunt- hettoetsen van voorgenomen SPD-opleiding. Het vermogen tot u bellen met de heer drs.
veranderingen in de organi- analytisch denken en planmatig A.J.M. Peeters, directeur,
satiemet betrekking tot de werken, alsmedeeen goede telefoon (045) 76 07 60.
interne controleen mondelingeen schriftelijke
doelmatigheid; uitdrukkingsvaardigheid zijn een üw schriftelijke sollicitatiewordt- hetbeoordelenof volgens de vereiste voor deze functie. Kennis met belangstelling verwacht door
overeengekomen maatregelen van geautomatiseerde admini- de directeurvan debank, Postbus
wordt gewerkt; straties is onontbeerlijk. 286, 6400AG HEERLEN.

Rabobank Q

Zaterdag 7 april 1990 39



Over de
grens
brandt de
mijnlamp
nog
FOTO's: FRITS WIDDERSHOVEN.
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# Met een goed glas Bel-
gisch bier binnen handbe-
reik worden de vlammetjes
in de mijnlampen aange-
stoken.

# Vooraf-
gaande aan
de mijnwer-
kersharmo-
nie Les
Houyeux uit
Cheratte bij
Luik, een
groep mijn-
werkers-
vrouwen met
een kolenwa-
gentje.

" Blinkend
gepoetste ko-
peren mijn-
lampen, wor-
den onderwor-
pen aan een
laatste contro-
le nietom aan-
stonds afte da-
len in een duis-
tere schacht,
maar om in
een feestelijke
optocht de
Europese dag
van de mijn-
werkers te vie-
ren.

" Uit Luik
een aantal
mannen, ge-
kleed in
monnikspij
maar toch
met een
mijnwerker-
spet op. Ook
in de buurt
van Luik
waren na-
menlijk de
eerste mijn-
werkers
monniken,
net als te
Rolduc bij
Kerkrade.
St. Barbara
ontbreekt in
deze gelede-
ren natuur-
lijk niet.

gang zijn, dan mogen we hier inderdaad blij zijn, dat
dat allemaal al lang achter ons ligt.

Het is 25 jaar geleden dat de inmiddels
overleden minister van Economische
Zaken Joop den Uyl Limburg kwam
vertellen dat het afgelopen was met de
winning van steenkool. De mijnen zou-
den dicht gaan, omdat het niet meer
rendabel was ze open te houden. Wie
delft er nu steenkool als hij elders in
het land maar een buis in de grond
hoeft te stoppen en er komt aardgas
uit?

mijnwerkerscultuur. Dat komt omdat daar andere
mensen wonen, maar vooral ook omdat de mijnen
er nog voor een deel draaien. Vorige week zaterdag
was in Blegny inBelgië goedte zien, dat in beide ge-
noemde landen bloeiende verenigingen van mijn-
werkers bestaan, die niets anders ten doel hebben
dan het hooghouden van de mijnwerkerscultuur.
Wat mooi is wordt bewaard en in ere gehouden. Bij
de toeristenmijn Le Trimbleu, die inmiddels tien
jaarbestaat en in die periode één miljoen bezoekers
getrokken heeft, kwamen die verenigingen bijeen
om feest te vieren ter gelegenheidvan de Europese
dag van de mijnwerker. Met vlaggen en vaandels,
koelpungels over de schouder, met brandende mijn-
lampen aan de riem kwamen de groepen opdagen.
Uiteraard in het mijnpak met de pet op.

Hoe anders dan bij ons heeft in de provincie Luik
juist de overheid zich ervoor ingezet om één mijnze-
tel open te houden, zodat het nageslacht voor immer
zal kunnen zien hoe in een belangrijke fase van de
geschiedenis steenkool onder de grond vandaan
werd gehaald.
In Nederlands Limburg zijn alle mijnen verdwenen
en nu pas trekken GS van deze provincie miljoenen

Aan de andere kant is er misschien te voortvarend
gewerkt om alles wat maar met de steenkoolmijnen
te maken had uit het landschap te verwijderen. Niet
alleen verdwenen de koeltoeren en de schacht uit
het Limburgse bronsgroen eikenhbut, de symbolen
van de mijnindustrie verdwenen ook uit de harten
van de mensen. Meegesleurd in een bijna overhaas-
te voortvarendheid om van zwart naar groente gera-
ken, is helaas niemand op het idee gekomen ietsvan
die mijnindustrie te bewaren. Bijna niemand al-
thans, want er zijn natuurlijk wel mensen geweest
die ervoor gepleit hebben een herinnering aan het
mijnverleden opzij te leggen, maar op grote schaal is
dat niet gebeurd. Hier en daar een schacht, hier en
daar een wiel, een stenen Joep, Hub en Sjeng en in
Rolduc een mijnmuseum.

uit om een groot museum op te zetten in Kerkrade,
waarin we gaan nabootsen hoe het onder in de mij
is geweest. Het industrieel archeologisch museurn
gaat 16,5 miljoen guldenkosten en de exploitatie
daarna nog eens jaarlijks 2,8 miljoen. Veel geld
voor iets dat misschien gemakkelijker te realiseren
was geweest in een echte mijn, waarvan we er hie
toch ook een paar hadden, maar dat heeft zich nie-
mand gerealiseerd.

De Oostelijke Mijnstreek stapt op een nieuwe tijd'"
de geschiedenis af. Dienstverlening en toerisme, te
lematica en vervoer zijnnu de thema's van de werK-
gelegenheid. De mijnwerkerscultuur, de folklore
rond dit beroep is aan het verdwijen terwijl er toc^generaties mee groot gebracht zijn. Hopelijk kom
Limburg niet te laat tot het besef dat nog iets van <■»
cultuur te behouden is. Of zouden wij ons ervoor
moeten schamen dat onze vaders met hard vver/ce.,
diep onderde grond hun en ons brood verdiend he
ben? Nee toch zeker!

wim dragstra

Ondanks de gevaarlijke en vaak erbarmelijke om-
standigheden, waaronder de mijnwerkers moesten
werken, had het mijnwerkersleven ook mooie kan-
ten. De saamhorigheid onder de kompels, het vere-
nigingsleven en het daaraan verbonden gemeen-
schapsgevoel, de woongemeenschappen, de vierin-
gen van feesten. Met de pennestreek die van de
Oostelijke Mijnstreek het gebied Oostelijk Zuid-
Limburg maakte, is ook dat culturele leven verdwe-
nen. Jammer, want dat was de moeite waard om be-
houden te blijven.

de steenkool zal daar te zien zijn. Dat is best, maai
wat niet meer te zien is, is de cultuurvan het mijn-
werkersbestaan. Alles dat zichrondom de mijnwer-
ker bewoog, het harmonieorkest van de mijn, de
koelpakken aan de waslijnen, de Barbarabeelden,
de jongens van de OVS, die rijen mannen met
'bloedblaren' op die naar de mijn gingen. Het leven
in de mijnwerkerskolonieën. Het is hier en daar te-
rug te vinden in boeken met mijnwerkersverhalen
en het leeft nog in de herinneringvan mensen die die
tijd gekend hebben, als mijnwerkers of als hun kin-
deren.

Lange tijd is Den Uyl nagedragen te man te zijn ge-
weest die de mijnen had gesloten en Limburg van
zijn werkgelegenheid had beroofd. Anno 1990
wordt gezegd, dat Den Uyl een vooruitziende blik
heeft gehad en dat nu de hele operatie van de slui-
ting van de mijnen achter de rug is, Limburg klaar is
voor een nieuw tijdperk, het tijdperkvan het nieuwe
Europa met zijn open grenzen. Als we kijken naar
België en Duitsland waar mijnsluitingen in volle In Duitsland en België gaat men anders om met de

waarin ook de geschiedenis van de mijnindustrieeen
plaats zal krijgen. De techniek van de winning van

Vandaag de dag, een kwart eeuw na de aankondi-
ging van de sluiting van de mijnen, komen Gedepu-
teerde Staten van deze provincie met een plan voor
een groot museum over industriële archeologie,

# Deze Belgische man wil maar
één ding tot uitdrukking bren-
gen: ik ben een mijnwerker en
daar ben ik trots op.

" Zij hebben in de mijn
gewerkt en met gepaste
trots marcheerden ze daar-
om - met de mijnlamp in
de hand - mee in de op-
tocht vorige week zaterdag
in het Belgische Blegny.

vrijuit

iimburgs dagblad



Europa Award
voor Geldersche

Kasteelen

Inzetkast oplossing
voor kleinbehuisden

ca i a ,Won^nëen van de in aanbouw zijnde woonwijk Domusi-
dan iTm^re bieden een onalledaags aanzicht. Het betreft hier
ttiet ° niet zomaar een normale stadsuitbreiding. Deze wijk,
bu't Vaa^ opmerkelijke en verrassende architectuur, zowel
t en als binnenshuis, vormt van 4 tot en met 13 mei de bui-
«lexpositie van de NWR BouwRAI.

Bij afwijkende binnenruimte, bij-
voorbeeld traptreden achterde deur
of een scheef weglopende muur,
kan de vorm van de kast vrijwel al-
tijd aangepast worden. Het is dan
echter raadzaam de kast te laten
'plaatsen.

De kast is gevat in een stalen frame
om kromtrekken en doorhangen te
voorkomen, zelfs niet als ze met
maximaal 75 kg gewicht wordt be-
last. De legkast is uitgevoerd in wit
geplastificeerd 18 mm dik spaan-
plaat en wordt bevestigd in de bo-
ven- en onderdorpel van het kozijn.
De hoogte van het meubel is 194 cm
en de diepte is, afhankelijk van de
deurbreedte, 25 of 30 cm.

Constructie

woner tegen een goed afgewerkte
witte kast aan, voorzien van een
aantal legplanken. De kast is ge-
makkelijk weg te draaien dank zij
het 'kogellager' in het onderste
scharnierpunt. Daarachter bevindt
zich dan de oorspronkelijke kast.

Door nu in de deuropeningvan deze
bergplaats een 'inzetkast' te plaat-
sen wordt de ruimte tussen legplan-
ken en kastdeur volledig benut. Dat
betekent dat de bewoner geen extra
kasten hoeft te plaatsen en er dus
geen leefruimte verloren gaat.

Om toch over voldoende bergruim-
te te beschikken werden tal van op-
lossingen bedacht. De meest beken-
de daarvan is de kelder- oftrapkast.
Een diepevaste kast ingebouwd on-
der de trap en enkele treden naar
beneden.

Inzetkast

In bijna alle nieuwbouwwoningen
in de sociale sector kampt men met
een tekort aanruimte. Dat is een ge-
volg van het feit dat in de naoorlog-
se woningbouw, met uitzondering
van de particuliere sector, bij het
ontwerp geen kelders meer gepro-
jecteerdwerden. Daarvoor moesten
extra bouwkundige voorzienigen
getroffen moesten worden waar-
door de kostprijs aanmerkelijk ho-
ger werd.

Voor meer gedetailleerde informa
tic en prijsstelling: Ontwerp/Han
delsbureau Van der Ven in Etten
leur, 9 01608-21879.

De kast wordt in het kozijn van de
bestaande kast gehangen. Bij het
openen van de kastdeur kijkt de be-

De huizen in de Muziekwijk in Al-
mere die deel uitmaken van de bui-
tenexpositie van 4 tot en met 13 mei
zijn tegen die tijd nagenoeg alle-
maal bewoond. Vijftig van de 240
woningen zijn echter nog voor
iedereen toegankelijk. Een aantal is
ingericht als modelwoning.

grote zorg van Laumanns is echter
de reactie van de consument.

deshow. Je ziet overal steeds weer
nieuwe en interessante dingen. De
grote verschillen maken de wijk
aardig en attractief, al noemen kriti-
ci het een kakafonie aan bouwsels
en kleuren waar maar erg weinig sa-
menhang in zit.
Het project werpt in debouwwereld
nu al vruchten af en heeft uitstraling
naar nog te starten projecten. De

re
ene«,bijZonder is derij van elf jonge-

'sZ?Iïlng'?1- Deze zogenaamde
bre£falows hebben de gangbareaan! ,V,an 540 meter. maar zijnjnzienlnker dieper dan normaal.
dor,r ls voor een deel opgesloktVerriLeen ,gang die lo°Pt naar een*ttor% gelegen studio of werkka-w. Daardoor ontstaat bij elk huisu kleine patio (ommuurde bin-
is tju

n) die via glazen schuifpuien
k stil berelken- De beoogde toekom-«ge bewoners hebben volgens deenenkers voldoende aan een klei-Ac Plek onder de zon.

iïieprf°°k de creatie van enkele
<=iiase-woningen valt op. Op de

Sungalows

wnn °°r de w«k lo°Pt ziet dat dever^n 11 uiterl«k erg van elkaar
bruiiT qua kleur- materiaalge-

uut en vorm. De binnenzijde van
een n wordt gekenmerkt door
flevi^,eni?enschaPPeliJke noemer:
sch,n t

Jeit'Het gebruik van de ver-
Vonrh/ vertrekken ligt niet op
maktff?M Vast De woningen zijn
Achn hjk anders in te delen,
tracht architecten hebben ge-
Weml e!in betaalbare woning te ont-'pen die voldoet aan de eisen van
Wii7i°me

)
nde en inspeelt op de

Van k de wensen en behoeften
bii MieToners- Kwaliteit stond daar-
matPr

11 faL Zowel in gebruik van
vin»' woonmilieu als vormge-Vln-g en architectuur.

De buitenexpositie is een ware mo-Flexibiliteit was het hoofdthema

voor de buitenexpositie en architec-
ten en opdrachtgevers hebben laten
zien dat met iets meer inzet meer
mogelijk is dan de huidige buik-
bouw. Het hele scala van woning-
bouwtypen is in de wijk terug te
vinden, van sociale huur- en koop-
woningen tot en met de vrije sector.

Domusica
De entree van de wijk aan de Duke
Ellingtonstraat is overspannen met
een betonnen boog. De poort met
het opschrift 'Domusica' lijkt een
grapje, maar heeft wel degelijk een
functie.
De stuwende kracht achter de
BouwRAI-voorbeeldwijk is Alme-
re's projectleider stadsontwikke-
ling ir. H. Laumanns. Hij noemt Al-
mere - een stad die een enorme
groeitaak heeft - een jongeen dyna-
mische stad waar (bijna) alles kan
op het gebied van woningbouw.

benedenverdieping zijn woningen
voor ouderen. Daarboven eenge-
zinswoningen met twee etages. De
trap van dit high-tech huis in glim-
mende staalkleuren loopt buitenom
en er is ruimte voor een dakterras.
De woning is vrij in te delen dankzij
een speciale voorzieningenwand.
Zo is het mogelijk naar eigen keus
dekeuken, sanitair en andere instal-
laties aan te sluiten.
Een ander ontwerp gaat uit van ééri
basiswoning waarop bij de vier an-
dere woningen is gevarieerd al naar
gelang de doelgroep (ouderen, twee-
verdieners, een normaal gezin en
een huishoudenmet werk aan huis).
De woningen vormen een harmo-
nisch geheel. Alleen de plaats van
deentree en de trap ligt in deze hui-
zen vast.

Inrichting is samenspel van design en levensstijt

Meer oog voor
badkamermeubel

en sanitair
Vandaag de dag wordt niet alleen
aandacht besteed aan vormgeving
en kleur van het sanitair en de tegels
van badkamer en toilet. Er wordt
ook gezocht naar een verantwoorde
combinatie van sanitair en prak-
tisch meubilair.

Werkzaamheden
Een prettige bijkomstigheid voor de
installateur. Aan de hand van die
gegevens en de proefopstellingen in
de showroom kan samen met de
klant een verantwoorde combinatie
uitgezocht worden.

meerd is over alles wat met badka-
mer en toilet te maken heeft. Hij
leidt dat af uit het feit dat veel men-
sen het bedrijf binnenstappen met
een vastomlijnd plan. Ze hebben
duidelijk nagedacht over de toe-
komstige inrichting en indelingvan
de badkamer. Vaak beschikken ze
zelfs over een globale plattegrond.Een van de nieuwste ontwikkelin-

gen is de door Duravit ontwikkelde
Dellarco spiegelkast met halogeen
verlichting en zijwaarts uitschuifba-
re kastpanelen. Een variant op de
ruimtebesparende schuifpanelen
van kasten voor zowel slaap- als
woonkamer. Met dit verschil dat bij
deze kast het voorfront op zijn
plaats blijft, maar de kastdelen
schuiven.

(ADVERTENTIE)

Zondag (morgen) 8 aP*}^^^ook
van 11.00-16.00 uur É^W?\v! ■

gelegenheidvan het 10-jarig bestaan van ons bedrijf en de
verhuizing naar ons nieuwe pand aan de Belenweg 278te Merkelbeek,
hebben wij een grote c.v.-show georganiseerd, waarvoor wij u gaarne
willen uitnodigen.

Op deze show hebben wij de nieuwste en energiezuinigste c.v.-ketels
van zeer gerenommeerde merken voor u op een rijtje gezet. Omdat de
ontwikkeling op het c.v.-gebied erg hard is gegaan, is de show ook
interessant voor diegene die niet direct aan vervanging toe zijn. Tevens
kunt u profiteren van aantrekkelijke showaanbiedingen.

Tot ziens op onze feestelijke c.v.-show, waar u wordt ontvangen met
een heerlijk kopje koffie.

-MM- INSTALLATIEBEDRIJF K. DE BIE
SANITAIR-GAS-WATER-C.V.-INSTALLATIES

Belenweg 27b, Merkelbeek
tel. 04492-1576 »»'

Pasta c^m^inatic uit de Duravit serie Giamo.Alpin wit met het zwarte Laque de Chine en bij-&encte tegel, nodigt uit tot een weldadig bad.

Uiteraard is het ondoenlijk om van
alles wat er in de sector sanitair op
de markt is voor de potentiële klant
in de showroom visueel te maken.
Het veelvuldig bezoek van beurzen
in binnen- en buitenland is dan ook
een dwingende noodzaak. Daardoor
kan een verantwoorde keuze ge-
maakt wordenvoor een proefopstel-
ling in de showroom.

" Een kogellager in het onderste scharnierpunt zorgt ervoor
dat de inzetkast 'lichtvoetig' naar buiten gedraaid kan wor-
den.

Vastomlijnd

Dezelfde' producent brengt een
tweekleurige sanitair-serie Giamo,
leverbaar in de kleuren rood, geel,
wit, zwart, chroom en messing,
glanzend of mat.

Werden tot voor een aantal jaren
badkuipen en douchebakken nog
gemaakt van geëmailleerd plaat- of
gietstaal, momenteel is het meren-
deel van deze produkten gemaakt
van kunststof. Maar er is een duide-
lijke trend waarneembaar dat ook
het aantal toepassingenvan email in
de sanitair- en verwarmingsbranche
zich weer uitbreidt.

Uitgaande van de gedachte de klant
een optimaal en betaalbaar advies te
kunnen geven vindt op gezette tij-
den een totale renovatie plaats van
de showroom. Bij Lemmens-Mees-
sen viel dat samen met het zesde be-
staanslustrum van het bedrijf.

Email
Tot ver in de zeventiger jaren was
sanitair slechts leverbaar in dekleur
wit. Dank zij de ontwikkelingen in
de techniek en ontwerpen door ge-
renommeerde producenten is er een
nieuw tijdperk aangebroken in het
sanitair-design met een ruim aan-
bod aan kleurencombinaties en bij-
behorende accessoires voor ieders
beurs.

Daarom is het belangrijk voortdu-
rend op de hoogte te blijven van de
laatste nieuwtjes in deze sector. Dat
is de mening van L.G.M. Meessen,
directeur van installatiebedrijf
Lemmens-Meessen bv in Heerlen.
In zijn loopbaan heeft hij tal van
stromingen en ontwikkelingen
meegemaakt. Aanvankelijk gestart
als eenmanszaak en all-round lood-
gieter is in dertigjaareen installatie-
bedrijf ontstaan, dat gespecialiseerd
is in waterbehandelingsapparatuur
en sanitair voor zowel de particulie-
re woningbouw als de utiliteitssec-
tor.

Veel nadruk is daarbij gelegd op in-
richting, kleur en sfeer van het bad-
vertrek. Stuk voor stuk aspecten,
die bijdragen tot functie en comfort.
Voor een persoonlijk advies en be-
geleiding bij nieuwbouw of herin-
richting is een telefonische afspraak
altijd mogelijk: Installatiebedrijf
Lemmens-Meessen, @ 045-213661.

Meessen heeft ervaren dat de huidi-
geklant middels de media, beurzen
en literatuur, steeds beter geïnfor-

Bouwplastisch
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pa is de strakke constructie van de Duravit spiegelkast met zijdelings uitschuifbare
Voor lüaarvan de schappen zijn voorzien van lichtmetalen railingen om eruit vallen vanurwerpen te voorkomen.

Muziekwijk in Almere tijdelijk buitenexpositie

Limburgs WOONBLAD
Flexibiliteit kenmerk

woning jaren negentig
" De toegang van de

tot expositie verheven
woonwijk. Het

passeren van deze
poort geeft je het gevoel
of je thuiskomt. Vooral
ook vanwege het feit
dat de wijk wordt
voorzien van een
aantal dertig jaar

oude linde- en
kastanjebomen.

Inmiddels heeft de stichting 21
Gelderse kastelen en landhuizen
in bezit. Door inspanningen van
de stichting zijn inmiddels zes
kastelen opengesteld voor pu-
bliek: Ammersoyen, Cannen-
burch, Doorwerth, Hemen, Ver-
wolde en Zypendaal. Kasteel Ro-
sendael zal op 22 meivan dit jaar
heropend worden.

voor het behoud en de restaura-
tie van Gelderse kastelen en bui-
tenplaatsen.
De stichting werd in 1940 opge-
richt door de toenmalige com-
missaris der koningin mr. S. ba-
ron van Heemstra.

De Stichting Vrienden der Gel-
dersche Kasteelen heeft donder-
dagmiddag in Arnhem uit han-
denvan Henri deKoster, voorzit-
ter van de internationale Federa-
tie van Instellingen ter Bescher-
mingvan het Europees Cultureel
Erfgoed, de Europa Nostra
Award 1989 ontvangen.De stich-
ting kreeg deze onderscheiding
omdat zij zich al vijftig jaar inzet



Limburgs—IVOTMUrnUtM 42Zaterdag 7 april 1990

Onroerend goed te huur gevraagd

Gevraagd: inwoning in gezin
voor student van 18 jaarvan
zondagavond t/m vrijdag,
liefst in de buurt van de
H.T.S. Dr. Jaegerstraat 40,
Heerlen. Inl.: H. Dhaene,
01158-2800.
Jonge vrouw zkt. 1-pers.
APPARTEM. omg. Vaals,
M'stricht, Heerlen e.o. Flat
geen bezw. 04454-3291.
Te h. gevr. GARAGE of
schuur, omg. Valkenburg.
Tel. 04406-16973.
Te h. gevr. in Kerkrade,
mooie eengezinswoning
met kleine tuin, huurpr. tot
ca. ’650,-tel. 045-452717.
’l.OOO,- voor degene die
ons een 3-KAMERWONING
kan bezorgen. Tel. 01866-
-2125, na 18.00 uur.

Te huur gevr. EENGEZINS-
WONING in de omgeving
van de grens Kerkrade.o4s-
-351254 of 09-4924722430.
Met spoed te huur gevr. GA-
RAGEBOX of kleine loods.
Tel. 045-726332.
Wie heeft er ruimte (garage-
box) voor stallen motorfiets
in wijk DOÜVE-WEIEN,
liefst nabij Dillegaard. Tel.
overdag: 045-739272, na
18.30 u.: 045-427831.
Te huur gevr. z.s.m. BO-
YENWONING of app. in Sit-
tard voor nette jongeman.
Direct te aanv. Huurpr. ca.
’300,-. Tel. 077-738187.
Met SPOED gevraagd
woonruimte te Sittard, 2
pers. Tel. 01180-39936.

Onroerend goed te huur aangeboden

Unieke kans voor jonge
Ondernemende Slagers

In nieuw winkelcentrum Stadswijk KERKRADE, te huur
Winkel-Unit met inventaris. Eigen kapitaal

(pim. ’ 25.000,-) vereist. Br.o.nr. B-4123 Limb. Dagbl.
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Maastricht Beatrixhaven
Te huur: opslagruimte ca. 3.600 m2, kantoor/kantine ca. 40m2, hoogte 6,5 m, verw. en elektr. aanwezig. Huurprijs

’ 45,- p.m2/p.j.
Info: Drs. Schreinemacher B.V. Maastricht.

Tel. 043-216822.

Heerlen
Eikenderweg 88; 85 m2win-

kelruimte met volledige
onderkeldering (opslagruim-

te). Pr. ’ 1.100,- p.mnd.

Livac BV
Tel. 04490-10855
Tel. 045-220550

Ter overname aangeb. Café
Dr Ouwe Maat
Industriestr. 77 Kerkrade-
West. Inl. 045-412715.

Sittard
Café

Ter overname aangeboden.
Inl. tel. 04490-17720 vragen

naar Dhr. J. Griep.
Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Te huur goedgel. JEUGD-
CAFÉ te Landgraaf, eigen
geld niet vereist, dir. te aanv.
Voor nadere ml. 045-
-317649, van woensdag t/m
zondag na 19.00 uur.
Winkel te h. in KERKRADE,
Hoofdstraat, 120m2 groot.
Info 09.49-2406-3528.
KLIMMEN, klein app. all-in

’ 500,-. Tel. 045-753207.
Kamer te h. in Maastricht,
tel. 043-217798.
1 of 2-pers. APPARTE-
MENTJE te h., te Hoens-
broek. Huursub. aanw.; ka-
mer in centr. Hoensbroek.
Tel. 04492-1822.
Te h. te GELEEN Böblin-
genstr. 11, halfvrijst. woon-
huis met garage en tuin, 4
slpks., badk. met ligbad en
2e toilet ’995,- p.mnd,
spoedig te aanv. Br.o.nr.
B-4182 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. HEERLERHEIDE 1
pers. appartement, mcl. c.v.

’ 500,- en borg. Te bevr.
04492-1900.
NUTH te h. 1-pers app., 1
slpk., tuin, cv., ’ 650,- mcl.,
(sub, mog.). 043-216948.
Te h. per 1-5 te HEERLEN
eengezinshoekwoning, v.v.;
3 slpks., ligbad, 2e toilet,
tuin, geh. gestoff., hr.pr.
’9OO,- per mnd. excl. Tel.
045-230601 of 043-216721.

FLAT begane grond met ga-
rage. Engelenkampstraat te
Sittard. Huurprijs ’ 750,- p.
m. Excl. stook- en service-
kosten. Br.o.nr. B-4207, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te huur voor kortere of lan-
gere periode omgeving
ECHT, compleet gemeubi-
leerde engestoffeerde fraaie
woning, onderdeel van een
geheel gerestaureerde boe-
renhoeve. Huurprijs inklusief
het verbruik van gas- water
en elctriciteit ’ 1.500,- per
maand. Inlichtingen Scheers
Vastgoed, tel. 04756-3031.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. 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.
WINKELRUIMTE Akerstraat
Kerkrade-West, ’ 800,- p.
mnd. Immobiliën van Lier.
Tel. 09-49-24163085, van
9.00-13.00 uur behalve vrij-
dags^
Te h. LOODS met oprit 225m2vloeropp., 150 m2verd.,
5 mtr. hg. lnd.: kantoor, wc
en cv, ’1.500,- p.mnd. in
Landgraaf. 045-314218/
414188.
KERKRADE-Bleyerheide:
rustig gel. 3 slaapk.-woning
met tuintje en kelder,

’ 850,- p/mnd. Stem: mooi
gel. 3 slaapk.-woning, open
haard, kelder, zolder en ga-
rage, ligbad, gestoff.
’1.200,- p/mnd. Geleen: 3
slaapk.-woning, rustig gel.
en toch bij het centr. ’ 875,-.
Landgraaf: 3 slaapk woning
met garage ’ 900,-. Land-
graaf: halfvrijst. gr. 3-slaapk.
woning met open haard

’ 850,- p/mnd. Heerlen: ge-
stoff. prakt.ruimte in heren-
huis, centr. Heerlen compl.

’ 1.650,- p/mnd. Simpelveld
compl. inger. woonhuis

’ 950,- p/mnd. Voerendaal:
halvrijst. won. met opstallen
voor het houden van bv.
paarden plusm. 1 ha wei-
land, huurpr.n.o.t.k. Mun-
stergeleen: halfvrijst. gr. 3-
slaapk.won. met ligbad, ge-
stoff. en ged. gemeub.

’ 1.100,- p/mnd. Inl. Bemidd
buro Silvertand 9.00 tot
17.00 u. 045-311286. Het
adres voor al uw verzekerin-
gen^
Te h. Valkenburg-Centrum
moderne WINKELRUIMTE.
Opp. 200 m2v.h. Westland
Bloemenhuis. 04406-12870

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.
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VvD LPM-VAN DE PAS sïfl\
'm' MAKELAAR/TAXATEUR O.G. — m

Frans Erensstraat 16 " 67367 SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
lnd.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1e Verd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbad en douche,
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
Tel.: 045-721134 of 045-224627.

Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout
Perfekthouse

Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15,
3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804.

Eerlijke prijzen!!!
Bouwpremie en dossier onze zorgen.

Financiering tot 125%
Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

r AVAHUIS informatie
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Avahuis een veelzijdig huis
Keuze uit 21 basistypen, waarbij uw inbreng juist

die individuele lifestyle geeft.
Hamar. Info Tel. 045-210719.

Heerlen-Heksenberg
Uitst. onderh. tussenwoning met berging, kelder, woonk.

met openhaard en 4 slpks., inh. pim. 650m3.
Vrij te aanv., pr. ’ 105.000,-k.k. Inl.: Mak. Fons Heuts BV

Nuth, beëd. Taxateur. Tel. 045-244636.

Voerendaal (Kunrade)

Apremonthof 6, tel. 045-752202. /

Halfvrijst. woonh. met inp. gar., (1988) op rust. lokatie.
Gr. hoektuin (z.0.), vierkante woonk., witte keuk. met inb.
app., bijkeuk. 1everd: 4 slpk. waarv. 1 met vaste wastafel,
badk. met ligb. en douche, apart 2e toilet. Ruime bergzol-

der. Alles dubb. beglazing. Vr.pr. ’ 259.000,-k.k.

Merkelbeek
goed gelegen royaal wit woonhuis/kantoor met o.a. kelders,

hal, woonkamer, ruimte voor keuken en bijkeuken, toilet,
op deverd. mogelijk drie slaapk. enruimte voor badk., vas-
te trap naar zolder, c.v., tuin en boomgaard, perceel ruim

1500 m2. Terst. te aanv. prijs ’ 200.000,- k.k.
Hoensbroek

in winkelstraat gelegen bedrijfspand, bestaande uit souter-
rain als magazijn en verkoopruimte, zeer mooie winkel met
etalagepartij, toilet, geheel apart toegankelijke boyenwo-

ning, c.v. Aanv. in overleg. Prijs ’ 295.000,- k.k.
Brunssum

op goede stand gelegen geheel vrijstaande woning met
o.a. kelder, hal, toilet, woonkamer met uitbouw, keuken
met functionele install., garage, badk., vier slaapk., c.v.,

prachtige tuin perc. 1349 m2. Terst. te aanv. prijs op aanvr.
Kerkhoffs makelaardij o.g.

Kleingenhouterstraat 50 te Beek, tel. 04490-73427

Te koop bij Scheers Vastgoed
Haelen

Split-level bungalow met zeer veel luxe, o.a. messingvoor-
deur en garagedeur, prachtige keuken en schitterende

badkamer, in het hele huis parket.
Indeling: hal, grote woonkamer (49 m2), keuken, 4 ruime

slaapkamers, 2e woon- c.g. studeerkamer (45 m2), geheel
omsloten tuin.

Prijs slechts ’ 260.000,- k.k.

&Inl. Scheers Vastgoed PolstrH2, Wessem, te1.04756-3031

Amstenrade
Hommerterallee, te koop vrijstaand landhuismet garage en
tuin. Hobbykelders, wasruimte, grote hal, ruime woon- eet-

kamer met openhaard, luxe keuken, studeerkamer.
1e Verd: 3 slpkrs, luxe badk. en zolderruimte. Mooi aange-

legde tuin met oprit, terrassen en vijver.
Prijs ’ 350.000,- k.k. t t

NVM

\kaja Hommes
I B.V. Makelaardij o.g.

Hypotheken-Assurantiën-Taxaties-Financieringen
Aylvalaan 37, Maastricht. Tel. 043-210772.

Bouwkavels Munstergeleen
2 Riante bouwkavels, opp. 590 en 640 m2voor vrijstaande

landhuizen/bungalows, mooie ligging in plan
Steengrub-Vloedgraaf.

Koopprijzen vanaf ’ 116.000,- v.o.n.
MULLENERS VASTGOED B.V. SITTARD: Tel. 04490-18911.

Heerlen, Heksenberg-Centrum
Gezellig en in goede staat van onderh. verk. woonhuis met
tuin, kelder en berging. Sfeervolle woonk. ca. 30 m2met
openhaardaansluiting. Grote, aparte eetkeuken. Badk. met
douche en v.w., 2 grote slaapk. Mogelijkh. voor 3e slaapk.

Zolder. Nagenoeg geh. voorz. van roll.
Prijs ’85.000,- k.k. Kosten p. mnd. ca. ’530,- bij 100%

Financiering. (4538).
Inl.: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. Tel. 045-71 22 55.

Hypotheekrente 8,9 %
10 jaar vast, uniek en tijdelijk aanbod.

Voor spaarhypotheken 9,2'%. Bel 045-750600.
Hypotheekcentrum Limburg

Herenhuis gezocht
Voor een cliënt zoeken wij in Heerlen,omgeving Molenberg

een ruim en riant herenhuis of villa.
Prijsklasse tot ’ 500.000,-. Aanbiedingen gaarne aan:

Makelaar v/d Pas 045-750600
Landhuis of villa gezocht

Voor een cliënt zoeken wij op goede lokatie in geheel
ZUID-LIMBURG een villa of landhuis in de prijsklasse rond

’ 500.000,-. Aanbiedingen gaarne aan

Makelaar v/d Pas, te1.045-750600
Brunssum

Heggerank 16,-halfvr. woonh. te k. Zeer rustige ligging,
lnd.: dubb. gar., hal, gr. woonk. m. parketvl., zeer luxe
eiken keuken m. tegels, 4 slaapk. m. parket, badk. m.
ligbad en 2e toilet, gr. zolder. Gehele woning dubbele
beglazing, muren geïsoleerd. Vr.pr. ’ 184.000,-.
Tel. 045-256454/259060.

Heerlen, Netelstraat
U wilt toch ook wonen in hartje Heerlerheide?

Eengezinswoning met royale indeling.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045-712255

Hoensbroek-Centrum
Te koop op goede lokatie aan de Kouvenderstraat

WINKELPAND MET BOYENWONING
fllsmöó©

TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 198.000,-k.k.

Hoensbroek-West
Te koop prima afgewerkt in goede st. van ondehoud verk.
HALFVR. WOONHUIS MET GARAE EN KLEINE TUIN
lnd.: Beg. grond; hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.

woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4 ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.
Inl. van OOST ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek

Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.
Voor iedereen, die een mooi huis zoekt

en niet van tuinieren houdt
hebben wij een woonhuis met garage, kelder, gr.

zolder m. vaste trap, keuken, 2 woonk.'s, 3 sip.k's, badk.
m. ligb. en toilet; mooi terras 35 m2. Gelegen in het

mooiste gedeelte van HULSBERG, op 200 m. afstand van
school en centrum. Het geheel in onlangs opgeknapt en
moet van binnen gezien worden. Interessante prijs voor

snelle beslissers. Tel. 04405-3877.

Übach o Worms
Vrijstaand landhuis

Goed en rustig gelegen (bwj.'77) met garage en rondom
prachtige tuin. Verdere info op aanvraag.

Pr.n.o.t.k.

LIVAC BV
04490-10855
045-220550

Maastricht - Sint Pieter
Perroenweg

Goed onderh. halfvrijst. woonhuis, Iste klas locatie. Part.:
ruime hal met wenteltrap naar huiskelder en 1e verd.,
woonk. met parket, keuken, bijk., terras met tuinkelder, rui-
me gar., kl. tuin. Verd.: ruime slaapk. met douche en v.w., 2
kleinere slaapk., badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet, kl. bal-
kon en ruime overl. met vl.trap naar zolder, c.v. Evt. sp.
aanv. Prijs ’ 275.000,- k.k. ml. Drs. P.M.L. Snijders, Schut-
testraat 19, 6131 JP Sittard. Tel. 04490-17085.

Te koop boerderijwoning
in Margraten, Sprinkstr. 2. Erf via poort, stallen, schuur,

zolders, grote tuin. Opp. 1700 m2. Gesch. voor vele doel-
einden. Pr. ’ 369.000,- k.k. Inl. 043-219703/04407-1681.

Merkelbeek
Te k. BOUWGROND (met vergunning) evt. met weide.

Tot. opp. 1200 m2. Prijs in overleg. Te bevr.
Bovenderstr. 46, Merkelbeek. Tel. 04492-1823.

Te koop hoekhuis te Sittard
In pr. st. v. ond. met voor- en achtertuin. Wijk Overhoven.

Ind. beg.gr.: doorz. kamer metopen haard, parket, keuken,
douche, w.e. en serre, verd.: 3 slpks. Met kelder en zolder.
Spoedig te aanv. Vr.pr. ’ 115.000,- k.k. Te bez. uitsl. na

tel, afspraak 04405-3217.

Ulestraten
Aan de rand van Ulestraten, ca. 15 min. van Maastricht,

eigentijdse moderne bungalow met bedrijfsmogelijkh. Par-
terre met 3 kantoorruimtes tot ca. 60 m2en strikt geschei:

den van privégedeelte. Sauna en douche. Gar., wasruimte,
kelderbar. Privégedeelte: L-vorm. woonk. ca. 42 m2, strak

van afwerking en met direct tuincontact. Keuken met in-
stall. en app. bijkeuken, slaapvleugel met 5 slaapk. en

badk. De architectuur van het pand is zeer apart, waardoor
het geheel een niet alledaags karakter heeft. Prijs

’ 398.000,- k.k. (2355)
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 043-252933

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.

Attraktief
Belegginspand

Door combinatie van kamer-
verhuur plus eigen woning,
lnd.: 6 kamers, 2keukens, 1

badk. plus een zeer ruim
appartement met tuin en

eigen ingang.
Putstraat Sittard

Prijs n.o.t.k.
Tel. 04492-2044.

Nuth
Burg. Starmansstr. 14. Te k.
halfvrijst. woonh. met gar.
Beg.gr. entree, toilet, woonk
met open keuken. 1e verd.;
4 slpkmrs., badk. met ligbad
en 2e toilet. Zolder bereikb.
via vlizotr.. Tuin o.h. zuiden.
Vr.pr. ’ 148.000,-. Bez. na
tel, afspr. 045-243104.

Heerlen
Te koop ruim halfvrijstaand
woonhuis met garage, lnd.:
L-vormige woonkamer met

open-haard, moderne
aanbouwkeuken, 4 slaap-

kamers, ruime badkamer en
zolder.

Prijs ’ 139.000,- k.k.
Op Heij

Makelaardij
Burg. Janssenstraat 16,

6191 JCBeek. (L)
Tel. 04490-76969.

Hobby-en
en wonen tegelijk in

Voerendaal
ruim 250m2verdeeld over 2

lagen. Indeling woonh:
kelder, zolder, 3 slaapk.,
badk., 2 kamers en suite,

studeerkam. CV gas, 700m2

’ 220.000,-
Simpelveld

ruim 200m2 verdeeld over 2
lagen. Indeling woonh.:.

kelder, zolder, 6 slaapk.,
badk., woonkam., zitkam.,
studeerkamer. 740m2. Vr.

pr. ’ 220.000,-.

Makko Gulpen
NVM-makelaar W. Tim-
mermans, Rijksweg 67,
Gulpen. 04450-2182.

Zat. 10 tot 13 uur.

Kerkrade-West
Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
cafépand

met boyenwoning

Troost onr.goed
Heerlen

Telefoon 045-717976.

Landgraaf
in Nieuwenhagen een leuk
ouder halfvrijstaand woon-
huis met behoorlijke tuin en
berging, lnd.: Beg.gr.,'gang,

'woonkamer, eetkeuken,
douche, toilet. Kelder, verd.:
3 Slpks., vaste trap zolder,

pr. ’ 78.000,-k.k.

LIVAC bv
Brugstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-10855.

Landgraaf
Übach over Worms,

Reeweg 97: een uitst. gesit.
vrijstaand groot pand, voor-, malig café met zaal op
1055 m2percopp. Gehele
renovatie noodzakelijk.

Evt. bouwplaatsen.
Prijs ’ 75.000,- k.k.

LIVAC bv
04490-10855
045-220550

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

Gevraagd
Heerlen

en
omgeving

panden in
alle prijsklassen.

Troost onr.goed
Telefoon 045-717976.

Kerkrade-C.
Grupellostr. 22,

luxe appartement op 1e
etage met lift; woonk. m.

open keuken; Badk.; 1 slp.k.
m. balcon en aparte berging
in sout. Tot. opp. 66 m2. bwj.
1981, pr. ’ 97.500,-k.k. Inl.

045-751280.

Schaesberg
Mauritslaan 16. Op goede
stand, mooi en rustig gele-
gen halfvr. wit woonh. met

c.v., aanb. garage, kelder en
tuin. Percopp. ca. 350 m2.
Ind. woonk., tuink., keuken,
balkon, 3 slpks., badk. met
ligb. Goed onderh. Vr.pr.

’ 165.000,-k.k. Inl. afspr.
04492-1351.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken-
Te k. SIMPELVELD half-
vrijst. woonhuis met garage,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-442782.
SITTARD, Landweringstraat
41. Halfvr. woonh. met uitb.
gar. en tuin. Indeling 0.a.:
hal, toilet, garderobe, keu-
ken, woonk. met openhaard.
Uitb.: bijkeuken en serre
achter woonk. Verd.: 3 slp-
kmrs. badk. met ligbad, 2e
toilet, v.w. zolder via vlizo-
trap bereikbaar met cv.-inst
voorraadkelder. Dak uitb.
ca. 1988 vernieuwd Vraag-
prijs: ’ 139.000,- k.k. Make-
laarskantoor Ruber. 04498-
-51900.
HOENSBROEK, Sleperstr.
Goed onderh. halfvr. woonh.
met cv., gar. en tuin. Ind:
hal, toilet, gr. luxe keuk. met
app., L-vorm. woonk. met
niveau verschil. 1e verd: 4
ruime slaapk., badk. met
ligb., v.w. en 2e toil., aparte
ruimte voor wasmach. en
droger. Grote zolder met 3
hobbyruimtes. Hele pand is
voorzien van rolluiken.
Aanv.i.o. Pr. ’ 179.000,-k.k.
045-220687 of 04492-1574
WOONHUIS pp 10 km. van
NL.grens in België te Meeu-
wen, Martinlaan 51. Als nw.,
landel. gel., v. part., 1000m2
grond. Woonk., 2 toil., 2 gar.
3 keld., 3 slpk., badk., voll.
keuken, bez. na afspr. Tel.
0932-11472614 (tussen
19.00 en 21.00 uur).
OIRSBEEK vrijstaande split
-levelwoning. Inh. 450m3,
perceelopp. 500m2, bwj. '64

’ 169.000,-k.k. 04492-4738
Te koop GEVRAAGD half-
vrijstaand woonhuis met tuin
circa 400m2 Heerlen of om-
geving, pr. circa ’ 90.000,-.
Br.o.nr. B-4145 L.D. Post-
bus 3100 6401 DP Heerlen.

Te k. gevr. of huurkoop
EENGEZINSWONING in de
omgeving van de grens
Kerkrade. Tel 045-351254
Of 09-4924722430.
Te k. luxe APPARTEMENT
met dakterras en balkon op
de Promenade in Brunssum,
goede stand, pr.n.o.t.k. Tel.
045-216802.
Halfvrijst. EENGEZINSWO-
NING aan rand van Beek.
300 m2tuin, 4 slpks, L-vorm
woonk. met garage.
’179.000,- k.k. 04490-
-75251.
Te k. halfvrijst. woonh. met
tuin, garage en berging te
HEERLEN-Beersdal, Jeker-
str. 11. lnd.: woonk. ca 36
m2. met open trap, gr. aan-
bouwk. met app. 3 slpk. gr.
badk. met ligbad en douche,
gr. balkon. Inl. 045-721226.
KLIMMEN , Termaar, rustig
gelegen halfvrijst. woonh.
met gas, c.v. garage met
zolder, en ruime tuin. Geh.
geïs. bwj. '82. lnd.: o.a. hal,
toilet, woonk. en keuken, 3
slpkmrs. badk. en ruime zol-
der te ber. via vlizotrap. vr.pr
’162.000,-. 04459-1210.
Te k. houten CHALET gel. in
bosrijke omgev. Chaletpark
Wimersmeer in Zutendaal
(B). Tel. 04498-52122 v.m.
tussen 9.00 en 13.00 uur of
's avonds.
Te k. halfvrijst. woonh. met 2
slpks., zolder, cv., garage,
voor- en achtertuin, te Kerk-
rade-Nulland. Vr.pr.
’158.000,- k.k. Tel. 045-
-462190.
Te k. gevr. woning 2-3 ka-
mers liefst omgeving
MAASTRICHT/Vaals, ook
geschikt als 2e woning.
Koopsom tot ca. ’ 125.000,-
8r.0.n.r B-4172, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Ter overname SEXCLUB in
Zuid-Limburg. ’ 17.500,-.
043-473526 na 18.00 uur.
KERKRADE-W, centraal gel
gr. ouder huis met vele mo-
gelh. voor slechts ’ 62.500,-
-t.k.a. 045-442332.
EYGELSHOVEN, Graven-
weg 8, te k. half vrijst. he-
renhuis met tuin op zuiden
en garage, lnd.: beg.gr.,
woonk. met open haard, op-
en keuken met eiken aan-
bouwkeuken, opp. 44 m2,
hal en toilet, 1c verd.: 4
slpks., badk. en apart toilet,
vr.pr. ’159.000,- k.k. Bez.
na afspr. 045-352145.
HEERLEN, nabij centrum,
halfvrijst. woning met voor-
zij- en achtertuin. L.woonk.,
open k. 1e verd. 3 slpkrs en
badk., 2e verd. bergr. en 4e
slpk., geh. onderkeld., ga-
rage. Aanv. in overleg. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060
OUD-GELEEN/Oranjelaan
345. Heden Open Huis tus-
sen 13 en 16 uur. Uitstek,
ligging (vrij uitz.) ruim woonh
(1976) met garage, 4 grote
slaapk. woonk., 44m2, met
voorzetk. aanbouwk. badk.
ligb. 2e toilet, zolder, alles
dubb. gl. Perf. staat. Kom
vrijblijv. kijken, ’ 148.000 k.k
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.
GELEEN-Zuid/Limburgstr.
13. Heden Open Huis tus-
sen 13 en 16 uur. Ruim perf.
onderh. woonh. (wit inter.)
met besloten tuin, vrije ach-
terom, 40 m2woonk. ruime
aparte aanbouwk. (tegelvl.)
met voll. inbouwapp. aparte
waskeuk. 3 slpkmrs. Kom
vandaag binnen kijken!
’139.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Oud-GELEEN/Pieterstr. 7&.
Karakt. halfvrijst. herenhuis
met garage, tuin, 4 slpkmrs.
badk. ligb. 2e toilet, kelder,
40 m 2woonk. ruime hal,
zolder (vaste trap),

’ 159.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te k. halfvrijst. woonh. nabij
centr. MAASTRICHT. Direct
te aanvaarden. In perf. staat
pr. ’ 140.000,-. 043-615507
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.
GELEEN/Kwikstaartstr. 17
(nabij Kluis) Heden Open
Huis tussen 13 en 16 uur.
Prima geleg. nabij kluis keu-
rig verbouwd ruim woonh.
met 40 m2woonk. met open
haard, aanbouwk. 3 slpkrs.
zolder, kelder, witte badk.
vrije achterom. Alle voorkoz.
dubb. gl. wit kunstst. Pand
moet binnen gezien worden.
Kom vrijbl. kijken.

’ 129.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
HEERLEN (Molenberg)
Halfvrijst. woonhuis met
eenv. carport, kelder, door-
zoi>woonk. met hoekerker,
eenv. keuken, badk. 4 slp-
kmrs. vaste trap 2e verd. en
tuin. vr.pr. ’135.000,- k.k.
Mak. Kant. Rob Dassen b.v.
04490-7843-..
Te koop rustig gel. halfvrijst.
woonh. m. garage en car-
port te OVERHOVEN-Sit-
tard. Ehrensteinstr. i^). Gro-
te tuin m. veel privacy, roya-
le living met parketvloer,
open keuken met 3 app. 0.0.
vaatwasser, 3 slpks, badk.
m. 2e toilet, bergzolder, vr.
pr. ’184.000,- k.k. Tel.
04490-24316.

BEEK (Neerbeek). Vrij-
staande hoekwoning met
garage geschakeld (goed
geïsol.) woonkamer met
open haard, aanbouwk. met
app. en witte tegelvl. 4 slp-
krs. witte badk. met ligbad
en 2e toilet, pr. ’ 159.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen
bv. 04490-78431.
BELGIË-Zutendaal-cen-
trum. Te koop gunstig gele-
gen handelspand met
woonhuis. 0932-11611584.
BRUNSSUM, Jupiterstr. 37,
mooi gelegen woning met
voor- en achtertuin, 3 slpks.,
deels dubbel glas, mooie
keuken, ’ 105.000,- k.k. Bij
100% fin. netto maandlast
ca. ’ 675,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN. woonhuis 4
slaapk., badk. met ligbad,
sout. inger. als kamer en
wasgel. mod. witte keuken,
gr. balkon. Tel. 045-728537.
HEERLEN, Middelburgstr.
19, gerenoveerd woonhuis,
geh. voorz. van nw. koz. en
dubb. begl., woonk. en open
eiken keuken met veldbr.
stenen en sierpl. Onderverd.
met plavuizen en eiken deu-
ren, 3 slpks. met nw. pla-
fonds met sierpl., badk., zol-
der, geh. pand onderkel-
derd, verwarming en boiler.
Aangel. tuin met vijver. Prijs

’ 105.000,-. 045-727150.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal,
onderhoud, regio Heerlen.
Tel. 045-419764.
Te k. luxe vrijst. WOON-
HUIS te Hoensbroek, bwj.
1975. Grote hal, kamer/
keuken 60 m2, 3 en 2 slpk.,
badk. met bad, douche, 2
wast., 2e toilet, gar. voor 2
auto's, gr. aangelegde tuin.
Inl. 045-214972
Te k. mooie eengezins-
woning 3 slpk., tuin met ber-
ging, geleg. nabij centr.
KERKRADE. Te bez. na tel.
afspr. 045-212671 na 17 uur
Te k. KERKRADE-WEST
zeer ruim woonhuis, met ga-
rage, kelders, gr. woonk., gr.
keuken, veranda, 4 slpks.,
badk. met 2e toilet en zolder
Bijz. gr. tuin. Vr.pr.
’175.000,- k.k. Tel. 045-
-210519.
LANDGRAAF, Hoefveld 27.
Herenhuis met garage,
voor- en achtertuin, gr.
woonk./keuken met open
haard. 1e verd.: 4 slpks.,
badk. met ligb. en douche.
2e verd.: zolder/slpk. Pr.n.o.
t.k. Tel. 045-321279.
LIMBRICHT te koop half-
vrijst. woonh. voorz. van
dubb. gl. Garage, living met
luxe aanbouwk. 1e verd. 3
slaapk, badk. met 2e toilet,
vaste trap naar zolder met
4e slaapk. Vr.pr.
’170.000,- k.k. Vrienden-
kringstr. 21. 04490-17902.
HUIS te koop gevr. te Nieu-
wenhagen/Landgraaf tot
’140.000,-. 045-320415,
na 18.00 uur.
OIRSBEEK, de Leu 18 te
koop woning, twee onder
een kap, met gar., "Goor- en
achtertuin (op het zuiden),
lnd.: entree met toilet, eet/
woonk. 37 m2, half open
keuken met inb.app. 1e
Verd.: 3 slpks., badk. met
douche, ligbad, 2e toilet en
vaste wast. 2e Verd.: vaste
trap naar zolder te gebr. als
4e slpk. Gas-cv, uitst. isola-
tie, hardhouten koz., veel
extra's, parketvloeren. Bwj.
1988. Vr.pr. ’ 168.000,- k.k.
Inl. tel. 04492-5309.
SCHAESBERG, Op 't Veldje
33. Perf. onderh. halfvrijst.
hoekp. (1975) met grote ga-
rage, mooie aangelegde
tuin, 4 slpks., badk. ligb. 2e
toilet, woonk. 36 m 2met
parketvl., keuken tegelvl.
Pand moet binnen gezien
worden, ’138.000,- k.k.
Tel. 04490-42250 Jos
Storms o.g. Geleen.
Bungalow Kollenberg te
SITTARD. Indeling: woon-
kamer, tuinkamer, eetkeu-
ken, hal, 3 slaapkamers,
douche, toilet, provisiekel-
der en inpandige garage.
Perceelopp. ca. 1.350 m2.
Prijs ’ 340.000,-. Br.o.nr.
B-4208, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ÜBACH O. WORMS, Slo-
terstraat 82, goed onder-
houden eengezinswoning
met c.v., grote tuin, 2 slpks.
’82.500,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
VOERENDAAL, Op de Beek
la, knus geheel gereno-
veerd boerenhuisje met gro-
te garage, gereed voor di-
rekte bewoning, ’89.000,-
-k.k. 045-728671.
GEVRAAGD. Huis met
grond. Tot ’90.000,- op-
knappen geen bezwaar. Fi-
nanciën aanweizg. Tel.
04492-2601.
HEERLEN, in prima staat
verkerend, moderne woning
met subsidiemogelijkheid
van ’ 18.000,-1 lnd.: woonk.
keuk., badk. met ligb. 2e toi-
let en v.w. 3 slpks., garage.
Op loopafstand van centrum
en station. Aanv. i.o.
Vraagpr. ’135.000,- k.k.
Tel. 04490-35840. (Make-
laarskantoor L. Janssen
8.V.) zat. van 11.00 tot
14.00 uur.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kvijt. Piccolo's doen vaak
wohderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur

Bedrijfspand
gelegen langs drukke verkeersweg, vlakbij autoweg

Maastricht/Eindhoven, pim. 3 km. van Airport Maastricht
Pr. Mauritslaan 84 B, Beek. Pand bestaat uit 300 m2straw-
room ofkantooruimte en tuin, grote woonruimte op 1e en

2e etage het geheel is luxe ingericht en in uitstekende staat
Het pand is voor vele doeleinden geschikt.

Voor meer informatie tel. 043-632250 Dhr. Jennissen.

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.
BEDRIJFSRUIMTE, plusm
200m2, plus kantoren. Tel.
045-715477-740112.

Te h. winkel/woof*
(thans bew. door spon
skiservice). Gesch. v. *toorruimte, of evt. om
wonen. Schelsberg
HEERLEN (bij rotol»
Aanv. 1 juni '90.
045-226852 _^

Wat VERKOPEN? A*
teer via: 045-719966.

m*

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,Tel. 04490-48191.

■■^^■WP^^^^FflPHILiiLuuulitfUiJliHi
I Mispelboom
I Halfvrijst. woonh. met blij-I vend vrij uitzicht, c.v.-gas,■ garage + carport. Ind.■ 0.a.: gesloten keuken metI eiken aanbouwkeuken,I woonkamer (7.50 x 3.75),I -71 «Ink harik mpt linhari

I fta'ffitt. Vraa9PrJiS
I ;

bwmpm«b*m |H^lulliLaaMilall II _I£SSrI,uln- Jnd oa" "ier
I woonkamer met parket,

IfSl°hf Ntt hüic hfrH'■ douche Hele huis hard-
I en J.°T 6w 9edI dübb, oöe^anin?„ aaQ"■ prijs ’ 88.000,- k.k.
-■ Langeberg
I Ü,f'9r!mSWeg ,I yo"" C'HaSI tntnLbTrWn«"■ gelijkheid vc^Vage.I lnÖ': gX>t>y; ;\T| ken;<tW;' tollf'\ leln^^vlPH m^flïI <f* *>. vel d

PQ
m
ne'3e ŝlPk■ Koopprijs ’ 89.000,- k.k.

■ Brunssum-Centrum■ Passage■ Luxe appartement,. 8e■ woonlaag met eieV\ v.■en lift. Ind. O£JTj& nal,
I woonk. rny Q^T keukenI (40 npö^-oipks., grote■ bPiV^Ci bad en douche,
I bM,..ig. Koopprijs nu

I MerkelbekerstraatI Geheel onderkelderdI vrijst.woonhuis met cv.-
I gas en gr. inpandige gara-■ ge. Bouwjaar tjüjÜiTV.■ 0.a.: woonk.x:CfV*:j x■ 3.50), ke-^VJ .et kunst-■ stof Jj.vVT' le verd.: 4
I fiM VVK-, bet. badk. met
■ ligbad, v.w. en 2e toilet,■ vliering. Kooprijs■ ’ 225.000,-k.k.■
II Dr. Schaepmanstraat■ Halfvrijst. woonh. met■ c.v.-gas, garage, dubb.■ berging, tuin, woonk., ge-I sloten keuken, 3 slaapk.,■ douche, kelder + zolder,
I Prijs ’ 89.000,- k.k.I Henri Hermanslaan 66■ Maisonette-woning met■ c.v.-gas, berging en tuin.I Ind. 0.a.: kelder. 1everd.:I woonk. (7.60 x 3.70), keu-■ ken, douche en toilet. 2e■ verd.: 3 slpk. Vraagprijs■ ’ 75.000,- k.k.
I Napoleonbaan NoordI Halfvrijst. hoekhuis met
I c.v.-gas, berging en gara-I ge. Ind. 0.a.: flinke kelder,■ royale hal, woonk., geslo-■ ten keuken, serre. 1e■ verd.: 3 slpks., douche,■ bergzolder. Vraagprijs
I ’ 135.000,-k.k. -I Jos Klijnenlaan no. 22■ Centraal gelegen 2-slaap-■ kamer-appartement (3e

woonlaag) met c.v. en
berging, grote living, keu-
ken, douche, toilet en ber-
ging Koopprijs ’ 79.000,-

k„ ' -
«roe"slraal . A
Appartement met berging

f" llft-lnd- oa/- r°yale,fntree met tollet. keuken,

ligbad. Koopprijs
| ’ 135.000,-k.k.
I Wilderbeek

Zeer royale 5-slaapka'

-ÜS
lnd. 0.a.: woonkamer
(g 20 x 3.9u), finke keu-
ken + bijkeuken. 1everd.;
3 grote

J
slpk

_
badk. met

bad en 2e toilet. 2e verd.:
2 royale slpk., zolder
vraagprijs ’155.000,-
k.k..
Henri Hermanslaan 336
Gr°o>. 3-slaapkamerap-
parlement met keldert»'£. en ba|kon lnd.
o.a : woonk. (8.50 x 3.70),
keuken met nieuw keu-
kenb|ok, 3 slaapk., dou-
che. Alle slaapk. voorzien
van kunstst0

M
t kozijnen

met dub. beglazing
Koopprijs ’ 65.000,- k.k.

■F7|TrnfinïïnTïpnfflÏÏ!^
Bllf4fjfPWflÉlI HUiJLkiUXhllI litilMJlJlfflII ■jfJCtifftjLjfl

■"■■■■■■■"■■■■^
Geleenstraat
Sfeervol halfvrijst. heren'
huis met c.v.-gas, serre,
garage + berging, lnd-
0.a.: 2 flinke kelders,
mooie halpartij, grote
woon-eetkeuken, woonK;
ensuite + serre. 1e verd-
3 royale slpk., badk. m-
bad, v.w. en 2e toilet, vas'
te trap naar grote zolder-I Prijs ’ 255.000,-k.k.
Gouv. Houbenlaan
Zeer fraai halfvrijs'
woonh. met c.v.-g^s, °P
rage en mooie tuin. lnd-
0.a.: 2 grote kelders,
woonk. met parket, inge■-
keuken. 1e verd.:
slaapk., badk., vaste trap
naar hobbykamer en
bergzolder Spouwmuun
sol. en ged. dubb. gi*»-
Koopprijs ’ 165.000,-K>

I liljjjll47l ■
Valeriusstraat I
Geh. verbouwd en gere I
noveerd halfvrijst. woonr- ■
met garage, c.v.-gas e ■
tuin. Ind. 0.a.: woonk. me I
open keuken 46 "*>"/",■
Parket, eiken aanb.keu||
ken, grote hobbykelder, ■
slpk., zolder. Max. is°£,|tic- Nieuwe kozijnen m» ■
dubb. beglazing. Dak-
spouwmuurisolatie. ■
Koopprijs ’ 129.000,-k^J

■' '*' *M~r'<"#'"*wim.
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j HEERLEN I
" Modern winkelpand op aoede lokatie

te koop c.g. te huur in net centrum.
Kelder met magazijnen - begane grond en 3

vediepingen. Tevens boyenwoning. Het
winkelpand heeft horeca-bestemming.

Nadere inlichtingen:

.NVM Onroerend Goed Makelaardij i—a»"l\ M LEEnAEtt b, m
I Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
E Telefoon: 045-717237

tm*A



De door de geldverstrekker opgegevenrente
speelt een belangrijke rol bij de bepalingvan
dekostprijs van een hypotheek. De werkelij-
ke prijs wordt echter ook bepaald door de af-
sluitkosten, dewijze van aflossen, de premies
van de verzekeringen, de uitkeringsrechten
en de fiscale behandeling.

Zaterdag 7 april 1990 4 43

# Eenvoudige werkzaamheden van
het onderhoud kunnen door de

woonconsument zelf worden verricht,
maar laat de meer ingewikkelde

onderhoudswerkzaamheden door de
vakman opknappen.

Calamiteiten kunnen vliegensvlug verholpen worden

Beeks bedrijf uitkomst
radeloze huiseigenaren

Ta

star! esc^enk uit de hemel voor huiseigenaren die het beu zijn
Als 6n ari<^ a^ te moeten lopen om een reparateur te vinden.
2ich Z° heeft het service- en organisatiebureau Servicas
ftiaaktn>ft luid trompetgeschal gepresenteerd. Het bedrijf
de w

ndi§ gebruik van het gegeven datrampen in en rond
euds°nfng Zich biJ voorkeur biJ nacht en ontij, tijdens week-
christ°i i°P feestdaêen voltrekken. „Zie op dergelijke on-
Proie t

uren maar eens hulp °.p te trommelen", zo geeft
het 7

anager J' Groen van Servicas de contouren aan vanzoveelste gat in de markt dat thans gevuld lijkt

dat
Vn=aS,?eeft de keiharde garantie

Saat om
6
f 6

calamiteit -of het nu
ken 0? afgewaaide of lekkende da-
kann+t lroomstoringen, lekkages of
■ter dl miten ~ uiterlijk vier uur la-
De mQlri,Parateur °P de stoep staat,
reikh kamer van het bedrijf- be-mèfaar via het Servicas 06-num-
"»and Liaar°m 24 uur per da§ be-uo-t zelfs op zon- en feestdagen. ,

gen, bedrijven, scholen en lokale
overheden kunnen bij Servicas een
zogeheten 'calamiteiten-abonne-
ment' afsluiten. „Maar ook huur-
ders", benadrukt project-manager
Groen, „want dienstverlening is in
de huurcontracten van tegenwoor-
dig vaak ver te zoeken. Dat gemis
willen wij met de calamiteitenservi-
ce compenseren."

lerePr!?ri
n gscoördinator screent al-

■tiik il ? 6 meldinS. want de prak-leert dat de opbeller vaak zélf
'Wn? ,slmPele handeling het man-
ie pi! nkan verhelpen. In alle ande-hulmT! enWordt de Juiste vorm van'toeEca?lng °P touw Sezet- °aar-Slot^ S

tery\cas een contract afge-
Ver o ül6} tal van reparatiebedrij-
Vamm b

ß
ed°ngen dat de opdrachten

"<&i,B" ek een voorkeursbehan-deling krijgen.

Alle meldingen worden opgeslagen
in de computer. Op die manier on-
staat van elke abonnee een 'sto-
ringshistorie', waarin allerhande
technische gegevens zijn verwerkt.
Bij elke volgende storing kan de re-
parateur daar zijn voordeel mee
doen. Een abonnement kost gemid-
deld negentig gulden per jaar. Voor
particulieren liggen de uurtarieven
van de reparateurs vast. Voorrijkos-
ten worden niet in rekening ge-
bracht.

A ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week vanW maandag 26 maart

T t/m zondag 1 april 1990
hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m3 18 m3 507 m 3

900 m3 20 m 3 571 m3

1000 m3 22 m3 633 m3

1100 m3 24 m3 698 m3

1200 m3 27 m3 766 m3

1300 m3 29 m3 826 m3

1400 m3 31 m3 888 m3

1500 m3 33 m3 952 m3

1600 m3 35 m3 1017 m3

1700 m3 38 m3 1080 m3

1800 m3 40 m3 1142 m3

1900 m3 42 m3 . 1208 m3

2000 m3 44 m3 1273 m3

2200 m3 49 m3 1397 m3

2400 m3 53 m3 1522 m3

2600 m3 58 m3 1648 m3

2800 m3 62 m3 1779 m3

3000 m3 66 m3 1906 m3

3500 m3 78 m3 2222 m3

4000 m3 89 m3 2539 m3

4500 m3 ' 100 m3 2856 m3

5000 m3 . 111 m3 3171 m3

5500 m3 122 m3 3490m 3

6000 m3 133 m3 3811 m3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Het werkgebied van Servicas valt
vooralsnog samen met de provincie
Limburg. Maar het is niet uitgeslo-
ten dat het bedrijf in de nabije toe-komst uitzwermt over geheel Ne-
derland. " Een lekkend dak 'd la minute', in het weekend en zelfs bij nacht en ontij repareren, is een on-

derdeel van het totale pakket dienstverlening door Servicas.

Probleemloos in en uit bad

Abonnement
meldn38 is Van °"gine het centraalbelnl?»Unt voor storingen op de ka-strelt n in de Westelijke Mijn-
SiclV aar van lieverlede nestelde
fnee °°k binnen dit bedrijf het feno-
voïi r\.branchevervaging. Teneinde
Uitst i

g ProfiJt te trekken van de
»ner h geoutilleerde meldka-
bii r heeft Servicas een hulpdienst: J lampen opgezet.

■ eigenaren, woningverenigin-

Geulhal brengt
interieurbeurs

Bij mensen die ouder worden
en gehandicapten gaan som-
mige handelingen en bewegin-
gen niet meer zo vlot. Ze zijn
bang om te vallen als de lede-
maten wat strammer worden.
Dat levert nog wel eens pro-
blemen op bij de verzorging
van eigen lijf en leden.

totnaf vandaa ë. zaterdag,
WorH? met tweede paasdag
,ordt in de Geulhal een«urs op het gebied van wo-'ngmrichting gehouden
1990,1- de Ütel 'Interieur

TslL^f11 zijn woon-, eet- entapkamers in allerlei stij-van antiek tot modern.

de Z °t andere zaken, die met
de " lchtlng en aankleding vanwoning te maken hebben zijn
Hen Vlnden zoals vloeren, gordij-
Wa'H2onwering, deuren en kast-
2on«itn' waterbedden en zelfsunnebanken.

en eurs is op zaterdag, zondag
tien ?aasmandag geopend van
vari

tot zes uur, op andere dagen
vOor

V tot t*en uur en speciaal
oD senioren en gehandicapten
tien § 9 april van twee tot
2es Uur-De entreeprijs bedraagt
en §^lden, maar voor seniorengehandicapten de helft.

" Schematische voorstelling van de werking van de Bath-O-Matic

water,

Probleemloos
Met de Bath-O-Matic, een lichtge-
wicht kussen dat met water kan
worden gevuld, kunnen senioren en
gehandicapten probleemloos in en
uit het bad stappen. Het kussen
wordt op de kraan aangesloten en
vóór het baden gevuld met warm

Vooral bij het dagelijkse badritueel.
Douchen verloopt voor de meeste
ouderen probleemloos. Een bad ne-
men daarentegen wel. De hoge rand
van de badkuip is in dat geval de
'boosdoener.

Dit water wordt daarna voor het ba-
den gebruikt, dus geen verspilling.
Het kussen komt als een ballon om-
hoog en klemt zich tussen de bad-
wanden. Het is daardoor bijzonder
stabiel.

Een handig boek voor
milieubewust tuinieren

Vanzelf omlaag
Zodra het de hoogte van de badrand
heeft bereikt, kan men er op gaan
zitten en de benen voorzichtig bin-
nenboord halen. Vervolgens wordt
de uitlaat geopend, het kussenwater
loopt in het bad en het leeglopende
kussen zakt langzaam in. De bader
gaat vanzelf mee omlaag. Je kunt
dan languit in het bad liggen. Het
lege kussen geeft toch nog voldoen-
de zitsteun.

niettemin. Het zit boordevol zeer
overzichtelijk gerangschikte in-
formatie,' het meeste wordt ver-
gezeld door duidelijke foto's en
tekeningen.

MEEmmmmmm
Hypotheekrente 3 april 1990
De verzekeraars verlaagden hun hypotheekrentetarieven met 0,5%.
Daarmee wordt hun laatste verhoging met 0,3%, die op zijn minst
voorbarig genoemd mocht wórden, ruimschoots ongedaan gemaakt.De overige hypotheekverstrekkers zouden hun tarieven eveneens al
met minstens 0,2% kunnen verlagen maar maken daar kennelijk nogniet veel haast mee.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van, , gedur. in pet. constantNaam bank 35,1% 50%

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85ABN spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,90 6,15 4,02ABN ann. hyp. variabel 1,50 9,20 6,38 4,89ABN ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71ABP ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87

" ABP ann. hyp. 10 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86AEGON 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 3,83AMRO ' spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81Bouwf.Limb.Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03 3^92Bouwf.Limb.Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,50 9,70 6,03 3^92Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4^89Bouwf. Limb. Gem. ann. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. i J.0 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85CDK-bank ann. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82CDK-bank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 3 81Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 9,60 5,95 3,86Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,64 3,62Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73Centrale Volksbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60Centrale Volksbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 6,27 482Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 376Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 6,32 4J5Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,25 9,60 6,32 4,15NMB ann. hyp. 1 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89NMB ann. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00Pancratiusbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3 73Pancratiusbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3*79Pancratiusbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4 87Pancratiusbank anrj, hyp. ideaal 1,00 9,20 6,35 4^87Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,85 3,78Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 3,90Postbank ann. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 ' 4,82Postbank ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3^83RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,83RABO (adviesrente) ann. hyp. var/l jr 1,00 8,90 6,11 469RABO (adviesrente) ann. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4^97Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3/73Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79Spaarbank Limburg , ann. hyp. 1 jaar 1,00 8,80 6,07 466Spaarbank Limburg ann. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 487Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,69 365Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,25 9,40 5,79 3 73Zwolsche 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/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.Bij andere hypotheekbedragenwijkt de nwr bij e.en aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

uden we nog geen boek over
uiieubewust tuinieren? Wel de-ler,l Ze zijn er biJ bosjes, zelfs,

van J?elangri.)k euvel van veel
een boeken is, dat er nogal
v "s, adviezen in staan die onuit-
tuw ar zijn- De gemiddelde'nier die gegrepen is door de
aan HUgolf wil best zonder vergif
b

n de slag, wil best proberen te
Wicht>Pen Wat 'natuurlijk even-
die ils' ook in een tuin; maar
van er vooral geen puinhoop
Sen= *?aken> waar de buren
mil,' u Van sPreken. En veel
bPat» ewuste tuinen zien er eenDeetje puinig uit.

Wil men uit het bad dan wordt de
kraan geopend zodat het kussen
zich weer met water kan vullen en u
tegelijkertijd langzaam omhoog
wordt geduwd. Hiervoor kan koud
water worden gebruikt, want het
kussen heeft een geïsoleerde boven-
laag en dat voorkomt dat u een kou-
de po-po krijgt. Bij het Bath-O-Ma-
tic kussen is ook een speciale
rugleuning leverbaar.

Alle tekeningen en foto's zijn ge-
maakt voor deze uitgave, en dat
is heel mooi; veel illustraties
voor tuinboeken— de goede niet
te na gesproken— worden bij el-
kaar gescharreld uit bestaande
archieven, het verschil zie jehier.

maar bij het verbranden van
hout komen natuurlijk wel veel
zeer milieuonvriendelijke stof-
fen vrij.

En ook dit boek lijdt aan het
euvel dat het uit het Engels ver-
taald is en daardoor lang niet al-
les in ons klimaat te kweken valt
dat in Engeland prima gedijt.

In de tekst hebben bewerkers
Hanneke van Dijk, Lourens Eel-
kema, Trudi Schraa en Paul Krij-
nen dat nog wel weten op te van-
gen, in de opsommingen van te
kweken groente en fruit staan di-
verse gewassen diehet in ons kli-
maat niet doen. Dat staat er ook
welbij, maar waarom dieplanten
dan toch opgenomen?

Antwoord: omdat er aan kleu-
renlitho's uit het oorspronkelijke
boek niks te veranderen valt.

santé brun

dre,?u-boek dat direct een goedein-

'Miii "iaakthee heel origineel
Schrf ewust tuinieren', is ge-chreyen door Geoff Hamilton
lanrik ?egeven biJ de Zuid-Hol-
inCf uitgeversmaatschappij
lieu u et kost helaas zes mi-onbewuste tientjes, maar

Allerlei zaken worden nu eens
duidelijk en uitvoerbaar be-
schreven, zoals de bouw van een
composthoop en de bestrijding

lets anders: houtas wordt aanbe-
volen voor de composthoop;

van ongedierte. Er kleven uiter-
aard ook schoonheidsfoutjes
aan; niet alleen is het niet geheel
risicovrij om beendermeel of
hoornmeel te gebruiken (Hamil-
ton wijst overigens zelf op dat ri-
sico) het is ook een beetje onzin-
nig: wie groenteplanten in het
voorjaar een groeistoot wil geven
mag gerust, uiteraard met mate,
een beetje stikstofhoudende
kunstmest geven; dat werkt ten-
minste direct en echt, en dat valt
van met name beendermeel nog
maar af te wachten.

De adviesprijs voor het kussen zon-
der speciale rugsteun bedraagt in-
clusief BTW ’ 1299,-, de rugsteun
kost ’ 414,75 eveneens inclusief
BTW. Gedetaillerde informatie ver-
strekt: Linido in Pijnacker, @
01736-5440.

De Vereniging Eigen Huis, verstrekker vannet overzicht van de hypotheekrentes, ziet
zich genoodzaakt de berekeningvan de in die
overzichten vermelde werkelijke rente teherzien. Aangezien het resultaat afhankelijk
's van een aantal persoonlijke factoren (leef-
ujd, inkomen en fiscale status), heeft de ver-eniging gekozen voor een nieuw overzicht.

Nieuw overzicht
rentetarieven

voor hypotheken

Bij de berekeningen is de Vereniging uitge-
gaan van een hypotheekbedrag van

’ 150.000,- en een rentevaste periode van vijf
jaar (of zo dicht mogelijk daarbij). Doordat
bij de berekening rekening moet worden ge-
houden met de belastingteruggave en het
sterftecijfer is de NWR onder meer afhanke-
lijk van de hoogte van het inkomen en de
leeftijdvan de hypotheeknemer. De NWR die
bij een bepaalde hypotheek hoort is dus per-
soonsgebonden.

Een betrouwbare lastenvergelijking van de
diverse hypotheekprodukten is volgens
Eigen Huis alleen mogelijk met behulp van
de 'netto werkelijkerente' (NWR).
Vanaf vandaag dus het nieuwe overzicht hy-
potheekrente, rechtsonder, op deze pagina.

De hypotheekmarkt is de laatste tijd behoor-
"JK in beweging. Niet alleen wat betreft denuctuaties van de rentestand voor deze le-ningen. Steeds meer wordt de gangbare an-nuiteitenhypotheek vervangen door de zoge-naamde 'verbeterde levenhypotheek'. Dezevorm van hypothecaire lening combineert devoordelen van de annuïteiten- en de traditio-nele levenhypotheek.
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HEERLEN: "Uitstekend gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
lnd.: hal, L-vormige woonk., woon-eetkeuken, ruime garage, 3 flinke slaapk.,
badk., zolder m. mogelijkh. voor 4e slaapk. Bwjr. 1974. Gei. aan leuk plein. Prijs

’ 128.000- k.k. Aanv. in overleg.
HEERLEN: "Vooroorlogse degelijkheidgecombineerd met hedendaagse luxe!" ■
Herenhuis op loopafstand van centrum, md.: 2 kelders, hal, sfeervolle woonk.
(35 m 2) m. open haard en parketvl., keuken voorz. v. alle moderne app., berging,
4 flinke slaapk. en mansardekamer, badk. m. ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, ach-
tertuin op zonkant. Het geheel verkeert in perfekte staat. Vraagpr. ’ 165.000-
-k.k. Aanv. in overleg.
HEERLEN/ERK: "Representatief, vrijstaand lanjj^gi op unieke lokatie!"
lnd.: hal, L-vormige woonk. (45 m 2) "^^/^WI \ on- eetkeuken, m. app. in-
pandige gar. m. vliering, tjf km^mf^ * 3 "-. douche,v.w. en 2e toilet,
aparte douche m. v,«f C »%lV.^^.a..opp. 1007 m 2. Bwjr. 1975. Geen be-
bouwing achter. Prij y§ .«,- K.k. Aanv. direkt.

i^M:r:'ivrttTrm4f4iM ■I 1 111 I I ililLUfli^MHl
LANDGRAAF: "Sfeervolle woning in prima staat!"
lnd.: grote kelder, entree, woonk. m. aansluitend grote woon-eetkeuken, ber-
ging, 3 slaapk., badk. m. douche en dubbele vaste wastafel. Diepe achtertuin.
Vraagpr. ’ 89.000,- k.k. Aanv. direkt.
HOENSBROEK: "Aan leuk pleintje gelegen halfvrijstaand woonhuis!"
lnd.: hal, woonk. m. open keuken (8.30x3.57/5.62), berging, 3 slaapk., badk. m.
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. via vaste trap. Geïsoleerd, bwjr. 1980. Ach-
tertuin m. vijverpartij op zonkant. Vraagpr. ’ 136.500,-k.k. Aanv. in overleg.-— ■ , ■ _ , ,_ „ I

nnt^lT:i:f:i^'[ïï'^jl'ïTirtïff;i!iTiiT]:^CT ■
NIEUWBOUW:
HOENSBROEK
Uitstekend gel. ruime, prima afgewerkte herenhuizen met garage. Ind. ruime
woonk., keuken, 3 slaapk. (m. mogelijkh. voor 4e op zolder) een luxe badk. m.
ligb. en aparte douche. Optimale warmte- en geluidsisolatie, o.a. ankerloze
spouwmuren. Koopprijzen va. ’ 167.250,- v.o.n. Eenmalige belastingvrije rijks-
bijdrage ’ 6.500,-. Uitvoerige dokumentatie beschikbaar.

!Z7\ i
I NEDU MAKELAARDIJ
■ beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur: 043-645352
Telefoonnr. maandag t/m vrijdag: 045-710909

» ■■ mm M■■■■■■■■■■ M■■ ■■ iMBB ■■ ■■ Wml ■■■■■■ Mi ■■■■■■■■Hl ■£

Te huur: BEDRIJFSRUIMTE
TE LANDGRAAF

—^^^——
Inlichtingen:

RHC FM maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Edisonstraat 9, Landgraaf, tel. 045-316222.

■■weruriramen + deuren |
" advies in onze M mk

showroom r ~ '
Tel. 045-224581 ,'A -:' _V ) aj

Langbroich: ■T^\ * f**'^mQuellstrasse 40 ' V^Jffeif
Gangelt (Selfkant) V
Tel. 09-4924546016 I I^^mAl

kKFUNCS
;

i&r?'* ■ 4m m\| mf■" ' "

NEDERLANDSE STICHTING
VOOR LEPRABESTRIJDING

Wibautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

lel. 020-938973.

I

Ü Achter deze moderne
gevels gaat een zee van

ruimte schuil.
Slechts 3 gegadigden kunnen Het comfort van dit type is de ruimte:
nnn van Hp7P kan* nrnfitPrpn De llvin9 heeft een °PPervlakte van ca.nog van aeze Kans profiteren 37 m2md open keuken 0p de 1e
en een forse tegemoetkoming verdieping 3 slaapkamers resp. ca.
in de verhuis- of inrichtings- 14m2 ca. 10,5 m^ en ca. 6,5 m^ en
kosten op de koop toe krijgen. fe

n
toïkamer met m°9eli'kheid voor

Aan de Verdistraat, nabij het winkel- Prijs’ 145.064,-- v.o.n. excl. max.
centrum 'Op de Kamp' in Landgraaf ’ 44.000,- rijksbijdrage. Netto
zijn nog 3 stadswoningen met garage maandlast ca.’ 560,-.

4MSmffi&^ *"* ~-£" mm. **m*> ËX - %3B» *?3B

» * '^»W- 4kL "■ /. ~^?*%''''rr£?i 'd%Wl!zéffl*4m^4^t\^Mm\m\mT4mmïïfy^ 'i

P^M Gaarne vrijblijvend volledige
fTirilfTltl I HUN informatie over de stadswoningenVI IrNXIKII |"*Wl' in Landgraaf. Op de Kamp

I Naam: ».
=:= = MAKELAARDIJ B.v. | Adres: "-^="-^="-=" I Postcode/Plaats: ,

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* I Telefoon: h
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00tot 21.00 uur lln ongefrankeerde gesloten envelop zenden aanStienstra I
Zaterdag van 900 tot 1800 uur I Makelaardij BV Antwoordnummer 40. S4OO VB Heerlen I

Mo357^F'vT»TïïT!TÏIy Bm3sï7^m7T»T3ïTstïÏy Bï?3cïr'M7T»TTT!i' ffHïZ EjTTfIï^TïTIÏY JïT3c¥riYiii'i*is I'l'jVm [ïTyITÏTI 7l»UïT*i1avm
mmmM mfft/m4^^

Beterwonenbegint 'o ♦
A \^-—^ mi _^ - - , aÉ . -^ Kelder. L-vorm. woon-/eetk. ca.

-^^^^ S^\+'0 /\4A i^lF W^l» 34 m - Mogelijkh. voor openW ■ 1 B ■ I I f » I 1 _ haard. Gesl. eetkeuken met app.I ft ft II II .^% I Af~U Wasruimte. Douche 2 royaleI %_, 1 V V 1 1%. v J II 1 R M 1. Ji. slaapk. Badk. met o.a. ligbad en
*-" >k--> Mm^y W" VA.^/A. AK/VA -» 2e toilet. StudeerVwerkk Berg-

tt — ruimte. Zolder. Roll. rondom,
n,. a. t- CA. —-—"""" „ tn T, en Wetn \W Prijs’ 152.000,-k.k. 4767Stienstra heeft een zeer t^uÓek n. Rar voor 2 aut°s e

trdaie m.. . . . . » ï ttOENSBR"fc
t >nPandR,

a
g
nte entree.^°foo^m^^ W KERKRADE Huitgebreid huizenaanbod in \ *a* s?^ ■ r, ullandftermwVnjst, w

7
00

tn;° \ ViantoorgeQ- . Glote eei^ 0 d,ep.3ruu» 2slaapK- m huis met kelder. Woonk. Zitk.
plfcp nriiclcflflCCP in hppl 1 openhaardP^'i.ototew^ emogeUjW-vo° B Keuken. 2 slaapk. Badk. metligb.eiKe pnjSKiaSSe in ned I ontvangsten*" apnaar zolder m M Vaste trap naar zolder, met m0ge-
'7..1,4 T :»^U..«« ¥«. ««.» 1 meüiëba, Q^ ■ hjkh. voor 3e slaapk. Tuin ca. 12/.uid-Limburg. In deze aan- \ ca «33. s a m diep Pand m^et opgeknapt
«.i..««. 1 » , \ M '01. Tm worden.
bieding is slechts een beperkt \ a pnjs/69.000,- k .k. 4738 j
aantal opnnpmd Vindt 11 hp* l Ifchk *"">-, 2 K kerkrade haamai genoema. vmai u nei 1 | m Grootouderwoonhuismetca-l5
Unie imn nur Imino nio^ nf iaal/4 1 ll' :o^^^mmmM WSö^Hk L W m. tuin. Kelder. Part. div. ruimtesnuis van uw Reuze niet ot zoekt \ «'"'«-«^"B^^ i Uk kW W tot-151m2- ie verd. 5 siaapk. 2e

j «otr 1» M *1^ mÊÊ B verd- 4 slaaPk- Zolder. Pand isu in een andere regio? Vraag \ 'Jft^^^ il 1 ZezieenSchak nieuw dak--uite
e
r"

l dan ons Huizenmagazine aan of \ Jg Ijl i 1 SS^om-?F'"
maak uw wensen aan ons kenbaar. Il 1 ■ kerkrade ~~h

nE*MLxvLjUi 1* j.x BWSHPB^wßw®^^ t ■ 1 f j- l

entree ca 77 m 2 (te gebruiken als opslag-/kantoor- of hobby- 1 45\5 H Pnjs’ 149.000,-k.k. 4730
ruimte). Woonk. en keuken ca. 48 m 2.2 slaapk. Badk. le verd. 3 \ H urDVDAnr uslaapk. De woning is geh. voorz. van roll. \ ~.,«*« mmmmm^- AHKIIKAUt M

1 <-r)9000,"K-K_^^^^-%% k^^^^^^ Vrijst. woonhuis met grote tuin
1 Prijs ’ m\mm*m^^^^ en mogelijkh. voor bouw van 1 of

! lijs \_^^^^^^m»M kelders. Ruime living 32

"■
9^^ m" Dichte keuken met install. 3

slaapk. Luxe badk. met ligbad,
, BOCHOLTZ H Ruime bergzolder. Bwjr. 1974. Ged. overdraagbare hypotheek d°uch.e > toilet en dubb. v.w. Het

Ij n? 2.'KeS' l-Tm'.T Slaapk. m _
ui? irDf pm Ü KERKRADE H

Badk. met ligb. Apart toilet. * lilillfiiiilWlii m ~>i mv- n ~„c . „mm»V Ru". luxe afgewerkt woonhuis
Bwjr. 1972. 1 Noord Nabij Brunssummer- x 800 meter
Prijs/115.000-k.k. 4764 „ he.de. Halfvrijst. woonhuis met . Kantoorruimte. Oprit. Aparte
pD~^goi,M H *. 11 I If ln Ag°cd T'ltin ■ gar. Binnenplaats. Living 37 m 2.BRUNSSUM H JM W Woonk Aparte eetk. met install. |eer iuxe

,
apartewoonkeuken met

*N%:\li*Éê Goed onderhouden zeer royaal 3 slaapk. Badk. Z.older. Oed. install en app. o.a. vaatwasser en
Prijs ’ 410.000,-k.k.

W
4744 Prijs/136.000,- k.k. 4489 SadCeSÊ:öSandis

met eiken install. en app. Woonk. IS I opcrhiVt "r vplp HnpipinHpn
HEERLEN H in vide 42 m 2 met openhaard en 1 « HEERLEN H geschiktvoor vele doeleinden.
Heksenberg. Royaal winkelwoonhuis met gar. en achterom plav.vl. 4 royale slaapk. en par- Centrum-zuid. Halfvrijst. woon- J|
bereikbaar voor leveranciers. Winkelruimte ca. 60 m 2.Kantoor- ketvl. Luxe badk. met o.a. ligbad Prijs/ 165.000,- k.k. 4653 huis met inpand. gar. en tuin. .. i^ïruimte. Magazijn. Toilet. Kelder, leverd. Ruime woonk. Keuken. en 2e toilet. Vaste trap naar ruime " Kelders. Ruime hal. L-vorm. ff * |||| i
Badk. met ligbad. Groot dakterras. 2e verd. 3 slaapk. CV- zolderverd. Prima isol. Dit huis HEERLEN H living met parketvl. Eetkeuken ME ||j|
ruimte. moet u beslist van binnen zien. \ Nabij centrum. Modern woon- met luxe install. mcl. alle app. 3 3Ë

Prijs/219.000,-k.k. 4709 huis voor klein huishouden. slaapk. met v.w. Bet. badk. Hl - ~ï£iÈ

tuin. Opp. ca. 1.015 m 2.Kelder. Prijs/92.500,-k.k. 4641 Schaesbergerveld. Royaal woon- Prijs/269.000,-k.k. 4720MPHI| Woon-/eetk. mL-vorm. ca. 40 m 2 HEERLEN H huis met kelder, tuin en gar. Grote .
met open haard. Gesl. keuken «rhaeshereerveld Halfvr woon- woonL AParte keuken- Berg'ng- KLIMMEN HlUB w->«&». 'Él me' app. Overdekt terras. 3 „„Sei ot z^m ccl Badk' met douche- 3 slaapk' Ransdaal. Op goede stand gel., PSj . slaapk. Badk. met ligb. Bergzol- "u jn

b h^Aparte eetkeXn met Grote zolder alw' m°g-heid voor woonhuis met gar., overdekt ter-
HSI der. Dubb. begl. Deels roll. " . ',i «/„„„i. ■> <.\*~n\, r„, 4e slaapk. 2e badk. met ligbad, 3e ras en tuin. Doorzonwoonk. met

m\mWÊm ■Bi I Prijs/239.000-k.k. 4768 I^7^ toiletenv.w. open haard en parketvl. Open3li£ 2~ Bl Pr^'AlW) kk 4816 Prijs’ 102.000,-k.k. 4826 keuken met ontbijtbar. (Tot. opp.
*'-"KSM EYGELSHOVEN H J ; '" 40 m 2). Gar. met aparte waskeu-

Uitst. onderhouden woonhuis HEERLEN H HOENSBROEK H ken. 3 slaapk. Badk. met douche.

""^f7*«^^"" met grote tuin. Woonk. ca. 34 m 2. Heksenberg. Woonhuis met turn, Manarade Halfvrijst woonh. Vliezotrap naar ruime bergzol-
Pnjs/159.000,-k.k. 4610 Ged. open keuken met aanrecht- berging zolder en kelder. Ruime met gar. Prov kelder. Woonk. der.

Mnrirn/iTMHAnirM ïi comb- 3 slaaPk'Badk' m,et dou" hal Dichte eetkeuken compl. met met openhaard en open keuken
NIEUWENHAGEN H che. Ruime zolder 40 m 2. Ged. aDD Waskeuken Ruime woonk ca. 30 m 2 3 slaapk. Luxueuze
Vrijst. landhuis op zeer goede loc. Gar. Hobbyr. Kelder. Sauna roll. Opt. isol.Evt. mog.heid voor Badk met ligbad en 2e toilet 4 badk. met hgb. en douche Vaste P^ntmmet douche. Royale living58 m 2met niveauverschil. Openhaard. overdraagbare rijkssubs. slaapk Od 2e verd 3e toilet trap naar zolder met 4e kinder- *.. ,
Ged. open keuken met prima install. mcl. app. 4 slaapk. Luxe Prijs/134.000-k.k. 4808 Priis ’ 105 000 -kk 4371 slaapk. Rondom hardh. koz. met <^badk. met ligbad en douche. 2 zolders. Goede afwerking. ' dubb. begl. pi 4 aJ
Pnjs/349.000-k.k. 4787 EYGELSHOVEN H HEERLEN H Prijs/115.000,-k.k. 4766 ■■ f^J
VTFim;rMUArpiM 5 Woonhuis met kelder en tuin. Molenberg. Gezellige hoekwon. HOFNSRROFK H WÊÊS^NIEUWENHAGEN H Royale liv.ng met n.v.versch.l en met /30 m. dfepe tuin en ÏJa?S woonh met Ear LOp goede lokane gel. vnjst. landhuis met inpand. gar. geschikt aparte eetk. tot. opp. ca. 50 f kdder; Woonk ca. 2^ m 2 Gesl. "^.X^i ZLfe\\t'n *voor 2 auto s. Turn met optimale pnvacy Sout.: Waskeuken. Aparte keuken met e.ken install. 3 keuken met eenv. comb. Serre. 3 «TmColavS SmS Prijs’ 169.500,-k.k. 4723Compl u.tgeruste sauna. Hobbyruimte met openhaard, plavvl. grote slaapk. 2 badk. beiden met slaa k. Eenv. badk. Vaste trap den 24 mdeo 3 IlaaJComn" — ' ■en bar 52 m 2.Part.: Woonk. met openhaard 54 m 2.Woonkeuken douche en toilet. Bijna geh. won. „aar zolder alwaar 4e slaapk. & ZJe

traD SnlimS NIEUWENHAGEN Hmet compLmstall. 3 royale slaapk. Badk. met douche:en hgbad. met dubb. begl. en roll. Woning is deels voorz. van kunst- toßv?si??SSte£ Dorpstraat. Royaal halfvrijst.Pand .s gebouwd met Ultst. mat. en optimaal geïsol.Bwjr. 1980. stofkol, dubb. glas en roll. en JS Sl woonhuis met glr., carport enS/^S-kk 4623 m Prijs/112.500,-k.k. 4712 en dakisol ged."& tuin. Opp. ca. 7§o m 2.2Wt-r.jsZ44U.uuu, k.k. « -. begl. Mogelijkh. vóór overdracht Woonk met open keuken 42 m 2.
SCHAESBERG H -; Bfc)** * " "? j n . ■ a van rijkssubsidie is aanwezig. Serre 20 m. 3 royale slaapk. Luxe
av.tiAE.aDCRU n WWmBËM Zuid. Rustig en centraal gel. goed p"■ f JMr nftn . . 41f, badk. met hgbad, douche, v.w.,
Uniek gel., raa. landhuis met 1500 m2turn en pracht.gu.tz^cht. J g onderhoudt comllrt^ele Pnjs/ '45000' k"k' 4771 bidet en 2etoilet. Vliezotrap naarKelderruimte met 4ke ders, waaronder aparte wijnkelder, hob- M bung. met kleine, zonnige tuin en iarfFK H ruime zolder "bvruimte 16 m-. Woonk. met install. Aparte werkk. Living ruim ■■ losse gar. Woonk. ca. 33 m 2met Prijs’ 165.000,-k.k. 471475 m-, metopenhaard. 6 slaapk. Badk. met ligb., douche dubbele WÊÊ U mogelijkh voor openhaard Half- «a^^ "' 'oW'^a^n^"lel:, ,7,7 '^ Wk open keuken met compl. install. 'mpm^l OIRSBEEK HPrijs’ 445.000-k.k. 4717 ■4m^Wljm\ ¥* en app.'Slaapk. ca. 10 m2.Ruime ■ fc Schitterend gerenoveerd en ver-
crHAFSßrpr 5 ' badk-metdouche. Berging. Pand ê bouwd boerenwoonhuis, voorm.
aLnAWDLRu n is optim. geïsol., 2e slaapk. mog. vakwerkhuis. Gar Woonk metOp uitstekende stand gel landhuis met parkachtig aangelegde Prijs ’ 159.000,-k.k. 4746 Event. subs. overdraagb. . gewelfd plafond haardaansl en
turn. Totop^. ca 1630 m 2met panoramisch uitzicht. Living op Prijs’ 119.500,-k.k. 4596 f open keuken ca. 46 m 2. Waskeu-
nivo ca. 40 m^, met parket en groot balkon. Keuken met install. 3 EYS H ■P%> * ken. Binnenhof. 2 slaapk. Moge-slaapk. Royale badk. met douche en dubb. v.w. Inpand. gar. 2 Uitst. onderhouden woonhuis HEERLEN H llfiiÉll 'm lijkh voor 3e en 4e slaank Luxu-kelders. Pand is zeercer^algel. .^-..^^^^..._ met gar. en carport. Bergkast. Nabij centrum. Op goede stand euze'badk. met lichtgrijs sani-

'M. M-'''éJkk 'l^^^m MWAkimWini luxe eiken install. Groot overdekt keuken met plav.vl. 3 slaapk. Bet. Goed onderh. geh. verbouwd SCHAESBERG ~H
'J-fmmÉ: W %w\WÊ^ll^^^f', terras. Tuin met optimale bezon- badk. met douche en 2e toilet. 2e voormalig boerenwoonhuis met uitst. onderhouden halfvr. woon-
'^^mSÊ^ÊÊmmW^'' " liLfl nmg' 3 slaaPk- Badk' met ''gbad- verd. grote zolder met 4e slaapk. zeer diepe tuin. Opp. ca. 540 m 2. huis met ruime tuin en gar.

\ \ 1ÏJ^tll^iffB Wnm Part- geh. voorz. v. parketvl. 3

V'lrvl^L. UfI ged. metroll. en dubb. begl'.Over-y J| LI^J I Uil pn?y'i'^S;- nk'k: 4sio
Prijs/465.000,-k.k. 4741 — — SCHAESBERG H
SIMPELVELD H ■-■— Z^^ Rustig gel, geschakeld woonhuis
Huls Op uitst. lokatie vnjst. bungalow met inpand. gar. Woonk. =: !^ = MAKELAARDIJ B.V. KtakpZXK^
32 m.2,Keuken 12 m 2. 4 slaapLßadk^et ligbad; cv,, was- en - J

.provisiekelder, tot. ca. 29 m 2.Nieuw dak. Ged. nieuw koz. met
___

,^__ mmmmr ———«-..__.^_____ Dand gar 3 slaapk Badk metdubb.begl. Panoramisch uitzicht naar België en Duitsland. Opp. ■—■■■■ liohaH Rnval»» iniHoi-
ca. 1000 m 2.Bwjr. 1972. |" — ■L» ■ — — — — ———— — ———■■■■ — — p£n62 500- kk 4719

xU,„tl, ji.„Ut,u„,ij,hßQN Ummm I
Gaarne vrijblijvend volledige informatie over:

Voor inlichtingen: | o Bestaande woning nr
H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. 3- Maandagt/m vrijdag

Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen. I
Naam f S°2PieKr.9

Zaterdag van 9.00
Straat: . . tot 18.00 uur.

Wycker Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. || Postcode/plaats: \}Jy
I In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

Stienstra Makelaardij BV. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen. r4mV\
■ O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 185 uitgave april 1990. ö-D
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gckée,ViMi Hub UtAktief!
"W 'I ' . . "■■■

h.^üJS,SUM: Goed onderhouden, aantrekkelijk halfvrijst. woon-slpiTJih9^s"cv' 9rote 9arageen diepe achtertuin. Ind. 0.a.: provi-
barik h' L"vormi9e woonk., eetkeuken, bijkeuken, 4 slaapk.,w>«., bergzolder. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 152.000,-

L.__—**SmWk\';/* I HEERLEN: Nabij centrum gele-

wÊkWkm\mmm\'"'ihmmMmm^^MP Q3s en orote achtprtuin inH

I■■
<géË£ï HEERLEN-Centrum (hoek

9»É f*» *„ 120 m 2), voorzien van cv., lift.11[ f 3'*!' & » Vanuit de woonk. een prachtig
■HhÜK*' fcA-y» ~3 'i4m. vergezicht op het schouwburg-

' ' Mm^ met balkon' aparte keuken,

Se"erin^b'jgelegen parkeerpl. mogeHjk'S' '~
f uMa.„,„.

p- , ________^_^_____^__

m^mmfmmmmfA~ fpP^fflß
Mv i/A'WbmJ^T'■' 'mmmm. 'mmtWÊmvkmW^^'"' S^pVJBrW. ,'

W §11 tf , '«'Jy* 4tl JUf l "■■"■ 1 H

HEPoi _'1"<iHI""l^^^^^^^^^Bi Mum
aoph 'S,É woonnuis met c.v.-gas, grote garage en,
ondn?a"9ele9de tuin metveel privacy. Ged. geïsoleerd; goedi ". lnd- °a.: provisie- en wijnkelder, royale hal, ruime
keiik ■ e woonk- (ca- 50 m 2) met open haard, keuken met

uKeninst., bijkeuken, ruime tv-kamer - werkruimte (ca. 40
VnLme,.zi,kuil en open haard, serre. 3 slaapk., twee badk.U^aagprgs ’ 379.000-k.k.

" "

gen. Nog slechts enkele van de

gÊk\mWkWÊÊm'met c.v.-gas, berging (mogelijkHfl uit te bouwentotgarage) entuinruimte
! Ind. 0.a.: L-vormiqe woonkamer'ShiEi^HïB Ls£ keuken, drie slaapkamers bad-Mlü mWmS kamer en zolder De premie-WkmXQmWmm MM A-re9elin9 1988 is op deze wo-

malnolasrca'fgf1"9- Ne,,°
maandlast ca. ’ 636.-.

HEERU=!^-^r^^^^^^^^^
Drivaru n=r= 9ele9en vnjst. bungalow met ruime tuin met
ras vl' 9ara9een cv lnd. 0.a.: woonk. met schuifpui naar ter-
toilet ~ " - "noderne inrichting, 3 slaapk., badk. met 2eI Vj°eo 9elsol Qoed onderh. Vraagprijs ’ 218.000- k.k.— — 'HEERi eu

"erain d onderh- tussenwoonhuis met c.v.-gas, garage
gelvl ïen,tuin'Goed9e'soleei'd'lnd'oa:bet hal'woonkmette-
che ho

6", metaanb-keuken en app., 3 slaapk., badk. met dou-»■ bergzolder. Aanv. direct. Vraagprijs ’ 109.000-k.k.
HOEiaiCD"voonhP K: Zeer 9°ed onderhouden vrijstaand Oostenrijksruime met royale tuin' 9arage en cv. Ind. 0.a.: provisiekelder
badk woonk" dichte keuken, kantoorstudeerk. 1e verd.: 3 slaapk'
ruimto h douche' vaste wastafel en 2e toilet. Beschoten zolder-
en c * Dereikbaar via luik. Prima isolatie rondom. Nieuwe garagev--gas. Aanv.: n.o.t.k. Vraagprijs ’ 159.500- k.k.I' — . .

en N?BROEK: Vrijstaand woonhuis met c.v.-gas, 2 garagesaan9deeT (t°,ale Pe"*SoPPer<l ca. 2750m2. Gelegln
baar ? bUo=onrand en een landeli'ke omgeving. Goed bereik-
schik,

, 1?82 9eheel 9e,en- en verb- Uitsl °"d^h. Ook ge-
ziin „alskantoor- of praktijkruimte met wonen. Muren en dak
open ha» h 9ed'dubb be9- lnd' oa-: r°yala baL woonk. met
"er 1e ve

d
H 9f? 'n9eri?h,e?e'ieuken' kan,oorr' Provisiekei-gesrhtiH "3.slaapk-luxebadk'metoa:li9bad en douche,

Vraann "<
to"e,mimte 2e verd': 2 kamers, zolderruimte.vraagpriJS ’ 335.000,-k.k

*:

JMfflKaSatS KERKRADE-Chèvremont:
WLj £al,"jf %%££

' woonk., keuken, o slaapk.,

I -j^^

JéÉÉI MÉte^,
~,,»-im«r'»''»sh

„, IMUFM „,„",''.,„.KLIMMEN-RANSDAAL: Ruime semi-bungalow met c.v.-gas
en k'eine tuin met terras. Rustig gelegen, op loopafstand van
N.S.-station. Muren en dak geïsol., ged. dubb. begl. lnd. 0.a.:
ruime woon-eetk. (ca. 55 m 2) met parketvl. en open haard, 4

NIEUWENHAGEN-Hoefveld: Geschakeld woonhuis met c.v.-gas,
garage en tuin (op 't zuiden gelegen). Uitst. onderh. Ind. 0.a.:
woonk., eetkeuken, keukeninstall. met app., 3slaapk., luxe badk.,

metc.v.-gas, ruime garage en mooie tuin (totaal ca. 627 m 2).

verdieping: zolder, bereikb. via vaste trap, 4e slaapk., berg-
zolder. Vraagprijs ’ 208.000- k.k.■'ss» ÜBACH OVER WORMS-Ab-

dissenbosch: Rustig gelegen

* halfvrijst. woonhuis met c.v.-gas,
K garage, berging en tuin. Ind. o.a.

provisiekelder, woonk. met par-
ketvl. keuken met een complete

■HM keukeninstall. met app., drie
I slaapk., badk., zolderk Vraag-

.
,ÜB*CH OVER WORMS: Zöer goed onderhouden tussenwoning
(achterom bereikbaar) met o.a provisiekelder, verwarmde hobby-

' royale L-vorm'ge woonk., grote aparte keuken met moder-
ne aanbouwkeuken, bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapk., badk. Trap
naar Eeschoten en beplankte zolder. Het pand is voorzien van pri-
ma isolatie' rondom rolluiken. C.v.-gas Koopprijs ’ 105.000- k.k.
Huurgarage ler overname.

ÜBACH OVERWORMS:I
Mfc^L Geschakeld landhuistype

VOERENDAAL: Aan de buiten-
iiffllffff *»

rand gelegen goed onderh. half-
ssSmWfSl vriist woonhuis met c.v.-gas,

garage, carport en zonnige tuin.
lnd. 0.a.: hal, woonk. (ca. 45 m 2)l^^i—f* tMÈBm met parketvl., eetkeuk., 3

Wtmmm. mW,È\ slaapk, compl. badk. Een pand
H|^Rifl dat u beslist van binnen moet

■ ■g^"—"■' zien. Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs

’ 179.000- k.k.
Taxaties,»

makelaardij 0.g.,
hypotheek-adviescentrale fß^l^k.Maandag tot en met vrijdag ■van 900 ,ot 19-00 uur Iook 's zaterdags ■geopend van B

9.00 tot 17.00 uur 1155mWM
„„,„,_„ 00 IRfl I

6371 H^o«SS«I!MI■" I63?1
637'nAn^ndaraaf I NVM I B^637° ADLand9raaf 1^B^* ■ > B^lMi^^Bßl^lß^^k.

Ml/"!/£>£> M^L/J»%wlK U-.ICIICIC Itiakdaaralj DV*PWPBF^Pï^fl
| I ' L HCt»7t/"VJ

I^l IS BPI lil- m^m\% lEt" ' PiMlfi I llff ffjflll ■ fIIBIfr^BIMÏÊBÉiEIM^^.JTO

*»eerlen, Corisberg. Sfeervolle en comfortabele indeling:1 h» Z-vormige living mcl. gescheiden keuken ca.herenhuizen met een moderne ■ m " BIJkxeuken met aansluiting voor was-
i^Chitectuur automaat. Via de bijkeuken is de inpandigeWet bunoal«",«„-i, r-~ - u garage bereikbaar. De le verdieping telt 3
bUnBS«Wpar^ Cons r̂f met , . slaapkamers resp. ca. 15 m', 10 m'ln 7m*
Eehr Sen m<>aerne villa s wordt uit- evenals een luxe betegelde badkamer met ligbad
Ho* i

met 6 vrijstaande herenhuizen. en dubbele vaste wastafel. Via de overloop is~^ï Plan sluit vrijwel aan op de villawijk eep extra tolletr"imte bereikbaar.

CauSeek * I*"" '°n8Wj de Pri*en vanaf/ 237440'~«* «/245.440,--cn" v.o.n.

!■ CTICkICTDA B^Ai Gaarne vrijblijvend volledige| Ij 3 1 lenj I KA i BUN Kaas» n
"**ELAARDIJ BV. | *%£ *|

Kruissi
"""~~""_—"~

"""^" Postcode/Plaats: ~■Maandaa
at,/56, 64J IBW Heerlen Telefoon 045-712255- I Telefoon:

L 'a,erdac,va "Qv^da9 9?opendvan 9.00 tot 21.00 uur. I In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra Ivsa^"*w',ot '8 00 uur. Makelaardij BY. Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen.

De rente daalt!
van gerenommeerde bank
Nu 8,8% 2 jaarvast,
met de mogelijkheid om bij verdere rentedaling,
op elk moment kosteloos om te zetten naar 5,
7 of 12 jaarvast.
Gemeentegarantie in Heerlen via ons mogelijk
Bel rechtstreeks, ook gedurende het weekend,
onze hypotheekadviseur, de heer J. Wetsels,
tel. 045-440731.

Hl STIENSTRA
.^P^ HYPOTHEKEN/VERZEKERINGEN BV

iflciquincilHEERLEN, JONGMANSWEG 30

Appartement in uitstekende staat van onderhoud op
de 2e verd. met cv. lnd.: hal m toilet, 2 bergkasten
c.v.-kast, woonk., keuken, 2 slpks. en badkamer m
douche en v.w. Berqinq in souterrain. Géén lift.
Prijs: ’. 78.000,- k.k.
HEERLEN, RENNEMIG, KORAALERF 63

Woonhuis met cv., berging en tuin. lnd.: hal,
woonk. en keuken. I e verd.: 3 slpks., badkamer m
doucheen v.w. 2e Verd.: via vaste trap met ruimte
voor l of 2 slpks. De woning is voorz. van dak- en
spouwmuurisolatie en deels dubb. beglaz. Subsidie-
overname moqelijk. Aanv. in overleq.
Prijs: ’. 95.000,- k.k.

I HEERLEN, ERFSTRAAT 39

I Woonhuis met c.v. en luin. lnd.: hal met toilet,I woonkamer van 33 m 2, keuken, berging. 1 e Verd.:I 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, v.w. c.v.-I ruimte en bergkast.I Prijs: ’. 90.000,- k.k.
I HEERLEN, RENNEMIGSTRAAT 19 A

I m\,

I Vrijst. woonhuis met cv., garage en tuin. lnd.:I 3 kelders, hal, woonkamer, keuken, bijkeuken enI berging. 1 e Verd.: 3 slpks., badk. en dakterras.I 2e Verd.: grote zolder via vaste trap.
I Bwjr. 1956/57. Aanvaarding spoedig.I Prijs:/. 149.000,- k.k.
I HOENSBROEK, KOUVEN DERSTRAAT 42 A

■ Wm\mm\
mm\WT%'Sdskmm\ \—\

I JJMJfflfi *Wm -TaM ■

I Centrum. Op 1 e verd. gelegen maisonnette metI eigen kelderberging. Ina.: te verd. hal, woonk.,
I keuken en bijkeuken. 2e Verd.: 4 slpks. en douche.I Garage-overname tegen meerprijs mogelijk.

H Aanv. direkt.I Prijs: ’. 75.000,- k.k.

■ciquinci|
Makelaardij 0.G., Taxaties f^mt**Wm\\Hypotheek-adviescentrumH Ruys de Beerenbroucklaan 28

B Heerlen feilflóók zaterdags: 10.00-13.00 uur WV

\ 045-715566 S

mm JL I'HI.'HL*~JIIL''rjllL"jl TmT betrouwbare bouwpartner met AW JB W^■np meer dan 15.000.000 m! vloer ,^B_J__^_^^. 11 Tm^^*^ in Nederland,België enUfeiiJLivnl Dü"ilond VAHEJA *
pMßÉHlnnn^^V ja"en

|11§||ï; ui Voortdurende research, eerste SpilÉii
llll: I dagelijkse konlrole staan garant

T^^"^&J voor eenoptimale produktie jij:
volgens de strengste normen. &' V^»

||L \ *J Vaheja vloerele- jP Grondig advies.
yf menten zijn uniek. J«,IHIDankzij de eksklusieve smalle Persoonlijk advies door onze

k t velgkant krijgt uw plafond een technisch-kommerciële dienst en l|ÉS|l|B§k \ ' \ ff|k strakker afgewerkt uitzicht. dealers. "Hebt U een vraag?

Vaheja vloerlemenren kunnen met Door een optimale planning is de |||ï
eenvoudig materieel en zonder levertijd zeerkorf.
speciale voorzieningen in hel

H I AM I B?H I O
iw oude beek Henri Meertens&Zn bv JAN OPREIJ Ifl

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

ÉÉ|||| tel; 04490-73555 | tel: 045-241446 [ tel: 04490-45009 i tel: 04458-1541 I^W

BERG EN TERBLIJT
Drie perfect gelegen landhuizen

■\ aA . , .£' V..V , 7.^,77 'Tj|;

oortreffelijk gelegen in - r ' 'J| >§ Jg '^ -^#ï j^^r^r^É^S
het Zuidlimburgse landschap en , <, ! ~^*i>* , "C"jrs .
prima bereikbaar via uitstekende

'«««*** *$£ Ps4p£\W£ÊÊ.
verbindingswegen, worden in "-f"^^ v,,^^^^*5*

Berg en Terblijt 3 fraaie, energie- -^ms»-" _jjCL .a. *^ '*^0m&zuinige landhuizen gebouwd. De ''fM?** .-'tJIISBIF?55\^iB \ / IPI*
vooraanstaande ligging in een s "" - .JfH^j 'fIHW
reeds bebouwde omgeving met Jj
blijvend vrij uitzicht aan de voor- SKJ2 |j IgjljE
zijde op boomgaarden en het , 'f^ÖEp *** * '
Maasdal, accentueert de unieke : k . ■*&&&■* m W®lÊ^i ■^-r'WwmlÊÊvestigingsplaats. Een uitstekende f§oïrP' ~~ \W* J*^~^^basis voor een plezierig en riant '"' "$&&->. a^ -r* "* 3^ :
woongenot. m^f^imm^iimli^m^ÊÊ^^. ->f^~'- : ■ ■■■-■■■■■

hardhouten trap naar deverdie- o.m. betegeling van diverse vloe-
De drie met garage/berging ping, overloop, ren en wanden; hardhouten

geschakelde woningen hebben 3 slaapkamers waarvan één ruime binnendeur- en buitenkozijnen en
uitstraling en bieden royaal de L-vormige, apart tweede toilet, buitendeuren. Dankzij de uitste-
ruimte. De woningen hebben o.m. badkamer met ligbad en vaste kende isolatie en het centraal
een L-vormige woonkamer met wastafel, vaste trap naar de zolder luchtverwarmingssysteem met
eethoek en dubbele tuindeuren en met dakraam. warmteterugwinning zijn de
mogelijkheid voor open haard, woningen bijzonder energiezuinig,
open keuken met directe toegang De woningenworden af-
naar de berging/bijkeuken, open gewerkt met kwaliteitsmateriaal: Koopprijs vanaf / 254.950,-v.o.n.

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht haarlen
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 - tel 043- 218941

Te huur in een attractiefplan in de gemeente Heerien

Kwaliteitswoningen voor een
zeer aantrekkelijke prijs".

Het plan Zeswegen is een K $«
aantrekkelijk woonplan op I 4'^-*^loopafstand van het centrum V J^^
van Heerlen. Niet dat lopen \noodzakelijk is, want het 1| . ——"~""" \ÊmmS&^^
openbaar vervoer is er prima \jlilB I«mm \^^
geregeld. De diverse voet- en fietspaden maken het echter uiterst plezierig om naar
het hart van de Oostelijke Mijnstreek te gaan. Het openbare groen en het
geaccidenteerde terrein zorgen daar wel voor!
In dit woonplan heeft hetAbp een U ziet hetzelf: ongekend veel mogelijkheden
appartementencomplex en eenruime wijk met voor woonkomfort op maat. Voor iedereen
eengezinswoningengerealiseerd. In beide die een huurwoning op Peperkte afstand van
gevallenzeer aantrekkelijke het centrum zoekt is er wel iets van zijn of haar
woonmogelijkhedenvooreen welzéér gading te vinden...
interessante huurprijs.

De eengezinswoningen /~/\ Valkenburgerweg 25A
De komfortabele eengezinswoningenmet tuin MCni I £41 1 BM Heerlen.
zijn er in liefst 7 verschillende typen: ruime I>H:UU Telefoon 045-710909.
woonkamer, gesloten of open keuken. --18---------- f
3 slaapkamers, een badkamer met vaste ■ |
wastafel, ligbad en tweede toilet, een zolder D<m^met de c.v.-installatie en een berging. Een van DOM
de typen heeft een inpandige garage, een Stuurt u mij vrijblijvend informatie over de | %
ander heeft een carport voor de woning. kwaliteitswoningen in Heerlen-Zeswegen.
Alle woningen zijn luxe en kompleet afgewerkt Mi jn interesse gaat uit naar de
en goed geïsoleerd. Deengezinswoningen □ appartementen ■ c
Huurprijzenvanaf ’504,25 tot ’635,- per
maand (exclusief servicekosten). i Naam .
De appartementen Jpi
Speciaal geschikt voor de kleinere ! Postcode , _ fè\
huishoudenszijn dekomfortabele 3-kamer- | PT
woningen: een grotewoonkamer met Woonplaats .
kamerbreed balkon en open keuken. Telefoon _
2 slaapkamers, een badkamer met vaste „. \°-
wastafel en ligbad en een berging. I Stuu

H
r deze £on" een 9esloten envelop I §

Ook hier geldtweer dat de woningen van | zonder Postzegel naar: >\ I £
prima kwaliteit zijn en er gebruik is gemaakt j NEDU, Antwoordnummer 48, m Jjü
van optimale isolatievoorzieningen. . 6400 WC Heerlen m

Huurprijzenvanaf ’488,50 tot ’499, - per
maand (exclusief servicekosten). L""""«m««««-yr~~~~

/': ''■" ■:■

Limburgs
-OTGDaraiM^AH-
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j

/ m' (^ Hoensbroek \smï■■■■■■■■■BMH Vraa9P"is
I Een tussenwoning in

MJiawm&Mr—mi hartje Hoensbroek met

| Indeling: begane
j grond hal/entree, toi-

imJtm\ let, ruime woonkamer.
I ■jpVP2oïa23 '<

berginQ. keuken, eif
1e verdieping: 4 slaap-

'§fk*t^^jimmk^mmAmmmm\ I kamers, badkamer metmmmWßSk ligbad, 2e toilet, vaste
wastafel en wasmachineaansluiting. 2e verdieping berg-
zolder, c.v.-ruimte.
Algemeen: direct te aanvaarden.

Hoensbroek
»- Mjr.t:, .J^i Vraagprijs

ÉP y Een halfvrijstaand
Bfcajaa» woonhuis met voor- en

B_m achtertuin, carport enE^A [■ak gelegen in
H een goede uitvalshoekI van Hoensbroek.

Indeling: souterrain:
provisiekelder en kruipruimte. Begane grond: royale en-
tree/hal, betegeld toilet, keuken, woonkamer. 1e verdie-
ping: 3 slaapkamers, badkamer metdouche, vaste wasta-

p:i: fel 2e verdieping: dmv. een vliezotrap bereikbare berg- " 11|p|: zolder.
Algemeen het huis verkeert in een goede staat, pannen
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, gas-c v Een
huis met ambities.

Hoensbroek
-■/ , Koopprijs

|| Halfvrijstaand woon-
■a*T iN hu's met °Pr''' ':)er9'n9

~m>f «n|H|Hjl en tuin.
I Indeling: begane■ grond: entree;hal, be-

IItegeld toilet, woonka-
i| mer met open keuken

en een aanbouwunit, bergkast, ruime tuin meteen buiten-
berging. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste wastafel, wasmachineaansluiting en een 2e toi-
let. 2everdieping: d.m.v.een vaste trap bereikbare zolder,
welk ingericht is als studeer-, slaap- en/of hobbyruimte.

§ ■^■^^^^^^^■» g;ng.
7: Indeling: souterrain: provisiekelder. Begane grond: en-

tree/hal, betegeld toilet, aanbouwkeuken, woonkamer, ter-
ras, dubbele berging. 1e verdieping 3 slaapkamers, bad-jilpTJ: kamer met douche, vaste wastafel en wasmachineaan-

I sluiting 2e verdieping d.m.v. een vliezotrap bereikbare
bergzolder.
Algemeen: gas-c.v.. Een huis wat gezien moet worden
Bouwjaar 1948. Gedeeltelijk geïsoleerd. Een huis wat be-
slist van binnen gezien moet worden.

■ '■;'■" .Hoensbroek
1 4 JÉ * Vraagprijs

’ 235.000- k.k.

frlffi ' "^■B ÉËi en commercieel
woon-/winl<elpand,

fe^^ welk uitermate ge-■ schikt is voor diverse
■HMÉniH 3 branches, goede be-■ reikbaarheid. Vloerop-

pervl. voor verkoop-
magazijnruimte 220 m 2.Ondertioudstoestand is uitste-

I Indeling: begane grond: winkel/magazijnruimte/garages,
kantoor, toilet. 1e verdieping: overloop, woonkamer, grote
keuken, betegeld terras, magazijnruimte. 2e verdieping: 2
slaapkamers en een badkamer.
Algemeen: uitstekende staat van onderhoud, commer-
cieel een goede lokatie.

Nuth
5 Vraagprijs

'ii**ÊgM I ’ 175.000- k.k.
I Een in uitstekende:..1 staat verkerend hall-

Ü§'—"Wlmm vnistaand woonhuis op
ft een keurige en rustige

■Affl B lokatie, met oprit, gara-
I ge tuin en alarminstal-

latie Perceelsopper-
vlakte: 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,

i gas-c.v.. Uitstekende buurt.

"""^Ny ÉÜ BPSr""'!'""""l '-*1""" en woonhuis met

« ?$z m?*m provisiekelder. Beganem^mm grond: entree/gang.
woonkamer (26 m 2), toilet met fontein en keuken 1e ver-
dieping: 4 slaapkamers, badkamer met douche en vaste
wastafel. 2e verdieping: d.m.v. een vaste trap bereikbare
zolder welk ingericht kan worden als een slaapkamer.
Algemeen: gas-c.v, bouwjaar 1948.

Een winkelruimte in "Hartje Hoensbroek". Winkeloppervl.
45 m 2. Magazijnoppervl. 40 m 2. Geschikt voor diverse
branches. Goede ligging voor commerciële zakenmensen.
Huurprijs ’ 1200,-.

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoen3broek

045-223434 |*j
MAKEL»UfiJ

A óók 's zaterdags: 10-12.30 uur j. H'""' I II II : I 111

KLIMMEN-RANSDAAL
Nog slechts één halfvrijstaand landhuis met
garage. Deze woning, met een opvallende
architectuur, heeft o.a. een woonkamer,
keuken, bijkeuken, drie slaapkamers en

badkamer. Koopprijs ’ 189.000,- vrij op naam.

DIEF VAN UW EIGEN POHTEMONNAIE!
Dit stellen wij zonder meer als u zich niet informeert naar
de door ons aan te bieden hypotheken, want:
- onze percentages zijn de laagste (spaarhypotheek

9,1%)
- bijkomende kosten zeer concurrerend
- tijdrovend zoeken naar de juiste hypotheek(vorm)

nemen wij van u over
- alle bankken en hypotheekinstellingen onder één dak
- administratieve rompslomp nemen wij van u over
- onze adviezen zijn GRATIS

A Heerstraat Centrum 131
6171 CG Stem

Limburgse "! "—»"""
ww ," | Aan de Greune Paol 24a■■■ I HypOtheek 6127 BJ Grevenbicht■ ■ ■■§
*> , « tel.: 04498/58797

■■■mb Centrale ZL

nMjpiHBM I - Langlopende huurkontrakten
[gw||piß|P^W^ tegen top-condities
BS^^BSë^jSjHx^B I " Huuringangsdatum direkt of op
pTnfIJjWHBIIBH ieder in de toekomst gewenstIgMHl^ffl^RßW moment.py -ffiTni?i -^^rcj e' '.'rrfr T'r'yf- {Bespreekbaar zijn:
pPpSKËaËKjK I - overname personeel
K^9MVsMJjÉH I " kleine verbouwingen en uit -liyilï^ljj^ breidingen voor onze rekening
ftiHflij|wS ■■ [-vooruitbetaling van huur.

«H

Te koop
Geleen, Valderenstraat
Halfvrijst. woonh. met kelder en tuin.
Ind. hal, m.k., toilet, woonk., keuken,
bijkeuken en serre. 1e verd.: badk. met
douche, overl., bergk., 3 slpk., vliezotrap
naar zolderverd.
Het pand is voorz. van een c.v.-inst.
Vraagpr. ’ 118.000-k.k.

ASSURANTIËN
Jk\\\ Nachtegaalstraat 91, 6165 BK geleen

tel. 04490-40955

Openingstijden:
zat. 10.00-13.00 uur, ma. t/m vr.
8.30-17.30 uur. «s

1 i ""^

Nederlands opwindendste kollektie \m BBBpwwlw*^ Wê^ *m*JÊÈ
meutilen wacht op ontdekking. 1

mtim. m^WÊÊÊÊÊÊÊ&mm ïfT% "" P~^',i
Wkmmmm 'H H 'HH B^' Il ■ JU.!'»'1"

\'^fl B 5 I HS SSfl SwHHH -m^mtmmmmlmWÊ
v 1 H liii HPÜnH
\H Gfefi i■h J' 1H ||X H fSs if I H i fpf'f' {H

■5 sSf I^M^M n^^M^St miHMi HB H H| ~ ïiöTtt:777]^^»|7vip»l

I II I ■ ■ SSH"*" IB E» 52 ■ I '!r^i i^wl

E -iflK :%» -:::- ■■■ :

fi mT

Durlet - WalterKnoll - Vereinigte Werkstatten - r l^fi j' w T^Tkdie Collection -La Palma - Knoll International - / WaTJIrTnT|MW3ITHjIRHITO tjlCMflllC I
Roset - Stuttgarter Gardinen -Ve Art - Grange - «^ ' '" ~~~,

Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 uur za. 9.30-17.00 uur. S\M m^

Limburgs Dagblad
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Erof de prijs van het

onroerend goed. En dat

kelijke kanten. Want

het Bouwfonds is de

theekinstelling uit uw

eigen regio.

U bent er alsklant
-

geen nummer. Dat

merkt u bijvoorbeeld

als u met speciale

wensen komt. Of als

zich later eens onver-

wachte situaties

voordoen: dan zoeken

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 daarinvoorziet: de Aflossingsvrije Hypotheek. bij de rentevergelijkingen doorgaans als goed
eigen ideeën past. met definanciële voordelen van een leven- Om een lang verhaal kort te houden: bij het uit debus.

Neem bijvoorbeeld debekende Bouwfonds hypotheek? l^^^^^^^^^^«iOT^H^^^^nÉïi Bouwfonds Dus welke pet u ook past, het is altijd

annuiteitenhypotheek.Dat vinden veel mensen Dat kan met de |1 lill^^ kunt unu elke verstandig om eens met uw makelaar of
| Stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide informatie over deBouwfonds-Hypotheken. | I s^m\,isi HapiXtHM-h rnog steeds een aantrekkelijke oplossing. Bouwfonds I Naam: I |6f hypotheek of assurantie-adviseur te praten over de

Wilt u bij onzekere rente-ontwikkelingen SpaarVast Zpm (f| vervolg-lening voordelen van een Bouwfondshypotheek.
financiële rust, dan is er de Rente Rust Hypotheek. ! Telefoon: !'.f1H afsluiten, onge- Voor meer informatie kunt u ook even

Mijn makelaar/assurantie-adviseur is: '■««■ÈÉififi $'
Hypotheek, die tussentijdse rente- Maar ook als u | - - | | lip! acht de hoogte bellen met het Bouwfonds of de coupon

, I . Stuur decoupon in een envelopzonder postzegel naar:schommelingen sterk in bedwang houdt. tijdelijk extra | Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6ie0aa ceieen. 1 van het inkomen opsturen.0 ' ' 1 - -^>«^1
*

" % 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

jgp INTERIEUR '90 I^JFT]
ATARI MsDos en ST. COMPUTERS

Als u voor PRIJS en KWALITEIT kiest
Computermeubilair

exclusieve bureaus en stoelen

Leufkens-Dubois Heerlen
a^ Sittarderweg 58A, tel. 045-726444

ANTIEK I
* DESIGNenorme keuze

v£°tanineubelen_
H»S.!r;<* tse Vrijthofstoel

«ntieJLalons'antiekekasten,«n e;*.?IC?mmocles'1C?mmocles' antieke; "'«rijs ï^*"lontafels uit. + Su i» a?eco fauteuils, 2
leer A 'V nkenmstofen

!en be2,5,Deco vitrinekasten

; CtrritatNoordl^riSno e
hWeBls.Stein

(rt havenAgj^ag koopavond).
INTERIEURBEURS

GEULHAL VALKENBURG
Tijdens deze beurs

■■'■iffTh kunt u kennismaken
met de nieuwste
kollektie

ft ZO.NNEHEME.LS

""^ U vindt ons op
standnr. 1

I EEN WATERBED KAN ER
OOK ZO UITZIEN!

iüg Wm-'-'-'-

I": ■!.'.

Wij staan op de woonbeurs Interieur 1990 in de
Geulhal in Valkenburg van 7 t/m 16 april.

mW"K^^*J^^^M om^m*Jtom*m*~~ INTERIEUR

M M B^*ljïr3HßM]K^Jt^J^J^MtJ% waarborg

Geleen, Rijksweg Zuid 78
Eindhoven, Aalsterweg 124

Den Bosch, Vughterstraat 189

Eiken meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen
30% goedkoper dan elders
Groenseykerstraat 41A, tel. 04490-47446

Open ma. v. 13.00-18.00 uur; di./vrij.
v. 09.00-18.00 uur; zat. v. 10.00-17.00 uur

64937

AAAISON SCHOONBROOD
INTERIEUR

Exclusieve meubelen,
stoffen, lampen,

spiegels,
cadeau-artikelen

Achter het Vleeshuis 11, 6211 GR
Maastricht, tel. 043-212029

64941

-f_J s=7l *===ri' WZ-,.-—
VOORDEURLUIFELS

VANAF ’ 235,-
Div. uitvoeringen en modellen

Ook montage door ons
Vrijblijvend prijsopgave

Voordeuren, stijldeuren, ramen en kozijnen
Geurten, Hommerterweg 27, Hoensbroek,

64953 tel. 045-212531

Te huur aan Markt te Nuth
bedrijfs/winkelrulmte.

Ideaal gelegen in het centrum van Nuth. Groot 200 m2en
50 m2mag.ruimte. Brieven onder nummer HK 116
Limburgs Dagblad. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

in Heerlen.
Aan de Grasbroekerweg te Heerlen een

kantoorpand
Met magazijnruimte, werkplaats, parkeerplaats
en opslagterrein.
Totale perceelsoppervlakte, ca. 4941 m 2.

Bebouwd ca. 1050 m 2.
Prijs n.o.t.k. Aanvaarding direkt.

Voor nadere bijzonderheden en/ofbezichtiging
gelieve u kontakt op te nemen metons kantoor.

offermans makelaardij o.g,
lllii^lH' Te,efoon:043-217500 of04405-3333

■l M Kantrjoradres:Vissersmaaslc,62ll EV Maastricht ifflkWM Xa^^y p, KorrespCTxtentieadres:posiixjs^ L|J
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A^LC^étoM
\% LiA—i| I Cal l^J makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerten Wf

Te koop
BINGELRADE,Kruisstraat S
Uitst. gerenoveerde herenboerderij met cv., kelders,
loods, appartementengebouw, ondergrond, groot ter-
ras metruime tuin, en weiland.Percopp. tot: 5.796m .
Het pand biedt veel privacy. Ind. 0.a.: 2 kelders, sfeer-
volle hal, woonkamer met open haard, eetkamer,
woon-/eetkeuken, bijkeuken, kantoorruimte, 5 slaap-
kamers, 2 luxe badkrs. en zolder. Dubbele garage.
E.e.a. luxe en degelijk afgewerkt. Tevens aparte wo-
ning en 4appartementen. Aanv.: i.o. Prijs opaanvraag.

BRUNSSUM, Wagenmaker H
Rustig gelegen woonh. met cv., berging, carport en
tuin. lnd.: o.a. hal,toilet,woonkr. en keuken met plavui-
zenvloer, berging, overloop. 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., v.w. en 2e toilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het
pand is gedeeltelijk voorzien van rolluiken en dubbel
glas. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 130.000,- k.k.
DOENRADE,Kerkstraat S

' Groot, halfvrijst. herenh. " 't Kasteeltje" met cv., kel-
ders, garage, winkelruimteen royale tuin. Percopp.: ±
1.450 m 2. Ind. 0.a.: living, study, woon-/eetkeuken, 1
badkamer. 1 doucheruimte, 6 slaapkrs., zolderruimte.
Pand moet opgeknapt worden (subsidie is mogelijk).
Aanv.: direct. Kooppr.: ’ 170.000,-k.k.
GELEEN, Gansbeek S
Uitst. onderh. patio-bungalow met cv., inpand. ber-
gingen fraai aangelegde patio. Ind. 0.a.: royale L-vorm.
living met open haard, luxe eiken keuken met app., 2
slaapkrs., hobbykr. Aanv.: spoedig.
Vraagprijs: ’ 139.000,-k.k.
GELEEN,Spoorstraat S
Ouder, vrijst. woonh., degelijk gebouwd, metcv., aan-
bw., kelder en tuin. Percopp.: 342 m2. lnd.: hal, toilet,
doorzonkr., serre, keuken, 4slaapkrs., badkr. met ligb.
en v.w., zolder. Aanv.: direct.
Koopprijs: ’ 137.000,- k.k.
HEERLEN, Oude Lindestraat H
Nabij centrumuitst. gel. karakteristiek woonh. metcv.,
garage en tuin. lnd.: o.a. sout.: cv.-ruimte, berging, 2
hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet,
keuken, L-kamer, eetkr. 1e Verd.: 5 slaapkrs., badkr.,
toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is
voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte,
woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,-k.k.
HOENSBROEK, Hommerterweg H
Gunstig gel. bedrijfspand met opslagruimte en boyen-
woning. Het geheel is voor div. doeleinden geschikt,
o.a. winkel-kantoor. (momenteel zijn 9 kamers ver-
huurd. Opbrengst: ’ 3.600,- p.mnd.) Aanv.: i.o. Prijs:
n.o.t.k.
HOENSBROEK, Hoogstraat H
Goed gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en
tuin. lnd.: 0.a.: entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs.,
badkamermet ligbad, v.w.en 2etoilet. Zolder.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 127.500,-k.k.

KERKRADE, Lindenlaan H
Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. lnd.: Sout.:
kelder. Beg.gr.: showroom (± 105 m 2), kantoor, maga-
zijn. 1 e Verd.: L-vorm. woonkr., keuken, berging, toilet,
dakterras (± 32 m 2). 2eVerd.: 4 slaapkrs., badkr. met
douche, v.w. en toilet. 3e Verd.: vliering. Het geheel is
voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 235.000,-k.k.
KERKRADE, Vinkerstraat H
Rustig gel. vrijst. woonh. met grote garage (percopp.:
810 m 2). lnd.: 2 kelders. Beg. grond: woonkr. ±40 m ,
keuken, doucheruimte,bergruimten. 1eVerd.: 4 slaap-
krs., hobbyruimte. 2e Verd.: vaste trap naar2 kamers,
zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 160.000,- k.k.

LANDGRAAF, Hoogstraat H
Goed gelegen woonh. met cv., garage en grote tuin.
lnd.: 2 kelders, hal,toilet, badkr. metligb., v.w.,woonkr.
(± 38 m 2), keuken. 1eVerd.: 2 slaapkrs. Aanv. i.o.
Prijs:/100.000,-k.k.

NIEUWSTADT, Vlonderstraat S
Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. herenh. met
cv., garage en tuin. Percopp.: 443 m 2. Ind. 0.a.: L-
vomn. living (± 40 m 2) met open haard, keuken, 3
slaapkrs-, gr. hobbykr., badkr. met ligb. Zoldermet 4e
slaapkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 249.000,-k.k.

NUTH, Nierhoven H
Riant gelegen, vrijst. landh. metcv., garage, zwembad.
Perc. opp. ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs op aan-
vraag.

OIRSBEEK, Drossaertweide S
Schitt. gel. terrasbungalow metcv., inpand. garageen
het terras op het zuiden metopt. privacy. Ind. 0.a.: Z-
vormige living met open haard, mod. keuken, 4
slaapkrs., bet. badkr. met ligb., v.w., 2e toilet. Aanv.:
i.o. Vraagprijs: ’ 157.500,-k.k.

OIRSBEEK,Raadhuisstraat S
Schitterend gel., uitst. onderh. en geïsol. vrijst. landh.
met inp., dubb. garage,kelders en tuin met opt. priva-
cy. Percopp.: + 750 m 2. Ind. 0.a.: royale living met
open hrd., luxe keuken, 3slaapkrs., 2 badkrs. Het pand
is met Ie klas mat. afgewerkt. De woning moet beslist
van binnen gezien worden. Aanv.: spoedig.

■ Koopprijs ’ 385.000,-k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard
H - Inlichtingenkantoor Heerlen

Taxaties-Verzekeringen
Hypotheken-Financieringen

Openingstijden:
werkdagen 9.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-14.00uur

PUTH, Kerkweg S
Goed onderh., vrijst. woonh. met kelder, garage, ber-
ging en grote tuin. Perceelsopp. ± 1000 m 2. Ind. 0.a.:
woonkr., woon-eetkeuken,bijkeuken, badkr. met dou-
che, 3 slaapkrs. vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o.
Kooppr.:/149.000,-k.k.

PUTH, Margrietstraat S

BBHBBrCTTafl^*TTiTi^iSinr* M'I^^

Goed gel., uitst. onderh., halfvr. herenh. met cv., gara-
ge, berging en tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. living met open
haard, mod. keuken met app., 4 slaapkrs., roy. badkr.
met ligbad, douche, v.w., toilet, zolder. Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 165.000,-k.k.

SCHINNEN, Dorpsstraat S
Centraal geJ. kantoorpand, metcv., aanbouw,kelders
en parkeerplaatsen. Het onderhoud is goed. Het pand
is voor diverse doeleindengeschikt. Ind. 0.a.: receptie,
13 kantoorunits. vergaderzaal, werkplaats, keuken.
Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 375.000,-k.k. Het pand iseven-
tueel te huur.

SCHINVELD, Kern S
Op goede stand gel. vrijst. bungalow met cv., kelders,
royale garage en grote tuin. Percopp. 1.260 m\ Ind.
0.a.: L-vorm. living met open haard (ca. 52 nr), mod.
keuken, 4 slaapkrs., grote badkr. met ligbad, douche,
v.w. en toilet. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 295.000,-k.k.

SITTARD, Gr. v. Prinstererstraat S
Benedenwoning met cv., berging en tuin. Ind. 0.a.:
woonkr., keuken, badkr. met bad. v.w., 2 slaapkrs.
Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 89.000,- k.k.

SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg S
Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met
cv., study, souterrain, grotegarage geschikt voors au-
to's en royale tuin. Percopp. 1.745 m. Ind. 0.a.: L-
vorm. living (± 48 m 2), luxe keuken met app., 5
slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, toilet.
Het pand biedtvele extra's.Aanv.: i.o.
Koopprijs: ’ 525.000,-k.k.

SITTARD (Kolleberg), Russellaan S
Op uitst. locatie gel. vrijst. landh. metcv., grote inpand.
garage, div. kelders, kantoor en mooi aangel. tuin met
veel privacy. Percopp.: ± 1.800m\ Ind. 0.a.: L-vorm.
living met open haard(± 50 m 2), aparte eetkr., zeer luxe
keuken met app., 2 badkrs., 4 slaapkrs. Het pand is
zeer goed onderh. Aanv.: i.o.
Koopprijs: ’ 575.000,-k.k.
SITTARD, Vijverweg S
Schitterend op 1estand gel., vrijst. landh. met cv., ga-
rage, souterrain en royale tuin. Perc. opp. ± 1.400m .Ind. 0.a.: grote living (± 60m 2) metparketvloer, keuken,
4 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., toilet. Aanv: i.o.
Vraagprijs: ’ 460.000,- k.k. Bezichtigingen uitsluitend
na afspraak.

SITTARD, Past. Verbeekstraat8 S
Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2 kel-
ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. lnd. 0.a.:
woonkr., waranda, moderne keuken, toilet,3 slaapkrs.,
badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 145.000,-k.k.

SITTARD, Wolfrathstraat S

Goed gel., vrijst. woonh. met cv., garage en tuin.
I Percopp.: ± 300 m 2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken met: app., 4 slaapkrs., bet. badkr. met ligb., toilet, v.w.,

vastetrap naar zolder. Aanv.: spoedig.
Kooppr.:/ 189.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS H
Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
tuin. lnd.: ruime hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., parket-
vloer, ±50 m 2,3 slaapkrs., keuken met kookplaat en
afzuigkap. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 178.000,-k.k.

VOERENDAAL, Grachtstraat H
Uitstekend gel. halfvr. herenh. met cv., garageen tuin.
Percopp. ca. 300 m 2. lnd.: hal, toilet, keuken, L-vorm.
woonkr. ca. 43 m 2. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkrs.,
badkr. met ligb., douche, v.w., 2e toilet. 2eVerd.: vaste
trapnaar zolder. Aanv.: i.o. Prijs:’ 205.000,-k.k.

VOERENDAAL,Lindeweg H
Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.
b.g.: ruime hal, L-woonkr. (± 42 m 7) met inbouw-hrd.,
parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxe keu-
ken, studeerkr. 1eVerd.: 3 ruime slaapkrs., badkr. met
ligb., douche, v.w. en 2etoilet. 2e Verd.: vastetrap naar
4e slaapkr., cv.-ruimte/berg., bergzolder. Het pand is
ged. voorzien van dubbele beglazing en. rolluiken.
Aanv.: i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k.

Appartementen
BRUNSSUM,Pr. Hendriklaan H
Goed gelegen appartement met cv., berging, lnd.:
ruime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap-
krs., badkr. met ligbad. Het geheelverkeert in uitste-
kende staatvan onderhoud.Aanv.: i.o.
Prijs:/110.000,-k.k.

HEERLEN,Raadhuisstraat H
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging.
Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs.,
badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit-
stekende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o.
Prijs:/130.000,-k.k.

HEERLEN, Geleenstraat H
In centrum gel. riantappartem. met c.v. en 2 balkons,
lnd.: woonkr., mod. keuken met app., luxe badkr. met
ligb. douche en v.w., 2 toiletten, berging c.g. bijkeu-
ken. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 190.000,-k.k.

HEERLEN, Geleenstraat H
In centrum gelegen appartement met c.v. en berging,
lnd.: ruime hal,toilet, woonkr. ± 37m2 metbalkon, keu-
ken, 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 155.000,-k.k.

Nieuwbouw
HEERLEN, Oranje-Residence H
Voortreffelijk centraal in centrum gelegenfraaie appar-
tementen op de hoek Dautzenbergstraat/Oranje Nas-
saustraat. Opp. varieert van 80 tot 95 m2. Leuke inde-
ling met o.m. woon-/eetkr., open keuken, 2 slaapkrs.,
badkr. met ligb. en v.w., balkon, berging. App.zijn ook
met lift bereikbaar. Onder het complex voorziening
voor 19 P-plaatsen. Koopsom, excl. P-plaats, vanaf

’ 164.000,-v.o.n.

BRUNSSUM, Hemelder H

" 'ï^<*&Wi!&&'%&■ ~ <-■"-''■&% r t 'Mrf^éWm,
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Aan plantsoen gelegenvrijstaande woningen met toon-
aangevende architectuur en hoge mate van privacy.
Met gunstige bezonning van deachtertuin, lnd.: L-vor-
mige woonkamer, eethoek, open keuken (41,5 m 2), bij-
keuken, garage, 3 ruime slaapkamers, badkamer met
ligbad endouche, v.w.en 2etoilet. De zolder is teberei-
ken via vaste trap. Koopprijs vanaf’ 210.500,-v.o.n.
SITTARD, M. vanRossumstraat S
In hetnieuwbouwplan Kempehof is nog eén fraaie, de-
gelijke premie A-woning te koop. De tussenwoning
heeft o.m. eenwoon-/eetkr., openkeuken, 3 slaapkrs.,
badkr. met doucheen v.w..vastetrap naarzolder, ber-
ging. Goed afgewerkt, o.m. met energiebesparende
maatregelen. Koopprijs ’ 133.200,- v.o.n. Rijksbijdr.
max.’ 41.000,- tot., vlgs. pr-A-regeling.

Bouwkavels
BRUNSSUM H
Nog 2 bouwkavels tekoop voor particuliere bouw in
plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het
zuiden. Perc opp. vanaf 380 m 2.
Prijzen vanaf’ 54.600,-v.o.n. mcl. BTW.

E RUI JTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611
6411 AT heerien - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

Goed entoch betaalbaar wonen
in Geleen

Hjen leukevariatie, prachtige wonin- U heeft dekeuze uit twee woningtypen. |^^|^^^3AWj [tM
gen, een prima afwerking van woningen en i» \— I'^mmm\','lïnnT^/fTTil^^^1 '^ mmm\','IïnnT^/fTTi1^^^ I
woonomgeving. Tal van aantrekkelijke *"'"""1 'MMT~ I ue modelwonina in dit i I
aspecten spreken voor het plan Maastrich- ,-~..| 4 —5"—"" " opzaterdag 7aDril van il?'f ?ropend
terbaan. Geleen biedt u daarmee uitstekende §? heuKen De modelwoning i s ingericht hUf'woonomstandigheden voor een betaalbaar " Ï\T 7 adres Schachtstraat 10? Ta h«°P

-i

Deze royale koopwoningen in het plan f ■< p' .
__^^ \M

Maastrichterbaan hebben o.m. een separate
r. s! 5~~ SJÜSïjitlt

of inpandige berging, woonkamer, open i * <^m^ &■

l/ x / i/ji jioa K^ * I[Ty 7 I O-- rc3 WoonK3rfl6r f *^ m^ss 5S

IIS Dl II ITCDC Afd. Verkoop
\ZM nUlvl I cno nv Bouwfonds ra ja

makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerten ir» "" a*~^Jw^^
6131 al sittard-rijksweg zd 35-tei 04490-11611 Nedeiiandse Gemeenten fp^
na kantoortijd: fr
dhr. Verheggen, tel. 04490-28943 dhr-Boon-tel- 077-541945 %Z^
dhr. van Beek, tel. 04746-2319 né 18-°°uur: 04766-2396
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=§ Heerlen-Welten, De Thun 89
i Geschakelde drive-in-woning met leuke, zonnige tuin, =i goedomsloten, waardoor optimale privacy, via hobby- j|
! kamer bereikbaar. Woonkamer met metselwerk, open =! haard, plavuizenvloer, eetkeuken met installatie. Drie E
= slaapkamers en badkamer met o.a. ligbad.
i Prijs ’ 123.000,-k.k. =

s zij-inrit. Woonk. met open haard, dichte keuken. Op =
= verd.: 4 slaapkamers en badkamer met douche, v.w. j
= en 2e toilet. =
i Prijs ’ 269.000,-k.k.

| Brunssum, K. Doormanstraat 39= Halfvrijst. woonhuis m. losstaande garage en tuin. Ind. \\ o.a. souterrain: provisiekelder. Beg. gr.: woonk. s
| (5.50x3.50 m), eetkamer, keuken, overdekt terras met =
S zij- en achtertuin grenzend aan wandelgebied. Verd.: 3 |
E slaapkamers, douchecel, bergzolder, rolluiken en ged. =
= dubb. beglazing. Aanv. juni '90.
| Prijs ’ 123.000,-k.k.

"N yëf/~- Brunssum-Noord,
V# £itS~::^ Stadhouderstraat 76 =

" „LaM tl " Woonhuis mt dubbele =

= en doucheruimte. =
= Prijs ’ 139.000,- k.k.

; Kerkrade, Strijthagerweg 92
i Halfvrijstaand woonhuis met mog. voor garage. Ind. 5
£ 0.a.: woonkamer met open keuken, voorzien van mo- j
= derne install. met div. apparatuur, drie slaapkamers en \| badkamer met douche, groot betegeld terras met ber- =
I ging en diepe tuin.
= Prijs ’ 122.500-k.k.

I Makelaardij 1
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
Tel. 045-712040
Zat. van 10.00-13.00: 045-352569
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nrpTTTTTTiTiI'I CUISINES DE FRANCE 3MHttt|tl
Küchenvorteilskauf
ab Werksvertretung : |

: : l"-- y , ■— -zjaS Rustlkal u. massiv : ]
I ly*il?~i L W^lyl^V Eckkiiche mit Kamin jj10OZIZSZEOITr~^ Fronten inmassiver Eiche. ■ "

t - GBm mmPfi^mmmmaSrSlL l abnehmbarer Sockel. einzel-
t ' mtmk l'iWl llaJ>^.S= ne Füße etc, etc... mitNeff

' BBïr rljjl BsSLJTT oderConstructaGeraten

ohneKranz-
undLichtblonden

Zimmertiiren - - __
ln tranz.Eiche kompl. ab 11DU«- ■

I tormttß» *"»ScftauTehalux i».»-17.00 u~
Werksvertretung I ""*"">"*■"""f"—! . !
Adenaueraliee 6 '. !

! (Ecke Trierer Straße) Tetofon 0241/575181
■ < 5100 AACHEN donnerstags bis20.730 Uhrgeöffnet

HEERLEN-WELTEN

PROJEKTRENTE 7,9%
(spaarvast hypotheek)

Bouwbedrijf van Gerven is gestart met de bouw van ze-
ven riante erkerwoningen met garage in de aantrekke-
lijke woonwijk Weiten. Deze ruim opgezette woningen
vallen op door de fraaie erker, de ruime woonkamer,
drie slaapkamers en vaste trap naar de zolder met mo-
gelijkheid voor vierde slaapkamer. De afwerking is lu-
xueus en de geluids- en warmte-isolatie optimaal.

Prijzen v.a. ’ 194.150,-

HOUKES
PARKET
SUPERAANBIEDING!
Massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

’ 97j5Up.m2
HOUKES PARKET
Voerendaal, Hoolstr. 45

tel. 045-750305
HOUKES PARKET
Sittard, Rijksweg-Nrd 2£

Tel. 04490-25157

I LANDGRAAF
Premie A-woningen met garages

-"4'liri illip V'-#..,<r v, l»Mar . -f -—...m~m.

Kosten ’ 143.385,- v.o.n.
Rijkspremie ’ 44.000,-*
Netto maandlast ’ 610,-*
* = Afhankelijk van inkomen en hypotheekvorm
Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek
10 jaar rentevast 8,9%
voor alle projecten

Inlichtingen/verkoop:
van maandag t/m vrijde j
van 9.00-17.00 uur en
volgens afspraak.
's Zaterdags volgens- afspraak. t \3H|MSBhmI Edisonstraat 9, 6372 A* 1

m\^mm\Tmtm^^Mmm Landgraaf. 045-3162221

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittarderweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Jehuis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer^

| En de makelaar weet van
I wanten cri kranten.

M Êf^t-r^m^^k f^mfFmmm\.\ De Hypotheker is de grootste organisa-
\M I Mlm kl ■ "■^l tic van onafhankeliïke hypotheekadvi'

" B ■■■■■ seurs in Nederland. De zestig winkels

("f V I^l II Hl"1 ■"IC 111 lMaastricht doen zaken met

■ l ■ ■ \kW ■ I lIbIbI a)le banken en hypótheek-
Bpi A ■ JA m BBk instellingen. De Hypotheker rekent uit

■■i |\|&AJl^l% welke hypotheek hetallerbestebij u past

I ' "' ■■ "* " en vervolgens regelt hij de zaak perfect-

DE HYPOTHEKER.I:3r
dan weet u hetzeker:

hij bespaart u veel I I
tijd, zorgen en geld. ■
Tja, voor een hypo-

De Hypotheker Heerlen rr tUot\er
F.H. Olfen, Akerstraat 21, 045 - 715354. theek ga je naar... DeHypoW^JL ——■ —t ■ .

Prima gelegen, naar eigen wens in te delen
landhuizen in Puth-Schinnen

§%0,u.-,,... ....,,,.,.,.,.,,... -. . yv -v.. -rp ~—-~~-
WSÊc * '■'*< 'r '*"

"^ ~ ■ «s4i4mmmmmmm\\m& %\

Elke indeling is naar eigen wensen aan f, rZ~ *r' Zr®B lT°lf nr <-ï^~*~\f-i :i' * Tl" %^ -tÜ^te passen. Met keuzemogelijkheden uit «II ï~ Ja»Wïllï 5j |J j-"~|^^^^|| * - jOTÖB^wR^'
bijvoorbeeld 3of 4 slaapkamers, studeer- ÜIItjI »£jj|^ l'r^^^aT^©^ t^*| ff-
kamer, berging, bijkeuken, hobbyruimte JiLfe---'" " -IS^feöaê? -1!mf"■
en/of balkon. Die ruime keuze maakt de <*^ «,*>>%? % '^Ttffi^ -^ t,y/
aankoop van een woning bijzonder aantrek- "***- - '^5.-^."'*^"^ - ** *
keiijk. De woningen hebben verdero.m. een ■ ■ -7-7 ■—~_. -,-...

,^ . "r-j^m-^i
royaal terras achter de woning, entreehal, ''^■'■~^-^^^~~~u»r^«
woon-/eetkamer, badkamer en garage. De ren en kozijnen, tegelwerk, dak- en spouw-
zolder is te bereiken via een vaste trap. isolatie, isolatie van de begane grondvloer

en isolatieglas. Zonder meer de moeite waard om de
De woningen worden uitstekend documentatie geheel vrijblijvend op te

afgewerkt met o.m. hardhouten buitendeu- Koopprijs vanaf ’ 239.000,- v.o.n. 'vragen.

I __BRUUTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerl
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 -tel 04490 -1I°-"|

■

Limburgs
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I BELEGGINGSOBJECT I
f SPAUBEEK

Bongerd 4 t/m 16

Aan de Markt gelegen
supermarkt (400 m.2 b.v.0.)
4 appartementen met garage 1
Prijs ’ 595.000 - k.k.

I fac Makelaardij j
Akerstraat 23, 6411 GW HeerlenTel. 045-712040 =| Zat. van 10.00-13.00 uur: 045-352569
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De kansen
om uw eigen

bouwplannen
te realiseren

zijn momenteel
gunstig.

Stienstra heeft een ruime keuze inbouwterreinen, geschikt voor een-
gezinswoningen, bungalows,
villa's en landhuizen.

Direct tegenover het Burg. BoyensbosKunnen wij u een aantal bouwkavelsaanbieden. Oppervlakte tot ca. 595 m 2geschikt voor landhuisbebouwina«ijzenvanaf ’ 72.500,- v.o.n.. LIGUSTERSTRAAT
Royale bouwkavels met oppervlaktesvanaf 490 m 2, geschikt voor vrije sector-
Prijzenvanaf ’ 59.500,- v.o.n.

SCHANSERWEIDE^
percelen vanaf 600 m 2tot 2350 m2aanac rand van de villawijk Hoefveldvoortypen vrije sectorbouw."ijzenvanaf ’ 98.355,- v.o.n.

NAMIDDAGSCHEDRIESSEN

Slechts 1 riante bouwkavel geschikt voorac bouw van een vrije sector woning,oppervlakte 500 m 2."ijs/ 52.440,- v.o.n.

RANSDAAL
wS!? kavels geschikt voor vrijstaande
tot 680 ?n °f serni-bunaalows. Percelen
P^jzenvanaf /102.500,-v.o.n.

R . SINZELBEEK <?

bouwterreinen op mooie locatie<*escnikt voor vrije sectorbouw, opper-
S?«esvan 520 m 2tot 700 m 2."ijzenvanaf’ 63.466,- v.o.n.

fjjyaerige gegevens van de bouwvoor-schriften, ligging, perceels- ,
et?S,ï^n VHÊiBMMÊLimm!S±\
°ns kantoor Informeer dan naar de I
verSbc?nr risicoloze overstap I

I)gDaar naar een nieuwhuisJ^^J
P^llLl Gaarne vrijblijvendvolledigeI ID^^l^| informatie over de bouwkavels te ■

I ■ ■ S|
lNaam ... II Adres:

I Postcode/Plaats ÜJ'elefoon: qi

I MaoJl^e,r!l.nkee,de aesloten envelop zenden aan Stienstra I
L _°Kelaard'l BV Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen I

|ï|sfiËNSTRA
-C^" -=~ MAKELAARDIJ BV

Maand!^/56' 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255*Zaterrït 9 ,/m„vrlidag geopend van 9.00 tot 21.00 uur.erdagvan 9 00 tot 18.00 uur.

I BEDRIJFSPANDEN I
BRUNSSUM
* AMSTENRADE

Op gunstige ligging a/d provinciale
weg Heerlen-Sittard vrijst. villa met
paardestallen, buitenmanege, schuur
en rondom weiland.
Prijs op aanvraag.

HEERLEN
* Te huur gunstig gelegen winkelpand

in Centrum-Heerlen. Opp. 100 m 2.

Huurprijs’ 33.600,- per jaar.

* Nabij centrum moderne kantoorruim-
ten te koop. Beg. gr.: hal, receptie,
wachtruimte, 3 kantoren. 1e verd.:
6 kantoren, toiletgroepen en pantry.
Eigen parkeerterrein.

* Centrum.
Royale kantoorruimten 190 m 2in
modern gebouw op herkenbare locatie.
Parkeerfaciliteiten aanwezig.
Huurprijs ’ 160,-- per m 2per jaar. excl. B.T.W.

* Winkelruimte c.g. kantoorruimte te
huur. Tot. opp. 255 m 2. Ook in delen
te aanvaarden (124 m 2resp. 130 m 2).
Huurprijs’ 42.000,- per jaar excl.
B.T.W.

* Centrum.
Kantoorruimten ca. 77 m 2, verdeeld
over 3 etages. Zolder/archiefruimte
ca. 16m2.
Huurprijs’ 1.100,- per maand.

* Heerlerbaan.
Verkoopruimte met showroom en
kantoren. Zeer gunstig gelegen
verkoopruimte, totale opp. ca. 300 m 2
met ruime parkeerfaciliteiten op eigen
terrein. Aanvaarding in overleg.
Huurprijs’ 48.000,- excl. B.T.W.
per jaar.

HOENSBROEK
* Gunstige ligging in de Kouvender-

straat. Winkelruimte 52 m 2met
magazijn.
Huurprijs ’ 25.000,- per jaar excl.
B.T.W.

KERKRADE
* Gunstig gel. en goed onderhouden

winkel-/woonhuis. Winkelruimte met
atelier en grote etalage (tot. 150 m 2).
Ruime woning: woonk. 40 m 2, keuken,
3 slaapk., badk., dakterras.
Koopprijs ’ 170.000,- k.k.

SITTARD
* Groot kantoorpand nabij Markt te koop.

Kantoorruimtes parterre, 1e en 2e
verd.
Koopprijs op aanvraag.

Hl STIENSTRA
= = = BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

LANDGRAAF
DE NOTARISSEN J.L.TH. OOSTWEGEL EN

MR. P.W.H.A. RITZEN

TE

KERKRADE-WEST
zullen op donderdag 12 april a.s. des namiddags om 15.00
uur in café H. Simons, Kerkstraat 16 te Übach over Worms,
gemeente Landgraaf, op grond van artikel 1223 van het
Burgerlijk Wetboek

PUBLIEK BIJ OPBOD EN AFSLAG VERKOPEN

GEMEENTE ÜBACH OVER WORMS:
Winkel-woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond,
erf en tuin, staande en gelegen aan de Kerkstraat 37 te
Übach over Worms, gemeente Landgraaf, kadastraal be-
kend als Gemeente Übach over Worms, Sectie B nummer
3847, groot twee aren en vier en zeventig centiaren.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de
koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 1 juni 1990.

Van toepassing zijn de AVV van 1987 met inachtneming
van de in de akte opgenomen afwijkingen.
Bezichtiging: in nader overleg met genoemd notariskan-
toor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemde notaris-
sen, Willem Sophiaplein 10 te Kerkrade-West, tel. 045-
-411945.

61212

Winkelruimtes
HEERLEN-HEKSENBERG

Winkelunits, grootv.a. 50 m2tot
200 m2gelegen aan de Mgr. Hanssen-
straat.

Mogelijkebranches:

" chemische wasserij
" schoenmakerij

" kledingreparatie
" foto-artikelen
" bank

" postkantoor

" bakker
enz.

Inlichtingen:

Makelaardij

I Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen
Tel. 045-712040
Zat. van 10.00-13.00 uur: 045-352569

Hypotheken! - net even beter! I
Informatie en mogelijkheden i.v.m. een aankoop van
een woonhuis en de noodzakelijke bijbehorende hypo-
theek op maatwerk (gratis advies mcl. bekijken eventu-
eel aan te kopen pand).
BRUNSSUM: Hertogstraat 29, geheel onderkeld.,
ruim woonh. m. garage + tuin, keuk. m. compl. aan-
bouw, 3ruime sik., badk. m. ligbad + v.w., zolder. Prijs

’ 129.000,-k.k.
BRUNSSUM: Wilhelminastraat 15, zeer ruim halfvr.
woonhuis, 3 gr. sik., 4 kelders, gr. zolder met vaste
trap. Vraagprijs ’ 128.000,-k.k.
BRUNSSUM: Heggerank 24, halfvr. woonh. m. dubb.
garage, 4 sik., badk. m. ligb., gr. zold. Vraagprijs

’ 149.000,-k.k.
MERKELBEEK, Kerkstraat 34, halfvr. woonh. m. tuin,
2 kelders, woon- en zitkamer, badk.- m. toilet + douche I
+ v.w., 4 sik., douche, zolder. Vraagprijs ’ 118.000,- I
k.k.
HEERLEN, Koraalerf 49, woonhuis met voor- en ach- I
tertuin. Vr.pr. ’ 108.000,-k.k. Overname subsidie mo- I
gelijk.
HEERLEN, Gouverneurstraat 175,zeer ruim woonh. I
m. garage, tuin, terras, woonk. m. open haard + bal- I
kenplaf., luxekeuk,. 3 slpk., badk. m. w.a. + douche + I
toilet + v.w., gr. zold. Vr.pr. ’ 134.000,-k.k.
HEERLEN, Gravenstraat 8, zeer ruim gerenov. I
woonh. m. gr. keld., gr. woonk., keuk. m. compl. aanb., I
bijkeuk., m. douche + w.a. + v.w., terras, 4 sik., zeer I. ruime zold. m. vaste trap. Vr.pr. ’ 109.000,-k.k.
HEERLEN, Kievitstraat, halfvrijstaande woning met I
garage. Vr.pr. ’ 95.000,-k.k.
Assurantie, financierings- en adviesburo

///a jmWru.van en *K

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.30uur.
donderdagavdnd 18.30-20.30uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

ZX PAUL |EE SIMONS I
*\mm. a-W MAKELAARDIJ B.V

ASSURANTIËNTAXATIES~ HYPOTHEKEN-FINANCIEN.
EURDPAWEGZUID 214 ÜBACH OVERWORMS
Übach over Worms
In goede woonwijk en rust. gelegen halfvrijst. bunga- I
low met garage en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonkamer,
keuken, 3 slaapk. en badkamer. Vernieuwd zijn o.a.
kozijnen en c.v.-ketel. Vraagpr. ’ 170.000- k.k.
Übach over Worms
In centrum gelegen halfvrijst. woonhuis met cv., ga-
rage, ruime berg. en tuin. Pand heeft kelder, uitge-
bouwde woonk. en keuken, 3 slaapk., douche en zol-
der. Prijs ’ 119.000,-k.k.
KERKRADE yM
Ouder tussengel.
woonhuis met berging *"—.
en tuin. Ind. 0.a.: voor- . Mt! Y~-\ &~{\ =-« .;
en achterkamer, 3 Ü .1 -| Jl } ]

Rustig gel. halfvrijst. woonhuis met ruime garage,
c.v. en tuin. Pand heeft o.a. leuke woonk. (met ni-
veauverschil), 4 slaapk. en badk. met ligb., 2e toil. en
v.w. Goede staat van onderhoud. Vraagpr.

’ 142.000,- k.k.
Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot I
13.00 uur.

1 045-318182 f
V :
Te koop

Spaubeek, Hoeve 27
Vrijstaand woonhuis op 1000 m2grond. Drie kel-
ders, L-kamer, keuken, terras, grote siertuin en
fruitweide. Eerste verdieping: drie slaapkamers
en luxe badkamer. Tweede verdieping: slaapka-
mer en grote zolderkamer. Garage en berging.
Bouwjaar 1976.
Vraagprijs ’315.000,- k.k.

Stem,
A Dross. Ecrevissenstraat 22

[ ___^^ Vrijstaande bungalow met
'/a ~*T grote tuin, vijf slaapkamers,
/„■[ I woonkamer in L-vorm, keu-
|yG I /]"Bf ken, badkamer, garage, drie

\i\mm kelders. .v—' Prijs n.o.t.k.

Geleen,
Van den Stockstraat
Zeer aantrekkelijk gelegen
woonhuis met woonkamer,
moderne keuken, twee slaap-
kamers, garage, mooie tuin.
Vraagprijs ’ 159.000,- k.k.

Mr. Cornelis Brorens
makelaar o.g.

Oranjelaan 211, Geleen
Tel. 04490-50318

Wij zoeken kontakt met eigenaren van

BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN
in vooral

HOGERE PRIJSKLASSEN
die nu of op langere termijn

hun pand willen laten verkopen
TROOST ONROEREND GOED, HEERLEN

Telefoon 045-717976

HEERLEN-CENTRUM
WINKELPAND MET KANTOREN

’ 525.000,- k.k.
* Winkeloppervlakte: begane grond 300 m2;

1e etage 200 m 2
* Voorzien van lift;
* Kantoren en kantine (7 ruimtes) ook te gebruiken

' als (boven)wqning;
* Uitstekend onderhouden;
* Zeer goede lokatie .
Voor verdere informatie: -» TROOST

ONROEREND GOED,
m\\WW HEERLEN. TEL. 045-717976. 65004

mimDE LIMBURGSE
MmMffPERSONEELSGIDS

<£> SMEETS I
S< MERCEDES-BENZ

De enige officiële Mercedes-Benz-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen in
Heerlen, Geleen en Maastricht, zoekt voor haar hoofdvestiging in Heerlen een:

magazijnmedewerker
dieaan de balie Mercedes-onderdelen verkoopt.
Ook bestelt u onderdelen en draagt u zorg voor een juiste opslag.
Wij vragen een opleiding MTS-autotechniek, relevante ervaring en
vanzelfsprekend goede contactuele vaardigheden. Commercieel en
administratief inzicht. Leeftijd tussen de 25 en 35 jaar.
Bij Smeets Mercedes-Benz Zuid-Limburg kunt u rekenen op uitstekende
arbeidsvoorwaarden en uitgebreide faciliteiten op het gebied van training en
opleiding.
Belangstellenden kunnen hun sollicitaties met pasfoto richten aan Smeets M.B.
Zuid-Limburg'b.v., t.a.v. de directie, Wijngaardsweg 55, 6433 KA Heerlen.
Inlichtingen bij H.J. Kerckhoffs, tel. 045-224800.

63081

Subunternehmer
für ca. 700 m 2

Klinkermauerwerk
in Grenznahe

kurzfristig gesucht
Ruf: 0949/2451/5111
Fax: 0949/2451/5600

U draagt't
vooreen ander.

En een
ander draagt't

vooru.

H
HetDonor CodkaLVan levensbelang

Het St.-Joseph Rustoord is een tehuis voor
verzorging en verpleging met een capaciteit
van 105 bewoners. v
In ons tehuis bestaat op korte termijn
plaatsingsmogelijkheid voor een

MEDEWERK(ST)ER
ADMINISTRATIE
in een full-time dienstverband.
De functie:
- het uitvoeren en beheren van

financiële/administratieve werkzaamheden- verzorgen van de loonadministratie
- verzorgen van de

bewoners/verpleeggelden-administratie- voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de
tussentijdse rapportages, de begroting en de
jaarrekening.

De functie-eisen:
- een middelbare beroepsopleiding op

financieel-administratief gebied (MEAO-A, MBA
c.g. gelijkwaardige opleiding)- bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie- een grote mate van accuratesse en
zelfstandigheid- goede contactuele eigenschappen

- typediploma en gevoel voor lay-out- enige ervaring met geautomatiseerde
administratie.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO-bejaardentehuizen.

Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen, vergezeld
van een curriculum vitae, richten aan de directie.

Voor meer informatie kunt u bellen met het Hoofd
van de administratie, de heer J.A.C. Smeets

j^st joseph rustoord
lim^M\ Gasthuisstraat 6

M Wk 6411 XE Heerlen■ ■ telefoon 045-740074

64695

Restaurant 't Kruintje zoekt op korte

wtoirPTF termi|n:
KRüINTje

txj/i 1 café rest. kelner A m/v

'' xl / (voor seizoen' mogelijk vaste
/ \/ ’ baan)

\m V / 1 café rest. kelner A m/v
(voor seizoen, parttime)

■f Wij vragen:II - ervaring- grote zelfstandigheid- verantwoordelijkheidsgevoel
- leeftijd tot 25 jaar

Wij bieden:
- prettige werksfeer- salaris volgens CAO Horeca

Heb je interesse om met een jongteam samen te
werken, ben je enthousiast en flexibel, schrijf of bel
(na 12.00 uur) dan naar Restaurant 't Kruintje t.a.v.
de heer H. Budie, Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld,
045-441242 (tst. 25).
Restaurant 't Kruintje is gevestigd op Bungalowpark
Simpelveld. esoso

fo Fanfare "Sint Laurentius"
jCZEZ Secretariaat: Op het Schoor 21 ~é^±-ft^' 6041 AV Leeuwen-Roermond f ff\

Het bestuur van fanfare "Sint Laurentius", welke verenigingO
45 muzikanten telt en geplaatst is in de superieure afdeling van "deL.8.M., roept sollicitanten op voor de funktie van'

DIRIGENT
De wekelijkse repetitie-avond wordt gehouden op maandag.

Funktie-aanvaarding per 1 september 1990.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten

."_-. aan het secretariaat.Ö4924

"' benedik^=EXPOBTSLACHTERU V ***** »^*^"»"y

Benedik BV te Landgraaf is een jong, dynamisch
en sterk groeiend bedrijf met ruim 150
medewerkers en een jaaromzetvan 125 miljoen
gulden. Wekelijks worden er 8000 varkens en 250
runderen geslacht. De afzet van dit vlees vindt
voornamelijk plaats in Zuid-Nederland. Daarnaast
wordt naar alle EEG-landen geëxporteerd. Om een
constante kwaliteit te waarborgen, investeert
Benedik niet alleen in machines, maar vooral in
goed personeel.

Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele
gemotiveerde

* CHAUFFEURS |
- enige ervaring vereist- in het bezit van het chauffeursdiploma

* PRODUKTIEMEDEWERKERS |
- leeftijd van 18t/m 30 jaar

Gaarne 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
6374 AC Landgraaf 64932

Autobedrijf Rotor zoekt wegens uitbreiding
van de werkplaats en service-afdeling een

ervaren le monteur m/v
Onze gedachten gaan uit naar een m/v
van ± 25 tot 30 jaar.
Opleiding: MTS autotechniek of VAM-diploma
met aanvullende elektronica-opleiding.

parttime autopoetser m/v
Hiervoor denken wij aan een vitale oudere
persoon. Tel. aanmelden: 045-416900.

De geschikte kandidaten bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en goede
salariëring.
Schriftelijke sollicitaties aan:
AutobedrijfRotor B.V.
afd. Personeelszaken
Heerlerbaan 229, 6418 CE Heerlen.

Gevraagd

GEDIPLOMEERDE
DOKTERSASSISTENTE

voor 40 uren per week in
HUISARTSENPRAKTIJK SITTARD

Uitsluitend schriftelijke solliciaties naar H.
Ewalds, J. Even, Whitestraat 4, 6135 CN
Sittard 64641 ■

® SMEETS
MERCEDES-BENZ

De enige officiële Mercedes-Benz-dealer in Zuid-Limburg zoekt
voor haar hoofdvestiging in Heerlen een meewerkende

chef schade-werkplaats
en een

ervaren spuiter
Belangstellenden kunnen hun sollicitaties met pasfoto richten
aan SMEETS M.B. ZUID-LIMBURG t.a.v. de direktie,
Wijngaardsweg 55, 6433 KA HEERLEN.
Inlichtingen bij L.J. Weusten, 045-224800.

■

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijfdus geven.

Zaterdag 7 april 1990 49■OTODteIII^AII-
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UT,-DE LIMBURGSE
[ **^PERSONEELSGIDS

Voor onze relatie in Zuid-Nederland zoeken wij een m/v

I Productie-manager
Computercentrum

Algemene informatie:
Het computercentrum is een snel groeiend, dynamisch bedrijf en verzorgt de administratieve verwerking
van een tiental werkmaatschappijen van een groot internationaalconcern. Het computercentrum heeft
een drietal afdelingen, t.w. productie, technische ondersteuning en systeemontwikkeling. Er wordt
gewerkt met zeer geavanceerde apparatuur. Centraal met een mainframe; decentraal met diverse
minicomputers, datacommunicatie-en point-of sale-apparatuur. Het computercentrum is gevestigd in
Zuid-Nederland en maakt als zelfstandige onderneming deel uit van een groot internationaalconcern.

Functie-informatie: Functie-eisen:
* heeft de algehele leiding over de afdeling * informatica-opleiding op HBO/Academisch

productie, bestaande uit werkvoorbereiders en niveau
systeemoperators; plant de nodigeopleidingen * ruime (leidinggevende) ervaring in de auto-
en cursussen matisering in een grotere organisatie, bv. als

* beheert de apparatuur, maakt productie- chef afdeling systeemontwikkeling/productie
afspraken met gebruikersen systeem- * gedacht wordt aan iemand met een doortastende
ontwikkelaars en verzorgt samen met werk- instelling, een representatief voorkomen, goede
voorbereiders de bezettingsplanning communicatieve vaardigheden en duidelijke

* doet voorstellen t.a.v. apparatuurbeleid kwaliteiten om de afdeling op adequate wijze te
* onderhoudtcontacten met diverse externe managen

personen door heel Nederland * leeftijd bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar.
* voert als lid van het managementteam regel-

matig overleg met de directeur en de twee overige Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van
afdelingshoofden de sollicitatie-procedure.

* rapporteert rechtstreeks aan de directeur

Geboden wordt:
Een interessante, uitdagende jobin een uiterst modern en zeer geavanceerd bedrijf. Salariëring en
secundairearbeidsvoorwaarden zijn goed.

Sollicitatieprocedure:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie kunt u uw sollicitatievoorzien van pasfoto en
uitgebreide informatie over opleiding en ervaring onder vermelding van vacaturenummer 900420 sturen
naar Dr. K. Frans & Partners, Postbus 141, 6400 AC HEERLEN. Voor aanvullende informatie kunt u
contact opnemen met dhr. Mr. E.J. Frans of mevr. A. Limburg-Jeeninga.

DR. K. FRANS & PARTNERS. MANAGEMENTCONSULTING: ORGANISATIECONSULTING: TRAININGEN:
Management en Organisatie - Juiste persoon op de juisteplaats. - Advies betreffende - Helpen oplossen van knelpunten
Adviescentrum, iseen onafhanke- " Werving & Selectie - efficiencyverbetering -in de organisatie
lijk, landelijk opererend, full- * Psychologisch onderzoek * Organisatie-onderzoek * (in company) Trainingen
service adviesbureau met een * File search/Executive search. * Managementondersteuning * Outplacement * Replacement
drietal specialisaties lw

DRK.FRANS & j&KTNERS
MANAGEMENT f 7^PB ORGANISATIE

ADVIES ' J^mUfCENTRUM

Frepa Decoraties
'FT^Tf—r^—^rnr^r-rB%=V=!!ïi=ïrj n ir-» in ir-11 n "~" "" ~

Steenstrips in méér dan 1000 verschillende uitvoeringen k.vjc. nr. 28144
Staringstraat 123-125, 6372 TG LandgraatfHeerlen Holland

Frepa C.V. is een internationaal opererende handels- en
produktieonderneming, gevestigd in Heerlen.
Frepa heeft met zijn totale keramische pakket een
vooraanstaande plaats op de Westeuropese markt
veroverd. Bovendien is er een toenemende export naar
landen buiten Europa.
In verband hiermee zijn wij op zoek naar een

PLANNER M/V
Uw functie: - het plannen van ritten

- het onderhouden van contacten met
opdrachtgevers en chauffeurs

Wij vragen: - een opleiding op MO-niveau
- enige automatiseringskennis
- een flexibele instelling
- bij voorkeur ervaring in soortgelijke

functie
- kennis van Franse, Duitse en Engelse taal

Wij bieden: - een uitdagende en afwisselende functie
- een goed salaris

Sollicitatie te richten aan Frepa CV., postbus 31041, 6370
AA Landgraaf. M822

Bejaardencentrum De Baenje
Sittard
Het bejaardencentrum biedt huisvesting en verzorging aan 133 bewoners.
Er zijn circa 75 personeelsleden werkzaam (full- en part-time).

Binnenkort ontstaan in de instelling vakatures voor:
a. bejaardenverzorgende (m/v)
b. ziekenverzorgende (m/v)
c. invalkrachten bejaarden- ziekenverzorgenden (m/v)
Het diploma van bejaardenverzorgende respectievelijk ziekenverzorgende is
een vereiste.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Bejaardentehuizen. Salaris bij full-time dienstverband van ’ 2237,- tot ’ 2988-
-per maand.

Informatie kan ingewonnen worden bij mevrouw M. Vervoort,
adjunctdirectrice (tel. 04490-24240).

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen worden gericht
aan de directrice van bejaardencentrum De Baenje, Schuttestraat 2,
6131 JR Sittard. M929

1

In meedenken zit meer toekomst.
Ook voor de relatiebeheerder m/v

bij ons kantoor in Beek.
Voor ons NMB kantoor in Beek dat bestaat Evenals leidinggevende capaciteiten,
uit een klein team van 8 mensen, zoeken wij ervaring met een personal computer en een
een medewerker zakelijke en particuliere even collegiale als commerciële instelling,
relaties. lemand die thuis is in bankzaken en Ziet ude voordelen van zo>n zelfstandigeop bas.s van zijn of haar ervaring bestaande adviesfunctie bij een klein maar ambitieus
contacten kan onderhouden en nieuwe NMB kantoOT , be , dan yoor meer informatie j
relaties kan aanboren. met de heer j Rol, direkteur kantoor Beek,
Wij vragen een opleiding op HBO-niveau, telefoon 04490-73147.
aangevuld met relevante Nibe-opleidingen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
kennis van juridische en aan de NMB Bank, ter attentie van Mr. H.

' assurantie-technische zaken met betrekking W. Quint, personeelsadviseur, Postbus 32,
tot kredietverlening is noodzakelijk. 6130 AA Sittard, telefoon 04490-94794.

NMB POSTBANK GROEP N.V.
65096r Rabobank Baexem-Grathem

is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank-
organisatie. ledere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gerichtop het behartigenvan
definanciële belangenvan leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

hoofd particulieren (m/v)
De gevraagde functionaris maakt gebied van financieringen, waaronder een dertiende
deel uit van de stafvan de bank en beleggingenen verzekeringen. maandsalaris en een premievrije
is nauw betrokken bij de beleids- pensioenregeling.
voorbereidingen. Hij of zij is Voor dezefunctie denken wij aan
verantwoordelijk voor het kandidaten vanaf 25 jaar met een Een psychologisch onderzoek
optimaal functioneren van de opleidingop HBO-niveau, kan deel uitmaken van de
medewerkers en daarmee voor de aangevuldmet bancaire studies. sollicitatieprocedure.
afzet van alle bankdiensten in de Voor een goedeuitoefening van
sector particulieren. Het hoofd defunctie zijn goede leiding- Wilt u meer weten over aard en
Particulieren initieert de gevende en organisatorische inhoudvan deze functie, dan kunt
commerciële activiteiten mede kwaliteiten, alsmedeeen u bellen met de heer
met behulp van marketing- commerciële instellingvan groot W.W.W.C.M. Das, directeur,
planning, bewaakt en evalueert belang. Kandidaten met ervaring telefoon (04748) 18 00.
de diverse activiteiten en in een soortgelijke functie hhh
rapporteert hierover aan de genieten devoorkeur. CJw schriftelijke sollicitatie wordt
directie.Tot zijn of haar met belangstelling verwacht door
voornaamste taken behoren een De Rabobank biedt een goede de directievan de bank, Postbus
selectieve werving en advisering honorering en uitstekende 3609, 6095 ZG BAEXEM.
aan particuliere relaties op het secundairevoorwaarden,

Rabobank S

niCROLRB
-»Wlrsuchen:

3Techniker
Aufgabengebiet:
Fertigung von Rechnersysteman und Betreuung unserer
Kunden in den Bereichen Wartung und Reparatur.
Kenntnisse in MS-DOS setzen wir voraus.
Kenntnisse im NOVELL-und UNIX-Bereich sindvon Vorteil.
Englisch- undDeutschkenntnisse erwünscht.
Wir bleten:
Lelstungsgerechte Bezahlung,weitgehende Selbstst&ndig-
keit, Unterstützung durch jungesMitarbeiterteam.

Ihre ausführliche schriftliche Bewerbung mit Lichtbild und
Gehaltsvorstellung richten Sic bitte z. H. Herrn König.

- fflimni tnn G*»ll«hBftlüf«l»kln)ntaeh»Sytt»m»inbHrif! Wl II HH D-5100Aachen RoermonaJerStr.lo3-10SfffLIXULTIP Tal. (09 49) 24U83038 Fax () 241J870488

■BLM
BLM Weg- en Waterbouw BV is een relatief jong,
modern en dynamisch bedrijf, met jong en
vakbekwaam uitvoerend personeel, dat zich een
eigen positie heeft verworven op het gebied van de
grond-, weg- en waterbouw.

In onze groeiende ondemerning, waarin wij de
toekomst mét veel vertrouwen tegemoet zien,
hebben wij op korte termijn behoefte aan-een
enthousiaste en gemotiveerde medewerker, die
samen met ons wil werken aan de verdere uitbouw
van dit bedrijf.

Wij vragen:

HOOFD BEDRIJFSBURO
Onder de taken van het Bedrijfsburo vallen:
- voorcalculatie- inkoop- werkvoorbereiding- kostenbewaking

Binnen de organisatie werkt u geheel zelfstandig en
onderhoudt u de contacten zowel in- als extern,
welke nodig zijn voor een goede uitoefening van uw
functie.

Heeft u interesse in geschetste zelfstandige, solide
en goedbetaalde functie, neem dan contact met ons
op. Het spreekt vanzelf dat uw sollicitatie
vertrouwelijk behandeld zal worden.

Voor inlichtingen omtrent deze vacature kunt u
telefonisch contact opnemen met onze heer E.
Barbou, na 20.00 uur, tel. 043-213751.

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten aan
onderstaand adres:
BLM Weg- en Waterbouw BV, Postbus 5540, 6202
KA Maastricht, tel. 043-648640.

64935

CD SMEETS
MERCEDES-BENZ

De enige Mercedes-Benz-truckdealer in Zuid-Limburg met een —professioneel truckcentrum in HEERLEN. Wegens VUT van een
van onze verkopers vragen wij een:

enthousiaste
truckverkoper

Smeets biedt:
-vast salaris met een gunstige provisieregeling
-goede netto onkostenvergoeding
-Mercedes-Benz dienstauto
-(product)opleiding via Mercedes-Benz Nederland

Smeets vraagt:
-enthousiaste verkoper met goede contactuele eigenschappen
-bedrijfsauto ervaring met IVA, MTS, HTS of gelijkwaardige

opleiding
-Inzet en zelfstandig kunnen functioneren
"

Belangstellenden kunnen hun sollicitaties met pasfoto richten
aan: SMEETS M.B. ZUID-LIMBURG t.a.v. de direktie,
Wijngaardsweg 55, 6433 KA Heerlen.
Inlichtingen bij P.M. Smeets of A. Wolfs, tel. 045-224800.— ——-^

(JKMKK.NTE VALKK.NBI'HG AAN 1)K GKLL

De gemeentelijke organisatie is opgebouwd uit een drietal hoofdafdelingen t.w. ,
Financiën, Burgerzaken en Grondzaken.
De hoofdafdeling Financiën is onderverdeeld in een sector Financieel Beleid en
Financieel Beheer en telt 11 medewerkers.
In de sector Financieel Beleid is op dit moment vacant de functie van

CONTROLEUR BELASTINGEN/
DEURWAARDER (V/M)

Functie-info:
Tot de hoofdtaken van deze functie behoren:- de controle op en het invorderen van de gemeentelijke belastingen en

heffingen zoals o.a. Toeristenbelasting, Hondenbelasting, Reinigingsrechten,
Precariorechten etc;

- het ledigen van de parkeermeters;
- het bijhouden van de daarvoor vereiste administratieve systemen.

Functie-eisen:- het bezit van het diploma voor gemeentelijk deurwaarder;
- goede contactuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid. Het verrichten van werkzaamheden buiten de
normale uren en/of in de weekenden ligt in de functie opgesloten.

Aanstelling/bezoldiging:
Aanstelling vindt plaats op niveau 6, waarbij afhankelijk van opleiding en
ervaring een salaris geboden kan worden van minimaal ’ 2404- en maximaal

’ 3394- bruto per maand.
Na gebleken geschiktheid en aanstelling in vaste dienst kan een salaris
geboden worden op niveau 7 (minimaal ’ 2742- en maximaal ’ 3736,- bruto
per maand).
Een medisch en psychologisch onderzoek maken deel uit van de
selectieprocedure.
Informatie:
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de chef van de
sector Financieel Beleid, de heer J.A.A.M. Knols of het hoofd Personeel en
Organisatie, de heer J.L. Ruyters (04406-18282).
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen
van dit blad zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg aan de Geul. In de
linkerbovenhoekvan de enveloppe vermelden "soli. DW".
De gemeente Valkenburg aan de Geul streeft naar een evenwichtige
verhouding van vrouwen en mannen in haar personeelsbezetting. Om die reden
worden vrouwen die geïnteresseerd zijn in deze functie in het bijzonder
uitgenodigd te solliciteren. -

I OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE

U ERVARING
OP MODEGEBIED

HFoxy Fashion zoekt
voor haar filiaal

aÊfr
Ék -° *^eer'en

VERKOOPSTER
W^Ê voor ±20 uur per week

18-30 jaar.

Foxy Fashion is een begrip
in de modewereld.Vanwege

O haar modieuze collectie,
toegespitst op de vrouw van
vandaag. Maar ook omdat
Foxy weet watdeklant
verlangt.
Daarom vinden wij werken

*^k in de verkoop bij Foxy
JBSÉ Fashion een belangrijke en

H verantwoordelijke baan.
V^^^flV Persoonlijke aandacht voor

deklant staat bij onsyoor-
op,net als hetcreatief

P kunnen presenteren van de
collectie.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie,
metpasfoto, naar de filiaal-

mkw**m P manager van Foxy Fashion,
LJ m Homerusplein 2,

6411 AW Heerlen.
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h iBejaardencentrum Bocholtz p"^

vraagt op korte termijn:

HOOFD VERZORGING
EN VERPLEGING (M/V)
Het centrum bestaat uit 56 verzorgingsplaatsen en 39 aanleunwoningen.

Voor de funktie stellen wij de volgende eisen:

- diploma verpleegkundige AB of HBO/V;
~ beschikken over leidinggevende en organisatorische capaciteiten;- feeling en kennis hebben van de problematiek van de oudere mens en de

ontwikkeling in de ouderenzorg;- goede kontaktuele eigenschappen;- bereidheid zich m.b.t. de dagelijkse zorg inzetbaar te stellen;- vervangt de directeur bij diens afwezigheid;- bereidheid bereikbaarheidsdienst te vervullen;
~ ruime ervaring in het leiding geven en het werken in de ouderenzorg.

Bestuur, bewonerscommissie en staf zullen in de selektie-procedure worden
betrokken.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO
Bejaardentehuizen.

Schriftelijke sollicitaties 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie te
r|chten aan de directeur van "Bejaardencentrum Bocholtz", de heer J.Th.M. Arts,
bij wie desgewenst ook nadere informatie kan worden ingewonnen.

"«"^^^^^^
64942

Keulen^to THULL 40 SCHINNEN|Q045-243222

W SHELL PRODUKTEN
Wij zijn in Zuid-Limburg groothandelaar in SHELL produkten.
Naast SHELL huisbrandolie leveren wij SHELL motorbrandstoffen en
smeermiddelen voor industrie, garage-, transport-, loon- en landbouwbedrijven.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in:- het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse olieopslagtanks;
" het saneren van ondergrondse olieopslagtanks;

bet onderhouden, repareren en vernieuwen van oliegestookte c.v.-installaties.

e9ens groei van ons bedrijf hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor:

EEN CHAUFFEUR/MONTEUREEN TECHNISCH MEDEWERKER (WERKTUIGBOUW)
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

andidaten wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie met c.v.
Infien 10 dagen te richten aan Keulen 8.V., Postbus 22010, 6360 AA Nuth.__

65038

i IM

Gentenaar tanktransporten nederiand b.v.
I EEN ONDERNEMING VAN DE GENTENAARGROEP

|<iJ 0 mmw^^^*mmm*M fe. De Gentenaar Groep is een interna-
ot_ _' m^^S^^ tionale tanktransportonderneming
SJI y^ It^^t^ met Europa als werkterrein. Naast de

mrnmmmm^ transportactiviteiten over de weg, per
5e . spoor en binnenwater houden wij ons
tr '9 met het reinigen van transportmaterieel in het algemeen en tank-
CQ SPortmaterieel in het bijzonder. Eind 1990 hopen wij onze nieuwe ac-
ten rnodatie °P het industrieterrein van Moerdijk te betrekken waar, bui-
derne?n hi9h-tech reinigingsinstallatie en een tankopslag, een ultramo-

Kar>toorcomplex met garages en werkplaatsen zal verrijzen.

9ens uitbreiding zoeken wij op korte termijn enige ervaren
WTEFiNATIONALE TANKAUTOCHAUFFEURS
'n het bezit van VLG/ADR-diploma
!

oll'citaties kunt u richten aan:
GENTENAAR TANKTRANSPORTEN NEDERLAND B.V.

'iksstraatweg 23 - 1396 JC Baambrugge - Tel. 02949-1911
Jr.

v Verband met de toenemende vraag naar onze kwaliteitsprodukten
a9en wij voor direkte indiensttreding:

* PRODUKTIEMEDEWERKERS M/V
kif erl<2aarriheden bestaan uit het bedienen van persen,nkmachines, puntlasmachines e.d.

P'eiding geschiedt intern.
oor vervoer wordt gezorgd, zodat de bereikbaarheid geen probleem■oett te zijn.

Wii bieden u:"" vast werk~~ 9oede beloningOedrijfsvervoer
9oede secundaire arbeidsvoorwaarden

oRl^!cla,en n°digen wij uit telefonisch kontakt op te nemen tussenu8.30 en 17.00 uur met:

L k k Metaalwarenfabriek

Ml „WESMA" B.V.
Nusterweg 131 - 6136 KT Sittard.
Tel, 04490-16662*

elektr' Van 9ereedschapskisten, hobbykisten, opbergkoffers voor
asSorlfche handgereedschappen en andere doeleinden, sleutelkasten,
Qpav ntskotters en dokumentenkoffers, welke over de hele wereldyeexporteerd worden.

64938

CK^/A\^p^ I
Postbus 70, 6130 AB Sittard
Industriestraat 11, 6135 XE Sittard
Telefoon: 04490 - 10213
Telefax: 04490 - 28887

KLIMEX BV is een expansieve, dynamische handelsonderneming gespecialiseerd in bouw-
materialen, waaronder een 7 mm dunne steenstrip, die de basis vormt van een compleet produkt-
programma, bestaande uit lijmen en bouwchemicaliën. De produkten vinden hun weg in een
uniek buitengevel-isolatiesysteem: thermo-brick, dat internationaal snel in populariteit stijgt in de
bouwmaterialenhandel, bij architecten, aannemers en particulieren. De afzet vindt plaats in de
E.G. en Scandinavië, met als zwaartepunten West-Duitsland en Frankrijk. KLIMEX BV is sinds
1963 in Sittard gevestigd en maakt deel uitvan de Ruers Holding BV, waarin een viertal werk-
maatschappijen zijn ondergebracht. Per 1 oktober 1990 betrekken wij een nieuw pand.

Wij zoeken een ervaren

secretaresse v/m
functie- eisen - Minimaal HAVO niveau, aangevuld met een secretaresse-

opleiding.
- Goede beheersing van de Nederlandse en de moderne talen.
- Goede contactuele- en communicatieve vaardigheden.
- Duizendpoot met dynamisch open karakter.
- Accuraaf
- Kennis van Word Perfect 4.2.

functie- informatie - Algemene secretariaats werkzaamheden.
- Agendering.
- Vastleggen van verslagen.
- Correspondentie in de Nederlandse taal en de Engelse taal.

wij bieden - Een leuke baan in een hecht team in een platte organisatie.
- Directe verantwoordelijkheid.
- Een uitstekende beloning.

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, wordt u verzocht uw sollicitatie, voorzien van een recente
pasfoto en volledige informatie over persoon, opleiding en ervaring binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie te zenden aan bovenstaand adres t.a.v. de heer Ing. E. Zanetti, directeur.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Om de stijgende vakantietrend goed te kunnen
opvangen zijn wij op zoek naar een ervaren

part-time

REISBUROMEDEWERKER
mnl./vr.

U dient beslist een dosis werkervaring te
hebben opgedaan op een reisburo. Verder is
accuratesse en een gemakkelijke omgang met
mensen een noodzaak.
De vakature is voor ongeveer 20 uur per week.

Schriftelijke sollicitaties aan de directie, van der
Biesen 8.V., postbus 173, 6460 AD Kerkrade.

VANDER BIESENBV
vooralHwreiz£n

Plastak B.V. te Sittard, groothandel in kunststof- en
isolatiematerialen voor de bouw, zoekt op korte
termijn een

commercieel
medewerker
voor de binnendienst.

Zijn taak omvat onder andere assistentie bij de
verkoop en de administratie.
Ervaring in soortgelijkefunctie strekt tot
aanbeveling. Minimum leeftijd 25 jaar. Opleiding
MBO/HBO-niveau. Goede contactuele
eigenschappen en redactionele vaardigheid.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae en
recente pasfoto te richten aan de directie van
Plastak 8.V., postbus 172, 6130 AD Sittard.
Tel. 04490-90360.

psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. .500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400klinische en ca. 600 poliklinische patiënten.

Afdeling A maakt deel uit van het cluster Verzorging en Psychogeriatrie.
De afdeling heeft een brede funktie in de ouderenzorg.

Dit betreft enerzijds een unit voor tijdelijke opname en observatie van
psycho-geriatrische patiënten, het opnemen en kortdurend behandelen
van geronto-psychiatrische patiënten en anderzijds een vervolgunit voor

langdurige behandeling van geronto-psychiatrische patiënten
(capaciteit 20 bedden).

In het verpleegkundig team ontstaat per 1 mei a.s. een vakature voor

UNITOUDSTE ,/m

fulltime (100%)

Van de kandida(a)t(e) zoals: - Ruime somatische
wordt verwacht datzij/hij: ontwikkelen van verpleeg- ervaring.
- Mede leiding geeft aan plannen, overleg, organi- - Goede kennis en interesse

medewerkers en verant- satie en begeleiding. in multiple pathologie,
woording kan dragen voor - Een bijdrage levert aan de - Een zelfstandige werk-
het verpleegkundig verdere ontwikkelingen in wijze.
handelen. " de psychogeriatrische en -In multidisciplinair team-

- Collega unitoudste en/of geronto-psychiatrische verband kunnen werken,
koördinator vervangt bij zorgverlening. - Flexibel en funktioneel
afwezigheid. v d funktie is kunnen omgaan met

I- De begeleiding en koor- vereist- veranderingen,
dinatie van leerlingen en . Het djp|oma B.verp|eeg. Gezien de huidige team.
stagiaires verncnt. kunde of HBOV aange. samenstelling gaat de
participeert in ac met k ac|erdiploma. voorkeur uit naar een vrouw,
dagelijkseverzorging en . Eni jaren f , Qalarifirinn .uitvoerende werkzaamhe- gediplomeerd verpleeg- ??n

a
f"f"?£>*n 7ioltonden op beide units. kunrlinp hii voorkeur in de Conform de CAO Zieken-

- Taken verricht m.b.t. spe- aeronto DsicTatne huiswezen en FWG in
cifieke patiëntenzorg geronto psycniatne. funktieschaal 45.

, Informatie over de funktie kan worden ingewonnen bij
dhr. D. Schatteman, clusterleider (telefoon 043-685216) of bij
dhr. Th. Manders, projektkoördinator (telefoon 043-685550).

Sollicitaties: Belangstellenden worden verzocht een sollicitatiebrief
binnen 10 dagenna het verschijnen van deze advertentie te richten aan

het Hoofd Personeelszaken en Organisatie, onder vermelding van
vakaturenummer 9009.

Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",
Postbus 88, 6200 AB Maastricht. Tel. 043-685444.

K Het internationale Instituut Scheidegger zoekt voor haar
avondopleidingenSecretaresse in Heerlen en
omgeving

I PART-TIME II DOCENTEN M/V I
om2 a 3 avonden per week les te geven.

Voor dezefunctiemoetu beschikken over:
- een opleiding op VWO-niveau;- secretaresse-ervaring;- kennis van stenografie Groote;
- goedemondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- het vermogen om kennis over te dragen;
-auto en telefoon.
Belangstelling? Stuur daneen sollicitatiebriefmet pasfoto en
vermeldingvan hetfunctienummer 14372naar

INSTITUUT SCHEIDEGGER
Kaldenkerkerweg 88
5915 AD VENLO

\"ÊZ^ Instituut Scheideuger^
COMPUTERCURSUSSEN - PROGRAMMEREN- TEKSTVERWERKING "m CONVERSATIE MODERNE TALEN - KANTOOROPLEIDINGEN M

■Müm
HIH MMW

Is een speciaalzaak met een uitgebreide collectie tegels,
sanitair, behang, verf, decoratiematerialen, kasten en
badkamermeubelen, keukens, tuin-, auto-, elektra-artikelen,
gereedschappen, ijzerwaren, hout en houtwaren, bloemen,
planten en bomen.
Praxis Beek heeft momenteel een aantal vakatures:

voor de totale commerciële winkelorganisatie (full-time).

Vereist: opleiding MTS bouw of werktuigbouw;
bekendheid/affiniteit met de detailhandel;
bereidheid in alle afdelingen van de grond af mee te
funktioneren en aan te pakken;
leeftijd 20-25 jaar.

Na gebleken geschiktheid volgt de benoeming tot assistent-edrijfsleider.

m\*i iJi■ i#lil IJ m%\ *rZ VCi Iti I VCi ■I"] iWOnV
>

voor het zelfstandig beheer van de uitgebreide kastenshop (full-time).

Vereist: verkoopervaring;
creatief, punktueel en doe-het-zelver;
LTS-LEAO;
leeftijd 18-25 jaar.

Ook voor part-time funkties zijn er nog enkele plaatsen vrij.

— een opleiding in het bedrijf;
-een spoedige aanstelling;— diverse secundaire arbeidsvoorwaarden.
Indien u van mening bent, dat één van bovengenoemde vakatures nu precies
is wat u zoekt en u tevens aan de gestelde eisen voldoet, dan verzoeken wij
u, of schriftelijk te solliciteren of een sollicitatieformulier aan ons adres op te
halen.
Praxis Doe-Het-Zelf-Center, DSM-straat 5, 6191 NB Beek.
,

JVi Gemeente Margraten

Bij de afdeling Algemene en Burgerzaken van de hoofdafdeling
Algemene Zaken is de funktie vakant van

3e medewerker
Burgerzaken m/v
voor 20 uur per week

Funktie-informatie: *
De aan te stellen medewerk(st)er zal assistentie moeten verlenen bij I*
werkzaamheden op het gebied van de (geautomatiseerde)
bevolkingsadministratie, bij baliewerkzaamheden, bij de verwerking
van aanvragen voor paspoorten en rijbewijzen en verder bij alle op
Burgerzaken voorkomende werkzaamheden.

Funktie-eisen:

- bezit van het MEAO- of HAVO-diploma
- studie voor het diploma AA-BZ en enige jaren ervaring met genoemde

werkzaamheden strekken tot aanbeveling.

Salaris:

Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 1362,60 bruto
per maand bij een werkweek van 20 uur. Het definitief aan de funktie
te verbinden salaris-niveau wordt door middel van funktie-waardering
bepaald.

Inlichtingen:

Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. J.H. Plum, hoofd Algemene
Zaken (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 3e medew. BZ".

64939
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CURSUSSEN+f6^OPLEIDINGEN fc^J
Fm INhUKIVIAIICA OPLEIDINGEN

te: Heerlen, Maastricht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem.

- Praktijkdiploma Informatica P.D.I.
(met o.a. tekstverwerken/MS-DOS/DBASE-lll)

- Basisdiploma A.M.8.1. 88 (HEO, HEI, HE2 + bv HS4)- Kantoorautomatisering (HS4)- Datacommunicatie en netwerken (HP6) , nl .
Voor meer informatie
nevenstaande bon onge-
frankeerd opsturen naar: dhr./mw/mej: opl:

«£?^n!r0JdnUmmer 33 adres: tel.6400 VC Heerlen
of bel 045-717600. woonpl: lft:

rflF iYW* PABO "De Wylderbeek" Venlo
y Nascholingsaanbod PABO schooljaar 1990/1991

TÉ De Hogeschool Venlo is een sterk 1. Cursus Methodiek/didactiek van het onderwijs aan kleuters dl. 1 voor (herintredende) 30 u.WA groeiende HBO-instelling met thans circa leraren/leraressen met P.A.-opleiding
lArj 1600 studenten en ruim 160Yf medewerkers. 2. Cursus Methodiek/didactiek van het onderwijs aan kleuters dl. 2 voor (herintredende) 30 u.

~ ». . leraren/leraressen met P.A.-opleiding.Hoger beroepsonderwijs wordt verzorgd
in de volgende studierichtingen: 3. Cursus Methodiek/didactiek van het onderwijs aan kleuters, dl. 3 voor (herintredende) 24 u.

* Nationale Vervoersacademie leraren/leraressen met P.A.-opleiding, die cursus 1. Methodiek/didactiek hebben
(HBO-Logistiek Management) gevolgd.

* HTS-Elektrotechniek en
Computertechniek 4. Cursus voor Herintredende mannen en vrouwen (inclusief stage in groep 1/2). J5O u.

* HTS-Werktuigbouwkunde Maximaal één cursus voor ongeveer 20 personen.
* HLO-Hoger Laboratorium Onderwijs I
* HEAO-Bedrijfseconomie 5. Cursus Speerpunt lezen; onderwerp Begrijpend Lezen (i.t.t. eerdere jaren geschiedt " 32 u.

-Commerciële Economie (diff.) de inschrijving'op individuelebasis; zie Uitleg extra, 28 februari 1990).. HEAO-Bedrijfskundige Informatica Maximaal 45 deelnemers.
* PABO-Pedagogische Academie Basis

Onderwijs 6 Cursus Onderwijskundig Management (met OBD) voor directiekoppels basisscholen 40 u.
Correspondentie-adres: en scholen voor sPedaai onderwijs.
Hogeschool Venlo 7 Cursus Omgaan met combinatieklassen (met OBD) voor teams van basisscholen; in 25 u.Postbus 141 totaai ongeveer 20 deelnemers.
5900 AC Venlo
Telefoon: 077-546666 8. Cursus Veldbiologie en Milieukunde in het SWP voor (herintredende) 24 u.

leraren/leraressen basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Nadere informatie en inschrijfformulieren verkrijgbaar bij mevrouw A. Kool (administratie)
en/of de heer F. Lutters (nascholingscoördinator PABO).

HOGESCHOOL VENLO

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorgen

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
TeL 030-281822

I

Rijkshogeschool Maastricht

faculteit der kunsten i

w
1

academie van bouwkunst
1

I Inschrijving
studenten 'De Academie van Omdat door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen nog f 1

Bouwkunst van de definitieve beslissingen zijn genomen met betrekking tot de
Rijkshogeschool herstructurering van de academies van bouwkunst kunnen voor I*

Maastricht heeft van academiejaar 1990-1991 studenten worden ingeschreven voor rtf1

oudsher een huidige curriculum van zes jaar.
internationaal Toelating tot de academie kan thans nog plaats vinden op grond '■

karakter. een HTS-diploma bouwkunde of weg- en waterbouwkunde, of**
Gastdocenten uit grond van een of meer diploma's en praktijkervaring van een

België en Duitsland gelijkwaardig niveau. Toelating is thans eveneens mogelijk voor
geven regelmatig abituriënten van een afdeling Architectonische Vormgeving of 1

colleges en begeleiden Interieur van een Academie Beeldende Kunsten die inzetbaar zij"
ontwerpoefeningen in de beroepspraktijk.

hun eigen taal en Alle kandidaten worden getoetst op aanleg en motivatie voor W
vanuit hun eigen beroep van architect.

culturele achtergrond. Naar verwachting zal in 1992een vernieuwde opleiding van vier J
Deze internationale starten. Tot deze nieuwe opleiding kunnen abituriënten worden

oriëntatie zal de toegelaten van de nieuwe afstudeerrichting Architectuur die de
komende jaren Sector Techniek van de Hogeschool Heerlen -in goed overleg "*belangrijk worden academie- in het cursusjaar 1990-1991 zal starten.
geïntensiveerd.

Aanmelding en inlichtingen bij:
Academie van Bouwkunst van de RHM,
Capucijnenstraat 98, 6211 RT Maastricht.
Telefoon: 043-299870.
Persoonlijke inlichtingen bij:
Ir. G.E. Cloeren, adjunct-directeur.
Telefoon: 043-299870 of 09-4924083270.

P|.|T|

1
Driekant, instituutvoor scholing & vorming in Limburg, "
organiseert in 1990 devolgende
Vrije Inschrijvingscursussen:

15-17 juni: Socratisch gesprek
13-18 augustus: Calligrafie

.* 13 - 1 7 augustus: Kijk opKunst
L N^k 20 -22 augustus: Nederlandse poëzie

mm w!W Cursussen voor ouderen 50+

mm \ vk 6 - 8 juni: "Je levensverhaalin taal"
m * il mm\ m. 30 juli - 4 augustus: "Ontmoeting metAmerikaanse oudere

Cursussen voor vrouwen

Driekant. 4- 6 mei: "Schrijven, (g)een beginnen aO^
instituut voor scholing& vormingin Limburg, 2-6 juli: "Schrijf (met) plezier"
postbus 910, i
6300 AX Valkenburg aan deGeul Voor informatie kunt u contact opnemenmet Driek0
telefoon: 04406-15353 Postbus 910, 6300 AXValkenburg aan de Geul, 4A fax: 04406-16855 telefoon: 04406 - 15353. .

FW jBBÊÊBB^^ÊÊÊBÊLmmWÊÊF JBHHIHHHBEHBiHV contractonderwijs i
MM M% jpai ÊWM mumm m ÈTÊ Wm m ÊkVto kW* kfW OK\ M M At% M kW* kWM M Een veelheid van cursussen, die naast de reguliere MffIUfffIJIJIfÊwniikmm Uflk V# UëËË fvilf # lessen worden aangeboden A

UllvtnflLfrfCflvk vUnC/LCfl / is J I
Ope/7 inschrijving op vaststaande cursussen.

■■■■■■■■ jjjj^ ■■■j* ■■■■’ "■■ m^^^^mmmm\ *%*** J^H «■■», M aaH Ü v A 7 Maatwerkcursussen op aanvraag. U bepaalt de inhoud I
LIJ IrJrl 1/ Ëm^r^^ llf| l|| II X en vorm van de cursus! J
ffCmmmW^mWÈmÈ W ËWW Ë ËMM fFfMVflf■■ MVff ffff fIT V°or fl^

Zorg dat uw kennis up fó tfate blijft, voor nu en later!

fllilU Ij-HN I N'i-JJillljfJül > u.u.|,|i| _ i.f ■f If fAJTTTTTTr^^^^^^^^^^^^^ at Voor a"e her" na"en omscholingstrajecten: Er
flm*JilU^iliHiiHiKl*l|Jll<n^wHitnHiy.ultjy # jS altijd wel een school in uw omgeving met een

m flexibeler] vakgericht aanbod!
Middelbare detail- Cursussen o.a. Kort middelbaar O.a. voor de volgende sectoren: M
handelsschool . Etaleren beroepsonderwijs . Bouw m Maak uw wensen //^kenbaar, of vraag nadere infor-
AdelbertvanScharnlaan2lo " Jeclametekenen Bemelergrubbe 15 -Detailhandel f matie aan.
6224 JX MAASTRICHT - Management winkelorganisahe 6226 NK MAASTRICHT "Economisch-admimstratief g

M
043-636163 . Jaarrekening interpreteren 043-624331 " Electrotechniek M De volgende Scholen Staan daartoe alvast VOOr U

*■*»-» iSïïSSïïïït »■**- ISSSST ' in de startblokken:. " Motorvoertuigen

Middelbaar Technisch Cursussen o.a. op het gebied van: Lager technisch Cursusmogelijkheden 0.a.: Middelbaar dienstverlenings- O.a. vaststaand: Lager dienstverlenings- en O.a. de volgende cursussen:Onderwijs .Electrotechniek onderwijs . Bouw- en afwerkingstechniek en gezondheidszorg Onderwijs " Methodische praktijkbegeleiding gezondheidszorg onderwijs . Knippen en naaien
Bemelerwegl -Electronica Juliana van Stolberqlaan 51 " Mechanische techniek Postbus 142 " Verpleegconcepten RPmPiPrnr„hhP ? .Kostumière
6226NE MAASTRICHT :^^nn^n,Bk 6224"wmSEt '^SST^ S^ MMSTR.CHT " Verzorgend handelen thuis 26 ÏÏ MMSTRICHT " Diverse kookcursussen

°n4 D tac mm Latje 043"622666 \ Stechniek 043"212446 0a- °P "al in te richten: 043-620743 ' ****** «*B (stressmanag.)
Dhr. J. Mestrom .SSSÉ Dhr. L. Janssen, alg. dir. \ Dhr' P Bissch °Ps Mode en kledin9 ontwerp, . Dhr. H. Mofers ' | S^SSlTaeöruikpresentatie en verkoop Ddiibi-uibub ro geuruiK

...... " Een selectie uit de cursussen:
Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied Opleidingscentrum voor Opleidingen en advies op het gebied MTS/MEAO Sittard . Besturingstechniekenvolwassenen van o.a. taal, automatisering, volwassenen van o.a. taal, automatisering, volwassenen van o.a. taal, automatisering, . Logistiek
Prof. Pieter Willemstraat 39 administratie economie manage- Diepenbrockstraat 15 administratie economie, manage- administratie economie, manage- Valkstraat 10 'ExPort
6224 CD MAASTRICHT "nt' market!ng en X°c*mk .. 6411 TJ HEERLEN ment' marketin 9 en techniek- 6131 KG SITTARD ment' marketin9en techniek 6135 GC STTARn * Datacommunicatie/telematica
043-624810 Voor veel bedrijven hebben wij 045-718845 Voor veel bedrijven hebben wij 04490 90404 Voor veel bedrijven hebben wij 0449014«2v -Taalcursussen
Dhr. C. Huskens reeds maatwerk kunnen verzorgen Dhr. J. Nieuwendijk reeds maatwerk kunnen verzorgen j^GWeijnen reeds maatwerk kunnen verzorgen Dhr Ina J Ploum " Vonkverspanen

" CAD/CAM technieken
* Technische informatica

Lager beroepsonderwijs Cursussen o.a. met betr. tot: Kort middelbaar Cursussen o.a. voor de sectoren: Lager beroepsonderwijs Cursussen op het gebied van: U ziet er zijn veel mogelijkheden maar dit is nog lan^
Rijksweg Zuid 70 .* MeïelmLn beroepsonderwijs .Det^handei Dr. Beckersstraat 138 lechnie\Iechnie\ , , , niet alles!sr9oA2D3 OrRD -!ï~ < 0., ,«> ~^ attt " -ms eiectro

*"» ■«■"*'-" i*"*.. ««t-iw* m **«
Dhr H van Weert " Horecacursussen E KB ROERMOND -Landbouwmechanisatie SS SS - Nederlands, Engels, Duits SChOOI afzonderlijk, of VOOr het totaler. m. weert

§
60401K8 ROIERMOND , Qptjek Dhr. H. Zwart Lascursussen: aanbod van alle scholen bij ISO ZUID-LIMBURG OP &

Ervaring met maatwerkcursussen 04490-21499 -Motorvoertuigentechniek .Diverse niveaus volgende manieren:
' " Horeca

dMiTiiHrI33HIJ?M fl#»i'»]:Iil!l j3;U f^ fl^"^^i P'""' mtmmÊmml'^ * °p uw TV: vanaf mec,io aPril via totaalnet
VIDEOTEX in Maastricht, Heerlen en Kerkrade.

Middelbaar Technisch Breed aanbod aan opleidingen op Streekschool voor beroeps- Uitgebreid aanbod opleidingen voor J IntPn^ix/PrinCT * Middels een CATALOGUS
Onderwijs het gebied van moderne technieken, begeleidend onderwijs jeugdigen en volwassenen, in dag- mm^^^^k\\mW 'llLcllbiVci lllg # Via bemiddeling van de CONTRACTFUNCTIONARIS
Schimmelpenninckstraat 1 °a;. th .. Rector Driessenweg 8 en avondschoolverband, voor M **-^ A
6415 gh heerlen lïïZcf 6411 GZ HEERLEN bïoepen en MMe MkT W Scholing Aan te vragen bij het ISO ZUID-LIMBURG J
045-720440 m? ,h " l 045-718990 beroepen. AW^^^mmW jCnOling » "Dhr. W. Kohl - MineutecnnieK Dhr. H. Bogman Opleidingen tevens in het kader van M rOSIDUS öö^ M

het leerlingwezen M ■ ... ... 6200 AW MAASTRICHT
i^ü^■* AflßflflfliflflMHflflflMiiflflmflflflflflflflflHafliMfliflflflr Onderwijsinstellingen Q43-292111 j^^
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Met muziek van
SKY RADIO

045-739300
21.30 Murphy Brown. Comedyserie

rond de televisiejournaliste Murphy
Brown. Afl.: En daar gaat hij.

22.00 Soundmix Show. Een voorlopi-
ge tussenstand wordt gegeven.

22.15 Journaal.
22.25 Soundmix Show. De einduit-

slag wordt bekendgemaakt.
22.45 The Aliens are Coming. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1979 van Harvey
Hart. Een groep buitenaardse we-
zens landt op aarde. Zij zijn van plan
de macht op de wereld over te ne-
men. Om niet op te vallen wordt het
ruimteschip in de woestijn van Neva-
da verstopt. Dit wordt echter opge-
merkt door de wetenschapper Scott
Dryden die, bijgestaan door zijn as-
sistente Gwen O'brien, de strijd aan-
bindt tegen deze buitenaardse we-
zens.

00.10 Rete Mia.
03.40 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.40 Duo. Quiz.
05.10 Classique.

zine voor Marokkanen.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Hollander voor de eeuwig-

heid. Informatieve serie over geëmi-
greerde Nederlanders. Deel 4: Wer-
ken en bidden op de pampa.

19.54 Trekking. Van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.

horenden.
18.00 Paspoort Marokkanen, maga-

20.20 ««De Anna. Film van Erik van
Zuylen. (Herh.). De werkloze mijnar-
beider Hansen is in strijd met devoor-
malige eigenaar, Berlach, van de nu
gesloten mijn De Arme. De strijd
wordt heviger als blijkt dat Hansens
vrouw huishoudster wordt in het huis
van Berlach..

21.51 Mozart vanuit Dresden. Piano-
concert nr. 25 in C KV 203, Mozart.
Uitgevoerd door de Staatskapelle
Dresden 0.1.v. Hans Vonk en Malcolm
Frager,-piano.

22.31 Studio sport.
23.00 "«Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique

10.35 Land of the giants. Afl.: Under-
ground met de ruimtereizigers.

11.20 Jim'll fix it. Jim is in staat om
dromen werkelijkheid te doen wor-
den.

11.55 A question of sport. Gepre-
senteerd door David Coleman en als
teamcaptains Bill Beaumont en lan
Botham.

12.25 The Waltons. Afl.: John's
Crossroads. De economische crisis
dwingt John een kantoorbaan te zoe-
ken.

13.15 Grandstand. Sportprogramma
met News Summary, The grand na-
tional en Afternoon sporscene.

18.05 News and BFG weather-re-
port.

18.15 Pop Spot. Mare Page infor-
meert over lopende en komende pop
videos.

18.45 Haggard. Serie. Afl.: The great
lover. Haggard helpt Roderick.

19.10 The Paul Daniels show. Serie
met meestergoochelaar Paul Daniels
en een aantal prominente gasten uit
Amerika.

19.55 Bergerac. Vandaag: In live and
war. Jim heeft moeite met de kwestie
apartheid.

20.50 The two of us. Serie. Afl. At last.
Asley en Elaine besluiten de knoop
door te hakken en te trouwen.

21.25 Yellowthread Street. Afl.: Fan
tan man. Een ontmoeting tussen een
crimineel en een politieman.

22.15 Holiday outings. Wales safari.
22.25 News, sport en BFG weather
report.

22.45 Aspel and Company. Serie ge-
presenteerd door Michael Aspel.

23.20 Rapido. Gepresenteerd door
Antoine de Cauneso.

23.50 Midnight Caller. Afl.: Bank job.
Jack Killian is werkzaam op een bank,
terwijl buiten de televisie op zoek is
naar diep-tragische gebeurtenis.

00.35-01.05 Dave Allen. Humoristi-
sche uitzending.

09.25 Today's Viewing. ,
09.30 Gardeners World.
10.00 Living with Cancer.
10.30 The Late Show.
11.10 Byways: Icknield Way.
11.40 Nature.
11.10 Young musician-of the year.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Wales on Saturday.
19.30 3 up 2 down.
20.00 Opportunity Knocks.
20.50 Plunder: Spike Milligan.
21.20 Nieuws.
22.40 Casualty.
23.30 Horseracing.
23.50 Paramount City.
24.20 International Cricket.

06.00 Barrier Reef. 06.30 The Flying
Kiwi. 07.00 Fun Factory. 09.00 BMX.
09.30 Australian rules football. 10.30
Goals. De mooiste doelpunten uit de
Spaanse voetbalcompetitie. 11.00
Golf. US Masters vanuit Augusta. 12.00
Trans World Sport. 13.00 Estoril open
tennis vanuit Portugal, halve finales.
17.30 Trax. Sportmix. 18.00 Wheels.
Hoogtepunten uit de wieier- en motor-
sport. 19.00 Boksen. Zaterdagavond
spektakel. 20.30 Golf. U.S. Masters live
vanuit Augusta, Georgia. 12.00-02.00
Estoril open tennis vanuit Portugal." Chariklia Baxevanos en Peer Schmidt in 'Zwiebeln und

Butterplatzchen'. (Duitsland 1 - 22.05 uur)
Duitsland 3 SWF

Oq nn p.ro9ramma-weekoverzicht.
09rn eute-

"o3 Lander - Menschen - Aben-«uer. Kauai, das andere Hawaii, do-cumentaire."45 Sport treiben - fit bleiben. Chi-
1n nne hei|gymnatiek. Afl. 7.j"-0° Heute.
10 aI Auslandsjournal.
11'no 2DF->nfo Gesundheit.
11 2° Heute-"o3 Ein Privatleben. Russische
1 speelfilm uit 1982 van Juli Raisman.\<-W Urnschau.
13 n Persoverzicht.13,?*13-05 Europamagazin.
°"«> Gleich-Schritt. Reportage oveitrouwen in het Duitse legeruil HaMo sPe"cer. Kinderserie,

isln ",Formel Eins. Hitparade.
rif Unternehmen Delta 111. Cana-
Mcc Speelfilm uit 1979 van George

filü? Cartoons 'f" Ersten. Teken-
-17 in andaa9: Al|es in Flaschen.
17rr Erstens- Met Klaus Wenneman.
180Q ïa9essdau.
18 ir !>Portschau-Telegramm.

"_j 5 Sportschau. Fußball-Bundesli-

!ft Markt
ht ""Buck Tales. Neues in Enten--Innausen.19 Co -

20n °9rarnrna-overzicht.
20 ir °oTa9esschau.
bik c op,an- Der VafnP'r der Kari-Ywl hl,anse speelfilm uit 1989 van

21 4Rn Butler-
len **Trekkir'g- Van de lottogetal-

-220n Ta9esschau.
"«u ooDas Wort zum Sonntag.
«aitatie door prelaat Werner This-,Jen uit Munster.

20.15 ««Aus Hof. Wetten, dass...?
Spelshow met Thomas Gottschalk.

22.00 Heute.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.

Presentatie: Dieter Kürten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.25 Massenmord in San Francis-
co. Amerikaanse speelfilm uit 1974
van Stuart Rosenberg.

01.15-01.20 Heute.

08.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF

13.00 Heute.
13.05 ""Die volkstumliche Hitpara-

de. Volksmuziek gepresenteerd door
Carolin Reiber. (Herh.).

13.50 Naturund Medizin. Afl. 7: Die
Mistel in derKrebsbehandlung, repor-
tage over de psychomatische aspec-
ten van kanker en de geneeskracht
van mistels.

14.20 Ihr Musikwunsch. Presentatie:
Trudeliese Schmidt en Christian
Boesch.

15.05 Wo das Herz Europas schlagt.
Serie over cultuur en geschiedenis
van de Elzas. Afl. 3.

16.05 Keilermonster. Afl. uit de serie
Wenn du mich fragst...

16.30 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
14: Besuch von drüben.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stem.

Science-fiction-serie. Afl.: Der test.
Aansl.: So lauft's richtig, verkeers-
quiz: M-Tag.

17.35 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
meningen uit West-Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooDas Erbe der Guldenburgs.

Duitse serie. Afl.: Der rote Rubin. Duitsland 3 West
07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
16.00 Flying High. 17.00 Videofashion.
17.30 Dick Powells Theatre. 18.30 Ul-
tra Sport. 20.30 Big Valley. 21.36
Check and Doublé Check. 23.00 Twi-
light Zone. 00.00 Bowery at Midnight,
foliowed by The Late Night Mix.TV-KANALEN,GOLFLENGTEN

Vatort enCA|-abonneeS:
kanalen zie schema exploitant

J* *wart/wït programma
aa ~

stereo geluidsweergave
"p»- = tweetalig bij stereo-app.- teletekst ondertiteling

TELEVISIE
herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 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

MTV Europe

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 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)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

10.00 News of the week. Nieuws in
het Engels.

10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 26.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl.

6. Herh.
11.30 Aus Forschung und Lehre.

Kampf mit der Erinnerung - Proleta-
rier aller L'ander.

12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-
nas. Serie over hetregenwoud. Afl. 1:
Aufbruch nach Amazonien.

13.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking. Les 3. (Herh.).

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Sport-extra. European Match-

ma's. Afl. 5. Met de brievenrubriek.
21.25-21.50 Binnenskamers. Serie

hoogtepunten uit de klassieke hoog-
romantische kamermuziek.

room League Snooker.
20.55 Lava. Serie humorprogram-

Le jardinextraordinaire, natuurmagazi- ]
ne. Vandaag: Notre planète, notre san- ]
té. 20.45 Lonesome dove, 4-delige j
Amerikaanse serie. Afl. 3. Lorena is i
verkocht aan een indianenstam. July,i
Roscoe en Joe bevrijden haar. 22.20 ;
Match 1, uitslagen sportmagazine.i
23.15 Uitslag trekking lotto en joker,i
Aansl.: Weerbericht. 23.20-23.40 Laat- j
ste nieuws. j

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
11.00 Bonjour les clips.
13.00 Countdown over Europe.
15.30 Autovisie.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-

rie over een groepje jonge detectives
die in de meest beruchte scholen van
de stad de misdaad proberen te be-
strijden. Afl.: Eind van het liedje.

19.30 Journaal.
19.50 Weer. Presentatie: Reinier van

den Berg.
19.55 Soundmix Show. Presentatie:

Henny Huisman. (Finale).
21.15 Jaap Aap.

leder heel uur nieuws. 7.07 Nieuws
Show. (7.30 Nws.). 12.05Aktua ka-
merbreed (12.30 Nws.). 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land en tuinbouw
13 10 Aktua. 14.05 Aktua sport
(17.30 Nw5).19.03 Coulissen
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.03 Podium van de Neder
landse lichte muziek. 23.06 Met he
oog op morgen. 0.02 Damokles
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 1 radio

07.30 MTVs Non Stop Pure Pop. 10.30
MTVs US Top 20 Countdown. 12.00
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00 VJ
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00 VJ
Ray Cokes. 17.30 XPO. 18.00The Big
Picture. 18.30MTVs Party Zone. 20.30
VJ Kristiane Backer. 23.00 Saturday
Night Live. 23.30 Club MTV.

0 Kris Kristofferson in
'Flashpoiiit'.

(Nederland 2 - 22.25 uur)

17.50 ««Club Veronica compleet.
Jongerenmagazine. Presentatie:
Menno Bentveld en Peter Jager.

18.15 ""Top 40. Gepresenteerd door
Jeroen van Inkel.

19.00 ""Family ties. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: De Keatons in ac-
tie. Een opdracht van Elyse, het Ca-
vanaughgebouw, moet worden afge-
broken. De familie Keaton gaat hier-
tegen protesteren.

19.25 (TT)De nieuwe nationale
ideeënbus. Deskundigen beoorde-
len innovatieve ideeën. Presentatie:
JoopDaalmijer.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: De overval. Carol
stopt de diefvan een roofoverval door
hem neer te slaan met haar handtas.

21.00 ««Tour of duty. Amerikaanse
serie. Afl.: Dodelijke afloop. Een jour-
naliste vergezelt BRAVO om een film-
pje te maken over Vietnam. Ze oefent
echter grote aantrekkingskracht op
bepaalde mannen uit.

21.50 Sport. Presentatie: Maud Cop-
pes en Gérard Wielenga.

22.25 Flashpoint. Amerikaanse tv-
film uit 1984 van William Tannen. De
grenswachters Logan en Wiatt vinden
een begraven jeep met 800.000 dol-
lar. Ze gaan op onderzoek uit, maar al
gauw blijkt dat iedereen die van de
jeep afweet vermoord wordt.

00.00 ""Journaal.
00.05-02.40 TROS Filmcyclus. The

good, the bad and the ugly. Italiaanse
speelfilm uit 1966 van Sergio Leone.
De goed, de slechte en de lelijke gaan
op zoek naar een kist met veel geld
die begraven ligt op een kerkhof.

" Jan Bardi in 'Ongelooflijk
maar waar. (België/TV 1 -
22.00 uur)

00.25-00.30 Coda. Le premier rendez-
vous van Sylviano door het Salonor-
kest Rendez-vous.

leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
Vrije zaterdag: 7.04 De opening.
9.04 De ronde van Hilversum.
11.04 Bal op 't dak 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04Wie in 't Neder-
lands wil zingen. 15.04 Typisch
Hollands. 16.04 Echo. 16.10 Zin in
muziek. 17.04 Glas in lood 1804
Echo. 18.15 Levenslief en levens-
leed. 19.03 Country time. 19.53Uil
de schaduw geroepen. 20.03 Jazz-
platform. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

19.30 Journaal met simultaanvertaling j
in gebarentaal en weerbericht. 20.00 j
Arts 21, culturele serie. Vandaag: Les i
artistes de l'holocauste. 21.05 L'amour j
par-déla le mur, Engelse documentaire j
uit 1989 over een koppel uit Oost- en ■West-Duitsland. (Herh.). 22.00 Nieuws ■en weerbericht. 22.30-23.20 Concert ■21: Machito: l'heritage du Jazz Sud- !
Americain, muziekspecial. (Herh.). i

TV5
België/TV 2

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 Popstalion.
15.04 1200eZaterdag-sport. 18.04
De avondspits. 19.03 Paperclip-ra-
dio. 21.03 Crossroads. 23.03-24.00
Late date

Radio 3

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück. 07.15
Wunschkasten. (07.45 Agenda,
08.30 Overpeinzing). 09 05 LP-
Markt. 10.00 Hit oder Niete. 12.00
Musik bei Tisch. (12.15 Agenda

04.05 Radiowecker. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgenandacht
08.05 Zum Tage. 08.07 In unsererr
Alter. 09.05 Musikpavillon mit Mi-
chael von Loefen. 12.05 Pop-Re-
port mit Günther Krenz. 14.05 Wirt-
schaft. Aansl. Orchester der Welt
15.00 Café Carlton mit Wolf-Rüdi-
ger Brown. 17.07 5 Uhr The. 19 0C
Auf ein Wort. 20.05 Das Sonntags-
konzert. 22.05 Musik zum Trau
men. 22.30 Nachtexpress

WDR4

6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber 9.00 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Werken aan werk. 10 00 Hol-
landse nieuwe. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied alleen..! 12.44 Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 The Troubleshooter.
16.00 Minjon. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba, een uit-
zending in samenwerking met hel
Kabinet voor Antilliaanse en Aru-
baanse zaten. 17.55 Mededelin-
gen en Scmppersberichten. 18.00
Nws. 18.10 lyi haberler (Goed
nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is

Radio 5

6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
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 1300 Nieuws 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 20.00 Hartelijk 23.30
Nachtradio.(tot 06.00 uur.) Mei
nieuws om 24.00 uur.

BRT 2

04.00 Musik Non-Stop. 5.30 Guten
Morgen. 09.00 Ein Tag wie kein an-
derer am Wochenende mit Gunther
Meyer. 11.00 Treff nach elf mil
Kristina Hertell. 12.00RTLThemen
am Wochenende. 12.15 Ist ja 'n
Ding! mit Christian Spanik. 14.00
Viva mit Helga Guitton. 15.00
Sportshop mit Benno Weber en Ul-
rike Elfes. 18.00 Unglaubliche Ge-
schichten mit Rainer Holbe. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. Musik
Non Stop. Mit Jörg Ebner und Ho-
ney Bee Benson. 00.00 - 01.0C
Traumtanzer.

Luxemburg/RTL9.03 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.03 De onderstroom: ma-
gazine waarin actuele onderwer-
pen de hoofdmoot vormen. 11.03
Vervolg Onderstroom. 12.03 Het
evenement: het muziekleven in
Limburg. 17.03 Limburg aktueel:
nieuws en aktualiteiten. 17.15 Vrij
spel: pop in Limburg.

Radio Limburg

hausconcert. Het Hansen Kwartel
met altviool. 12.00 Muziek voor mil-
joenen. 13.00 Nws. 13 02 Klassiek:
Radio Symf. Ork. met viool. 14.25
Kamermuziekserie 8990: Ensem-
ble Idemeneo. 15 00 Nieuwe gram-
mofoon- en compactplaten. 15.20
Lang leve de opera!lB.o2 Avond-
stemming. 20.00 Nws 20.02 Klas-
siek op Zaterdagavond, met om
20.02 Mijn leven, een martelgang
(8); 21.00Complexity: Festival Rot-
terdam. Muziek voor piano; 22.00
Orgelrubriek; 22.20 Laudate.
23.00-24.00 Literair: Camera ob-
scura.

12.30BRF Aktuell. 12.45lm Brenn-
punkt). 13.00 Hitparade. 16.05
Contra Re Jugendmagazin. 17.05
Forum - Das Kulturmagazin. 18.10
BRF-Aktuell. 18.35 Freie Tribune.
CSP-CSC. 18.45 Evangelium in
unserer Zeit. 19.00 Saturday Night
Rock Show. 21.05 Lotlozahlen.

hoop). 18.40 Arabisch progr 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

Radio 4
7.02 Wakker worden. 8.02 Klan-
quarel. 9.00 Toppers van toen klas-
siek. 10.00 Caroline. 11.00 Kur-

08.30-09.30 Noubaventure, kinderpro-
gramma met tekenfilms De Smurfen,
Opération Mozart en Naturimages.
11.20 Interwallonie. Ileikoum, magazi-
ne voor Arabieren. 12.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. Les 21
en 22. 12.30-13.00 Espanol con Victor,
cursus Spaans. Les 20. 13.30 La pen-
see et les hommes, magazine voor le-
ken. (Herh.). 14.00 Magazine dialectal,
gevarieerd magazine in dialect. 15.15
Equilibre, gevarieerd magazine over
handicaps. 16.05 Bizness news, maan-
delijks magazine over economische
vraagstukken. Vandaag: Chocolade.
17.20 Arts magazine, kunstprogram-
ma. Vandaag: Prix de la jeunepeinture
beige. 17.55 Génies en herbe, spelpro-
gramma voor scholieren. 18.25 Gour-
mandises, culinair magazine. Van-
daag: Chocoladepaaseieren. 18.40 Té-
létourisme, toeristisch magazine. 19.15
Paardenkoersen. Aansl.: Trekking van
jokeren lotto. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Variétés a la une. 20.10

-18.40 Nieuwskrant.
18.45 Toeristisch programma. Toe-
ristisch magazine. -Streekgebonden
videoclip; -Videopost; -Langs Vlaam-
se wegen.

19.25 Mededelingen en programma-

16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Les animaux du monde.
18.30 Génies en Herbe. 19.00 L'Afri-
que des Femmes. 19.30 TVS Infos et
Météo. 19.40Avis deRecherche. 21.00
My Tele is Rich. 22.00 Journal télévisé
et Météo. 22.30 Fiction: Les belles va-
cances. 00.00-00.40 Cargo de nuit. I

lUn pesktoP publishing. Afl. 5.
k| a ~®n computer ook in jouw

16 On 2eskt°P Publishing. Afl. 6.
s' °n'gadoon. Amerikaanse
neHi Uit 1954 van Vjncente Min"

1?1f Korte film.
18on Nieuws-- 18 qI I'.k Tak- Animatieserie. Afl. 222.
18^2 ?lons. Afl. Plons en de wekker.
Waa Schoo|slag. Spelprogramma
WofH

nn 'eerlingen en leraren getest
t P -r Var)daag vanuit het P.1.8.0.

1ee
sJ°ngeren.

Vnraa. 'man Jaro. Nieuwsmagazine
15Ion )on9eren.

rj ed„|Joker- en lotto-trekking. Me-
Daa?.i'n9en' Programma-overzicht en,93ndM.nkoersen--2o!oS v'euws-
men vouwenharten, mannendro-ia»3"del|ge comedyserie. Afl. 6:
An?_rV eekendf'lm. Mrs. Sundace,
Man, ~ se speelfilm uit 1974 van

Reek 9el00fli»k' maar Bardi-
Barrt" r°nd de bekende mentalist Jan

? 2 2q; if n 9astvrouw Betty Mellaerts.
2230 Unst-zaken.ilf Nteuws.
23 ie "Port op zaterdag.

Plepn . er in de nacht. De ver-
Se tv^ii r bren9t het wel in orde, Brit-
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Nederland 1
'3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.NCRV
15.54 ""Orlando Kwartet. Uitge-

voerd wordt strijkkwartet opus 29
"Rosamunde-, Schubert. (Herh.).">.30 Kijk op interieur.Tips en advie-zen voor het interieur. Vandaag: DeHuiskamer. Presentatie: MarijkeI Amado.

17-00 Passage. Licht-informatief pro-gramma gepresenteerd door Ati
17 !£ meester en Klaas Drupsteen.''"30 ""Journaal.

i r;° Passage. Vervolg.
m ** zi' de Glorie- Koor-en sa-, 'penzang vanuit de Eusebiuskerk inArnhem.

lÜ'Sn ""Journaal-
f »20 De Cosby show. Amerikaanse

vnmeo^Serie- Afl: Gettin9 '° knowy°u. Cliff en Martin vertrouwen elkaarnun hartsgeheimen toe.

' ka° Herbie is de pisang. Ameri-kaanse speelfilm uit 1980van Vincent'victveety. Het volkswagentje Herbie, mee aan een race in Brazilië.
hii f ' voordal hii daar aan begint krijgtnl Ü maken met de meest uiteenlo-

i P^de mensen.

blunriA Very different wofd- Met
mot 5'S Uit de serie en een gesprek
Guy Kadeem Hardison en Jasmine

nr°=ü,Welles n'etes. Discussiepro-yramma 0.1.v. Legien Kromkamp.

tinn T"ssensPel. Muzikale ontmoe->g in Kampen met muziek van Grieg„e" Henry VIII.g°o ""Journaal.
rèn w °'°* Serie over Biibelse figu-

-23 ~ Vandaag: De vrouw van Pilatus.
■« (TT)Drieluik. Filmprogramma.
ll»^ Jos Stell'ng. Gijs Versluys en

' ta no «l,s van Heyningen.«u.OB-00.10 Huizen van Oranje. Hui-> 2e Bronbeek.

Nederland 2

BBC Europe

Duitsland 1

Duitsland 2

Eurosport

Super Channel

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

Nederland 3
-09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Veronica
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Zware last.
16.20 ««Take 5. Middagmagazine.

Presentatie: Marijke Benkhard, Nata-
scha Emanuëls, Anita Witzier en Ka-
rin Vlasblom.

17.25 Sledge Hammer. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Zwarte handel.
Sledge Hammer probeert een aantal
scholieren op het rechte pad te bren-
gen.

RTL Plus
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Das grosse Rennen-
/Zum teufel mit den Pfunden.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Reiseins Koala-Walla-
Land.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Der doppelte Geor-
ge.

09.35 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zeivers. Presentatie: Claudia
Hessel en Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. (Herh.).
11.00 Tekenfilm.
11.10 «Das ist also New Vork. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1948 van Ri-
chard O. Fleischer.

12.30 Klassiek am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.15 25.000 Dollar für einen Mann.

Amerikaanse speelfilm uit 1966 van
Ron Winston.

16.00 Alias Smith and Jones. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Gestandnis in der
Morgenzeitung. (Herh.).

16.55 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Die Kronzeugin. (Herh.).

17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Sei nicht so ein
Feigling.

18.15 Anpfiff. Der Fussball-Show,
met Ulli Potofski.

19.45 RTL aktuell.
20.15 Französische Betten. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1959 van Jean
Negulesco.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall.

23.00 Love-Hotel in Tirol. Duits-Oos-
tenrijkse speelfilm uit 1978 van Franz
Antel.

00.35 Street hawk. Amerikaanse se-
rie. (Herh.).

01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

SAT1

22.05 Zwiebeln und Butterplatz-
chen. Toneelstuk van Christian Wölf-
fer.

23.50 Duell am Missouri. Amerikaan-
se speelfilm uit 1975van Arthur Penn.

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

13.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde.
Les 13.

14.00 In Zukunft... Ein Garten Eden
für jeden, reportage over permacul-
tuur.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 ooLindenstrasse. Serie. Afl.:
Die arme Else.

17.30 Blickpunkt Gesundheit. Elek-
tronische Heinzelmannchen, reporta-
ge over computers in de geneeskun-
de.

18.00 ...und es geht doch! Portret
van JoséLutzenberger en zijn ecolo-
gische strijd in Brazili'e.

18.30 Roxy. Jongerenmagazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Macht, Liebe und Tod. Docu-

mentaire.
20.55 Grosser Musikabend. Gidon

Kremer, viool. Werken van Schubert.
1. Rhondo in b voor viool en piano
opus 70 D895. 2. Fantasie in c voor
viool en piano opus posth. 159 D 934.

21.45 Deutsches Theater. 6-delige
serie over het toneel. Afl. 6: Posities.

22.15 Kultur im Gesprach. Wort-
wechsel. Gero von Boehm in gesprek
met Klaus Maria Brandauer.

23.00 Rocklife.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

Kurznachrichten.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 3. (Herh.).
17.30 ...wenn aber das Salz schal
wird? Documentaire serie in het ka-
der van Kooperation Bildung. Afl. 4:
Wer zahlt, schafft an. (Herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Die
arme Else.

18.30 Gott und die Welt. Das Aben-
teuer Verzicht, documentaire over de
beweging 40 Tage ohne.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen. Grosser

Abend:
19.30 Wer tragt die Last der Alten?

Discussie.
21.15 Südwest aktuell.
21.20 Wiedersehen mit Inge Meysel.

Gertrud Stranitzki: Die Verlobung en
Die Rolle des Lebens.

22.10 Nachtcafé.
23.40 Super Drumming 11. Ein Musik-

trip rundurn den Erdball. Afl. 3: Solo or
not Solo?

00.10-00.15 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drie Engel für Charlie. Vandaag: Dame
im Spiel. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-
zicht. 10.05 SAT.I Teleshop. 10.30
The real ghostbusters. Amerikaanse
tekenfilm. Afl.: Das Geheimnis des Sie-
gels. 11.00 Mandolinen und Mond-
schein. Duitse komedie uit 1959 van
Hans Deppe. 12.45 Teletip Fashion.
12.55 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.: Steinstarke Marmer
in ihren Flatterkisten. 13.25 Unsere
kleine Farm. Afl.: Der Stammbaum.
14.15 Zauber der Berge. Aansl. Teletip
Koehen. 14.50 BVagabunden der Lie-
be. Oostenrijkse speelfilm uit 1949 van
Rolf Hansen. 16.30 Teletip Wissen.
16.40 Music News. 17.05 Auf und da-
von. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Gewinn
in SAT.I. 17.50 Das Imperium - Die
Colbys. Afl.: Erhörte Gebete. 18.45
SAT.l.Bliek. 19.05 Batman. Afl.: Wahl-
tag. 20.00 MacGyver. Afl.:Gelahmte
Stadt. 20.55 SAT.I Sport. 21.00 Mac-
Gruder & Loud. Atl.: Alt genug zum To-
ten. 21.55 SAT.I Bliek. 22.05 Hallo
Berlin. 22.30 Glitz - Spiel mit dem Tod.
Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Sandor Stern. 00.10 Diese schreckli-
chen Sonntage. Engelse speelfilm uit
1970 van John Schlesinger. 01.55-
-02.05 Programma-overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Afl.: The
real Ghostbusters.

10.25 Bananaman. Afl. The crown je-
wel caper.
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A M S TE N R A DE

Vrije sector woningen
met grotetuin

n het riante plan 'Achter b^^^. . '~^v '-

burg, worden 6 fraaie, halfvrij- 1 **' W ~T> "^^^i^^i^T "*'":^staande vrije sector woningen * -a»» ■^E^ r- J *iö|^.

levendig accent met tweekleurig *!^ *^metselwerk. Door de situering van «n' f TV'
de hoofdentree in de zijgevel is de j--J * tó' '»,-' J v
ruimte op de begane grond opti- ; ,- (.< ■ W /
maal benut met o.m. een open [;V ;j|o.^...<■:, /"'"- ' , |
keuken en een royale L-vormige ii '"-buk. -tg^ met o.m. prima isolatie, hardhou-
kamer. De verdieping heeft tweede toilet. De zolder is te ten buitenkozijnen en -deuren,
3 slaapkamers en een badkamer bereiken via een vaste trap." _ betegeling van diverse wanden en
met ligbad, vaste wastafel en een " vloeren.
aansluitmogelijkheid voor een De woningen worden degelijk
wasautomaat en voor een separaat gebouwd en uitstekend afgewerkt Koopprijs vanaf ’ 165.200,- v.o.n.

I H RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611

POWERED BV HONDA...
Een Formule 1 circuit is vende eigenschappen om

wat anders dan uw gras- voor een van onze Honda
mat.Toch ishet de basis van gazonmaaiers te kiezen,
technologische voorsprong Hoe klein ol hoe groot uw
vooralleHonda produkten. tuin ook is, Honda maakt

Een van de redenen van elk grasveld een gazon,
waarom wij u graag Honda We nodigen u graag uit
gazonmaaiers adviseren. voor een nadere kennisma-
Zuinigheid, milieuvriende- king.
lijkheid, betrouwbaarheid _-j-wi_
en vooral een perfekt maai- HCJ^JJJ.^V
resultaat zijn doorslagge- ■ESüEï2ZïII»3HÜ

HMECHANISATIECENTRUMfrissen
TEL. 04406-40253*

VALKENBURG A/D GEUL

it""s '""■ W "sf***~ BRUNSSUM

’ 259.000,-k.k.
"52 'mk Halfvrijstaand herenhuis ■
S 2, J TITTMIw Ê met c.v. en dubbele ga- ■

ga . , .ÉjsJÊÊi f rage. lnd.: sout.: 65 m 2, !
BZ jf^r É verdeeld over 4 kelders. —I I Beg. gr.: hal, toilet, B

I woonkamer met open saI haard 9.00x4.10/3.75, B— tj^BwßHß^^^^^^^^^^» dichte keuken met com- ra
5 plete inst. 5.80x2.75, bijkeuken en royale tuin. 1e verd.: 3 —aa slaapkamers + douche en aparte toilet. 2e verd.: 1 slaapka- 55
5 mer + badkamer met ligbad, vaste wastafel en bidet.—— Aanvaarding medio 1990. 55

■■/''Wr 2? Mmberging, te bereiken via 55
Z-Z vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

"ja: te wastafel en 2e toilet. 2e verd.: zolder te bereiken via vlie- B— zotrap. Aanvaarding in overleg. B

JABEEK
=5 ’ 300.000- 55
52Ï Voormalige carréboer- 55
Sa fffM—^LK^— Wrfr.tr.. $ derij geheel naar de hui- B
S 5I dige maatstaven ver- 55aa I Bk bouwd. Enkele kenmer- B
*"—* 1 1 ken: woonkamer/keuken 55—■ I I 50 m 2, 5 slaapkamers, 2 E
aa I I badkamers, stallen 100 55—— MM\mm\mmm\wmmmm\mmmmmmmk m 2,binnenplaats metop- S
aa timale privacy 200 m 2,grondopp. 1380 m 2.Onderhoudstoe- :
aa stand goed. Ook als kantoor/woning interessant. Aanvaar- —sa ding in overleg.

Aa ~-* SIMPELVELD =

aa slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste wastafel en 2e E
-\—Z toilet. Aanvaarding vrijwel direct. , ai

—— , ?M terras + goed aangeleg- aE
ES mW.. "'"* de tuin, garage 50 m 2. 1e E

verd.: 5 slaapkamers + badkamer. 2e verd.: zolderruimte. 25
| Dit object moet u van binnen zien. Aanvaarding direct

525 zolder. Er is nog ± ’ 20.000- subsidie. Aanvaarding in 5
SS overleg.

= " Makelaar o.g. " Taxaties
ss " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
sa: " Woningen " Verzekeringen e

| makelaardjj W _ |

== 111 Hoolstraat 42, Voerendaal

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[ Hypotheek?
I EIGENDOMSBEWIJS E,GENDOMSBEWIJS I

VELPERPLEIN 1 HEfRESTRAAT I 1

ARNHEM I j GRONINGEN
Hypotheekbedrag f130.000 HyP°«ieekbedrag f2lO 000 1I Looptijd 30jaar i Looptijd ■' I :
Bruto inkomen f45.000 m -Bruto inkomen f7nnnn ffJ sEsgv J All ' w.uUU
Alleenverdiener man Alleenverdienerman 1

! ■ Leeftijd 30 jaar Leeftijd jt -i Oe Spaar-Optimaalhypotheek verge- m I fila^a!'opti^siina^^Ri! „ar
~ M

leken met onze Annuïteitenhypotheek 1 1 °n2e An^ZrZL^LITVoordeliger vanaf jaar3. jt Voordeliger yanafjaar §

totaalnetto voordeel I toteal netto voordeel "lmSpaar-Optimaalhypotheek paar"°Pti,l,aa'hypotheek 1

f32.000 1 f I '<

Ga directnaar deRabobank.
U betaalt geenafsluitprovisie.
Een Spaar-Optimaalhypotheek is al gauw tienduizenden .
guldens voordeliger dan andere hypotheekvormen. Wie nu
rechtstreeks een Spaar-Optimaalhypotheek bij de Rabo-
bank sluit, verdient ook nog eens de afsluitprovisie. Een
extra voordeel van 1% over het hypotheekbedrag. Dus: J
hypotheek? Ga verder met de Rabobank.

i

Rabobank Q
Meerbank voor jegeld

/ 1

/ Jl
I — -

NIEUW! VERANDA DAKPLAAT
Door uniekkliksysteem geen \ 2ÈÈIT \profielen nodig en snelzelf te \ GSg«)n- Imonteren^mg^ét^^^^t^^^l caapohts f

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

verticale beglazing.

BSjy /VIESfEROrK-BUNDETj^^LLiüui^j prinSes ireneweg 6. Tel. 043-645959V_^ _ /

NOTARIS MR. WIM NELISSEN
te SITTARD

zal op dinsdag 17 april 1990 's middags om 3 uur i<!
Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard, ex art. 12V:,
2 B.W. in het openbaar bij opbod en afslag in één l j
verkopen overeenkomstig de Algemene Veilingvoof*
den Onroerend Goed 1987:

SITTARD
kavel 1: het woonhuis met ondergrond, te Sittard, ®°I
straat 16, kad. Gem. Sittard, sectie G nr. 581, groot 4" Jl
Indeling: begane grond: keuken, woonkamer, toilet; e
verdieping: twee slaapkamers. gA
kavel 2: het perceel grond, gelegen alsvoren, kad- 1
Sittard, sectie G nr. 579, groot 10 ca.
kavel 3: de massa van de kavels 1 en 2.
Aanvaarding: in volle bezit en genot na betaling va%
koopprijs en de kosten, eventueel met behulp van de U
se van de veilingakte. j
Betaling: uiterlijk 29 mei 1990. Gegadigden dienen °P fl
veiling desgewenst een verklaring van hun bankreia' i
kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedhe' i
Bezichtiging: in overleg met het notariskantoor.
Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij notariskantoor 1
sen, Wilhelminastraat 53 te Sittard, tel. 04490-17373^__^j

1. BELFELD^
Fraaie halNrijstaande premie-C _^^_^^____^^^^^^^^_woningen.
Prijzen v.a. ’ 136.000,- v.o.n.

2. GRATHEM K^|
Haltvrijstaande premie-A wonin- ■
gen en vrijstaande vrije-sector H w^k mm
Prijzen va. ’ 132 000,- von.

3. NEERITTER M.
Haltvrijstaande premie-A wonin- I
gen en mm
Prijzen v.a. ’ 132.000,- v.o.n. WM
4. THORN K V

Exclusieve haltvrijstaande semi- H
bungalows.
Prijzen v.a. ’ 198.400,- v.o.n.

5. MAASBRACHT
Haltvrijstaande premie-A en vrij- ■ 1 A\\staande vrije sector woningen AU
Prijzen va. ’ 132.000.- ■■VV

6. VLODROP W M
Haltvrijstaande woningen met ga- Am

mw kmPrijzen v.a. ’ 147.500,- v.o.n. 2 mM
7. SITTARD 3 »

Fraaie haltvrijstaande premie-A I . _
woningen. kWPrijzen v.a. ’ 132.000,-v.o.n. h

8. SCHINVELD W AM
Vrijstaande woning mei garage ■ —^^^AA(bestaand! mm
Vraagprijs f 149.000.-k.k. WM
9. NIEUWENHAGEN f*

Mooi gelegen haltvrijstaande ■ WÊ "premie-A woning.
Prijs ’ 130.800.-v.o.n. »g 9 1
10. AALBEEK W „
Grandioos gelegen bungalow ■ mm
(7000 m2) k^ AM
Vraagprijs ’ 410.000.- k.k.
11. HULSBERG
Haltvrijstaande woningen met ga- I H
rage.
Prijzen ’ 149.200.-v.o.n. 0

r

Bel nu voor informatie 04754-85999
Ook zaterdags geopend v. 10.00-13.30 uur
of stuur onderst, bon in voor dokumentatie

mi' ? 'Jw^SËmM
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel. privé:
Tel. werk:
Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe
aan:
GGV b.v. Antwoordnummer 20004, 6100 AA Echt.

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

®WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
INTERIEURS Tel. 045-711864

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

BEDACHUHGEN
CmbH
Bedachungsartikel
Geilenkirchener Straße 29
5133 Gangelt-Birgden
Telefon: 02454/8221

77 mmM,*jM 'jl suort'i Gangelt-Bïrgden

7/%^ /"^"' /// XNyJ*"""" / ’mJL 1 J"H [ é"

Wacht
met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gangen gaanweelkaar
ook 'n beetje beter be-
grij pen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 11$
3500 AC Utrecht.

Cteef stotteraars
even ac tijd.

■ lil

i __— — 1
-MAASTRICHT E.O.

dtgebii uitstek op het» vraagt»t^£^B leerde ||r markt voor bedr.j<s^sves k̂undigh den ge- aU. L^

l «»gtegam<^K^____ —
HEERLEN,Klompstraat/Willemstraat A 2 S

TC UIIIID/TC IfflflD Naast winkelcentrum "de Klomp" centraal gelegen
IC nUUfI/ IE IVUUr mooiafgewerkte winkelruimte ter groottevan ± 105 m 2
BRUNSSUM, Merkelbeekerstraat 6 S ELV O. Frontbreedte 9 m. Uitvoerige gegevens opaan-
Nabij centrum gelegen goed afgewerkte kantoor/prak- vraa9- Huurprijs ’ 1.550,-/mndexcl. B.T.W.
tijkruimte. Opp. ± 80m 8.V.0. mcl.toilet enkitchenet-
te. Aanv. spoedig. Huurprijs ’ 10.400,-/jr. excl. B.T.W. HOENSBROEK,Heisterberg 9 S

Winkel-woonhuismet achtergelegen magazijn/opslag-
GELEEN,Groenseyckerstraat 26A . S ruimte. Winkeloppervlakte ± 80 m2; magazijn/opslag
Bedrijfshal/opslagruimte, grootte ± 1500 nr v.v. 2 + 180m2.Ruime boyenwoning. Perceel opp. ±430 m 2.poorten, lichtstraten, kantoor/kitchenette alsmedever- Aanv. direkt. Koopprijs ’ 75.000,-k.k.
hard en omheind voorterrein van ± 1500 m . Aanv.:
spoedig. Huurpr.: ’ 60.000,-/jr. excl. B.T.W. KERKRADE-CENTRUM S

In Theaterpassage gelegen winkelruimte, grootte ±GELEEN, Heiweg 8 S 130 m 2,frontbreedte 12 m, v.v. kitchenette en toilet.
Op handelsterrein "Krawinkel-West" gelegen bednjfs- Goede bevoorradings- en parkeermogelijkheid. Aanv.:
complex bestaande uit produktiehal ± 765 m b.v.0., in overleg. Uitv. gegevens en huurprijs opaanvraag,
opslag- en kantoorruimte ± 335 m b.v.0., goed afwer-
kingsnivo met hoogwaardige materiaaltoepassing. KERKRADE, Einderstraat 36 S
Prijs ’ 675.000,-k.k. excl. B.LW. Aan voetgangerspassagetegenover Super-Confex ge-

legen winkelruimte, front ± 6 m, opp. 60 m 2 8.V.0.
« HEERLEN, Zeswegenlaan 281 S Aanv. in overleg. Huurprijs ’ 12.000,-/jr. excl. B.T.W.

'immmH- KERKRADE-EYGELSHOVEN, Portbeemden S
fcWIP """^R*?"» », >*

Naast supermarkt gelegen nieuwbouw winkelruimte.
Oppervlakte ± 230 m 2,frontbreedte 18 m. Huurprijs

L ’ 200,-/m2 p.jr. excl. 8.T.W., uitvoerige informatie op
aanvraag.

Su LANDGRAAF, Buizerdweg 5 S
Op handelsterrein "Abdissenbosch" gelegen bedrijfs-
terrein ter grootte van ± 2200m 2met hierop gebouwd

#*W&Ë&
bedrijfsruimte, opp. 300 m 2v.v. 2 poorten en 400 m 2■®^Épll voorterrein, alsmedefraai afgewerkt ruim landhuis met
mogelijkh. voor dubb. bewoning c.g. combin. kantoor-

WÈjÊj wonen.Aanv. in overleg. Prijs ’ 495.000,-k.k.

É|||§|t?; LANDGRAAF/SCHAESBERG, S
In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog één winkel te ' Centraal gelegen representatieve kantoorruimte ter
huur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv. drogist, groottevan 230m2opde 1e verd. en ± 125 m2op de2e
kapsalon, dibevo,videotheek, slager. Opp. 94 m 2.Uitv.' verd. v.v. lift en verwarming. Huurprijs ’ 145,-/m2 per
inlichtingen over huurpr. etc. op aanvraag. jaarexcl. B.T.W. Uitv. gegevensop aanvraag.

MAASTRICHT,Wilhelminasingel M
Te huur, representatief kantoorpand, indeling o.a.
b.g.g.: ruime entree, kantoor, keuken en toilet, 1e eta-
ge: 3 kantoorruimten, 2e etage: 3 kantoorruimten, 3e
etage: archiefruimte. Direct te aanvaarden. Huurprijs
opaanvraag.

MAASTRICHT, St. Hubertuslaan M

Tekoop, 2 representatievekantoorpanden, direct nabij
het centrum gelegen. Totale vloeropp. van beide pan-
den bedraagt 750 m 2, hetgeheel kan evt. gesplitst wor-
den in 2 panden, welke resp. 250 m2en 500 m 2groot
zijn. Deze panden zijn ook geschikt voor bewoning.
Koopprijzen opaanvraag.

MAASTRICHT, kantoorgebouw 'Parkweg' M
Binnen afzienbare tijd zijn er geheel gerenoveerde kan-'
toorruimten te huur, units beschikbaar vanaf 230 m 2.
Huurprijzen vanaf’ 190,-/m2.
MAASTRICHT, Beatrixhaven M
Te huur, bedrijfshal groot ca. 6000 m 2. Evt. te huur in
units van 2000 m2. Huurprijs ’55,-/nr.

MAASTRICHT-CENTRUM M
Tehuur, bedrijfspand bestaande uit ca. 120 m2opslag-
of magazijnruimte met inrijpoort op de b.g.g., 1e en 2e
etage kantoren metruime sanitairevoorzieningen. Voor
vele doeleinden geschikt. Huurprijs ’ 2.500,-/mnd.

MEERSSEN, industrieterrein M
Te huur. 2 nieuw te bouwen bedrijfshallen van elk ca.
5000 m 2,hoogte onder kap 10 m., gelegen op zgn.
zichtlokatie aan desnelweg A-2.

MAASTRICHT-CENTRUM
Op A-1 lokatie tehuur, ca. 260 m 2winkelruimte. Huu'
prijs opaanvraag.

SIMPELVELD, Bocholtzerweg t
Op handels- en industrieterrein gelegen bouwkavel}
grootte van ± 4400 m2t.b.v. bedrijfsmatige bebouwina
(geen detailhandel); frontbreedte 50m. Uitv. gegeve"
alsmede sit. tekening op aanvraag.
Koopprijs/ 176.000,- k.k.

SSITTARD, Dempseystraat .04In winkelcentrum gelegen winkelpand grootte ± . t.
m 2zeer geschikt voor o.a. slager, opticien, tabak/Ie. tuur, schoenen, stoffen e.d.Verdere gegevens opaa
vraag.

SSITTARD, Engelenkampstraat 71 /Tegenover postkantoor gelegen winkel,-^anto?''l.\praktijkruimte ter grootte van ± 140 m 28.V.0-, «*''
centrale verwarming, toilet, kitchenette en archief-ra
keergelegenheid op eigen terrein bespreekbaar. Huu
prijs op aanvraag.

SSITTARD, Handelsstraat he.Nog tebouwen bedrijfshal t.b.v.op- en overslag- Teo
bouwen oppervlakte ± 2225 m2BVO, in totaliteitof 9
splitst te huur. Tijdens afbouw kan met wensen v
huurder rekening worden gehouden.
Huurprijs ’ 40,-/m2/jr.

S
SITTARD, Kastelenweg 1-3 _^

Centraal in woonwijk, nabij handels- en industrieten +"Noord" gelegen KANTOOR/PRAKTIJKPAND. OPR--;
500 m 2 8.V.0. met eigen ruime parkeervoorzien" M

Aanv. in overleg. Huurprijs ’ 50.000,-/jr. excl. B-T.w-
SSITTARD, Dr. Nolenslaan jn,

Op "industriepark Noord" gelegen bedrijfsterj
grootte ± 8400 m 2,met hierop gebouwd BEDRWy .
RUIMTE (8.V.0. ± 200 m 2) en luxe afgewerkt roy»

LANDHUIS. Uitbreidingsmogelijkh. in ruime rn"

aanw. Uitv. gegevens op aanvraag.
Prijs: ’675.000,-k.k.

S
SITTARD, Stationsstraat/Bergstraat , s
Nabij station gelegen nieuwbouw winkelruimte gro°
750 m 2, met ruime parkeergelegenheid op ach ?uur-
rein. Uitvoerige informatie omtrent oppervlakte, nu
prijs e.d. op aanvraag.

E RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 04490 - 23344
6211 EX maastricht - het bat 8 - tel 043 - 256525 ,

LimburgswadtoKLAii—



SAT 1

België/Télé 21
van Arenberg.

14.10 Sport extra. European Match-
room League Snooker.

15.30-17.30 Sport extra. Wielrennen:
Parijs-Roubaix, rechtstreekse repor-
tage van de aankomst.

België/RTBF 1

11.00 Children's SSVC. Banana-
man.

11.15 Blue Peter review of the year.
11.50 The Chart Show. Non stop vi-

deos van de top tien. (

12.40 FA Cup semi final.
15.00 Cartoon time. With Yogi Bear.
15.10 Opportunity knocks. Nieuwe

serie shows gepresenteerd door Les
Dawson.

16.00 FA Cup semi final. Wedstrijd
tussen Manchester United en Old-
ham.

18.25 The new Yogi Bear show.
18.35 Bullseye. Jim Bowen is gast-

heer van deze populaire darts-quiz.
19.00 Highway.
19.25 News and weatherreport.
19.40 After Henry. Nieuwe serie. Afl.

Mr. Right.
20.00 Eastenders. Frank is woedend

als er plotseling een standbeeld van
Diane op Trafalger Square opduikt,
terwijl Sharon een ontmoeting heeft
Nick Cotton.

21.00 Agatha Christie's Poirot. Afl.
Doublé Sin.

21.50 Whicker's World. Afl. Hong
Kong.

22.45 News and weather.
23.00 Mastermind.
23.30-00.15 That's life.

"00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.'ARA
5.15 ""Matinee. Radio Kamerork.
°;W Hans Zender. 1. Meeresstille
"" gluckliche Fahrt, Mendelssohn.< opus 129, Schumann.
rresentatie: Lieuwe Visser.
ril6 Howards' way. Engelse serie,
tb l mg fraudezaken van de poli-ce komt erachter dat Ken Masters

'en onjuiste informatie heeft ver-strekt.
m,-! !en klas aPart- Amerikaansecomedyserie. Afl.: Een kind van de ja-n zestig. Dennis eet zijn tegenzinwr een werkstuk dat hij moet maken

173R," JOUrnaa-
l

Vr°ege vogels. Natuurpro-y'amma gepresenteerd door Hanne-
|8
Xe Kappen.
Sn° D® 9rote meneer Kaktus
Jan d KlnderProgramma met Peter«i Hens, Annemiek Hoogendijk en"ans van der Laarse.
■«Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl.''■Vrienden uit de ruimte.JJ-JO ""Journaal.dniL"*Flyin9 d°ctors. Australischef°K^f, erie- Afl- De laatste rodeo,
ank Wilhams neemt zijn dochtertjeu"** naar de rodeo.

Dram steden> 13 ongelukken.
ver^a"Sene waarin waargebeurde
swToegevallen worden gecon-*ueerd. Afl.: Leeuwarden.q'ram£er ekonde wijzer. Spelpro-jMgnrna Presentatie: Kees Driehuis.
term.k 0 , r het nieuws. Actualitei-tenrubriek.daLDe Octopus. Italiaanse mis-daadserie. Afl. 4. Corrado kan aanto-mé h

senator Salembini banden
hem m^'a onderhoudl en klaagt

Lef,/1"1"*06 schreeuw van de
FW"; Vanuit Plan c Rotterdam.re sentatie: Paul de Leeuw

Nederland3
" Prof. Henk van Os presen-

teert 'Museumschatten.
(Nederland 1 - 23.55 uur)

23.55 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Nederl
landse musea. Afl.: Triptiek met Man
van Smarten.

00.05-00.10 ""Journaal.

09.30 Achterwerk in de kast interna-
tionaal. Tweewekelijks programma
waarin kinderen hun verhaal vertel-
len.

09.45 De toren van pizza's. Jeugd-
magazine.

10.10 The jeessie mekreezie show!
Afl. 2: Man-zijn! Presentatie: Frans
Stokbrood en Herrie Stievens.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie., Afl. 6: Lemmy
Lemming Rockstar.

11.00 Reiziger in muziek. Een pro-
gramma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Onrust! Subcultureel magazi-
ne. Vandaag: Het grote Bril & van
Weelden tv-interview, een ontmoe-
ting met Nick Cave en een portret van
Guido Belcanto.

20.00 (TT+»»)Joumaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Belevenissen. Tweewekelijks

programma over een interessante
persoonlijkheid.

20.58 Aan de voet van de heuvel.
Drieluik van Wim Kayzer over Honga-
rije. Afl. 2: Moet madame Bovary ster-
ven?

22.59-23.04 " «Journaal. Aansluitend
nieuws voor doven en slechtho-
renden.

09.50 Today's viewing.
09.55 Playdays compilation.
10.15 Morning workship for lent.
11.00 Bazaar.
11.25 You in mmd: Change.
11.35 You are what you eat.
11.45 Sign extra: Comic Relief.
12.10 Country File.
12.40 International cricket.
13.30 Landward.
14.00 News Summary.
14.05 A taste of Scotland.
14.00 Eastenders.
14.30 Volgens aankondiging.
15.00 Eastenders.
16.00 The young musician of the

year.
17.20 Volgens aankondiging.
19.00 The clothes show.
19.25 News and weather.
19.40 Songs of praise.
20.15 Private public Man.
20.45 Not a penny more.
21.35 The Oliver awards.
21.45 Mastermind.
23.15 News and weather.
23.30 Heart of the matter.
00.05 Someone like me.
00.35 The sky at night.
00.55 International cricket.

Eurosport

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Viering. Serie tv-vieringen. The-

ma: Palmzondag.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Fryslan yn de léste oarloch (1).
12.00 Het Capitool. Analyse van bin-

nen- en buitenlands nieuws.
12.45 Hetkloppend hart. Film van de

Nederlandse hartstichting.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 8: Sneeuwwitje en Rozerood.
09.10 Dribbel. Animatieserie voor

kleuters. Afl.: Dribbel gaat naar het
circus, (herh.).

09.15 Broodjes Bras. Kleutermagazi-

07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans

magazine.
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd

magazine in het Luxemburgs.
15.00 Fashion.
15.30 Reisbewust.
16.00 Tineke.
18.00 Journal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

KI JK ELKE I
DAG

’ ’ )IVLIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO |

045-739300 [
Een dode in de familie.

19.30 Journaal en weerbericht.
19.50 Jake and the Fatman. Ameri- ;

kaanse serie. Afl.: Body and Soul.
20.35 Le gendarme et les Extra-Ter- ■restres. Franse komedie uit 1978 van |

Jean Girault met Louis de Funes. In i
de buurt van Saint-Tropez landt een i
vliegende schotel. Politie-agent :
Beaupied is de eerste die het ziet en :
wordt de held van de dag. Zijn baas, i
Cruchot wil zelf met deeer strijken en i
legt Beaupied een spreekverbod op. ]
Intussen hebben de buitenaardse we- ]
zens de gedaante van de politie- j
agenten aangenomen en dat schept j
nogal wat verwarring.

22.05 Journaal.
22.15 Geraldo. Talkshow.
23.00 Match. Sportprogramma.
23.40 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia.
04.00 Vents D'est.
04.40 Chewing-Rock.
05.00 Classique.

17.30 Nimm's Dritte. Magazine met
Gérard Ruddies.

18.00 Touristik-Tip. Informatie voor|
de vakantieganger.

18.15 Clip-Klapp. Amusementspro-j
gramma.

19.00 Abendschau. Bliek ms Land arr;
i Sonntag.

19.30 Die Schlagerparade dcc
Volksmusik. Europabrücke.

20.15 Europalaver. Internationale
talkshow.

21.45 Südwest aktuell - Neues. s
i 21.50 Flutlicht. Sportmagazine. -22.45 's Brettl. Samenvatting van hr =cabaretprogramma Trendzeichen D =23.30 Denkanstösse. Overdenkir jj

op Palmzondag.
23.35-23.40 Laatste nieuws.

13.15 (TT)Studio Sport. Wielrennen:
Parijs - Roubaix. Commentaar: Jean
Nelissen en Mart Smeets. WK IJs-
hockey uit Frankrijk. Commentaar:
Hans Kiviet.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

20.10 Sjappoo. Cees Grimbergen
praat met jongeren tussen vijftien en
twintig jaar over trends, tragiek en
triomfen.

18.00 Computers in de klas. Les 5
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 ""Journaal.

22.00 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.

20.40 Men zoekt zich... Documentai-
re over mensen die in de directe om-
geving van kankerpatiënten leven.

21.25 Over schuld en straf. Docu-
mentaire. Vandaag: Het oordeel, over
een crime passionel, hoe het zover
gekomen is en hoe de moordenaar en
andere betrokkenen omgaan met de
straf.

22.32 Muziek in de Nederlanden
Concert 6: Theater / Film.

00.00-00.05 ""Journaal.

22.27 Werken aan werk. De bouw.
Afl. 2: Dinsdag.

22.57 Later. Gespreksprogramma
n.a.v. Men zoekt zich... Presentatie:
Gery Nijman.

" James Garner en Lee Remick in 'Getrennte Betten
(Duitsland 1 -20.15 uur)

MTV Europe

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 The
World Tomorrow. 18.00 Financial Ti-
mes Business Weekly. 18.30 The Mix.
19.30 Videofashion. 20.00 Hollywood.
20.55 Goodyear Weather Report folio-
wed by Drums in the Deep South. 22.30
Barnaby Jones. 23.30 Burkes Law.
00.30 The Mix.

Super Channel

07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTVs Braun European
Top 20. 13.30Club MTV. 14.00VJ Paul
King. 18.00MTVs Greatest Hits. 19.00
XPO. 19.30 VJ Kristine Backer. 22.30
New Visions. 23.00 Week in Rock.
23.30 Club MTV.

Duitsland 1
"9.30 o»,»(herhV amma"weekoverzicht-

10'S |P°rt extra. Golf.
'age extra- Transartica' re P°r-

lo3n ui-
rie aIv"" töten' was wir lieben. Se-
tairo RestP°sten Natur, documen-
ni,, over de handel in beschermde

'11 unenSoorten-
niili Kopfball- Quiz voor de hele fa-

uilt? (TT)Die Sendung mit der
/tb „„ s- Kinderprogramma.
E'il ««Presseclub.

gei Ta9esschau mit Wochenspie-
'o Diese Woche im Ersten. Pro-

K*by arrima-weekoverzicht.iJS ««Spiel auf 47 Saiten. Maria
*13 ie speelt op de harp.Iu 5 Hinter der Sonne - nebendem*>n«i. Af|. 1: Die Hexe und der Re-
Mie °9enkater en der Seeti9er'Mul ek 11- Jongerenmagazine

?15 nn^nuit Hamburg.KS'be 4 Goldschatz von Matecum-
I Va'^erikaanse speelfilm uit 1976
1? on ncent McEveety.
ter, ARD"Ratgeber: Heim & Gar-

Jl7 3nt ciafahr* 01<umenische Friedensan-
han Vanui* de protestantse St. Jo-. in Plauen (DDR) mei

Mon5* Thomas Küttler.
laioe If.9esscha"-
-18 -jn Wiruberuns.
JlMo ;?Lortschau.
19 09 nil^in,denstrasse. Serie.iAör-, e Goldene 1. Winaars van de
19.10 tv"loterii-
buit eltsP'egel. Reportages van

l9 Soe^and-correspondenten.
Itj'go Sportschau-Telegramm.
?°oo !ll?9rarr"ma-overzicht.
JOie jJTTagesschau.set Getrer,nte Betten. Amerikaan-
jj spee|fi|m uit 1963 van Arthur Hiller.
s'ion vs oder Jeschua? De Pas-
jan tpiele in Oberammergau.Ia9esschau.
tw ""ndert Meisterwerke. Hüter

S ,auses. documentaire.
Kr, e leber kleiner Herr als grofJer
dio " en reportage over mensen

r bedri'f °P9ezet hebben.
Oi 0n 50lf- Finale vanuit Augusta, VS.
01 05 Ja9esschau.

sch^ 10 Nachtgedanken. Be-len°UWlng door Hans Joachim Kv-

Duitsland 2
08.45 ""Programma-weekover-

zicht.
09.15 Eucharistieviering. Vanuit de

St. Johannes-pastorie te Erding.
10.15 Mosaik. Vandaag: De rijkdom

van het arme Oberpfalz; natuurbe-
schouwing in de lente.

10.45 ""Stadteturnier. Hoogtepun-
ten uit de vier live-uitzending van ditcultuurtoernooi.

12.00 ""DasSonntagskonzert. Jong
talent uit opera en concert.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg. Presenta-
tie: Dietmar Ossenberg.

13.15 Damals. Vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals. Vandaag:
Die Bundesregierung gibt bekannt...

13.30 Rolfs Vogelhochzeit. Kinder-
musical.

14.15 Eine Nacht in Ungarn. Afl. uit
de serie Bettkanten-Geschichten.

14.45 Umwelt. Milieu-magazine.
15.15 Heute.
15.20 Telemotor. Auto-magazine met

Karl Senne.
15.50 ZDF Sport extra. Met o.a. Wiel-

rennen, autosport en Bundesliga-
voetbal.

18.00 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind en bekendmaking
van de winnaars.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.,
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten. Pre-

sentatie: Wolfgang Herles.
19.30 Ein Königreich für einen Gast.

Afl. uit de serie Hotels - geschichte
und Geschichten.

20.15 Das Haus am Watt. Tv-film van
Sigi Rothemund.

21.55 Heute. Met Sport am Sonntag.
22.10 SOS vermisst. Serie. Afl. 6:

Pauls Foto.
23.00 ""Musikwerkstatt. Met Frank

Zappa; Tzimon Barto, Charlie Maria-
no en de volksmuziekonderzoeker.

23.45 Zeugen des Jahrhunderts.
Hans H. Hillrichs in gesprek met de
auteur Wolfgang Hildesheimer.

00.50-00.55 Heute.

Duitsland 3 West
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6. (herh.).
09.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 3. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 29. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 9. (herh.).

11.00 Sehen statt horen. Weekma-
gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spaan-
jaarden en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Hen-
ning Genz: Symmetrie - Bouwplan
van de natuur. Afl. 2.

13.15 Begleitprogramm zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Picasso, do-
cumentaire over Picasso.

14.35 Kultur von den Insel. Docu-
mentaire over het Britse consulaat in
de Bondsrepubliek.

15.05 Krieg der Eispiraten. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Ste-
wart Rafill.

16.35 Kinomagazin.
17.05 Body, Body. Reportage over li-

chaamscultuur.
18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 13:

Die Rauber.
18.30 Gott und die Welt. Religieus

magazine.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaa

magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Steinerne Jahre. Griekse
speelfilm uit 1985 van Pantelis Voul-
garis.

22.11 West 3 aktuell.
22.20 Zirkus Festival Paris 1990.
23.20 Cëausescu - die letzte Jagd

Aus dem privaten Filmarchiv des Dik-
tators, documentaire.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten.

Duitsland 3 SWF
08.00-10.30 Telekolleg.
11.00 Sehen statt Horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.00 Tele-Akademie. Prof. Dr. Hen-
ning Genz, Symmetrie - Bouwplan
van de natuur (2).

13.15 TV-begeleidingsprogramma.
Vandaag: Picasso, portret van de
schilder.

14.35 Anthony en Joseph Paratore.
Pianoconcert voor twee piano's van
Igor Strawinsky.

15.00 Hobbythek.
15.45 Menschen unter uns. Portret

van Italiaanse ijsmakers.
16.30 Garten und Schicksale.
17.15 Vollwertkost mit Roy Kieferle.

Serie. Afl. 6.

07.00 The Hour of Power. 08.00 Fun
factory. 10.00 BMX. 10.30 Surfer Ma-
gazine. 11.00 TRAX: sportmix. 11.30
Golf: U.S. Masters. 15.00 Estoril open
tennis vanuit Portugal, finales. 18.00
Horsebox: gevarieerde paardensport.
19.00 W.K. Wielrennen: Parijs - Rou-
baix. 20.00 Europees voetbal en
Spaanse bekerfinale. 21.30 Golf: U.S.
Masters live vanuit Augusta. 01.00 Mo-
torsport: Grand Prix 500cc van Ameri-
ka.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroqe
Vogels. 10.03 Tony van Verre at-
moet Paul Fagel. (4). 10.30 fu-
ziekmozaiek. 12.02 Muziektheasr.
13 02 Radiojournaal. 14.02 Me2o.
16.02 Hollands welvaren. 1730

Kom 'ns langs De Waterwolf. 1502
Dat zoeken we op. 20.02 't l! te
Hoopen. 21.00-7.00 Zie radio 1

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 KRO
ontbijtshow ( 7.30 Nws). 7.53 T-
overweging. 8.08 Groot nieuw.
9.03 De Verbeelding. 9.30 Ove-
loop. 10.02 Wegwezen. 11.03 O
hef en vertier. (12.30 Nws). 13.6
Hier en Nu. 14.03 Langs de lij,
sport en muziek. (17.30 Nws.
18.08 Meer over minder op zo-
dag. 19.03 Archie. 20.02 Tb
Bands. 21.02 't Is te hopen. 21.0
Heet zo iets... moord, hoora.
22.02 Jazzspectrum. 23.06 Met tit
oog op morgen. 0.02 TROS Nact-
wacht. 6.02-7.00 Een goede mr-
gen metRon Brandsteder.

13.15-14.10 Wielrennen: Parijs-Rou-
baix. Commentaar: Rodrigo Beenkens.
15.30-17.30 Wielrennen: Parijs - Rou-
baix. Commentaar: Rodrigo Beenkens.
18.45 Carré noir: La video gagne du
terrain (2), 5 video-verhalen, (herh.).
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Jean Gabin-cyclus: BLe tonnèrre de
dieu, Franse speelfilm uit 1965 van De-
nys de la Patellière. Met: Jean Gabin,
Michèle Mereier, Lilli Palmer e.a. Bra-
sac, een Bretonse kasteelbeheerder,
brengt veel tijd in een café door. Op een
avond ontmoet hij de jonge prostituee
die hij meer naar huis neemt. Terwijl de
prostituee in huis is groeien Brassac en
zijn vrouw weer naar elkaar toe. 21.25
Nieuws en weerbericht. 21.55 Weck-
end-end sportif. (herh.). 22.50-23.05
Coup de film, filmmagazine. Presenta-
tie: Terry Focant.

6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Kerk-
dienst. 10 48 Wilde Ganzen. 10.50
Het verhaal. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12.00
Nieuws. 12.05 Het zwarte gat.
(13.00 Nws.) 14.00Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws.
18.10 Liturgie en kerkmuziek
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers. 19.20 Suara Maluku.
19.55Tambu. 20.30Zorg en Hoop.
21.20-22.10 Medelanders Neder-
landers

Radio 5

10.30 Politieke uitzending: De FDP.
(herh.). 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20 Variétés a la une.
(herh.). 13.30 Jeunes solistes, pro-
gramma met klassieke muziek, uitge-
voerd door jonge solisten. Presentatie:
Georges Dumortier. Gast: Nicolas Pey-
rac. 14.35 Cinema a la une. 14.40 Le
bonheur des chiliens, documentaire
over mummies. 15.35 Wielrennen: Pa-
rijs - Roubaix. Commentaar: Rodrigo
Beenkens. 17.35Un oiseau sur le quai,
documentaire over de schilder Paul de
Gobert. 17.50 Nouba Nouba, kinder-
programma met de tekenfilms Cubitus
en Bouli. 18.20 Actualités a la une,
18.30 Week-end sportif, sportmagazi-
ne. Presentatie: Pierre Depré. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Cinéma
a la une. (herh.). 20.10 Pas possible,
spelprogramma. Presentatie: Thierry
Tinlot en Lolita Morna. Met o.a. Linda
de Suza en Chambaz. 21.25 Loneso-
me dove, 04-delige Amerikaanse se-
rie. Met: Robert Duvall, Tommy Lee Jo-
nes, Anjelica Huston e.a. (slot). Newt
hoort van Gus wie zijn vader is. 23.00-
-23.25 Weerbericht en laatste nieuws.

België/TV 1
ris A*ar'- Belgische tekenfilmse-

°9o5At'25'film* 0m en Tina. Belgische teken-
-09,ioSer|e. Afl. 11: De kapster.
ri 6 au bert- Japanse tekenfilmse-

-09.3s rl Radiobericht.
IO.Qo pomrnel. Tekenfilmserie. Afl. 6.
St t Ucharistieviering. Vanuit de

rf° Abd'i »e Brugge.H.l° week in beeld
g6n

, confrontatie. Debat met vra-l|loo u,rthet Publiek.
sturjjr.even °P zeven. Napraten met
week over de gelopen

Ton,, Portoverzicht. Presentatie:13-Cl^ncden BoSCh-
.Penitlt , Sunday Proms. Davidelatente kv 469, Mozart.

Ver m,'n '''*" Maandelijks ge-

l^Skbk932"16- Th6ma: °e in'

!>.3o° farif uur Jessie.
755 M?r, Po°' tot Evenaar.
]Ms vrLk l?.k- An|matieserie. Afl. 223.
8.4S ~an Pool tot Evenaar. (2).
8-2SMPortweekend.1.6^6^""^" en Programma-

,^ndalnU^S' Aansl-: Verkeerstip.
19.45 9' Gorde lenü Zeker en vast!*°-l 5Aff°rLWeekend- 2
rie overn apa"Tan9°- Vlaamse se-ae belevenissen van een111l_

" Jo de Meyere en Johan de
Liefde in 'Alfa-papa-tango.
(België/TV 1 - 20.15 uur)

brandweerpeloton, atl i.
20.55 Matlock. Amerikaanse serie.

Met: Andy Griffith. Afl.: De kerstshow.
21.45 Blikvanger extra.
22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door

Herman van Molle.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen.
23.15-23.25 Coda. Plastische kun-

sten: Het grote woud van Jacob van
Ruysdael.

België/TV 2
13.15 Sport extra. Wielrennen: Parijs- Roubaix, rechtstreekse reportage

van de doortocht op de kasseistrook

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 08.05 Fröhli-
cher Auftakt 8.30 Glaubé und Kir-
che. 9.05 MuHdartsendung Uver
d'Land on d'Lögt - von domols on
högt. Alles watt daer art ömmer
over Keiemes an et Jöhltall weete
wollt. 10.00 Volkslieder. 11.05
Schlagersouvenirs. 12.35 -14.00
Domino - Fnale: Wer fliegt nach
Bern? 14.05 Die deutsche Schla-
gerparade. 16.05 Domino. Die

Belg. Rundfunk

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 dart 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.
19.00 Auf ein Wort. Abendmelodie
met Sabine Meienreis. 20.05 Erin-
nerung. 22.05 Musik zum traurnen.
28.30 ARD Nachtexpress.

WDR4

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
staat vrij (om 22.00 Nieuws). 23.30-
-6.00 Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws).

4 00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melOJie met Edy Hildebrandt. 9.00
Sonntagsfrühstück metRianer 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 Nachgefragt
met Geert Müller-Gerbes. 19.00
Volkstümliche Hitparade. 21.00
Country Coach met Achim Graul.
22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traümtanzer.

Luxemburg/RTL

Spielshow des BRF. 17.05 Sport-
magazin. 18.40 Seniorenfunk.
19 00-21.00 Wunschkonzert. 21.05
Sportresultate vom Wochenende.

9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02Sport. 12.02-13.00 Het
Concert, concertserie met voor-
aanstaande (amateur)orkesten,
ensembles en koren. 18.05-19.00
Sport

Omroep LimburgKamermuziek: Muz. voor viool en
piano. 9.00 Musica Religiosa et
Profana. 9.55 Programma-over-
zicht. KRO: 10.00 Eucharistievie-
ring. 11.00 Für Elise. 13.00 Nws.
13.02 Opera matinee: Maria Callas
op CD (24). 14.00Onder de groene
linde. 14.15Concert op de zondag-
middag: Johannespassion, van
Bach. "Uitgevoerd door Concertge-
bouwork. met het Nederlands Ka-
merkoor en sol. (In de pauze: Pra-
ten over muziek). 17.00Diskotabel.
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: Ra-
dio Kamerorkest. 22.30 Finale
23.05-24.00 Het verboden rijk,
hoorspel (1).
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" Hannes Jaenicke et Gu-
drun Landgrebe in 'Das
Haus am Watt. (Duitsmd 2
-20.15 uur)

E Oi.oo Li-La-Launear.
E 0J.45 Der entführe Prinz. Oost-Duit-
E se speelfilm van Volfgang Hübner.
Ell.OO Cubitus. ,merikaanse teken-
-3 filmserie. (herh.'= T1.30 Noozels. Amerikaanse teken-
s filmserie. (herh).= '1.50 Die Weltder Snorchel. Ameri-
-5 kaanse tekenflmserie. Afl.: Ein Sees-
-5 tem wird gebren.
5 2.00 Wundebare Jahre. Ameri-
E kaanse serii. (herh.).
=12.30 Klassk am Mittag. Met het
E groot RTLorkest.
=13.00 Spielmit: Sterntaler.
=13.15 Meir Vater ist ein Ausserirdi-
jj scher. Anerikaanse serie. Afl.: Brief-

;" freunde.
■13.35 Die Jetsons. Amerikaanse te-

■ kenfilmserie. (herh.).: 14.05 Dr. Who. Engelse serie. Afl.: Die

' Todesmanege auf Segonax.(4).
14.30 BDer himmlische Walzer.

Oostenrijkse speelfilm uit 1948 van
Geza von Cziffra.

16.05 Heisse Spuren in der Wüste.
Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Antonio R. Cabal.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag:Der Einzug Christi in Jerusalem
van Eduard von Gebhardt.

17.50 RTL Musikrevue. Duitse schla-
gers gepresenteerd door Frank Pap-
ke.

18.45 RTL Aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Toe-
ristisch magazine.

20.15 Hilfe, meine Freundin ist ein
Mann. Amerikaanse komedie uit
1987 van Gabrielle Beaumont, met:
David Halliday, T.K. Carter, Jennifer
Tilly e.a.

21.45 Spiegel TV. Magazine.
22.15 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: Fritz Lang, der Zauber-
meister.

22.35 Tuttu Frutti. Spelshow met ero-
tische flair.

23.35 Crime Story. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Schachzug. Met:
Dennis Farina, Anthony Denison,
Stephen Lang.

00.25 Sexy Clips.
00.50 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-

sprek met Howard Carpendale.
01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

08.10 Zauber der Berge, (herh.) 08.35
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Steinstarke Marmer
in ihren Flatterkisten. 09.00 Batman.
Afl. Wahltag. 09.50 Teletip Koehen.
Aansl. Teletip Backen. Aansl. Ihr Ho-
roskop. Ihr Horoskop. 10.00 SAT. 1
SPORT. 10.30 Auf und davon. (herh.)
10.55 So gesehen, Eine Sendung in
Zusammenhang mit denKirchen. 11 .00
Vagabunden der Liebe. Oostenrijkse
speelfilm uit 1949 van Rolf Hansen,
met Attila H4orbiger, Paula Wessely,
Elfe Gerhardt e.a. 12.30 Hauptsache
wir verstehen uns! Afl.: Die Geschichte
der Kommunikation. Die Zukunft hat
begonnen. 12.45 Mitten in Europa -
Deutsche Geschichte. Afl. Das Reich
der Franken. 13.25 Teletip Erziehung.
13.35 Unsere kleine Farm. Amerikaan-
se avonturenfilm. Afl. Das dritte Wun-
der. 14.25 Messejournal. 14.35 Tier +
Wir, Neues aus der Tierwelt. 15.00 Ein
Mann kommt in die Jahre. Franse
speelfilm uit 1978 van Gérard Blain.
17.00 Die drei Musketiere - Haudegen
der Königin, Frans/Italiaanse avontu-:renfilm uit 1960 van Bernard Bordene.

! 18.45 SAT.I BLICK en SAT.I WET-
iTER. 19.05 Die schone und das Biest.
iAmerikaanse serie. Afl. Zwischentöne.
i 20.00 Dort oven wo die Alpen glüh'n.
iDuitse Heimatfilm uit 1956 van Otto
| Meyer. 21.45 SAT.I Bliek und Sport.
j22.00 Talk im Turm. 23.30 Auf der

| Flucht. Amerikaanse serie. Afl.: Alles
i hat seinezwei Seiten. 00.20-00.30 Pro-
i gramma-overzicht.

TV5

16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever. I
17.15 L'ecole dcs fans. 18.00 30 Mil-!
lions d'amis. 18.35 Flash Varicelle. i
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo. \
19.40 Champs Elysées. 21.00 Dv Cöté j
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 Heken-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zi in
pop. 10.02 De wakkere weeld.
12.02KRO-miniparade. 13.02Het
weeshuis van de hits. 15.02K.O's
hitweek. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 Tijd voor toen. 9.02
Pop-eye. 20.02 Studio 3, rn« om
20.02 Studio 3 aktueel; 21.0iStu-
dio 3 Speciaal; 22.02 Studio 3-ive;
23.02-24.00 Studio 3 Huberto the
air.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Aspekten vin de

radio



"Richard Candell: 'De laatsteflamingos'.

Limburgse
artiesten in
'Hollands
Welvaren'

Candell. Aanleiding om de Lim-
burgers uit te nodigen voor een
reisje naar Overijssel zijn zojuist
verschenen nieuwe platen. Zo
zal Richard Candell, een goede
bekende in de internationale
showbizz, in 'Hollands Welvaren'
het door hem geschreven num-
mer 'De laatste flamingos' voor-
stellen. Anita I'Espoir komt voor
de microfoon met 'Er is niemand
zoals jij.Dat lied werd gecompo-
neerd door John Möring, die óók
artiesten als Ireen Sheer en Peg-
gy March naar de top van de hit-
parade bracht. De eerste exem-
plaren van deze singles (voor Ri-
chard Candell de zevende, voor
Anita I'Espoir de vijfde) werden
al eerder uitgereikt in het cultu-
reel centrum van Ter Aar. Bij die
gelegenheid werden de Lim-
burgse artiesten vergezeld met
bussen vol supporters.% Anita I'Espoir: 'Er is niemand zoals jij.

HOENSBRCEK - Twee Lim-
burgse artieien zrjn zondagmid-
dag bij de iVRO op Radio 2 te
gast in 'lillands Welvaren.
Krijn Torrinra, die dit program-
ma tussen .6.00 en 17.30 uur
rechtstreeks verzorgt vanuit
Steenwykervoki, introduceert
ditmaal zangres Anita I'Espoir
uit Bom en de in Maastricht
woonachtige zanger Richard

Van onze stowpagina-redactie

Sandra Reemer vanajpaaszaterdag met acht afleveringen bij Veronique

Tweede serie 'Showmasters'
Van onze rtv-redactie

Veronique stopt
tijdelijk met
Ontbijt- en

5 uur-shows

HILVERSUM - „Wat Joop en ik in 'Showfrias-|
ters' voor de NCRV deden gaanwe nu voor ÉTL
Veronique doen. Wie het verschil ziet mag het
zeggen", zegt Sandra Reemer. Voor de presenta-
trice en zangeres was het antwoord op de Vraag
of ze de Aalsmeerse amusementskoning Joop
van den Ende zou gaan volgen op het pad rich-
ting commerciële tv snel gegeven: „Joop is ten-
slotte de man, die via 'Sterrenslag' en 'Wedden
Dat' zag, dat er méér in mij zat dan zingen alleen.
Op tv-gebied is hij voor mij een geweldige steun.
Hij heeft ook altijd goede ideeën voor program-
ma's en hij weetje als geenander in Nederland te
stimuleren. Hij kent 't vak tot in de finesses."

Kaarslicht

gekomen, dat met behulp van
sponsors een Nederlandseartiest
50.000 gulden in een clip kon in-
vesteren. Nederland is zo klein,
dat je zelfs dat bedrag er nooit
uithaalt."

" Maar jij stopt niet met het
maken van platen?
Sandra: „Samen met mijn man
Ferry ben ik met het samenstel-
lenvan een nieuweLP/CD bezig.
Na 'Showmasters' gaan we er in
junien julivorm aangeven. Juist
toen mijn laatste elpee was uit-
verkocht ging mijn platenmaat-
schappy, K-tel, failliet. Maar we
hebben inmiddels al een nieuwe
gevonden."

Meer moeite heeft Sandra met de
periode, die ze sinds 3 december
1988 moest overbruggen. Op de
avond van die dag zond de
NCRV-televisie de finale uit van
de eerste serie 'Showmasters.'
Sandra zag 'haar' kandidaat Wil-
lem 80l bij de NCRV zijn eigen
talkshow presenteren. Jan ten
Hoopen zat bij de AVRO, Rolf
Wouters bij RTL Veronique tele-
foneerde dagelijksin 'Bulldozer.
Riek Luycx speelde in 'Spijker-
hoek', Bert van den Dool in an-
dere drama-series en Jochem
van Gelder bezorgde 'Disney Pa-
rade' bij de kijkers thuis. De
plannen voor een tweede serie
'Showmasters' bleven echter in
Aalsmeer maar op de plank lig-
gen: „Mijn God, wat een ellendi-
ge tijd was dat."

" Je hebt dus nogal wat beken-
de Nederlanders nodig in deko-
mende acht weken?

Sandra: „Geen moment. Joop
zou al zijn sterren meenemen,
dat heeft hy ons altyd voorge-
houden."

" Je combineert je optreden als
tv-presentatrice nu al enkele ja-
ren met zingen. Heeft dat ook
invloed op de verkoop van je
grammofoonplaten?
Sandra: „Voor my is het een
soort kruisbestuiving. Televisie
is een machtig medium. Mensen,, die mij zien presenteren weten,
dat ik ook zing. Door dat presen-
teren heb ik de afgelopen vijfjaar
ook twee elpees mogen volzin-
gen. De eerste werd goud (50.000
verkochte exemplaren), de twee-
debijna goud. Met mijn singles is
het net zo gegaan. Zonder die tv-
presentatie was dat niet gebeurd.
Het is inderdaad hetzelfde effect
als met de verkoop van de boe-
ken van bijvoorbeeld tv-presen-
tator Adriaan van Dis."

" Maar als tiener-zangeresje
zong jeal hits en dat is destijds
nog jaren doorgegaan, vooral
toen je deel uitmaakte van het
duo Sandra en Andres.

HILVERSUM - De commer-
ciële tv-zender RTL Veronique
stopt komende zomermaanden
tot 15 september met het pre-
senteren van de dagelijkseOnt-
bijt- en 5 uur-shows. In de
plaats van de Ontbijtshow ko-
men er elke ochtend tussen ze-
ven en negen uur twee uur lang
nieuwsprogramma's, die elk
kwartier vernieuwd worden. " Mac Bouvrie (rechts) op deze foto met Joe Clay, één vafi

zijn ontdekkingen, die in New Orleans in de buurt van FaP
Domino woont en door deze Limburger op de plaat werd Qe'
bracht.

Presentatrice Dieuwertje Blok
(5 uur show) krijgt in de zomer
op dinsdagavond een wekelijk-
se talkshow te presenteren en
haar collega Viola van Emme-
nes wordt ingeschakeld bij een
vakantie-show op donderdag-
avond.

Van onze showpagina-redactie

mVdndra Reemer: jkzal in hetkomende winterseizoen bij
Vronique ook bij andere tv-programma's betrokken wor-
dt}."

„We passen ons aan een ander
gedrag van de kijker in de zo-
mermaanden aan", aldus pro-
gramma-directeur Ruud Hen-
driks. „We komen niet zoals de
Hilversumse zenders met her-
halingen. Integendeel, nu het
seizoen voor Nederland 1, 2 en
3 aan het aflopen is, starten wrj
deze maand nog met grote pu-
bliekstrekkers als 'Showmas-
ters' (gepresenteerd door San-
draReemer) en 'Surprise-show'
(gepresenteerd door Henny
Huisman)".

kaar. Het geldbedrag, dat ze kun-
nen winnen, gaat naar het Lilia-
ne Fonds, dat gehandicaptekin-
deren in ontwikkelingslanden
helpt."

puiek? By AVRO en TROS
do* ze toch ook niet anders?
Daom vind ik zon boycot in
eerslein land als Nederland zo
kinerachtig. Het is ook niet vol
te luden, lijkt mij."

Zo nu en dan was ze nogweleens
gast in andere tv-programma's,
maar pas volgende week, op za-
terdagavond 14 april, komt de
eerste aflevering van de tweede
serie 'Showmasters' op tv.

" Wat komt er op te staan?
Sandra: „Ik noem het maar kaas-
blokjesmuziek. Romantische
muziek, prettig om bij kaarslicht
en open haard naar te luisteren."

" Een vaste manager heb je
niet?

I
foto's, platen, films. Ikwas gefa* j
cineerd door die muziek. Maa
delijks tufte ik op de fiets &» |
Luik om daar plaatjes te kop^ j
Daar ontzegde ik me veel v°°''
want alles ging van de zuur ê
spaarde centen af." jTijdens een dansfeest leerde f"j
bij een swingnummer %\
vrouwtje Agnes kennen en "1966 verhuist Mac definitief nK
Lanaken. Intussen .bouwt
steevast verder aan zijnverzak
ling. Ook leert hij heel wat me 'senkennen met dezelfde inters
se. Zo belandt hij op deredaC^van het bekende blad R°c^kte
roll International. Daar haaKj
hij af nadat een zwaar pnge* "
hem treft. Maar het bloed krUJH
waar het niet gaankan. Op der
dio hoort hij een oproep van
bekende BRT-dj Paul de BrU^ker. „Eigenlijk, heet ik MB^maar Paul noemde mij steev<>
Mac. Hij hielp me aan mijn hui
geproducersnaam, die in de & .
tes en Engeland makkelijker
de mond ligt dan Math."

André van Duin en Ron Brand-
steder worden door Joop van
den Ende ingeschakeld in een
nieuwe spel-serie, die vanaf 4
junionder de titel 'Wie ben ik?'
door Caroline Tensen (Fashion,
RTL-Matinee) 15 weken lang te
zien zal zijn. Het is een van de
16 nieuwe programma-series,
die Veronique komende zomer
gaat brengen.Sandra: „In totaal dus 48. Maar

die zijn wel te vinden, hoor."

BEEK - Eigenlijk heet hij niet
Mac, maar Math Bouvrie. De in
Maastricht geboren autoverko-
per (in dienstvan Bogman BV in
Beek) woont al 25 jaarin het Bel-
gischeLanaken. Waar hij woont
is eigenlijk nietvan belang, want
Bouvrie (45) zwerft regelmatig
van het ene werelddeel naar het
andere. En dat laatste heeft dan
alles, maar dan ook alles te ma-
ken met zijn hobby. De muziek
van de jaren vijftig inspireerde
hem om in 1971 op zn eentje met
een eigenplatenmerk van start te
gaan. Gewoon als hobby naastzn beroep. Een heel, héél klein
label en bh' Bouvrie gaat het niet
om de hoogtevan de omzet, maar
om de kwaliteit van de muziek.
Hjj ontdekt het talent, loodst het
een platenstudio in, verzorgt de
public relations van zijnMac Re-
cords en stroopt vervolgens de
platenzaken af om zijn waar aan
de man of de vrouw te brengen.
Met één voorwaarde moet nieuw
talent wel rekening houden. Al-
leen nieuwe composities komen
in aanmerking voor een plaatop-
name en die moeten besüst de
muzikale stijlvan de jaren vijftig
weergeven.

Sandra: „Er haddenzich sinds de
eerste serie inmiddels 2000 kan-
didaten gemeld. Eerst moesten
de geselecteerden wachten toen
er bij de NCRV geen vervolg
kwam. Daarna moesten-ze wach-
ten toen TV 10 niet doorging en
ook by Veronique konden we
niet meteen aan de slag."

" h formule van 'Showmas-
tersis niet gewijzigd?
Sanra: „In grote lijnen niet.
Dritieelnemerskrijgen acht we-
kenmg wekelijks per aflevering
de kns 25 minuten lang aan het
tv-p'Dliek te tonen wat ze kun-
nen.»lieuw is een computerspel,
dat <; adspirant-showmaster sa-
menmet twee bekende Neder-;
land-s gaat presenteren. De
kanciaat is spelleider en de
twee>ekende Nederlanders spe-
len tt computerspel tegen el-

" Heb jeer ooit aan getwijfeld
of Van den Ende 'Showmasters'
ooit in het Veronique-schema
zou kunnen inpassen?

Schema

Sandra: „In het buitenland kan
jevaak niet zonder, maar Neder-
land is te klein voor een eigen
manager. Joop van den Ende's
entertainments-bedryf boekt me
voor presentaties en zangoptre-
dens in het land, maar verder
hou ik het allemaal in eigen
hand. Dat bedoel ik nou als ik
praat over boycot van artiesten
van Van den Ende bij de Hilver-
sumse omroepen. Jekunt jekont
niet keren of je komt elkaar te-
gen. We dienen toch allemaal sa-
men met elkaar het Nederlandse

Sandra: „Ik zal in het komende
winterseizoen bij Veronique ook
bij andere tv-programma's be-
trokken worden. Ze verwachten
daar niet, dat het bij 'Showmas-
ters' zal blijven. Maar verder mag
ik daar nog niets over zeggen."

" En na 'Showmasters' en de
nieuwe elpee?

Hendriks kondigde voorts aan,
dat Joop van den Ende voor
Veronique vanaf 7 juni iedere
donderdagavond een 'quiz van
universitair niveau' gaat bren-
gen. Onder de titel 'Meester-
brein' .wordt dat een Neder-
landse versie van de BBC-quiz
'Mastermind'.

Mac Bouvrie: „Mijn broer Albert
kwam toen ik elf was aandragen
met een 78-toerenplaat van Bill
Haley. Ik heb dat exemplaar nog.
Joe Olivei^ ook een Maastrichte-
naar, speelde namelijk in zijn
band. Toen ben ik alles gaan ver-
zamelen wat rock 'n roll betrof:

'Futurische'
tv-film

HEERLEN :H Met een ballet de
toekomst visualiseren. Met een
knipoog naar het jaar tweedui-
zend maakt de 20-jarige Sascha
Suppers uit het Heerlense Wei-
ten hierover een videofilm. Sa-
scha denkt daarbij aan marsman-
netjes, robotten, vliegende scho-
tels en andere buitenaardse we-
zens en voorwerpen. Nederland-
se en ook buitenlandse omroe-
pen wil de jeugdige Heerlenaar
voor deze niet-alledaagsetv-film,
met een lengte van vijf tot tien
minuten, beslist interesseren.
Om zyn plannen voor dit 'futu-
ristische ballet' te realiseren,
zoekt Sascha Suppers vier tot
vijf danseressen in de leeftijd
van 18 tot 22 jaar. Die versterken
dan tevens zyn bestaande groep
'Silver Machine and the Future
Dancers'. Geïnteresseerden kun-
nenvanaf vandaagterecht op het
adres Pijnsweg 84, 6419 CM
Heerlen, & 045-718023.

" Voor een tv-film met een
'futuristisch ballet', óók be-
doeld om de groep 'Silver
Machine and the Future
Dancers' uit te breiden, wor-
den nog enkele kandidaten
gezocht.(Foto: Dries Linssen).

Bouvrie is de voorloper yfaXl^r
nu ontdekt is door de brede "j,
sa. E>e rockevenementen tre7-^-ejc.
jong en oud. Het kuifjespu^p-
Zo is er in Elsloo eind april & ifl
pyDays', een grootseparty, e\
Helden organiseren de R*
Teds regelmatig optredens n*^
rock- & rollclub. De oude s Je.
van de jaren vijftig herleeft
maal. Doowop, rock, rockaf
alles kan.
Mac kan uren praten, rent
en weer om zijn verhalen te■ven met krantenknipsels, *
en materiaal uit zijn archie»
sinds veertig jaar propvol in

achterkamer zit. „Weet je <*<* vja
Buit Allis kan distribueren . „
RCA en dat Dureco misse'
weer materiaal wil uitbreng
Dan kan ik naast de echt éev êi
resseerde straks ook eens < 5
groter publiek met MAC-reco*
laten kennismaken.

Oude banden
Een Italiaanse vriend emigre -j
de naar Amerika. In Califor,,,
begon de man een eigenroCJJraCroll-label. Artiesten genoeg- "*,,
droomt ervan in zijn voetspof j

te stappen, maar vrouw en kl^houden hem met beidebenen
de grond. f y,
„Onder het stof bij mijn "cc* u-Genk vind ik de orginele j?^.
ziekbanden van de Mosam S*
fle Group uit Maastricht. r^ e(l
maal repetitiemateriaal.
uniek dokument, net toen ,
Walkers (zoals die groep la fg
ging heten) met 'There's no m"
corn' in de Europese hitpal^
stond. Ik zocht een producer ,
dit op de plaat te zetten-
werd me te duur. Toenklaard
zelf de klus» En zo begon ik »
eigen platenmaatschappijtJe- gI)
Resultaat totnutoe: 29 singl^aj
15 elpees die reeds hun weg n
potentiële klanten in de hele.-j,,
reld hebben gevonden. » je
deieren legt me dat niet. En
jaren geleden maakte ik de

0„;
lans van een jaar werken
vierhonderd gulden winst! J>
daar gaat het mij in eerste ms »e
tic niet om. Het feit dat ik..v*<je
afzet heb in Skandinavie. gI,
Oostbloklanden, Amerika
Europa is voldoendeom gern
veerd te kunnen werken."
Markt

Sandra: „Sinds eindjaren zeven-
tig, begin jaren tachtig is er op
het terrein van het maken van
hits door Nederlandse artiesten
sprake van een enorme inzin-
king. Platenmaatschappijen wa-
ren niet meer geïnteresseerd.
Eén van de oorzaken was de
komst van de buitenlandse vi-
deo-clip. Daar valt door ons niet
tegen te concurreren. Voor bui-
tenlandse artiesten werd een half
miljoen tot één miljoen dollar in
het maken van zon clip gestopt.
Let wel, in dollars gerekend.
Hier zou het dus zon twee mil-
joengulden voor één clip vergen.
Een enkele keer is het hier voor-
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Mac Bouvrie zwerft
met rock & roll
de wereld rond

Talentscout,
opnameleider
verkoper en

directeur
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