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het weer
WISSELVALLIG
ianochtend trekt een regenzo-

Weg naar Duitsland. Daar-
sijn er opklaringen afge-ijsseld door een plaatselijke

tot **e wind is matig uJt west
ttii noordwest en de tempera-
* u>" loopt op tot circa 12 gra-
-0 n- Vanavond gaat het echterJ»iUeuwregenen. Eerste Paas-
JT? Wordt gekenmerkt door

en enkele buien.
vM?taat een matige, nu en dan
ke krachtige noordwestelij-
kend en wederom bereikt
't kwik 12 graden. In de

tot daalt de temperatuur
K, ongeveer 5 graden. Ook
\ve Ce<*e Paasdag iser nog geen. ersverbetering te verwach-

tte» actuele informatie be-
L nendehet weer in Limburg
.^t u bellen 06-91122346
VANDAAG:
h."°P: 06.46 onder: 20.35,7aanop: 00.57 onder: 08.00
MORGEN
lJ^ 0P: 06.44 onder: 20.37aan op: 01.58 onder: 08.43
MAANDAG
j^op: 06.42 onder: 20.39«au op: 02.48 onder: 09.39

Wetten
Gorbatsjov zegt in zijn brief dat ver-
schillende wetten die sinds het uit-
roepen van de onafhankelijkheid
zijn aangenomen door het Litouwse
parlement 'niet langer getolereerd
kunnen worden. De oproep tot het
boycotten van demilitaire dienst en
de introductie van een burger-
schapsverklaring die wordt be-
schouwd als discriminerend voor
Sovjet-burgers, zijn de president
een doorn in het oog.
'Andere republieken vragen zich te-
recht af waarom zij nog goederen
zouden leveren aan Litouwen ten
koste van hun eigen behoefte, om-
dat de Litouwse regering zich niets
gelegen laat aan de belangen van de
economie van het hele land', schrijft
Gorbatsjov.
'Wij gebruiken het middel van een
blokkade liever niet, maar het hangt
helemaal af van de leiding van Li-
touwen', besluit de Sovjet-presi-
dent.

CAO-akkoord bij
DSM lijkt rond

Van onze redactie economie

-GELEEN - In de CAO-gesprekken
bij DSM is het rond middernacht
nagenoeg tot een akkoord geko-
men. Bij het ter perse gaan van deze
krant waren de onderhandelaars
van DSM en de vakbonden CNV en
FNV nog steeds niet uitgepraat. De
andere bonden, Unie BLHP, ABW
en FHP zagen wel gaandeweg de
dag dat ze door de harde opstelling
van CNV en FNV veel meer kregen
dan ze geëist hadden. Twistpunt
was opnieuw de invoering van de
arbeidstijdverkorting in de continu-
dienst. Indien het afgelopen nacht
niet tot een akkoord is gekomen,
zullen er eind volgende week sta-
kingsacties beginnen.

DSM is de vakbonden een eind te-
gemoet gekomen, door in te stem-
men met een arbeidsduurverkor-
ting van ruim 4,2 dagen. De kosten

daarvoor moeten in de ogen van
DSM echter voor een groot deel
worden afgewenteld op de ploegen-
dienstwerkers, die 5 tot 6 procent
van hun ploegendiensttoeslag moe-
ten inleveren.
De bonden FNV en CNV wilden
vannacht niet minder dan een ar-
beidsduurverkorting van 5,6 dagen,
waarvoor ze hooguit 2,5 procent op
de toeslag wilden inleveren.

Compromis
Omdat er in de loop van de dag geen
uitzicht was op een compromis, be-
sloot men 's middageerst maar eens
te gaan praten over de andere ar-
beidsvoorwaarden, die tot dusver
nog niet waren besproken. DSM
bleek bereid om de winstuitkering
van nu 2,5 procent met ingang van
volgend jaar te verruimen tot 4,5 a 5
procent.
Belangrijker was echter de loons-
verhoging. DSM wil per se een CAO
met een looptijd van twee jaar af-
sluiten. De bonden zijn daar van-
nacht uiteindelijk mee akkoord ge-
gaan, maar vroegen in die 2-jarige
CAO een opslagvan in totaal 8 pro-
cent.

Ultimatum
Indien de Industriebonden van
CNV en FNV het vannacht onver-
hoopt niet eens zijn geworden met
DSM, zullen zij een ultimatum aan-
bieden aan het chemieconcern, met
als afloopdatum donderdag de 19e.
Een dag eerder, op woensdag 18
april, wordt er al actie gevoerd voor
het hoofdkantoor.

" Zie ook pagina 20

Gorbatsjov wil intrekking onafhankelijkheidsverklaring

Blokkade Litouwen dreigt
- Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft giste-er» de Baltische republiek Litouwen gedreigd met een econo-

mische blokkade als de onafhankelijkheidsverklaring niet
'hnen twee dagen wordt ingetrokken. In een brief aan de Li-
Uwse leiders verklaart Gorbatsjov dat Litouwen met zijn. 'euwe wetgeving 'de politieke en sociale stabiliteit van het

I!*hd ondermijnt.

W 1maart heeft het Litouwse par-
>^d 6kt de onafhankelijkheid van de
jPUbliek uitgeroepen. Dit is zeer
die n de wens van de Sovjet-leiding
Wilndsdien de druk °P Litouwen
w' l opgevoerdom af tezien van de.^c neidingsplannen. ■

ICf de Opperste Sovjet en de minis-
Idjaad van de Baltische republiek
L onafhankelijkheidsverklaring
,tj e herroepen, zullen de leveran-
|i . aan Litouwen worden gestopt',
"ok

gt GorbatsJ°v in zÜn brief, die
Kit ondertekend is door premierr^olai Ryzjkov.

Om welke leveranties het precies
gaat wordt niet gezegd, maar wel
dat het produkten betreft die ver-
kocht kunnen worden aan het bui-
tenland. Het gaat vrijwel zeker om
goederen die van levensbelang zijn
voor de Litouwse economie, zoals
aardgas, olie en machines.
De economische boycot is tot nu toe
het krachtigste dreigement van het
Kremlin aan het adres van de Li-
touwse regering, die steeds heeft
opgeroepen tot onderhandelingen
met Moskou, maar weigert de onaf-
hankelijkheidsverklaring van 11
maart in te trekken.

De waarschuwing komt vier dagen
nadat de Presidentiële Raad van de
Sovjetunie die onder leiding staat
van Gorbatsjov, had gezegd dat po-
litieke, economische en andere
maatregelen zouden worden geno-
men tegen Litouwen als de deelre-
publiek bleef weigeren de grondwet
te eerbiedigen.

woonblad

Mooie tuin
is hele jaar

'buitenkamer'
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Duitse
agenten
in Venlo

# Zie ook poging 19

" Een Nederlandse agent is samen met een Westduitse
collega op surveillance in het centrum van Venlo. Een
aantal politieagenten van het Kreis Nettental was vrij-
dag te gast bij het Venlose korps. Goede vrijdag is in de
Bondsrepubliek een officiële vrije dag. Het Noordlim-
burgse Venlo wordt dan gebruikelijk overspoeld met
Duitsers. '

rtv/show
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Vanaf woensdag
stakingen in
grote winkels

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het winkelpersoneel
van grootwinkelbedrijven zal in het
hele land in de week na Pasen een
dag gaan staken. Vanaf woensdag
zhn de eerste stakingen te verwach-
ten. De Dienstenbond FNV en de
Voedingsbond FNV hebben het
personeel tot hardere acties opge-
roepen. Zrj protesteren daarmee te-
gen de in de nieuwe Winkelslui-
tingswet opgenomen langere ope-
ningstijden.

Dinsdag zijn de vergaderingen van
de regionale actiecomités. Dan pas
zal duidelijk zijn op welke dag het
meeste winkelpersoneel het werk
neerlegt. In ieder geval blijven de
geplande werkonderbrekingen op
dinsdag en woensdag gehandhaafd.

Klanten zullen dus niet altijd even
makkelijk boodschappen kunnen
doen bh' winkels als Albert Heijn, V
& D, of Hema.

De Dienstenbond FNV is hoopvol
over het welslagen van de acties.
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’Accrochage’in Simera
MAASTRICHT - Dertien kun-
stenaars uit Nederland, België,
Duitsland en de Verenigde Sta-
ten vormen samen tot en met 5
mei de expositie Accrochage' in
Kunstcentrum Simera, Bogaar-
denstraat 40 b te Maastricht.
Het betreft een selectie uit het
werk van de exposanten, die de
afgelopen maanden in de galerie
te gast waren: Paul Bartels,
Rudy Beerens, Dirk Boes, Hart-
mut Bonk, Richard Brewer, An-
nehilde Bruining, Jan van Genk,
Huub de Koning, Willem Luske,
Willie Peters, René Reynders,
Armand Stijnen en ShinkichiTa-
jiri. Zij laten onder meer schilde-
rijen, grafisch werk, foto's, beel-
den en installaties zien. Ope-
ningstijden: dinsdag tot en met
zaterdag van 13.30 tot 18.00 uur.

Expositie van
Harry van de Boe

SITTARD - De kunstenaar Har-
ry van de Boel exposeert zijn
schilderijen tot en met 7 mei in
Galerie Michel Knops, Steenweg
44 in Sittard.
In het werk van Van de Boel
heeft zich door de jaren heen een
ontwikkeling van figuratie tot
abstractie voorgedaan. Met een
impulsieve penseelstreek pro-
beert de kunstenaar een eigen vi-
sie op het doek weer te geven,
waarbij alle kleuren in een strak-
ke compositie van veelal kubisti-
sche figuren worden gezet. Met
name het reduceren van een
complexe voorstelling tot een
primitieve afbeelding fascineert
hem. Van de Boel verstaat onder
kunst 'kunnen. „Nu ik dit 'kun-
nen' redelijk beheers wordt aan
het werkstuk gewerkt tot de es-
sentie overblijft," aldus de kun-
stenaar.
Galerie MichelKnops is geopend
woensdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.

verder...

...openen Gertie en Jan Parren
vanmiddag om 15.00 uur aan de
Hoogstraat 32 in Thorn een nieu-
we galerie. In de passende am-
biance van Thorns historische
centrum kan men kennis maken
met een collectie schilderijen,
waarin de nadruk ligt op 17e
eeuwse meesters. De voorlopige
openingstijden zijn: di, do en za
van 15-18 uur.

...presenteert Credit Lyonnais
Bank Nederland in de acht kan-
toren van deregio Limburg in de
maanden april en mei krijtteke-
ningen en schilderijen van Ger
Janssen uit Venlo.

... is van 14 april tot en met 6 juli
in het Geologisch Museum, Vos-
kuilenweg 131 Heerlen de expo-
sitie 'Dieren vroeger en nu' te be-
zichtigen. Open ma t/m vr van
9-12 uur en van 14-16 uur.

... exposeert Alma Vis van 15
april tot 13 mei haar aquarellen
en textiele werkstukken in De
Nor, Geerstraat 302, Heerlen.

Indianen
Het gewone verstand geeft dan de
indruk, door gevoel en intuïtie be-
vestigd, dat het werk in hoofdzaak
voortkomt uit de latere jaren tach-

tig. En dat het begin gevormd wordt
door werken die geschilderd zijn op
lappen canvas inraamwerken opge-
spannen als huiden, met als meest
expressieve werk het drieluik in de
hoofdzaal, waarin mensachtigen fi-
gureren, uitgesneden in een jute-
achtig materiaal..Zij komen wat be-
dreigend over als deelnemers aan
een barbaars ritueel.
Ook andere werken van deze make-
lij wekken associaties met primitie-
ve culturen en - het verbaast niet
meer- met indianen. Zoals het com-
plexe werk 13 dat 'hemel' is ge-
noemd en dat veel taferelen bevat
als een stripverhaal, waarin mensen
figureren en viervoeters, omringd
door magische tekens als in een
pantheïstische wereld aan de over-

zijde van het verstand.

Als de reeks zich voortzet met schil-
derijen in meer traditionele technie-
ken blijkt dat veel met betekenis be-
laden symbolen met regelmaat zijn
terug te vinden. Tot in devoorlopige
laatste, waarin poorten een wezen-
lijke plaats innemen.

Behalve poorten, die als symbolen
kunnen gelden van algemene gel-
ding, gesloten of open, een hemels
licht doorlatend naar voren, zijn er
tekens die meer specifiek zijn voor
de geesteswereld van Toebosch en
raadselachtiger: driehoeken, soms
zwevend boven dewereld, maansik-
kels, gevorkte takken en Unidenti-
fied Flying Objects tegen nachthe-

mels, of- in de nomenclatuur van
de schilder - 'hemelnachten'.

Geen passiesfeer
tijdens LSO-concert

MAASTRICHT - Van een echte
passiesfeer was tijdens het con-
cert van het Limburgs Sympho-
nie Orkest, dat op Witte Donder-
dag werd uitgevoerd in de rede-
lijk bezette Maastrichtse Staar-
zaal, niets te merken. Daartoe gaf
trouwens noch het programma
(een Mozart-mis, een 'kerkelijk'
blazersstuk van Gabrieli en een
Haydn-symfonie), noch de uit-
voering ervan 0.1.v. de wederom
geheel uit zijn hoofd dirigerende
Salvador Mas Conde enige aan-
leiding.

De teloorgang van de passiecon-
certtraditie is niet ongemerkt
aan het LSO voorbijgegaan. Ja-
renlang heeft het orkest de tien
dagen voor Pasen gewijd aan het
hegeleiden van passieconcerten.
Uitvoeringen van de Matthaeus
en Johannes van Bach alsmede
vele andere passiewerken waren
ondenkbaarzonder de medewer-
king van ons provinciaal be-
roepsorkest.

Daar is de laatste jaren een ken-
tering in gekomen. Omdat vele
(oratorium)verenigingen de pas-

sieconcerttraditie niet meer kun-
nen of willen vasthouden en an-
dere koren geen prijs meer stel-
len op de LSO-participatie, is de
behoefte hieraan merkbaar te-
ruggelopen. ,Die heeft dit jaar
zelfs het absolute nulpunt be-
reikt. Daarom vond nu voor het
eerst in de Goede Week een 'ge-
woon' LSO-abonnementscon-
cert plaats.
De hoofdmoot van dit concert
werd gevormd door de Grosse
Messe in c (KV 427) van W.A. Mo-
zart, een concertmis zonder Ag-
nus Dei, omdat de componist al-
leen Kyrie, Gloria en Sanctus
voltooide. Het Credo werd ge-
bracht in een reconstructie van
de musicoloog H.C. Robbins
Landon. De misuitvoering kon
mij slechts voor een deel beko-
ren. Dat betrof dan niet het aan-

deel van het door Peter Serpenti
goed voorbereide conservato-
riumkoor.
Of het nu aan Serpenti, Mas Con-
de of de studenten lag weet ik
niet, maar feit is dat het stilis-
tisch helemaal niet klopte: het
koor zong de Mozartmis in een
onmiskenbare Beethoven- of
Brucknerverpakking. Zo breng
je wel het slotkoor van Beetho-
vens Negende, maar toch geen
Mozart! Een dergelijk grote dy-
namische contrastwerking zou
beter passen bij de Sonata pian e
forte van Giovanni Gabrieli,
waarmee twee tegenover elkaar
gezeten koperkwartetten het
concert een beetje flauwtjes had-
den geopend.
Terug naar Mozart. Zowel het or-
kest als de vier solisten deden de
'klassieke' visie van de lichte,

transparant klinkende Mozart-
muziek wel alle eer aan. In het
prachtige Gloria-duet Domme
Deus vormden Elena Vink en El-
len van Lier zowel muzikaal als
qua sternkarakter een voortreffe-
lijk koppel, waarbij in het Quo-
niam-trio de stem van Wim
Steinbusch naadloos paste. Piet
Nievelstein voegde zich muzi-
kaal gepast in het Benedictus bij
het drietal, waardoor dit misge-
deelte eveneens een grote stijlbe-
wustheid uitstraalde.

Rest nog enkele opmerkingen
aangaande de vertolking van
Haydns Symfonie nr.49, die de
bijnaan La Passione draagt om-
dat zij voor het eerst werd uitge-
voerd in de Goede Week. Gezien
de expressieve verklanking, die
vooral tot uiting kwam in de
Sturm und Drang-aanpak van de
twee snelle delen, lijkt deze sym-
fonie qua karakter eerder van
menselijke dan van godsdiensti-
ge aard. Geen Passiemuziek dus,
maar wel muziek met passie!

peter p. graven

recept
Witlofsalade met ham
en kerriemayonaise
Benodigdheden voor 4 personen: 2
struikjes witlof, 2-3 stengels bleek-
selderij, 3 sinaasappels, 1 el kerrie,
boter, 2 dikke plakken ham (samen
200-250 g), 4-6 el mayonaise..

Eerst de kerrie in de boter fruiten
omdat daardoor het aroma vrij-
komt. Doet u het niet dan is de

smaakvan de kerriemayonaise min-
der herkenbaar en is er verhou-
dingsgewijs veel meer kerrie nodig.

Halveer de struikjes witlof in de
lengte, verwijder de bittere kern,
was de halve struikjes en snijd de
onderste helft in repen en laat de
puntige bovenzijde heel. Maak de
bleekselderij schoon en snijd de
stengels in reepjes. Pers anderhalve
sinaasappel uit en schil de andere
anderhalve. Snijd de partjes vrucht-

vlees tussen de vliesjes uit. Fruit de
kerrie enkele minuten al roerend in
de boter. 'Blus' de kerrie af met het
uitgeperste sinaasappelsap. Neem
de pan van het vuur en laat de in-
houd afkoelen. Snijd de ham in
blokjes. Meng lof, bleekselderij,
partjes sinaasappel en blokjes ham
dooreen. Meng de afgekoelde ker-
riesaus met de mayonaise. Schenk
de kerriemayonaise pas aan tafel
over de salade.

hub meijer

Gemeentemuseum toont zeefdrukken en schilderijen

Eric Toebosch in
Roermond onderweg

ROERMOND - Vier taferelen
'naar de natuur geschilderd',
die als exponent kunnen gel-
den van het geschilderde oeu-
vre van Eric Toebosch zijn
door Peter Wilms van Art
Print fraai uitgevoerd in zeef-
druk en verzameld in een port-
folio. Ze zijn van een introdu-
cerende tekst voorzien door
Sef Derkx 'ten gerieve van de
leergierige jeugd en haar op-
voeders. De opvoeders wor-
den uitgenodigd te onder-
schrijven dat de mens welis-
waar behept is met een drang
om alles te begrijpen - maar
dat het verstand daarbij wei-
nig soelaas biedt: 'het vermor-
zelt het gevoel en de intuïtie.

Eric Toebosch' creativiteit wordt
geacht uit de beide laatste eigen-
schappen- bij de mens overigens in
dezelfde mate aanwezig of afwezig
als gezond verstand - te zijn voort-
gekomen: zijn verbeelding reikt tot
aan de overzijdevan het verstand en
dat bepaalt mede de maatschappe-
lijkefunktie diehij voor zijn kunste-
naarschap kiest: die van bedienaar
of medicijnman. 'Als ik in een india-
nenstam was geboren' - een droom
vermoedelijk - 'dan had ik de wig-
wam van het opperhoofd geschil-
derd en de totempalen.

Hij houdt zijn tentoonstelling in het
gemeentemuseum in Roermond in
media vitae, als om zich - onderweg
- rekenschap te geven van de afge-
legde afstand en van het stuk dat
nog is te gaan. In de zaal ontbreekt
een lijst met titels en ontbreken de
jaartallen, evenals trouwens een
simpele biografie. Of de tentoon-
stelling over heel de afgelegde weg
retrospectief is dan wel over een
deel, kan men bepalen door op de
schilderijen wat peildata af te lezen
bij de signaturen.

" Schilderij van Eric Toebosch, te zien in Roermonds Gemeentemuseum

Sacraal
Soms vindt men in de evenwichtige
structuren, waarin de symbolen zijn
opgenomen, flarden van teksten of
Duitse woorden als 'Bobo hat nicht
Freund', 'suchen, nur suchen', 'es
gibt Momente in den mann nicht
spricht' of ietsvan die strekking. Zij
laten de beeldtaal onverlet. In de
werken van een mystiek of medita-
tief karakter - en dat zijn tenslotte
de meeste - wordt dat karakter ver-
sterkt door het gebruik van goud in
de ondergrond of bij wijze van ac-
cent.

Nu zon dertig werken de sfeer in de
expositiezalen bepalen, zal menig-
een die als ernstig en zelfs als sa-
craal ervaren, misschien ook door
het ultieme van themas als huizen
die zich in de kosmos schijnen te
verplaatsen als waren ze onderweg,
als hemelnachten en poorten. Ook
wie voor dat soort mystiek niet ont-
vankelijk zijn zullen getroffen wor-
den: door het persoonlijke karakter
van het palet en de pracht van de
blauwen en grijzen die de hoofd-
toon vormen.
De autonome picturale kwaliteit
kunnen zij aflezen van twee doeken
die eenvoudig 'compositie' heten en
waarin het sacrale goud ontbreekt.
En waarin de kleurvelden hun war-
me en donkere tonen uitspreiden
over een ruw en korrelig oppper-
vlak. In het grootste van de twee
lijkt het oppervlak verkregen door
het aanbrengenvan een ondergrond
van gestructureerd papier.

Bij alleconsistentie van de collectie,
van de thematiek, en van de overal
in kleurgebruik, opbouw en figura-
tie herkenbare signatuur van Toe-
bosch, lijktheter niet op dat het ein-
de van zijn vindingrijkheid en zijn
mededeelzaamheid in zicht is. Daar-
voor heeft zijn schilderschp teveel
van roeping. Hij zal - 'suchen nur
suchen' - wel poorten blijven door-
gaan of voorbijgaan onderweg en
opmerkelijks signaleren in de we-
reld aan de overzij van zijnverstand.

pieter defesche

kunst

exposities

Aquarellen van
Margriet Thissen

ÜBACHSBERG - De uit Heer-
len afkomstige kunstenares Mar-
griet Thissen exposeert zondag
15 en zondag 22 april in het ate-
lier van Ben Bonke, Hunsstraat
58 in Übachsberg.
Thissen heeft zich de techniek
van het aquarelleren eigen ge-
maakt en beoefent deze ook het
liefst, vooral vanwege de helder-
heid in kleur. Zij laat werk zien
variërend van portretten tot 'stil-
levens' van de meest uiteenlo-
pende voorwerpen zoals sinaas-
appels, schoenen en stoelen. De
tentoonstelling is beide zonda-
gen te bekijken van 14.00 tot
18.00 uur.

Bretonse fluitist
in Kopermolen

VAALS - De uit Bretagne (Fra"
rijk) afkomstige fluitist Per TaU
geeft maandag 16 april een conc'
in de Kopermolen, van Clermoi*
plein te Vaals. Tallec bespeelt onö
andere dwarsfluiten van bamboe'
hout, die electronisch worden
sterkt. Zijn muziek, die duide11
keltische invloeden heeft on*
gaan, is een combinatievan rock
folk-muziek, waarbij hij veel imP1
viseert. Enige jaren geleden reis
Tallec naar New Delhi en kwam
in aanraking met de klassiek In"
se muziek wat zijn composities
sterke mate heeft beïnvloed.*;
concert in de Kopermolen bel
om 20.30 uur.

Russische kunst
HEERLEN - De Stadsgalerie rf*
len heeft drie bekende Russis c'

schilders Eduard Sjtejnberg, J 1"
Albert en Wadim Zacharow uit|
nodigd om hier te exposeren.l
tentoonstelling zal plaatsvindenV
24 augustus tot en met 21 oktoW
Bovendien worden in deze pen"'
ook lezingen gehoudenen films v'
toond over kunst en kunstenaars'
Rusland.

Oplossing van gisteren

KABELJAUW
EA- - - A
G-ZAVEL-*
E:- ER-A-T 0-1
LEEM- A M- 0 B
-EL PD"
BRAR-.LEE
R-NADER-Ö
A-DRAAD -U
A A 0
MOTORBOOf
cryptogram

Horizontaal: 1. Munitie voor opscheppers?
(4); 4. Leergang voor aankomende kap-
pers? (10); 7. Verlichting in een ren? (8);
9. Intiemste buurman? (6); 11. Werkplaats
van een dwaze mulder? (10); 12. Onbe-
schaafd tegen de grond (4); 13. Belgisch
eldorado voor vechtersbazen? (6); 14. In
dubbel opzicht een hulpmiddel om hogerop
te komen (8); 16. Beloning waarmee men
de draak steekt? (8); 20. Danstaai (6); 22.
Het valt niet te ontkennen, de voorwerpen
hiervan gemaakt zijn kostbaar! (4); 23.
Gulzige sukkel? (10); 25. Aandachtvan een
Duitse? (6); 26. Dat dier is zeker weer in
tel! (8); 27. Gillende vrouwelijke kokshulp?
(10); 28. In een kast zittende hond (4).

Verticaal: 2. Het komt er voor een hooï
raar op aan niet heilig te worden (7); 3-"
muziekgezelschap kan opvliegen! (5);,
Pas vader geworden marktkoopman? I
5. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse pachtsj
ongeveer voor de kloosterlinge? (5); 6-:
steed bedrag voor een bock? (7); 8. V°,
een kunstschilder onwrikbaar te draaij.
(5); 10. Die lust Karel beslist! (5); 15-»,
lijknamige Polen zijn niet innemend! :
17. Over dat tweetal gaat menig praatje l
18. In de TweedeKamer voorkomende'
(5); 19. Europeaan die voor afschep
zorgt? (5); 21. Arbeid van zeer korte du,u,
(7); 23. Gevoelloos en koud schilder !"
24. Weet u op welke wijze een heilige"'
van het vlugst kan afkomen? (5).
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Donderdag
acties van

landbouwers
'^ HAAG - De akkerbouwers en
."rie Centrale Landbouworgani-
J:s (CLO's) voeren donderdag 19
*f gezamenlijk een landelijke ac-ttler ondersteuning van het rap-
? van de commissie van goede!tlsten.

ij»ie.orgens bieden ze op alle provin-l^izen petities aan met een 'laat-
je strohalm'; 's middags trekt men|Jsaal naar het Binnenhof in Den
§" Daar bespreekt de vaste Ka-c°mmissie van landbouw hetl^etsstandpunt over het rapportL^e commissie van goede dien-, boeren willen met hun actie nog, benadrukken dat de adviezen

.de commissie van goede dien-, onverkort moeten worden~ Sen<»men en dat daar geld voor
l komen.

Bemanning van
rampveerboot

verdenkt man
i^PENHAGEN - Twee beman-
Sj/JSsleden van de 'Scandinavian
Wh. neDben gisteren de onder-<*ksrechter verteld een oudere
stjikte verdenken van de brand-

vorige week zaterdag
L boord van de Deense veer-bot.
gj^ijl een dikke rook de gan-
nJ! vulde en passagiers in pa-

* zochten naar reddingsbo-
Vi wandelde deze lange manai? °ngeveer 60 jaarrustig rond,. Us een Portugese machinisteen matroos.
t>

o^er zei de Duitse hoofdma-
|wnist van het schip dat de
$J*ndstichter waarschijnlijk met
t ücht ontvlambare vloeistof
sh ii

gestrooid om het vuur zich
*ijri te laten verspreiden. Er
V? brandhaarden gevon-

"W ortuSese bemanningsle-
j v̂erklaarden gisteren niet op

t 4JI°ogte te zijn geweestvan heth^Penplan omdat ze het niet
«den gezien of omdat ze de

g6 'plse taal waarin het was op-leld, niet machtig waren.wWft orse kaPitein Hugo Larsen
H toegeêeven dat op het
Hj 'P nooit brandoefeningen
d *de bemanning waren gehou-

h^j . meeste bemanningsleden
h

en overigens pas eind maart
(gemonsterd toen de Deense
(^ " Scandinavia het schip over-
dek* Van een Amerikaanse maat-haPPij.

V6r, Personeel bevestigde ook de
Hm raringen van passagiers dat
ker brandalarm en de luidspre-
ker aan boord niet goed haddenlunctioneerd.
olcJdels heeft de Noorse poli-
s'ach ar scnatting van het aantal
Squ /^offers als gevolg van de
fcr GPsbrand verlaagd tot 166.

156 lijken geborgen.

Na uitspraken voorzitter over CAO’s
Bestuur van NZR
vreest verwarring

UTRECHT - Het bestuur van de
Nationale Ziekenhuisraad heeft
gisteren verklaard dat de stand-
punten die de NZR tijdens de
CAO-onderhandelingen heeft in-
genomen niet zijn veranderd.
Aanleiding zijn uitspraken van
NZR-voorzitter prof. drG.M. van
Veldhoven over mogelijke deel-
CAO's in het ziekenhuiswezen.

De NZR zegt bang te zijn voor
misverstanden. Het bestuur ver-
klaart 'onverkort te streven naar
het afsluiten van een integrale
CAO voor het personeel in de in-
stellingen voor gezondheids-
zorg.
Van Veldhoven vindt dat de
CAO voor het ziekenhuiswezen
te weinig mogelijkheden biedt

om effectief in te spelen op de ar-
beidsmarkt. In het blad Ver-
pleegkundenieuws zegt hij: „Het
idee van specifieke CAO's voor
verschillende beroepsgroepen
die nu allemaal vallen onder de
CAO-ziekenhuiswezen werp ik
niet oneindig ver van mij af."
Hij kan zich voorstellen dat er

voor de verpleging bijvoorbeeld
een deel-CAOkomt ofeen geheel
eigenCAO. Ook denkbaar noemt
hij een raam-CAO waarin onder-
scheiden wordt naar de verschil-
lende beroepsgroepen en wel-
licht ook naar de verschillende
sectoren. „Het lykt mij allemaal
zeer bespreekbaar en ook denk-

baar."
Onder de CAO voor het zieken-
huiswezen vallen ruim 200.000
werknemers in ziekenhuizen,
psychiatrische inrichtingen, ver-
pleeghuizen en zwakzinnigenin-
richtingen.

Aan de CAO-onderhandelingen
neemt ook de Nederlandse Maat-
schappij voor Verpleegkunde
(NMV) deel, die samen met de -niet bij het overleg betrokken -
Vereniging van verpleegkundi-
gen en verzorgenden in opstand
(WIO) streeft naar specifieke
verbeteringen voor de verple-
ging. De AbvaKabo (FNV) en de
CFO (CNV) vertegenwoordigen
alle categorieën personeel in de
instellingen.

Hoopvol
Prof. dr E. Roscam Abbing, voorzit-
ter van de Nationale Commissie
Aids-bestrijding, stelt dat hij de we-
tenschappelijke waarde van de
nieuwe methode niet kan beoorde-
len. Gezien de naam van de onder-
zoekers is hij wel hoopvol gestemd:
„Het komt uit een goede hoek en er
is een serieuze publikatie in een van
de belangrijkste wetenschappelijke
tijdschriften uit voortgekomen."
Gisteren is het onderzoek gepubli-
ceerd in het Amerikaanse tijdschrift
Science.
Het laboratorium voor Humane Re-
trovirologie in Amsterdam gaat de
werking nader testen. Pas als de re-
sultaten gunstig zijn, kunnen pa-
tiënten worden geselecteerd voor
experimentele behandeling. Tot nu
toe zijn alleen proeven uitgevoerd
met kuikens.

»
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Overgang
Of zon gezelschap in staat zal zijn
een hechte regering te vormen, is de
grote vraag. Niet dat de Slovenen
zich echt zorgen maken over een re-
geringscrisis op korte termijn. Ze
rekenen er eigenlijk zelfs op: het ko-
mende kabinet wordt door de mees-
te mensen vooral gezien als een
overgangsregering, die als voor-
naamste taak krijgt de Grondwet te
veranderen en te zuiveren van alle
restanten communistische politiek.

Veel opmerkelijker dan de overwin-
ningvan Demos is eigenlijk het ver-
kiezingssucces van de communis-

ten. Die worden met ruim 17 pro-
cent van de stemmen straks de
grootste partij in het Sloveense par-
lement. Al hoopten ze zelf eigenlijk
op een nog grotere aanhang, het is
toch duidelijk dat ze van de kiezer
de nodige waardering krijgen voor
hun hervormingsgezinde optreden
in de laatste twee jaar.

binnen/buitenland

Half miljoen
nensen zonder
water in Oeral
SKOU - Meer dan 600.000 men-
Ui Oefa, in de Oeral, zitten aleWeken zonder water als gevolg
5? industriële vervuiling. Dat is

van de bevolking van de

'■ zo meldde het Sovjet-persbu-'TASS.
zijn vervuild metyzuur afkomstig van een pesti-'abriek, maar de bevolking is

Pas drie dagen na het incident
va.arschuwd. „Het gifheeft lever-
.^eraandoeningen en allergieënt°°rzaakt", aldusTASS. Het pers-au zegt niet hoeveel mensen

Betroffen, maar wel dat 'de
tjtten door vergiftiging zijn toe-L^en, alsmede het aantal zie-

lnSldent Michail Gorbatsjov heeft
(, .Parlementaire commissie op-

h* gegeven dezaak te onderzoe-
ken on^er-minister van indu-

vladimir Goesev, dienaar OefaJpeisd, zei 'de omvang van deze
t~Uramp te hebben onderschat.,
or?vjet-televisie liet donderdag-na beelden zien van mannen en
>tt* en. met emmers, flessen en
J**] die in de rij stonden bh" wa-

| Jopen zondag protesteerden
H?'e duizenden mensen in het

van Oefa tegen de passivi-. van de gemeentediensten. De
lfprs lanceerden oproepen aan

Sovjet, aan het parle-
(J van de autonome republiekJsirië, waarvan Oefa de hoofd-, Is, en aan de plaatselijke autori-
l f - Zij eisten onmiddellijke
tregelen voor verbetering van
J^aliteit van het water en dat de
jjj^che industrie in het gebiedJJ' uitgerust met zuiveringsap-
*'Uur.

in Oefa is het zoveel-

'Milieuprobleem dat de afgelo-hjd in de Sovjetunie aan hetnkomt.

Onderzoekers waarschuwen voor te hoge verwachtingen

Voorzichtige reacties
op nieuw Aids-middel

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Aids-onderzoe-
kers waarschuwen voor te
hoge verwachtingen van de
Nederlandse vinding om het
virus dat Aids veroorzaakt, te
blokkeren. Aids-onderzoeker
dr H. Schellekens van TNO be-
twijfelt of de effecten voor pa-
tiënten wel zo doorslaggevend
zijn. De bekende Aids-deskun-
dige prof. dr R. Coutinho zegt
liever nog afte wachten.Bij de
Aids-Informatielijn in Amster-
dam kwamen tientallen tele-
foontjes binnen van Aids-pa-
tiënten en seropositieven.

Dr Schellekenszegt het werk van de
onderzoekers bijzonder belangwek-
kend te vinden. Met name het feit
dat zh' een methode hebben gevon-
den waardoor een stofzonder scha-
de een cel kan binnendringen, is op-
vallend. „De techniek die hiervoor
wordt toegepast, is overigens niet
nieuw", aldus de TNO-man. Maar
hij twijfelt ofdeze ontwikkeling ook
werkelijk gevolgen heeft voor de
Aids-patiënten.
Volgens Schellekens, bekend door
erfelijkheidsonderzoek, is de beno-
digde dosisDNA-materiaal wel zeer
hoog. Voorlopig denkt hij dat het
zoeken naar afweerstoffen tegen
Aids succesvoller zal zijn dan de
koers die de Eindhovense en Am-
sterdamse onderzoekers volgen.
Coutinho van de Amsterdamse GG
en GD, één van de prominenten op
Aids-gebied, meent dat de ontwik-
kelde methode een stap in de goede
richting is. Maar de hoogleraar stelt
zich toch afwachtend op. Volgens
hem blijft het de vraag of de in het
laboratorium ontwikkelde methode
ook in de praktijk werkzaam zal
blijken.

Communisten blijven evenwel de grootste partij

Oppositie in Slovenië
mag regering vormen

Van onze correspondent

BOEDAPEST - Vijf dagen na
het sluitenvan de stemlokalen
zijn in de Joegoslavische repu-
bliek Slovenië 85 procent van
de stemmen geteld en tekent
zich een duidelijk overwin-
ning af voor de oppositiebewe-
ging Demos. Deze lijstverbin-
ding heeft zon 55 procent we-
ten te behalen en zal vrijwel
zeker de nieuwe regering vor-
men. Maar een garantie voor
stabiliteit is dat bepaald niet:
Demos bestaat uit zeven sterk
uiteenlopende partijen en de
kans dat die het erg lang met
elkaar eens zullen blijven,
wordt in Slovenië heel klein
geacht.

Demos wordt door slechts één wens
verenigd: de zelfstandigheid van
Slovenië. De gelegenheidscoalitie
bestaat uit christen-democraten, so-
ciaal-democraten en groenen, maar
er zit ook een boerenpartij en een
middenstanderspartij in het gezel-
schap^ De meest extreme coalitie-
partner is het Sloveens Democra-
tisch Verbond, de enige partij die

openlijk voor een directe onafhan-
kelijkheid van Slovenië pleit.

Het verkiezingsresultaat van De-
mos lijkt indrukwekkend, maar is
sterk vertekend. De kiezers hebben
hun stem namelijk niet op de coali-
tie, maar op de individuelepartijen
uitgebracht en geen van hen heeft
zelfstandig echt goed gescoord. De
grootste partij in Demos haalde
ruim 13,3 procent van de stemmen
en is dus bepaald niet groot te noe-
men. Zonder coalitie zouden de
meeste Demos-parthen eigenlijk
geen echte rol in het parlement spe-
len.

Gematigd
Wat de verkiezingsuitslag ook dui-
delijk maakt, is dat de Sloveense
kiezer niet blindelings voor onaf-
hankelijkheid heeft gestemd. Dat
blijkt niet alleen uit de goederesul-
taten van de communisten, maar
ook uit de positie van de Liberale
Partij, die met haaf gematigde
standpunt over de Sloveense onaf-
hankelijkheid als tweede eindigde.
De Demos-partijen hebben het ge-
zamenlijk wel goed gedaan, maar
hun presidentskandidaat, de filo-
soof Joze Pucnik, bleef met 26 pro-
cent van de stemmen ruim achter
zijn communistische rivaal Milan
Kucan, die met zijn pleidooi voor
een Sloveense confederatie met
Joegoslavië 44 procent van de kie-
zers achter zich kreeg. De twee zul-
len volgende week in een tweede
ronde nog eens tegen elkaar moeten
uitkomen.

Pulitzer-prijs
opnieuw voor
August Wilson
NEW VORK -De zwarte Ame-
rikaanse toneelschrijver
August Wilson heeft voor de
tweede maal de Pulitzer-prijs
voor toneel gekregen voor zijn
stuk 'The Piano Lesson' (De
pianoles), dat maandag in New
Vork in première gaat. Wilson
won de prestigieuze prijs voor
het eerst in 1987 met 'Fences'.

De Spaanstalige Amerikaanse
schrijver Oscar Htjuelos won de Pu-
litzervoor literatuur met zijn surrea-
listische roman 'The Mambo Kings
Play Songs ofLove', over het leven
van Spaanstaligen in de VS.

De Pulitzer voor journalistiek ging
naar vier journalistenvan de Seattle
Times voor hun verslaggeving van
de olieramp in Alaska na het onge-
luk met de tanker Exxon Valdez in
maart vorig jaar.

De prijs voor buitenlandse journa-
listiek werd gewonnen door het
echtpaar Nicholas Kristof en Sheryl
WuDunn van de New Vork Times
voor hun reportages over het neer-
slaan van de protesten voor demo-
cratie in Peking, in juni 1989.

punt
uit

Federa-prijs
Prof. drW.J. Kolff (79) krijgt op
18 april in het Gorlaeus labora-
torium in Leiden de Federa-
prhs 1990. Hij krijgt de prijs
voor zijn baanbrekend werk op
het gebied van nierdialyse-ap-
paratuur en andere kunstorga-
nen zoals het kunsthart. De in
Nederland geboren Kolff stu-
deerde geneeskunde in Leiden
en ontwikkelde tijdens de
TweedeWereldoorlog de eerste
kunstnier ter wereld. Na zijn
vertrek naar deVS in 1950 ging
hij verder met de ontwikkeling
van kunstorganen.

Onrechtmatig
De rechtbank op Aruba be-
schouwt het door de Ameri-
kaanse maatschappij ARRC
verleende ontslag aan 153 Tur-
ken als onrechtmatig. Volgens
de rechtbank zijn er niet vol-
doende gronden aanwezig ge-
weest voor het ontslag aan de
Turken. De ontslagen groep
gastarbeiders had een protest-
betoging gehouden tegen de
uitzetting van hun leider, Meh-
med Serif, die opkwam voor de.
rechten van enkele honderden,-
op Aruba aanwezige, Turkse
gastarbeiders.

Meteoriet
Een deel van de meteoriet die
vorig weekeinde door het dak
van de familie Wichmann in
Enschede sloeg, is tijdens het
Paasweekeinde te zien in het
Artis Planetarium in Amster-
dam. Meteorieten zijn zon 4,5
miljard jaar geleden tegelijk
met het zonnestelsel ontstaan,
en zijn daardoor hoogst interes-
sant voor de wetenschap.

Klooster
In een zestiende eeuwsë wo-
ning naast de Waalse kerk in
het stadscentrum van Breda
zijn resten aangetroffen van
een vijftiende eeuws klooster.
Het gaat om enkele bogen van
een drie meter hoge klooster-
gang. Volgens de Bredase
stadsarcheoloog is het een
unieke vondst. Het is een van
de weinige overblijfselen van
Breda van voor de enorme
stadsbrand in 1534.De eigenaar
van het pand, een meubelfirma,
wil in verband met bedryfsuit-
breiding komende dinsdag al
de slopershamer in het pand
zetten. Pogingen van het ge-
meentebestuur hem tot andere
gedachten te brengen hebben
tot nu toe geen succes gehad.

Lunetten
Een maquette van het woon-
oord voor Molukkers in Vught,
Lunetten, zal in de loop van dit
jaar worden verscheept naar
Ambon. Dat is gisteren meege-
deeld door de Stichting Histori-
sche Genieverzameling, een
museum dat net als Lunetten
en de Brederokazerne op het
terrein van het voormalige con-
centratiekamp Vught ligt. De
bewoners van dit eiland kun-
nen dan eindelijkeens zien hoe
de Molukkers in Lunetten wo-
nen, aldus de stichting.

Aardbeving
In het westenvan Algerije heeft
zich in de nachtvan donderdag
op vrijdag een aardbeving
voorgedaan met eenkracht van
5,4 op de schaal van Richter. De
Franse radio maakte gisteren
melding van de beving. Vol-
gens de Algerijnse autoriteiten
zijn er geen dodelijke slachtof-
fers gevallen en is er ook geen
sprake van grote materiële
schade.

Vertalingen
De Belgische minister van Cul-
tuur, Dewael, wil niet meer
meebetalen aan het werk van
de Stichting Vertalingen in
Amsterdam. Deze stichting, die
vertalingen maakt van Neder-
lands en Vlaams literair werk,
werd tot nog toe door Neder-
land en België samen gefinan-
cierd. Dewael vindt onder meer
dat de stichting te weinig aan
het Vlaamse werk doet.

Celstraf
Roemeense rechtbanken heb-
ben 14 mensen tot gevangenis-
straffen van drie tot zes maan-
den veroordeeld omdat ze
'scherpe of zware voorwerpen'
bij zich hadden tijdens etnische
rellen die zich vorige maand
hebben voorgedaan in de
Transsylvaanse stad Tirgu Mu-
res. Zevenenzestig personen
hebben een boete gekregen
omdat zij mensen aanvielen bij
het verlaten van het toneel van
rellen tussen Roemenen en et-
nische Hongaren, waarbij vier
mensen omkwamen en 260 ge-
wonden vielen.

Kernbom
De VS hebben aanwijzingen
dat Noord-Korea in staat is om
een kernbom te maken, zo
heeft de Amerikaanse ondermi-
nister van Defensie Henry Ro-
wen verklaard.

Herdenking in Katyn
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" In het Russische Katyn vond
gisteren de herdenking plaats
van de massamoord op 15.000
Poolse officieren en soldaten,
vijftig jaar geleden. De Sovjet-
regering heeft gisteren voor het
eerst schuld bekend aan de
slachting tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De Russische ge-
heime dienst, de NKVD (de
voorloper van de KGB) onder
het bewind van Stalin is nu
verantwoordelijk gesteld voor
de moord. De erkenning van
schuldvalt samen met het drie-
daags bezoek van de Poolse
president Jaruzelski aan Mos-
kou. In Polen werd gisteren
overwegend positief gerea-
geerd op de schuldbekentenis.

(ADVERTENTIE)

VASTENAKTIE

jijj steunt jaarlijks
rejrïP ±450 kleinschalige
KEUR sociale projekten in
Ir/i de Derde Wereld.

te amerefoort. banknr. 70.70.70.147
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Weersverwachting
voor maandag, j

2e Paasdag: !
In ons wooncenter, aangenaam

wandelweer met temperaturen

rond 20° C, windstil, geen neer- v

slag. In de rest van het land zwaar

bewolkt met hevige rukwinden...

Welkom op onze

Paasmeubelshow
2ePaasdag van 11.00-17.00 u.

r

Daar komt de weersverwachting

in ieder geval uit!

*m «
Maasnielderweg 33, Roermond, telefoon: 04750 -16141. Geopend: di. t/m vr. 9.00 -18.00 uur, za. 9.30 -17.00 uur, do. koopavond



Censuur
Deze week meldden de Turkse
kranten voor het eerst berichten
over betogingen in Cizre - een van
de grootste steden in het oosten
van het land - tegen het bewind in
Ankara. Een opmerkelijk feit, om-
dat officiële regeringswoordvoer-
ders tot nu toe steeds ontkenden
dat er in Koerdistan ook maar iets
aan de.handzou zijn. Pottekijkers
worden er niet toegelaten: voor
nieuwsgierige buitenlandse jour-

nalisten geldt er een ontmoedi-
gingsbeleid en binnenlandse
nieuwsmedia is het gewoonweg
verboden om met één woord over
de strijd in het gebied te reppen.

'PKK is een terroristische crimi-
nele beweging, die maar nauwe-
lijks steun krijgt van het volk', zo
luidt de lezing van de regering.
Koerdistan bestaat niet en heeft
nooit bestaan, is de mening van
Ankara. Deze opvatting leidde
sinds het begin van de jarenzeven-
tig danook tot tal van impopulaire
maatregelen. Koerden mochten
hun eigen taal niet meer spreken,
ook onderling niet, alle Koerdi-
sche namen dienden veranderd te
worden, deKoerdische geschiede-
nis werd uitgevaagd, de bevolking
moest zich onderwerpen aan de
Turken en Koerden werden voort-
aan Bergturken genoemd.

Voor Turkije, dat bij de oprichting
van de republiek in 1923 de zeg-
genschap over ongeveer 60 pro-
cent van Koerdistan kreeg, is een

volledige controle over het gebied
van levensbelang. Het land kent
een enorme (minerale) rijkdom.
En wellicht het allerbelangrijkste,
zeker voor de NAVO-bondgeno-
ten van Turkije, is de strategische
ligging van het land. Het grenst
aan 'vijandelijke mogendheden'
als de Sovjetunie, Iran, Irak en Sy-
rië. Zelfbeschikking door deKoer-
den is dan ook het laatste wat Tur-
kije wil, want juist dat deelvan het
land rechtvaardigt een lidmaat-
schap van de NAVO en dus vele
miljarden dollars aan hulp.

Solidariteit
De maatregelen die een einde
moesten maken aan het bestaan
van de Koerden en Koerdistan
hadden evenwel een averechts ef-
fect. Ze wakkerden bij het volk
nog sterker de nationalistische ge-
voelens aan en leidde tot een ster-
ke solidariteit onder de 12 miljoen
in Turkije levende Koerden. Er
braken diverse opstanden uit en

de oprichting van een georgani-
seerde verzetsbeweging kon niet
uitblijven. In 1978 kwam onder lei-
ding van 'volksheld' Abdullah
Öcalan PPK officieel van de
grond. Deze 'arbeiderspartij', met
bekende vleugels als de ERNK en
ARGK, kondigde aan gewapend
verzet te plegen tegen de Turkse
overheersing en geweld absoluut
niet uit de weg te gaan. Tot 15
augustus 1984 was er nog sprake
van een enigszins vredelievend
verzet. Die dag sloeg echt de vlam
in de pan, nadat het leger hardhanT
dig optrad tegen aanhangers van
PKK. Het begin van een oorlog,
waaraan voorlopig geen einde zal
komen.
„Er zal nog veel bloed vloeien.
Niet omdat wij dat willen willen,
maar het is de enige manier om
ons zelf te verdedigen en de aan-
dacht op de onafhankelijksstrijd
te vestigen. Wat we evenwel niet
willen, is een oorlog met het Turk-
se volk. Een van de belangrijkste
PKK-programmapunten luidt dan
ook: 'geen strijd met welk volk

dan ook.' We vechten tegen dat
vreselijke regime en de onder-
drukking, tegen een systeem dat
alleen maar uit is op macht en
geld", aldus Yado en Mehmet.

Maar waarom dat streven naar een
onafhankelijk Koeristan, een land
dat eigenlijk nauwelijks bestaan
heeft? „De Koerden vertonen alle
kenmerken van een volk: een
eigen cultuur, een eigen taal, een
eigen land (maar zonder bevoegd-
heden), een eigen kijk op zaken,
een eigen geschiedenis enzo-
voorts. Bovendien telt ons volk 30
miljoen mensen, er zijn dus heel
wat staten met veel minder inwo-
ners. Elk volk dat op een stukje
land leeft, heeft er toch zekerrecht
op om er zelf de dienst uit te ma-
ken. En kun je 30 miljoen mensen
dan nog een groepje terroristen
noemen?"
Ondanks dat de Koerden een
eigen volk vormen met een bijzon-
der rijke geschiedenis, hebben ze
eigenlijk nooit een eigen staat ge-
had. Ooit in de oudheid (in de ja-
ren voor Christus) waren ze onaf-
hankelijk. Pas na de Tweede We-
reldoorlog, in 1946, kregen de
Koerden opnieuw een onafhanke-
lijk Koerdistan. Een klein stukje
land op Iraans grondgebied met
de hoofdstad Mehabat. Het mocht
maar 13 maanden duren, want
toen annexeerde Iran het land.
„En toch zal het ooit lukken om
een vrij Koerdistan te stichten.
Daar zijn we van overtuigd. Als
een volk eenmaal in opstand komt
en de wapens oppakt, dan zal het
ooit de vrijheid verkrijgen. De ge-
schiedenis heeft dat geleerd. He-
laas zal de strijd bloedig zijn en
nog vele slachtoffers gaan kosten",
zeggen de in Nederland verblij-
vende Koerden vastberaden. „Ons
streven is om eerst het Turkse
deel, dus 60 procent van Koerdis-
tan, te bevrijden. Als we zover zijn,
proberen we ook het Iraanse,
Iraakse en Syrische deel te bevrij-
den. Daar zijn deKoerden uit alle
vier de landen het over eens."

Visum
Maar er zijn in Roemenië wel de-
gelijk mensen diehet huis Hohen-
zollern in oude luister hersteld wil-
len zien. Niet voor niets zijn er in
de straten van Boekarest leuzen
geschilderd waarin om brood en
öm koning Mihai wordt gevraagd.
En in de instabiele situatie waarin
Roemenië zich bevindt, kan een
koning al snel de functie van een
verzetssymbool krijgen en alleen
al daardoor aan betekenis winnen.

Sommige politieke partijen vrees-
den in ieder geval dat de uitslag
van de verkiezingen op 20 mei
door Mihais komst behoorlijk
beïnvloed zou kunnen worden.
Onder hun druk vroegen de Roe-
meense autoriteiten de ex-koning
zijn bezoek uit te stellen tot na de
verkiezingen. Toen hij daar niet
toe bereid was, werd zijnvisum in-
getrokken. En daarmee kwam een
voortijdig einde aan het eerste be-

zoek van de Roemeense koning
aan zijn vaderland, 42 jaar nadat
hij door de communisten werd af-
gezet.

Als koning heeft Mihai een kleine,
maar niet onbetekende rol in de
Roemeense geschiedenis ge-
speeld. Hij wist in 1944, op 23-jari-
ge leeftijd, de Roemeense fascisti-
sche leider generaal Antonescu af
te zetten en zorgde ervoor dat zijn
land in het laatste oorlogsjaar aan
de kant van de geallieerden mee-
vocht.

buitenland

’Vergeten

’oorloginOost-Turkijewordtsteedsgrimmiger

’Vrij Koerdistan’ kost
veel bloed en doden

- De sinds 1984
°°rtdurende strijd tussene* Turkse leger en de onaf-

kheidsbeweging
Koerdische Ar-

Jderspartrj' PKK in hetRoosten van Turkije, ook
e' Koerdistan genoemd, is
f afgelopen week weer in
|e hevigheid opgelaaid,
'üchtelingen uit de kleine
gelegen bergdorpen en de

buitenlanders in het
spreken van gewa-

lde aanvallen door zowel
"Seringssoldaten alsook
Oor PKK-guerrillastrijders.
f Wordt zelfs gewag ge-
akt van bombardementen

°or gevechtsvliegtuigen.es ondanks dringen maar.einig berichten door in de
en westerse pers over

6 gevechten waarbij veleo(*en vallen. Slechts met
.olldjesmaat wordt er,eUws gemeld over de bloe-

", Se conflicten in het grens-
jfoied tussen Turkije, Irak,
ari en Syrië. Een gebied,aar de 30 miljoen Koerden

naar de onafhankelij-,e staat Koerdistan. „De
regering zwijgt de ge-

eürtenissen in Koerdistan°°d. Er is perscensuur afge-
j°ldigd en de vrije wereldnergens van weten. Het is

oorlog, die iedereen hetfst wil vergeten."

C" 2ijn de woorden van de naar
£jerland gevluchte Koerden
y^o en Mehmet. Ze maken in-
to d?ls deel uit van het Koerdis-

Komitee, een organisatie met'elingen in heel Europa. „PKK
/"uwt de strijd niet. We vechten
"°r onze rechten, voor onze vrij-
lc* en voor onze eigen staat. Het

l^n gevecht dat we zelf niet ge-
l hebben, maar ons opgedron-
." is. Wegrijden evenwel niet te-'b het Turkse volk, maar tegenil 'egime in Ankara. Een rege-
ls die ons volk onderdrukt, ster-
ir nog: probeert te vernietigen.
'daarbij de meest vreselijke wa-
i1*8, zoals gifgassen, niet schuwt.

Poraties van grote groepen
r^sen zijn er aan de orde van de
.6. drinkwater wordt vergiftigd,

bestaan er ge-
j°n niet", zeggen beide Koer-

)> ..
j cijfers liegen er niet om. Een
ta?6 Sreep uit de vele gewelda-

op 24 september vallen
e gevechtsvliegtuigen een

fBdorp aan met als gevolg twee

doden en vele zwaargewonden, op
15 juli van datzelfde jaar doden
Koerdische guerrilla's in Senoba
twee regeringssoldaten, in februa-
ri 1986 worden 23 Koerden ter
dood veroordeeld, in maart 1984
sterft een groep Koerden ten ge-
volge van een hongerstaking in de
gevangenis in Ankara. Tussen-
door veel vermissingen en mis-
handelingen.

Maar de laatste maanden is het
menens en woedt er in de bergen
een ware oorlog. Op 12 maart
jongstleden vond in Savur in de
provincie Mardin een meerdere
uren durende vechtpartij plaats,
waarbij 40 soldaten van het rege-
ringsleger en 13 Koerden omkwa-
men. De afgelopen weken werden
weer bombardementen uitge-
voerd. Onbevestigde bronnen
spreken van honderden doden, zo-
wel aan de zijde van de leger als
aan de zijde van PKK.

" Bij gevechten in Diyarbakir in Oost-Turkije in 1987 werden
vier jongeKoerden gedood. Hun lichamen vertoonden geen ver-
wondingen door kogels, maar bulten en huiduitslag als gevolg
van het gebruik van chemische wapens.

Als Roemenen hem via referendum daarvoor vragen

Koning Mihai wil nog
steeds terug op troon

Van onze correspondent
BOEDAPEST - Hij heeft de Roe-
meense kroon al twee keer op zijn
hoofd gehad en nooit de hoop op-
gegeven dat er nog een derdekeer
zou volgen. Ex-koning Mihai (Mi-
chael) van Roemenië is zichzelf al-
tijd als de vorst van Roemenië blij-
ven beschouwen en is gaarne be-
reid op de troon terug te keren als
hem daarom via een referendum
wordt gevraagd.

Het is dan ook niet helemaal ver-
wonderlijk dat de Roemeense
autoriteiten hun twijfels hebben
over het 'strikt persoonlijk karak-
ter' van zijn voorgenomen bezoek
zo vlak voor de verkiezingen. Vol-
gens medewerkers van Mihai wil-
de de ex-koning familiegraven en
andere plaatsen uit zijn verleden
bezoeken. Maar bij zijn aankomst
in Boekarest was wel een perscon-
ferentie gepland. Bovendien zou
de koning een Paasmis bijwonen
en een bezoek brengen aan Timi-
soara, de stad waar de revolutie te-
gen Ceausescu begon.

Los van zijn bedoelingen is de
vraag of een ex-koning zijn ko-
ninkrijk ooit strikt privé kan be-
zoeken. Daarvoor is zijn komst al-
tijd te beladen. De aanhang van
Mihai in Roemenië is op dit mo-
ment weliswaar niet groot en er

zijn maar een paar kleine partijtjes
die het herstel van het konings-
huis in hun programma hebben
staan. Bij alle demonstraties die de
laatste maanden tegen het Front
van Nationale Redding zijn gehou-
den, is herstel van hetkoningshuis
nooit aan de orde geweest.

Chaos
Hij is zes jaar oud, als hij in 1927
voor de eerste keer wordt ge-
kroond. Zijn vader Carol II heeft
twee jaar eerder afstand van de
troon gedaan na een overspel-
schandaal. Maar in 1930 keert Ca-
rol onverwacht terug en neemt het
heft weer in handen, het land in
een periode van chaos, corruptie
en dictatuur stortend.
In 1940 moet Carol weer aftreden,
onder druk van de net uit de ge-
vangenis ontslagen generaal Anto-
nescu, een overtuigd aanhanger
van de fascistische IJzeren Garde.
Mihai wordt voor de tweede keer
gekroond, maar dat koningschap

houdt net als de eerste keer weinig
tot niets in. Antonescu, die zich-
zelftooit met de naam Conducator
(dezelfde titel die dictator Ceau-
sescu later zou gaan gebruiken) re-
geert het land met ijzeren hand en
bepaalt zelfs de benoeming van
het paleispersoneel. De jonge ko-
ning, machteloos en totaal buiten
de staatszaken gehouden, benut
zijn tijd om een zorgvuldige coup
tegen de generaal voor te berei-
den.

Hij wil daarmee onder meer een
Russische overheersing van zijn
land voorkomen, maar die hoop is
ijdel. Al kiest Roemenië in het
laatste jaar van de oorlog de zijde
van de geallieerden, toch valt het
land in handen van de Sovjet-troe-
pen en Mihai krijgt voor de tweede
keer een premier opgedrongen die
hem precies voorschrijft wat hij
moet doen, ditmaal de communist
Groza. Die dwingt hem in 1947 tot
aftreden, onder het dreigement

dat anders duizenden Roemenen
gearresteerd zullen worden.
Vanaf dat moment is de Roemeen-
se koning gedwongen tot een bur-
gerlijk bestaan in Zwitserland. Hij
verdient zijn geld als testpiloot, zet
later met een aantal andere men-
sen een bedrijf voor elektronische
apparatuur op en werkt een tijd als
makelaar voor een Australisch-
Amerikaans bedrijf.

Verder leidt de ex-koning een vry
teruggetrokken bestaan. Vooral
tegenover de pers is hij heel terug-
houdend en wel om twee redenen:
de Zwitserse wet verbiedt vluchte-
lingen politiek actief te zijn en de
Roemeense Grondwet van 1923
schrijft voor dat de koning alleen
in het gezelschap van een minister
verklaringen mag afleggen. En een
minister heeft hij natuurlijk niet.

Wel is Mihai altijd actief geweest
in de Roemeense ballingenbewe-
ging. Hij ondersteunde vluchtelin-
gen financieel, getuigde in 1951 en
1952 voor een commissie van het
Amerikaanse Congres en was be-
trokken bij de oprichting van het
Nationale Roemeense Comité, een
steunorganisatie die wegens geld-
gebrek weer moest worden opge-
doekt.

Zijn aspiraties voor het-koning-
schap zijn nooit verdwenen. Van
meet af aan bestrijdt hij de wette-
lijke basis van zijn aftreden. In
1948 verklaart hij in London dat
hij onder dwang afstand van de
troon heeft gedaan. De oudste van
zijn vijf dochters is opgevoed in
het duidelijke besef dat zij de
kroonprinses is. Mihai heeft uit-
eindelijk maar één doel: terugke-
ren naar Roemenië. Het liefst als
koning, maar als zou blijken dat
het volk het koningsschap niet
meer wil, dan als gewoon burger
die wel van plan is een actieve rol
in de politiek te spelen.

runa hellinga

"KONING MIHAI

" ...nooit hoop opgegeven...

Politiek
Het grote probleem voor PKK is
derol dieKoerdistan op het toneel
v.an de wereldpolitiek toebedeeld
krijgt. Een uiterst bescheiden fi-
gurantenrol, in tegenstelling tot de
hoofdrol die Turkije in die regio
opeist. De regering onder leiding
van de rechtse Turgut Özal is bij :
zonder goed bevriend met de Ver-
enigde Staten en de andere
NAVO-bondgenoten. Vandaar dat
een dergelijk arm land een enorme
legermacht kan handhaven.

Ook Nederland verstrekt Turkije
militaire steun. Vorig jaar besloot

Den Haag, ondanks de hevige pro-
testen, liefst 60 gevechtsvliegtui-
gen 'om niet te schenken' aan het
Turkse leger in het kader van een
NAVO-hulpprogramma. De leve-
ringen zijn vorig jaarbegonnen en
moeten in 1991 voltooid zijn. On-
bevestigde berichten meldden dat
de inmiddels afgeleverde vliegtui-
gen onlangs bij de bombardemen-
ten ingezet zijn.
Ook de VS tonen zich royaal. Pre-
sident Bush kondigde deze week
in het blad Newsweekaan 548 mil-
joen dollar voor militaire steun
aan het Turkse leger beschikbaar
te willen stellen.
„De Koerden krijgen daarentegen
van geen enkel land steun, on-
danks de hetze van Amerika dat
we door Moskou gesteund zouden
worden. We moeten het hebben
van de inzet van ons volk. De
Koerden zijn zo vastberaden, dat
het verzet zelfs met een compleet
leger niet te breken is", beweren
Mehmet en Yado. Maar op de
vraag hoe deKoerden aan hun wa-
pens komen, geven ze geen ant-
woord.

„Ons grote probleem is dat de we-
reld niet wil zien wat er inKoerdis-
tan aan de hand is, dat Turkije de
mensenrechten met voeten treedt.
Het kleinste verzet waar ook ter
wereld krijgt gigantisch veel aan-
dacht. Koerdistan blijkt evenwer
teveel moeilijkheden op te leveren
en in Turkije liggen teveel belan-
gen. Onlangs diende Zweden een
statenklacht in bij de Verenigde
Naties tegen het schenden van de
mensenrechten door Turkije.Kort
daarop verstrekte Ankara aan
Zweedse bedrijven de opdracht
om de metro in Istandboel aan te
leggen. De statenklachtwerd inge-
trokken. Ook de Verenigde Naties
zelf hebben nog maar weinig on-
dernomen. Pas voor kort is er op
dat internationaal niveau gespro-
ken over het vraagstuk van de
Koerden, stappen zijn uitgeble-
ven. Maar goed, het geeft enige
hoop."

Yado en Mehmet, die overigens
niet meervan hun identiteit willen
prijsgeven ' dan hun verboden
Koerdische voornamen, zeggen
niet bang te zijn voor represailles
van bijvoorbeeld de Turkse am-
bassade in Nederland of de Grijze
Wolven, een ultra-rechtse organi-
satie die in het buitenland wonen-
de Turken in het 'gareel' moet
houden. „Na alle ontberingen die
we doorstaan hebben, kunnen we
die dreigementen eigenlijk ook
wel aan. Onze grootste angst dat
de strijd van de Koerden door de
wereld vergeten wordt."

math wijnands
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3piccolo'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 Mimmum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 223üb '

Mededelingen

Paaszondag, Luikse Markt
11-18 uur te Valkenburg

Parkeerplaats, H.G.C. J. v. Rennes
Met talentenjacht, attracties en meer dan 80 stands.

Win
Rolling Stones

Vrij-Kaartjesü!
Bel nu: 06-320.322.52 - 50 et p/m

ROTTERDAM DE KUIP, 18-19-21 MEI A.S.
AKTIE LOOPT T/M 10 MEI A.S. TREKKING 11 MEI A.S.

ONDER NOTARIEEL TOEZICHT!
Bij deze willen

A. Donkers* en S. Linden
bekend maken dat zij zich als

Logopediste
gevestigd hebben bij de logopedische maatschap van

Mevr. G.Thomas en E.Zenden op onderstaande adressen:
Palenbergstr. 48 Heerlen en Bokstraat 35a en 39 Heerlen.
JACQUELIEN, bedankt Au- Van maandag t/m vrijdag,
torijschool De Bruyn voor van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
het behalen van haar rij- uw PICCOLO telefonisch
bewijs. opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden

Vertraglicher Fahrzeug -
Dauereinsatz

bietet die Kölner Filiale einer bekannten niederl. Transp.
Ges. für mehrere Sattelzüge (tunl. mit Coilmulden) in den
Relationen Rhein-Ruhr/Frankreich-Benelux u. umgekehrt
bei leistungsgerecht. Umsatzen bei Vergütung von Tages-
höchstfrachten und fristgerechten Frachtzahlungen.
Eilbewerbungen an Fax 09-49-2203.86021 oder Br.o.nr.
B-4281, LD, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.
Gepens. SCHILDER kan
nog schilderwerk aanne-
men. Voor binnen- en bui-
tenwerk. ’ 10,- p. uur. Tel.
045-226443.
TUINMAN kan nog werk
aannemen voor aanleg en
onderhoud, metselwerk en
bestrating, 045-423262.

Zeer ruim ervaren D.J. b.z.a.
voor iedere dag in de week,
met negen jaar ervaring, i.b.
v. eigen vervoer. Te1.0475-
0-20760. __
Fransman (22 jaar) zoekt
"au pair" werk voor juli/au-
gustus. 09-33.42.59.2116.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel gevraagd

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. 3/2 uur.

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

Vakbekwame Hoveniers
gevraagd. Bij voorkeur met ruime ervaring.

Hoveniersbedrijf W. Smeets, Uzerenkuilenweg 23,
6231 AA Rothem-Meerssen. Tel. 043-622340.

Met spoed gevraagd

Vrachtautochauffeur
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Transportbedr. Boymans
Dorpstr. 98, Oirsbeek.

I Tel. 04492-1833.
Gevraagd met spoed

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

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

Gevraagd enkele
charmante masseusses

[voor nieuw te openen massage-adres!!!!! 04490-75028.
Gevraagd

Part-time taxichauffeur m/v
voor de weekenddienst.

en groepsvervoerchauffeurs
Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.

; Puntelstraat 32a, Simpelveld.
f Op korte termijn zoeken wij voor ons reparatieatelier,

tevens winkelverkoop
Horlogemaker m/v

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat die naast een
.middelbare schoolopleiding beschikt over het diploma (of
; de nodige ervaring) uurwerktechniek en ervaring in hetj. repareren van zowel klokken als horloges is een pré.

40-urige werkweek.
; Uw schriftelijke sollicitaties zien wij gaarne tegenmoet.

Oiamantair-Juwelier Hansßodens, Salmstraat 64,
6131 EN Geleen. tel. 04490-46969"!

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt

Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn voor diverse afdelingen van eer
autofabriek. Het bedrijf ligt in Bom en werkt in 2-, 3-ploe-
gendienst of dagdienst. Vervoer is geregeld. Wilt u hare
werken voor een prima salaris? Kom dan langs voor een

inschrijving.
Voor informatie:

04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

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

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

MAASTRICHT, HOENDERSTRAAT3
Voetbalvereniging Doenrade vraagt

Speler/Trainer
voor seizoen 1990/1991.

Inl. G.J. Bus, Kluisstr. 38, Doenrade. Tel. 04492-3512.

Jhtechno-time bv
Heeft direct werk voor

Electromonteurs
Onderhoudsmonteurs

Tekenaars
Produktiepersoneel

M.T.S. Procestechniek
Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183,

Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Ervaren metselaars
gevraagd voor div. projecten in geheel Zuid-ümburg.

Te bevr.: Metselwerken van deKleut BV, Boesberglaan 3
Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.

25 jaar Nuha b.v.
Onze klantenkring zoekt vor de permanente bewerking
van haar plaatselijke NUHA-adresboeken in de regio's
Noord- en Zuid-Holland, Brabant, Limburg, Gelderland,

Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.
Buitendienstmedewerkers m/v

Met verkoopervaring, branche-ervaring is niet noodzakelijk
daar de benodigde opleiding intern wordt gegeven.

Wij bieden na de proeftijd salaris, provisie, onkosten-
vergoeding en auto.

Gedurende de inwerkperiode ontvangt u ’ 1.600,- netto
(d.l. ’ 2.000,- tot ’ 2.500,- bruto)

en ’ 400,- onkostenvergoeding per maand.
Personen dieover een buitengewone ervaring en verkoop-
capaciteiten beschikken, genieten ook in de beginperiode
een beloning die in overeenstemming is met hus prestatie.

Onze klantenkring bestaat uit:
Industrie, Handel & Nijverheid

Wie zich op dit terrein thuisvoelt en aan de eisen voldoet
gelieve een schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Design Studio Limburg pvba

P/a Nuha b.v., Willemsparkweg 46, 1071 HH Amsterdam.
I.v.m. uitbreiding aktiviteiten gevraagd chauffeur voor

Kip auto
en chauffeur voor

internationaal vervoer
voor

aanhangwagen combinatie
Nic Brassé BV, tel. 045-241574.
Resort Hoog Vaals te Vaals heeft plaats voor enkele

enthousiaste part-time
Medewerk(st)ers huish. dienst

U werkt op afroepbasis en wordt vooral ingezet bij het ver-
richten van diverse huishoudelijke en lichte schoonmaak-
werkzaamheden. Bent u in het bezit van een rijbewijs en

bereid om ook in het weekend te werken, neem dan
contact op met mej. O Rompelberg, tel. 04454-8383.

Tevens zoeken wij enkele
Krantenbezorg(st)ers

Die 's ochtends tussen 07.00 en 08.00 uur de kranten bij de
chalets bezorgen. Ben je 15 jaar of ouder en wil je extra

zakgeld verdienen, bel mej. C. Rompelberg, 04454-8383.

Resort Hoog Vaals
Randweg 1, 6291 PC Vaals.

STICHTING TECHNICAL INSPECTION SERVICES
Een absoluut onafhankelijk inspectie bureau, gespeciali-

seerd in industriële dienstverlening vraagt op korte termijn
wegens uitbreiding van de activiteiten inspecteurs en toe-

zichthouders in de volgende disciplines:
Werktuigbouwkunde

Materiaal en lasinspectie/toezicht
Met aantoonbare ervaring in petrochemie/chemie,

voor binnen en buitenland.
Soll.: Aan het bestuur van Stichting Techn. Insp. Serv.

Postbus 72, 4920 AB Made. Tel. 01626-6636.
BV Sperwer Zuid groothandel in levensmiddelen zoekt een

administratief medewerker/ster
voor 36 uur per week.

Opleidingsniveau: MEAO-BA. Leeftijd plusm. 21 jaar.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

BV Sperwer Zuid, Postbus 21, 6430 AA Hoensbroek.
I t.a.v. Dhr. H. Kleine.

Bekanntes Gasthaus in Aachen sucht einen erfahrenen

Geschaftsführer
Wir bieten: Leitungsgerechte Bezahlung, Aufstiegsmöglig-

keiten bis zur Beteiligung, selbstandiges Arbeiten,
angenehmes Betriebsklima, 5 Tage-woche.

Wir erwarten: tatige Mitarbeit und Einsatzwille,
Flexibilitat, Ideenreichtum und Eigeninitiatieve.

Schriftliche Bewerbungen mit Lichtbild und
Gehaltsvorstellung.

Hirtz GMBH, Friedrich Wilhelmplatz 13A,
5100 Aachen.

STATEBO
Scheidingswanden, systeemplafonds, vraagt

Ervaren monteurs
en ondermonteurs. Tel. 043-471735.

Meisjes gevraagd Club L'Amitie
Wij hebben nog plaats voor enkele leuke meisjes in onze
club in Kerkrade. Hoge verdiensten. M/V. Weekeinden
gesloten. Zowel voor hele dagen als voor halve dagen.
Voor bil. bel 045-425656 of kom even langs voor een

gesprek. Club L'Amitie, Kaalheiderst.wg. 154, Kerkrade.
Roltex, alles voor winkel en kantoor, breidt uit.

Wij vragen ervaren

Verkopers
voor binnen- en buitendienst. Tevens vragen wij

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

ROLTEX BV, DAELDERWEG 25, 6361 HK, NUTH.

Vleespaleis Juch
zoekt voor een van haar vestigingen in Limburg een

FILIAALHOUDER
Uiteraard dient deze te beschikken over de vereiste

vakdiploma's en over het vermogen om op een juiste wijze
met mensen om te gaan. Voorts is een gedegen kennis van
de lokale markt onontbeerlijk, alsmede inventiviteit om hier
adequaat op in te spelen. Voor informaties en/of sollicitaties

kunt u bellen met dhr. L.A. Weijzig, tel. 070-983662 qf
schrijven naar Postbus 663, 2280 AR te Rijswijk.

Met spoed gevraagd:

Tandartsassistente
in deeltijd functie.

t Br.o.nr. B-4280 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen
" Gevraagd met spoed

Hoveniers
Cultuur Techn. Hoveniers-

bedrijf te Sittard.
Tel. 04490-20594.

Becu-bouw vraagt voor div.
projecten in Keulen en

M-Gladbach.

Metselaars
voor accoordwerk Duits verz

" Hoog accoordloon. Melden
tel. 045-351655.

MEISJES gevr. v. club in
Maastricht. Tel. 043-211620. Voor spoedige indiensttre-
ding gevr. (ook voor buiten-
land) IJZERWERKERS metr ervaring branden, industrie-
monteurs, hoogbouwmon-
teurs, lassers met en zonder
eert., isoleerders, opzetters,
makers, pijpfitters van tek.
Dringend gez. electriciens/
installateurs. Alleen vak-
mensen met ervaring en
eert. leeft, en Nat. onbel.
Tel. 010-4625755.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.

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

Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
KOK en Leerling-kok gevr.
Werktijden in overleg. Tro-
cadero, Heerlen. Tel. na
12.00 uur 045-710686.
MEISJE gevr. Club Bubbles,
Geleen. Hoog gar. loon,
werkt, in overleg. Tel.
04490-42313.
ZANGERES gezocht voor
Top-40 band. Tel. 045-
-216485/713232.
Goedlopend en gezellig pri-
véhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE, bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
TELEFONISTE gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tijd in overleg, 045-
-425100/04490-23203
Gevr. jonge dame voor de
AFWASKEUKEN (full-time).
Pers. aanm. Restaurant
Twiny, Promenade 14a.
Heerlen.
Club L'Aventura zoekt nog
enige nette BARDAMES,
ma-vr. v.a. 15.00 u. Hoofd-
str. 103, Amstenrade,
04492-4922.

Personeel gevraagd
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Gezinszorg Zuidelijk Zuid-
Limburg zoekt VAKANTIE-
KRACHTEN m/v, zie elders

E in deze krant.
Gevr. lieve OPPAS boven
de 30 jaar, niet rokend. Voor
baby van 6 mnd. 4 hele da-
gen per week te Einighau-
sen-Sittard. Erv. met kinde-
ren vereist. Br.o.nr. B-4218,
L.D., Postbus 3100, 6401,DP Heerlen. '. Gevr. sympathieke VER-
KOOPSTER voor Slagerij te
Oirsbeek voor 20 u. p.wk.
S.v.p. bellen na 19 uur. Tel.
04493-4545. .
GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS M/V ge-
vraagd, klein en groot rijbe-
wijs, part-time. Pers. aan-. melden Akerstraat Noord
132, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek^
Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP voor Kerk-
rade en Vaals. Melden tel.
04454-2203.

" Gevr. part-time KELNER
m/v voor vr.- en za.-avond.
Tevens keukenhulp ca. 16
jaar voor ma. t/m do. v. 12-
-15 u. en za. v. 13-18 u. Per-
soonlijk aanm. Grand Café
Fellini, Kerkplein 69 Heerlen
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Gevr. erv. METSELAARS
en handlanger (plm. 18 jr.).
Tel. 04499-3885, na 18.00
uur. Bouwbedrijf Baade
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP. Bellen na 13.00 uur.
Tel. 045-417190.
CLUB-BAR zkt. nette
dames, Eschweiler direkt
achter Aken. Vervoer en
woonmogëlijkheid voorhan-
den. 0949-2403-37001 v.a.
21 uur
TAXICHAUFFEURS voor
wisseldienst, liefst met rij-
ervaring. Loo-Tax. Tel. 045-
-411159, Kerkrade.
Gez. FYSIOTHERAPEUT te
Erkelenz BRD, voor vaste
dienst of vrije medewerker.
Tel. afspraak 09-49-2431.
6345 of privé 09-49-2405.
93641.
Gevraagd BEKISTINGS-
TIMMERLIEDEN voor div.
langdurige bouwwerken.
Aannemersbedrijf M. Hen-
drix, bekisting en betonwerk.
Tel. 04490-33730.
Privéclub Lolita Maastricht
vraagt nog jong MEISJE, in-
tern mog. 043-215973.
Gevraagd WERKSTER, 3
uur per week. 04406-14479.
SITTARD ervaren vrouwelij-
ke friturehulp gevr. Moet ook
genegen zijn 's-avonds en
in de weekeinden te werken.
Zo niet onnodig te reageren.
Tel. 04490-15489 tussen
10.00-13.00 uur.
Gevr. CHAUFFEURS in be-
zit van groot rijbewijs voor
levensmiddelenzaak in
Duitsland. Beako GmbH en,
Co. Goldsteinstrasse 68,
5176 Inden-Lamersdorf.
Tel. 09-49-2465-1094/1097
Autoweg Aken-Keulen afrit
Weissweilér.

OBER gevr. voor vrijdag- en
zaterdagavond. Tel. 045-
-222250.
OPROEP-KAPSTER gevr.
all-round. Schiffeleers haar-
mode. 045-313598.
Gevr. nette vlotte JONGE-
VROUW voor hulp in friture.
Enkele dagen p. week voor
paar uur p. dag. Aanmelden
iedere dag tussen 11 en 12
uur of na tel. afspr. Hoofdstr.
33, Schimmert. 04404-1253
BABYVERZORGSTER gevr
ma. t/m wo. m.i.v. 1 okt. a.s.
te Valkenburg. Br.o.nr. B-
-4257, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MAURER, Einschaler, die
selbstandiges Arbeiten ge-
wöhnt sind. Es können sich
auch Subunternehmer mel-
den. Tel. 0949-2161-16025
ab 9.30-16.30 Uhr.
Wij zoeken een spontane
OPPAS voor onze 2 kinde-
ren, tevens bereid om huis-
houdelijk werk te verzorgen.
Werktijden voorn, 's-mid-
dags en evt. zaterdags.

"Omg. Heerlen. Br.o.nr. B-
-4258, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Zelfst. FRITURE-HULP
gevr. tussen 16 en 23 u. bel-
len 045-219376.
Bandenserivebedrijf zoekt
BANDENMONTEUR Ifst.
met autotechnische opl., Ift.
18-22 jr„ i.b.v. rijbewijs.
Schrift, soll. Rouwette auto-
banden, Putweg 49, 6343
PD, Klimmen
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEUR, full-time. Heerenweg
267, Heerlen.
KAPPERS(-STERS) gevr.
voor full-time baan, filiaal
Kerkrade, bil. Mudo Kappers
tel. 04490-53313.
Rest. "In de. Gekroonde
Haan" Heerlen heeft plaats
voor HORECAMEDEWER-
KERS m/v bediening en
keuken, plm. 18 jr. De week-
ends en/of 2 halve dagen p.
wk. Tel. aanm. na 11.00 uur
045-711373.
Met spoed gevraagd erva-
ren PIJPFITTERS. Fa. La-
werkon, tel. 045-753737.
Restaurant "zur goldene
Kette" sucht den erfahrenen
Koch für die Leitung unserer
Küche. Sowie Kellner und
Kellnerin. Tel. 09-49
24136110.
Gevraagd op korte termijn
een BLOEMIST(E) voor
bloemenzaak in Geleen,
eventueel part-time. Br.o.nr.
B-4271, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Snackbar-cafetaria vraagt
HULP voor in de zaak. Soll.
045-259024.
Cafetaria vraagt v.. enkele
dagen Ind.-Ned. of Indon.
vrouw als HULP in de keu-
ken. 045-259024.
Wegens uitbreiding van ons
bestand zoeken wij goed
uitziende DAMES en heren
voor foto, video en reclame
reportages. Galucci Models.
Gebr. Hermansstr. 11-13,
M'tricht, 043-257869.
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845. ___
Gevraagd: BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duitsland
045-457620.
Welke alleenst. vr.is ber. het
H.HOUD. op zich te n. en
om zieke vr. te verz., voor
kost en inw. Br.o.nr. B-4284,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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.

Riante EENGEZINSWO-
NING, Mgr. v. Gilsstr. Hoek-
won. 4 slpk. te ruil tegen
eensgezinsw. of hoekflat
Zonstr. K'rade. Lfst. m.
woonk. Zonstr. Géén Bleij-
erheide. Br.o.nr. B-4237, LD
Postb. 3100,6401 DP Hrl.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMER met slaapkamertje,
met cv, centr. ant.-aansl. en
aparte ingang. Voor nette
jongem. Inf. Schelsberg 128
Heerlen, van 10.00-19.00 u.

Heerlen-C.
Enkele ruime en op stand
gelegen kamers te huur.

Inl: 045-750600.

HEERLEN-centrum, te h.
kamer in stud. huis. Tel.
045-710029 of 455755.
Gemeubileerde kamers te
huur in BORN en Geleen.; Tel. 04498-53474 of 52150.
Kamer te h. in VOEREN-
DAAL. Inl. na 19 uur 045-
-750229
Te huur gemeubileerde ka-
mer. Holtskuilenstraat 1,
EYGELSHOVEN.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Ruime ETAGEWONING wk.
2 slpk., wc, keuk., douche,
hal, cv., kabel-TV, evt. gar.,
park.pl. en, huursub. Tel.
045-310706 na 18.00 uur.
KAMERS te huur. Hoogstr.
17, Nieuwenhagen-Land-
graaf.

Te h. gemeubileerde BENE-
DENWONING met 2 slpks.
te Spekholzerheide gem.
Kerkrade. Tel. 045-324775.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.
KAMERS te huur te Hoens-
broek-centrum. Tel. 04490-
-10012.
Te h. v.a. 01-05 mooie
kamer te HEERLERHEIDE,
’4OO,- p.mnd. all-in. 045-
-227493
Gem. KAMER t. h., voll.
pension, huis. verkeer en
bewassing. 045-753136.
Te huur BENEDENAPP. zit/
slaapk. Te Kerkrade. Tel.
045-454729.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwen/Verbouwen
Door grote inkoop partijdakrollen, 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.

4 houten GARAGEPOOR-
TEN. Schandelerstr. 39,
Heerlen. Tel. 045-725332.

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

Bouwmaterialen: .... " -: i

Kelderplavuizen

’ 13,- per m 2
terrasplavuizen

’ 24,50 per m 2
Garageplavuizen

’ 21,50 per m 2
Woonkamertegels

’ 24,50 per m 2

Laanderstr. 47, Heerlen. Tel. 045-715544.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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.
Te koop TROTTOIRTE-
GELS. Tel. 045-251064.
Te k. goede gebr. KLIN-
KERS ’0,30 p.st. Passart-
wg 39 Heerlen. 045-222675
Aanbieding mooie woonka-
mer PLAVUIZEN, 1e keus,
30x30 cm, ’ 24,50 p.m 2mc-
l. lijm, voegsel BTW en
franco thuis bezorgd. Fa.
Janssen, de Hut 7, Ingber-
Gulpen. Tel. 04450-1970
BAZALT-TEGELS 30x30x
5.5. Tel. 04492-1820.
Te koop 50 TROTTOIRTE-
GELS tegen kl. vergoeding.
Tel. 045-215901.
Mooie STEENKNIPPER te
koop. Mostardstr. 31,
Übachsberg.

Reparaties

De Gouden Schaar
KLEDINGREPARATIES

Ook veranderingen in leer en bont.
Passage 2, Hoek Emmaplein, Heerlen. Tel. 045-711790.

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.

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

Hobby/D.hJZ.
Te k. 2 modelbouw AUTO'S
met toebehoor, 6 Volt, pr.
’150,-. Tel. 045-412753,
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Te k. HALTERBANK met
halter en gewichten, ’ 450,-
-z.g.a.nw. 045-311190

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Te koop aangeboden
Harmeling Interieur

Woodshop
- Schoenenwanden- leg en hang-rekken- halogeenverlichting

enz. enz.
Ook losse verkoop
Tel. 045-459230

Fax ’ 1.595,-
-vanaf excl. BTW

Sokla 8.V.,
Schaesbergerweg 126,

Heerlen. Tel. 045-724379

Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.
Te k. gehele WINKELIN-
VENTARIS voor vele doel-
einden geschikt. Tel. 045-
-213249.
FAXPAPIER alle maten,
goede prijzen. Henstein H.O
Tel. 04490-50438, (tevens
faxnr.).
Te k. winkelopstand en 2
TOONBANKEN. Te bevr.
045-715160.

Bedrijven/Transacties

Faber
stormsterke

vlaggen
en

vlaggemasten
Nu besteld: nog voor
koninginnedag in huis.
Vraag gratisbrochure.

FABER AMSTERDAM BV
Singel 23

Tel. 020-261161
Fax. 020-380681

CAFÉ-ZAAL met woning in
centr. dorp omgev. Echt-Sit-
tard. Interassant bedrijf met
uitbr. mogelijkh. Kooppr.
pand mcl. inventaris
’250.000,- k.k. Horecabu-
reau Frits van Dijck, 043-
-475732.
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.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer vla: 045-719966.
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; Proficiat "Sara"

! *f Wj ï\
Giel, Resie, John,

Joyce, Ralph

Sarah Proficiat

Alex, Nicole,
Marcel en Charlie

Vandaag ook op LD-TV!

Lieve Kim

i^i .
Proficiat met je
10e verjaardag

Papa, Mama, Berry, Richard

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.

Math
is maandag jarig-

Gefeliciteerd!

' Van iedereen.
Proficiat

Opa Piet
Eibers

met uw 75-ste. )
de achterkleinkinderej

Danny, Kim, Johnny, I* i
en Lesley. j !

40 jaar op dezelfde v»e^

Hartelijk gefeliciteerd e'
met jullie ?'

40jarig huwelif..
Kinderen en kleinkind^ X

.o
Als v ons voor 12 uur spy
gens belt, staat uw Pc
LO de volgende dag al i"
Limburgs Dagblad. Tel."
719966.

Te k. compl. VIDEOTfA
met mv. en 2000 VHS *>■ o.
gebal. pakket, up to *«300 cd's, player, stereo^ (
TV, alarminst., j j
’59.000. Tel. 045-41%

i na 14.00 uur. J&

Landbouw en Veeteelt E

Het adres voor Shell
Brandstoffen en Smeermiddelen

KEULEN B.V. Schinnen, tel. 045-243222 J *
Hooi te koop

Tel. 04409-1602.
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 overjari-
ge Goldoni tuinfrezen.
COLLÉ Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893. ,■_
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.
Gebr. MACHINES: getrok-
ken Claas veldhakselaar;
Vicon kunstmeststrooiers
400, 600, 800 en 1000 Itr.;
Amazone sproeimachine 12
mtr.; Douven 15 mtr.; Lem-
ken zaaibedcombinatie 3
mtr. en 3.90 mtr.; Muratori
rotorkopeg 3 mtr.; Pegoraro
frees 1.80 mtr.; 1 mants
spitmachine 1.80 mtr.; Lely
overtopfrees; Schuitemaker
voederdoseerwagen; Lucas
en Holaras doseercontainer;
PZ en Fahr frontmaaiers
2.15 mtr.; mengmestver-
spreiders 3500, 5000 en
6200 Itr.; Weiger opraappers
AP 730; div. opraapwagens
25 m3, 6-r. frontschoffelma-
chine; Krone 3-schaar wen-
telploeg; losse sproeitanks;
pompen en sproeibomen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Fella HOOIBOUWWERK-
TUIGEN. Alle types maaiers
schudders en harken uit
voorraad leverbaar. Profi-
teer nu nog van onze spe-
ciale voorverkoopprijzen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
2 DEKSTIERTJES en weide
pinken te koop. Raar 41
Meerssen.
Huard 2 schaars WENTEL-
PLOEG en vaste tandculti-
vator 7 tands goudland. Tel.
043-641512.
Te huur in Schinveld , WEI-
LAND plusm. 1000 m2groot
plus stal en waterleiding,
event. meer grond beschik-
baar. Huurpr. ’750,- p.jr.
Tel. 045-229600.
Te koop SCHAPEN met
lammeren. Kerkstraat 103,
Übachsberg.

Uit voorraad leverbaar'fc
en gebr. mach. voor sP 5
prijzen; alle mod. weid 6, j
pen, ook met banden '.
mtr., ook hydr. opklap"' |,
Lely rotorkopeggen, k^meststrooiers en hooim*'
Fahr, Kuhn, PZ en V"
hooimach., maaiers enZ'
Ie typen vaste tand ci#
toren; veewagens 2-4 * >en en 6-8 koeien tende^,''
; perfecte weidebloters:
kunstmeststrooiers ; I'hischaar ploegen; weide11'
ken 3-5 mtr. (gegaly
seerd). Bel direkt J<,
SPONS, Eijsden. t
04409-3500 of 2524. }
Te koop SCHARREL^PEN, bruin en zwart- / \
straat 20, Dicteren. \
04499-1341. M
Te k. 8 jarige bruine P, I
stokmaat 1.62m, mak 0J3 1zadel en. in tuig. 04455jJ;)
Te k. PAARDENMESTJ [
oud, ideaal voor groent^T
Tel. 04492-3112.

Auto's

Alfa ROMEO 33 rood 8'
77.000 km, nw. Pi^Jla.spoiler, mistlampen,Jï
pr. ’ 11.950,-. 045-316/5*
Moet weg! Alfa GUIL^1.8, i.g.st. pr. ’950,- \
045-723163. J
Tek. AIfaSUD 1500 TL ''82, vr.pr. ’2.000,-- ;
045-451315. ,;

Audi J
-<^Weg. omst. te k. Audi ' '4-cyl. bwj. 1985, LPG, '„,:

tallic, vr.pr. ’10.9" ,
04492-2190. A
Te k. AUDI 100 GLS, I^<pr. ’1.250,-. Tel. V753261, tussen 17enJjA
AUDI 80 I.BS, 6-'BB, bl^!schuifdak, LPG, sc%;
49.000 km. ’ 22.95 l
Tel. 04906-1387.
AUDI 100 Avant, 8-'B6, '0y
5-cyl., 115 PK, 75.000r
’19.950,-. Tel. 04906^!
AUDI 100 diesel met t
motor en kop. '83; Fia'd
75 SX 1,5 IE '88; Ford rfy
1300 S '80; Daihatsu V
Charade Diesel '85;
Sud 1300 S '79; Ford L
nus 1600 Ghia '79; [j
Fiësta 1100, bwj. '80, Xt
2105/81. Kissel42, He^

Austin j. "jt

METRO MG Turbo, &U
onderh., rek. ter inzage'
'84. Tel. 045-719106.^MINI bestel Estate, AP^j
'90, nw. banden en spo^fi
bwj. '77, vr.pr. ’ 1.250,"
04406-12690. J

Bedford >
Te koop BEDFORDBU5!
’1.250,-. TeT 045-72^

Voor Piccolo's»
Jzie verder pagina 8
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Uitzondering
je " Amsterdam, toch geen klein

centrum, heeft zich als tevergeefs op deze bepaling
U^Pen. Wel hebben Amsterdam,
vo !f een en Rotterdam een paarto'^winkels, waar iemand die de
&n t^3^ Sewerkt heeft ook na zes-
*ldt cc kan' Amsterdam
OtiH sin<^s de jaren dertigal een uit-vs^ring, en Rotterdam heeft
'Oni mkels vanwege de interna-tte haven. Ook bij grensover-
'wpo en bedevaartsoorden ('die
d "Sen willen niet alleen bidden,
Otw °°k eten') geldt vaak een uit-
iesP ering. In 1979 zijn in een apart
4]i. n°g een paar landelijke vrij-

ingevoerd. Dat betreft on-
winkels in ziekenhuizen

DIJ benzinestations.

Vpn kenburg weten de winkeliers: neens niet beter dan dat ze tot
«ttUUr °Pen mogen blijven tijdens
w °eristenseizoen. „We zijn er aan
e.end," zegt de uitbater van sou-

S^°P Luyten. „Bovendien ver-
fei net goed, hoewel het inder-a Wel prettig zou zijn als jeeen

eerder kon ophouden." De win-
}r.er van souvenirshop Little Pe-
fcü'k ensen moeten de gelegen-

e sPu^en die ze nodig
f l eJi te kopen. Als je om zes uuraif 2even dichtgaat, benadeel je

°eristen daar alleen maar mee."

verzet
Hjfteatsen als Zandvoort, Noord-jjfe^ out- Kijkduin, Schevenin-

j9rp 6n omburg verkoopt men al
f °P zondag ansichtkaarten en

"lirjH PPen' maar °°k levens-
16ct ten. Omdat het maar zon se-
l^groep winkels betreft, is daar

l' '"ttt weinig °P landelijk niveau

' % oen geweest. „We hebben er

'hh°Ver lopen juichen. Wij zijn uitUty ClPe nou eenmaal tegen. Er
ftia wel verzet van onze kant,

ikL j" hiet in die mate zoals nu", zegt
ürsud van de Dienstenbond
D. Swagerman.

H?.^e meeste plaatsen gaat het om
j e zelfstandigen. Het is de eigen

1 van de ondernemer om 's

avonds en in het weekeinde te wer-
ken. Veel winkeltjes hebben nauwe-
lijks vast personeel. Dat wordt aan-
gevuld met seizoenwerkers. Die kie-
zen voor zon baantje. Bij de huidige
problematiek ligt dat natuurlijk an-
ders."
Toch gaat het niet overal om sei-
zoenwerkers. Als voorbeeld noemt
Swagerman een boekhandel op
Schiphol (voor internationale lucht-
havens geldt ook een uitzondering).
„Daar is veel gedoe geweest om

roosters en ontstond er vaak frictie
tussen werk en sociaal leven. Er
werken veel vrouwen die ook nog
een gezin te onderhouden hebben.
Ik vind het onjuist om dan te zeg-
gen: 'Daarkiezen ze voor. Voor hen
is het geen kwestie van kiezen. Zo-
als het voor de meeste mensen in
deze sector geen keuze is. Je komt
nou eenmaal in de detailhandel te-
recht als je de handelsschool' ge-
daan hebt", meent Swagerman.

Seizoenskrachten
In het Zeeuwse Domburg zijn de
souvenirwinkelsvan 1 april tot 1 ok-
tober tot 21 uur open, inclusief de
zaterdag. De supermarkt blijft op
zaterdag na vijf uur en zondag ge-
sloten. Volgens J. de Voogd, ambte-
naar voor algemene zaken, is daar
ook nooit over geprotesteerd. „De
hele kern van Domburg heeft er
vanaf het begin gebruik van ge-

maakt. Er wordt ook het meest ge-
werkt met seizoenkrachten. leder-
een weet dat-ie er aan verdient, dus
waarom zou je protesteren. Het
hoort ook bij het aparte karakter
van onze badplaats, die gericht is op
recreatie en toerisme. En ook onze
Oosterburen, veel bij ons te gast,
verwachten niet anders."

Het zelfde geluid komt uit Scheve-
ningen en Zandvoort. Ook daar
weet men niet beter of de winkels
zijn in het toeristenseizoen tot 22
uur geopend. Over protesten is in de
archieven niets te vinden. Een
woordvoerder van het ministerie
van Economische Zaken: „Dat is
het merkwaardige van de huidige
commotie. Veel werknemers wer-
ken allang op andere tijden, dat is
netjes in de CAO geregeld. En ik
weet dat veel winkelpersoneel dat
nu protesteert in het hoogseizoen
wel 's avonds werkt. Daar deed men
nooit moeilijk over."

binnen/buitenland
’Wij zijn er aan gewend en het verdient goed’

Winkelstoeristencentra
al jaren’savondsopen

Van onze redactie binnenland
HAAG - Terwijl bijna de totale detailhandel in Neder-

j^d bakkeleit over het verruimen van de winkelopeningstij-
tl. heeft een selecte groep winkels dat allang geregeld. Al ja-
& mogen de winkels in badplaatsen en enkele toeristische

ir?Hra ' waaronder Valkenburg, ook 's avonds en in het week-
je open. In die familiebedrijfjes kun je dan voor f2,50 een
er kopen, die de volgende dag bij de supermarkt voor f 1,80r kilo in de winkel ligt.

»jw? Winkelsluitingswet, die in no-
ta, p 1" 1978 in werking trad, is eenjPaling opgenomen waarin staat
jij rH'mere openingstijden moge-

2lJn op grond van plaatselijke
tj "ndigheden. Zo mogen de win-
etlt lri badplaatsen en toeristische
0 ,r^ op variabele tijden open na
«fi eur*ng van het ministerie van
iet Hmische Zaken- Dat betekent
'on iedere stad met een paar- le gebouwen een beroep kan
'hl 1 °P dezewet, als zijnde toeristi-'e Plaats.

Gevlucht
Via zijn advocaten liet de voort-
vluchtige 'staalbaron' John Fer-
riday weten niets van doen te
hebben met debeoogde levering
van een 'superkanon' aan Irak.
Ferriday was president-commis-
saris van het staalconcern Eagle
Trust totdat dit bedrijf vorig jaar
instortte. Hij verdWeen nadat
verdenkingen tegen hem waren
gerezen wegens fraude. Het
laatst werd de voormalige 'ty-
coon' gesignaleerd in lerland. De
Britse politievermoedt dat hij nu
in Amerika verblijft.

cees van zweeden

nieuws analyse

’Doorbraak’Aids-onderzoek:
te vroeg om al te juichen

Bij grote tragedies behoren
diepe dalen van neerslachtig-
heid en hoge pieken van hoop
en enthousiasme. De Aidsepi-
demie die de wereld teistert, is
zon tragedie. Een piek van
hoop lijkt bereikt nu de vak-
groep Organische Chemie van
de Technische Universiteit
Eindhoven en het laboratorium
voor Humane Retrovirologie
van de Universiteit van Am-
sterdam samen 'een doorbraak'
in de strijd tegen Aids aankon-
digen. Voorzichtigheid is ech-
ter geboden.

Als de weg die deze Nederlandse
onderzoekers wijzen, begaan-
baar blijkt, zal hij nog heel lang
zijn. Er is nog slechts in het la-
boratorium en in kuikens met
het nieuwe middel geëxperi-
menteerd. Het zal vele jaren
vergen voor uitgebreide dier-
proeven en tenslotte onderzoek
op patiënten uitsluitsel geeft

over de effectiviteit ervan

Virus
Het virus dat aids veroorzaakt,

valt vooral de zogeheten T-4-
-cellen in het bloed aan: cellen,
die een onderdeel vormen van
ons natuurlijk afweersysteem.
Het dringt diecellen binnenvia
het CD-4-molecuul op het op-
pervlak. Eenmaal binnen ver-
taalt het met een enzym zijn
eigen, negen genen lange erfe-
lijke boodschap (RNA) in kern-
zuur (viraal-DNA), dat vervol-
gens in het al in de cel aanwezi-
ge erfelijke materiaal (hurriaan-
DNA) wordt ingebouwd. Eén
van de negen genen van het vi-
rus veroorzaakt dat dit nieuwe
DNA soms vrijwel meteen,
maar soms ook pas na meer dan
tien jaar, de cel dwingt tot het
massaal produceren van nieu-
we virusdeeltjes. Het is deze
eigenschap, die het virus zo
verraderlijk maakt.

Het onderzoek naar een genees-
middel en/of vaccin richt zich
onder meer op demogelijkheid
de poort die het CD-4-molecuul
van de cel vormt, af te sluiten;
bij voorbeeld met gedood virus.
In ander onderzoek tracht men
het enzym dat het virus ge-
bruikt om zijn erfelijke bood-
schap te vertalen, uit te schake-
len.Het middel AZT valt dit en-
zym aan, maar is geen genees-
middel: het remt alleen de vi-
rusactiviteit af en verlengt het
leven van patiënten.

Blokkade
Het bijzondere van het Eindho-

vense onderzoek is, dat voor
het eerst wordt getracht om het
inbouwen van de al in virale-
DNA vertaalde erfelijke eigen-
schappen van het virus in het in
de cel aanwezige humane-DNA
te blokkeren. Dat doet men
door zwakke plekken daarin te

dichten met kunstmatig ge-
maakt kernzuur. Dat blokkeren
lijkt in dereageerbuis en in kui-
kens te lukken, hoewel (nog?)
niet voor honderd percent.

Grotere experimenten zijn nu
mogelijk, doordat de onderzoe-
kers via het Aidsfonds de be-
schikking kregen over een
Amerikaans apparaat waarmee
forser hoeveelheden van dat
kernzuur kunnen worden ver-
vaardigd. Het gevaar van zulke
donaties blijft echter dat op-
recht enthousiaste onderzoe-
kers de resultaten van hun on-
derzoek iets te geforceerd pre-
senteren, waarna die resultaten
in de publiciteit met zichzelf
aan de haal gaan. Natuurlijk:
het onderzoek is van groot be-
lang. Maar het is nog te vroeg
om te juichen.

kees wiese

Van 200 miljoen gulden verlies naar 15 miljoen winst

Leverancier
’superkanon’

maakte ook superwinsten
Van onze correspondent

LONDEN - Sheffield For-
gemasters, het bedrijf dat
beoogde een 'superkanon'
aan Irak te leveren, is er de
afgelopen vijf jaar in ge-
slaagd om jaarlijkse verlie-
zen van bijna 200 miljoen
gulden om te zetten in win-
sten. Nadat het concern in
1982 was gevormd, had het
drie jaar lang te kampen
met aanzienlijke verliezen.
Daarna keerde het tij. De
laatste maanden voor maart
1989 boekte het bedrijf een
bruto winst van ruim 15 mil-
joen gulden.

Het metaal-concern, dat werk
verschaft aanruim 2.500 mensen,
vervaardigt geavanceerde onder-
delen voor de vliegtuigindustrie.
Sheffield Forgemasters produ-
ceerde al delen van raketmoto-
ren en torpedobuizen, maar wil-
de zijn defensiepoot verder uit-
bouwen. Met name de fabricage
van geweer- en kanonlopen werd
beschouwd als een toekomstige
winstbron.

Sheffield Forgemasters kwam
gisteren in opspraak nadat de
Britse douane geavanceerde
pijponderdelen die bestemd wa-
ren voor Irak, in beslag had ge-
nomen. Volgens het ministerie
van Defensie in Londen was het
materiaal, dat verpakt was in
acht grote kratten, te assemble-
ren tot een 'superkanon'. De rei-
kwijdte van dit wapen, geschikt
om (nucleaire) granaten af te vu-
ren, zou zo groot zijn dat Israël in
het schootsveld zou komen te
liggen.

Nog maar kort geleden wisten de
Britten enkele Irakezen aan te
houden, die het ontstekingsme-
chanisme voor kernbommen
naar Irak probeerden te smokke-
len. Dat onderstreepte nogmaals
dat deIraakse president Saddam
Hoessein alles in het werk stelt
om kernraketten te ontwikkelen.

Israël spreekt al jarenlang haar
ongerustheid uit over plannen
van Hoessein. Desondanks pro-
beerde de president deze week te
ontkennen dat de buizen ge-
bruikt worden voor het maken

van een kanon. „Ze zijn bestemd
voor pijpleidingen in de olie-in-
dustrie. Londen moet eindelijk
maar eens met bewijzen over de
brug komen."

Hoewel het bedrijf Sheffield For-
gemasters gisteren bij monde
van president-directeur Philip
Wright alle aantijgingen ontken-
de, bevestigden deskundigen
van het ministerie van Defensie
de vermoedens van de douane.
De experts onderwierpen de in-
houd van de kratten vijfuur lang
aan een minutieus onderzoek.

Gerry Buil, de Canadese weten-
schapper die het wapen zou heb-
ben ontwikkeld, werd vorige
maand bij zijn huis in Brussel
vermoord. De moord op de we-
tenschapper, die in Amerika al
eens een gevangenisstraf had uit-
gezeten wegens illegale wapen-
exporten naar Zuid-Afrika, riep
bij de Belgische politie tal van
vragen op. Buil had een bedrag
van 25.000 gulden in zijn zak dat
onaangeroerd was," SADDAM HOESSEIN

...voor pijpleidingen...

Ex-president
Ronald Reagan
van de Verenigde
Staten heeft een
drie meter lang,
een meter dik en
drie ton wegend
stuk van de Ber-
lijnse Muur in
ontvangst geno-
men. Het met
graffiti 'versierde'
brokstuk wordt
opgesteld in de
'Ronald-Reagan-
bibliotheek' die
in aanbouw is in
Simi Valley in de
Amerikaanse
staat Californië.
Het 'lelijke en vij-
andige' symbool
is bedoeld als her-
innering aan 'de
communistische
onderdrukking'
voor de bezoekers
van de biblio-
theek, zei de ex-
president tijdens
een korte plech-
tigheid in aanwe-
zigheid van circa
duizend genodig-
den.
Het is de bedoe-
ling dat de biblio-
theek op 6 februa-
ri 1991 wordt ge-
opend. Die dag
wordt de vroege-
re president van
de VS 80 jaar.
FOTO: Ex-presi-
dent Reagan en
zijn vrouw Nancy
voor het stuk
Muur. Helemaal
links dr Leopold
Siefker, de West-
duitse consul-ge-
neraal in Los An-
geles, naast hem
Joe Schiamarelli
en Frank Aly, le-
den van het Ber-
lijnse Muur-Co-
mité. Naast Rea-
gan dr Norbert
Reemer, de Oost-
duitse consul in
Washington.
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BMW
Te koop MOTORBLOK
BMW 2.5 Itr. km.st. 86.000.
Tel. 045-459797.
Te k. BMW 318, APK dcc.
'90, bwj.'77, donk. bruinmet.
vr.pr. ’ 1.250,-. Fossielenerf
676, Heerlen.
BMW 320, 6-cyl. bwj. 1980,
kl. rood. Kerkvonderen 33,
Buchten. 04498-56423.
Te k. BMW 323 i, bwj. '78,
zwartmet., geh. uitgeb.,
sportvelgen, verl., enz. elke
keuring toegest., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-463390.
BMW 1602 bwj. 1973, i.z.g.
st, wit, ’4.500,-. Tel.
04120-47221.
BMW 535izeer mooi, bwj.
'82, 220 PK, verlaagd, centr.
vergr., schuif/kanteldak,
sportvlgn. alarm, stuurbekr.,

’ 13.500,-. Tel. 045-251305
Te koop BMW 323 I, 6-'B4,
veel extra's. Geen tel. ml.
Meezenbroekerweg 124,
Heerlen.
Te k. BMW 320-6, bwj. 6-
82, 5-bak enz. LPG, als nw.
’6.750,- mr. 045-316940.
Te k. BMW 320-6, bwj. 6-
82, 5-bak enz. LPG, als nw.
’6.750,-inr. 045-316940.
BMW 320 6, 1982, LPG, vr.
pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-351656
Te k. BMW 320-i, bwj.'B4, kl.
antr. metal., als nieuw, met
keuringsrapport. Witte bekt,
veel extra's. Pr. ’ 14.500,-.
Elke keur. toegest. Tel.
04490-51467.
BMW 732i, aut., m.'Bl,
’5.750,-. 045-211071
BMW 730 automaat, 1978,
’2.900,-. 045-211071
BMW 3-serie, bwj.'Bs, met
schuif/kanteldak, in st.v.nw.
met gas install. 04451-1509
Te koop BMW 325 I, in nw.
st., bwj. '86, diamantzwart,
Alpina 16-inch. vlg., sha-
dowline kopst. achter. Tel.
045-229054.
BMW 730 i, nw. model, au-
tom. A.8.5., schuifkanteldak
centr. vergr, 1e eig. 66.000
km. nw.st., ook te zien op de
PAASSHOW bij Auto Lim-
burg, Stem, 04490-38474.
Te k. van 1e eig. BMW 315,
i.z.g.st. weinig gelopen, vr.pr

’ 4.500,-. 043-257249.
Te koop BMW 323 I, bwj. '83
i.z.g.st., staalblauwmet.,
verlaagd, spoilers rondom,
br. banden, laag profiel,
alarminst., sp.stuur, stereo-
radiocass., orig. schuif/kan-
teldak, APK juli 90, iedere
keur, toegest. 045-274175.
Te k. BMW 520i, bwj. '84,
zeer mooi, van BMW Kohl in
Aken onderh. div. extra's.
045-753008. H. Jonasstr. 7,
Voerendaal.
Te koop BMW 320 bwj. '79,
APK. Tel. 045-352409.
Te k. BMW 316 t. '81, elke
keuring toegest. Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-271017.
Te k. BMW 320, 6 cil., au-
tom., bwj.'79, vr.pr./3.250,-
-inruil mogelijk. 045-452359

Te k. BMW 520 i, LPG, bwj.
'82, zeer veel extra's ,
’6250,-. Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. BMW 318, bwj. '79,
APK '91, LPG, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-462248.
BMW 316 bwj. '84, kl. blauw,
verl. sp.vlgn. uitgeb., electr.
spiegels enz. 045-413779.
BMW 316 kl. wit, nw. model,
bwj. nov. '83, APK jan.'9l.
Tel. 04450-3301.
BMW 316 4-drs. bwj. '85, i.
z.g.st. 1e eig., schadevrij,
met onderh.boekje, metallic,
sportvelgen, div. Tel. 045-
-463122.
BMW 316, model '85, LPG
en access. Grotestr. 11 Berg
en Terblyt. 04406-40702.
BMW 316 1800 CC, model
'82, Henna rood, rondom
gespoilerd, sportwielen,
klapdak en dubb. spiegels.
Autobedrijf P. Smits, Hoofd-
str. 214, Hoensbroek.
BMW 316 nw. mdl. 6-'B3,
techn. 100% ok. BErgrund
roodmet. 2e sp., a.spoiler,
LPG, 133.000 km, onderh.
boekje ter inzage, ledere
keur, toegest. 04492-1942.
BMW 520 6 cil.'79, mot.'B4,
APK, blauwmet., getinte rui-
ten, dubb. spieg., 4 kopst.,
trekh., sportvelg., nw. brede
banden, stereo install. cla-
rion. Weg. verh. naar België,
tel. na 16u. 09-32-11-
-762567
BMW 316, kl. rood, met
3 serie uitbouwset, bwj.'Bs,
tel. 04490-24024
Te koop weg. aansch. nw.
auto BMW 316 op LPG, bwj.
'84. Tel. 045-219609.
BMW 520 i, m. '83, 6 cyl.,
mooi, nieuwe mot., schuif-
dak, alarm, spoiler, trekh.
Tel. 043-219354.
BMW 323 i, bwj. '80, m. lich-
te schade aan motorkap en
spatbord, div. access., vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-461266.
Koopje! moet weg weg.
omst.heden BMW 315, bwj.
7-'B2, pr. ’3.200,-. Tel.
045-230346.
Te k. zeld. mooie BMW 323i,
bwj. '86, vr.pr. ’22.500,-.
Rijkerveld 20, Gulpen.
04450-1987.
Tek. BMW 323ibwj. '86, i.z.
g.st., blauwmet., vr.pr.
’22.500,-. Inl. 04450-1987.
BMW 323 i bwj. 83, zeer
veel opties, '88er motor, ca.
60.000 km gelopen. Rek.
aanw. Pr. ’ 18.750,-.
04490-26923.
BMW 316inw. model, bwj.
'88, diamantzwart, 4-drs.
zeer gunstige prijs. Inr. be-
spreekb. 04490-28336.
Tek. BMW 318, aug. '84, kl.
wit, i.z.g.st., Tel. 04490-
-72242.
BMW 318 I, bwj. 85, wit,
extra's, i.z.g.st. ’ 15.750,-,
04490-24782.
BMW 525i, bwj. '84, i.z.g.st.,
schuif/kanteldak. Baakho-
verweg 21, Susteren.

Citroen

Citroen
BK 14 2x '85 - G
BK 14 2x '88- M

BK 14E wit '86 - G
BK 14E LPG 86 - G

BK 14E blauw '86 - M
BK 14 RE wit '87 - G/M
BK 14 RE wit '88 - M

BK 16 RS blauw '84 - G/M
BK 16 TRS wit '83 - G

BK 16 TRS LPG '85 - M
BK 16 TRI wit '88 - M
BK 19 GT wit '86 - M

M is Maastricht
G is Gulpen

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58,

Maastricht, 043-215154
Rijksweg 113, Gulpen

04450-1450
CITROEN GSA Special, '81,
APK 2-'9l, trekh., goed on-
derh., vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-751028
CITROEN BK Break diesel,
bwj. nov.'Bs, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-740744
EEND 2 CV6 bwj. '81, km.
46.000, APK 5-'9l, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.650,-. 045-230346
Te koop CITROEN BK bwj.
'88, kl. rood, vr.pr.
’16.500,-. Tel. 045-715300
Of 045-223823.
Te k. CITROEN GSA Break
bwj. '81, APK '90, i.g. st., pr.
’1.450,-. Koekoekstr. 11,
Heerlen. 045-218386.
Te k. CITROEN BK 16 RS,
btauwmetallic, LPG, bwj. '83
Tel. 045-256347.
Tek. CITROEN BK 16 TRI,
bwj.'B6, i.z.g.st., div. extra's,
voordelig t.k. wegens om-
standigh. Tel. 04490-71441
Of 045-242043.

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

Te koop CITROEN GSA
Club, 5-speed, geen APK,
bwj. '81, pr. ’550,-, i.g.st.
Tel. 04498-54319.
CITROEN CX 2.0 RE, 1986,
wit, stuurbekr. 80.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
CITROEN BK 14 RE, 6-'BB,
LPG, rood, 58.000 km.

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
Van part. CITROEN AX 11
RE, kleur rood, bwj.'BB/89,
2.600 km., nog nieuw! Vr.pr.
’13.200,-. Te bevr. Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-712158.
Te koop CITROEN LNA,
bwj. '80, APK, klein en zui-
nig, ’ 1.700,-. 045-214169.
Citroen BK Diesel Van '86;
Citroen CX 25 Benz. '83; Ci-
troen Acadiane Bestel '83-
-80; Citroen Viasa II '82.
P.M. INTERAUTO, Haelen
(L). Tel. 04759-1028.
Te k. CITROEN GT, 5-gang,
kl. rood, APK '91, i.z.g.st.
bwj. '84, duurste uitv. vaste
pr. ’3.250,-. Tooropstr. 18
Heerlen.
BK 14 RE te koop, kl. rood,
km. st. 29.000, bwj. '88, pr.n.
o.t. k. Kleikoeleweg 39,
Landgraaf.
CITROEN BK 16 TRS, bwj.
'84, LPG 2 j., 96.000 km, vr.
pr. ’ 9.750,-. 04490-56316.
Citroen GSA COMBI, bwj.
'84, APK gekeurd, ’ 4.200,-,
Eisenhowerstr. 9, Eygels-
hoven.

Chevrolet
Chevrolet BLAZER, '78, 8
cyl., airco, ’ 6.750,-. Inr.
mog. 045-211071.
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.

Fiat

Fiat Uno Openingsaanbod!!!
Met Philips Radio-cassette-

digitaal gratis
Uno 45blauw en striping 1984 ’ 5.900,-,
Uno45 Amico grijs en striping 1986 ’ 10.900,-
Uno45 Fire blauw en striping 1987 ’ 12.900,-
Uno45 Fire wit en striping 1988 ’ 13.900,-
Uno45 super groenmet 1987 ’ 13.900,-
Uno 55 super groenmet 1985 ’ 9.900,-
Uno 55 superrood :. 1985 ’ 8.900,-
Uno 60 supergrijsmet. silver 1987 ’ 13.900,-
Uno60 superwit 1987 ’ 13.700,-
Uno70 super wit 1984 ’ 8.700,-
Uno75 SX IE kat. blauwmet 1988 ’ 17.900,-

Bovaggarantie - inruil - financiering

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121

Te k. Fiat UNO 45 "silver",
juni '87, 22.000 km, metal.
zilver, stereo radio-cass. i.g.
st., schadevrij, ’11.250,-.
045-422598.
Te k. leuke Fiat PANDA 45,
type Prima, mcl. radio,
sportvlgn., spoiler enz., kl.
zwart, bwj. '83, vr.pr.
’3.250,-. Smaragdstr. 30,
Muchemig-Heerlen na
12.00 uur.
Te k. Fiat PANDA bwj. oct.
'85, pr. ’5.900,-. Te bevr.
Vielderweg 14, Doenrade.
Tel. 04492-3693.
Te k. UNO 60 S, 1986, donk.
blauwmet., APK 5-'9l, met
ace, i.st.v.nw., 045-457932
Te k. Fiat PANDA, bwj. 86,
m. deursch., km.st. 38.000,
vr.pr. ’5.200,-. p.a. Mau-
ritsweg 3, Elsloo. Tevens
APK-keuring terwijl U wacht
Te k. FIAT 127, 3-drs. bwj.
'82, 5-versn. Vr.pr. 3.200,-
-p/a Mauritsweg 3, Elsloo.
Tevens APK-keuring terwijl
u wacht

Fiat PANDA 45, bwj. '82, 1
APK 4-'9l, vr.pr. ’2.450,-. £
Tel. 045-415528. v
Fiat PANDA 45 S m.'B4, ï
apart mooi, ’3.950,-. Tel. k
045-721660. 'Fiat UNO 55 S m. '85, zwart, ï
warmtew. glas, ’ 5.250,-, 'veel ace. 045-426330 b.g.g. ;
455417. [
Fiat PANDA 1000 S bwj. '88, i
get. glas, 5-gang bak, vr.pr. ï’8.750,-. 045-316419. |
Te k. Fiat PANDA 45, bwj. f
'83, i.z.g.st. APK '91, pr. j
’3.750,-. Tooropstr. 12, !Heerlen. 045-720810. (
Fiat PANDA, '85, topcond. ;
iedere keuring toegest. ,
’5.800,-. Tel. 045-453591. t
Te k. sportieve INNOCENTI :
A.P.K. 1-3-91 ’1.500,-. "Tel. 04490-20115. 'Als u ons voor 12 uur's mor-r
gens belt, staat uw PICCO- \
LO de volgende dag al in het (
Limburgs Dagblad. Tel. 045- -719966.

Ford k
/

Ford Escort
Ghia, nov. 1987, diesel,

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

Ford Fiësta
dcc. 1986, benz. blauwmet.

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

Moet u zien. Fantast, i.nw.st.
verk. CAPRI 111 2.3 S-V6,
blauwgrijs, stuurbekr. A.T.S.
vlg. d.get.gl. '83-er Recaro
int. pioneer stereoinst. op
slede etc. Alleen ser. geg.
Part. 045-227950, na 12 u.
Ford SCORPIO 2.0 CL met
gas o.b. APK, m. '87, moet
weg, pr.n.o.t.k. 045-272878.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
Laser, bwj. '86, 5-drs.,
blauw, APK, i.z.g.st, moet
weg! Pr. ’ 12.000,-. Inl.
04754-81724.
Witte Ford SIËRRA 1.6 sta-
tionwagen, 1983, km.st.
86.500, APK 3-'9l, met
trekh. en radio/cass. Kerk-
plein 47, Voerendaal,
045-750628
Wegens omst.heden leuke
Ford FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, met of zonder
LPG, APK, bwj. '80, vr.pr.
’2.750,-. Willem De Rijke-
str. 11,Kakert-Landgraaf.
Te k. Ford FIESTA, bwj.'77,
i.z.g.st., APK 12-'9O, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-224760
Te k. Ford ESCORT 1300
CL, donkerrood, 62.000 km,
okt. '86, zeer mooi. Tel.
04742-3511.
Te k. Ford ESCORT 1.4
Bravo, kl. rood, met RS pak-
ket en sunroof, bwj. nov. '87,
vr.pr. ’ 16.000,-. Tel. 045-
-259414 na 17.00 uur.
Te k. Ford ORION 1.6 diesel
bwj. 7-'B7, ’19.500,-. Tel.
04451-1837.
Te koop Ford ORION, bwj.
'84. Te bevr. 04456-588.
Te koop Ford FIËSTA 1300,
APK 4-'9l, i.z.g.st., vr.pr.
’2.250,-. Groningenstr. 1,
Heerlen.
Te k. Ford SIËRRA KR 4i,
cosworthuitv. bwj. '83, i.z.g.
St., ’16.500,-. 045-273574
na 17.00 uur.
Z. zuinige Ford FIËSTA 110
Luxe bwj. 8-'BO, APK '90,
blauwmet. bijz. mooi en i.z.
g.st. ’ 3.250,-. 045-259809.
Te k. Ford SIERRA 1600 CL
bwj.'BB, kl. wit, get. glas en
spoilers. Inr.mog. Graverstr.
40, Spekholzerheide
FIESTA type I.IL Festival
'82 ’ 3950,- als nw. Fossie-
lenerf 544, Hrl.(Rennemig).
Te koop Ford ESCORT 1.3
Bravo met schuifdak en s-
versn., bwj. '82. Tel. 045-
-410518.
Tek. zeer mooie Ford FIËS-
TA 1300 S, bwj.7B, APK
3-'9l. Tel. 04492-1859.
Ford FIËSTA 1.1 bwj. '84,
blauwmet. nw. mod., pr.

’ 7.500,-. 045-443180.
Te k. Ford SIERRA Van '86~
APK 7-90, 60.000, brede
banden, grijs kent., wit, i.z.g.
St„ ’ 10.500,-. 043-215748.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

/
Te k. Ford FIESTA bwj.'Bo, t
type 1300, kl. wit, vr.pr. \
’2.700,- p/a Mauritsweg 3, fElsloo. Tevens APK-keuring t
terwijl u wacht. f
Te koop ESCORT L Bravo !bwj. '83, kl. grijsmet., i.z.g.st. \
’6.500,-. Tel. 04450-2150. [
Ford ESCORT 1600 bwj. '83 s
schuifd., mooie auto, pr. \’7.500,-. Inr. mog. Tel. '045-711812. -Ford TAUNUS 1.6 autom., t
met LPG, bwj.'Bl, zeer mooi <’2.850,-. Boomvarenerf 4, <Hrl.-Rennemig. <
Te k. Ford GRANADA 2.5 D "Savoi, blauwmet. met trekh. 'APK 10-90, bwj. 2-'B5, vrpr. I’8.600,-. Inl. 04744-1269. -Te koop Ford FIËSTA bwj.
'77 ’500,-. 045-318752. I
Ford FIESTA t.'Bl, i.z.g.st., \APK, vr.pr. ’2.650,-. Burg. "Slanghenstr 54 Hoensbroek ;
Te k. prachtige Ford ES- \CORT XR3 model '81, alle 'acces. Tel. 045-413779. |
Ford GRANADA 2300 GL, i
m.'B3, sch./kanteldak stuur- I
bekr. enz., i.z.g.st. 045- ;
320357. -Te k. Ford SIËRRA 2.0L,
bwj. '84, pr. ’6.000,-. Tel. "045-315646. ,
FORD Escort 1100 Laser \
'84; Ford Fiësta 13 S '80; \
Ford Fiësta 1100 '80. Kissel "42, Heerlen. j
Ford FIËSTA i.z.g.st. bwj. i
11-77, APK 4-'9l, pr. I

’ 1.250,-. Tel. 04490-48922 1
FORD Siërra 2.3 D, station- 'car, 11-'B6, grijskent., '89.000 km, ’ 10.950,-. Tel. i
04906-1387. ,
Te koop Ford ESCORT 55 i
Van bwj.'Bl, nw. motor, bwj.
'85, 1300 S, APK nov. '90, j
gr. kent. Tel. 04492-1284. ,
Ford SIERRA 2300 Laser i
Combi Diesel bwj. '86, vr.pr.

’ 15.000,-. 045-423805. ■
Ford ESCORT 1600 Ghia,
'81, 5-drs. pr. ’5.500,-. ■Autobedr. Dortangs, Altaar
str. 2 Schinnen 04493-2211 'Ford ESCORT 1300 GL ,'Bl !
5-drs. ’5.250,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211. -Te k. Ford SIERRA, m.'B3,
5-drs., vr.pr. ’6.250,-. Tel. :
na 17 uur 045-224967 .
Ford TAUNUS 1600 GL au- I
tomatic, bwj. '80, 4-drs., <apart mooi,, ’2.250,-. 045- -217404. ,
Tek. Ford CAPRI 2.0 S, bwj. <'79, i.abs.nw.st. pr. ’ 2.450,- (
event. mr. mog. Tel. 045- :
726008. ,
FORD Siërra 2.0 automaat, "bwj. '85, 5-drs. Tel. 04492- ;
5034. ]
Ford SIERRA 2.0 GL 5-drs. |
juli 1987 wit, 36.000 km, 1e j
eigenaar, nieuwstaat, Volvo "Jae. KLIJN Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
Te k. Ford ESCORT 1.3, la- -ser, stationcar, 5-drs, 1e eig
bwj. dec'B4, ’9.750,-. Au- -tobedr. Dortangs, Altaarstr. ,
2, Schinnen. 04493-2211.
Ford SIËRRA, 2.0, ’ 6.700,- .
Neerbraak 28, Landgraaf.
Tel. 045-316793.

_
Honda

Honda ACCORD EX, 1980,
APK, ’1.950,-; Honda Ac-
cord, 1980, nieuwe banden,
APK '91’ 1.450,-. Tel. 045-
-412570.
Te koop Honda PRELUDE,
1982, i.z.g.st., met electr.
schuifdak, vr.pr.’ 7.000,-.
Tel 045-327035.
Te k. Honda PRELUDE 18
EX, bwj. '85, i.z.g-st., vr.pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-313747
Te k. Honda PRELUDE i.z.
g.st., bwj.'79. APK gek. Zien
js kopen, tel. 045-423781
Autom. Honda CIVIC m. '81,
zilver, APK 5-'9l, z. mooi,
’2.450,-. 045-322619.
Te koop Honda CIVIC APK
1-'9l, pr. ’750,-. Ravens-
boschstr. 51, Hulsberg-
Arengsgenhout.

Te k. HONDA Accord 4-drs
Sedan met LPG en trekh.,
bwj. '81, ’1.500,-. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.
Tek. HondaCIVIC 1200, pr. '’1.150,-. Kunderkampstr.
10, Voerendaal, alleen za-
terdag.
Te k. Honda ACCORD i.z.g.
st., t.'B2, APK tot apr.'9l, vr.
pr. ’ 3.250,-. mr. motor mog
045-412389/412848.
Honda ACCORD autom.
bwj.'79, APK tot 04-91, kl.
defect, ’ 650,-. Tel.
045-324708.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'83, ’ 5.750,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

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

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

Te k. LADA 1505, bwj. '83,
pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-726008.

Lancia

Te k. LANCER GSR, bwj.
'81. Tel. 04498-58213 na
18.00 uur.

Te k. Lancia PRISMA 1600,
bwj. '84, kl. blauwmet. veel
extra's, i.nw.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 043-638314.

Mazda
Te koop voor liefhebber
MAZDA RX 7 Coupé, geh.
gerest., kl. blauw/grijs, APK
4-'9l, bwj. '79, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 04498-54319
MAZDA 323, t.'Bl, APK, vr.
pr. ’1.850,-. Zandkuilenstr.
11, Hoensbroek.

Mooie MAZDA 323 bwj. '80,
APK 4-'9l, ’1.950,-. Tel.
045-225913.
MAZDA 323, bwj. '80, APK
maart '91, 5-drs., trekhaak,
apart mooi, lage km.stand,

’ 2.600,-. Tel. 04752-48^6.

Te k. MAZDA 626 GLX,
autorn., bwj. '86. Baakho-
yerweg 21, Susteren.
Te k. MAZDA 626 Sedan,
bwj.'79, i.g.st., APK tot nov
'90, Dorpstr. 25, Brunssum.
Te koop MAZDA 626 bwj.
79, grijs. Tel. 045-314170.
MAZDA 323 Sport bwj. '79,
heel mooi, pr.n.o.t.k. kl.
zw.metal. 045-413386.
MAZDA 626 GLX 2.0 I, s-
drs, bwj. 7-'B6, bijz. mooi, vr.
pr. ’ 15.950,-. 04490-14560
MAZDA 1.3 LX, 3-drs„ type
'86, i.nw.st., 71.000 km. Tel.
043-641909.
4X MAZDA 323 '76 t/m '81,
APK, garantie v.a. ’750,-
-tot ’3.500,-. 04404-1317.
Mazda 626 Stationcar, bwj.
88, 2.0 I GLX, stuurbekr.,
get. glas, centr. slot, electr.
ramen etc. Inr. kl. auto mog.,
vr.pr. ’ 31.500,-. Tel.
04406-12860.

Te kobp MAZDA 626, bwj.
'79, APK, ’600,-. Inl.
04754-85336.
Te koop in nieuw staat verk.
MAZDA RX 7, juni '81.
Dorpstr. 19, Bingelrade.
MAZDA 323 1300 sedan, 6-
89, plusm. 12.000km. grijs-
met. sportbumpers in kleur,
sportvelgen met banden 14/
185, sportstriping z.g.a.n.
Tel. 04492-4057.
Mazda 323ES AUTOMAAT,
3-drs., bwj. eind '82, 62.000
km, APK, auto is zeer mooi,
vr.pr. ’ 5.950,-. Tel. 04490-
-39127.
Te koop MAZDA E 1600,
met open laadbak, bwj. '83,
zeldz. mooi, zien is kopen,
vr.pr. ’ 7.750,-. 04743-1622
Te k. MAZDA RX 7, i.g.st.
met o.a. sportvlgn. 5-bak,
met.-lak, enz. t.e.a.b. H. de
Grootstraat 17. Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mercedes
Mercedes 3000 E autom.
AB.S. schuifkanteldak, an-
tracietmet., getint glas, 4
hoofdst., centr. vergr., orig.
M.B. sportvelg., enz. 1e eig.
bwj.'B6. Ook te zien op de
PAASSHOW bij Auto Lim-
burg Stem, 04490-38474.
Van part. te koop MERCE-
DES 280 SE LPG, stereo,
sportvlg, centr. vergr. als
nieuw, bwj. '82. Putgraaf
233, Heerlen, na 20.00 uur.
Te k. MERCEDES 230E,
type 124E, bwj. 1986, kl.
antraciet, autom. ABS, vele
extra's km.st. 42.000. Tel.
04743-1294.
Te k. MERCEDES 240D,
bwj. 1983, zeer mooi, goud-
kleurig. Tel. 04752-4408.
Te k. mooie MERCEDES
190 E autom. met alle opties
Pr. ’29.500,-. Tel. 04490-
-26078, b.g.g. 28225.
Te k. i.z.g.st. MERCEDES
240 D, aut. bwj. '78, motor
gerev. APK tot '91. Steen-
koolstr. 1, Hoensbroek.
MERCEDES 280Ekl. model
aut., div. opties, bwj. '84, al-
le keur. toegest., pr.

’ 14.750.-. 04490-23830.

MERCEDES 280 bwj. '80,
1e eig, autom., met. Tel.
045-715371.
Te k. MERCEDES 190 E
bwj. '84, kl. wit. Te bevr. tel.
04498-52195. .
Te koop MERCEDES 280 S,
bwj. '83, alle opties, zeer
mooi, airco, pr. ’ 24.750,-.
Koopje!! Voor ml. 04740-
-2057 b.g.g. 04750-31410.
Te k. MERCEDES 280 S,
veel extra's o.a. autom., elec
open dak, 4 nw. banden,
magn. vlgn., trekh., bwj. '80,
in nw.st., perfect in orde,
werkelijk bloedm., d.blauw-
met., vr.pr. ’ 5.750,-. Tel.
045-226582.
Te k. MERCEDES Benz 190
D, zeer mooi, bjw. '85, div.
opties, weinig gel. mr. mog.
Tel. 04498-55460.
MERCEDES 230 TE, bwj.
'79, kl. wit, 160.000 km, i.z.
g.st. div. extra's 045-457845
Te k. MERCEDES 190D,
bwj.'B4, alum.vlg., verl., I.
groenmet., km.235.000 (au-
toweg), st.bekr., gekl.glas,
armst., 4hst., c.verg., alarm,
sch.dak, onderh.boekje,
100%, ’20.000,-, tel. 045-
-250660.

Mitsubishi
Te k. -Mitsubhishi LANCER
2000 Turbo, bwj. '81, kl.
zwart, i.z.g.st., techn. 100%,
vr.pr. ’ 9.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-726008.
Mitsubishi Spacewagon
GLX, wit, getint glas, enz.
Nw. type, bwj. dec.'B6, ook
te zien op de PAASSHOW
bij Auto Limburg Stem,
04490-38474.
MITSUBISHI Galant 2.3
GLX turbo diesel, '84, nw.
m., wit, APK 2-'9l, ’4.950,-
Tel. 045-312232.
Mitsubishi GALANT T.Die-
sel '81, APK tot 26-1-'9l en
trekh. I.z.g.st. Vr.pr.
’3.000,-. Tel. 04493-1353.

MITSUBISHI Spacewagon
8-'B9. 7 pers., schade,
20.000 km, ’19.950,-. Tel.
04906-1387. .
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,-. Tel.
04906-1387.
Te k. zeer mooie Mitsubishi
COLT bwj.'Bo, APK, 5-drs.,
goudmet., auto verk. i.nw.st.
vr.pr. ’2.500,-. 045-420119
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Morris
Van Iste eig. te k. MINI
Clubman, bwj. '76, i.g.st. Tel
045-720759.
Te koop MINI 1000, bwj. 80.
Tel. 04492-2843.

Te koop MINI 1000 bwj. '79.
Prof. Einthovenstr. 13,
Hoensbroek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan/Datsun
Te koop Datsun CHERRY
1300 GL, bwj. '83, i.z.g.st.
Na 18.00 uur 04459-1727 b.
g.g.2515.
Te k. Datsun CHERRY, okt.
'80, APK 1-'9l, lichte plaat-
schade, vr.pr. ’ 1.000,-. Tel.
04490-17170.
Te koop DATSUN 120 A
bwj. '79, ’ 750,-, APK 1-91.
Tel. 045-223314.
Nissan BLUEBIRD 2.0 Itr.,
bwj.'Bs, donk. blauw, trekh.,
pr. ’9.500,-. 045-716085.
Nissan SYLVIA 1,8 coupé
bwj. '80 , APK, donkerbruin-
met, i.z.g.st., 90.000 km., pr.
n.0.t.k., 045-452071.

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

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Nissan CHERRY, 1300 DX,
'84, LPG, ’6.500,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
NISSAN 300 ZX T-bar, bwj.
'85, kl. grijs. Tel. 045-
-318154.
Te koop Datsun CHERRY
12 GL, bwj. 10-79, APK 10-
-'9O, van 1e eig., pr.

’ 1.600,-. Tel. 04454-2092.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Oldtimers

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

OLD-TIMER Mercedes 280
SE, bwj. '67, ’4.000,-. Re-
lersbekerweg 53, Klimmen.

Opel

m fff uitnodiging

Feestelijke occasionshow
bij

Autobedr. Loven Kerkrade
*Keuze uit meer dan 50 gebruikte auto's van alle merken.

Allen voorzien van - grote beurt - VVN of APK keuring- 3 maanden Bovaggarantie.

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

en als nieuw zo goed.

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

(Nog) niet toe aan een andere auto? Geeft niet!
Kom dan voor de gezelligheid. Wij zorgen voor een hapje

en een drankje.
Showdagen:

Zaterdag 14/4 : 10.00-17.00 uur
Dinsdag 17/4 : 09.00-18.00 uur

Woensdag 18/4 : 09.00-18.00 uur

rg| O.L. Vrouwestraat 89 —-SI Tel. 045-453030 Hl

Tijdens onze showdagen
bieden wij u aan:

gratis kop koffie
want over inruilprijzen, kortingen
en extra's worden wij het dan wel

altijd eens!
Zo niet, 2e kop koffie ook gratis!

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Opel Senator
3.0 i, '88,

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard.

Tel. 04490-16565.

Welling Opel
biedt aan:

Kadert 3-drs. 1.3 GL '87
Kadert 3-drs. 1.8 S Club 88
Kadert 4-drs. 1.6 I Elegance

'88
Kadert 3-drs. 1.3 Club '88
Kadert 3-drs. 2.0 I GSI '87
Kadert 3-drs. 1.3 Club '87

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

kadett 3-drs. 1.3 S '85
Corsa 3-drs. 1.3 '88

Corsa 4-drs. 1.2 S '86
Ascona 5-drs. 16 S '86
Omega 2.0 I 4-drs. '88
Volvo 480 Turbo '88

Nissan Sunny Coupé 1.6
SLX 88

Ford Escort 3-drs. 1.4 CL
'86

Ford Escort 5-drs. 1.6 Ghia
L '81Mazda 626 2.0 GLX 5-drs.

'84
Toyota Starlet 12 Valve '87
Peugeot 205 3-drs. Accent

'88
BMW 31582

Inr. en financ. mog.
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Haefland 2, Brunssum.
Tel. 045-257700.

KADETT 13 GT, nw.mod.
'85, i.z.g.st., ’ 10.750,-, alle
keur, toegest. 04490-80867.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, bwj. '85, veel access.
Tel. 045-215923.
Te koop KADETT Limited
bwj. '87, ’14.000,-. Tel.
04490-36574.
Opel KADETT 12S Station-
car, bwj. '83, ’4.250,-. Tel.
04450-2826.
Te k. Opel ASCONA bwj.'7B
kl. vuurrood, APK 9-'9O, nw.
St., t.e.a.b. 045-442413
Opel Kadett AUTOMATIC
1.6 GL, bwj. 85. Autobedr.
van Neer, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
Opel KADETT Combi Diesel
'85, ANWB-gekeurd,

’ 11.250,-. Tel. 045-420045
b.g.g. 045-420058.
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina, '81, nw. koppeling
uitlaat, APK, als nw., vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-461203.
Opel KADETT t.'Bo, vr.pr.

’ 2.550,-. Kasteelln. 57,
Meezenbroek-Heerlen.
Te koop Opel KADETT 1.6 I,
bwj. 6-'BB, km.st. 33.000, pr.
n.o.t.k. Inl. tel. 045-740158,
na 18.00 uur.
Tek. Opel KADETT E 1.6 D,
autom., bwj. 12-'B5,

’ 12.000,-. Tel. 04454-5774
Chevette type KADETT bwj.
'79, APK, sportvelgen,

’ 1.250,-. Tel. 045-230346.
Zuinige Opel KADETT '76,
APK tot 12.90 plm. ’600,-.
Tel. 045-323796.
Te koop Opel REKORD 2.0
LS bwj. '85, 5 versa, slot-
vergr., vr.pr. ’9.750,-. Inr.
mog. 04490-22689.
Te k. Opel KADETT 1600
GT, bwj. 9-85, kl. rood, veel
extra's, vr.pr. ’ 15.000,-.
Tel. 045-254781.
Te k. Opel KADETT GS 13
S, div. extra's o.a. alarmrn-
stall. sunroof, sportvelgen.
04490-14161.
Opel ASCONA HB GLS
1600 bwj. '85, grijsmet., 1e
eig., i.z.g.st. APK '91. Tel.
045-313994. _
Opel KADETT C, i.z.g. st.
APK t/m 1-'9l, o.a. nwe.
banden, remmen en koppe-
ling, ’ 1.800,- 04490-45002
Te k. Opel MANTA 2.0iGTE
te bevr. Leenheerstr. 29,
Brunssum. Tel. 045-253418
Te koop Opel KADETT GTE
type '83, i.z.g.st., vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-213617.
STATIONCAR Opel Kadett
12 S '80, rood, APK 3-'9l, vr
pr. ’ 2.200,-. 045-319328.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '83, trekh. 120.000
km, 5-drs.,rood 04455-1829
Exclusieve Opel Kadet GSI
SEDAN, kl. rood-bruinmet.
met taxatierapport, bwj. '86.
Rijnstraat 4, Heerlen.
Te k. Opel KADETT Coupé,
autom. APK-gek. Vr.pr.
’950,- p/a Mauritsweg 3,
Elsloo. Tevens APK-keuring
terwijl u wacht.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. B-KADETT, 1973,
voor liefhebber. Tel na 17.00
uur 045-444183.
Opel KADETT 1.6 D Sta-
tioncar, '84, trekhaak,
120.000 km, 5-drs., rood,

’ 7.900,-; aanhangwagen

’ 1.250,-. Tel. 045-422000.
Opel ASCONA 1.9 i.z.g.st.,
APK, bwj. nov. '80, vr.pr.

’ 2.450,-. Heerenweg 83,
Heerlen.
Opel KADETT, bwj.'79, vr.
pr. ’ 1.450,-, Burg Slangen-
str. 54, Hoensbroek.
Te k. Opel REKORD 2.0 S
bijna '85, LPG, APK '91, an-
tracietmet, get. glas, mooie
auto ’ 6.650,- 04498-56692
Opel KADETT HB 13S,
schadevrij, blauwmet, bwj.
'81, 67.000 km, ’4.250,-.
Tel. 045-723932.
Te k. Opel KADETT bwj.
1978. Tel. 045-417310.

KADETT combi 1200 bwj.
'80, LPG trekh. APK tot 3-
91, ’2.450,-. 045-321442,
b.g.g. 422564.
Opel KADETT 1300 GT kl.
blauw, 50.000 km., getint
glas, sportvlg. recaro interi-
eur, auto is in nieuwst. Zien
is kopen! 045-258905,
b.g.g. 221808.
Opel KADETT 1300 GT kl.
blauw, 50.000 km., getint
glas, sportvlg. recaro interi-
eur, auto is in nieuwst. Zien
is kopen! 045-258905,
b.g.g. 221808.
Opel ASCONA '78, APK 4-
91, mot. 100% ’1.200,-.
Gruisenstr. 11, Sittard.
04490-24827.
Te k. 2-drs. Opel KADETT
GL Club Hatchback, m. '86,
vr.pr. ’ 12.900,-. Tel.
04493-2753 na 17.30 uur.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
2-drs., 70.000 km, juni '84,
kl. roodbruin, trekh., evt. m.
aanh. m. deksel, van 1e eig.
Tel. 045-255386.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.:
'83, zeer mooi. Kissel 42,
Heerlen.
Opel ASCONA 1.6 CD, 5-
87, blauw, 5-bak, stuurbekr.
57.000 km. ’15.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back, type I.Bi, rood, 1987,
spec. uitv. als nieuw, km.st.
plusm. 30.000. 04493-4373.
Te k. Opel SENATOR, 2.5i,
kl. wit, bwj.'B7, nw. mod.,
met veel acces.; Opel Ka-
dett bwj.'B7, 1.6 D. kl. wit;
Opel Ascona bwj.'79, 2 I. S.
Te bevr. 045-255443.
Te k. weg. overcompl. Opel
CORSA GL 1.3 N, 3-drs.,
bwj. '88, blauwmet., 1e ei-
gen., schadevrij, 25.000 km.
verk. in absol. nw.st., vr.pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-751995
Opel KADETT D 1.25, bwj.
'80, '83, v.a. ’2.750,-. Van
autobedr. 04404-1317.
Te k. Opel KADETT, bwj.'Bo
p.n.o.t.k. Tel. 045-320171.
3X OPEL in concour st.; Ka-
dettB bwj. '66, Manta A, Ka-
dett coupé GTE 2 Itr. Taxat.,
gar. Fruitwei 6, Schimmert.
Te koop Opel KADETT bwj.
'87, zeer mooi, iedere keur.
toegest. Tel. 045-219609.
Opel CORSA 12S GL 3-drs.
nw. mod.'B7, kl. zwart, z. a-
part. Zeldz. m. in st.v. splin-
ternw. recent keuringsrapp.

’ 9.950,-. Info 043-254462
Opel ASCONA 16 S, veel
extra's, verlaagd, type '80,
APK 7-'9O, ’ 1.750,-. Geenmr.; Opel Rekord 20 S, APK
9-'9O, 4-drs., op gas, type
'79, motorschade, vr.pr.
’1.000,-. Delstraat 6,
Hoensbroek.
T.k. Opel KADETT GSI uitv.
bwj.'B7, met veel extra's. Pr.
n.o.t.k. Tel. 043-637723.
Te koop KADETT 1.6 S bwj.
'85. Tel. 045-459637.
Te koop Opel CORSA 12 S
bwj. 84, APK, vr.pr.
’5.600,-. Tel. 045-272670
b.g.g. 251081.
ÖpeTREKORD 2.0 GLS bwj.
10-'B5, zeer mooi, LPG,
centr. vergr., velours-inter.enz. pr. ’ 10.750,-. 04490-
-26923. "Opel Kadett Combo '86;Opel Rekord Van Benz. au-
tom. '86. P.M. INTERAUTO,
Haelen. Tel. 04759-1028.
Te k. Opel KADETT GLS 3-drs. kl. bruinmetal. bwj. '85,
veel extra's. Julianastr. 55,
Hoensbroek.
Te k. Opel ASCONA 1.65,
bwj. '83, echt nieuwe auto,
’6.400,-. Tel. 04406-13137
Te k. Opel KADETT 1300
model Berlina. '80, APK '91,
kl. groenmetal. Lampisterie-
str.2 Hoensbroek.
Opel OMEGA 20 I GLS, km.
st. 55.000, bwj. '87. Tel.
04746-3315.

Peugeot
Te koop van particulier

Peugeot 205 CT Cabriolet
bwj. jan. '88, km.st. 35.000, kl. rood, vaste prijs ’ 28.000,-

-met veel extra's. Géén handelaren!!
Te bevr. tel. 045-325202.

PEUGEOT 405 SR metLPG
onderbouw 1987. I.pr.st.
04490-2687.

Donkerblauwe PEUGEOT
205 i.z.g.st. bwj. '87. Tel.
04409-3500.

Te k. van part. PEUGEOT
305 GLD 1905 CC, bwj. 11-
-84, APK 4-'9l, in nw.st,
f6.900,-. Tel. 04490-15937
Te koop PEUGEOT 305
stationcar kl. met.zilvergr.,
3kt. '86, met sunroof, trekh,
Ie eig.; Peugeot 405 sta-
ioncar kl. met.zilvergrijs '89
schadevrij, 1e eig. nieuw.
3ronsebroekweg 21, Heer-
erheide. Tel. 045-216734.
=>EUGEOT 205 GR 1380
CC, '84, 5-drs., blauwmet.,
auto verk. i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-444014.
Te k. PEUGEOT 505 SX,
87, m. LPG (Vialle), schuifd.
Bn trekh., met. grijs, ANWB
testrapp. aanw. ’ 16.500,-.
rel. 04405-2097
Te k. PEUGEOT 205 KT,
grijsmetal., bwj. '86. Tel.
045-716807.

Te koop PEUGEOT 2<fl
bwj. 9-'B7, zeer moo|
veel ace, vr.pr. ’ I*l
Tel. 04499-4464. J
Te k. PEUGEOT A
Accent 2V2 jr. oud, (t10
km.st. 32.000, .
’ 13.300,-. Tel. 045-A
PEUGEOT 205 1.1 \bwj. 10-'B7, km.st. 3*
boekje aanw., ANW»
toegest. ’ 12.750,-.
228469. J
PEUGEOT 104, tyP«
zonder APK, ’650.'
rot. Delstraat 6, Hoer»
Peugeot 205 XRD Di#
grijs kenteken, 18-1»
1e eigenaar, 89.0$
Volvo Jac KLIJN Kei»
Strijthagenweg 123,
458000.
Wat VERKOPEN? *teer via: 045-719966^

Porsche
PORSCHE 924, zwartmet.,
bwj. '77, in nw. st., pr.
f 12.500,-, te bevr. na 18.00
uur. Tel. 045-325144.
Te k. PORSCHE 924, aut.,
bwj.'79, vr.p.r. ’13.500,-.
Tel. 04406-13096.
PORSCHE 944, bwj.'Bs,
Hollandse auto, vr.pr.
’42000,-. Tel. 04405-2896
Gar. Schaepkens Klimmen

PORSCHE 914 2.0.
1974, i.z.g.st., fabn*
revis.motor, groj
’25.500,-. 04120-473
Tek. PORSCHE 911."
veel extra's, verl. efl
bekleding. 045-32596»;
Als u ons voor 12 uurJgens belt, staat uw f?
LO de volgende daga
Limburgs Dagblad. T»
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Renault

RENAULT
Top-occasion

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

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

Wegens bedrijfsbeëindiging
:e k. Renault 1.4 Express
jestelwagen, bwj. 6-'BB.
29.000 km., vr.pr. ’9.500,-
-3XCI. BTW. Tel. 045-459230
re koop RENAULT 18, bwj.
80, i.z.g.st. 045-458487.
RENAULT 20 TS, bruin, bwj.
78, APK gek. 21-09-1990,
f850,-. Tel. 045-412770.
RENAULT 11 GTL spring,
uxe uitv. met o.a. zonnedak
3n trekhaak, bwj. '88, km.st.
24.000, als.nw. vr.pr.
f 18.500,-. Tel. 045-254978
ia 18.00 uur.
RENAULT 5 Super nieuw
nod. First uitv. bwj. '87, APK
91, ’ 10.500,-. 045-228469

<r

Te k. weg. omst. n*
ChamadeGTßl2wKC
nw.pr. ’27.140,- nu |

’ 22.000,- mr. kl. au»
045-458319. J
Te k. RENAULT 11.|
bwj. juni '87, J<m.st. *!
vr.pr. ’13.000,-- i
04490-46528. \
Te k. RENAULT 4 Ij
grijs kenteken, '80, n
km. 80.000, in goede't
vr.pr. ’1.550,-. In &\graaf 19 SchinvelO' x
045-257213. __^ (
Te k. ivm bedrijfsauto!
NAULT 5 campus tw (

'88, km.st. 18.000, j

’ 13.000,-. 045-4203)

/ TOP IOCCASIjJ
Een gebruikte auto kt

met 1 jaar
garantie!

ö I045-7242^
RFNAUII

I|JwHE£ftl^
Hef pkiter van penooniiike

Beersdalwel
Ruska 1

Een PICCOLO in het]
RUSKA Regina, reply car, burgs Dagblad helpt 1
jwj. '86, i.z.g.st. APK sept. weg naar snel succes
90 (na 18 u.) 045-214042. 045-719966. ,

Saab i
3AAB 96 bwj. '76, nw. motor
;n bak, techn. en carrosse-
ie in uitst. staat, veel reser-
/e onderd. Tel. 04752-3928.
re koop SAAB 900 GLS
)lauwmet. veel extra's, bwj.
84. Tel. 045-443401.
re k. SAAB 96, bwj.73, APK
12-'9O, vr.pr. ’2.500,-. Tel.
M5-241506
vlet een PICCOLO in het
Jmburgs Dagblad raakt u
jw oude spulletjes 't snelst
wijt. Piccolo's doen vaak
vonderen... Probeer maar!
rel. 045-719966.

SAAB 900 izilvergr., j
'87; Saab 900i4-drs. 'I
gr. '86; Saab 900 C *"Saab 900 turbo 3-drsJl
Saab 900 C 5-drs. 88:31
900 turbo 4-drs. '88; 3
900 cabrio '88; NissaHl
ny '84; Citroen BX TH't
Ford Siërra 1.6 Lase'l
Peugeot 205 4-drs. <^J'87; Lancia Prisma sjJ
'88; Lancia Prisma 1 6
Lancia Prisma 1500 oW
Lancia YlO juni '87; X
Thema iE okt. '86.
drijf Kompier, Akerstr>
Heerlen. Tel. 045-71 V'

Seat J
1

Paasshow ,
vlercedes2oogroen 1988 ’ 4!j
3MW3201 Harige blauwmet 1986 ’ z*j
<\udi 90 Quartro wit 1986 ’ z*'j
Volkswagen Golf 1.8 Manhatten zwart.... 1989 ’&aDpelKadett GSI zwart 1988 ’ 2»' j'Volkswagen Golf 160 pk groen 1985 ’ 2V
Missan Sunny 1.6SLX automaatrood 1988 ’ I*'j
Peugeöt2osl.6GTigrijs 1985 ’ 1?VSeat Ibiza 1.2Special wit 1989 ’ 15' j'=ordEscort 1.3CL wit 1986 ’ 1V
vlazda 626 Coupé zwart 1985 ’ Itj
Dpel Corsa 1.3S grijs 1987 ’ I'fSeat Ibiza 1.2 GL wit 1986 ’ Ilj
rord Escort XR3 i grijs 1982 ’ U'
Dpel Corsa 1.3SR wit 1983 ’ y

Bedrijfswagens :
Scat Terra Demo wit 1988 ’ 9.000,-exd- ,

Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545^
re k. Seat IBIZA 1.2 GL, 5-
-86, 51.000 km., get.glas, kl.
ood, vr.pr. ’ 7.950,-. 045-
H0634 of 419743.
/Vat VERKOPEN? Adver-
eer via: 045-719966.

s
Simca

MATRA Simca Ranc^.g.st., met trekh. en raö'bevr. 045-725734 y
Skoda M

Brandioos LENTESPEKTA-
CEL: de nieuwe Favorit, nu
Jiverse aktie-modellen.
Brijp deze kans! Nooit zo
raordelig bij uw Skoda-cen-
rum voor Limburg. Garage
Central Geleen, Rijksweg
Centrum 97.

*Te k. SKODA 105 L.
64.000 km., in nW-SJjj;

’ 3.750,-. Tel. 045-31^
ê\Van maandag t/m

van 8.30 tot 17.00 uur, V
uw PICCOLO tele^jl
opgeven. Tel. 045-719y

Subaru j

SHOW t/m 21 april bij Autobedrijf

Eussen
al 10 jaar officieel dealer. 7

Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-IgZx
Subaru JUSTY 1.0 Itr.,
1985, rood, 37.000 km.,
zeer mooi, tel. 045-716085

Voor Piccolo's 0 I
.» zie verder pagjua



Lada-importeur
overgenomen

I Van onze redactie economie
'KONINGEN - De Nederlandse

Gremi Auto-Im-
tt BV in Groningen, wordt over-komen door het handelsconcern

jpgemeyer in Naarden. Hage-
j.ever-dochter ARM (Amsterdamse
Jtuigmaatschappij) is in gespreket Gremi, datal 25 jaarnauwe con-cten heeft met Sovjet-autoindus-

!*" ARM wil haar importbasis ver-
reken en voorziet bovendien een
l*rke groei van de Sovjet-auto-in-

°vendien ziet Hagemeyer in deername van Gremi een 'unieke
'gelijkheid' om met de Sovjet-
£Ie handelsbetrekkingen aan teJ3*!. Gremi, waar 80 mensen wer-
*jj> zal binnen AMR zelfstandig en
"Wer de huidige directie werken.

Raad
De driestaten willen verder naar het
voorbeeld van de Europese Ge-
meenschap een gemeenschappe-
lijke raad instellen met aan het
hoofd een besturende commissie.
Het voorlopige akkoord, dat nog
goedgekeurd moet worden door de
parlementen van de drie staten,
houdt ook in de creatie van een
eigen muntstelsel voor ieder van de
drierepublieken, gezamelijke doua-
netarieven en het aan elkaar verle-
nen van de status van meest bevoor-
rechte handelspartner.

„Vanaf het moment van ratificatie
van de gemeenschappelijke Balti-
sche markt kunnen de Sovjetunie,
zijn republieken en andere buiten-
landse landen deelnemen op basis
van gelijkheid", aldus de verkla-
ring. " Winkeliers in Winterswijk spannen padvinders voor hun schoonmaakkarretje.

Het achterstevan zijn tong wil Joepvan
den Nieuwenhuyzen nog niet laten zien.
De 33-jarige golden boy van de Neder-
landse zakenwereld probeert als eerste
Westerse kapitalist een Sovjet-onderne-
ming te privatiseren. Hoeveel geld is
daarmee gemoeid? Van den Nieuwen-
huyzen blikt even naar het plafond in de
ontvangsthal van het puur socialisti-

sche vakantieverblijf dat hem is toege-
wezen. „Ach, precies weet ik het niet.
Een paar miljoen dollar, denk ik".
Joep van den Nieuwenhuyzen is het pro-
totype van de jonge succesvolle zaken-
man, hltijd op zoek naar nieuwe, winst-
belovende mogelijkheden. En achter de
perestrojka-horizon gloort de enorme
Sovjet-afzetmarkt. Van den Nieuwen-

huyzen wil die .veroveren, net zoals hij
in Nederland is begonnen. De schoon-
zoon van horeca-gigant van der Valk
wil een voor Sovjet-begrippenkleine on-
derneming, het machine- en apparaten-
bedrijfCemasj met 2000 man personeel,
overnemen. Dat moet het steunpunt
worden voor het 'succes van onze groep'
iv de Sovjetunie.

Van den Nieuwenhuyzen ziet
gouden bergen in Moskou

MOSKOU - Donderdagmid-
dag arriveerde Van den Nieu-
wenhuyzen in Moskou. Per op
"et laatste moment gehuurd
zakenvliegtuigje. Het eigen pri-
vé-toestel had een defecte mo-
tor, vandaar. Een slecht voorte-
ken? Van den Nieuwenhuyzen,
President van de Begeman-
Sroep, die actief is in de voe-
dingstechnologie, lijdt er niet
echt onder. Energiek en opge-
wekt springt hij uit de bedrijfs-
autobus die hem van het vlieg-
veld naar een vakantiekolonie

het personeel van het
Moskouse Openbaar Ministè-re aan de rivier de Istra heeft
gebracht. In zijn kielzog Bert
pijl, die voorbestemd is ad-
Junct-directeur te worden van

nieuwe Russische loot aan
de Begeman-stam.

Van den Nieuwenhuyzens avon-tuur in de Sovjetunie heeft een
simpel ogende opzet. Cemasj
'ttoet uit staatshanden worden
Behaald met Nederlands kapitaal
dat zichzelf terugverdient.

*ïet voorstel van de Begeman-groep aan Gosplan (het almachti-
ge staatsplanbureau - HG) is om
de activa (gebouwen, machines,
etc.) onder te brengen in een ven-
nootschap, te financieren door
ue Begeman-groep. 49 of 50 pro-
cent van het bedrag wordt omge-
2et in aandelen voor de werkne-mers, die dus mede-eigenaar
Worden. De andere helft geldtals
°org voor een roebellening bij de
Russische staatsbank. „Met het
Aflossen uit de bedrijfswinst vande roebellening vermindert ookde borgstelling. Ons risico is dus
gering: als er door wat voor om-
standigheden dan ook iets zou
gebeuren, is onze borg veilig",
'egt hij uit. " Begeman-directeur Joep van den Nieuwenhuyzen pro-

beert als eerste westerse kapitalist een onderneming in Mos-
kou te privatiseren. „De perestrojka staat ofvalt met volle
winkels."Roebel

probleem is nog wel de verhou-
ding tussen de harde valuta van
de borgsom en de (niet converti-
ble) roebel. „Daar moet inder-
daad nog over worden onderhan-
deld", zegt hij. „Maar een groot
°ostakel lijkt me dit niet omdater geen sprake is van. echte con-
vertibiliteit". Van den Nieuwen-huyzen weet zijn revolutionaire
Wan goed te verkopen. Aan de
'Unch met de beoogdeRussischea'recteur van de nieuwe onder-
neming, Vladimir Trifonov, vak-. °ndsfunctionaris Michael Lats-
Jenko, Gosplan-expert Sjevski,r°emt hij de snel veranderde
Wetgeving. „We hebben ons aan-
vankelijke voorstel geheel aan-
gepast aan de actualiteit. We ho-

pen nu van Gosplan te horen dat
het slechts een kwestie van tijd is
en niet of het wel of niet kan",
zegt hij. Sjevski, een dankbaar
model voor een karikatuur van
de dikke apparatsjik, weet dat te
waarderen. „Alleen een zeer dap-
per persoon kan op deze manier
de perestrojka ondersteunen", is
zijn antwoord. Van den Nieu-
wenhuyzen later: „Vergis je niet.
Er komt hier wel degelijk een
stuk idealisme bij. Ons bedrijf
zal zich werpen op machines en
transportmiddelen voor de voed-
selindustrie. Het belangrijkste
probleem is hiertoch dat van het
voedsel. Het is er, maar het moet
efficiënt worden geproduceerd

en gedistribueerd. Volle winkels,
daarmee staat of valt de pere-
strojka".

Van den Nieuwenhuyzen toont
zich een overtuigd aanhanger
van perestrojka. „De westerse re-
geringen zouden veel meer moe-
ten doen om deze politiek te
steunen", meent hij. „De voed-
selvoorziening is de basis. Als
die goed op poten wordt gezet is
de kans op ontevredenheid, op
een contra-revolutie, het
kleinst". Cemasj moet zijn bij-
drage gaan leveren via omvor-
ming van de produktielijn. De
cernentwagens van de oorspron-
kelijke bouwonderneming moe-

ten bijvoorbeeld worden omge-
toverd in transportmiddelen
voor voedingsstoffen. Verpak-
kingsmateriaal, ook een activi-
teit van de Begeman-groep, is
een ander onderdeel. Voor die
omschakeling van bouw- en ma-
chinefabriek naar foodproces-
sing-industrie, zoals dat heet, is
nog weleen forse investering no-
dig. Van den Nieuwenhuyzen:
„Met een miljoen dollar kom je
een end". De Nederlandse zaken-
man is, als Gosplan en het appa-
raat meewerken, de eerste kapi-
talist die een Sovj et-bedrijf weet
te privatiseren.'Direct winstma-
ken is er niet bij. „Nee, datkun je
hier vergeten. Het gaat echt om
een stuk idealisme", verzekert
hij. Even later, wat dromerig:
„Als dit een succes wordt, kun-
nen we over langere termijn ook
aan verkoop aan het buitenland
denken. Dan bestaat er voor ons
bedrijf natuurlijk een zekere
voorkeur. In de toekomst kan dit
echt rendement opleveren".

Personeel
Een van de zwakke plekken in
Van den Nieuwenhuyzens plan
lijkt het personeel. Westerse za-
kenlieden klagen steen en been
over inzet, initiatieven en vakbe-
kwaamheid. Het is een van de
oorzaken, wordt gezegd, van het
gebrek aan succes van jointven-
tures tussen Sovjet- en buiten-
landse bedrijven. Van de 2400
ondernemingen die op deze leest
zijn geschoeid is slechts twintig
procent operationeel en maar
twee procent rendabel.

De Nederlander wuift dit be-
zwaar weg. „Ik heb met het per-
soneel gesproken. Op vijf pro-
cent na staat iedereen achter ons
plan. En het zijn allemaal zeer
goed geschoolde mensen". Van
gebrekaan motivatiewil hij hele-
maal niet horen. „De mensen
worden mede-eigenaar van het
bedrijf', zegt hij ter verklaring.
Bovendien komt er beloning
naar prestatie. „Bij winstgeven-
de produktie gaan de lonen om-
hoog. En als de roebellening is
afbetaald kan er dividend op de
aandelen worden uitbetaald. En
we zullen zeker proberen dat
voor een deel in harde valuta te
doen". De jeugdige vakbonds-
man Latsjenko ziet de gouden
bergen al. „Het personeel staat er
helemaal achter. Werken voor
goed geld, met goed materiaal,
prima research, dat is toch de
droom van iedere werknemer?"
Kapitalist Joep heeft in elk geval
één verdediger van de belangen
van het proletariaat voor de volle
honderd procent in de knip.

hans geleijnse

economie

Naar voorbeeld van de Europese Gemeenschap

Baltische republieken
streven naar één markt

Van onze redactie economie

- De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen
gillen een gemeenschappelijke markt creëren om daarmee na
giftig jaar het systeem van centraal geleide economie aan de
*ant te zetten. Dit hebben de premiers van de drie Sovjet-repu-
"Üeken gezamenlijk bekendgemaakt.

»an rs kiJken DÜ de instelling
jpi/ een gemeenschappelijke Balti-he markt naar het voorbeeld van

de Europese gemeenschap. „De
economische activiteitvan het nieu-
we economische systeem moet wor-
den geregeld via de regels van de
vrije markt", aldus de leiders tij-
dens de presentatie van een voorlo-
pig akkoord.

Provincie dreigt
Hoogovens met boete

IJMUIDEN - De provincie
Noord-Holland heeft Hoogovens
IJmuiden een dwangsom van
1000 guldenper dag opgelegd als
het staalbedrijf niet voor 7 mei
milieumaatregelen heeft getrof-
fen bij de Oxystaalfabriek 2.
Hoogovens voldoet nog steeds
niet aan allevoorschriften diebij
de hinderwetvergunning in 1984
zijn gesteld.

Een en ander blijkt uit een brief
die het college van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland
aan de Directie Staal heeft ge-
stuurd. Volgens de provincie
heeft het staalbedrijf ondanks

herhaaldelijk aandringen, nog
steeds niet de nodige aanpassin-
gen verricht. GS vindt het innen
van een dwangsom een passende
sanctie, omdat het om relatief
kleine aanpassingen gaat.

Een woordvoerder van Hoogo-
vens liet weten dat het bedrijf de

'kleine technische' aanpassingen
zal aanbrengen. „We hebben het
niet eerder gedaan, omdat het
niet onze hoogste prioriteit had.
Hoogovens vindt het niet echt
een dringendezaak". Volgens dè
zegsman zal het bedrijf echter
voor 7 mei de aanpassingen heb*
ben verricht.

Winkeliers
halen zelf bezem
door de straten

WINTERSWIJK - Winkeliers in
de door toeristen en Westduitse
dagjesmensen zeer druk bezoch-
te Gelderse grensplaats Winters-
wijk gaan zelf voor het schoon-
maken van de straten zorgen. De
gemeentelijke reinigingsdienst
ruimt alleen na afloop van de
twee marktdagen rommel op. De
middenstand wil echter dat het
ook overdag netjes is in 'de parel
van de Achterhoek.
Voor het daadwerkelijke
schoonmaakwerk gaan padvin-
ders aan de slag. Dat doen zij ge-
stoken in NASA-tenues, spier-
witte overalls, met bezem en pa-
pierprikker. Hun vuilniswa-
gentje is tot de City Clean Car ge-
doopt. De bedoeling is dat de kar
tot en met september rondrijdt,
zaterdags en op Duitse feestda-
gen.

VNO en NCW
spreken straks
met één mond
Van onze redactie economie

DEN HAAG - De ondernemersor-
ganisaties VNO en NCW streven
een intensieve samenwerking na.
De twee werkgeversverbonden zul-
len bij belangrijke beleidsvragen
straks dan ook met één mond spre-
ken.

De directiesvan een aantal grote on-
dernemingen hebben enige tijd ge-
leden de aanzet gegeven tot een
nauwer samengaan. Zij meenden
dat te veel dubbel-opwordt gedaan.
Een commissie onder leidingvan de
voormalige president van Shell mr.
Gerrit Wagner heeft de samenwer-
kingsmogelijkheden bestudeerd en
heeft daarover nu een tussenrap-
port uitgebracht.

De commissie stelt een 'protocol
van samenwerking'voor. Krachtens
dat protocol zou een 'orgaanvan ge-
zamenlijk overleg tussen de bestu-
ren van VNO en NCW' moeten wor-
den ingesteld. Beide besturen zou-
den een gelijk aantal bestuursleden
in dit 'gezamenlijk overleg' moeten
benoemen. Het voorzitterschap er-
van zal beurtelings moeten worden
vervuld door de voorzitters van de
twee deelnemende organisaties.

Bij belangrijke beleidsvragen zal
het 'gezamenlijk overleg' het orgaan
zijn waarin de twee organisaties
hun gedachten inbrengen en probe-
ren tot een gezamenlijk standpunt
te komen. Eenmaal tot een geza-
menlijke conclusie gekomen, zal die
voor de afzonderlijke organisaties
ook een verplichtend karakter moe-
ten hebben voor hun optreden naar
buiten. Zelf zal het 'gezamenlijk
overleg' in die structuur niet naar
buiten treden. De besturen van
VNO en NCW behouden in zon op-
zet hun autonomie.

Nieuw leven
In feite wordt met een structuur zo-
als de commissie-Wagner die heeft
voorgelegd, nieuw leven ingeblazen
in de Raad van Nederlandse Werk-

geversverbonden VNO en NCW
(RNWV). Deze al lang bestaande
raad is bedoeld als overlegorgaan
van VNO en NCW 'ter bespreking
van beleidsvraagstukken die van
belang zijn voor in Nederland werk-
zame ondernemingen, en het ter
kennis brengen van de gezamenlij-
ke visie daarop aan overheid, parle-
ment en anderen.

Dat de raad slechts matig heeft ge-
werkt, is er niet in de laatste plaats
aan te wijten dat het voorzitter-
schap en het secretariaat ervan be-
rusten bij het VNO. In de door Wag-
nervoorgestelde structuur is hetbe-
stuur gelijkelijk over de twee deel-
nemende organisaties verdeeld. "

De commissie-Wagner heeft zïch
bereidverklaard haar ideeën vefder
uit te werken. Ze wil echter pas ver-der aan de slag wanneer de beide
besturen zich met het principe
de samenwerking akkoord hebben
verklaard.

Geen fusie
Tot een fusie van het Verbond -yan
Nederlandse Ondernemingen J' en
het Nederlands Christelijk Werkge-
versverbond zal het niet korflen.
Van veel kanten, zowel in onderne-
merskring als bij de vakbeweging
en de politiek, zijn daar bezwaren
tegen. Met name aan het algemeen
christelijke karakter van het NCW
wordt alom zeer veel waarde ge-
hecht. Alleen al om het gevaar van
mogelijke verwatering daarvan in
een- gefuseerde organisatie wordt
een samensmelting van het NCW
met het VNO ongewenst geacht.

Geen koersen
In verband met Goede Vrijdag
waren gisteren de beurzen geslo-
ten. U treft derhalve geen koer-
sen aan op deze pagina.

Zaterdag 14 april 1990 "9

(ADVERTENTIE)

Als ditopuwbankpas staat,

VIADE
BANK

bent u hier altijd welkom.
*

Bij welkebank u ookbankiert, als u een bankpas methet 'via debank'-
vignet en een PIN-code hebt, bent u bij ons dag en nacht welkom.
Zeven dagenper week kunt ucontant geldopnemen uit één van onze
geldautomaten. Er staat er altijdwel één bij u in de buurt.
i_____

De SpaarbankLimburg en dePancratiusbank
doen meer, ook voor niet-cliënten. —— "-'spaarbank * J

"_[* ' i.'
Hier vindt u onze geldautomaten:Maastricht: Markt 15 (2x), St. Annalaan 14,Frankenstraat 140b, Glacisweg 61,Gewantmakersdreef 100,
Kasteel Schaloenstraat 66,Rondostraat 39,Tongerseweg 114.Valkenburg: L. v.d. Maesenstraat 11.Venlo: Spoorstraat 38, Bissch. Schrijnen-
straat 25. Blerick: Witherenstraat 95. Hoofdkantoor: Heerlen: Geerstraat 22. Brunssum: Raadhuisstraat 3. Heerlen (Hoensbroek):
Kouvenderstraat 92 Geleen: Rijksweg-Zuid 1.Kerkrade: Niersprinkstraat 19., _ 1 , 4 —

nmbu,gs dogb.c,d j



Auto's

SUBARU stationcar 1600
WD, bwj. '80, amerik. uitv.
pr. ’ 1.750,-. 045-750494.

Te k. SUBARU Mini Jumbo
super deluxe in nw.st. 1e eig
bwj. '84, goudmetal. Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen

Suzuki
Te k. Suzuki JEEP soft top,
eind '82, ’6.950,-. Tel. 045-
-316940.

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

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. Ford ESCORT XR3i,
bwj. '84, km.st. 59.000,
blauwmet. in nw.st. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-259686.
Te k. Talbot/SIMCA 1308
GLS, bwj. '80, APK tot 4-'9l,
i.g.st. Koopje! Tel. 04490-
-31770, voor 15.00 uur.

Rancho MATRA grijs APK
3-'9l, ’2.600,-. Tel. 04490-
-20115.

Te koop Talbot SAMBA
Simpa luxe uitv. bwj. '84, zil-'
vermet., 62.000 km, APK 2-
91. Tel. 043-641236.

Toyota

SUZUKI bus '81, ’1.500,-;
Toyota Celica '78, ’750,-.
Na 12.00 uur 045-311288.
TOYOTA Corolla GTi Twin
Cam, 16 klepper, zeer veel
extra, model '89, wit. Tel.
04490-17469.
Koopje! Toyota STARLET
1.0 bwj. '89, div. extra's, 54
PK, nieuwpr. ’19.300,- vr.
pr. ’15.500,-, garantie tot
febr.'9l. Tel. 045-316694.
Toyota CELICA 16 ST nw.
mod, '83, ’6.950,- 5-bak
enz. Inr. evt. 045-453572.
Te k. Toyota COROLLA DX
hatchback '87, rood, vr.pr.
’14.900,-, 045-318972.
Te k. mooie Toyota Tercel
AUTOMATIC, m. '81, Bern-
hardstr.l2, Munstergeleen.

Jek. Toyota STARLET spe-
cial, bwj. '83, ’4.950,-. Au-
tobedr. Dortangs, Altaarstr.2
Schinnen, 04493-2211.
Wegens omstandigh. te k.
Toyota COROLLA, autom.,
3-drs., 1,3 DX, bwj.'B6, km.
st. 58.000, in nieuwst., pr.n.
Q.t.k. Tel. 04406-12577.
Toyota COROLLA de luxe,
bwj.'Bo, APK gek., zeer
mooi, vr.pr. ’2.000,-. Zes-
kant 251, Heerlen, 045-
-723689

Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
Coupé, bwj. '83, APK '91, sp
vlgn., br. bndn., nieuwstaat;
Toyota Celica 1.6 Coupé,
bwj. '75, uitgeb., nw. gesp.
Tel. 04490-54875.
CELICA 1600 ST, blauwmet
sportvelgen 205 plus orig.
sunroof, APK 27-3-'9l.
’13.500,-. 04490-41860.
Toyota CELICA 2.0 KT lift-
back, bwj. 1984, i.z.g.st.,
met div. extra's, Pr.n.o.t.k.
Tel. 04405-3393.
Toyota COROLLA 16 GL
liftback 5-bak, 5-drs. nw.
mod. '84, pas gekeurd, apart
m. Verk. in st. als nw.

’6.750,- ml. 043-254462.
Toyota CELICA Coupé 1600
ST, met LPG, bwj. dcc. '79,
APK dcc. '90, ’ 1.900,-. Tel.
04752-4826.
Toyota STARLET 1.3 DXbwj. '84, lichtblauw, sportw.,
4 nwe. banden, 75.000 km,
auto is perfect in orde, zien
is kopen! ’7.750,-. 045-
-258905, b.g.g. 221808.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Triumph
Te k. Triumph SPITFIRE, z.-
en w.-kap, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 04490-39031

Volkswagen

Te k. GOLF D, bwj.7B,
Schutterstraat 28, Bruns-
sum
Te k. Golf CABRIO, bwj. '82,
r.st.v.nw. mr. mog. Tunnel-
weg 54, Kerkrade-West.
VW PASSAT CL Diesel, bwj
86, km.st. 90.000, kl. groen-
met. Tel. 045-724542.
Witte JETTA diesel, '86, s-
bak, 54 PS, sportmodel.
Prijs n.0.t.k., 84.000 km.
Telef. 04454-5511 Vaals.
VW POLO L, APK april '91,
J.z.g.st. ’ 1.250,-. Heems-
kerkstr. 66, Hrl. Meezen-
broek;
VW GOLF 1300, bwj. '79,
APK, i.z.g.st., extra's,

’ 1.950,-. Tel. 045-720951.
Te k. VW POLO Shopper,
bwj. '86, APK jan. '91. Tel.
04490-37552.
VW DERBY, type S, m.'B2,
.APK '91, blauw-met.,
Lampisteriestr. 2, Hoens-
broek.
Te koop VW GOLF 1600,
bwj. '84, GTI-look, prachtige
auto. Nieuwstr. 58, Schan-
delen-Heerlen. 045-724096
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'79. Kerkraderweg 164,
Heerlen. Tel. 045-416195.
Te k. VW PASSAT, type '79,
/\PK 7-'9O, pr. ’ 650,-. Mid-
delste Wehr 46, Hoensbroek
:GOLF GTi APK 4-'9l, div.
"extra's, ’2.950,-. Tel. 045-
-319328.
VW GOLF 1100 bwj. 79, 3-
drs. APK '91, pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-213237.
VWGOLF 1.6 GL De Lux m.
'83, APK, z. mooi, ’ 5.750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
67.000, pr ’16.900,-. Tel.
04454-3293.
Te k. VW GOLF Diesel
GTD-uitv. bwj. '84, vr.pr.
’12.500,-. Mergelsweg 191
Hrl-Welten. 045-713824.
Te k. VW SCIROCCO 77,
lichtmet. vlgn, vr.pr ’ 3250,-
-.045-412813 na 18.00 u.
VW POLO 82 nw. mod., wit,
APK 4-'9l, als nieuw
’3.950,-. Tel. 045-322619.
Te k. VW KEVER model
pwj.'7s, tel. 045-720759.
GOLF 13L sportw., zr. mooi
km.st. 72.000, f 4.750,-.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. GOLF 1600 S, APK 4-
-4-'9l, i.z.g.st., vr.pr.
’2.500,-. Rooseveltstr. 55,
Brunssum.

Te k. VW GOLF 3-drs. 8-'B9
"11.000 km. Schout Bouten-
'.str. 13, Buchten-Born.
GOLF diesel '84, groenmet.,
geh. turbo-look uitgev., alle
keur. toegest. i.pr.st. Pr.n.o.
t.k. Past. Sandersstr. 3 Oirs-
beek, na 13.00 uur.
Te k. GOLF GTI, kl. wit, bwj.
;'BO, APK 07-03-91, sunroof
■i.z.g.st., 04454-5836/4147.

KEVER Karman Cabrio
1302, in nw.st., pr.

’ 16.500,-, mr. Alfa 33 evt.
mog. Alleen ser. gegadig-
den. Tel. 045-423803.
VW PASSAT 1600 CL, s-
drs., metallic, bwj. 3-'B2, km
117.000, van Iste eigen.,
zeer goed onderh., APK 4-
91. Prijs ’5.500,-. Tel.
04490-13077.
Te k. VW GOLF 1.6 benzine
kl. blauwmetal., bwj. '82,
sportv. Pirelli, puntgaaf, vr.
pr. ’ 7.700,-. 045-464618.
VW GOLF diesel 9-'B6,
grijskent., 5-bak, 70.000 km,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT diesel station- j
car, 3-'B7, grijskent. 80.000
km. ’ 11.950,-04906-1387.
VW PASSAT diesel, 8-'B6,
wit, 5-drs. 105.000 km.

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF 1600 Sprinter,
bwj.'Bo, APK gek., zeer
mooi, vr.pr. ’ 3.800,-. Kissel
29, Heerlen, 045-725102
Te k. gevraagd: TREKHAAK
voor VW Golf diesel, nieuw
model. Tel. 045-258518.
Te koop VW GOLF 1.8 Mil-
jonair, km.st. 15.000. Tel.
045-417081.
Te k. GOLF diesel, bwj. 80,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 3.250,-. Tel.
045-259686.
VW GOLF GLS, m. '78, i.z.
g.st., zenders uitb., stereo
inst., sportw., vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-440613.
VW Golf LS autom. '80,
58.000 km. ’4.250,-. Auto-
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Koopje! VW JETTA, bwj. '80
zeer mooi, vaste prijs

’ 1.950,-. G. van Prinsterer-
str. 4A, Heerlen.
2X VW GOLF GLD beide 80
APK 4-'9l, v.a. ’3.400,-.
Van autobedr. 04404-1317.
GOLF diesel, bwj. '87, s-
drs., i.nw.st., pr. ’16.250,-.
045-753053.
VW GOLF 1.6 S '78, APK
'91, ’1.650,-; Golf 1.1, '80

’ 2.950,-, gar. Autobedr. W.
Schoffelen. 04404-1317.
VW 1303 bwj.'74; VW 1303
bwj.'73 gesloopt. Te bevr.,
Juliastr. 8, Eygelshoven
VW KEVER type 1303, bolle
voorruit, 55.000 km, kl. bei-
ge, pr. ’3.750,-. Tulpenstr.
21,Kerkrade.
VW-kever 1303, SPEED-
STER, met taxatierapport,
geh. gerestaur. Tel. 04490-
-37543.
VW TRANSPORTER gesl.
bestel automatic, bwj. '86, in
pr. staat; VW Pers. bus die-
sel '82; VW pers. bus Benz.
'83; VW Golf Gti '80; VW
Golf D '84-'Bl-'79; VW Pas-
sat Diesel '80; VW Jetta
Benz. '80. P.M. Interauto,
Haelen (L) Tel. 04759-1028.
VW GOLF CL 1e eig. bwj.
'85, 76.000 km, met.beige,
pr.n.o.t.k. 045-312062/
414533.

Volvo

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

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

Te k. mooie VOLVO 340DLS 2.0 I, groenmet., '81, pr.
!’ 3.750,-. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
VOLVO 340 '87 (1400, 3-
!drs.), i.st.v.nw., slechts
J 12500,-, tel. 04490-12138

VOLVO 740 GLE, m. 85,
veel extra's, evt. mr. mog.
Pr. ’15.500,-. Tel. 04784-
-2692.
VOLVO 340 DL 1.7, 3 drs.,
wit, 1 jr. oud, vr.pr.

’ 19.600,-. Tel. 045-213455
Volvo 240 GL 2.3 antraciet-
met., get. glas, 5-bak, stuur-
bekr., 1e eig., nw.st., ook te
zien op de PAASSHOW bij
Auto Limburg Stem, 04490-
-38474.

Volvo 480 turbo
april '88, kl. rood, 1e eigen.,
schadevrij, stereo-install.,

sportvelgen, boordcomputer
alle extra's, nwpr. ’ 56.000,-

NU

Inruil en financiering mogel.

I£T£*///J7£7
Haefland 2, Brunssum

: Tel. 045-257700.
Te koop VOLVO 440 GL kl.
blauw, bwj. 6-'B9. Tel. 045-
-255300.
Te k. VOLVO 340 GL 1700
CC 5-versn., 5-drs., wit, km.
st. 12.500. Div. extra's, 1 jr.
oud, van Volvo-medew.. ’20.800,-. 04490-18587.
Te koop VOLVO 340 DL,. bwj. '88, 5-versn., get. glas,
antr.grijs. Tel. 045-751196.
Te koop VOLVO 360 GLT kl.
wit, bwj. 9-'B7, km.st. 30.000
met trekh., vr.pr. ’21.000,-.
Tel. 045-440141.
Te koop VOLVO 240 GLE,
1983, alle extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 12.000,-. Tel. 045-
-327035.
Te koop VOLVO 340 special
LPG '86 kl. wit, APK 3-'9l.

’ 10.500,-. F. Baltus 04742-
-1519 b.g.g. 04490-19733.
Te k. Volvo AMAZONE 121,
bwj. '65, vr.pr. ’ 6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-461861.
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood, bwj.
'89, mcl. ace. 045-410343.
Volvo 440 GL april 1989,
rood, 11.000 km, in nieuw-
staat. Volvo Jac. KLIJN
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000.

Te k. VOLVO 343, bwj. '80,
APK tot sept. '90. kl. bruin,, Tel. 045-251447.
Te k. VOLVO 345 GL, 5-drs.. bwj.'B2, pr.n.o.tk. Berken-
straat 20, Oirsbeek.
Te k. VOLVO 340, bwj.'Bs,■ vr.pr. ’7.500,-, APK febr.
'91, kl. beige. Pr. Hendrikstr. '"48, Hoensbroek. Tel. 045- '. 213783.

' Te k. VOLVO 440 turbo, 4-
89, kl. rood. Inl. na 14.00
uur, 04499-4774.
VOLVO 440 GLT i., bwj. 4-
89, 11.000 km., nwst.,trekh:
en stereo. 04490-38852.
Te k. VOLVO 340 Sedan
diesel, bwj. 6-'B5, 128.000
km., div. extra's, trekh., nw.
banden, APK 5-'9l, vr.pr.

1’ 9.850,-. Tel. 045-727279
Volvo 340 DL automaat 3-. drs. 1986, groenmetallic, 1e
eig. 56.000 km, in nieuw-
staat. Volvo Jac. KLIJN,
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-458000. .
VOLVO 360 GLT 5-drs.; 2.0

i inj. 1985, schuifdak LPG,. Volvo Jac. KLIJN, Kerkrade,
Strijthagenweg 123, 045-1
458000. |
Volvo 740 GL 2.3 aug. 1986, 'grijmetallic, nieuwstaat, Vol- "vo Jac. KLIJN, Kerkrade,'

" Strijthagenweg 123, 045-
-458000. I
Volvo 340 Winner 1.4 3-drs.
blauw 1985, 60.000 km, 1e
eig. Volvo Jac. KLIJN, Kerk- \rade, Strijthagenweg 123,,
045-458000. J
Volvo 340 DL 1.7 Sedan |
Special, 1986, zilvermetall. I
63.000 km. Volvo Jac. IKLIJN Kerkrade, Strijtha-"
genweg 123, 045-458000.

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

ANWB-Gekeurde
Occasions

Alfa Romeo en diverse andere merken

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan)
Schaesberg Telefoon 045-321088

Profiteer nu!!!
KARCHER HD 595

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

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

|^gP BV

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

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat, 1979
Mercedes 260 E, alleextra's, SEC Look 1987
Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Mercedes 190 E, heel appart, sport, uitv 1984
Toyota Celica ST, perf. cond., kleur wit 19SB?
Porsche9ll Coupe, perf.gerest 1971
Porsche924, grijsmetallic 197?
Alfa Romeo Spider, zomer-winterkap 1979
MazdaßX 7 Sport, 1e eig., uniekeconditie 1980
Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
OpelKadert 13 SGT, pakket spec. uitvoering 1987
OpelManta9TElBoo, goudmetallic ISB4
HondaPrelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW 318 i, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW 318, metLPG, kleur blauw 1985
Toyota CamryTurbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

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

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

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

Grote Paasshow
op 13, 14, en 16 april

Nieuw en gebruikt
een greep uit onze paas-aanbieding

Hyundai Pony XP L 3-drs. 9.000 km 1988 ’ 13.000,-
Hyundai Pony XP GLS 3-drs. op LPG 1987 ’ 12.000,-
Hyundai Poßy XP L 3-drs. wit 1987 ’ 11.000,-
Hyundai Pony XP L 5-drs. wit 1987 ’ 10.000,-
SkodaI3OGLSopLPG 1986 ’ 8.000,-
Skodal3oGLS 1986 ’ 7.000,-
Skodal2oLS 1985 ’ 6.000,-
Sködal2oL 1984 ’ 5.000,-
Skodal2oL 1984 ’ 4.000,-

Kijk zeker naar onze advertentie op goede vrijdag.
Beitel 10, Heerlen. Tel. 045-424010.

v.
, We9 Simpelveld-Kerkrade t.o. Peppermill.

ópel Kadert 1.2LS|bwj.'B7,s-drs, 1e eig ’ 13.350,-
FdM Sierra 1.6CL bwj.'B7le eig ’ 15.750,-
-opelAsd©nal.6LS'B7leeig ’ 13.250,-
Uét&éées 200D '806t.bekr. schuifd. zeer mooi .’ 7.250,--;J,, Tel. 045-255784.

Stationcars
OpelOmega 2.01 LS grijsmetallie * 1987
Opö)Omega 2.8 TurboDiesel 1988
OpelKadett 1.6 Diesel ... 1989Ftird Ëscöft 1.3 ~,. 1981
Toyota Cöfolla 1.8 Diesel grijsmetallic 1987

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen (naast vroedvrouwenschool).

~.,., Tel. 045-416023.4'^~ r-—.jrf i-' lm. f ■ ff, jr- : pk

TöVoop LANCIA öefta 1.5
L, aut., bwj. dèc. '82, met
alarm, rtw. banden en rem-
men, in pr.st., pr. ’4.250,-;
Mazda 323, bwj. '79, téchn.
100%, met radio-cass. en
nw. banden, APK, ’600,-.
Peter Schunckstr. 1304,
Heerieii.

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.
Te k. 25 tot 50 auto's va.
’5OO,- tot ’3.000,-. APK,
Handelsweg 12 Susteren.

®STFR G4RANT *^e n^euwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
Mercedes Beu 300 D '88 ’99.000,- ’52.500,- Mercedes Beu 230E '83 f 88.000,- ’ 67.500,-

-1 ' " ' Opel Omega 2.3 OGL '87 ’50.008,- ’26.500,- Mercedes Beu 198 0 '86 ’64.000,- ’35.080,-
-, m^prr 1 Opel Omega 2.3 DLS '87 ’47.000,- ’24.508,- Mercedes Beu 250 0 '86 ’89.000,- ’59.500,-

GELEEN I OpelSeeator 2.51 aut. '86 ’68.080,- ’26.508,- Opel Kadett 1.8 S '87 ’30.000,- ’15.750,-
-1 "ïfr" """"! Ford Scorpio 2.9 IGL '86 ’62.080,- ’35.000,- Mercedes Beu 380 SE '86 ’130.000,- ’52.750,-
Merk Type Bwj. Mieuwpr. Ome pr. BMW 316 .g 5 / 358.000,- ’18.750,- Vtlvt 360 61 '83 ’32.000,- ’ 8.500,-
Mercedesßeu 190 D aug. '84 ’61.500,- ’27.500,- Aastin Metro 1.3 '89 ’17.008,- ’12.9»,- . y.„ ,
Mercedes Beu 190 D 86 ’63.000,- ’35.000.- . MAASTRICHT
Mercedes Beu 190 0 '87 ’65.000,- ’43.500,- MFPRI FN *zlï ' " ■!, 7 ZZIMercedes Beu 190 D '87 ’ 63.000,- ’ 44.000,- ' ■■■ ■■'—<>' " «IP»^ffiff^Tl tnwwt "«* «IP« "■!■ ■ewpr- "»«* P»-
Mercedes Beu 260 SE '87 ’125.000,- ’62.500,- Merk T" B „j. Memm. oa»* Mercedes Beu 200 '88 ’77.000,- ’48.500,-
Mercedesßeu 190E aut. '85 ’72.000,- ’33.750,- "" ,„'„«, ,„»T Mercedes Beu 190 E aut. '86 ’77.000,- ’36.500,-
Mercedesßeu 190E '87 ’69.500,- ’46.500,- Mercedes Beu 190 0 '87 ’64.000,- ’37.756,-. Mercedes Beu 190E '87 ’73.500,- ’45.000,-
Mercedesßeu 200 0 '87 ’75.000,- ’44.750,- Mercedes Beu 190 0 2.5 ;<l6 / 75.000,- ’38.5»,- tweedes Beu 250 0 '87 ’87.000,- ’50.500,-
Mercedesßeu 200 0 '89 ’75.000,- ’55.000,- Mercedes Beu 300 D Turbo 88 M.W,- ’82.750,- Mercedes Beu 300 0 '86 ’96.000,- ’49.500,-
Mercedesßeu 250 0 '88 ’85.000,- ’55.000,- Mercedes Beu 300 E '88 ’115.000,- ’69.500,- VW Bolf 1.6 "88 ’29.500,- ’21.500,-- m mmjm j^HHM^i De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Lintburg, met vestigingen in: M,l°

ê^ gmkm I■ I GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 .. ■■ .BHI I ■ I ■ I HEERLEN HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tef 045-224800 VRAAG NA^R ONZE|Blß| MAASTRICHT- Akersteenweg 10 -tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN

Diversen

BIEDT AAN:
Mercedes 300E autom., schuifd., ABS, enz 1986BMW 730iautom., schuifd, abs, enz. nw. mod 1987BMW 518i5-bak, centr. vergr. enz 19868MW3165-bak, sportvelg. enz 1987Mitsubishi Space Wagon GLX wit nw. mod 1986Citroen CX 22 TRS schuifd. blauwmet 1987Volvo 240GL veel extra's antraciet 1987Volvo 240DL rood, 5-bak, get. gl. model 1986Ford Sierra 20 sedan 5-bak, grijsmet 1988Ford Sierra 20 Stationcarrood 1987Mazda 626 20GLX HB 12 V, nw. mod., model 1988Opel Omega diamantzwartmet., get.gl 1988Ford Scorpio 20 GL d.blauw, get. gl. ABS 1986
Ford Sierra 18CL grijsmet., 5-bak 1987
Ford Sierra 18 laser 5-drs. blauwmet 1986Ford Sierra 18Laser, Coupé, wit, 5-bak 1986Ford Orion 1600, zwart, 5-bak 1988Ford Escort 1400 CL wit, schuifd 1986Ford Escort 1600 Bravo 5-drs, groenmet 1983VWGolf diesel, antracietmet., 5-bak 1987VW Passat 13 CL, blauw, 5-drs 1983
Audi 80 CC, wit, schuifd., enz 1985Audi 100 5-cyl., stuurtekr., 5-bak 1983Renault 25 GTS antracietmet., get.gl 1985
Renault 25 GTS extra's 1984Mazda 626 Coupé, blauwmet., 5-bak 1986
Mazda626 20GLX HB, autom. stuurbekr 1986
Mazda626 20GLX HB, stuurbekr. wit, model 1986
Mazda626 1600LX HB blauwmet 1984Mazda323 1300LX HB grijsmet., get.gl 1986Nissan Stanza 1600 GLHB 5-bak, groenmet 1985
NissanCherry 1300GL groenmet 1983Opel Rekord 20S combi, autom. st.bekr 1983OpêlKadett 16 Combi diesel, rood, 5-drs 1986OpelKadett 16 HB diesel 5-bak 1985Opel Kadett 12 S HB, blauw, nw.st 1984OpelAsconalBSHß,wit, get. gl 1987Opel Ascona 18 inj. 5-bak, sportv 1985Opel Ascona 16S autom., 4-drs., wit 1984Opel Corsa 13 S TR, Luxus, wit 1983
Fiat Regata 85 S wit, get. gl. 5-bak 1987Fiat Ritmo 70 CL wit, 5-bak 1987
Fiat Panda 45 CL blauw, nw.st 1986Fiat Regata 100S antraciet, extra's 1984Citroen BK 19TRD, blauwmet., 5-bak 1987Citroen BK 1900 diesel, wit, nw. model 1986Mitsubishi Galant 16 GLrookzilver 1987MitsubishiLancer 20 Turbo, zeer apart 1982Austin Maestro 1300Luxe 5-drs 1985FordTaunus 16 Combi, groenmet 1982Peugeot 604 GTI autom., schd. enz. enz 1984Peugeot 505 GL bronsmet 1984Peugeot 305 GL blauwmet. 4-drs 1983Lada Samara 1300 GL met extra's 1987Lada 2105 GL open dak, opknapper 1981
Zastava Yugo 55 GTL bruin, 3-drs 1983BMW 316 rood, 2-drs 1978

Bedrijfsauto's
Nissan Urvan Bus Diesel verhoogd 1984
Citroen GSA Break, wit, 5-bak 1984
ChevroletBrandweerauto rood/wit 1955

Tot ziens op onze Paasshow
van 12 t/m 17 april.

Met unieke aanbiedingen !!
Zondags gesloten. Maandag 16 april kijkdag!

Inruil auto en motor natuurlijk mogelijk.
Discrete financiering tot 100% mogelijk.

Voor iedere bezoeker staat natuurlijk de koffie klaar!
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud en reparaties.Voor APK-keuringen is Auto Limburg uw vertrouwd adres.

Uw vertrouwd all-round automobielbedrijf:

Auto Limburg
Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex).

Tel. 04490-38474.

tmÊmmmmwm—Êm^m^mmmmmmmmÊmm
Seconda-Mano.
Pr. Christinalaan 9, Bunde.

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

Lancia Flavia coupé 1.8, 1966.
Lancia Fulvia coupé, 1970.
Lancia Fulvia Berlina, 1972.
Lancia Bèta coupé, 1976.
2xVW Kever 1303, 1972.

Fiat X1.9, 1979.
Peugeot 204, 1986.

Citroen
AXIITRE .' 1987 wit
BXPalmarés 1989 wit

BK Basis 1989 grijs

BXI4RE „ 1988 wit
BK 16TRi 1987 wit

Andere merken
Fiat Uno 60 S 1987 blauw
Audi 100 1988 beige

Renault2sGTS 1984 Wit

8MW316 1982 blauw

Lada 1200 S 1986 wit

—VOLLEDIGE GARANTIE—
—INRUIL MOGELIJK—

—FINANCIERING—

Autobedrijf van Leeuwen.
Strijthagenweg 129, Kerkrade.

Ind.terrein Dentgenbach
Tel. 045-453355.

Mazda 626 HB PS 2.0 aut., LPG '88; Mazda 323 UB 1"I
aut. '88; Nissan Sunny SLX 1.6 aut. '87; Mazda 626 Seöan
2.0 '82-'B3-'B4-'88; Mazda 626 Sedan 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 1.6 2x '87; Mazda 626 HB 2.0 84; Mazda 826
Coupé 1.6 '83-86; 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; êpel
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; ©pel
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, Maastrichterlaan 268

SHOW t/m 21 april bij Autobedrijf

Eussen
al 10 jaarofficieel dealer.

Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.

mmmmmmmmmm^mim^^^mmmmmmmm
Paasshow bij Peugeot Janssen

Bij aankoop van een nieuwe Peugeot, of een Leeuwekeur
gebruikte auto v.a. ’ 10.000,- een zonnedak kado.

Paaszaterdag 14 april geopend van 10.00-17.00 uur.
Paasmaandag 16 april geopend van 11.00-17.00 uur.

JLAUTOBEDRIJF JANSSENk| E 3Peugeot Talbot

.Ëygelshoyergracht 64, Kerkrade. Tel. 045-460500.

Paasshow
Paasmaandag

geopend
Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk

Kombi's/
Bedrijfswagen

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

km. wit '85.
"Êrkènd Bovag bedrijf

J , "lEigen werkplaats
"Finan. zonder aanbet. mog.
"Alle keuringen toegestaan

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

"WN keuringsstation, "Garantie boven ’ 10.000,-.
i Kom vrijblijvend kijken en
i vergelijken bij Auto Land-
i graaf. Het adres voor de

betere gebruikte auto. Auto
i Landgfaaf Heerlerbaan 74-

-76, Heerlen. Tel. 045-
-i .„424268-424231.

' té köSp "Plat REGATTA 85
I S, bwj. '84, 4-drs., ’ 4.500,-;
I Fiat Panda 45 S, bwj. '83,

open dak, ’3.500,-; Opel
Ascona Diesel, bwj. '81,
’1.000,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.000,-; Citroen GSA
Serviöe, bwj. '82, ’ 750,-; 4-
pêrs. caravan, ’ 1.450,-.
Hommert 24 A, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

-> "- ~. ji ■.—
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade Tel. 045-463333.
te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04406-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-

I 723076 óf 727742.
Wij betalen ëen goede prijs
voor alle type auto's, snel
geld 045-414372 of 422959.
Kadett 13 LS '87; Kadett se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84; Corsa 12 S
'84; Kadett 1200 79; Fiat
Panda '86. J. DENNEMAN
Automobielbedrijf, Raad-
ftöisstr. 107, Huisbérg.

Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Kadett 1.3 LS antraciet '87;
Kadett 1.2 Luxe blauw '83;
Opel Corsa 1.2 rood type '88
Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Escort 1.3
div. extra's blauwmet. '82;
Fiësta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
bfauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; Golf
1.6 CLrood, type'Bs; Honda
Civic groenmet. '81; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres \voor reparatie en onderhoud "Citroen: BK 16 V roodmet., ischuifdak, 35.000 km. '88;
BK 19 GTI zwart '89; BK
Turbo diesel blauw met i
schuifdak 9000 km. '89; BK <19 TRS wit, schuifdak i12.000 km '89; BK 19 GT :
blauw met schuifdak met i
gas'Bs; BK 14RE zwart'BB;
BK 19 TRD automaat
schuifdak zilver '87; BK 19 ITRD rood '84; BX Turbo (
break wit, '89; BX 14 E zilver I
'85; Cl 5E famiale wit '10.000 km. '89; Visa special |
blauwmet. 15.000 km '88; "CX 20 RE wit, '86; 2cv6 bei- ige '83; Nissan Bleubird bei- (
ge met gas '89; Nissan Va- !nette 9 persoons beige '89; iMazda 323 4-deurs 1500 i
GLX blauw '87; BMW 518 <blauw '83; Volvo 340 DL wit ''84; Fiat Ritmo 60L rood, (
28.000 km, 87; VW Polo 3- !
deurs wit 14.000 km '87;
Volvo 240 GL zilver '83. Bo-
vag May CRUTZEN, Huns-
straat 33, Übachsberg. 045-
-752121.
Te k. TRABANT 601, bwj. j
'65, RDW gek. 100% mooi [en goed. ledere keur. toe- i
gest. auto verkeert in nw. (
staat, ’ 191,- verz. per jr. -’76,- weg.bel. geheel po- 'lyester, motor gerev., 3.768rkm. gel., super zuinig, pr. (
’4.950,-. 04406-15719. J
Te k. RENAULT Fuego cou- fpé 2.0, bwj.'Bl ’ 2.750,-. te [
k. Skoda bwj. '83, ’ 1.300,-. :Tel. 045-222994.
INKOOP goede auto's, cont. (
geld. Joosten, Scharnerweg \
3, Maastricht. 043-634978. t

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

Paasshow
2e Paasdag
geopened

Jaguar 3.6 souverein, '87
Mercedes 190 D cxc. uitv.

kl. rood, 52.000 km '87
Merc. 200 D veel ace. '85

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

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

VW Golf Manhattan '89
Ford Scorpio 2.8iGL '87
Renault Fuego GTL '86

Honda Integra '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

Siërra 1.6 L '86
Ford Orion 1.6 GL '84

Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
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

Toyota Corolla coupé '81
BMW 320 '81

Opel Kadett 1.6 GLS '85.
Terrein- en
bedrijfauto's
Mitsubsihi L 300 '87
VW dubb. cab. '84

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

(Ind.terr. Abdissenbosch)
Landgraaf. Tel. 045-321810

Paasshow
Paasmaandag

geopend
Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk:

VW Golf GTI 16V, rood, 1e
eig. schadevr. '87; Nissan
Sylvia Turbo 1e eig., 35.000
km '87; Opel Omega 2.3
Turbo D grijsm. '87; BMW
628 CSI m. v. ace. blauwm.
'84; Toyota Supra 2.8 I grijs-
m. als nw. '83; Renault 21
GTS grijsmet. '87; Lancia
Prisma 1.5 d.blauw '85;
Opel Ascona 1.8 I GT HB
grijsmet. '85; Ford Siërra 1.6
laser wit '85; Mercedes
280C m.z.v. ace. autom. 79;
Mercedes 240 D W 123,
groen 78; Audi 100 CC au-
tom. SE, goudmet. v. extra's
'86; Audi 80 CC 5-bak ve-
lours-int. wit '87; BMW 525 I
m. ABS schuifd. sporty. enz.
blauwm. '86; Opel Rekord
"2.2 I Luxus blauw 86; Re-
kord 2.0 S autom. '82; Ka-
dett 1.6 S Luxus m. open
bak als nw. '83; Kadett 1.2
SR uitv. groen '82; Ascona S
steenrood in nw.st. '82; As-
cona 1.6 S 4-drs groen '82;
Ford Escort Laser wit m.v.
ace. '82; Datsun Cherry GL
rood z. mooie auto '83; Dat-
sun Cherry GL uitv. blauwm.
'81; Daihatsu Charmant 1.6
Luxe rood '84; Honda Quin-
tet 5-drs grijsm. als nw. '82;
Accord Sedan zilver '81; La-
da 2105 GL rood 60.000 km
z.mooi '86; Lada 2105 GL
'82; Volvo 345 GL 5-drs 1.4
wit z.mooi '84;VW Golf GTI
1.8 schuifd. LM-velg. zw. '81

Diesels
Audi 80 GT Turbo diesel
blauwm. '86; Opel Omega
2.3 Turbo diesel grijsm. '87;
VW Golf GTD Turbo D m.z.v
ace. rood, '86; Toyota Corol-
la diesel 1.8 HB zilver '87;
Daihatsu Charade D Van wit
'87; VW Passat D 3-drs
blauwm. als nw. '84; Merce-
des 240 D groen W 123, 79;
Ford Siërra 2.3 D 5-drs wit
'86; Ford Granada D wit 79.

Cabriolets
VW Golf Cabrio m.div. ace
goudm. als nw '81; VW Golf
GLS cabrio blauwm.'Bl;
Talbot Samba cabrio 1.5
rood als nw '83;

Automaat
Opel Kadett 1.3 S autom,
groenm. z.mooi '81; Rekord
2.0SBerlina aut. blauw '82;
3x Volvo 340 autom. bruin z.
mooi 78;

Inrui lers
BMW 318 groen 78; Mazda
626 2.0 Sedan rood '82;
Mazda 323 1.3 rood als nw.
'81; Mitsubishi 2.0 GSR Sa-
porro blauwm. '80; Ford
Taunus 2.0 6 cyl. stat.car z.
mooi v.liefh. 75; Taunus 2.0
6cyl LPG beige '80; Rekord
stat. 2.3Dbruinm. '81; Com-
modore 2.5Sgrijsm. '81; 2x
Ascona 79-80; Mazda 626
coupé blauwm '81; 3x R 5
79-'B4 v.a.; Lada 1500 stat.
car wit '82; Lada 1200
Sedan beige '82;
*Erk. Bovag bedrijf "eigen

werkplaats * Financ. zonder
aanbet.mog. "Alle keur. toe-
gest. *lnr. mog. "Keuze uit
12-3 mnd gar. "VVN keur.

stat.'Gar. boven ’10.000,-.
Kom vrijbl. kijken en vergel.
bij auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.
345-424268/424231.
Te k. Fiat PANDA, zeer
mooi, '81, pr. ’2.750,-; Golf
GLS, bwj. 78, zeer mooi, pr.
f 2.750,-; 5 sportvelgen met
band van Ford pr. ’ 500,-.
Maastrichterstr. 142,
Brunssum.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S, schade of defect
geen bezwaar, 045-416239.
Wat VERKOPEN? Adver-
:eer via: 045-719966.

Opel Rekord 2.0 LS 1985
drs.; Rover 216 SE m*
staat bwj. 1985; Metro IJ'sport 3-drs. 1988; Mini I*

" fair 1987; Austin Mae« ■1300LS 1986;Austin M» I
tro 1600 Mayfair 5-drs,I
speed 1986; Triumph!'
claim 4-drs. 1983; &"
318iautomatic en stuur' I
vo 1982; Ford Escort IJIGL 5-drs. 1982; Rover & Jfastback demo-auto 1
Austin Metro 3-drs. 1^Opel Rekord 2.0 1981;v<
vo 66 GL automatic alsM: Volvo 343 DL autorrj i1977. Rover dealer W\\Industriestraat 31, Sn*
Tel. 04490-15195.. keuringsstation. Tev*)

' verhuur spuit/moffelcaty <
Göttgens Sitta'j

Haspelsestr. 20 Sittard;
Tel. 04490-16565 l

BMW 316,87 Citroen BA
TRS Break '88; Citroen * |
11 RE'B5; Fiat Uno 60 S I
Ford Escort 1.1 '85; F" il

Escort 1.3 CL '87; Ford' |
cort 1.4 CL '87; Ford &,)
1.4 CL 5-drs. '86; Ford i
'cort 1.6 5-drs. '86; Fo \

Fiësta 1.1 S'BB;Lada2'!;
'86;-Mazda323LX1.7 Nv

" Peugeot 205KR '86; f
geot 309 KR '87; Peug6.
505 GLD Break '88; & \Ibiza GL '86; Saab 900 (

Toyota Corolla 1.6 il6 j,
ve '89; Toyota Corolla*»,

'87; volvo 360 GLT *,
Volvo 340 DL 3-drs. 'B*.

'87; Volvo 340 DL 5-drs-
Volvo 240 DL met LPG',

! Opel Senator 3.0 i '88. UJ (
aard hebben wij 'n ruW,
keuze in ons eigen fftë"5Fel i

ra '
Ii Ad van Neef

Autobedrijf ,fOpel Kadett GL AU1i MAAT '85; Ford Escort ;

' 4-drs. 1e eig bwj. '87; ü
Rekord 2.0 I CD '83; K«"
4-drs.'7B.

Zandweg 160, Heert^'!naast Vroedvrouwensc' 11'!
Tel. 045-416023. ,\— nGoedkope 1
inruilauto's r! Audi 100 GLS 4-d.’l-Of»

Fiat 131 2 Itr ’ 2.900
Ford Combi LPG ’ 2.0" s

Taunus 1600 GL 4-4 (
’1.250,- ;

Taunus 1600 L 4-d
’1.900,-

-' Taunus 160 DL 2-d-
-j ’1.400,- /! Escort 1600 sport ’ 2-SJJ c

' Lada 1200 S 4-d. ’ 6.9^ <

' Mazda 626 4-d. ’ 3.9<J' Mazda 323 3-d. ’ 5.90"
1 Renault 9 GTL ’ 6.95^!; Renault 18 autom. ’ 2-°ïi

' Renault 18 combi ’ 5.5?0
I Renault 4 bestel ’ 2.9="
1Renault 14 TL 5-d. ’2.5"', Talbot Chrysler 130° )

’1.900,- ,\
Skoda 105 L 4-d. ’ 4.9"1Vauxhall Viva ’ 1.200.;;I VW Transporter CampBe

’ 4.000,- > *■
Kadett 13 S autom. 3-";

’5.900,-
Kadett 12 3-d. f 3.95%:

Kadett 13 N 3-d. ’4.9»";
Kadett 12 4-d. ’4.950, !
Smeets ope' |

De Griend 2, MaastrigÜ! 'i

In- en verkoop goede I J
bruikte AUTOBANDEN ', 'garantie. Passartweg ,
Heerlen. Tel. 045-2226/3 {i

Te koop gevraagt alle $ ';
ken AUTO'S. Tel. l
326242, ook 's avonds^
BMW 628 CSi type '86 Jj
wit ledereninter., aufj'
BMW 635 CSi zwart, u'!
iets aparts; BMW 525 ' ,
zwart; BMW 525 i 84 ajJJ
blauwmet.; Mercedes 19j ï
zilver, autom'. '85; MerC^J <300 E diamantzw., au<",
alle access. '87; Senatoy"
E autom., zilver'B4; VWH
turbo diesel '85, antr3?'
GTi uitv.; VW Golf Man'; |
ten '87 wit; VW Golf JéK
'84 en '86 v.a. ’ 7.7^ 'Golf GTi '82 zilver; Pj
'87 1300 CL rood; OK
Visa RX '88 wit; Escon.
brio '85 rood; VW P%diesel '86 goudkl. static""
Opel Rekord stationc^. .
'84 t/m '87 5-drs. luxe * f,
Audi 80 antraciet '87; ï
Ascona 3X '84 t/m '87; ,!
Kadett 4X '83 t/m '88;' \
nault R53X '82 t/m '85; yi !
Manta GTJ '85 wit, s>e'h
uitgeb.; Mazda 323 2\\en '86 zilver; BMW i
zwart '82; VW Karman
sport coupé zwart/^, i,

Mercedes 280 SE <^M
goudkl. '69, lerenbekl. i"F
st.; Ford Siërra '83 t/mj I
Fiat XJ9 cabrio wit, k<*j
Inkoop, inruil, ook mo^, '(boten en caravans. G2(°. .
v.a. 6 mnd. t/m 2 jr. Ga', .Lucar, Holzstr. 67, Ker^
Tel. 045-456963. v;
Te koop onder gar. en sj I;
cc, div. gebr. automobN 8;
VW Golf 1300i, 1989:^f
Golf 1300, Mahattan § I
VW Golf turbo diesel fl 'Audi 80 LS 1800 S, lk \
Samba Carbiolet 1983; |i
Marabella 1987; Ope^
dett GSi, div. extra's, 1/)f
Opel Corsa, 1984; OpeV
cona 16 S, 1984; Opel % '{
ta 2.0 GTE, 1982; ,i c
Manta 2.0 GSi, div. c*", H
1984; BMW 320 6 JPi1981; BMW 318 4 cyl. j,P<
cc, 1980; Ford Siërra ,/R
1985; Ford Fiësta 1.6 0. 8.
Ford Escort 1300 las6!)
drs., 1984;Ford Escort
Laser, 1986; VW Gol'A
1981; MG cabriolet 1/J)
Inr.fin. gar. Autol^, i.

FRANKEN V.0.F., G^weide 59, Heerlen- J
045-216475

Voor Piccolo'^ . s|'
zie verder paginu 1

Zaterdag 14 april 1990 10Limburgs Dagblad



Dagblad Zaterdag 14 april 1990 " 11
iie' Aul
13:^-..,

est Diversen

■ b5 o Ls Auto's: Merce-
'i ,b 3°o Turbo diesel, '90 al-
jK;ürhoplles; Mercedes 300
siv° diesel '88; Mercedes
jjlij 'E autom. '87; Merce--4t 90 E 2-3 autom. '87;
gl ?cedes 280 SL aut. '85;
gl roedes 300 D aut. '89;y^cedes 300 D aut. '88;
„roedes 2.5 TD '88; Mer-°es 190 E aut. '84; Mer--o"es"es 190 D '87; Mercedes
iïti rD '87; Mercedes oCO
\fteraul '84i Chevrolet Ca-
ve ta?,228 Crossfire '85; Ja-
„e C 3-6 aut. '87; BMW 635
I L88; BHW 728 I aut. '86;,
r i£7 320 PBaur '84; BWMII 2!y '86; BMW 520 I aut.

rdjfj porsche 944 '84; Golf
k 85; Ford Escort 1.3

X Z° 89; Opel Senator 3.0
tfjfaut.; Opel Kadett 13S
;I ■ Uodge Aries aut. '86;
4 j^lt 2.5 TD '87; Suzuki]i|i,. üL '87; Mini Jumbo '86;
S« C'b'Shi Galant 2.3TD '83;
liy? Kadert 1.6 I aut. '88.
jrf ji^tnestraat 35, Sittard.Ij <-°j490
«tahandel F-V- OPHUIZENX.aan: Ford Escort 16 CLsfeT 85 .Ford Escort 1100feus"bak' div- extra's '84;
1 iTrP'shi Galant Turbo D
\ i.'^l,r°en BK 14RE 5-bakt^ Nissan Micra FDX
Jbl ~Pel Ascona 16S 4-drs.
\ d' Mazda 626 GLX 20 die-
ïorrr, 1"'84; Mitsubishi Sa-!|Born° 2.L GL '81; Subaru*% GLS autom. '82; Mit-on 56 Sr|i Saporro '80; Mazda?■ ij" c°upé 2 Itr. '82; CitroenJQT 5-bak '83; Opel Ka-

(,,!,:' 3 S berl. 5-drs. '81;
C I°o 5S '82; DatsunrrV '80; Peugeot 305 GLiLa

as(- '79; Ford Escort 13I , aut- '78; Innocenti 90 Ly £$■ '80; 2x Citroen GSA
i iv

K 82 en '83; BMW 525
p. extra's 78; Fiat 127f ',^'aal 5-bak '82; Renault
l"9° TX 2.0 '80; Volvo 244<e

09i '78 f} 750-
-%hlzast- voor

3lHa n Inkoop, verkoop,
|( jj 'Ciering. Diverse inrui-

bpr, />kerstr- N- 52C,Ji^broek. 045-224425.
j( a,P van 10.00-19.00 u.

u.
e|ASCONAI9N79au-

'g.' Honda Acoord 4-drs.n^om.; Skoda 120L'Bs
n' garage P. de La Roy &

tfró^oofdstr. 114, Hoens-
) jjp-Igj- 045-212896.
*SOP al|e type auto's

ei A/ 500,- tot ’30.000,-.

in ri °.0P weg. vertr. buiten-
OV.0V ..FOrd ESCORT bwj '81;
Ca Corolla bwj. 79. vanDl^ügnstr. 20, Kerkrade.

(Cd scort 1.8 DCL 6 mnd.0,1 '3.000 km. ’21.500,-;
«h a 2.3 D '87 1e eig.
>Js»; 00 '-; Siërra 2.3 D '84-
-%.fi a- / 8750,-; Siërra 2.0%, Va- ’8.000,-; Es-
»lR T6GL '87 1e eig.0(| ?o-500,-; Escort 1.4 RS
lOn e e'- ’15.750,-; Es-

e.2, 1
n3 GL '82-'B6 v.a.

*\ <;>O,-; Opel Omega 2.3,-; combi '87 1e eig.
«6 -000.-; Omega 2.0 i '87
..8, '9- ’19.500,-; Kadett

86 1e eig. ’ 13.000,-
If" combi 1.6 '85 1e eig.

'" >pc9o'-; Rekord 2.3 D'B4"ilt^"' Commodore '80■ 3nnS'"; Kadett combi '80
6 ftu,°.-; VW Golf C Avan-

,'oif o, 1e ei9- ’16.900,-;
Jioif LL- D '84 ’10.750,-;

* kat 1f o'84 fU7SO---
-ll?.al 1.81 combi Avance
II £ eig. ’18.500,-; Pas-

' 10snnCOmbi '84 1e e'9-
;Ut '?DUO,-; Passat combi
'^atVe eig' f 6-75 0--'
8oa' Rimim '84 1e eig.- b£V; JettaD'Bs 1e eig.

*k f °°.-; Mercedes 190 D
{l6J 22.500,-; Audi 80 CC
■^nnn B'^ 45000 km
t i&", 100 CS '85
"3 '*°0,-; 100 CS '80-82--! Sl'a- f 2.750,-; 80 GTj§ 81 ’9750,-; MazdaI4QLX '87 1e eig.
"5 5^°.-; 626 '80
j Sh\£'< Toyota Corolla
'« P '86 ’8.750,-; Sko-
* 3.J20L '84 1e eig.

'Ce ."■-; Honda Accord 2.0

* 1e?? EX '85 1e eig.10,"0.-; Prelude EX '83
l&.-. Jazz '85'Tr°.-; Citroen CX 25

i W^bo '86 1e eig.
& v'bO.-; BK 14 RE '86-
-fIS a. ’9.750,-; visa 14
?.So 86 1e eig. v.a.iyS.--. 2CV6 '85
fru^BX 16 TRS combi
'S ’14.500,-; BK 16
0$ 7 ’8.250,-; Peugeot
90nnCcent '84-'B6 v.a.

'C°.-: 305 GR'B4 1e eig
,|6 i"'-: Renault 25 GTS

?L S. f eig. ’ 8.750,-; 9fyïwB3-84 v.a. ’3.750,-;
1> W316 4-drs. '868.5g0.-: 316 '82*0 "O;-! 323 i'81 ’ 8.250,-
O-'ftp '81 ’7.250,-; 525«0 Va. ’3.500,-; 728Shii7so>-: Lada 2104■C,86 1e eig. ’6.750,-;

'J55r345 GL D combi '83; S 'fa°°.-; 245 GL combi«/rS-250--: 240 Van DI Vsrf.9so,-; 240 GL'Bl v.aM'9. yo,-, 340 aut. '84 i e
1 >47lr> 50--; 360 GLS 821?5 °u.-; Fiat Uno 55 S '83--;Svv-a- ’5.750,-; Mits.%n

y sport '86 ’10.750,-;
f4>Sn Urbo D '82-'B4 v.a.
[3.Srj^-; Saab 900 i '81"?%,''" Chevrolet MalibuiHn, 1 ’ 3-750'-- Tal van

rPTIuPf inruilauto's v.Nr^TENSDIJK,
Ps9oa9 109' Brunssum-L^ (T —ü
Ï&&6 Kadett diesel,'
fiSP?' VPel Kadett 1200W i'qD 1986; Opel Corsa
IhSrj ; Ford Capri uitge-
'b^Aßn 1979' Tankstation
feS, ki„°L, VoskuilenwegK'j<l eeMerL_t6ariikSVRAAGD auto's en"d '«auto's, schade of de-
S^n bezwaar, ook

' rfel- 045-720200

to's

Volvo 740 turbo, 86, Ford
Scorpio 2.0iCL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Scorio 2.0
GL aut. LPG '88 ’ 29.500,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan s-
bak '89 ’25.500,-; Ford
Siërra 1.6 CL, '87/'BB va.
’18.500,-; Ford Siërra 2.0
GL, autom. '86, ’ 16.750,-;
Ford Sierra 2.0 Laser aut.
’16.250,-; Ford Sierra 2.0
CL specfiaal '88 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 Laser '86
LPG ’15.750,-; Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’14.500,-;
Ford Escort 1.6 Bravo '86
’11.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 1.6 '87 ’16.500,-; Nis-
san Bluebird 1.6 '86
’15.500,-; Ford Siërra 2.3
diesel, '83, ’9.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs, Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Land-
graaf. 045-311729.
Honda Civic aut. '80
’1.750,-; Ford Taunus
combi '81 ’2.500,-; Opel
Ascona '81 ’1.250,-; Ford
Taunus aut. 79 ’ 750,-; Alfa
Guiletta 1.8 '80 ’1.250,-;
Peugeot 305 SR combi '81
’1.750,-; Lada 2105 '83
’2.250,-; VW Golf GLS 77

’ 1.000,-; Datsun Sunny '81
’2.500,-; Renault 5 '81
’1.500,-; Opel Rekord 79
’1.000,-. Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '87 en '88:
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '86; Mazda 626 HB 2.0
LX LPG '878; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '83; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX '86
'87; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX LPG '88; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX '83; Maz-
da 626 HB 2.0LX Diesel '86.
* Mazda 323 HB 1.6 i GT
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
2x '86; Mazda 323 HB 1.3,
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.1 LX '87; Mazda 323 HB
1.3Sport '87 2X; Mazda 323
HB 1.5 GLX autom. '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '86; Madza323 HB 1.3
DX '83. * Mazda 323 Sedan
1.5 GLX'B6; Mazda 323 1.3

GLX '85, '86 en '87; Mazda
323 Sedan 1.3 LX 2x '86;
Mazda 323 Sedan 1.7 GLX
Diesel '88. Mazda 323 Esta-
te 1.7 GLX diesel '88. * Opel
Kadett HB 1.3 2x '87; Opel
Kadett '85, '86 en '87; Opel
Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * BMW
31581; Honda Civic 1.282;
Ford Siërra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 1.6 Laser '85; Ford Escort
1.3 CL 86; Lada Stationcar
2104 1.5 L '86; Peugeot 405
SRI 1.9 9-10-'B7; VW Golf
1.6 CL '85; VW Jetta '87.
Goedkope inruilers; Datsun
blue bird 1.8 autom. '81;
Opel Ascona 79; VW Polo
77. Inruil, garantie en finan-iciering. Palemigerboord 401:Heerlen. Tel. 045-722451.
SEAT Marbella '88; Suzuki
Swift GL automaat '87; Peu-
geot 205 XS '85; Opel Ka-
dett LS '85; VW Passat CL
'85; Suzuki Alto '85; Ford
Capri 2.0 S '82; Ford Escort
1.3 L '82; Audi 80 '84. Div.
goedkope inruilers. Autobe-
drijf Chris Geilen, erkend
Bovag-bedr. APK-keurings-
station. Inr. en financ. mogel
Dorpstraat 56-58, Broek-
Sittard. Tel. 04490-16295.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.
Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf, een greep uit onze
voorraad van 75 topocca-
sions: Porsche 944 '85 Spe-
ciaal ’ 40.000,-; Suzuki
Jeep '86 ’12.900,-; Ford
Siërra stationcar t.'B4
’11.900,-; 3x Escort 1300
5-drs. v.a. ’7.500,-; Ford
Capri '79 ’2.250,-; Siërra
2.0 Ghia LPG '83 ’ 11.500,-
Opel Kadett City '79
’2.950,-; Opel Rekord Tra-
veler LPG '86 ’ 13.900,-; 3x
Kadett Coupé 1600 SR v.a.

’ 1.500,-; Manta GTE spe-
ciaal ’6.500,-; Kadett '78
’1.500,-; Manta GT '86
’13.900,-; Ascona 4-drs.
'82 ’3.900,-; Kadett sta-
tioncar LPG '84 ’6.500,-;
Manta A zeer speciaal

’ 8.500,-; Opel Kadett zwart
'82 ’ 6.950,-; VW Golf 1300
4-drs. '85 ’12.500,-; VW
Polo C t.'B3 ’ 6.500,-; Jetta
Sport LPG ’4.900,-; Golf
Diesel '84 ’11.500,-; Jetta
Elan '86 ’ 12.900,-; Audi 80
GLS ’3.000,-; Renault 18
stationcar '81 ’ 3.900,-; Re-
nault 11 Diesel '85 ’ 7.450,-
Honda Prelude '83 ’ 7.000,-
Honda Quintet 5-drs.
’3.950,-; Suzuki Alto '84

’ 6.900,-; Sunny '82

’ 4.200,-; Cherry t.'B3

’ 3.950,-; Alfa Giullietta '81

’ 2.950,-; Visa Chrono Rally
uitv. '84 ’ 8.950,-; Fiat Uno
55 '83 ’6.250,-; Fiat 127
'80 ’ 1.500,-; Saporro '78

’ 1.750,-; Mazda 323 1.3LX
in nw.st. '86 ’12.500,-;
BMW 316 LPG '81 ’5.500,-
BMW 320 LPG '79 ’ 2.000,-
Mitsubishi Colt GL '83

’ 7.500,-; Mitsubishi Lancer
GL '81 ’2.950,-; Citroen
GSL X 1'85 ’3.250,-; Sim-
ca 1100 GLS aut. ’1.250,-.
Div. inruilers v.a. ’750,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Escort 16 L '83; Kadett 13 S
'82; Escort 11 '81 5-drs.;
Kadett 13 S op gas '82; alles
APK. Tel. 04499-3398.

Te koop Fiat SPORTVEL-
GEN en banden, maat 185-
-60-13, pr. ’500,-. Tel. 045,
721325.

I Paasshow a.s. maandag
van 12.00-17.00 uur bij
autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. Golf Cabriolet
bwj.79, zeer apart. VW Golf
Caddy t.'B7, in nw.st.

’ 9.900,-; Mazda 6262 cou-
pe 1.6 GL, t.'Bl, ’3.500,-;
2x Golf GTi, alles '83, in nw.
st. ’5.900,-; BMW 520;
aut,. schuifd. t.'B3 ’ 8.500,-;
Ford Escort 1300 GL t. '83
’6.900,-; Ford Fiësta 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 Fiësta 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,-; Opel Rekord 2 L
S, t.'B2, ’ 2.900,-; Renault 4
stationcar, geel kent. t.'B3,
’2.900,-; Datsun Bluebird
1.8 GL stationcar t. '83
’6.500,-; BMW 320 6 cyl.,
aut., t.'Bo, ’3.900,-; Ford
Escort station t.'Bs LPG
’6.900,-; Opel Kadett 1600
S Coupe bwj.79 ’3.900,-;
Lada 2105 t.'B4 ’2.300,-;
Renault STL t.'B3 ’4.900,-;
Golf Sprintert.'Bl, ’3.100,-;
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 Kadert bwj.'Bl,
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT, '81, ’2.900,-;
Opel Rekord 2 L, t.'B2,
’3.500,-; Datsun Violet, 5--
bak, t.'B2, ’2.700,-; Opel
Kadett station t.'Bl,

’ 4.900,-; Simca bestel, '82,
’2.900,-; Opel Ascona t.
'80, ’2.700,-. Div. goedko-
pe inruilers, alle auto's met
nieuwe APK. Geopend van
ma t/m vrij van 9.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr.fin.
gar.mog.
Te k. FIAT 127 Sport, 78,
APK nov.'9o, kl. oranje, pr
’1.100,-; Mini 1000, bwj
73, pr. ’ 750,-. 045-714842
Ford Escort '84; Fiat panda
'85; Suzuki Alto '88; Suzuki
Alto '86; Suzuki Alto '82;
Suzuki Swift '87; Toyota Co-
rolla '84; Nissan Micra '86-
Volvo 360 '85; Audi 100 D
'84; Opel Kadett autom. '86-
VW Passat D '81; VW Golf D
'87; VW Golf 1300 '87; To-
yota Starlet '82; Mercedes
bestel 207 D '86; BMW 320i
'85; BMW 320 i'86; BMW
320 '82; BMW 316 '85. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944. Uw adres
voor APK keuringen, alle
auto-rep.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg! 2 jaar ga-

rantie mogelijk op auto's bo-
ven ’ 5.000,-. Auto van de
week!! Honda Civic 1.4 GL
16 klepper grijs/met. '88; O-
pel Kadett 1.6 S LS 4-drs.
met gas spec. aanb. bl.met.
'87; Ford Escort 1.4 Bravo,
gr. metal. '87; Ford Siërra
2.0 Laser wit zeer mooi '84;
Ford Siërra 1.8 Laser met
gas grijsmet. '86; Ford Es-
cort 1.3 laser wit spec. aan-
bieding '86; Mazda 323 HB
3DX 1100 beige '82; Volvo
345 GLS, blauwmet. '82;
VW Golf CL 1.3 rood '85; O-
pel Ascona 16S, groen '82;
Lada 1200 Ivoor speciale
aanb. '87; Lada 1200 S rood
met gas '84; Volvo 360 In-
jection sedan met gas grijs-
met. '87; Volvo 360 Gl 2.0
rood excl. auto met veel ex-
tra's '86; Audi 200 Turbo
Quattro alle extra's, duurste
uitv. '85; Citroen Visa Lea-
der S6als nieuw '86; BMW
316 beige '81; Opel Kadett
HB 1.3 S GT rood km.st.
57.214, 11-'B5; Opel Kadett
1.2 SC 4-drs. grijsmet.'B7;
Peugeot 205 XE spec. uitv.
wit '86; Ford Escort 1.3 aut.
goudmet. 79; Mazda 626
bruinmet. '81; Mitsubishi
Colt GL grijsmet. '81; Ford
Fiësta 1100 L rood 78; Seat
Ronda 1.2 GL, blauw, '84;
Seat Ronda 1.6 GLX grijs-
met. '83 Volvo 343 blauw
'82; Volvo 66 L groen '81;
Volvo 66 L rood 79; Skoda
Rapid Coupé zeer mooi km.
st. 32.150 beige '83. Diverse
spec. aanbiedingen en
goedkope inruilers. Bovag-
garantie of de mogelijkheid
tot 2 jaar volledige garantie!!
Financiering tot 100%. Wij
zijn ook Uw adres voor al-
geheel auto-onderhoud.
APK speciale aanbieding nu

’ 50,- zonder afspraak klaar
terwijl U wacht. Auto en APK
Centrum KEULARTZ BV,
Locht 42-83, Kerkrade. Tel.
045-419905.
RENAULT Fuego TL, '81,
’3.250,-; Toyota Corolla
station '80, ’2.500,-; Re-
nault 18 diesel, '83,
’4.250,-; Mazda 323 GT,
'82, ’ 3.750,-; Mitsubishi
Colt 79, ’ 1.750,-; Opel
manta 79, ’1.750,-; Ford
Fiësta 78, ’750,-; Civic,
'81, ’2.500,-. Ihr.mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.

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
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens
Rijksweg Nrd. 19, Echt, tel. 04754-82453.

Mercedes 207D bestel 1985/1987
Mercedes 307D bestel 2x1986
Toyota Dyana Pick-Up D-DC 1989
Toyota Dyana Pick-Up D 1987
Toyota Hi-Ace bestel D 2x'B7/'B6
Toyota Hi-AceD-DC 1986
Renault T35 D met meubelbak 1986
Nissan cabstar D met meubelbak 1987
Nissan Vanetta D 1988
VWLT3SD-DC 1986
VWLT 28 D bestel 1983
Mercedes 307D resteel-wagen (glasvervoer) 1982
VW personenbus LPG 1986
VWPiek up D 1983
Opel comboD 1988
Renaultsexpresse I.4LPG 1987
Ford Transit bestel D 1988
Mitsubishi L3OO D 1986/1988
Suzuki bestel 1987
VW caddy Piek up met huifB 1987
Mazda E2200D n.motor 1987
Fiat MarengoVAN D 1986
Fiat Ducato bestel B 46.000 km 1984
VW bestel D Turbo n0v.1985

Inruil, fin., garantie en APK.
Onderhoud eigen werkplaats.

Tevens te koop gevraagd alle soorten bedrijfswagens voor
rijbewijs BE vanaf '84.

Geopend ma. t/m vr. 8.00 -19.00 uur, zat. 9.00 -16.00 uur.
Gesloten Mercedes bestelwagens

Mercedes 207 D wit, verh. en verl 1984
Mercedes 207 D wit, standaard 1985
Mercedes 407 D wit, nieuwe motor 1983

Jurgen auto-centrum Kerkrade
Langheckweg 36, tel. 045-452570.

Bedrijfsauto's! Nieuw en ge-
bruikt, ook op lease-basis.
P.M. INTERAUTO, Import-
Export, Napoleonsweg 105,
Haelen (L). Tel. 04759-
-1028, Fax 04759-2762.
VW GOLF Caddy Diesel '86;
VW Pick-up, dubb. cabine
'78; Ford D-0910 marktver-
koopwagen, '78. Kissel 42,
Heerlen.

VOLKSWAGEN LT 35 D, 5
mtr., chassis laadbak open,
ook gesch. v. Camper, bwj.
16-04-'BO, grijs kent., te be-
vr. na 17 uur 045-241244.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt uuw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaakwonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

ASCONA-B onderdelen,
motorblok 2.0 E, 5-bak, 4
sportvelgen met ATS en
banden, donker glas, 2 zw.
kuipstoelen enz.; 2 koloms
hefbrug 1500 kg. Tel. 045-
-223168.
Tek. BBS VELGEN, 14 inch
zonder band, v. Golf en
BMW, vr.pr. ’400,-. Na 13
u. 04492-1045.
Te koop ATS STERVEL-
GEN met nieuwe banden
205-60-13 passend op
BMW, Golf en Opel, pr

f f 800,-. Tel. 04490-52869.

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 koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te koop SPORTVELGEN
met goede banden voor
Ford Granöda, pr. ’550,-.
Ravensboscjistr. 51, Huls-berg-Arens^nhout.

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te k. 5-Alu BMW VELGEN,
5-serie, 6j.xl4H. met ban-
den 195/70/14 HR. 045-
-452157 na 18.00 uur.

Te koop BBS-sportvelgen
voor BMW 3-serie, ’450,-.
Tel. 045-461266.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.
Gevr. LM-VELGEN voor
VW 1303 (b.v. ATS) en
BMW 02. Tel. 04454-4313.

Aanhangwagens

AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.

Te k. PAARDENTRAILER
250 1.x120 br.x2lo h. Goed-
gekeurd tot juli 1994. Tel.
045-319012.

Te koop gesloten alu AAN-
HANGWAGEN met grote
deur. Ixbxh 2.00x1.10x1.20,

’ 750,-. Aanhangwagen Ixb
1.50x90 met torsie-as
’450,-. Tel. 045-312189.
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel, 1.25x0.80x0.40.
Tel. 045-411512.

Motoren en scooters

fjÈ I^<AIOT«l s/I»AKTS>

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

eveneens niet te evenaren grandioze
superprijzen

Tevens een superaktie in

AGV, Kevlar en Fiberglas helmen
en alvast een weet!!

Zat. 28 april is er weer onze jaarlijkse grote
motoronderdelenmarkt

met natuurlijk 10% korting op alle onderdelen.
Met als nieuwe stunt een zeer mooie

TOURRIT DOOR LIMBURG
Start van 10.00-13.00 uur bij Moto-parts,

Bij terugkomst speelt voor u LIVE "BIZAR BLUES"
Breinder 98, 6365 CX Schinnen, 044933-4266.

Krad Kluft
Kleding v. motorrijders

In- en Verkoop
Voordelige nieuwe

merkartikelen.
Adalbertsteinweg 97

Aachen 09-49-241 -511507
Te k. gevr. MOTORFIETS
zwaarder dan 500 cc tot
plm. ’ 3.500,-. .Schrift, reac-
ties aan Dassenkuillaan 60,
6162 JG Geleen.
Te k. HONDA VT 500 Ascot,
bwj. '84, in perf. st., weinig
km, cardan, vr.pr. ’ 6.500,-.
Tel. 045-270227.
Chopper, z.g.a.nw. Yamaha
VIRAGO 1000 vr.pr.
’10.750,-, bwj. '86. Tel.
045-459553.

Te k. HONDA CR 250, bwj.
'87; Honda CR 125, bwj.'B6,
i.z.g.st.; Suzuki TR 500 bwj.
'84 of te ruil tegen KR of KT,
bwj.'B7/'BB. Tel. 045-326786
Zeer mooie CROSSMOTOR
te koop 125 CC Suzuki, pr.
’825,-. Inl. 04406-16973.
Te koop HONDA 750 CC ty-
pe 80l dor, vr.pr. ’ 3.250,-.
H.v.Veldekestr. 7, Heerlen.
Mooie SUZUKI GT 380 '73,
t.e.a.b. Tel. 045-322650.
Te k. YAMAHA XJ 750, bwj.
'82. Vr.pr. ’ 4.000,-. Schub-
boomerf 4, Heerlen. 045-
-223546 na 12.00 uur.
SUZUKI 500 DR off the
Road, bwj. bijna '84,

’ 2.250,-. Tel. 04406-13137

Te k. SUZUKI GSX 1100 E
'83 en helm, 2-delig zwart
motorpak, laarzen, regenp.,
alles voor vr.pr. ’ 6.500,-.
Tel. 045-351927.

Te k. BMW 600 R7, prijs

’ 4.000,-. Tel. 045-726484
Te k. gerev. 1600 GTI MO-
TOR en papieren. Tel.
04450-3014.

(Brom)f ietsen

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

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

Huub Arets
Ridder Hoenstraat 118,

Hoensbroek. 045-211893.
Te k. HONDA MT-5, bwj. '87
z.g.a.nw. Bouwbergstr. 13,
Brunssum. Tel. 045-256510
Te koop ZÜNDAPP GTS,
nov. '84, 12.800 km, i.z.g.st.
Pr. ’ 1.250,-. 045-415516.
Te koop gevr. loop, sloop
VESPA, Maxi Puch en Zün-
dapp. Tel. 045-750393.
Opa-OMAFIETS, dames-
herenfiets, va. ’ 65,-; da-
mesbrommer. 045-257371.
Te k. PUCH Maxi met verz.,
/450,-.Tel. 045-454729 na
16.00 uur.
ZÜNDAPP KS 50, in
nieuwst. J. v. Stolbergstr.
24, Kakert-Schaesberg.
Wegens omstandigh. te k.
brommer YAMAHA FS 1, 10
mnd oud, pr.n.o.t.k. 045-
-443302 na 17.00 uur.
YAMAHA DT.SO pr. ’ 950,-;
damesbrommer Peugeot

’ 50,-. Tel. 045-258439.
Te koop PUCH Maxi, i.z.g.
st., pr. ’525,-. Tel. 045-
-418240.
Te k. HONDA MT 5, laatste
model, z.g.a.nw. met pap.
rood/blauw, ’1.900,-. Tel.
04451-1286.
Vespa CIAO met sterw. '89,
bijz. mooi, met verz. tot 1-5-
-'9l, ’575,-. 045-751880.
Te k. PUCH Maxi bwj.'B7,
met sterwielen, ’ 750,-. Tel.
045-753873.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Vespa CIAO met sterw
helm en verz. Zeer mooi, vr.
pr. ’ 800,-. 04490-35392
Te k. RACE-FIETS Raleigh
van 8 t/m 14 jr. Tel. 045-
-423831.
Grote sortering ATB Moun-
tainbikes en City-bikes fiet-
sen v.a. ’450,-, v.a. 6, 12,
15, 18 en 21 versn. nergens
goedkoper. Simons Olthof,
Tweewielerspeciaalzaak
TYPHOON, Marisstr. 14,
Geleen Zuid 40 jaar vak-
handelservice
Te k. zeer mooie HONDA
MT 50, bwj.'B6, pr. ’ 975,-.
Keizerstr. 51, Brunssum.
Te k. mooie Puch MAXI met
sterw., pr. ’675,-. Akerstr.
Nrd. 330, Hoensbroek.
Te k. HONDA MT 5, bwj. '85
Parijs-Dakkar uitv., sterw.,
schijfrem, rood/wit en verze-
kering, i.z.g.st. Tel. 04493-
-3977, na 13.00 uur.
Te k. YAMAHA DT, bwj.'B6,
pr.n.o.t.k., tel. 045-310955.
Te k. HONDA MT 5, kl.
zwart-rood, pr. n.o.t.k. Tel.
045-256731.
Te koop Puch MAXI ’ 400,-
-evt. te ruil. Tel. 045-321209.
Te k. PUCH Maxi met 60 CC
i.z.g.st., vr.pr. ’450,-. Tel.
045-722139.
Te koop RACEFIETS Ra-
leigh, pr. ’425,-. Tel. 045-
-441479.
Te koop HONDA MT 5 bwj.
'87, helm en verz., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-460887.
Te k. RACE-FIETS, Bata-
vus, z.g.a.n., van ’1.200,-
-voor ’ 400,-. 045-457580.
Te k. Puch MAXI, vr.pr.
’475,-. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Nieuweinde
Te k. HONDA MTS, kl. rood-
blauw, pr.n.o.t.k., tel.
04492-2641. __

Vakantie en Rekreatie

Drenthe
Luxe 5 pers. VAKANTIE-
BUNGALOW bij Ponypark
Slagharen, dierentuin Em-
men, verkeerspark Assen
nog vrij mei en juni v.a.
’3OO,- per week, telef. tij-
dens kant.uren 045-791550.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Noord Holland
Te huur van part. nabij
SCHAGEN vrijst. landhuis,
20 km van strand, landel.
omg. Nog vrij van 28-7 tot
11-8. Alle comfort, huurpr.
’6OO,- per wk. 02262-1681

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

Zuid Holland

" Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhouse, grote
familiekamer. Inl. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51, 2587 CT Scheveningen.

' 070-3545866.

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

Zeeland
SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, A
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109. _^
Te h. 8-pers. ZOMERHUIS-
JE bij Zoutelande. ’ 200,-
-p.wk. tot 30-06 en na 01-09.
Tel. 01186-2521.

" '-r

I Zeilen/Boten Surfen
Te koop

: motorjachtje
staal 7.30 x 2.60 met 8 PK

i dieselmotor, in zeer goede
staat, prijs ’ 18.500,-.

Tel. 04746-1610.
Te koop CATAMARAN
Prindle 16, ’3.000,-. Evt.
met trailer. 04920-29465.

' Te k. KAJUIT-SPEEDBOOT
merk Crescent, afm. 4.70 X
1.86 mtr., 40PK Yamaha, b.

t b. motor, elec. start, en kan-
teltrailer, i.z.g.st., t.e.a.b. Tel
045-443849.

l Te k. aangeboden KAJUIT-
MOTORBOOT merk Kaag-. lander afm. 11x3,6x0,6 mtr.. 83 PK diesel, 451.p1., ijskast,
toilet, radio, boegsproei,
prijs ’35.000,-. Tel. 04490-

-1 11541.
Te k. ZEILBOOT , 4.20 m. x
1.65 m., hout, m. alle toe-
beh. en trailer, i.z.g.st.- ’ 1950,- Tel. 045-257547.
Wat VERKOPEN? Adver-: teer via: 045-719966.

Te k. KANO 2 pers. polyes-
ter, Canadees Tel. 04752-
-3928.
Te k. MOTORCRUISER
6.50 X 2.00 mtr, b.b.motor,
35 PK Chrysler, elec. start,
motor 100%, chem. toilet,
kookgel., div. ace, evt. mét
trailer, pr.n.o.t.k. 04950-
-36199. I

Wij wensen onze klanten
prettige paasdagen' en eeh
goed seizoen voor de wa-
tersport. Paaszaterdag en
de dagen na Pasen presen-
teren wij U alle Renken-
binnenborder uit Amerika
van 5 tot 7,5 m. sportboten,
buitenmotoren en accessoi-
res zoals vele occassions.
Uw watersport-partner:
Sport-Boot-Center
WOHLER , Borsigstr. 5.
5132 Übach-Palenberg. Tel
09-49.2451.43663.
Fax: 46762. "»
T.k. MOTORSCHIP 165pk
m. grote woning en werkpt
geschikt v. studenterf.

’ 25.000,-. 04746-4046.
; ! ',ni

Caravans/Tenten. '. ■?
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.

1 Si JPB
i■ * !

Inpakken, Wegwezen
Niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. BEL 045-724141. -

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
" * "

ZATERDAG 14 APRIL EN TWEEDE PAASDAG

SPECIALE TOYOTA SPORTWAGEN-SHOW
\s\ \\ \ „ Ah n

1^ wJb2a^-_^-^-' 'Tuk
J j-j gfc jiiiigM g|3

«■ftc tVI a—«-m --, /* fiffil UttÉÉfta
"- wk m\ *>■ BV Mm
-"E W^--^Ê m^mmm^lll^^^^^mmilmmm m\ Jk. "/■ w—«»^^^^"

\*(\T3* rftCN*' \ * Honda Prelude EX Coupé 1987 ’25.800,- » Opel Kadett HB zender uitvoering 1988» -»OVt* *A^ \ ’20.800,- *VW Jetta Sport 1987 ’19.900,- * Mitsubishi Starion Turbo 1985 ’lB.BOO,- *SrV ~ C\o+^Z^"^ Mercedes 230 E 1987 ’ 49.000,- * Toyota Celica 1.6 GTI 160 1988 ’ 36.800,- * Toyota Ccli-
ca lo LB B+M "itv- zwartmet. 1988 ’34.800,- * Toyota Camry GL Turbo diesel 1987Qr^Z^-^^^ ’27.900,- * Toyota Camry GLI 16V speciale uitvoering 1987 ’31.800,- * Toyota Tercel 4 WD
wagon 1988’ 25.800,-

Want ze staan er allemaal! De wel héél bijzondere, m—^ O ■ V^"^-*splinternieuwe Toyota MR2, een unieke tweezitter iQ^É:/-- -*■■ ' ï 3==^-— "^ Ütf è 4^^, ..
met midden-motor-constructie.En daardoor een werkelijk ' ~ï-3srformidabele wegligging. De buitengewoon fraaie totaal v"l^£^fifNS lït I l^fisïirt TTTiTiTrTTfri*^^^^^nieuwe Celica met als top-model de 2.0 GT-i 16Twin Cam Ufe^^^^fflln' lllllllllllllllfllf rfTnïïfïï iß^|ilM||ffira^ .Turbo 4WD + A.B.S. En de super-snelle Supra 3.0 i Twin 5 j|ï|i| * nY\fuV\ 1~11 \ \"] ' — \? jf | PJbSEj^J)

Speciale aandacht vragen wij voor de nieuwe 4-Runner, S^2^^^t^^^^^^^^inbl^^'^^^!^ *^nï^iMé3£sWÈt
het sensationele "lifestyle"-concept voor de jaren '90. ~~~~--~-__^ *^^H«^->~ - M

Een show boordevol sportieve auto-techniek zoals .. i-C/rNiu^niri DCPvDiir: i\Tr^^^ri mr n \/standaard multikleppen-motor en computergestuurd AUTOMOBIELBEDRIJF MENGELERS B.V.
multipoint injectiesysteem op alle modellen. Provincialeweg Zuid 91, OIRSBEEK. Tel. 04492 -1814.

Natuurlijk ontbreken ook de Corolla Hatchback GT-i .— ■en Liftback GT-i niet. Superieure 16-klepperscompleet met mm^MW m*W WW*BSI Mengelers,
front- en dakspoilers, side-skirts en alles wat deze raspaarden y mf M^m 00^ e specialist voor B+M
tot échte sportwagens maakt.Al met al een sportiefevenement P n n,\J^^ \t\lmf\ Sportuitmonsteringen.
... uw bezoek méér dan waard. x2p. TQYOTA °p deze show kunt üZe bewonderen: de exclusieve B+M

KS^J lUTvIM uitbouwmogelijkheden voor de Toyota Corolla, Celica,
v> V':'Wi_' '■ ,;^t-,/t ; Camry en Supra. Sportieve Toyota's in optimaforma!CelicaLiftback 2.0 GT-i 16 Twin

i^m 11 m ■ imm

Vi^aag uw dealer/agent. Wijzigingen in uitvoering voorbehouden. «°»~«*«>"B^^^^^^^^^^^^^^m om^n^^^^^^H^H^^^^^^^^^^H^M

i ï ———.—; .—- : l 2i_ü
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Caravans/Tenten

2e Paasdag bootshow
Geopend van 10.00-18.00 u. Bayliner, Four-Winns, Zodiac

Alles voor Uw boot.. Jachtwerf Snijders
Korvetweg 14, Maastricht. Tel. 043-633034. :

. Frankia caravans en motorhomes j
Duitse topkwaliteit met 30 jaar ervaring, nu beslissen en ,

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

L 300, excl. aflev. kosten ’ 54.950,- (aflev. kosten ’ 950,-). 'Fritz Berger Import !
Rijksweg 21, Kessel. Tel. 04762 - 1465.

Industrieweg Ba, Nieuwegein. Tel. 03402 - 61314. I
Alpen - Kreuzer 1990 ;

Vouwwagens in 5 modellen en 3 kleurencombinaties. ,
Nog enkele modellen met voorjaarskorting.

Vanaf ’ 4.450,-
Duurder hoeft niet voordeliger kan niet!

Caravans 1990
Bürstner, Hobby, Knaus

Nog enkele overjarige modellen met extra korting.
Voortenten: Brand, Isabella, Walker, Gerjak.

2e Paasdag geopend
Caravan - Import Feijts

Hoofdstraat 84, Amstenrade. Tel. 04492-1860.

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper.

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen. 045-722566. Luxe
comfortabele 2-pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mogel.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
yerhuurder, off. dealer Spri-
\e en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
DOORLOPEND-SHOW bij
Camping Cars Ridderbeks.- Caravans: Gruau, Eriba,
Predom. Vouwwagens:
Scout, Trigano. Lid Bovag.
Kom eens kijken in Konings-
bosch, Prinsenbaan 180.
Tel. 04743-2213.
Sijstermans KAMPEERAU-
TOVERHUUR. Te huur 4-
en 6-pers. kampeerauto's
va. ’ 725,- p.wk. all-in. Ook
verkoop van VW kampeer-
auto's in iedere prijsklasse.
045-212146/04492-3311.
Voor gedegen kwaliteit en
service, ECHTER CARA-
VAN CENTRALE. Dealer
van Lord Munsterland en
Sterckeman caravans, Con-
way vouwwagens. Uw adres

' voor onderhoud-reparatie-
verhuur-acc, Rijksweg Zuid

"4, Echt, 04754-86097. Een
bezoek loont altijd.
TOURCARAVANS te koop
gevraagd vanaf bwj. 1980.
Tel. 04492-5296.

jTe k. gevr. alle merken
iTOURCARAVANS. Tel.
! 045-720200.
; Stacaravans nieuwe en ge-
bruikte. RALON Caravans,
Brommelen 58A Geulle, Tel.
043-645079.
Complete STACARAVAN
.plus blokhut, in nw.st., op
cyaste Camping. Tel. 045--j|27904.
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. CAMPER Iveco eig.

' bouw in '84, 6,5 m lang, 4
„slaappl., geh. compl. Vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-313747
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
én kwaliteit naar Dr. Nolens-
laan 141, Ind.park Nrd., Sit-. tard. Tel. 04490-13634.
Te koop ADRIA Comfort 350
D 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. Overdekt
gestald. Pr. ’ 7.000,- Bez.
na tel.afspraak. Tel. 045-
-2ig673.

Te k. mooie en prachtig gel.
STACARAVAN 9 mrt. lang;
hal, 2 slpks., toilet, aanrecht
met koelk. en kookpl. 2 mrt.

| lang, eetbar, grote leefruim-
te, hardh. kozijnen "en tuin-
deuren. Te bevr. na 18.00

" uur tel. 045-252956.
Te k. Toyota BUS wit, inger.
als camper, op gas, bwj. '77,
i.z.g.st., met 60 dagen kaart,
pr. ’ 2.750,-; universeel tent
voor bus nieuw, pr. ’ 500,-.
Tel. 045-313694, b.g.g.
045-325815.

! Te k. VW BUS bwj. '76, met
60 dagen kaart, nw. gespo-
ten, i.z.g.st., pr. ’3.000,-.
Tel. 045-325815.
5-pers. TOERCARAVAN
"Roller spec, met koelk.! verw. en voortent, pr.■ ’ 2.500,-. 045-722873
VOUWWAGEN Scout Pivo
de luxe, compl. met voort.,
luifel, bermkeuken en koel-
kast, veel extra's, pr.

" f3.200,-. Tel. 045-219128.

VW CAMPER 4-pers. met
opbouw, bwj. '78, goed on-
derh., ’ 4.250,- 045-417702
Let op caravanshop paas-
aktie Spitfire caravanspie-
gels in 3 modellen, lichtge-
wicht klapstoelen enz. Bar-
tels Caravaning, Hommer-
terweg 256, Amstenrade-
Hoensbroek. Tel. 04492
1870. 2e PAASDAG open i
v.a. 10.30 uur. I
Te k. Scout KLAP-CARA- -VAN 8-pers., bwj. '82, i.z.g.
st. Tel. 045-324484.
Ifa CARAVAN, 3-4 pers., te
koop, in nw.st., pr. ’4.950,-
Tel. 04404-1844
Te k. div. CARAVANS v.a.
’900,-. 2e Paasdag open.
Mauritspark 4, Geleen. Tel.
04490-54302.
Te koop HOBBY caravan,
eiken uitv. met k.k., kachel,
voort. compl. ’ 9.750,-.
Wieenweg 19, Brunssum.
VOUWWAGEN, vr.pr.
’500,-. Tel. 045-721442.
Te koop caravan merk
HOBBY Prestige met luifel,
1 jr. oud, vr.pr. ’ 16.900,-.
045-742149 na 19.00 uur.
Te koop TABBERT Comtes-
se De Luxe 5 mtr. bwj. '79,
met luifel, vr.pr. ’5.250,-.
Tel. 045-714264, Mergels-
weg 195, Heerlen-Welten.
Te h. 4-6-pers. CAMPERS
va. ’9OO,- p. wk. Erkens,
Koolweg 11, Elsloo. Tel.
04490-71925.
Te k. v. Iste eig. iets oudere
caravan m. ADRIA. Tel.
045-720759.
ALPENKREUTZER GT Ex-
port bwj. '87 vouwwagen 3X
gebr., z.g.a.nw. mcl. kantel-
beugels, bagageframe, zon-
neluifel, pr. ’5.250,-. Tel.
045-751287.
CHATEAU 4-pers. 350
Comfort, koelkast en voor-
tent. Tel. 045-410518.
ADRIA 3 è 4 pers. ver-
nieuwd onderstel, koelk.,
voort., in prima st., pr.
’1.200,-. Tel. 045-419136.
Te k. zeer mooie 4-pers. ca-
ravan merk ROLLER, met
toiletruimte, koelkast, kachel
en voortent, pr. ’ 8.500,-.
04406-40906.
Te k. ALPENKREUZER su-
per met div. toebeh. vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 043-641652.
De OLDTIMER caravanclub
houdt 15 april open huis op
camping de Wolfsberg in
Noorbeek.
Te k. 4-pers. CARAVAN m.
ijskast, kachel en luifel. Vr.
pr. ’ 1.000,-. 04490-12488.
Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties.
RALON Caravans. Brom-
melen 58 A Geulle. Tel.
043-645079
Fabr. CAMPER Chevrolet
Rockwood, bwj. '80, 5-pers.,
i.g.st., ’28.500,-. Tel.
04490-27578. .
BÜRSTNER City, m. '86,
rondzit, eindkeuken, 4 mtr.,
mcl. voortent en veel extra's.
Tel. 043-219354.
Te k. oude WEGENBOUW-
WOONWAGEN, md.: 2 slpk.
keuk., voork., toil. Moet wat
opgeknapt worden, vr.pr.
’2.000,-. Moet weg, tel.
04450-2651
Schitterende DE-REU cara-
van bwj. '84 tandemas 5.50
m. z. luxe uitv. 2 ijsk. mag-
netron, geiser, elektr. an-
tenne stereo etc. iets aparts.
Gasterberg 16, Landgraaf.
Te k. Caravan WOLF, 4-
pers., 4.20 m, type '80, ijs-
kast, kachel, voortent. Pr.

’ 5.800,-. Caumerweg 5,
Heerlerbaan Heerlen.
2e PAASDAG grote caravan
en vouwwagen show. Lord
Munsterland en Sterckeman
caravans. Conway vouwwa-
gens. Uiteraard hebben wij
speciale aanbiedingen.
Diverse inruilcaravans. Ac-
cessoires met extra korting.
Echter Caravan Centrale,
Rijksweg Zuid 4 Echt. Tel.: 04754-86097.
Te koop HOBBY Prestige T.
495, 6-pers., '88, zeer
compl. en ace. oa. tv-ant. en
SFK, vr.pr. ’17.800,-. 045-
-726668 of 04490-54390.
T.E.C. SPRINTER 395 '81
rondzit, toil., r. verw. k.k.
voort. rijklaar z.g.a.n.

’ 4.750,-. Tel. 045-316247.
8 pers. ADRIA De Luxe div.
extra's, nw. voort., vr.pr.

I’ 8.300,-. 045-424396.
Te k. 3 è 4 pers. TOURCA-
RAVAN met voort, en koelk.
Merk Astral, i.z.g.st., pr.
f 3.500,'. Tel. 046-440183.

Te koop zeer mooie ruime
4-pers. TENT type vouwwa-
gen. Inl. 04747-2849.
Te k. CAMPER Hanomag
F55, Kip-opbouw, gr. tanks,
alles compl.Tel.o4s-353569
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

België
Te huur luxe STACARAVAN
op camping de Kikmolen
Opgrimbie (België). Tel.
045-210575.
Te k. en te h. op Camping
Haciënda te REMERSDAAL
(Belgisch Limburg), 4 en 6
pers. nieuwe stacaravans
en Chalets, tevens huur
jaarplaatsen voor stacara-
vans en toeristische plaat-
sen, nieuwe eigenaar (Lim-
burger). 14, 15 en 16 april
grote paasshow van cara-
vans en chalets. Inl. 04740-
-1633.
Te k. in Gellik Lanaken (B)
een CHALET, voorzien van
alle gemakken, mcl. gehele
inrichting. Vr.pr. ’35.000,-.
Inl. tel. 045-414416
Te k. zeer ruim WEEKEND-
HUISJE met voll. inboedel
en alle comf. op kindervrien-
del. camping in bosrijke om-
gev. (Belg. Limb.). Zeer lage
plaatskosten. 04490-23619
of 10246.

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

Griekenl./Cyprus
Te huur landelijk gelegen
BUNGALOW met grote ve-
randa voor 5 pers. eiland
Syros (Cycladen) Griekenl.
Vlakbij strand en hoofdst.
Ermopcoulis. Huur ’ 750,-
-p.wk., mcl. auto. Inl. 04490-
-41949, na 12 uur.

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

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

Oostenrijk
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Gez. fam.pens. Log./ontb.
W/k. stromend water. Fam.
Egger, Fugenberg, TIROL,
Tel. 09-43-52882716.
Vacantiehuizen: Casa's,
villa's van part. a.d. kust o.a.
Ericeira DOP-progr. 1990.
Info: 045-230474 of 01883-
-10789. Lente-aanbiedingen.

Diversen
Te k. aangeboden KAJUIT-
MOTORBOOT merk Kaag-
lander afm. 11x3,6x0,6 mtr.
83 PK diesel, 4 51.p1., ijskast,
toilet, radio, boegsproei,
prijs ’ 35.000,-. Tel. 04490-
-11541.
Vrouw 60 jr. zoekt REIS-
GENOTE voor vacanties.
Tel. 04490-25830.

(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, teefjes, zeer goed
gesch. voor africhting, vr.pr.
’300,-. Abdissenlaan 19,
Landgraaf. Tel. 045-320332
Te k. sprekende groene
PAPEGAAI, ’ 750,-, mr.
voor kweek mogelijk. Tel.
045-719254.
Mooie grijze KEESPUPS
met stamboom, tel. 045-
-316052.
Te k. MECHELSE Herder 6
mnd oud goedwaaks, lief
voor kind, pr. ’ 125,-. Tel.
04492-3421.
YORKS-TERRIERS, Boe-
mer hondjes en Foks-ter-
riërs. 04459-1237
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt en ontwormd
m. stamb. Tel. 04750-16590
AIREDALE terriër pups met
stamb., ingeënt en ontw.
’650,-. Tel. 04128-1050.
Weg. omst.heden tegen kl.
vergoeding af te halen zeer
lieve COLLIE, teef, 16 mnd.
Tel. 04754-85241.
Te koop AUTOHONDEN-
REN 80x80x100 geschikt
voor 2 honden, pr. ’250,-.
Raadhuisstr. 25, Oirsbeek.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.
Elke zaterdag en zondag
verkoop van VIJVERVIS-
SEN en waterplanten uit ei-
gen vijvers. Met pasen inte-
ressante aanbiedingen!
Oostervoetpad 1, Schin op
Geul (einde Graafstraat).
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES met en zonder stamb.
Tel. 04404-1418.
Te k. Pups, KANINCHEN-
TACKEL, te bevr. Juliastr. 8,
EygelshoVen.
Te koop jonge KONIJNEN,
8 weken oud. Loth, Klim-
menderstr. 34, Klimmen.
Te koop 2 pracht. Shetland-
se MERRIES, vos-bont en
koffie-vos, 88 cm hoog.
04492-3112.
7 jarige VOS-RUIN 1.65,
100% betuigd en braaf on-
der het zadel, mooi en sterk
paard. Tel. 045-320001.
Te k. GAZON motormaaier
met reserve onderdelen, t.e.
a.b. Tel. 04450-2036.
Te k. HAAGCONIFEREN
van 80 tot 150cm v.a. ’4,-,
heesters vaste planten, ro-
zen, groentenplanten en
graszoden ’3,25 per m2.
Kwekerij Dautzenberg, Eu-
verem 16, Gulpen. 04450-
-2131.
Gratis af te halen (eind mei)
OPVULGROND. Inl. 045-
-227493

__^

ZWEMBADPOMP met filter-
installatie en roestvrij stalen
trap. Tel. 045-752313.
Te k. VIJVERVISSEN uit ei-gen kweek. Sierviskwekerij
de Millenermolen Zum HausMillen 1 Millen, vlak over degrens Sittard/ Tuddern.
Te k. GRINDTEGELS plm.25m2 prijs ’150,-. Tel.
04492-5345.

Kinderboerderij VIJLEN, de
moeite waard, de dieren
wachten op U. Kom 'ns aan.
Af te halen, br. korth. HOND,
ong. 5 jr. oud, 50 cm. h., z.
waakzaam. Te1.045-254324
Te k. baby chinchilla's, jon-
ge dwergkonijntjes, cavia's,
hamsters, valkparkieten,
man kanaries en kwartels.
Tevens alle dierenbenodig-
heden. V.d. VEER, Rumpe-
nerstraat 70, Brunssum.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELTJES. Graverstr. 24,
Kerkrade-W. 045-421767.
VIJVERVISSEN o.a. Goud-
en Koikarpers, groene zeelt,
div. maten Goudwindens tot
30 cm. enz. Ruime sortering
vogels plm. 120 soorten.
Dierenspeciaalzaak Jos Le-
blanc, Heisterberg 21,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212876.
Te k. NEW-FOUNDLAN-
DERPUPS, zwart en bruin
met stamboom, ingeënt en
ontw. Melickerweg 4, Her-
kenbosch. Tel. 04752-1115.
Te k. abrikotkleurige KEES-
JES. Tel. 045-214859.
PAPEGAAIEN: div. tamme
en sprekende papegaaien
en kakatoes. Jonge grijze
roodstaarten, nu ’ 500,-, en
jonge beo's nu ’ 150,-. Tel.
04490-75359.
Chinchilla's. Tel. 04490-
-75359.
Mooie ROTTWEILER pups,
ingeënt en ontw. Kasperen-
str. 25, K'rade, 045-419477.
Te k. HONDENAANHANG-
WAGEN vr.pr. ’275,-. Dr.
Schaepmanpln. 21 Heerlen.
Te koop DOBERMANN reu,
met stamb., zeer lief voor
kind. en zeer mooi, ’ 800,-.
Tel. 045-323788.
Te koop weg. omst.heden
bruine DOBERMANN reu,
16 mnd., HD-vrij, evt. gesch.
voor tentoonst., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-325815.
Te koop AQUARIUM, gr.
1.25, plus ombouw en vele
toebehoren. Wilhelminastr.
153, Hoensbroek.

Weg. ziekte baby zoeken wij
een nieuwe lieve baas voor
onze Duitse HERDER met
zeer goede pap. Niet voor in
ren, lief voor kinderen. Tel.
04492-4569.
Handtamme en pratende
papegaaien, eleganten,
pennanten enz., dw.konij-
nen en goudhamsters. Bij
aankoop van een nieuwe
papegaaiekooi 10% korting
of inruil oude kooi mogelijk.
Reserveer tijdig uw baby-
papegaai. ARIANE, Bleyer-
heiderstr. 10, 6462 AKKerk-
rade. Tel. 045-351340.
Gevr.: parkieten, valken enz
Te koop ruwharig TEKKEL-
TJE, reu. Oude Schoolstr.
37, Übachsberg.
Te k. PONY 1.40 m. Haflin-
ger rijtuigen en tuigen. Tel.
045-318406 na 17.00 uur.
Te koop Ferrari 90 TUIN-
FREES en ploeg, 8 pk, wei-
nig gebr., i.z.g.st., nw.pr.
’5.215,- nu ’2.000,-. Tel.
04492-4992.
Te koop MOTORMAAIER
4-takt benzine, vr.pr.
’200,-. Te bevr. Broekstr.
37, Schinveld.

Bloemen & Planten
Te k. BONSAI v.a. ’ 20,- als
hobby bij part. Tel. 04490-
-17759 Sittard.

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

In en om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 perm2. 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-,Heiden. 04760-72812.

SPOORBIELZEN 2.5 mtr.
vanaf 20,-; evt. op maat en/
of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.

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

Beplantbare bloembakken v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

Exclusieve geïmpregneerde
Tuinafscheiding op maat gemaakt
Timmerbedrijf van der Broek, Stationstr. 52, Schinnen.

Tel. 04493-3899.

Tuinhuisjes
Blokhutten

TUINMATERIALEN
BETONWAREN

BETONKLINKERS
GRINDTEGELS
Gebr. Creugers,

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

De Koumen Zuid
(achter Herschi).

Geimpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk, 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Opleidingen
BIJLES/begeleiding/hulp in
zes talen door ervaren do-
cent. 045-317161.
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, ' gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
ZEILVLIEGEN in de Arden-
nen. PH-Vliegsport, 020-
-120139. Pb. 63197, 1005
LD Amsterdam.
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen,
Hoensbroek en Sittard, ver-
zorgd door vakbekwame
docenten. Bijles v.a. ’ 12,80
p. uur. Inl. Educatief Cen-
trum De Horizon. Tel. 045-
-741102 bgg 045-210541.

Heeft uw kind moeite met
rekenen, spellen, taal, le-
zen? Of met dyslexie, con-
centratie, faalangst, geheu-
gen? Deskundige hulp biedt
uitkomst. Schrijfbewegings-
therapie voor alle leeftijden.
Practijk voor remedial tea-
ching: J. SAMPERMANS,
Wijcker Grachtstr. 20C,
Maastricht. Ook huisw. beg.
Bel voor informatie 043-
-253499.
SUCCES is geen toeval,
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure: Gnosa
Hennekuilstr. 14, 6121 KW
Bom.
Fransman geeft FRANSLES
(bijles, hulp bij bew. v. mod.
teksten.) Voor iedereen die
al een beetje Frans spreekt.
Tel. 045-274313.
Welke leerkracht kan mij
helpen bij de curus MANA-
GEMENT, omgev. Heerlen.
045-752974 na 19 uur

PERSOONLIJKE BESCHERMING
Werkhandschoenen - schoenen - laarzen
veilig heidshelmen - brillen- valbeveiliging

regen/doorwerkkleding - parka's - laskleding - stofmaskers.

VEILIGHEID VERZEKERD
Nual 25 jaareenbegrip ,<||j| voorkwaliteiten service!

Huwelijk/Kennismaking

Dansen voor 't iets ouder publiek
Vrijdag, zaterdag, maandag vanaf 21.00 uur. 1e Paasdag
v.a. 15.00 uur tot 02.00 uur, 2e Paasdag v.a. 21.00 uur.

Dansen met live orkest
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.
Vraag proefnummer van
REISGENOTENKRANT en
kontaktblad voor o.a. (pen-)
vriend(in)en. Intercompas,
Postbus 15, Eindhoven.
Paaszaterdag, gezellige
dans- en contactavonden in
de Kelderbar "La Chalet".
Toegang boven 30 jaar, 1e
en 2e PAASDAG gesloten.
Chalet Treebeek, Komeet-
straat2sA. 045-211375.
GEZOCHT: 2 sport, jonge-
dames 20-25 jaar v. sport-
vak. Centreparcs 28-05 tot
02-06 in Frankrijk. Reacties:
vd. Lee, Ligusterstr. 10,
6413 JB Heerlen.
I still havent found what lm

looking for. Daarom zoek ik,
j. MAN, 28 jr., 1.82 m. en
MBO-niveau, kerm. mak.
met vlotte, spont. j. vrouw tot
32 jr. om samen leuke din-
gen (zoals winkelen, wan-
delen, vakantie, uit eten
e.d.) te ondernemen en een
ser. rel. mee op te bouwen.
Graag reakties Ifst. met foto
o.nr. B-4230 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen

IHIJ (36) zkt. contact met
I spontane, moderne en tole-
rante zij (24-35) die naast
werken ook houdt van een

' beetje uitgaan, muziek, film,
genieten van het leven. Ge-

i woon een leuke vriendin
waarmee alles te beleven
valt. Kom uit je sleur en
schrijf liefst met foto. Je brief
wordt altijd beantwoord! Br.
o.nr. B-4231 LD., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
Man 34 jr. zkt. VROUW of
stel voor vriendsch. Postbus
507, 6200 AM Maastricht.

Alleenstaande MAN 60 plus,
blond, slank, z.k.m. vrouw
Ift. 55 tot 62 jr., geen uit-
gaanstype. Br.o.nr. B-4236
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Nette sympathieke heer 62
jr. zeer vitaal, eerlijk karakter
zoekt langs deze onsymp.
weg een leuke lieve volslan-
ke VROUW, leeft. 57 jr.
Brieven met foto abs. retout
Br.o.nr. B-4266, L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
WEDNR. 49 jr. 1.73 m. net-
jes, slank, sport., eerlijk met
goed kar., brede bel., met
vaste baan, g. uitgaanstype,
uit zeer goed milieu, zoekt
kennism. met nette VROUW
50-50 jr. uit goed milieu. Br.
liefst m. foto en tel. worden
discr. beh. en beant. o.nr. B-
-4270 LD., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Moderne geb. jonge vrouw,
42 jr. zoekt VRIEND voor
moderne vriendschap tot 50
jr. Br.o.nr. B-4273, L.D.
P.B. 3100, 6401 DP Heerlen
Nette man 40 jr. z.k.m. eer-
lijke, slanke VROUW tot 40
jr. met zacht karakter uit: goed milieu om een fijne re-
latie op te bouwen. Br.o.nr.
B-4274, Limburgs Dagblad,

i postb. 3100, 6401 DP Hrl.
1Welke ser. huiselijke eerlijke
en lieve VROUW, slank tot

1volslank, Ned. of Surinaam-; se, tot 52 jr., die niet uit is op
geld, auto enz., maar op-: nieuw wil beginnen met ge-
scheiden man, in de 50, 1: kind, 1.72 mtr., slank. Bel

ivoor ml. zat./zo./ma. tussen
18.00-20.00 uur 04754-
-85450 of schrijf een brief o.
i nr. met foto B-4275, LD,
iPostbus 3100, 6401 DP
i Heerlen.
53-Jarige eenv. alleenwo-
nende man zoekt VROUW

■ 35-50 jr. om vaste rel. op te
bouwen. Huidski. en kinde-:ren geen bezw. Br.o.nr.
B-4283, LD, Postb. 3100,
6401 DPHeerlen.

Romant. j.vrouw zkt. een ro-
mant. en lieve J.MAN tussen
30-40 jr. die van m'n 2 kind.
en mij houdt. Ik heb zwart
haar, 1.50 gr. en bruine
ogen, en ga af en toe graag
uit. Ik draag moderne kleren.
Br. met foto op crew. ret. o.
nr. B-4254, L.D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, .2130 AJ
Hoofddorp.
Vrouw 55 jr. intelligent en
gevoelig, met loopgebrek,
zkt. serieuze man. Br.o.nr.
B-4261, LD, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Ik ben sinds enige tijd we-
duwnaar 70 jr. 1.65 mtr. en
slank kan niet teg. een-
zaamh., ik ben i.b.v. eig.
huis, financ. onafhank. Zoek
daarom een vriendelijke
VROUW met eerl. karark.
om vaste relatie aan te gaan
en zo sam. nog iets van 't le-
ven te maken. Lfst. omg.
Landgraaf, Br.o.nr. B-4259,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN: werk-
groep 't Guliks Hoes , Hoek
Agricolastraat-Ophoven 1,
Sittard, organiseert maan-
dag 2e Paasdag een dans-
en contactavond. A.s zon-
dag geen dansen. Bewijs
verpl. Inl. 04490-47962.

Erkende Huwelijksbureaus

Eenzaam...Doe er iets aan
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, als
u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer over
onze relatiekring van circa 6..000 partnerzoekers, (m/v).

Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Maastricht mevr. Savelberg: 043-612291
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

Partnerkeuze van uitstekend
maatschappelijk niveau

Waarom iets aan het toeval overlaten? Het grootste deel
van onze ingeschrevenen vindt binnen het jaar een

levenspartner.
Meer weten? Bel: 045-726539 mevr. Luchtman of

04750-15534 mevr. nabarro of
stuur de bon naar Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

Gratis brochure voor
partnerzoekenden

Dhr./Mevr.:
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

Stichting mens en relatie
is erkend Raad van Toezicht van het Ministerie van WVC.

De kontaktenbank zoekt
met U mee

(Landelijke) schriftelijke bemiddeling met persoonlijke
aandacht, ’ 85,- p. 3 mnd. of ’ 220,- p.jr.

U beslist zelf hoevaak u kontakt opneemt en met wie.
Vraag vrijbl. een proefnummer aan van ons tijdschr. v.

alleenst. waarin onze werkwijze beschreven staat, zodat u
kunt beoordelen of deze methode u aanspreekt.

Dames tot 30 jr. 3 mnd. gratis inschrijving.
KONTAKTENBANK (Els v.d. Arend) Erkend door RvT
Tel. 020-6628618, Postbus 7098,

1007 JB Amsterdam
Mode Totaal

Luka Fashion
Trilobal pakken uitritsbaar
tennispolo's (div. prints)

t-shirts aanvallen Holland
T-shirts geborduurd
koord joggingpakken

Alles uit voorraad leverbaar
Tel. 045-225491/228400.

Exclusieve BRUIDSJURK te
koop, maat 38, tel. 045-
-229793 na 18 uur

4 Heren-KOSTUUMS, 1.82
mtr. volsl. ’lOO,- maatwerk
z.g.a.n. 045-453823.
Te k. BRUISDJURK, Char-
lestonstyle, mt. 36, pr.
’BOO,- mcl. 045-271998/
272160.. UITVERKOOP communie-
jurkjes, collectie 1990, jon-
genscommuniepakjes, 045-
-272216/272516.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN Her-
lach, 3 in 1, blauw. Tel.
04454-2325.

SPORTWAGEN nw.pr.
’6OO,- nu voor ’300,-, Vz
jr. oud; babykleren uitzoe-
ken ’ 10,-. Tel. 045-464329

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur, bel:
WOCOM. Tel. 045-711864.

Vrijblijvende prijsopgave.
Voor al Uw

Grondwerk en bestrating
Jack Bosman

Industriestraat 33, Sittard. Tel. 04490-27829.

Traplopers verleggen
Wij verleggen uw oude traplopers, ook nieuwe, vakkundig!!

Voor informatie: tel. 045-716797 b.g.g. 045-716252.
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel.. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
ook tuinaanleg! 045-423699
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Wonen Totaal-
Eiken-meubelgroothandel

t.o.h. reüniegebouw Geleen
30% goedkoper dan elders

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

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

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratisdeurmat

♦♦ Hatéma
Spoorshigel 40, Heerier.. Tel. 045-720741.

Kent U het verschil tussen een
Waterbed en een watermatras

Bezoek vrijblijvend onze bedden-afdeling met bek«; merkartikelen o.a Aqualux, Auping, Dunlopillo, Pul»
Howa Binnenhuis-decoratie

i M. Snijders, Nieuwstraat 12-14, Hoensbroek.

" Tel. 045-212900. I

//^ni^c^kvx i mmmMM
donderdag, vrijdag, zaterdag en Paasmaandag

Paas-show
* Eiken geborstelde planken

* Lamellen parket van ’ 129,- voor ’ 109,-
-* Massief parket v.a. ’ 59,- gelegd.

; * Formica vloeren (Starkett-Lamett)r * Nu bestellen, prijs vast tot 01-01-1991
Extra Paaskortingen ’ 200,- tot ’ 300,-

Pegasus parket-Geleefl
Rijksweg Zuid 233

04490-46675
Rentenaar

Interieur
Uw adviseur voor:

Kastenwanden met ruimte

' besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

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

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle

| showmodellen keukens ver-
\ zameld uit de Hom keuken-

■' supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-, legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
TRADERS biedt u prachtige
gebruikte meubels, kook-
platen, ijskasten en div.
andere huisraad teg. zeer
lage prijzen. Bezorging
mogelijk. Tel. 043-210830.
Heggenstr. 16 Maastricht
(zijstr. Amorsplein)
Te k. twee 2-zits echt lede-
ren BANKSTEL, Auping
slaapkamer met kleerkast
(grote spiegel). Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-219201.
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
Iwandmeubels 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

■ toogkasten; 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).

i Ook maken wij 1e klas stof-, feerwerk met allermooiste
stoffen spotgoedk. O.K. Hal-

\ len, Agnes Printhagenstr.
22-24, Geleen-centrum,
vlakbij Alb. Heiin.

Te k. Eiken slpk. 'JUMEAUX en wasma»
Tel. 045-460636.
Te k. 2-pers. grenen'
met matras en 2 !l
nachtkastjes, z.g.a.n-
-045-417702.
Pracht eiken BANKST*
1-1 met rundleren kuip
sens ’ 1.150,-; zwaar'
sief eiken salontafel

’ 475,-. 045-323830.^
BRIXTON Meubel met*
unieke verzameling, Sp|
uit de jaren30, 40, 50 »
oa. eethoek, broodkas'
van, div. aparte bijzeg
clubs, ventilators, 0
porcelein, chroomspul.'
pen en plafonnières. V
tief inrichten doe je met
ton Meubels. Hoof*
18, Amstenrade. V'
koopavond. 04492-16g
Te koop donkereiken tf
iets aparts, pr. ’BOO,--
-045-728486. I
Grote PAASSHOW
Paasdag. Fabrieksp*
meubels kortingen 1»
20%. Meubelhuis *>
Akerstraat 230-232. H*
broek. Tel. 045-21285j>
Wij geven 15% extra
op div. soorten vloe[!
dus MEENEEMP^Slaapkamertapijt 4m J1div. kleuren nu ’29,5"
15%. Fantasietapijt 41»
nu ’49,50 min 15%.
nertapijt extra sterk ooK
trappen nu ’ 69,50 min.
Berbertapijt korf
’79,50 min 15%. Extrj»
ke berbertapijt nu /i
min 15%. Dit zijn extra»
neemprijzen. Meub6'
Kleba, Akerstr. 230;
Hoensbroek. 045-2128?iTe koop Mechelse
HOEK, pr.n.o.t.k. Tel. '228146, na 18.00 uur^
EIKEN kast, zeer '2.20m. ’600,-. Tel. '451018.
Te koop weg. overC
Barok BANKSTEL en 2
als nieuw. 045-742149>
T.k. i.g.st. Etna gas'
AEG Tournamat wasi"
Samen ’225,-; velou^renfaut. ’ 175,-045-7jj
Te k. oude eiken *\
Koopje! Tel. 045-3235J;
Te k. wandmeubél, E

’ 750,-; eiken eetkame'
6 stoelen ’750,-; v*
bankstel, 2 jr. oud. inC'-
lontafel met pla^

’ 650,-. Alles in z.g.st-'
310007. 3
In 't SLUISJE koopt tik
len voor in uw huis, 'Delfts-blauw, porselein'
reo's, video's, meubel'
computers.' Hoogstr-
Landgraaf. 045-32378J;
Te k. een complete 'RECHT plus 4 boyenk*
met eetbar plus 3 ba"
ken. Tel. 045-229600^
Te k.a. EETKAMER^
en 4 stoelen ’200,--
-045-215950, na 18.00J
Te koop antieke "I
BUFFETKAST en til»
Hertstr. 23, Heerlen.^
Te k. 2-pers. d. &
slaapkamer, 5-drs. *kast ’ 1.250,- 04490jB
Te k. EIKEN eethoek.
del eiken; Duitse buW
Oma-stijl; din-balk, ~0,20x0,20. Tel. 045-32*
Te k. Queen Arme KA"
en tafel. Tel. 045-311j?
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilato'

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

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-136j

" Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

van Uden zonnehemel
I Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-. J
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212M

Computers \
Belgische Computerfabrikant zoekt voor diverse raV L

in Nederland

dealers. Beslist de laagste prijs! Bel 09-3211.564235^
Te k. C64 met diskdrive en
diskprgs., joyst., ’ 530,-.
Amiga SVi drive met 300
disks vol prgs. en bakken

t’530,-. Tel. 045-229256.
Alles als nieuw.
Gevraagd MSX 8235, 8245
Of 8250. Tel. 045-224779.

' Te k. AMIGA 500 met kl.
monitor, vr.pr. ’ 1.400,-. Tel
045-462630.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kleuren T.V.'s 8-12 kan-,

’ 75,-. T.V. met afst.b<#
’125,-. Radio/tv FRAl^üBokstraat 33 Heerlen10

Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN'^Met gar. va. ’125,-- %
25 jaar tv-occ.centrum
Grasbroekerweg 25,
len. 045-724760. A
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966.^

Voor Piccolo's .
ljzie verder pagina 1' I
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jS^—^= "——K*^J__ii' TV/Vldeo

J"' TV grote sorte-> J9vanaf ’ 75,-. Radio TV
«1 Voorst, Ganzeweide 48

" S[lerheide. 045-213879.

Te koop VHS-VIDEO, Pa-
nasonic, met afstandsbe-
dien. en kleuren TV Philips,
pr. ’ 850,-. Tel. 045-461266

-^Wfp— . ■■!! I ______»—lllll|_l II» . . ■■!■ I . mW| ]].

J^^ Huishoudelijke artikelen

ï, SIEMENS
1 5*°h, Zanker, AEG, Miele-
■S^chines, drogers,■gasten, vriezers, vaat-laS' De laa9ste P"is-
ig c^ohlen, Rijksweg N 104,

2...ziekenhuis Sittard,5?g0j3228 of 14862.
Hoop GEBRUIKTE was-

en wasdrogers.
aerdelen verkoop van."Machines, koelkasten

Van Uden,
'7°s,r- 12, Hoensbroek.61 045-212655.

STOFZUIGERAKTIE Miele,
Philips, AEG, Hover, Elec-
trolux enz. Extra reklame
1000 watt van ’299,- nu

’ 179,- inruil prijzen tot

’ 50,-. Hoevenaars expert
Kerkstr. 111, Brunssum.
Extra AANBIEDING KTV,
video's, stereo-torens,
schotel-antennes, was- en
droogautomaten, koel- en
diepvrieskasten, afwasauto-
maten, stofzuigers. Alle
huishoudapparaten v.a.

’ 5,- per week. Hoevenaars
expert, Kerkstraat 111,
Bmnssum.

■1[ Kachels/Verwarming

CV. Gasservice
erheen Bert Kerens Schaesberg. 045-214991/752451.

Levering VR-HR ketels.
I£uHELS' 9rote keus- De

ud o£elsmid. Walem 21,
Tel.: 04459-1638.

I!s_t VERKOPEN? Adver-g"^via|io4s-719966.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
BRANDHOUT te k. berk en
wilde kers. ’ 34,- per stère.
Tel. 09-32-11865153.

i v-—_____ Muziek

lilf".^~ Iff^fcïl
WfS^Wf^fÊÊÊtlimWiÊfÊtÊmWf^VfÊ

is VVii'hllimrril^T^iriirrTlii'iifh-iiriliF
tta ;6n (Bij de Markt) ipi vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers
I Ofkp » as" en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
C es'apparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

ï1' toer- d ,eiJke aanbiedingen en occasions.
ji ntTTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
k'^__ het ook bedienen kan!!! '16 april 2e paasdag- van m Koopzondag en Keyboardshow
pr' '° tot 18 uur, met onze eigen demonstrateurs Marcel,
10. Frank en Roy.

0 Muziekhuis Lyana
l 48, Stem. Tel. 04490-33227.
-\ —— < i ■ i il i 1 1 1

Mega - Tone Studio's
VW, Digitale opname's tegen analoge prijzen.
jO er,s arrangementen, composities, cassettes, CD's enz.
i„i^__ Voor info: 04740-2057.

K ! Muziekhuis Guus Arons Heerlen
n aanbiedingen van:
Jl, Keyboards
i -go MT 220 ’ 395,-

-iK ahaPSR 15 metstandaard enz ’ 495,--rffftpM 100 ’ 550,-

-"''&*PSS 370 ’ 599,-
-mf G2O en stofk. en standaard ’ 895,-
I 'ümlB 600 N stereo ’ 1-295,--(lo|^aYS2oo(nog3)nu ’ 1.990,-

-*WE 20 (slechts 20 stuks) ?x °etaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)<L Orgels /
;0' C?I** Mod. 770,200 Watt ’ 750,-
IIC«er (theaterorgel) i ’ 2.250,--'v'Cl°ndsxl (besc.)nu 1 ’ 15.990,-
-< 855n’ 2.990,-

-' i In "nond SX 2000uitv. wit lichte kastschade ..’19.990,-
-5 iLv- ’ 3.250,--; jahaB 605 ’ 3.990,--h SnAcs EX 20L ’ 3.990,-
-1 'ech„- 70 inkl-musicoder ’ 3.990,-- 4.990,-
I^W^ondß I24(2stuks) ’ 6.990,--, r lsJ"}°ndAurora "’ 6.990 -4 '£ondHl43enLesliebox ’ 8.990,--;l va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)

In Piano's
ISiSrhCCaS,On f 3"0'-. tó„ ’ 3.990,-
I <Cf

ns occasion ’ 3.990,-
-5 vanaf ’ 3.990,--'ChOCcasion / 6-250,-
-1 V;na occasionvanaf ’ 6.250,--!> «occasion ’ 8.990,-
-i VirL ÖDauoccasion-, ’ 8.990,--'! 'rotri occasion f 12.500,--befl.^teinwe9 occasion ’ 12.500,--'aling vanaf ’ 70,- per maand (zonder aanbetaling)

V Vleugels
/örst!. ein (zonder garantie) ’ 6.000,-A ier 1.70occasion ’ 12.990,-

-\ Muziekhuis Guus Arons
4 5-7-9, Heerlen. 045-717155.
<|( 5tie „STEMMEN en repa-
)} 8 Tuner" Tel. 045-
-it *Jaj>-^-__ ,_

t*l ru!-S te koop gevraagd.';1^410043Pg

%M- °RGEL Dr. Böhm, en
\ ,%» en expander stereo.
l^'So wejndverst. en boxen"n»[fiakatt' samen of app.r><J_J>4&4l7sB9.
{^Marshall JCM 800!50 t ERKER en box JCM

WLPIANO' iz-9st- kl-
(IK611 «"ken. Tel. 04454-

-'o^7^———. \\\Jl drummer zoekt aan-
!'Ü*la9 Top-40 BAND. Tel./^6L^Hjjur 04490-72032., ejectr. GITAAR Ibanezi(W5n_. kl. wit, vr.pr.J V^lgj. 045-316694.
,^Kp^Roude Rock & Roll0x;Pr/2-750'-- ,n
1 <t>£!tSL_o4s-243417.
/ slm°°Pelectr. GITAAR V2jr.n%&\ 450,-. Tel. 045-Jh^s-fc-i^P 2 ORKESTBOXEN\T«e,n' belastb. tot 200rkrL evr- JSteenstr. 83,

■iSürn" PIcCOLO in het

'Vit p sPulletjes 't snelst/.NeS00'0;. doen vaak,gS,^0^ maar!

Te koop PIANO, donker ma-
honie, i.g.st., vr.pr. ’ 1.500,-
Tel. 045-444878.
Te k. Yamaha PIANO, 4 jr.
oud. Tel. 045-312424. Op 't
Veldje 15, Schaesberg.
Wil Bevers SAXOFOONS.
In- en verkoop, reparatie,
revisie. Marktstr. 19 Linne.
Tel. 04746-4976. Ope-
ningstijden: wo. en do. van
09.00-12.00 uur. Vrij. en zat.
van 09.00-17.00 uur.
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.
Te k. KORG M 1, Akai MPC
60, 2x Tannoy DTM 8, ART
proverb, Akai ME3ST plus
PAPS. Tel. 04450-1372.
Te k. 3 mnd. oude PIANO,
merk Scholze, kl. zwart
hoogglans, nw.pr. ’ 7.000,-,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-323171.
Amateurorkest in Big-Band
bezetting (OBM-band) zoekt
SAXEFONIST. Instrument
aanwezig. Inl. 045-323747
of 045-421734.
Te k. v. part. div. proff.
GELUIDSAPPARATUUR v.
orkest/PA: Bass-bins, Mid-
en Hoogboxen, versterkers,
cross-over, monitors, 24-
-kan. mixer, multy-kabel,
micro's, slight-cases. Nog
geen jr. oud. 04492-3824.

Foto/Film

Te huur
Videocamera's

diverse merken, ’ 39,50 per da_.
potn speciale weekprijzén.l°-Video De La Hay, Nieuwstraat 3, Hoensbroek.

_>_ 045-211875.

Verzamelingen
Te k.a. POSTZEGELVER-
ZAMELING Nederland en
Duitsland. Tel. 045-315874.

Literatuur
ENCYCLOPEDIE, Oost-
hoek te koop. Laatste nieu-
we uitgave. Nw.pr. ’ 3.200,-
-v. ’900,-, tel. 04406-12875

Kunst en /uitlek

Guntlisbergen antiek
"Decoratieve trend" een nieuwe dimensie

2e Paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur!

Antiekhandel A. Guntlisbergen heeft het assortiment uitge-
breid met herschilderde en gepattineerde 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 MA. t/m ZAT. VAN 10.00 tot 17.00 UUR.

Antiekbeurs in
Gemeenschapshuis te Roosteren
Zaterdag 14 april van 12.00-17.00 uur. Zondag 15 april

1e Paasdag van 11.00-18.00 uur. Maandag 16 april
2ePaasdag van 11.00-18.00 uur. Ruime keuze betaalbare

meubels, kleingoed en verlichting.

Nederlands grootste antiekmarkt
Tilburg (West) Stadssporthal

14-15-16 April van 11.00-18.00 uur
Organisatieburo van Aerle. Tel. 04920-25483 (160 Stands)

cExduskfCopie GAntkk^
i^M^^^ Opvallend aanbod van

_sO-fc_ÏÏ LU Ifl prachtige collectie massief
ElJ__jl IrH II t<kfn ",e"bele" '" diverse

QUEaL __üf^^_3Ï W'ïgeven u graag

_fin DLL_IhJ& nadereinformatie over ons
mooie assortiment.

ZONDAGS OPEN!

BÊfËpÜBEL
Bunnur Bree 127,3572 MLGI. Tel. 09" 331163380.

*** W

Te koop
Antieke halkist
uit RK-kerk, uitgesn. m.

kelken uit 1822,
75x155x80 cm. i.z.g.st.,
E. Huiman, Halderstr. 2,

Valkenburg. 04406-12220.
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!
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels. P. Cortenraad,
Riemst (B) 09-32-12261156
De grootste keuze in antieke
kasten, vitrines, klokken,
kachels en curiosa vindt u in
onze 1.500m2 showroom.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.
vrijd. zaterd.
Ja, met Pasen ruimen wij
ons magazijn op. Antiek,
oud en niet nieuw. Prachtige
kasten tegen zeer gunstige
prijzen, maar ook de spulle-
tjes van oma v.a. ’ 1,- tot...
Beide PAASDAGEN vanaf
10.00 uur 's-morgens. Ko-
ninginneweg 3, Valkenburg.
Wij vragen geen entree en
het kopje koffie staat gratis
voor u klaar.
Te k. ant. EETHOEK (Henri
2) -tafel, 4 stoelen, prachti-
ge gf. kast en kleine kast.
Vr.pr. ’ 3000,- 045-313534.
Eiken EETHOEK Luiks, plm.
1900, met 6 stoelen, 2 kas-
tert, ’ 4.250,-. 045-211071
19 eeuwse en eig. tijds.
SCHILDERIJEN in div. pr.
klas. Bel. 045-216734. Als U
ons vrijblijvend wilt bezoe-
ken. Ook 's avonds na 19 u.
Het loont de moeite. Kunst-
handel H. v. Leeuwen Pron-
sebroekwg 21 Heerlerheide
Antiek SIMONS, een begrip
voor kwaliteit. U vindt bij ons
uw complete interieur, o.a.
stijlvolle fraai bewerkte en
strakke kasten, vitrines, sa-
lontafels, armstoelen, com-
mode's, eethoeken in ver-
schillende houtsoorten.
Lampen, koperwerk, klok-
ken, enz. Dit alles in eigen
werkplaats gerestaureerd.
Dorpstraat 45a, Nuth. t.o.
ingang kerk, naast chinees
rest. Dond. " koopavond.
045-243437. Paasmaandag
zijn wij geopend van 11-18
uur.
Te koop Mechelse EETKA-
MERTAFEL, 4 stoelen, 2
kasten ’ 2.300,-. P.Breu-
ghelstr. 31, Sittard.
Te koop ant. mech. EET-
HOEK ov. tafel en 4 stoelen.
Tel. 045-316782.

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:

VHS videore-
corder met af-
standsbedie-
ning, 4 pro-

gramma's bin-
nen 14 dagen
programmeer-

baar, geen

’ 1.098,-of

’ 798,- maar

’ 598,-
Maar ook: Muziekcenter
5745, tuner, versterker,

dubbel cassettedeck en pla-
tenspeler, geen’ 398,- of
’298,- maar ’ 199,-. Maar
ook: Compactdisk CD34O,

programmeerbaar, 16 num-
mers repeat, geen’ 498,- of

’ 298,-maar ’ 198,-. Maar
ook: kleuren TV met dag-

lichtscherm en afstandsbe-
diening, geen ’ 998,- of

’ 798,- maar ’ 598,-. Maar
ook: Zanussi inbouw diep-
vrieskast met voorvriesvak,

4 lades, geen ’ 1.298,-
-maar ’ 598,-, en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg
51-53 Sit-

tard
(Industrieterrein Bergerweg)

Tel. 04490-18162.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u opweg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Braderieën/Markten
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 ’ 65,- voor 2 dagen. Inl. 040-856693.

Paaszondag, Luikse Markt
11-18 uur te Valkenburg

Parkeerplaats, H.G.C. J. v. Rennes
Met talentenjacht, attracties en meer dan 80 stands.

Nu inschrijven braderie Har-
tje HOENSBROEK, Hemel-
vaartsdag 100.000 bezoe-
kers, alléén voor handelaren
en verenigingen. Informatie
045-229710 en 212073

2e PAASDAG jaarmarktHulsberg Camping

2e PAASDAG jaarmarkt
Hulsberg Camping
"t Hemelke

_____——-——_—_____ ___—r— — _______
Te koop gevraagd

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.

Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contantgeld! Verseveld, Saroleastr.80A, Heerlen. 045-714666.
wTnkëlrè^tanten —
restpartijen. Tel. 043--210830. Fax 043-216601

[ Wij betalen de hoogste prijsIvoor al uw oud ijzer en me-

' talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Te k. gevr. DEFECTE kleu-

■ren TV's vanaf '82 (typenr.
\ vermelden) en def. VHS vi-
i deo's. Tel. 045-723712.

Hebt U nog oude spulletjes
voor dé ROMMELMARKT.
Wij komen het gratis bij U
ophalen. Tel. 045-226019.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
Te koop gevr. DUIKFLES en

\ automaat. Tel. 045-711277.. Te koop gevr. TV's, stereo's,, video's en JUKEBOXEN,

' defect geen bezwaar. Tel.
045-323788.
Te koop gevraagd WIENER.
Tel. 04492-1820.

Te k. gevraagd BADGEY-
SER en zonnescherm plusm
6 mtr. 045-211332.
Snel en VERTROUWD een
auto verkopen/kopen. Tel.
05277-5511 ma. t/m vr.
Te k. gevr. 2e hands
MUNTENTELEFOON van
de PTT, 04490-24024
Te koop gevr. LASERHELM
mt. L, zwart. Tel. 045-
-312189.
Te koop gevr. robuuste 2-
vleugel POORT, br. ca. 4
mtr. hoogte ca. 1.40 mtr.
Na 18.00 uur 045-217895.
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.

———_———- i___^^—i
__________
i

Diversen

Snuffelmarkt kerkrade rodahal
Zaterdag 21 april en zondag 22 april.

Huur een kraampje op deze vlooienmarkt ’ 45,- p.d.
Bel 01640-57521/35916.

Paaszondag, Luikse Markt
11-18 uur te Valkenburg

Parkeerplaats, H.G.C. J. v. Rennes
Met talentenjacht, attracties en meer dan 80 stands.

Nieuw Nieuw !!!
Blondy en Samantha geven

totale ontspannings-, massage met gratis drankje.
Tel. 04490-75028.

■ Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Wij geven 15% extra korting
op div. soorten vloertapijt
dus MEENEEMPRIJS.
Slaapkamertapijt 4m breed
div. kleuren nu ’29,50 min
15%. Fantasietapijt 4m br.
nu ’49,50 min 15%. Run-
nertapijt extra sterk ook voor
trappen nu ’ 69,50 min 15%
Berbertapijt kortpolig
’79,50 min 15%. Extra dik-
ke berbertapijt nu ’ 99,50
min 15%. Dit zijn extra mee-
neemprijzen. Meubelhuis
Kleba, Akerstr. 230-232.
Hoensbroek. 045-212854.
Eiken BANKSTEL 3-1-1;
tev. aanhanger en autokar.
Industriestr. 39 K'rade-W

Grote PAASSHOW 2e
Paasdag. Fabrieksprijzen
meubels kortingen 10 tot
20%. Meubelhuis Kleba,
Akerstraat 230-232. Hoens-. broek. Tel. 045-212854.

Uitgaan

£Mfr
EK

Tina Turner
Farwell Tour
Sportpaleis
Antwerpen

om 20.30u. op zaterdag 28
april 1990Tickets a ’ 65,- ■zolang de voorraad strekt.

Goede plaatsen op midden-
plein direktvoor podium. Tel
te bestellen 045-443711.

06-lljnen

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

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Zoek je een vriendin?
Bel de FLIRTBOX, 06-320.330.01, de leukste als je

vanavond nog een afspraakje wil!!!

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond open. ..06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion de Wilde belt wildvreemde mannen op en loktze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
" ca. 50 et.p.min.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50. 50 et p/m
Telefoonsex 1

Sexofoon Automatic 06-320.320.11
Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sexofoon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Lesbi live 'Sexlijn*
Twee.hete meiden gaan tot Monique doet het

het uiterste 06-320.320.0906-320.323.12 - 50c/m sexy teenager
Homo live 06-320.326.09

Twee hete jongensgaan tot 50 et p/mhet uiterste
06-320.330.12-50 c/m ErOtel 06

Men OnlV De eerste en de beste lijn.
luister hoe dit meisje u via POde telefoon kan verwennen! v>_i.V/.ut.u.__,v/

06-320.350.68 - 50c/m 50 cpm

-II 1.. ■. ■■ — ■■! ■ ...111 ..II

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland I
06-320.350.61 -50 et p/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.

IGrieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Bel je eigen

Provinciebox
BABBEL, KLETS, RATEL,

RODDEL
bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m
Als de man dat laatste strikje

lostrekt gaat de avondles
over in Jannie's eerste

Sexnacht
06-320.326.93 (50ct.p.m.)

Sex in bontjas en alleen
hoge hakjes. Dobbelen om

'n Vrouw
Mevrouw is streng voor

die jongen
06-320.326.90 (50ct. p.min)
Als de grendel knarst is er

geen uitweg meer voor
Andrea. Dame dient 2

Mannen.
Vera's verzet...

06-320.330.61 (50ct. p.min)
Ze is mooi, slank en 29 jaar.

met 2 Jongens
vergeet ze urenlang dat ze

getrouwd is...
06-320.326.73 (SOct.p.min)

Vakantie
Plots staat die man voor ■haar. Ze rilt in haar bikini,
maar niet van de kou...

06-320.326.72 (50ct. p.min)
Mevrouw is streng en veel-
eisend. Het meisje bedient "naakt...

ook in de slaapkamer
06-320.330.19 (50ct./p.m.)
Meneer betrapt zijn vrouw 'met het Knappe meisje. Hij

straft ze allebei.
Bukken jullie!!

06-320-330.52 (50ct.pm.)
Ellen logeert bij Time, haar -vriendin onverwacht ontdek-
ken ze die speciale liefde...

Lesbisch.
06-320.329.26 (50ct p.m.) "Op de bisexbox

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje- "vrouwtje.... 06-320.328.38
(50 ct.p.m.)

Homo
Op een stil parkeerterrein
worden 2 knullen betrapt
door een man in uniform,

en dan....
06-320.326.91 (50ct.p.m.) ■

De trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouwrelaties. De -enige box die deze contac-
ten waarmaakt.

06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

Lifesex
Liefhebbers uit Amsterdam
samen met beginnelingen

uit Woerden. Partnerruil en..
lesbisch

06-320.326.71 (50ct. p.m.) .
Mooie benen, een kort rokje.

Blonde Dory in het
donkere

park, en danplots 2knullen. .
06-320.326.70 (50ct.p.m.)
2 Jongens krijgen instructie

voor een
Homo-show.

Ze strippen, ze worstelen
en...Grieks.

06-320.323.86 (50ct.p.m.)

De wip-inbox
Heet zo, omdat er heel

watge... wordt op
06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de -Lijfsexbox, daar durven ze
ook en .... jijmag best

meedoen op 06-320.324.90
(50 ct.p.m.)

Na de disco gaat Emmy met
2 mannen mee. In een

eenzame
bungalow leert ze veel, voor

de spiegel....
06-320.323.85 (50ct. p.m.)

Lifesex
100% opgenomen terwijl ze

het doen. Alles, van het
uitkleden tot Grieks.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
Sylvia beleeft voor 't eerst
een S.M. party. Ze onder-
gaat alles en voelt zicht

heerlijk
geboeid.. 06-320.330.51

(50 ct.p.m.)

In een hoekje ontkleedt het
jonge stel zich voor

lifesex
Dan komt er een meisje

binnen naakt.
06-320.329.24 (50 ct.p.m.)

Fanny verzet zich
vastbesloten
maar als dievreemde

zonder omhaal laat voelen
wat hij wil, dan....

06-320.323.84 (50ct. p.m.)
Jane ontdekt wat echte sex
is met 2 oudere mannen. Ze

leren
haar meer dan haar lief is.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)
Als ze na de avonddienst
thuiskomt, merkt Arme dat

ze daar niet alleen is.
2 gangsters

willen
06-320.321.30 (50ct.p.m.)

2 mannen bevelen een
jongeknul hoe hij hen moet

verwennen. Hij
gehoorzaamt Frans en

Grieks
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)
Jonge stellen geven zich
eerlijk bloot, en leren nog

iets als ze bezig zijn....
Grieks.

06-320.321.32 (50ct.p.m.)
Als hij in dat donkere park
trimt, wordt John gevolgd
door 2 mannen. Zijn eerste

Homonacht
06-320.321.33 (50ct.p.m.)

De Rosie-
Relatielijn

voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50ct.p.m.)
hoor je wensen van paren
en dames. In Rosie Maart
zie je hen "naakf-foto's.

De super-con-
tacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar...op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50ct.pm)

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer.
Ze vinden het op de

Generatiebox.
06-320.326.27(50ct.p.m.)

Homo:
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja wordtverwend door
2 mannen

in de keuken:
06-320.327.77 - 50 Ct p/m

Buurvrouw
Chantal,

waar gebeurd
06-320.328.01

Vluggertje?
Bel snel! 50 c/m 06-

-320*327*27
Meisjes

samen onder de douche
06-320.328.88

Meidenbox
Kom in kontakt met mooie

meiden:
06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden
sex-relatie-lijn

06-320.320.44
Direct Snel Sexcontact!!

live-afspreek-lijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact:

06-320.326.33
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

héte meid.
Tippelbox
06-320.326.66

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox
06-320.326.66

sexkennismakingslijn
allemaal

kanjers!!
06-320.328.03

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.
Meiden versieren doe je op
de afspreekbox

Bel
06-320.330.77 - 50 Ct p/m

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex
Heb je zin in sexcontact

de afsprakenlijn
06-320.325.80

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Sabbelbox
Lekkere meiden live 50 cpm
06-320.331.69
lesbi hard porno
te heet, te hard, 50 et p/m
06-320.321.99

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

Stiekem meegenieten met
hete

Meisjes
06-320.328.00

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95

Sado Maso live. 50 et p/m

06-320.323.95
Kontakten Klubs

Club Nirwana bekend van TV!!!!
Alleen ECHT mooie jonge meiden. GÉÉN valse beloftes.

bel 045-46 33 23 !!! OOK WEEKENDS.
Kerkrade, Nieuwstraat 147 van 19.00 tot 03.00 uur.

Per direkt gevr. voor nieuw privé-adres. 04490-75028.

Enkele charmante dames
Escort Service Debby

Voor een charmante jongedame bij U thuis of in hotel.
Bel zaterd. en zond. vanaf 20.00 uur tot 5 uur 's morgens

045-214625.

Club La Ferme
Lemmensstr. 73, Ingber/

Gulpen. Tel. 04450-3290.
Dag. geop. v. 11.0Q-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.

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Diana escort
tel 045-320323

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuze gevraagd.

Nieuw Privé adres vraagt
leuk meisje
prettige werksfeer.

045-227028.

Sex hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22.
De betere service in
Club Lolita

Hoenderstr. 6, Maastricht.
Open v. 13.00-24.00 uur,

vrijd. en zaterd. tot 02.00 uur
Tel. 043-215973.

Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur .

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13 Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Privé en escort
045-720916

Club 2000
is 1e Paasdag open van 14-
-24 uur; 2e Paasdag 11-24

uur. Tel. 04490-42315.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.

Nieuw
Club Maxim

Rijksweg 28, Baexem. Tus-
sen Roermond en Weert,

Wij doen wat anderen belo-
ven. Tenminste 6 meisjes
aanwezig. Geopend van

14.00 uur tot 4.00 uur. Tel.:
04748-2973. '’ 50,- all-in

Katja, Stella en Monique, tel.
045-423608.

Club Cobra
Tevens nog dringend

meisjes gevraagd. Hoge
verdiensten. Intern mog. 09-
-32.11.567420, Maaseik (B).

Leuke meisjes in
Nylonkousen

en veel erotiek wacht op jou.
045-425100 ook zond.

Escort Maastr.
Charmante dames voor uw
plezier. Ook voor paren én

bi-, 043-435528.

SPRONKEN ORTHOPEDIE bv ££\
vraagt: mJ^
Ergotherapeute m/v,
met leeftijd tussen 25-35 jaar.
Sollicitaties met curriculum vitae te sturen naar:

Spronken Orthopedie BV,
Prins Mauritslaan 96. 6191 EH BEEK 6776 i

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Printplaat-medewerker m/v
voor een high-tech bedrijf in Sittard. U gaat met
behulpvan laser-apparatuurweerstanden uitrichten
en bedient een drukpers, waarmee printplaatjes
gedrukt worden. Een LTS-E opleiding op C-niveau of
MAVO met wiskunde isvereist. De rest van de
opleidingvindt in het bedrijf plaats.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Ramona Dorscheidt
Sittard, Rosmolenstraat 4

TECHNIEK
Industrieel lakspuiter m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Geleen. Wij
zoeken een kandidaat met een afgeronde LTS-metaa'
opleiding bij voorkeur gevolgd doormotorvoertuigen-
techniek. De werkzaamheden bestaan uit het
voorbewerken, spuiten en afwerkenvan meet- en
regelkasten. Omdat u in een klein team werkt is een
flexibele instelling gewenst. U weetvan aanpakken.
Leeftijd: 18-22 jaar.Bij gebleken geschiktheid biedt
deze baan prima toekomstperspectieven.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

Elektronica-monteur m/v
voor een modem bedrijf in Susteren. Bent u in het
bezit van een LTS-E diplomaen voor langere tijd
beschikbaar, dan hebben wij een baan voor u met
goede verdienste*, in een prettige werksfeer. Inzet en
motivatie zijn gewenst.
Voor informatie:
04490 - 1 73 60, Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4

Microbiologisch medewerker m/v
voor eon veevoederbedrijf in Sittard. Wij zoeken een
afgestudeerde HLO-er/MLO-er studierichting micro-
biotogk). De werkzaamheden bestaan uit het
anatysaren en controleren van hot produktie-proces.
De wetktijden zijn in dagdiensten kunnen worden
uitgebreidtot de 2-ploegendienst. De opdracht is
voor 6 maanden.
Voor informatie:
04490 - 5 61 66, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

TUINBOUW ""
Hoveniers m/v
voor een project in de omgevingvan Sittard en
Geleen. Het isniet persé noodzakelijk dat u
hovenierservaring hebt. Goede motivatie is wel
belangrijk. Bent uvoor langere tijd beschikbaar en
werkt u graag in debuitenlucht, bel of kom langs.
Voor informatie:
04490 - 1 4222, Ramona Doischeidt
Sittard,Rosmolenstraat 4
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ATRO IS JARIG (15 jaar)
EN DEELT UIT!!

kortingen tot 15% op
alle occasions!!

fc^J 2e Paasda9 Qeopend
| van 10.00-17.00 uur |
Kom als een haas naar onze
showroom en profiteer mee!!!

1 jaar garantie op Top-occassionsü
RENAULT JÊ_ AL 15 fAAR LANG

€, MWT9%Q HEERLEN
yWHetplezier van persoonlijke service!

Beersdalweg97 «O 045 724200
} ' 67789

Kies voor 'n vak
Dan kom je beter aan de bak

t_H_?f_£:: WÈ% mmmm) ■■■■■■-_wum_ >Jmt

JV ■ m"Ë I ____T4k\ m w m___ ____r

SgBK
SCHOLENGEMEENSCHAP Dé SChOOI in

BEROEPSONDERWIJS U*~ mi,m~A** f*__.._+». .r»_kerkrade Kerkrade-Centrum
voor gedegen beroepsvoorbereidend

onderwijs aan jongens én meisjes
Hoofdadres: Old Hickoryplein 1 Dependance: Haghenstraat 13

Kerkrade Kerkrade
tel. 457057 tel. 452055 «7.54

Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken
i
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HÜB. DOLS & CO
S<W 4ÓUÜf9ostfatont vooxXupxUtcUf
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DE ZWARTE MARKT
Tel 09-3213661561 TESSENDERLO.BELGIE
EUROPA'S GROOTSTE VERWARMDE

ROMMELMARKT 15.000 m 2
Wekelijks meer dan 10.000 bezoekers!

Open: elke zondag van 9.00 tot 18.00uur
Binnenbrengen materiaal: elke zondag van 7.00 tot 9.00 uur

ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRACTIES
DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

" onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYNMTIA

GIRO: 17797
BANK: 69.99.10.498

Actie Sympatia Biltseweg 14,
3735 ME Bosch en Duin

Tel. 030-281822

* J

I * Zeer mooie kollektie klassieke en moderne schilderijen van regionaal en landelijk
bekende kunstschilders w.o. J. Bevort, P. Brouwer, W. Schuller, J. Smits, Van Ast,
M. van de Einden, J. van Dijk, E. Aartsen, J. Rokven en andere populaire
beroepsschilders.

I " Deze expositie toont u een grote verscheidenheid aan stijlen, onderwerpen en is
daarom zeker de moeite waard om te bezoeken

I * Inruil-garantie, gratis entree

I ______>
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■.^t^J,^-*^'^ Meedoen is reuze gemakkelijk
_mmm _rm__ _k M __** __m^ __. _ __. ■ ■ en u kunt werkelijk de mooiste

rllßllßl r^Ml Pil» zomerprijzen winnen!
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k/WinP VfeV^ ______ __k^Y^ B_r____ï B_Pïfe Op deze kaart staat alles
IM |* U I’■ kil I rw I Ml I wat u moet weten en er
I II I |l|c f ■ |"fl ■ M B■■ B BC staat een deelname-bon op.
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De prijzen zijn gewoon té gek: komplëte,
super de luxe Hartman tuinsets, stoere
"mountain bikes", luxe "alledag fietsen" J
van Gazelle, handige barbecues van # HlphPP
Weber, kratten Brand Bier assorti met 2 A UIuUÜI
fraaie glazen en luxe Brand USA- barbecues tn natuurlijk gaat u meedoen! Koop dus snel een krat
geschenkdozen. Brané Bier met de kleurige, opvallende kratkaart.

I \w l%K_fin_fl (^3ö
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Euro clean I
Peinigt voor U

W * bankstellen * vloerbedekking■, spijten * tevens ook andereM, autostoelen reinigingswerkzaamheden

■ Jel. 04492-2738■ *>»_. 67894

l^og 2 dagen
l^terdag 14 aprilrn 2e paasdag
I SE____S______Q f\

div. Euroccasions

I Tijdens de paasshow
EXTRA VOORDEEL

\^^m Autobedrijf

■KsS soinidagh BVj^^B De Koumen 34-36
lk^ Heerlen (Hoensbroek) msis

I JJet Pasen geopend J[jjlt U eens exclusief écht Indonesisch eten (1
I ""«mik: Restaurant Sumatra !11
I jj^"«ra«l29 Stem (Lt>) ■EEEEEDEEM K^^=*s'\k-

_| ' _t f*
■"""■^"■"■^""■^^■""^■^m ook op deze Pasar JU

1 'ndoneslsch eten moet U geproefd hebben
| V-__ il

dHommerterweg224
Hoensbroek

nessen
Erkend door min. O&W met
rijkserkende diploma's

I WordPerfect 4.2 en 5.0I PlanPerfectI DataPerfect
dßase Lotus P.D.I.
D.T.P. met Ventura
typen notuleren
startcursus P.C./Msdos
Ook spoed- en privé-cursussen in en
uit huis.
Elk cursist werkt alleen op een P.C.
met hard-disk.
Vraag de brochure met de
cursusinhoud aan.

Bel 045-211733
Opleiding - Advies - Begeleiding

yQ-%. Grootse PAASSHOW &
* s *"*. " ■■■■■"■- mm mmmmmwMÊÊÊÊamÊÊa^L^Êmm^mSS^"■"".. _■ ■ ■ ■ "m _p /-, rr^r- \ —.y ha y^****-^ bij Autobedrijf 'y

★ Van 12 t/m 22 april. C\(%
★ Speciale aanbiedingen op nieuwe 205, 309 en 405 \^^Jvoorraadmodellen.
★ Paasmaandag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
★ Voor iedere bezoeker leuke attentie.
★ Bij aankoop van gebruikte auto boven ’ 7.500-, minimaal ’ 2.000-

-voor uw inruiler.
★ Extra hoge inruilprijzen.
★ Donderdag koopavond.
Keuze uit ± 80 gebruikte en ± 50 nieuwe automobielen allen keurig voor u opgesteld in
onze ruim 2.000 m2verwarmde showroom. Dit alles alleen bij uw off. Peugeot-dealer.

è AUTOBEDRIJF JASPER BV i_jlMD_
Windraak 29, gem. Sittard. JOÊ W^^kjf ll^_^__^^_vmm_j"",\ ■ ,l!OlPwP"'^W' _^M_^__HMllr_d_t

LtT Uil Paasmaandag geopend van V Hj] jS ■/

SPEELCLUB MAASBRACHT I I j
m i /^(T\T/^ Speelclub Maasbracht wil haar
f] A L ll\lv_^ personeelsbestand van 74
I II V I \s medewerk(st)ers uitbreiden met

14 | \Vs enkele jonge, enthousiaste
I 1ml/^ medewerk(st)ers van rond de 20

11 1 Jk£^ Jaar die minimaal een Mavo-diploma
\jVs bezitten en er niets op tegen hebben om in

de weekends en op feestdagen te werken. De
a opleiding wordt binnen ons casino gedaan en zal

ongeveer 3 weken duren. De opleiding begint op
1 mei 1990.

Wij bieden: een goede werksfeer
een eerlijk salaris
een leuke toekomst.

Uw sollicitatie + recente pasfoto kunt u sturen naar:
Vereniging Speelclub Maasbracht. T.a.v. personeelszaken,
mej. A.M.J. Verheesen, Rijksweg 3, 6051 KN Maasbracht. 67999

IBVKEPU ZB is een expansieve zelfbedienings- en
uitbrenggroothandel met een food-, non-food en

\^_-_tl_PLI drankenassorliment, gevestigd te Heerlen, Het bedrijf
telt ruim 40 personeelsleden en levert grotendeels

m_____mmu_ aan horeca-afnemers en instellingen.

De directie wenst op korte termijn over te gaan tot de aanstelling van
een

CASSIÈRE
liefst met ervaring

MAGAZIJN-MEDEWERKERS
SLIJTER (aankomend)
diploma niet strikt noodzakelijk
Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitatie te richten aan:
BV Kepu ZB
Heerlen
Tel.nr. 045-210606 toestel 15 „,„ J68120 ■

f__f_\ yuuil ILDEREEN DIE MET COMPUTERS WERKEN WIL I Praktiikriinlnma infnrmatira «BKslIMMfI starten wij binnenkort met avondopleidingen voor de ■ ■ ÜIYII JI\Ul|J IUIIICI 1111 UI lIICI IIUd _r*_t__fl

■■■ RUKSERKENDE A.M.8.1. 88 EXAMENS rijkserkende AMBIBB examens iïi&Stëël
HE.O, HE.I. HE.2. HP.6, HS.I. HS.4, HB.I Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.... *_ -' _ _ _ , ' Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.Kursusplaatsen: Heerlen, Maastncht, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Nijmegen.

Vooropleiding: HAVO, VWO, MBO, HBO "_'^^"Haortan coupon ongefrankeerd op te «turen naar ECS, antwoordnummer
Voor informatie deze advertentie ongefrankeerd opsturen naar: ld/15 <C.C.O-Antwoordnummer 33,6400 VC Heerlen of bel 045-717600. __ __. _ __. Naam:
dhr./mw/mej: opl: '. 5 ■-" '_"

Adres:
adres: tel: — 5 .^^^^^^^^^_ _\ _~I m* Woonplaats:woonpl: . Ift: __^_^_^_^-_—__■ -___-—___^_ ________^___,

European Computer School Tei.= Leen..
|33SföB5J_7_'jr77_#_raTf/_77_7_7_'_W Passage 4-6 6411 JT Heerlen
___\_M____i_lM____t_____Z_l_i____^ Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. Opl.:
■^■^■^■"^■^■^■^■^■^■^■^■^■^^■■■■^a_^_^___B_^__^_^__l_o__B_M_^_M_M_M__M_B_B_B_l_^__^__B__l ' li

/<~^ ALS EEN HAAS PROFITEREN BIJ j
.É JV*H VERKOOPCENTRUM VENCKEN B.V;

\^C. *e Heerlen, tijdens de paasoccasionshow met gratis paasattentie "£ r j y*^^/ (zolang de voorraad strekt).
c t^^j^ Keuze uit:

.<?

1. ’ 500- gratis accessoires bij aanschaf 2. Minimaal ’ 1500- inruilprijs voor uw 3. 9 maanden aanvullende
van een occasion boven ’ 8000- huidige auto bij aanschaf van een no-risk garantie gratis

occasion boven ’ 10.000,-
Openingstijden: Zaterdag 14 april van 10.00-17.00 uur, paasmaandag 1 6 april van 10.00-17.00 uur

Verkoopcentrum Veneken, Peter Schunckstraat 10, Heerlen, tel. 045-412641 I
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INDUSTRIESTRAAT A /f- I iV_f_ mm^mmÈM BRANDSTRAAT
SITTARD f JA/f I |-H/>(li/t 114/) JW SITTARD
Tel. 04490/11743 Lril!/I/_r n\/vVV\/Vf\Ar% /X Tel. 04490/12843
Meubelen, slaapkamers en bedden. 1/ p Totale woninginrichting
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Hoge Raad niet onder indruk argumenten

Boer veroordeeld voor
verwaarlozing koeienVan onze correspondent

DEN HAAG/SCHAESBERG - Het
gemeentebestuur van Landgraaf
moet van deRaad van State voor 1
juni een nieuwe beslissing nemen
op de subsidie-aanvraag van speel-
tuinvereniging Leenhof in Schaes-
berg. De speeltuin is tot op heden
dichtomdat er geen geld meer is. De
gemeente weigerde om formele re-,

Denen subsidie te geven. Die reden
was dat de aanvraag was onderte-
kend door een bestuurslid dat vol-
gens de gemeente niet officieel be-
noemd was.
De vereniging ontving daarom al-
leen het basisbedragvan 900 gulden
datalle speeltuinverenigingkrijgen.
De gebruikelijke 4700 gulden subsi-
die werd geweigerd. De vereniging

Hü ging tevreden huiswaarts, om-
dat de waarnemend voorzitter van
de afdeling rechtspraak van de
Raad van State, mr Blaauw, de fei-
ten kennelijk zo duidelijk vond dat
hij meteen besliste dat de gemeente
het huiswerk nog maar eens over
moet doen. Voor 1 junimoet de sub-
sidie-aanvraag nogmaals worden
behandeld. „En als u dan nog niet
tevreden bent over de hoogtevan de
subsidie, kunt u weer bij ons in be-
roep gaan", zo liet staatsraad mr
Blaauw aan voorzitter Smit weten.

Rechter roept Landgraaf tot de orde

Nieuwe kans voor
speeltuin Leenhof

ging tegen die weigering via een
spoedprocedure in beroep bij de
Raad van State. Deze week was de
hoorzitting, waarbij de gemeente
overigens schitterde door afwezig-
heid. Voorzitter W. Smit van de
speeltuinvereniginghad wel de ver-
re reis gemaakt.

Van onze correspondent
DEN HAAG/VOEREND AAL - Is
het normaal dat bij runderen van
hetras Jersey de botten doorhet vel
steken en grazen zulke koeien bij
voorkeur op kaalgevreten wei-
landen, of maakt een veehouder

zich in die omstandigheden schul-
dig aan ernstige verwaarlozing van
zijn have. Deze kwestie werd door
een 47-jarige veehouder uit Voeren-
daal in 1988 aangebracht bij de
Hoge Raad nadat hij door de recht-
bank in Maastricht voor het ver-

Optimisme in Landgraaf over exploitatie

Geld voor Grand Theater
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemeenteraad van Landgraaf is
akkoord gegaan met een krediet van ongeveer vier
ton om het dak en het voegwerk van het Grand
Theater aan de Kerkberg in Waubach te verbeteren.
De Landgraafse politiek is zeer te spreken over de
activiteiten in het voormalige kerkje, maar de raads-
leden Trijbels (Landgraaf'Bl) en Boumans (Gulpers)
wilden wel eens van het college horen welke subsi-
die-aanvragen er in het verschiet liggen. Of, om het
met de vragen van Maarten van Hulst (PvdA) te zeg-
gen: Wat komt er op ons af? En hoe houden we dit
initiatief vol? Dré Boumans wilde bovendien weten
wie de eigenaar wordt wanneer het gebouw in oude
luister is hersteld.

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF-Een
hoogwerker voltooi-
de gisteren de reno-
vatiewerkzaamhe-
den aan de Maria
Hulp der Christe-
nenkerk in Nieu-
wenhagen. Het enor-
me gevaarte werd
gebruikt om het gro-
te yzeren kruis op
het middenschip een
verfje te geven en de
losgeslagen loods-
labben op het dak
weer vast te zetten.
Het karwei nam on-
geveer vijfuur in be-
slag.

waarlozen van zestien Jersey-run
deren werd veroordeeld tot het be
talen van zestien keer een boete var
twintig gulden. De hoogste rechte;
het, de veroordeling van de recht
bank in stand.
De veehouder houdt in deze princi
pezaak evenwel vol dat een ogen
schijnlijk slechte gezondheidstoe
stand eigen is aan runderen van he
type Jersey. Die zien er altijduit als
of ze niets te eten krijgen. De vee
houder kwam eerst bij de kanton
rechter en later bij de Maastrichts!
rechtbank in het verdachtenbankj<
na een proces-verbaal van twee poli
tieagenten. De twee constateerde:
in de periode mei tot en met augus
tus 1986 dat de zestien sterk verma
gerde beesten een lusteloze indrul
maakten, dat de haren recht over
eind stonden en dat hun huid nie
blonk. Ingrijpen was noodzakelijk
zo meenden de agenten, omdat d<
dieren stonden in een weiland mei
alleen wat verdorde grassprieten.
Op 26 augustus bleek een zesta
koeien te zijn doorgebroken naai
een aangrenzend weiland alwaar
groen en sappig gras te vinden was
De dierenarts van de Keurings-
dienst die erbij werd gehaald stelde
dat de dieren onder medische be-
handeling moesten worden ge-
plaatst.
De veehouder ontkent dat hij de
runderen slecht heeft verzorgd. Op
de zitting bij de rechtbank toonde
hij een foto uit het Agrarisch Dag-
blad, waarop te zien was hoe magei
een Jersey er in vergelijking met
zijn soortgenoten uitziet. Hij stelde
dat de koeien vrije toegang hadden
tot sappige weilanden maar dat de
dieren niet graag op weiden grazen
die zijn bemest. Van uitbreken was
geen sprake. Drie getuigen, onder
wie een dierenarts, konden dit alles
bevestigen. Derechtbank ging hier-
aan ten onrechte voorbij, aldus de
veehouder.
De Hoge Raad echter vindt dat de
rechtbank op juiste gronden heeft
geconcludeerd tot bewezenverkla-
ring van de verwaarlozing.

Insluiper
aangehouden

KERKRADE - Met de aanhouding
van een 26-jarige Kerkradenaar
heeft de politie in die plaats een
reeks insluipingen opgelost. In fe-
bruari en maart wandelde de man
tot zeventien keer toe woningen,
scholen en bedrijven binnen. Daar
zocht hij in kleding en tassen naar
geld. Als hij betrapt werd zei hij dat
hij op zoek was naar een bepaalde
persoon.

Op die laatstevraag kon wethouder
Wiel Heinrichs niet meer zeggen
dan dat het gebouw 'straks weer
voor een reeks van jaren gebruikt
kan worden. Wethouder Thei Gy-
bels vertelde dat het college nog
steeds in gesprek is met de stichting
Grand Theater. „De gemeente zal
niet deelnemen in de exploitatie,
welzullen we garantiesubsidies toe-
kennen aan vernieuwende en risico-
dragende produkties. Zodat het
theater een eigenzinniger richting
kan inslaan".

John van de Berg van het Grand
Theater kan de woorden van raads-
lid Marga Kölgens niet vaak genoeg
onderstrepen: de subsidies die tot
dusverzijn gegeven waren niet voor
het Grand Theater, maar voor een
monumentaal pand dat de gemeen-
te in eigendom heeft.

Inmiddels heeft de stichting zelf
ruim 220.000 gulden in het theater
gestoken. „Het grootste deel daar-
van is spijkervast", zegt Van de
Berg. „Dat wil zeggen dat wanneer
wij ooit uit het theater vertrekken
dat geld voor de gemeenschap be-
houden blijft."

het podium (voor bijvoorbeeld ma-
rionette-spelers) en een toegangs-
deur tussen de loods naast het po-
dium en de zaal op het verlanglijst-
je. Nu is het nog zo dat na een optre-
den veel attributen via de zaal naar
buiten worden gebracht. En dat is
volgens Van de Berg soms funest
voor de gezelligheid na een voor-
stelling.

Binnen een maand komt de stich-
ting Grand Theater met een beleids-
plan. Dan zal de gemeente ook een
officieel verzoek krijgen structureel
bij te dragen in de programmerings-
kosten. Van de Berg is trouwens
zeer optimistisch over de exploita-
tie in de toekomst.
Over de schulden is hij niet echt be-
zorgd meer. „We hebben wel wat
hulp nodig. Het Grand Theater is er
niet alleen voor entertainment in
deze gemeente. Het zorgt ook voor
een culturele opvoeding in deze
woestenij."

Buiten bedragen voor het gebouw
heeft de stichting slechts twee keer
een bijdrage van de gemeente ge-
kregen: voor het Landgraaf-festival
en een schoolbus.

Verder staan een loopbrug boven

Hdiiekijn'sfi»TDabyland PAA*!ïOW
|jjj^jjgay^^.M.gM^^i^|^fj|'w paasaanbiedingen

Maar liefst meer dan 1.000vierkante m. met: positiekleding, 10% korting bijkinderstoelen, kinderkamers, campingbedjes, reiswiegen, "uitzetten, autostoelen,babykleding (t/m maat 86), aanKOOp van
kade-artikeltjes en noem maar op positiemode of

-jJÊ ___\ U bent van harte

i W jITJ _■
„ Hoensbroek ■_-_-__-_-_■■_■ Kouvenderstraat 141. Tel.: Q45-221283.

" Het ijzerenkruis kreeg gisteren een lik verf. Foto: MARCEL VANHOORN

Als het dak is gemaaktkan de stich-
ting op de eerste verdieping tal van
faciliteiten maken die niet bestemd
zijn voor het publiek. Van de Berg
denkt dan aan een gelegenheid
waar artiesten hun spullen kunnen
opslaan, een hapje kunnen eten of
de nacht door kunnen brengen.

Wensen

Het interieur van de
Nieuwenhaagse
kerk kreeg eerder
een grote beurt. We-
kenlang waren de
schilders in de weer
omhet uit 1917 stam-
mende gebouw weer
een beter aanzien te
geven. Hierbij werd
eveneens een hoog-
werker gebruikt. „In
de eerste plaats was
dat goedkoper dan
steigers en boven-
dien makkelijker
omdat wij de specia-
le diensten zoals be-
grafenissen gewoon
door konden laten
gaan", aldus Theo
Schmitz van het
kerkbestuur.

Examen
Ere wie ere toekomt. Het zijn
p politie-agenten, maar
Wvilligers van Veilig Ver-

Nederland die bij de ver-
voor scholieren

' beoordeling voor hun reke-}9 nemen. De agenten hebben
een coördinerende taak,

Vrijwilligers doen het 'echte. fc, meldde ons voorzitter
\ j^ersvan VVN-Heerlen naar
I van een stukje in de
|»it van gisteren. De VVNIs■ trouwens nog volop vrij-
''igers gebruiken. Belangstel-
den kunnen zich aanmelden
>ie secretarisvan VVN-Heer-
\ H. van Leer, De Wingerd
B>S 717481.
■

Veilig
Scholengemeenschap De
Reenberg in Landgraaf
Sf onlangs een landelijke
yigheidswedstrijd in Amster-
"i gewonnen, die gehouden

door het Nederlands Insti-

*" voor Arbeidsomstandighe-
De 'Brandenbergers'

jfcenhet best tijdens een zestal
en gin-

f met de NIA-beker aan de
?'■ De deelnemende leerlin-
* zelfontvingen iedereen ra-

Raad
wen enkele cijfers. In Land-
'Q/ vond donderdag de laat-
*n 47-ste vergadering van de
1986 geïnstalleerde raad

ttts. In totaal werden 685
behandeld.

Gemaal werd een raadslid
fangen: Nic Odekerken
*A) kwam in de plaats voor

' Erkens, Harrie Medema_ PvdA-collega Thijssen.
F raadsleden wisten hetop te
wgen om alle vergaderingen
Noezig te zijn: de nieuwe

Odekerken en Bou-ps, de 'Grieze Duvel' Jan
*Pers (die weliswaar regel-
ig op devlucht slaatvoor de
Jrne televisielampen) en Jan
Nen die donderdag afscheidPJ 1 van het college. Raadsver-V^ringen in Landgraaf du-

erg lang. Het re-fiwerd gevestigd op 29 juni
["'iet werd toen kwart voor 1.
fjaatste vergadering duurde
yits anderhalf uur. Na _’-
P werd afscheid genomen
r deraadsleden Puck Vossen
V?Uwenappèl), Hannie ReepIrfarrie Medema (PvdA), Ger
P*en (CDA) en Uwe Heiligers

Landgraaf).

Kindermiddag
I, °Jongerencentrum NovaCrt °? Paasmaandag eenïfermiddag. Daar kunnen

zich vermaken met hét
i?en en het zoeken van eieren.
t^onds wordt er ook voor vol-
lenen een gezellige bijeen-
Pst gehouden. De activitei-
l beginnen om 15.00 in het
[perencentrum aan de Gan-

in Heerlen.

plat du jour

Ei(1)
s gein ei, twieë ei is 'n

N ei en drie ei is e Paosj-ei.
l ei bestaat uit, zoals u wei
t J> 'ne ddöl, 't wit en 'n sjaal.
Joebereiding is een kwestie
fy. smaak: hel ofloch gekookt,
ffi sJt,of es sjpegel-ei, gebak-
jes sjpek -en-ei. E lieze-ei is
jóngersjaal en e wind-ei iik^aal zónger ei. De vot van

k.ei is het bolle deel. Men kent
ijLer '* sjo/celate-ei of dat van
ffirgoed. De vorm van een ei
* het doosje, soms van zilver.
wrin een rozenkrans werd

In plaats van een
[L^afcje gebruikt men een me-

eitje om thee te zetten. In
il eiemètje deed men eieren
H*e met andere spijzen in eenJ-mee te laten koken en ze er
'^kkelijker weer uit te kun-halen. E nis-ei was eenfop-
lj bijvoorbeeld porselein,
jj in het nest legde om de

animeren tot eieren leg-

Een aantal vrijwilli-
gers* nam de kerk-
banken onder han-
den door ze te schu-
ren en te beitsen.
Een klus die nu ook
bijna geklaard is. Bij
elkaar heeft de on-
derhoudsbeurt aan
de kerk honderddui-
zend gulden gekost.
Pastoor Giel Custers
(70) die na zijn emeri-
taat nog vijf jaar de
parochie onder zijn
hoede had, kan in
september met een
gerust hart afscheid
nemen.

de militairecomplexen ingezet wor-
den om de vredesactivisten op elk
uurvan de dag het binnendringente
verhinderen.

Van onze verslaggever

Vredesactivisten
wapenen zich met
verf en knipschaar

noodzaak van het demilitariseren
van de Mijnstreek, zeker nu Oost en
West zich met ontwapeningsvoor-
stellen om de oren slaan.

Overigens werden verscherpte con-
troles twee jaar geledenook doorge-
voerd. Toch wisten enkele vredes-
activisten toen de Awacs-basis bin-
nen te dringen. Pas toen zij op de
landingsbaan onmiskenbaar de
aandacht trokken, werden ze door
de veiligheidsdienst opgemerkt en
met harde hand van de baan verwij-
derd. Ook wisten de activisten des-
tijds met verfbommen enkele vol-
treffers te plaatsen bij het Provin-
ciaal Militair Commando in Maas-
tricht en het Brunssumse politiebu-
reau.

BRUNSSUM - Ongeveer twintig
vredesactivisten uit het hele land
zijn gisteravond neergestreken in
Brunssum om van daaruit een week
lang acties te ondernemen voor de
vrede.

Gewonde bij
aanrijding
in Urmond

Net als twee jaargeleden hebben de
activisten een stek gevonden op
camping 'De Zeekoelen' in Bruns-
sum. Van daaruit willen zij tijdens
de vredesweek militaire objecten,
zoals de AWACS-basis bij Schin-
veld en het Amerikaanse mobilisa-
tiecomplex bij het voormalige Hen-
drik-mijnterrein in Brunssum, met
een bezoek vereren.

In de bagage van de vredesactivis-
ten zitten kwasten, potten verf en
knipscharen. Via het aanbrengen
van leuzen op muren en gaten in
hekwerken van militaire objecten,
willen de activisten wijzen op de

URMOND - Een inwoner van Berg
aan de Maas verzuimde gistermor-
gen op de kruising Mauritslaan"
NieuwePostbaan voorrang te geven
aan een automobilist uit Wessem.
Het gevolgwas een forse aanrijding.
De man uitBerg moest met een ge-
sloten sleutelbeen en diverse kneu-
zingen naar het ziekenhuis in Sit-
tard vervoerd worden.

Het is de activisten vooral te doen
om de uitbreiding van de Ameri-
kaanse legerdepots in Brunssum en
Eygelshoven tegen te gaan. Zij kun-
nen een eventuele uitbreiding van
het Amerikaanse wapenarsenaal in
Limburg volstrekt niet rijmen met
de jongste ontwikkelingen op het
gebied van de wereldvrede.
Vanzelfsprekend zijn politiekorp-
sen in de regio, de marechaussee in
Brunssum en de Amerikaanse le-
gerautoriteiten op de hoogte ge-
bracht van dekomst van de vredes-
activisten. Alle militaire objecten in
de Oostelijke Mijnstreek zullen de
komende week dan ook extra be-
waakt worden. Volgens een woord-
voerder van de marechaussee in
Brunssum zullen de komende da-
gen ook meer patrouillegroepen op

P^fp?^^^^x^Plvl B^^W___ff__kWI : illiSv-/^^ JE_L"____l __J)
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_A_<?_>- _/\licoiaai
zoon en broertje van
Jan Kees, Nicole en

Laurens
Zijlstra-Tummers

Gerben
Sondermanstraat 17j | 6417 GD Heerlen | |

r IHand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door
onze liefde
ben je moedig en dapper
van ons heengegaan.

Veel te vroeg voor ons, is na een leven dat gevuld
was met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en zorg-
zaamheid, kalm en vredig van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zoon, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Hein Bemelmans
echtgenoot van

TVlariëtte Gatignon
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken op de leeftijd van 47 jaar in het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: M.F.W. Bemelmans-Gatignon

Familie Bemelmans
Familie Gatignon

6373 ET Landgraaf, 13 april 1990
Brunssummerweg 77
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woens-
dag 18 april a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide, aan-
sluitend de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Kleikoeleweg te Nieuwenhagen.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag, 17 april om 19.00 uur wordt in voornoem-
de kerk een eucharistieviering gehouden tot inten-
tie van de overledene.
Hein is opgebaard in derouwkamer te Nieuwenha-
gen, Beuteweg 32. Dagelijks bezoek tussen 18.00en
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Niet geheel onverwacht, maar toch met grote ver-
slagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze gewaardeerdevriend

Hein Bemelmans
Zijn betrokkenheid in "Heereveld" maar vooral
zijn vriendschap zullen ook wij missen.
In oprecht medeleven voelen wij ons verbonden
met zijn echtgenote en familie.

Stichtingsbestuur, bewoners,
vrijwilligers, medewerkers en
directie Bejaardencentrum
"Heereveld", Landgraaf

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons lid en tennisvriend

Hein Bemelmans
Wij wensen Mariëtte veel sterkte toe in deze voor
haar zo moeilijke tijd.

Bestuur en leden
tennisvereniging Übach o. Worms.

Landgraaf, april 1990

Met leedwezen vernamen wij dat toch nog vrij plot-
seling van ons is heengegaan, onze tennisvriend

Hein Bemelmans
Hij zal altijd in onze groepbijven voortleven als een
goede sportvriend.
Zijn vrienden van de dinsdagavond tennisgroep

Landgraaf, april 1990

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, nam God heden tot Zich, voorzien van de h.
sacramenten der stervenden, in de leeftijd van 64
jaar, mijn goede man, onze dierbare vader, schoon-
vader, grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Eduard Bogaert
echtgenoot van

Gerda Aelmans
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Mevr. G. Bogaert-Aelmans
Schaesberg: Frans Bogaert

Marian Bogaert-Stienen
Chantal en Pascal

St. Dona di Piave
(Italië): Emilie de Vecchi-Bogaert

Loris de Vecchi
Heerlen: Monique Metzen-Bogaert

Sjef Metzen
Sam en Kay
Familie Bogaert
Familie Aelmans

6431 MJ Hoensbroek, 13 april 1990
Pannenberg 173
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 18 april om
11.00 uur in de kerk van St. Jan te Hoensbroek.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Dinsdagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Be-
zoekuur van 14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Eerste en tweede paasdag van 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen, bij het overlijden en de be-
grafenis van onze dierbare broer, schoonbroer,
oom en neef

Charles Frijns
betuigen wij hiermee onze hartelijke dank.

Familie Frijns
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op 16 april, tweede paasdag om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Paulus te Epen.

t IDankbaar datwij haar zo langin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delenwij u mede, dat toch nog onverwacht in Gods
vrede is overleden, in de leeftijd van 86 jaar, onze
lieve zus, schoonzus en tante

Mia Straetemans
weduwe van

Toon van Hattum
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: R. Hasaart
T. Hasaart-Jetten

Eygelshoven: A. van deWinkel
E. van de Winkel-Jetten

Ulvenhout: G. van Hoek
M. van Hoek-Straetemans

Eygelshoven: J. Straetemans
C. Straetemans-van Hattum
Familie van Hattum
neven en nichten

Eygelshoven, 12 april 1990
Laethof49
Corr.adres: Willem Alexanderstraat 19,
6471 KM Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 18 april a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Joannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondwake van dinsdag 17 april
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t I
Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden moeten zien
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze smart.

Aan hem, die altijd in bescheidenheid voor ande-
ren klaar stond, onverbrekelijken innigverbonden
met vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren. In zijn 63e levensjaar is hij, na een
dapper gedragen lijden en gesterkt door het heilig
sacrament der zieken, van ons heengegaan, mijn
lieve echtgenoot, onze dierbare vader, broer, opa,
schoonbroer, oom en neef

Antoon Joseph Hoeks
echtgenoot van

Catharina Josephina
Gerarda Derikx

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Ransdaal: Tiny en Jo Eussen-Hocks

Roel en Bart
Simpelveld: Guus en Beppie Hocks-Horstman

Raimond en Nicole
Bocholtz: Henk en Suzanne Hocks-Senden

Familie Hoeks
Familie Derikx

Bocholtz, 13 april 1990
Corr.adres: Margrietstraat 17, 6351 CA Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 17 april 1990 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bo-
choltz, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed maandag 2e paasdag na de h.
mis van 11.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium,
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren za-
terdag en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbareherinneringaan wat hij voor ons en ve-
len betekende, geven wij u kennis dat God heden
tot Zich genomen heeft onze dierbare broer,
schoonbroer, oom en neef

Peter Jacobus (Sjaak)
Horssels

Hij overleed op de leeftijd van 54 jaar.
Guttecoven: Frieda Lotz-Horssels

Sjeng Lotz
Nieuwstadt: Liza Quix-Horssels

Sjeng Quix
Nieuwstadt: To Hodzelmans-Horssels

Toon Hodzelmans
Guttecoven: Jan Horssels

Mia Horssels-Keulen
Guttecoven: Bertha Keulen-Horssels

Hub Keulen
Guttecoven: Gerrit Horssels
Guttecoven: Mathieu Horssels

en al zijn neven en nichten
Familie Horssels

Guttecoven, 12 april 1990
Veersestraat 65
Corr.adres: Swentiboldstraat 24,
6143AG Guttecoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op dinsdag 17 april om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Nicolaaste Gutte-
coven.
Er is geen condoleren.
Maandag, 2e paasdag tijdens de hoogmis om 10.00
uur in voornoemde kerk zal hij bijzonder herdacht
worden.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 17.00 tot 17.30 uur.

Dankbetuiging
De grotebelangstelling, devele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van onze
lieve moeder, schoonmoederen oma

Anna
Offermans-Coumans

hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en de wetenschap dat zij door zovelen werd
geacht, hebben ons gesterkt ditverlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
tweede paasdag, 16 april a.s. om 11.00 uur, in de pa-
rochiekerk van de H. Barbara te Treebeek.

f
Na een leven dat werd getekend door eenvoud, goedheid en eerlijkheid,
heeft de Heer tot Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der zie-
ken, op de gezegende leeftijd van 83 jaar, mijn lieve zus, schoonzus, tante
en nicht

Trautje Speek
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
draagster van de medaille Pro Ecclesia et Pontifice

Zij overleed in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen haar in uw gebedaan.

Familie Speek
Familie Peters

6374 VS Landgraaf, 12 april 1990
Maastrichterlaan 76
Corr.adres: 6418KA Heerlen, P. Schunckstraat 21
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op dinsdag 17 april a.s.
om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. Theresia enDon Bosco te Lau-
radorp, waarna aansluitend de begrafenis op der.k. begraafplaats te Wau-
bach.
Samenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleance.
Paasmaandag wordt de overledene bijzonder herdacht in de h. mis van
11.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium, St. Pieterstraat
145 (gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade. Be-
zoektijd dagelijks tussen 18.00 en 19.30 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Dankbaar om haar liefde en zorg voor de parochie van de H. Theresia en
Don Bosco te Lauradorp en dankbaarvoor alles, wat ze voor de Salesia-
nen van Don Bosco heeft gedaan, delen we u mee, dat van ons is heenge-
gaan

Trautje Speek
oud-lid van het kerkbestuur

medewerkster van Don Bosco
Kerkbestuur van Lauradorp
Medebroeders van Don Bosco

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en dezorg waar-
mee zij mij en vele anderen heeft omringd, deel ik u mede,
dat heden, voorzien van het sacrament derzieken van ons
is heengegaan, in de leeftijd van 79 jaar, mijn inniggelief-
de vrouw, onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Savelkoul-Kohlen
echtgenote van

Jan Savelkoul
Maastricht: P.J. Savelkoul

Geleen: M.J. Kohlen
Familie Kohlen
Familie Savelkoul

6224KH Maastricht, 13 april 1990
Oranjeplein 40 H.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in de parochiekerk van
het H. Hart, Koepelkerk, Scharnerweg te Maastricht op woensdag 18 april
a.s. om 11.00 uur, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof te Lutterade-Ge-
leen.
Schriftelijk condoleren in de kerk.
Avondmis dinsdag a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan 44-48 te Wyck-Maas-
tricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

tTheodorus Dahmen,
oud 68 jaar, echtge-

nootvan Catharina Jon-
gen. 6224 TE Maas-
tricht, Homestraat 21.
De uitvaartdienst zal
gehouden worden op
paasmaandag 16 april
om 11.00 uur in de H.
Gulielmuskerk te Oos-
termaas-Maastricht.
Geen condoleren.

tHuub In de Braek,
oud 89 jaar, echtge-

noot van Lies Übaghs.
Maastricht, Medoclaan
66 K 122 C. De uitvaart-
dienst zal gehouden
worden op dinsdag 17
april om 14.00 uur in de
St. Theresiakerk te
Maastricht. Geen con-
doleren.

t I
Heden is toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, opde leeftijd
van 83 jaar, mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Leonie (Lei) Henssen
echtgenote van

Lodewijk (Louw) Zink
Gulpen: L. Zink
Gulpen: Antoinette en Pierre

Oligschlager-Zink
Gulpen: Leonie en Eddie

Klinkenberg-Zink
Gulpen: Jo en Maria

Zink-Kremer
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

6271 BK Gulpen, 11 april 1990
Dorpsstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
paasmaandag, 16 april om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna begrafe-
nis op de algemene begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
In de eucharistieviering van Ie paasdag om 11.30
uur zal onze dierbare overledene herdacht worden
in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium "Sjalom" van de Zusters Clarissen, Hilles-
hagerweg 11 te Mechelen.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.30uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

■^__^__H_a__B»_H_^_M_«—^—aana—a—a—i

Enige en algemene kennisgeving

t
Consummatum est

John. 19,30
Met grote dankbaarheid voor wat hijvoor ons heeft
betekend, gven wij u kennis dat op Goede Vrijdag,
gesterkt door het h. sacrament der zieken van ons
is heengegaan, mijn inniggeliefde echtgenoot, onze
lieve, zorgzame vader, schoonvader en grootvader

Johannes Emile
Viktor Linsen

* 31 december 1910 tl3april 1990
echtgenoot van

Anny Hertzdahl
Heerlen: A. Linsen-Hertzdahl
Heerlen: P.Linsen
Heerlen: F. Jacobs-Linsen

H.A.M. Jacobs
Paul, Peter, Anne-Marie

Oirschot: A.M.P. Linsen
M.Th. Linsen-Penning deVries
Julia, Sam, Max, Jurriaan

Molenberglaan 19, 6416 EK Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op woensdag 18 april a.s. om
11.00 uur in de dekenalekerk van St. Pancratius te
Heerlen.
Vóór aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance.
Avondmis dinsdag 17 april a.s. om 18.30 uur in I
voornoemde dekenale kerk.

t
Rust nu maar, je strijd is gestreden.
Wie weet hoe je hebt geleden.
Wie weet wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit, je lijden is gedaan.

Na een leven, getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is na een moedig gedragen ziekte,
toch nog onverwacht van ons heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 68
jaar-, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Bartholomé
echtgenoot van

Tiny Eussen
Eys: T. Bartholomé-Eussen

Wijlre: Marij Beckers-Bartholomé
Ger Beckers
Nancy, Wendy

Haarlem: Ger Bartholomé
Familie Bartholomé
Familie Eussen

6287 AP Eys, 12 april 1990
Past. Duckweilerweg 10
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op dinsdag 17 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Agatha te Eys, waarna de begra-
fenis plaats zal vinden op de r.k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondwake
zal gehoudenworden op paasmaandag 16 april om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum van Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen he-
den, zaterdag en paasmaandag van 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Zijn handen hebben voor-ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn iaak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Heden overleed, na een met geduld gedragen ziek-
te, toch nog vrij onverwacht, op de leeftijd van 47
jaar, mijn onvergetelijke echtgenoot, onze lieveva-
der, zoon, broer, zwager, oom en neef

Cor van der Veeke
echtgenoot van

Adri Krijnen
Hoensbroek: A.J.T. van der Veeke-Krijnen

Cindy en Maurice
Bianca en Robert
Michel
Familie van der Veeke
Familie Krijnen

13 april 1990
Ridderhoenstraat 36, 6431 PB Hoensbroek
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 april
1990 om 10.30 uur in het crematorium te Imstenra-
de-Heerlen.
Bijeenkomst aldaar om 10.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

f ;
Na een moedig gedragen ziekte is op Witte Donderdag, op 81-jarige leef-
tijd, van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Sjeng Stevens [
Jan Hubert t

echtgenootvan

Bertha van den Bosch v
ie

Schinnen: M.E. Stevens-van den Bosch
Tuddern DL: Hub Stevens „

Greetje Stevens-Penners ltAnnie en Frank, Jos en Anke
Oirsbeek: Mien Dols-Stevens

Harry Dols lf
Edith en Peter, Richard

Beek: Mia Maessen-Stevens
Harry MaCssen
Elian en Roger, Irene

Brunssum: Elly van Mulken-Stevens
Lex van Mulken 's
Jean, Eric 'f

Schinnen: Jan Stevens
Puth: Wiel Stevens g

Anie Stevens-Raats
Schinnen: Jo Stevens e

MarliesLinskens i|
Familie Stevens t„ Familie van den Bosch i

12 april 1990
Dorpsstraat 71, 6365 BH Schinnen
Gelegenheid om afscheidte nemen, dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur in de L
rouwkapel van het ziekenhuis te Geleen. t
Avondwake, dinsdag om 18.45 uur in de hierna te noemen kerk. n
In de parochiekerk van deH. Dionysius te Schinnen, zal de plechtige uit- \
vaartdienst gehouden worden op woensdag 18 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan- "eeregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als (
zodanig te beschouwen.

** :
I

Wegens een sterfgeval is

Bandenbedrijf Stevens
te Tüddern

op woensdag 18april a.s. de gehele dag gesloten.

t
Met grote droefheid geven wij kennis van het to' 1
nog plotselinge overlijden van mijn innig gelie'" ]
echtgenote, mijn lieve moeder, schoonmoede |
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht ,

Lien de Haan
echtgenote van

Rudolf Slanina
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Kakert: R. Slanina
Schagen: Sjaak Slanina

Margriet Slanina-Neelen
Alexander
Familie de Haan
Familie Slanina

6371 EX Landgraaf, 13 april 1990
Juliana van Stolbergstraat 25
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word?!
op dinsdag 17 april a.s. om 12.30 uur in de parocfr'
kerk van St. Barbara te Schaesberg-Kakert, waar"!
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op "
r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is *"schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkam
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 h
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18-J
UUr aZij die geen kennisgeving mochten ontvangen, e
lieven deze annonce als zodanigte willen bescho1

wen.

Dankbetuiging
Uw medeleven en blijken van belangstelling in °vorm van bloemen, schriftelijke condoleance
woorden van troost en bemoediging, die wij mo^
ten ondervinden na het overlijden'en bij de eren1

tic van

Johanna Gijsbertha
Riemersma-Schut

zijn ons tot een grote steun geweest.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, april 1990 . .2

tMarkina Aliwitono, 69 jaar, weduwe van
Laureijs, Kruisweg 15, 6063 CB Vlodrop.

plechtige eucharistieviering zal worden gehouö j,
dinsdag 17 april om 11.00 uur in de parochie*6

van de H. Martinus te Vlodrop.

tElisabeth Maessen, 81 jaar, weduwe van TMj
doms Dullens. Corr.adres: Graaf 78, 6101 Jjj

Echt. De plechtige eucharistieviering zal word
gehouden dinsdag 17 april om 10.00 uur in dep»\
chiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te "e

tJef Lahaije, oud 57 jaar, echtgenoot van T*,.;
Brans Brabant. 6223 EE Borgharen-Maastrtf',

Gozewijnstraat 28. De gebedsdienst is heden, za>
dag 14aprilom ll.OOuurinde parochiekerk van ?

Cornelius te Borgharen-Maastricht. Er is geen c°
doleren.

tGer Janssen, oud 51 jaar, echtgenoot van Ma.
Houben. 6221 BK Maastricht, Bourgognes^

14. De uitvaartdienst zal worden gehouden dins^17 april om 11.00 uur in de parochiekerk van Z
Martinus te Wyck-Maastricht. Er is geen cond°
ren.

tHenriette Langemeijer, oud 84 jaar, wed^ ,
van Theodoor Bouvy. 6213 AL Maastricht, 0£landerweg 78.A. De uitvaartplechtigheid zal

den gehouden woensdag 18 april om 10.30uur i" Jkapel van de Sint Gerlachusflat, BieslanderweëJte Maastricht, waarna gelegenheid tot condolefeT

tNico Geurts, oud 80 jaar, echtgenoot van Tr* .
ke Ramakers. 6214 PN Maastricht, André S^i

rinweg 48. De uitvaartdienst zal plaatshebben a
dinsdag 17 april om 11.00 uur in de kapel van n
Lambertus te Maastricht. Er is geen condoleref'j

A

t André Medenbach, oud 65 jaar, echtgenoot " j

Marieke de Kort. 6214 TZ Maastricht, AkÊ'j|
straat 15. Eucharistieviering in de parochieK^ï

Ivan het Onbevlekt Hart van Maria op dinsdag i

april om 14.00 uur. Schriftelijk condoleren U>
kerk.

vervolg familieberichten zie pagina'



Van onze verslaggever

Kiezers kunnen zich uitspreken over voorstellen B&W

- De CDA-statenfr-* wil dat Gedeputeerde Staten
Urnburg zo spoedig mogelijk
Juister van WVC en de Raadde Kunsten op de hoogte stel-en wat Limburg met 'kunst' wil(5e toekomst. De statenfractie
F hierover vragen gesteld aan

Raad Maastricht wil
referendums houden

Maar als de bevolking naar haar mening gevraagd wordt op mo-
menten dat hetwerkelijk kan, is dat een goede zaak. Dan worden
de kiezers direct betrokken bij de besluitvorming. Die betrokken-
heid is tegenwoordig vaak zoek; een referendum kan (indien ver-
standig gebruikt) een goed instrument zijn om de politiek weer in
de publieke belangstelling te plaatsen en interesse te kweken voor
zaken van algemeen belang. En daar kan nooit iets op tegen zijn.

W.D.

De nieuwe gemeenteraad
van Maastricht lijkt een
vooruitstrevende aard te
hebben. De fracties zijn het
eens geworden over het
hanteren van het referen-
dum om de mening van de
bevolking te peilen. Het
CDA twijfelde nog even,
maar uiteindelijk is toch het
besluit genomen om na ver-

der onderzoek en afwachting van de resultaten van een soortgelijk
experiment in Leiden, het referendum in Maastricht in te voeren.
Met een referendum wordt de democratie teruggebracht tot zijn
meest elementaire basisvorm. 'De meeste stemmen gelden' is de
oer-vorm van democratie. Het grote nadeel van een referendum, is
dat er geen genuanceerd standpunt ingenomen kan worden. Het
gaat om 'voor' of 'tegen. In sommige gevallen kan dat leiden tot
een onevenwichtig besluit. Ook mag niet vergeten worden dat de
bevolking van een stad in voorkomende gevallen vooral het eigen
belang voor ogen zal hebben, maar dat voor het nemen van een
'goed' besluit soms ook met boven-stedelijke - en wellicht ook nog
andere- belangen rekening gehouden moet worden. Aan een re-
ferendum kleven nogal wat 'mitsen en maren' en de volksraadple-
ging zal dan ook beslist niet bij ieder onderwerp gehanteerd kun-
nen worden.

|&Ns het CDA is de tijd rijp dat
Limburgs kunstenplan naar, Haag gestuurd wordt zodat

J.daarrekening kan houden metJJurg als het landelijke plan
opgesteld.

DSM let op
de kleintjes
van onze redactie economie

Duitse en Nederlandse politie samen op patrouille

" Slakken eten was vroeger in Maastricht al heel gewoon. Ze
werden verhandeld op de markt. Nu kweekt Math Theunisz ze
in grote hoeveelheden inzijn garage. Foto: WIDDERSHOVEN.

" Het regende gisteren parkeerbonnen in Venlo
I^ERLEN - Terwijl de
i^M-fabrieken ook na ge-ogde milieucampagnes

voor heel wat lucht- en
""izonvervuiling en stank-J geluidsoverlast zorgen,
j^ft het bedrijf zich op de
ein.tjes gestort. De cam-?Bne die DSM begin ditiïr startte om op de loka-as in Limburg klein che-

afval in te zamelen,/loopt volgens de directie ’Herr Wachtmeister’ inVenloos stadscentrum

Uitspreken
Het experiment in degemeente Lei-
den staat landelijk in de belangstel-
ling. Naar gelang de behoefte kan
het kiesgerechtigd publiek van die
gemeente zich door middel van een
referendum in de toekomst uitspre-
ken vóór of tegen een bepaald voor-
stel van het college van B&W. Dat
behoeft niet in alle gevallen de ge-
hele gemeente te betreffen; ook kan
wijkgericht een referendum worden
gehouden, uiteraard over een be-
langrijke aangelegenheid in die
wijk.[» meer dan honderd kantorenafdelingen heeft DSM specia-

L^üieuboxen van polyetheenkaatst waar de troep in kan.
L^e eerste drie maanden van de
L^Pagne is ruim 17.000kilo ge-
tl^iden klein chemisch afval
ingebracht.
1m

gaat onder meer om flesjes
IH, tipp-ex, gebruikte printer-

toner van kopieerappara-
l^' oude lijmflesjes, lege spurt-ten en batterijen,
fabrieken en werkplaatsen
ufden resten oliën en vetten,

veront-j^Jgd poetskatoen en absorp-
.-Korrels als chemisch afval in-leid.

Maastrichtenaren
kweken escargots

’Lepelitgris’miktopeenmiljoenslakken

Het resultaat van een referendum
heeft de status van advies en is juri-
disch gezien niet bindend voor de
gemeenteraad, dat immers het
hoogste bestuursorgaan binnen de
gemeente is. Maar in de praktijk zal
de uitslag ervan niet te omzeilen
zijn, omdat er juistuitdrukkelijk om
is gevraagd. De gang van zaken
rond een gemeentelijk referendum
moet worden vastgelegd in een ge-
meentelijke verordening.

roept tot tweemaal toe in de mi-
crofoon van een Vara-radiojour-
nalist dat hij het niks vindt. „Wij
hebben ze al eens vijf jaar hier
gehad en dat was lang genoeg,"
zegt hrj in overvalst Venloos.

Duitsland niet vervolgen," moe-
ten de Duitse agenten hun land-
genoten regelmatig geruststel-
len. Boos werd een aantal na af-
loop toch want in Venlo regende
het gisteren parkeerbonnen. Na-
tuurlijk door Nederlandse agen-
ten uitgeschreven. Ook werden
tientallen foutgeparkeerde Duit-
se auto's weggesleept. Uitwisse-
ling of niet, de sleepkosten in
harde Hollandse guldens liegen
er niet om.

Winkelende Duitsers tonen ont-
zag voor de blauw-groene pa-
trouilles die geflankeerd worden
door cameralieden van diverse
televisie- en radiostations. „Herr
Wachtmeister....," roept iemand
in een poging grappig te zijn.
Zijn vrouw maant hem be-
schaamd tot orde. „Maak geen
moeilijkheden."

„De tendens is nu dat de belangstel-
ling voor escargots en de fijne keu-
ken in het algemeen toeneemt. Ook
wordt er tegenwoordig weer meer
geld uitgegeven aan 'uit eten' in
goede restaurantjes. De escargot,
waarvan de kaviaarzelfs hoger staat
aangeschreven dan de 'Beluga-ka-
viaar' verdient een plaats in dat
plaatje," zegt Gielissen.

MAASTRICHT - Achter het kasteel
in Borgharen in Maastricht huizen
400 'fotomodellen. Zo spreekt Math
Theunisz (41) althans over zijn es-
cargots in de garage. Theunisz en
schoonzoon Marco Gielissen (27)
zijn deenige grote escargotkwekers
in ons land. Komend jaarhoopt het
tweetal van de kweek van de escar-
gots hun beroep te maken.

Minister Wathelet
komt tegemoet aan

eis van Hiddema

VENLO - Slechts weinig Venlo-
naren hebben gisteren gezien
hoe politieagenten uit Duitsland
samen met hun Nederlandse
ambtsgenoten patrouilleerden in
hun stadscentrum. Venlo was
met 60.000 Oosterburen zoals elk
jaar op Goede Vrijdag (Karfrei-
tag) een Duitse stad, waar het
'bitte' en 'danke schön' alom
klonk en het winkelpersoneel de
eigen taal verleerd leek te zijn.
Het riep herinneringen op aan de
roemruchte jaren van de 'Zwei
Gebruder' en de 'Butterfahrten',
maar ook aan de oorlogsjaren.
Duits politiegroen in een Neder-
lands stadscentrum, voor het
eerst sinds 45 jaar.Vijfgewonden

bij ongeval

Hoofdagent Twan Beursgens
van de Venlose politie babbelt
tijdens de patrouille honderduit
met zijn nieuwe partner. Op de
vraag waarover zij zo druk wa-
ren, luidt het verrassende ant-
woord: „Over onze salarissen " Theunisz kreeg vorig jaar van het

weekblad Panorama een prijs van
10.000 gulden om zijn onderne-
mingsplan voor een 'escargoterie'
om te zetten in realiteit. Door die
prijs kwamen de plannen van de
Maastrichtenaren om 'in de escar-
gots te gaan' in een stroomversnel-
ling.

Snel rijk worden is er echter nog
niet bij. De Maastrichtenaren heb-
ben veel leergeld moetenbetalen tij-
dens de periode van het pionieren.
De juiste afstelling van klimaat,
voer, leeftijd en dergelijke is dan
ook een zorgvuldig bewaard be-|
drijfsgeheim. Successen kunnen ze
nu echter al wel melden. Duurt het
normaal een jaarvoor een escargot
tafelrijp is, middelseen uitgekiende
voeding doet 'Le petit gris' daar zes
maanden korter over.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Belgische mi-
nister van justitie, Wathelet, heeft
de Maastrichtse advocaat Th. Hid-
dema toegezegd hem binnenkort te
zullen informeren over de affaire
Rerjniers. Hiddema had ophelde-
ring gevraagd over de rol die de
Brusselse hoofdcommissaris van
politie Rerjniers direct danwei indi-
rect heeft gespeeld in een cocaïne-
handel van medio 1988. Hiddema
was de raadsman van een verdachte
uit Zuid-Limburg die een jarenlan-
ge gevangenisstraf hoorde vonnis-
sen.

Hauptwachtmeister Heks uit
Kaldenkirchen reageert niet. Hij
kent Venlo. „Mijn vrouw doet
hier vaak de inkopen", zegt hij.
Zijn chef, Kreisleiter Schirmtra-
ger heeft gelijke ervaringen. Hij
zegt: „Ook vanuit het werk ken-
nen wij de politie hier". Met een
knipoog wil hij er als 'achter-
grondinformatie' wel bij kwijt
dat het regelmatig voorkomt dat
de Duitse of Nederlandse politie
een paar honderd meter te ver
over de grens terecht komt bij
een onderzoek, „Dan moet je be-
grip hebben voor elkaar," zegt
hij.

De aanwezigheid van de Duitse
politie in Venlo was een experi-
ment in het kader van Europa
1992 en de vriendschapsbanden
tussen de politiekorpsen van
Kreis Nettental en Venlo. „Over
de schouder meekijken om te
zien wat de Duitse grensbewo-
ners hier zoal doen en vooral om
de parkeerproblemen te leren
kennen," legt plaatsvervangend
korpschef Schurman van Venlo
het doel uit tijdens de briefing op
het hoofdbureau van politie.

JUSTEREN -Een vrouwelijke in-
iJ\de van een auto die gister-
iij d op de A 2ter hoogte van
J^eren over de kop vloog, is

r gewond opgenomen in het
ljrdse ziekenhuis. Twee mannen
066O66 kinderen raakten licht ge-
*6f DÜ het ongeval dat rond kwart
H 2es gebeurde. De auto van de

familie was total loss.
L^rzaak van het ongeluk was een
H "roken wielophanging. Door
»°ngeluk ontstond een file van 2
L kilometer in de richting van

stricht.

Woordvoerder Vink van de Ven-
lose politie probeert aanvanke-
lijk microfoons en schrijfblok-
ken te weren. Hij heeft duidelijk
opdracht de Duitse gasten te vrij-
waren van lastige vragen na en-
kele negatieve geluiden vanuit
de burgerij. Een journalist van
het NRC wordt midden in een
gesprek met een der Duitse
agenten onderbroken en gesom-
meerd zijn vragenstellerrj te
stoppen. De Duitse agenten heb-
ben echter weinig schroom en
vertellen honderduit. Ook in de
Venlose winkelstraten tonen zij
zich zelfbewust, al hebben zij
hun dienstpistool in de 'Heimat'
moeten achterlaten.

rob peters

De Duitsers reageren verschil-
lend op de Duitse-Nederlandse
koppels. De vier 'internationale'
patrouilles stropen in enkele
uren tijd ook alle parkeergarages
en terreinen af. „Wij schrijven
niets op en wij kunnen u in

Venlonaren waren gisteren
'Mangelware' in hun eigen stad.
De enkeling die gisteren te vin-
den was als getuige van het op-
treden van Duitse politieman-
nen, blijkt verwonderd. Opa
Janssen (75) wiens vrouw tijdens
de oorlog verwondingen opliep,Jo Cox (51)

overleden

Heeft het bedrijf met detoepasselij-
ke naam 'Le petit gris' nu ongeveer
40 a 50.000 slakken, straks moeten
dat er bijnaeen miljoen zijn. In 1980
werd de basis gelegd van deze po-
pulatie. Toen kocht Theunisz in
Frankrijk 220 Helix Aspersa, zijnde
'gros gris'-slakken en 'petit gris'-
slakken. Daarvoor had hij vooral in
Frankrijk al een uitgebreide voor-
studie gepleegd over de finesses
van het vak.

Rerjniers zou jarenlangzelf contac-
ten hebben onderhouden met het
criminele milieu en geweten heb-
ben dat er pseudokopers werden in-
gezet, hoewel daar geen toestem-
ming voor verleend was door het
openbaar ministerie. Hiddema be-
weert dat zijn cliënt destijds het
slachtoffer is gewordenvan een der-
gelijke pseudokoop en wil een her-
opening van het proces.

„Scheutig met informatie waren de
kwekers daar echter niet. Ze waren
bang dat een slimme Hollander er
handig van zou profiteren en escar-
gotszou gaan invoerenin Frankrijk.
Daar worden jaarlijksbijna een mil-
jard slakken gegeten", zegt Theu-
nisz.

Aan Wathelet schreef hij twee we-
ken geleden dat hij voldoende inge-
licht wenste te worden over de 'af-
faire Rerjniers' Hij gaf de minister
daarvoor twee weken de tijd. „De
minister heeft mij een brief geschre-
ven dat hij mij binnenkort zal infor-
meren."

Daarmee is Wathelet tegemoet ge-
komen aan de eis van Hiddema die
reeds bij voorbaat dreigde met een
kort geding tegen de Belgische mi-nister van justitie. Hiddema geeft
Wathelet nu nog één week de tijd-

Metaalslak
Toen hij inzicht wildekrijgen in de
Nederlandse markt en bij het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek in
Heerlen aanklopte, kreeg hij alleen
cijfers over metaalslak zoals die
door grote industriën wordt ge-
bruikt. Tochwerden vroeger ook op
de Markt in Maastricht slakken ver-
kocht. Nu nog gebeurt dat in Luik.

Niet alleen de escargots wordenver-
kocht aan restaurants en particulie-
ren in het hele land en in Frankrijk,
ook de kaviaar die het beest produ-
ceert, wordt desgewenst geleverd.
Kost een slak van 15 gram, een 'gros
gris', ongeveer 80 cent, één ons ka-
viaar brengt driehonderd gulden in
het laatje. „Dat komt omdat je daar
15 eitjesworpen voor nodig hebt.
Normaal legt een slak twee keer per
jaar 130 eitjes en kan dus zorgen
voor ruim 250 nakomelingen. Je
moet de beestjes dan ook goed in de
gaten houden. Als ze paren, wat drie
tot vier uur duurt, merken we ze.
Daarna gaan ze in de kraamkamer.
Het is natuurlijk zonde om een slak
die over twintig dagen eitjes kan
leggen in te vriezen," zegt Theunisz.
Theunisz heeft in het verleden ge-
probeerd een ontheffing te krijgen
om deLimburgse wijngaardslak te
mogen kweken. „Omdat dat echter
een beschermde diersoort is, ging
het ministerie daar niet op in. Je
kunt immers niet zien ofeen slakuit
een kwekerij komt of uit de natuur.
Jammer is het wel. Deze slak hoort
van nature in onze contreien."

De mensen die vrijdags geen vlees
eten en de traditionele vis eens wil-
len afwisselen, kunnen dan ook uit-
stekend terecht bij 'Le petit gris',
Adam van Harenstraat 9 in Maas-
tricht. Twaalf verse slakken met
kruidenboter kosten ongeveer acht
gulden.

Dat de escargot een bijzonder beest-
je is, staat vast. „Het, want een slak
is onzijdig van geslacht, kan over de
scherpe kant van een scheermesje
glijden zonder zich te bezeren. Ver-
der heeft het beestje slechts één
procent vet, is vitaminerijk en een
betaalbare delicatesse bij uitstek,"
zegt Gielissen.

" Af en toe moet er natuurlijk wat worden uitgelegd aan de in het groen geklede collega
uit het buurland. Foto's: JEROENKUIT maurice übags

Referendum
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JAMMEN - Jo Cox (51) uit
1 men' verkoper rotatief
lij inwerk bij Eldee Offset, is gis-
(i1 In^ plotseling overleden. Cox
e' vs* 9 december 1963 in dienst5' het Limburgs Dagblad als
A iva inistratief medewerker. Cox

taf §ehuwd en vader van een
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I, '1 Nederland een Kunstenplan,1996 in de maak. In dat plan
jll de belangrijke kunst-initia-en genoemd worden en het is'e verwachten dat de subsidië-

-8 daaraan gekoppeld zal worden.

} al of niet opnemen van een

*' Limburgse activiteiten in hetRenplan 1992-1996 zal van gro-''vloed zijn op de culturele in-futuur van onze provincie," zo'Jven de CDA-ers in de Staten.ae nken dan met name aan de
I *e opera-voorziening, het LSOhet vaste begeleidingsorkerst. de opera moet worden, een
ll* symfonie-orkest samen met

attt, de toekomst van Studium
JMe, Contraint, diverse musea"era.

MAASTRICHT - De raads-
fracties van de nieuw gekozen
Maastrichtse gemeenteraad
willen in de toekomst het mid-
del van het raadplegend refe-
rendum hanteren. Daarover
zijn vertegenwoordigers van
de fracties het eens geworden
na ampel beraad over dit the-
ma. Het onderwerp referen-
dum is een van de hoofdpun-
ten in het beleid van de ko-
mende vier jaar.

Voordat het besluit er lag, had de
CDA-vertegenwoordiging om een
schorsing van de beraadslagingen
gevraagd om met de fractie te kun-
nen overleggen. De CDA-fractie wil-
de niet te hard van stapel lopen en
stelde een aantal voorwaarden. Zo
onderstreepte het CDA dat hier
sprake isvan een experiment en dat
er eerst een gedegen onderzoek
dient plaats te vinden, niet in de
laatste plaats naar de kosten van het
organiseren van een referendum.
Ook moet het belang van een refe-
rendum opwegen tegen de hoogte
van de kosten. Op aandrang van het
CDA zal met invoering van het refe-
rendum worden gewacht tot verder
onderzoek is verricht en de resulta-
ten bekend zijn van een soortgelijk
experiment in de gemeente Leiden.

Zaterdag 14 april 1990 " 19
Limburgs dagblad provincie

CDA ongerustverLimburgsekunstplannen
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HEERLEN - De studenten van de
Universiteit voor Theologie en Pas-
toraat in Heerlen (UTP) pleiten in
een open brief aan de bisschoppen
voor het behoud van hun universi-
teit. In het schrijvenaan de kerkelij-
ke leiders stellen zij dat de UTP de
enige katholieke theologische oplei-
ding is die op de praktijk is gericht
en tegelijkertijd ruime mogelijkhe-
den biedt tot persoonlijke, gelovige
vorming.

Vorige week presenteerden de
UTP, de theologische faculteit van
de Nijmeegse universiteit en de Ka-
tholieke Theologische Universiteit
Amsterdam (KTUA) een plan voor
een fusie van deze instellingen. De
UTP en deKTUA zouden opgaan in
de faculteit, maar afstudeerrichtin-
gen behouden voor pastoraaltheolo-
gie en katechetiek.

Opleiding geloofd in open brief aan bisschoppen

Studenten bepleiten
behoud UTP Heerlen

Tijdens de vergadering van de bis-
schoppenconferentie deze week
bleek echter alleen bisschop Bo-
mers van Haarlem zich achter het
fusieplan van Nijmegen, Heerlen en
Amsterdam te scharen.

Beperken
De bisschoppen hebben eerder
voorgesteld het aantal rooms-katho-
lieke theologische opleidingen tot
drie te beperken: Nijmegen, Tilburg
en Utrecht. De UTP en KTUA zou-
den met een van deze opleidingen
moeten fuseren en hoogstens als 'in-
stroomlokatie' voor bijvoorbeeld de
eerste drie studiejaren mogen blij-
ven bestaan. Een afstudeerrichting
zit er volgens hen voor Amsterdam
en Heerlen niet in. Dit voorstel van
de bisschopen leidt volgens de stu-
denten in feite tot de opheffing van
de UTP.

DSM-ers delen
rode kaart uit

paaseieren. De vakbondsleden wil-
den daarmee duidelijk maken dat ze
wat de CAO-onderhandelingen be-
treft hoopten op een Goede Vrijdag,
in plaats van het minder gelukkige
'vrijdag de dertiende. Waarschijn-
lijk voelde de DSM-directeur zich
toch niet helemaal op zn gemak,
want een beetje stuntelig liet hij het
paasmandje uit zijn handen vallen.
Ook zijn toespraak tot de aanwezi-
gen was niet erg gelukkig, want
daaruit werd duidelijkdat DSM niet
van zins was volledig aan de eisen
van de industriebonden toe te ge-
ven. Onder het luide gejoel en ge-
fluit dat daarop volgde keerde Ron-
gen de demonstranten derug toe en
ging de vergadering in. Het zou een
lange zit worden...

Toerit A2
Nederweert

tijdelijk
afgesloten

MAASBRACHT - De toerit van
de Randweg-Noord in de ge-
meente Nederweert naar de
rijksweg A2in de richting Eind-
hoven zal vanaf 19 april tot en
met 22 mei niet toegangelijk zijn
voor verkeer. In deze periode
wordt aan de weg gewerkt. Er
worden onder meer geluidswe-
rende voorzieningen aange-
bracht langs een deel van het
Slingertrace.' De omleidingsrou-
tes worden aangegeven met
oranje borden.

■
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Restaurant

Menu de Pdques
Paasmenu

/49,- P.P.
Pate defoie gras
Ganzeleverpate

Crème de caille aux courgettes
Kwartelsoep met courgettes

Selle de Veau au Agneau avec sauce
basilic

Kalfsrug gevuld met lam en
basilicumsuus

Dessert de Paques
Paasdessert

Openingstijden: di. t/m zon. vanaf
18.00 uur

Paasmaandag geopend
Chapeau-Melon
Kampstraat 37

Landgraaf/Schaesberg
tel. 045-322068

Reserveren gewenst

Kampstraat 37
6371 AA Schaesberg-Landgraaf. tel. 045-3221(68 574?<

De UTP-studenten vragen zich ver-
baasd af, waarom de bisschoppen
ondanks de uitstraling van de UTP
en het goedefunctioneren van haar
afgestudeerden zich zo weinig aan
deze universiteit gelegen laten lig-
gen.

GELEEN - Grimmig stonden ze
hem gisterochtend op te wachten.
Ongeveer driehonderd bij de indus-
triebonden FNV en CNV aangeslo-
ten DSM-ers wilden de directeur
van DSM Limburg BV, E.J. Ron-
gen, nog eens even de les lezen voor
hij opnieuw met devakbonden over
de CAO ging onderhandelen.
Toen de directeur om tien uur bij de

kantine van DSM Research in Ge-
leen arriveerde, kreeg hij om te be-
ginnen symbolisch een rode kaart
overhandigd. Daarmee werd aange-
geven dat als de onderhandelingen
zouden mislukken, DSM de borst
nat kon maken.
Veel sympathieker was het volgen-
de presentje dat de DSM-directeur
te wachten stond: een mandje met

„Is het niet zo dat grote aantallen
UTP-afgestudeerden in heel Ne-<
derlandwerkzaam zijn en vaak door
u zelf aangesteld? Is het niet zo dat
de UTP de enige opleiding is die
studenten voorbereidt op missio-
naire taken in binnen- en buiten-
land?" aldus de studenten in een
brief aan de bisschoppen.

HEERLEN - De vereniging Verple-
genden en Verzorgenden In Op-
stand (WIO) heeft haar leden opge-
roepen om meteen werkonderbre-
kingen te houden in de gezond-
heidszorg om de uitkomsten van
het woensdag mislukte cao-overleg
te bespreken. Tot nu toe is er alleen
in het Heerlense ziekenhuis De We-
ver actie gevoerd. De VVIO-afde-
ling van het Laurentiusziekenhuis
in Roermond heeft in samenwer-
king met de AbvaKabo en de NMV
een werkonderbreking gepland op
23 april. In de meeste Limburgse
ziekenhuizen moeten de bonden
nog actiecomités vormen.

Tevens heeft de WIO opgeroepen
tot een landelijke demonstratie op
26 april in Den Haag en tot zondags-
diensten op die dag. De 'echte' vak-
bonden in het ziekenhuiswezen
(200.000 werknemers) gaan hun le-
den raadplegen over acties vanaf
eind april, begin mei. De door de
werkgevers geboden onderhande-
lingsruimte voor de nieuwe cao is
volstrekt onvoldoende, aldus een

Actie in ziekenhuis Roermond gepland

VVIO roept op tot
werkonderbrekingen

woordvoerder van de AbvaKabo. (
De bonden hebben het overleg afge- 'broken nadat de werkgeversorgani- 'satie NZR een ruimte van 3 tot 3,5 1
procent op tafel legde. Tijdens het
vorige overleg bedroeg de ruimte 1nog 2,2 procent. De meeste bonden 1
eisen 6 procent, waarvan 4 voor een 1
algemene loonsverhoging. ]
]
De acties in de instellingen zullen1 ;
harder zijn dan vorig jaar. De bon- j
den beginnen met een oproep tot ;
werkonderbrekingen, dat kan wor- ]

;
den gevolgd door zondagsdiens(
en stakingen van ondersteun11
personeel. In de komende w^
zijn al kantinebijeenkomsten te'
wachten.

NZR-onderhandelaar C. Mej
vindt het in de huidige politiek*
tuatie 'niet realistisch' nogmj
meer ruimte te gaan vragen bij
rijksoverheid. „Het moet moge
zijn met dezeruimte een cao te \
nen afsluiten die de toets der krfl
zonder meer kan doorstaan,"A
Meijers.

H

Besluit nieuwbouw
Bonnefantenmuseum

valt volgend jaar
MAASTRICHT - In maart volgend
jaar hopen Provinciale Staten van
Limburg een definitiefbesluit te ne-
men over een nieuw Bonnefanten-
museum in de provinciehoofdstad.
Sinds 1979 verblijft het belangrijke
museum in winkelcentrum Entre-
Deux. Achteraf gezien toch niet zon
gelukkige lokatie voor een mu-
seum. GS van Limburg hebben in-
middels verklaard dat de situering
niet optimaal is om het museum een
identiteit als hedendaags museum
te verlenen, en dat betekent dat er
nieuwbouw zal komen.
In juni van dit jaar moet duidelijk

zijn of het nieuwe Bonnefantenmu-
seum gedeeltelijk gehuisvest kan
worden in de zogenoemde Wieben-
gahallen op het Céramique-terrein.
Het plan is namelijk om deze hallen,
waar vroeger een deel van de
Sphinx in gehuisvest was, geschikt
te maken voor het museum en er
nog een nieuw gedeelte aan vast te
bouwen. De architect Aldo Rossi is
door het museum aangewezen om
deze ver- en nieuwbouw te realise-
ren. De architectuur van Rossi past
namelijk 'naadloos in het beeld van
het beleidsplan zoals dat voor het
museum is opgesteld', aldus het be-
stuur van het museum.

Mr Moszkowicz sr
claimt verdachte

IJmuidense cokezaak
HAARLEM - De Maastrichtse straf-
pleiter mr M. Moszkowicz sr heeft
zich gemengd in de verdedigingvan
de negen verdachten diezijn aange-
houden in de zaak van Nederlands
grote cocaïnevangst (2700 kilo), op
28 februari in een loods in Urnu-
iden. Moszkowicz sr zegt een cliënt
te hebben overgenomen van de

officiële mededeling
GEMEENTE MEERSSEN

OPENBARE AANKONDIGING
Burgemeester en wethouders van
Meerssen, gelet op het bepaalde in
artikel 12, lid 2 van de Wegenwet,
brengen ter openbarekennis:
dat ingaande 9 april 1990 gedurende
veertien dagen in het bestuurscen-
trum, Beekstraat 51, kamer 0.17
voor een ieder ter inzage is gelegd
het besluit d.d. 29 maart 1990 van de
raad der gemeenteMeerssen tot het
onttrekken van het voetpad tussen
de panden Korte Raarberg 48 en 50
in de gemeente Meerssen aan het
openbaar verkeer
en vestigen er de aandacht op
dat van dat besluit, ingevolge het
bepaalde in artikel 11a van de We-
genwet, voor iedere belanghebben-
de beroep open staat op de Kroon,
uiterlijk tot op de dertigste dag na
deze afkondiging.
Het beroep moet worden ingediend
bij de commissaris derKoningin in
de provincie Limburg.
Meerssen, 14 april 1990

Burgemeester en wethouders
van Meerssen:
de burgemeester, drs. C.J.J.S.
Majoor;
de sekretaris, L.J.G. Corten-'
raad.

Haarlemse advocate mr M.J. Mut-
saers. De raadsvrouwe, die krach-
tens de piktetregeling optreedt,
heeft dit van de Colombiaan verno-
men, maar is het volstrekt oneens
met de gang van zaken.

„Hij zou een oriënterend gesprek
willen. Maar ik weiger iets toe te
staan, zolang de man geen duidelij-
ke reden geeft om mij te dumpen.
Moszkowicz zit op mijn cliënt te
azen. Ik baal van dit soort dingen."
De Maastrichtse raadsman heeft
nog geen contact gehad met zijn
Haarlemse collega. Mutsaers: „Ik
verwacht in ieder geval dat hij het
fatsoen opbrengt met mij contact op
te nemen."

Desgevraagd zegt Moszkowicz al
twee keer vergeefs te hebben gepro-
beerd met zijn collega contact te
krijgen. „Er zijn geen problemen.
Maar ik heb hem als cliënt. Ik ben
ook door de cliëntzelfbenaderd, dat
kan ik wel zeggen." De raadsman
meldt verder 'een beetje kribbig' te
zijn van 'al dat gemeier' rond de
rechtsbijstand aan de verdachten.
De advocaat zegt dat de rechter-
commissaris hem ook een gesprek
met de Colombiaan heeft toege-
staan. „Ik mag hem bezoeken."

In verband met de drugvangst (2700
kilo) zitten momenteel negen men-
sen vast. Onder hen ook vier of vijf
mannen met hoogstwaarschijnlijk
de Colombiaanse nationaliteit.
Rond de rechtbijstand aan drie van
henrees al eerder een conflict.
-_ 1
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Maar er moet natuurlijk eerst
onderzocht worden of het alleU
wel kan. Eind mei verwachten
derapportage of de Wiebengah^
(gebouwd in 1920 en van M
strieel-architectonische waard»
gebruiken zijn. Als dat niet he(
val mocht zijn dan worden de'
ten daarvan onmiddellijk in ke'
gesteld, want dan zal er een 'nieuw museum gebouwd wor<#
In 1995 zal uiteindelijk veertig'
joen gulden beschikbaar nw
zijn voor de realiseringvan het nl
we Bonnefantenmuseum. De J
vincie heeft vorig jaar en dit ja*
3,8 miljoen ter beschikking ges^
voor het voorbereidende werk.
De provincie zal op 31 mei, de '*van de Limburgse cultuur', betf
maken wat er nu precies met
Bonnefantenmuseum gaat ge"
ren.

ATD-Vierde
Wereld

herdenkt
de armen— _

HEERLEN - De beweging AJVierde Wereld, die zich inzet i
de belangen van de allerarmste'
de wereld, houdt op dinsdag 17 A
in Heerlen een gedenkingsplecö
heid voor 'de slachtoffers van,
grote armoede. Ter gelegen!l
daarvan presenteert de bewe»
tevens een kroniek, waarin ifl'
werkers vertellen over hun strip
gen de schending van de men*
rechten van de allerarmsten.
„Wij willen met deze actie aand»
vragen voor het feit, dat het a^
mensen dat vrijwel niets bezit
daardoor aan de rand van de san1
leving staat, ook in West-Euf'
zeer groot is," aldus Vierde Wefl
medewerker E. Notermans.
idee om een gedenkingsbitë
komst te organiseren stamt uit 1'
toen de oud-voorzitter van het W
pese parlement Simone Weil sa1*
met secretaris-generaal Jos
Wrésinski in Parijs een steen °hulden, die voorbijgangers $
herinneren aan het lot van de 't
der bedeelden in de wereld.
De Vierde Wereld heeft sinds r
oprichting in 1953 wereldwijd,
meest uiteenlopende activiteite11!
touw gezet. In Nederland is er
armen een speciaal vakantie-0]
gesticht in de gemeente WijhÊj
Zwolle en in Den Haag bestaat 1
zogenaamd 'huis van beroep^
waarin jongeren zonder have,
goed inspiratie kunnen op°\
voor een beroepsopleiding. Het °]
moetingscentrum van de ongey
700 vaste Nederlandse VierdeJ!reld-werkers, de Molenberg, 1'»;
Heerlen. De herdenkingsplecjj
heid zal daar om drie uur 's mid0*

beginnen.

i— — _—. , ..■■.■:-.. .. ___________________
\

" Monique van de Ven en Johan Leysen in 'Romeo'.
naamd Toto, die als tienjarig jon-
getje niet uit de plaatselijke bio-
scoop is weg te slaan.
Dat zon dorpsbioscoop als 'we-
reld in het klein' prachtig mate-
riaal oplevert blijkt direct al uit
een van de eerste scènes: de ka-
tholieke filmkeuring aan het
werk. Na de mis neemt de dorp-
spastoor plaats in de bioscoop en
laat zich de nieuwste film voor-draaien. Bij iedere zoen rinkelt
hij met een belletje, zodat Alfre-
do al die zondige momenten uit
de film kan knippe«. De kleine
Toto gluurt door het gordijn en

geniet met volle teugen van alles
wat er gebeurt. De film zit vol

f anecdotes die een amusant kijkje
achter de schermen verschaffen.
Drama is er ook, want bij een fel-
le brand in de cabine (nitraat-
film, weet u nog wel) verliest Al-
fredo het gezichtsvermogen.

Een nieuwe bioscoop, een nieu-
we tijd. Salvatore heeft de taak
van de blinde Alfredo overgeno-
men en draait nu films in onge-

kuiste versie. Salvatope is zestien
jaar en woi*dt verliefd op een

meisje dat onbereikbaar zal bW
ken. Langzamerhand komt hij e
achter dat het leven toch g&
film is. Hij vertrekt naar Rome e^zal pas dertig jaar later in züp<
dorp terugkeren voor de begra^
nis van Alfredo. De weemoed ul
zijn jeugd komt nog een keer tÊji
rug in de vorm van een filmr°die Alfredo hem heeft nagelate^
Het is een film die bestaat uit \oV
ter kussen.

De lach en de traan uit deroma"'
tische filmdrama's worden do0

Tornatore bekwaam verweve"
met het liefen leed uit de werfc^'
lijkheid. Hoewel 'Cinema Par£
diso' een sterker verhaal hee'
dan 'Splendor', zijn er hier e
daar wat losse eindjes blijve'
hangen. Nostalgische momente
worden daarentegen soms °nn j
dig lang uitgesponnen, meest*
voorzien van de nadrukkelijk,
sfeermuziek van Ennio Morric^ne. Het lijkt wel of Tornatore l

lang blijft twijfelen tussen cc
romantische danwel meer real J*
tische aanpak. Hij kiest uitein^lijk voor het laatste, maar cc"
overtuigend is het niet.

Een wat duidelijker standp^
en wat minder losse anecdot
hadden de film sterker kun^e
maken. Toch mogen we niet ld
gen. Er valt veel te geniete '

vooral ook door de schitteren .
combinatie van Philippe No Jf«
als oude mopperpot en de kleir.:,
Salvatore Cascio als de eigen^11

ze Toto. >

ROMEO

door gemma wildenberg \
films

Nederland 1989. Regie: Rita
Horst. Met: Monique van de Ven,
Johan Leysen, Ottolien Boe-
schoten, Peter Bolhuis e.a. In:
H5Heerlen. zich spreken. Dus geen uitge-

sproken - valse - sentimen-
ten, geen duizelingwekkende ca-merabewegingen, geen adembe-
nemend licht. Ik wilde eenvoud,
laten zien watje niet onder woor-
den kunt brengen."

CINEMA PARADISO

'Romeo' is het verhaalvan Arme,
illustratrice, en Mathijs, acteur,
die zich verheugen op de geboor-
te van hun eerste kind. Ze kibbe-
len wat over de vakantiebestem-
ming, werken in hun vrije tijd
aan de ombouw van een 2 CV-be-
stelwagen tot camper; alles gaat
zo zn gewone gangetje.

Hoewel het niet hun eigen ver-
haal is hebben Rita Horst en haar
echtgenoot Johan Leysen een
zelfde ervaring achter de rug.
Ook zij kregen te maken met
goedbedoelde dooddoeners als:
„Meteen opnieuw proberen,
hoor!" of „Je moet het maar zien
als een generale repetitie." Horst
laat zonder sentiment zien wat
een dergelijke ervaring met men-
sen doet.
Het begin van de film dreutelt
een beetje voort, voorzien van
een muzikaal behangetje. Er
wordt in de beelden niet geanti-
cipeerd op dramatische ontwik-
kelingen. Maar de sfeer slaat
abrupt om als de arts, bijna tus-
sen neus en lippen door, het ver-
pletterende nieuws meedeelt.
Dan gaat ook het muziekje in
toenemende mate irriteren.

Italië 1989. Regie: Giuseppe Tor
natore. Met: Philippe Noiret, Sal
vatore Cascio e.a. In: Mabi Maas
tricht.rij dens de zevende maand van

de zwangerschap blijkt echter
dat de baby niet levensvatbaaris.
Arme en Mathijs krijgen drie da-
gen tijd om te beslissen de beval-
ling voortijdig op te wekken of
de volle negen maanden uit te
dragen. De nacht van Romeo's
geboorte is een nacht van vreug-
de en droefenis; welkom en af-
scheid op hetzelfde moment.

Vorig jaar waren er in Cannes
twee Italiaanse films waarin met
weemoed werd teruggekeken
naar de gloriedagen van de
dorpsbioscoop. De eerste was
'Splendor' van Scola, inmiddels
ook in ons land uitgebracht. De
ander was 'Cinema Paradiso', de
tweede speelfilm van Giuseppe
Tornatore. Hij mist nog de routi-
ne van Scola, maar liefde en
hartstocht maken veel goed. Dat
leverde hem de Speciale Jury-
prijsvan Cannes op en nu ook de
Oscar voor de beste niet-Engels-
talige film.

Tornatore maakte de opnamen
voor 'Cinema Paradiso' in zijn
geboortedorp op Sicilië. De
hoofdpersoon is Salvatore, bijge-

Arme en Mathijs proberen ieder
op hun eigen manier in het reine
te komen met de gebeurtenissen.
Mathijs wil het liefst zo snel mo-
gelijk vergeten, terwijl Arme
haar dode kind een plaatsje in
haar leven probeertte geven. Het
verschil in verwerking brengt
<?en grote kloof, teweeg in hunre-
latie.

Wat opvalt in dit regiedebuut
van Rita Horst is de grote afstan-
delijkheid waarmee het verhaal
in beeld gebracht is. Monique
van de Ven en JohanLeysen spe-
len hun rollen ingehouden, zon-
der een spoor van pathos. Horst
heeft dat prachtig in de hand ge-
houden: „Met de film wilde ik
een duidelijk, helderverhaal ver-
tellen. De beelden moeten voor

" Directeur Rongen van DSM Limburg heeft het aangeboden paasmandje uit zijn vingers k
ten glijden. Een van de actievoersters schiet hem te hulp. Foto's: PETER ROOZE

" Niet akkoord met de CAO, dan gaat de boel maarKO, is het motto van deze groep DSM-werk-
nemers die voor een ludieke actie bijeenkwamen voor de aanvang van de onderhandelingen.
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Weer vaccinatie vossen
tegen hondsdolheid

Banken
Banken gaan bedrijven en instellin-
gen (dus ook bijvoorbeeld sportver-
enigingen) kosten in rekening bren-
gen voor het gebruik van acceptgi-
ro's en giro-incasso's. Rechtstreeks
bij de consument zou men per over-
schrijving/storting een geldbedrag
claimen. Indien dit absurde voorstel
werkelijkheid wordt, moeten nuts-
bedrijven en overige instellingen er
'rekening' mee houden dat ik in het
vervolg alles contant ga-betalen. Via
de diverse kassiers krijgt men dan
ook beter contact met de instellin-
gen waarmee men 'zaken' doet.
Overigens, verdienen onze banken
niet al genoeg gezien de gemaakte
winsten? Rood staan kost bij ban-
ken ruim 11 procent per jaar, terwijl
een positief saldo op bijvoorbeeld
de salarisrekening niet of nauwe-
lijks (3 procent) wordt beloond. Bin-
nenkort betalen we bij de super-
markt f 1,50 per kassabon als 'on-
kostenvergoeding. Consumenten-
organisaties en consumenten: op de
barricaden!
VALKENBURG A/D Geul

René Jongen

pASTRICHT - Zuidlimburgse jacht-
penigingen zullen op 22 april in het ge-
fd ten zuiden van de autoweg A76 weer
pas voor vossen gaan verspreiden, dat
p vaccin tegen hondsdolheid bevat. De
% maakt deel uit van een driejarige
fftpagne, die de ziekte in Nederland
forgoed moet uitbannen.

honden strikt wordt nageleefd, zodat het
lokaas uitsluitend door vossen opgegeten
wordt.

dieren, adviseert het Ministerie van Land-
bouw en Visserij om na contact ermee de
handen goed te wassen. Hierdoor kan on-
nodig risico voorkomen worden.

Idel tegen hondsdolheid) dragen. Hoe-
de stof niet giftig is voor mensen en

' 4000 vaccindoses zullen worden ver-
tot in kleine vismeelpakketjes ter grote
to een luciferdoosje. Het vaccin zelf zit
!kleine capsules, die het opschrift 'Vor-
cht, tolwut impfstoff (Voorzichtig, ent-

Ook wil het Ministerie dat de reeds be-
staande aanlijnplicht voor eigenaars van

Sinds september 1988 zijn er al drie vacci-
natie-acties gehouden. Na de campagne
van 22 april zullen er nog twee volgen in

Cursus ’Slachtoffer in Beeld’ voor jonge criminelen
Jeugdproject blijkt heilzaam

JSRLEN - Jongeren die aan
.^sroverij, diefstallen van
tsfcn en auto's, vernielingen

" Potenrammerij hebben
| 'genomen vinden die delic-
jdoorgaans „ernstiger" als:% alternatieve straf, de
isüs „Slachtoffer in Beeld";'ben gevolgd bij de Vereni-
'B Landelijke Organisatie
jStofferhulp. Het recidive-
\ onder de jonge cursisten
JjVenentwintig procent, be-

lager dan het algeme-
tecidivecijfer na andere al-
"atieve sancties.

[deze conclusies tracht de Ver-
F^g Slachtofferhulp interesse te
ren bij de kinderrechters in Ne-
L^d om als alternatieve straf de
?us Slachtoffer in Beeld op te
*e,i. De hoopvolle resultaten zijn
j^eerd op het proefdraaien met
.jjTsus in de arrondissementen*cm, Utrecht, Dordrecht en
garden. Het is de bedoeling,
Js cursusleidster en woordvoer-en de Vereniging Slachtoffer-
J.Hia de Waal, om ook in het ar-J'ssement Maastricht de cursus
Produceren.

LSO-musici
Het is al enige tijd geleden (22 maart
j.1.) dat onder de kop 'Fiscale pro-
blemen voor LSO-musici' een arti-
kel in uw krant geplaatst werd, dat
een wat nare nasmaak heeft achter-
gelaten bij diverse mensen in ons
orkest; vandaar alsnog deze reactie.
Uw redakteur Jos Frusch spreekt
van fiscale problemen, maar heeft
waarschijnlijk vaag iets vernomen
over een verschil van mening van
enkele Belgische collega's met het
ministerievan Cultuur.
Wat mij echter naar de pen doet grij-
pen is de suggestie die gewekt
wordt, als zouden de Belgische mu-
sici een slechte reputatie binnen
ons orkest genieten op het gebied
van hun betrokkenheid en plichts-
betrachting. Ik wil dit met klem te-
genspreken; het gaat om gewaar-
deerde collega's die wij niet willen
missen. Ik hoop dan ook dat uw re-
dacteur zich in de toekomst zorg-
vuldiger informeert en bovendien
nalaat namen te noemen, voordat
hij weet waar hij over schrijft.
MAASTRICHT H.J.M. Cuypers,

voorzitter van de
Ondernemingsraad van het

Limburgs Symphonie Orkest.

Vervelend

Ik kan me heel goed voorstellen dat
de koning van België tot deze be-
slissing is gekomen. Hij doet geen
water bij de wijn! Het menselijke le-
ven (Gods schepping) begint te
groeien bij de bevruchting (con-
ceptie). Het geweten gaat boven de
wet, en ik vind dat iederechristen in
deze geest moet handelen, vooral de
politieke partijen diezich christelijk
noemen.
Ik wil hierbij een gedicht meegeven
van wijlen Jo Nabben: 'Onnozele
kinderen. 'Och laat deze woorden
dan zijn gericht tot jou, nog ongebo-
ren wicht. Je bent zo hulpeloos en
klein. Je kunt de zon van het huis
eens zijn. Maar de aborteur kreeg
wat hij vroeg. Hij kreeg zijn geld,
dat was genoeg. Je ouders willen
zelf jouw dood. Ze zeggen dat het
moét, uit 'nood'! Ze telden grif het
bloedgeld neer. Nu helpt niets of
niemand meer. Je ouders gaan er-
mee akkoord. En daarom, kind,
wordt je vermoord. Toch zien al
vrouwen in hun dromen hun zo ver-
moorde kinderen komen. Het
wichtje uit hun schoot gereten. Het
kindje 'ongewenst' geheten. Het ziet
hen aan, met wijde ogen. U had met
mij geen mededogen U, die mijn
eigen fnoeder bent en toch voor mij
geen liefde kent". En hoeveel fraais
die heel erg hooggeleerden dan ook
beweren. Die vrouw zal nooit tot
rust meer komen want het dode
kind leeft in haar dromen.
HEERLEN H.C.J. Mengelers

Boudewijn

Van onze verslaggever
WEERT - Het Centrum voor Ont-
wikkelingssamenwerking houdt
woensdag 25 april een studiedag
over vrouwenhandel. Die themadag
wordt gehouden in Hotel Jan van
der Croon in Weert. Volgens de or-
ganisatie is vrouwenhandel een
maatschappelijk probleem waar-
mee ook Limburg wordt geconfron-

teerd. Veelal gaat het daarbij om
vrouwen en meisjes uit ontwikke-
lingslanden, die in Nederland ge-
dwongen te werk gesteld worden in
de animeer- en prostitutiewereld.

Lm Lap houdteen inleiding over de
achtergronden van de vrouwenhan-
del. Zij is een van de initiatiefneem-
sters tot oprichtingvan de Stichting

tegen Vrouwenhandel. Daarna
komt Tuky Santillan, opvangmede-
werkster Stichting tegen Vrouwen-
handel, aan het woord over het
praktische werk inzake vrouwen-
handel.

Rohlee de Guzman zal een inleiding
houden vanuit haar functie als lid
van de Limburgse Initiatiefgroep

tegen Vrouwenhandel. En voorts
nemen vertegenwoordigers van jus-
titie, politie, hulpverlening, politiek
en wetenschap deel aan een forum-
discussie die geleid wordt door Isa-
bel Garcia, hoofd planning en inno-
vatie van de Limburgse Immigratie
Stichting.

Nel van Dijk, voorzitter van de
Stichting tegen Vrouwenhandel en
namens de Regenboogfractië lid
van het Europees Parlement zal de
studiedag officieel sluiten.

den beheerst. Velen beweren dat
een vertrouwenspositie in gemeen-
te of kerk hun macht geeft anderen
voor te schrijven wat zij moeten ge-
loven en doen. God hecht aan deze
bewering geen goedkeuring.
SITTARD L. deVries

Redigeren
Bij het lezen van het Woonblad van
7 april schoot mij het volgende raad-
sel weer te binnen. Vraag: „Wat is
het verschil tussen een dood vo-
geltje?" Antwoord: „Zijn ene poot is
even lang". Een dergelijke onzinni-
ge tekst stond ook in het artikel op
bladzijde 43 over het opblaasbare
badkussen. Er is daar het volgende
te lezen. „Douchen verloopt voor de
meeste ouderen probleemloos. Een
bad nemen daarentegen wel". Dui-
delijk is dat ook zon stukje, dat toch
niet met grote haast geschreven zal
zijn, door niemand meer wordt
overgelezen voordat het wordt ge-
plaatst. Overigens werden wij in het
artikel ook nog verblijd met een
waardevolle uitbreiding van de Ne-
derlandse woordenschat. Vermeld
wordt namelijk dat je op dat isole-
rende kussen gezeten, geen koude
'po-po' hoeft te krijgen. Volgens mij
heeft de Nederlandse taal voldoen-
de (ook nette) woordenvoor het be-
treffende lichaamsonderdeel.
Dan nog een andere leerzame op-
merking, maar nu in Vrijuit van 7
april. Daar wordt in een artikel op
bladzijde 31 over ziekteverzuim ver-
meld, dat '70 tot 80 procent van alle
AOW/AWW-uitkeringen gebaseerd
zijn op een medische indicatie voor
iemands psychische gesteldheid.
Ik wist niet, dat de 65-jarige leeftijd
of het feit dat iemand een weduwe
of een wees is, op medische indica-
tie wordt vastgesteld en de samen-
hang van deze feiten met iemands
psychische gesteldheid ontgaat mij
geheel. Wellicht bedoelt de schrij-
ver de WAO en de AWW, maar
schrijf dat dan ook en lees dus de
stukjes nog eens door voor ze wor-
den geplaatst. Het werken met drie
letters is natuurlijk best wel moei-
lijk, maar het moet toch mogelijk
zijn dit goed onder de knie te krij-
gen!
RANSDAAL C. Groeneveld

Naar 300.000
Onze minister van Justitie, Don
Quichotte Hirsch Ballin, wil na rug-
gespraak met zijn beide Sancho
Panza's, Maij-Weggen en de goedbe-
doelende Alders, het aantal bekeu-
ringen voor te snel rijden opvoeren
van 250.000 naar 300.000 per jaar,
voorwaar een loffelijk streven.
De redenen: verhoogde verkeers-
veiligheid, hetgeen helaas nimmer
bewezen werd en verder milieube-
scherming, nog veel minder bewe-
zen. De bewindsman wil daartoe
echter de rijkspolitie en het Open-
baar Ministerie met 100 tot 200 amb-
tenaren uitbreiden.
Een aardige creatieve vorm van het
scheppen van werkgelegenheid. De
ingreep zal naar schatting zeker on-
geveer f 16.000.000,- per jaaraan de
schatkist onttrekken, waartegen-
over de formidabele opbrengst van
circa f5.000.000- aan extra boetes
staat.
De grapvan Don Quichotte kost ons
derhalve minimaal f 11.000.000,-
-met als resultaat: helemaal niets!
Minister Hirsch Ballin denkt toch
niet, dat iemand die zich door deze
maatregel laat bewegen om in de
nteeste gevallen onzinnig langzaam
te gaan rijden? De pakkans wordt
20% hoger. Nou en?
Overigens, 50.000 bekeuringen
meer per jaar met 200 man komt er
ongeveer neer, dat een ambtenaar
over elke bekeuring een dag kan
zwoegen. Een dergelijke baan zal
velen aanspreken!
HEERLEN O.J. Götz

Roda JC 3
Rodabestuur, trainer en spelers jul-
lie moeten hard met de neus op de
feiten worden gedrukt! in de laatste
wedstrijd waren het 16 corners
waarmee de spelers van Roda geen
raad wisten. Een van de vele excu-
ses die de Roda-trainer nu aanvoert
is dat de scheidsrechter de wed-
strijd niet aanvoelde of men miste
een speler. Er is altijd wel iets bij
Roda-trainer Jan Reker. Langzaam
aan moet de vaste kern van het pu-
bliek dit toch spuugzat worden. Als
er nog maar 5.000 toeschouwers
naar een wedstrijd komen, waai
men toch spektakel verwacht ■nummer 3 speelt tegen degradatie-
kandidaat BW Den Bosch - dar
moet er toch een lichtje gaan bran
den.
Bestuur en trainer van Roda JC
moeten zich realiseren dat men ir
Kerkrade voetbal wil zien in een ge
woon stadion. Buitenstaanders krij-
gen terecht de indruk dat bestuui
en trainer meer bezig zijn met rand
verschijnselen, zoals een stadion te
creëren zoals PSV en Ajax hebben
Afgezien van de vraag of daar ir
deze regio bestaansmogelijkheic
voor is, denk ik dat bestuur en trai
ner eerst moeten zorgen voor aan
trekkelijk voetbal. Men moet niei
vreemd opkijken als de komendt
wedstrijden nog minder publiek
trekken. Misschien wel goed, wel
licht worden dan alle partijen: be
stuur, trainer en spelers, eindelijl
wakker. Bij Roda JC moet niemanc
met vedette-allures rondlopen.
OIRSBEEK R. Douver

Kleindochter
Eisenhower

naarMaastricht
icf-STRICHT - Susan Eisen-
pirp ?r > de kleindochter van ex-

Dwight D. Eisenho-
ko^ Van de Verenigde Staten,

naar Maastricht. Zij is
(ie Qerdag 19 april aanwezig bij
bht , viering van de
t) C"/American Friendship

g wordt georganiseerd
et Nederland-Amerika

uUut in Limburg en staat
*er in het teken van de

s geboortedag van
*5.0 n ower- Susan bezoekt om
Mar„ Uur het oorlogskerkhof in
stad?raten en om 16.30 uur hetnUis van Maastricht.

Eén keer 'jagen' is echter niet
voldoende. Vooral als er nesten
achterblijven, zal de duif, on-
danks het gevaar, steeds terug-
keren. „Duiven zijn koppige die-
ren. Ze gaan door dik en dun om
hun jongen van een gewisse
dood te redden. Daarom moeten
alle nesten verwijderd worden.
Zo blijven de duiven, die ge-
schrokken zijn, zeker weg. Op

Jack van Aerts is een van de twee
beroepsvalkeniers in Nederland.
Bij zijn huis in Holset houdt hij
behalve havik Star nog de havik
Speedy en de valk Itha. Vanaf
zijn veertiende jaar is hij, puur
als hobby, bezig met valkenie-

Studiedag over vrouwenhandel

Het bericht van 26 maart over de
Amerikaansae non die strijdt voor
gelijke rechten voor vrouw in de
kerk, het volgende. Ze zegt: „Ik heb
de gekke hoop dat we de wereld
kunnen veranderen."

Non

We moeten niet de indruk wekken
dat we zelf de problemen kunnen
oplossen. Raadpleeg Christus, de
grote Raadgever. Hij zal uitkomst
bieden. Maar Christus is niet op de
wereld gekomen om deze te veran-
deren! Dat kan ook niet, want dan
zou Jezus van deze wereld zijn. Je-
zus is gekomen om te redden en zijn
koninkrijk te stichten in de geest.
Wat het priesterschap betreft. Toen
Jezus werd gekruisigd scheurde het
binnensteVoorhangsel van de tem-
pel van boven naar beneden, waar-
mee te kennen gegeven werd dat
het grote offer was gebracht en dat
aan het aardse priesterschap een
eind was gekomen. Maar wij zien
naar Jezus, die als hogepriester een
volmaakte tabernakel niet met men-
senhanden gemaakt met zijn eigen
bloed, eens en voor altijd binnen
gaat in het heligdom waardoor Hij
een eeuwige verlossing verwierf.
Daar Christus altijd leeft, kan Hij
ook altijd voor ons- pleiten. De ge-
meente of kerk is gebouwd op
Christus als fundament en moet
Christus als haar hoofd gehoorza-
men. Zij mag niet afhankelijk zijn
van mensen, of door mensen wor-

Na eerder vliegveld Beek en de
stortplaats bij Linne vogelvrij ge-
houden te hebben, leeft Jack nu
zijnkunsten uit op het provincie-
huis in Maastricht.

6(j.ephter naar de cursus werden
lir r'geerd. Het merendeel van de
lasten lijkt echter meer aan het
joffer te zijn gaan denken. Er

zo blijkt uit het onderzoek,er stilgestaan bij de gevolgen
oOfeen mishandeling of een tasjes-

plicht dus vervelend", aldus
i van de jongeren die aan de op-
6§<le therapie heeft deelgeno-
te' ..Oud niews, ik heb er al ge-
J» over nagedacht toen ik vast
$} te zitten". „Leuk en lekker
gelijk", zo luidden de reacties

ttyee anderen die door de kin-

hun vlucht zenden ze signalen
naar hun soortgenoten: 'Blijf
daar weg, het is er gevaarlijk.
Maar het ritueel moet steeds
weer herhaald worden. Vreemde
duiven weten niet wat hen te
wachten staat. Zij zullen tijdens
de trek op het dak blijvenrusten.
Mijn havik heeft een keer een
duif uit Denemarken gevangen.
Je merkt dus dat de duiven van
heinde en verre komen."

De havik mag bij wijze van belo-
ning af en toe één duif vangen.
Dit omdat de roofvogel op die
manier gemotiveerd blijft in zijn
'werk. Om te voorkomen dat er
meer duiven het loodje leggen,
zet Jack nooit een verrassings-
aanval op. Hij laat de duiven tij-
dig merken dat er gevaar op
komst is. „Als ik de havik een
duif laat vangen, moet ditwel op
een plaats zijn, dat ik er makke-
lijk bij kan. Ik ben geen held die
graag het dak opkruipt om zijn
dier terug te halen."

voor een paar dagen genoeg ge-
geten. En in een drukke stad als
Maastricht is het moeilijk wer-
ken. Je hebt-grote kans het dier
uit het oog te verliezen. Soms
steekt hij de Maas over. En dan is
het afwachten of hij naar zijn
baasje luistert."

Het is voor Jack een grote uitda-
ging om aan te tonen dat be-
roepsvalkerij levensvatbaar is.
Het ministerie van Landbouw en
Visserij breidt het aantal vergun-
ningen niet uit. Het is voor een
aankomend valkenier 'de een
zijn dood is de ander zijn brood.

„Ik verwacht toch dat er in de
toekomst meer vraag naar vak-
liedehzal zijn. Doordat de vogels
steeds meer beschermd worden
door allerlei groeperingen,
neemt de overlast alleen maar
toe. Valkenieren is een milieu-
vriendelijke ïpethode, die tevens
inspeelt op de natuurlijke angst
die een prooi heeft voor zijn
meerdere. De laatste keer von-
den we op het gouvernementsge-
bouw nog maar twee nesten. De
gemeente kan eindelijk begin-
nen met het schoonmaken van
de daken. Ja, er is meer uit roof-
vogels te halen dan je denkt. Het
vraagt alleen om een deskundige

Luisteren
Het loslaten van de haviken is
het gemakkelijkste voor de val-
kenier. Maar het is de vraag of
het dier op zijn signalen terug-
komt. „Het moet spannend blij-
ven, anders zou ik er niet aan be-
ginnen. Zeker als de havik een
prooi te pakken heeft, heeft hij

ren, maar vier jaar geleden heeft
hij er zijn beroep van gemaakt.
Als enige in Nederland heeft hij
een valkeniersbedrijf, waarop
zowel particulieren als bedrijven
een beroep kunnen doen: Vogel-
preventie Limburg.

MAASTRICHT - Op het
eerste gezicht lijken er geen
duiven te zitten op het gou-
vernementsgebouw in
Maastricht. Afgezien van
het verkeer uit de stad en de
boten op de Maas is het rus-
tig. Maar valkenier Jack van
Aerts bereidt zichzelf en
zijn havik Star toch voor op
de wekelijksetaak. Over en-
kele ogenblikken zal de
roofvogel op het provincie-
huis losgelaten worden.

óhl^e kinderrechters en het Open-
if. is eind maart het on-
k°eksrapport en aanvullende in-
!]"£ 'e gestuurd met het verzoek
legeren. Kennelijk moet het nog
I^l bezinken. De rechterlijke
V* neeft nog niets van zich laten
l (jn- Het OM en de kinderrechters
is ? rechtsgebieden waar de cur-

loopt hebben, aldus
aal, positief gereageerd.

m Valkenier Jackvan Aerts jaagt met zijn havik Star op de duiven van het provinciehuis. Het aantal duiven is binnen
een halfjaar gedaaldvan 500 naar enkelen. Foto: widdershoven

Valkenier houdt provinciehuis duivenvrij

„Roofvogels kunnen meer
dan mensen soms denken”

Maastricht
J^iddels is toegezegd dat we tot 1
Jpri volgend jaar zestigduizend
I

,en krijgen om de cursus te star-
jvl^ nog vier arrondissementen:liHaag, Amsterdam, Rotterdam
kjaarlem. Die zijnwillekeurig ge-
ju*l- We hebben daar de beste

De cursuscoördinato-
% e* lanc* moeten nu dekinder-
jters in Maastricht en de overige

), vdissmenten zien op te warmen
L longeren alternatief te straffen

slachtofferleerproject.

J^ige dader moet zich meer ver-
J^l in de positie waarin hij zijn
grande, mishandelde of besto-

heeft gebracht. Het
P met het gevolg dat hij of zij
kj^eer met Justitie in aanraking
f- Daar gaat het om. Landelijke
lering van de cursus zal volgens
l^aal bij het ministerievan Justi-
nt op financiële bezwaren stui-S>m de cursus in alle negentien
t "dissententen van de grond te
S 6n is jaarlijks honderdvijfen-
'Sduizend gulden nodig.

Duiventil
„De proefweek was het moeilijk-
ste. Het dak van het gebouw leek
op een duiventil, met als enig
verschil dat er niet gevoederd
werd. Overal maakten de duiven
broedplaatsen. Ze voelden zich
op hun gemak, omdat niemand
hun lastig viel. Na die eerste
week is het provinciehuis 14 da-
ger} duifvrij gebleven," vertelt
Jack. '

Als laatste bevestigt Jack een
zendertje aan de staart van devo-
gel. Terwijl het dier bereidwillig
op zijn gehandschoende hand
blijft zitten, loopt het stel naar de
voorkant van het gebouw. Met
een onopvallende beweging laat
de valkenier zijn 'huisdier' los.
Het volgende moment vliegen
een twintigtal duivenmet veel la-
waai boven de daken uit. Blijk-
baar is zijn werk niet nutteloos.

in gesprekhet kader van een grote Europese aanpak
van het hondsdolheidprobleem. De ziek-
te, die vooral door vossen wordt ver-
spreid, duikt nog vaak op in West-Duits-
land, de DDR, Frankrijk, België en Tje-
choslowakije. In Nederland komt honds-
dolheid vooral in het Zuidlimburgse
grensgebied voor, waar zich zon 4000 vos-
sen ophouden.

Met het vaccin zijn in het buitenland al
goederesultaten geboekt. In Nederland is
bij een controle na de vorige inentings-
campagne gebleken, dat liefst 80 procent
van de dieren de stof opgenomen had.

Zaterdag 14 april 1990 " 21

In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordeli|kheid
graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven dienen betrek-
king te hebben op publikaties in onze krant en kort en zakelijk te zijn.
Brieven die te lang zijn worden ingekort ol geretourneerd
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Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, berichten wij u

* dat in de leeftijd van 73 jaar is overleden

Roelof de Vries
echtgenoot van

Jo Scp
Brunssum: Jo de Vries-Sep
Brunssum: Goof de Vries

! 6441 AP Brunssum, 12 april 1990
I Pastoor Savelbergstraat 100

De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
dinsdag 17 april om 10.30 uur in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 10.15 uur.. Geen condoleren.
Er is heden, zaterdag en maandag van 14.00 tot. 15.00 uur gelegenheid tot afscheidnemen van Roe-. lof in het Uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Gras-
broekerweg 20.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving:. te zenden, deze aankondiging als zodanigbeschou-
wen.

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht op 50-jarige leeftijd van ons is heenge-
gaan, mijn dierbare echtgenoot, zoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

John van Aubel
echtgenoot van

Joke Schakenbos
Mam,
Harm, Jobina, Miriam, Jan,
Ton, Annemie en Selo
Neven en nichten

Aalstwaalre, 12 april 1990
Velddreef6, 5581 JG
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 17
april a.s. om 14.15 uur in het crematorium, Some-
renseweg 120 Heeze.
Samenkomst om 13.45 uur in de ontvangstkamer
van het crematorium, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

' Voor alle blijken van belangstelling en medeleven
rondom het overlijden van

Ernst Christian Brenner
zeggen wij u heel hartelijk dank.
Dit is voor ons een grote steun geweest.

Namens allen:
I. Brenner

Heerlen, april 1990

Advocatenpraktijk /*gji
Rijksuniversiteit Limburg JHJL

Lenculenstraat 30 Corr.adres:
Tel. 043-887988 Postbus 86
Fax 043-256570 6200 AB Maastricht

Gevestigd:
Mr. Marie-José Van der Aa

en
Mr. Tam Spronken
(kantooradres voorheen: Cartils 12, 6286 NA Wittem)

De Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg is gelieerd aan
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit
Limburg als onderwijs- en onderzoeksvoorziening; in de Advo-
catenpraktijk participeren studenten - in de laatste fase van
hun studie - in de rechtshulpverlening.

\m^My uitvaartverzekering
Dffii VOORKOMT ZORG
Al meer dan 40 jaarvertrouwcj

045-251200

Voor het opgeven van familieberichten
voor de krant van dinsdag 17 april,
bestaat gelegenheid op paasmaandag
tussen 15.00 en 16.00 uur op ons
hoofdkantoor, of telefonisch uitsluitend op
045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

VERHUISBERICHT
Het kantoor van notaris mr. H.J.Chr. Olivers te Merkelbeek,
gemeente Onderbanken, is met ingang van 17 april a.s.
gevestigd in het voormalige gemeentehuis, aan de
Raadhuisstraat 1, te 6447 AP Merkelbeek.
Postbus 2004
6447 ZG Merkelbeek
Telefoon (04492) 2222 y ongewijzigd
Telefax (04492) 4180 J 67793

1.I____). NEDERLANDSEmm KANKERBESTRIJDING
I 4 0 |'A AR I KONINGIN WILHELMINA FONDS

Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel.: 020-6640991-
Giro: 26.000.Bank: 70.70.70.007

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
Donderdag 19 april
Aanvang: 20.00 uur
Openbare lezing:

HET PAD VAN DE
KOMENDE
NIEUWE MENS
Baron Hotel
Wilhelminaplein 17
Heerlen
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®subaru ~(hdtoCf(UzardL heerlen ___
Schelsberg 128 - HEERLEN (tussen Hendriks en Bristol) - Tel. 045-725588

Istijlvolle klassieke meubelen... ook voor U
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Affl___Z_lZl3_Q_l
Heuvelweg 2, postbus 6095,
5960 AB Horst. Telefoon
04709-7000, fax 04709-7075.

VAN RENS B.V. is een bedrijf datwerkzaam is
in de woning- en utiliteitsbouw d.m.v.
betonreparaties en kraanverhuur en in de
grond-, weg- en waterbouw d.m.v.
betonreparaties en wegmarkeringen. Door de
snelle groei van onze afdeling betonreparatie
vragen wij enkele

BETONREPARATEURS
die onder leiding van een voorman opereren
vanuit Zuid-Limburg met als werkgebied in
hoofdzaak Zuid- en Midden-Limburg. De
werkzaamheden bestaan uit:

- reparatie van beton d.m.v. cementeuze
mortels,

- reparatie van beton d.m.v. epoxy-mortels,
- reparatie van beton d.m.v. spuitbeton,
- conservering van beton in diverse systemen,- injektie van gescheurd beton,
- afwerken van galerijen en balkons met

cementeus materiaal,
- afwerken galerijen en balkons met een

speciaal polyester-systeem.

Sollicitaties in een mondeling gesprek na
telefonische afspraak met Th. van Rens. 67990

Scholengemeenschap ST. Ursula
te Hom

-gymnasium-atheneum-havo-mavo-

Vraagt
m.i.v. het schooljaar 1990/1991

DOCENTEN
- ENGELS

voor 35fe, waarvan 14fetervervanging *

Ibijvoorkeur 1e graads 'H
| - ECONOMIE iiiljl

II voor 14fe, tervervanging
Il bij voorkeur 1e graads ijjljll

Sollicitaties onder opgave van w
P I referenties (met telefoonnummer) l|| |W''j|H' "HIP zo spoedig mogelijk richten aan

de rector, Drs.J.M.A.G. Gillissen, , H
6085AS Hom, Tel. 04758-2121. il

STICHTING KKTHOUEK ONDERIWL_k)oß /MIDDEN UMBURG

. A C A D E M I S'^
UN/ ZIEKENHU/WW MAASTRIÖ

________■*
Binnen dePoliklinische Dienst/PolikliniekK.N.O. bes*
de Evenwichtsafdeling de mogelijkheid totplaatsingvJ
tweede

electronystagmo-
grafie-assistent m/v
vacaturenummer90. 168/7

Het betreft een tijdelijke aanstellingvoorde duur van6
den. Fc

Taken: verrichten en (met behulpvan de computer)a" ,j
ren van vestibulo-oculaire en calorische onderzoeken ,
slaglegging naar aanleidingvan zulkeonderzoeken; tfj
van afspraken met patiënten; participeren in de ontwj „0
en implementatie van geavanceerdeonderzoektechfl^ v
van hetevenwichtssysteem. j]

Vereisten: diplomaEEG-laborant(e) A/B ofwel diploij? Z
sche Neurofysiologie; beschikken over goedemond# <J
contactuele eigenschappen; in staat zijn patiënten opj
gemakte stellen; in staat zijn routinematig te werkenf »

yens actief mee te denken met de verdere ontwikkeld jj
het patiëntenonderzoek.

Salaris: afhankelijk van opleiding en en/aring, maximal °’ 3.393- bruto per maand, conform schaal 806BBfV £
t

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij de heef a
H. Kingma, klinisch fysicus, telefoon 043-862212,of"t a
heerJ. van Beem, personeelconsulent, telefoono43-B'' \

a>. c
r

Het HaematologischLaboratorium omvatdeafdeling^ f
mene haematologie, speciëlehaematologie en specie i
mostase en telt 23 medewerk(st)ers. . r
Besloten isomvoor de afdeling algemenehaematolcKr \
te gaantot benoeming van een 1

hoofdanalist m/v
vacaturenummer 191/7

Hoofdtaak: zij/hij zal onder leidingvan het verantwooj 'hoofd worden belast met de dagelijkseleidingvan de& t
Haematologie, waarmomenteel 16 medewerk(st)ers *zaam zijn. *»

Vereisten:voor dezefunctiewordt gedachtaan een |*
daat die: in het bezit is van een diploma HBO-Aof Hl-O'
voorkeur beschikt overeen diplomavan een kader- o" I
gementopleiding, dan welbereid is een dergelijkeop^j I
volgen; over goedecommunicatieve en leidinggeven^ 1
eigenschappenbeschikt; tenminste 4 jaarervaring he*
een haematologisch laboratorium, bijvoorkeur in een I*
gevendefunctie. „ "Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van* ü,
selectie-procedure. l«

"tt
Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maxim^ Ja’ 4.258,-bruto permaand, conform schaal 808 BBrV h

Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij dr.
K. Hamulyak, hoofd Haematologisch Laboratorium,W* \{
043-862519, of bij de heer J.H. van Beem, personeelc" ik
lent, telefoon 043-862345. JaH<
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht' H,
eerste plaats taken op het gebied van de patiënt»'' *-en staatdaarnaast ten dienstevan het wetenschap
onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 6fl'J„|
den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden *°dearbeidsvoorwaardenvan de overheid. jt
Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedurete* \keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteej" le.
zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoek^ .
deel uit van dezeprocedure. Voor elkefunctie kom*)*
wel mannen alsvrouwen in aanmerking.U kunt U* K\
citatie, onder vermelding van het vacaturenum" 1j *!
brief en enveloppe), opleiding en ervaring, binnen * "'gen zenden aan de Dienst Personeel en Organist' |
het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus
6201 BK Maastricht. ;':

A

IEmw -HHC|||l Weer raak van
_-_-JB___S9 woonkultuur

I HHÜiI ______^_liv '

_Hitj, |HiH| _^

-^^ ■ ■ >--^-— Kom deze voltreffer wegkapen

|| 1 X^Yii^ I f kan *e9en onze extra lage

Jw |||
___.UV_'*7'l JV7 IV^ promotieprijs.

yOÈWj Voor een korte periode is het
\\ model "ZENITH" van Touche dé vedette in onze toonzaal.

Het model is uitgevoerd in rundsieder en verkrijgbaar in 24
verschillende kleuren.

Tja. we hebben zon beetje last van de lente bij Woonkultuur.
, Maar voor u komt dat misschien nèt goed uit!

,-jnMDAG ,- oPtN Woonkultuur, echt beter, en betaalbaar.

'««-- . -~_-__.
W woonkultuur

_anaken\_J,'7
Maki-ch^\__o__o n Dorpsstraat 2-4,3601 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.
Óg^^vaiCbürg Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.

ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.
Autobaan
2ftfagT_?erÏÏaSen' Levering franco aan huis zonder grenskost^
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ze ervaring gehad die meer dui-
delijk maakt dan honderd ge-
sprekken. Pastoor Knubben is
tot de ontdekking gekomen dat
veel jongeren geheim houden
dat ze op bedevaart gaan. „Ze
vertellen thuis dat ze een dorpje
in de Pyreneeën bezoeken, want
anders worden ze door hun
vrienden misschien niet meer se-
rieus genomen. Jehebt er ook bij
die door de familie gesponsord
zijn.^o was er eens een club van
14 neven en nichten die door een
oom van 82 op de trein waren ge-
zet. Hij betaalde de reis, omdat
hij het gewoon belangrijk vond
dat die jongeren eens in Lourdes
waren geweest."

Lourdes is voor pastoor Knub-
ben eigenlijk een weckend-uit-
stapje als je hoort waar hij al ge-
weest is. India, Tanzania, Ethio-
pië om maar een paar landen te
noemen die hij bezocht. Tijdens
die vakanties verblijft hij samen
met een collega bij geestelijken.
Dat brengt hem dichter bij de be-
volking, vindt hij. In augustus
hoopt hij naar Californië te gaan.
Maar eerst staat het feest dat za-
terdag ter ere van hem in de pa-
rochie Spekholzerheide wordt
gehouden, op de agenda.

op dat dereclamewereld duide-
lijk gebruik maakt van religieuze
aspecten. „Schitterend toch hoe
die reclamejongens zoiets voor
elkaar krijgen. Ze sluiten heel
dicht aan bij de leefwereld van
de mensen en zoeken aankno-
pingspunten met het onderbe-
wuste. Ik heb een videoband met
een hele reeks reclamespotjes.

KERKRADE - „Als je met jongeren over religie praat, kun
j,ehet beter hebben over een 'chip' of een 'virus' dan over?e hemel en de hel." Zo kan alleen maar iemand tegen ge-
°of aankijken, die open staat voor veranderingen en veel
ttjgaat met jonge mensen. Pastoor Bert Knubben viert°lgende week zijn zilveren priesterfeest in de St-Marti-

in Kerkrade-Spekholzerheide. Ongetwijfeldal de receptie bezocht worden door een heleboel jongelui,
aieKnubbens visie hebben leren waarderen.

mPastoorBert Knubben vergelijkt decomputer graag met demenselijke geest.
Foto: MARCEL VAN HOORN

Die ga ik dan samen met de jon-
geren analyseren. Reclame
maakt gebruik van sterke beel-
den en raakt het wezenlijke van
mensen." Een pastoor als Bert
Knubben ontgaat de effectiviteit
van een dergelijke werkwijze na-
tuurlijk niet. „Reclame maakt
vaak gebruik van een religieuze
geladenheid en probeert daarop
in te spelen."

eigenlijk onderwijzer willen wor-
den, maar hij eindigde toch als
kruidenier. Mijn keuze om socia-
le pedagogiek te studeren heeft
waarschijnlijk ook wel met dat
Knubben-trekje te maken. Ik ga
gewoon graag met jonge mensen
om. De laatste tijd voel ik me head; die was tot zijn 65ste na

tuurwetenschapper. Nu staat hi
te boek als degene die de proces
theologie naar voren heeft ge
bracht."

toch wel wat te oud worden om
tot diep in de nacht met hen te fi-
losoferen over allerlei diepgaan-
de zaken. Nu zit ik er meer wat
als een wijze goeroe bij."

, srt Knubben is bij jongeren inj'eel Nederland bekend. Niet al-een omdat hij stagebegeleider
P de Universiteit voor Theolo-

g'e en Pastoraat (UTP) is. Knub-en heeft in zijn 25 'dienstjaren'
[s Pastoor een duidelijk spoorcntergejaten _e wegWijzers die

'J daar neerzette dragen namen*S:, 'Studentenclub St-Henri-
Us> door de gymnasiast opge-lcht in zijn Maastrichtse tijd, de«roep 'St-Servaas' die het licht

r*S tijdens de studie aan het se-minarie te Roermond, 'S-62' -al-
j,eer een paar jaartjes later,

was toen al jongeren-
Pastoor in Swalmen en tenslotte

n laatste groep, P en W in■^Pekholzerheide.
aarom heeft hij toch zo veel opet de jeugd ? „Misschien komtwel door mijn vader. Die had

Verder proberen tekijken dan de
oppervlakkige werkelijkheid is
zo ongeveer het 'Leitmotiv' van
Knubben. Daarom durft hij het
ook aan om elke drie jaar met
jongeren een nationale bede-
vaart naar Lourdes te maken. Hij
weet ook wel dat de commercie
daar een groterol speelt, maar al-
leen al de reis erheen kan hee]
belangrijk zijn. En als ze er zijn
geweest, hebben ze een religieu

de UTP en dat ook het aantal
kerkgangers nog altijd slinkt.
Daar staat echter de opleving
van stromingen als de New Age
tegenover. „De mensen ontdek-
ken een nieuwe spiritualiteit. Ze
zijn op zoek naar zichzelf en daar
moeten wij als geestelijken
eigenlijkbij zijn. En waar we ook
op inspelen moeten is de trend
die de laatste tijd in denatuurwe-
tenschappen zichtbaarwordt. De
wetenschappers ontdekken dat
ze niet alles kunnen verklaren
met hun theorieën. Wetenschap
en religie groeien dichternaar el-
kaar toe. Kijk maar naar een man
als de Engelse geleerde White-

Reclame
Bert Knubben is zeker geen ivo-
ren toren-geleerde. Zo valt hem

Hoewel de generatiewaarmee hij
nu optrekt vaak bestempeld
wordt als de coca-cola-generatie,
die alleen maar houdt van uit-
gaan en videokijken, wil hij daar
geen kwaad woord over horen.
„We houden allemaalvan dingen
die net altijd even goed zijn. De
'shit' zoals de jeugd dat noemt,
zit in ieder van ons. Het gaat er
alleen om, datje op een dag door

een gebeurtenis of soms slechts
door een bepaalde zin wordt be-
ïnvloed en vanaf dat moment
verandert jehele leven. Dat is net
zoals met een chip in een compu-
ter. Zon klein elementje in een
apparaat zorgtervoor dat het sys-
teem wordt gereguleerd. Dat kun
je ook op geestelijk niveau heb-
ben. Maar net zo goed kan er een
virus in het systeem sluipen en
ook dat heeft een doorslagge-
vend gevolg voor je leven."
Ondanks deze zeer moderne aan-
pak, kan ook pastoor Knubben
niet ontkennen dat zich steeds
minder studenten inschrijven
voor een theologie-opleiding aan

Grondige aanpak van
winkelcentrum Nuth

Uitgebreid onderzoeksrapport in de maakbioscopen

Van onze verslaggever

Daarmee reageert de GON meteen
op de herinrichtingsplannen, die de
gemeente heeft aangekondigd in
haar Macro-studie. Het onderzoek,
dat naar schatting 50.000 gulden
gaat kosten, wordt grotendeels ge-
subsidieerd door het rijk. De ge-
meente Nuth, die ook bijzonder
geïnteresseerd is in de resultaten
van het onderzoek, en de GON ne-
men het resterende bedrag voor
hun rekening.

NUTH - Een uitgebreid distri-
butie planologisch onderzoek
moet als leidraad gaan dienen
om het winkelen in Nuth aan-
trekkelijker te maken. De Ge-
organiseerde Ondernemers
Nuth (GON) hebben daartoe
besloten op een onlangs ge-
houden ledenvergadering.

HEERLEN
">«ya |.

'630i'0 ok whos talking, dag. 14.30
st,.: '«-45 en 21 uur. Rivoli: Young Ein-
<U. ',°ag- 17.30 en 21.30 uur. Lambada,
Ho r en 19-30 uur. Maxim: Bom on

th of July- daê- 20.15 uur. DeVnrVes' dag' 14 16 en 18 UUl' "5:
«Uo Cash' daS- 14-30 16.45 r9en'«■Il r' The war of the Roses, dag.
V il6'30 18-45 en 21.15 uur. Romeo,C \\ 16 18.30 en 21 uur. Koko Flanel,H oop! 4 16 18.30 en 21 uur. Turner and
(oet;n. za ma wo 18.30 en 21 uur. Dead"on; Society. zo di do 18.30 en 21 uur.
% I shrunk the kids, dag. 14 en 16«a b"e SP'eSel: A short film about love,
Vi r?' 21 uur Kinderfilmhuis de
'"Wr \ uddiriq Tarzan, za 15 uur. Alice°nderland, wo 15 uur.

KERKRADE
'jtl
V erac httheater: Junglebook, wo 14

SCHAESBERG
1Uu^ "L0: Turner and Hooch, za t/m ma"JiWi, o

,ack Rain' za t/m ma 23.15 uur,_ uur.
MAASTRICHT
'fth"!83o: Look wno's talking, dag. 14.30
MO 6n 21 uur- De Reddertjes, dag.

in T' Cinema Paradiso, dag. 18.45J'S u.uur' Crimes and misdemeanors,
Vth ?° en 18-45 uur- Bo" on the
JaB i„°£July' dag- 21-15 uur.Lambada,tó-2 1845 en 2L30 uur Cinema-'"3o ■' Tang° & Cash, dag. 15 19 en\ iïUr-Koko Flanel, dag. 15 18 en 21

T^ney" 1 shrunk the kids, dag. 15
Sr nne war of the Roses, dag. 18.30Siï£ad Poets Society. dag. 21.15 uur.

S\h Het Sacrament, dag. 20 uur.
Si s

Cherzo Furioso, dag. 21 uur. Wait
P"ng. Bandini, dag. 22 uur. Kin-»l 2ii"nhuis Zoem: Donald Duck is niet

k
J" eend(t)je, wo 14 uur.

GELEEN
h 0 '.lambada, za t/m wo 20.30 uur, zoKniT u

uur studioAnders: Honey, I
M oal the kids, za t/m wo 20.30 uur, zo_ Kl5 uur.

SITTARD
Sr ?*: Lo°k whos talking, dag. 20.30J>-3(1 , ma ook 14 uur. Koko Flanel, dag.sïllarri ""' zo ma ook 14 uur- Filmhuis
"■3o . A short film about love, woE uur.

L*CHT
P'ljf'^'croroyal: Koko Flanel, za t/m
fit ~,u en 22 uur, zo ma ook 14.30en 17"Jit| ufner and Hooch, za t/m di 19.30e\hu ma ook 14-30 uur- Harlem
'"b; 2a t/m di 22 uur, zo ma ook 14.301 Ülir

ROERMOND
!}-30 ii ook whos talking, dag. 19 enH lAzo t/m do ook 14.30uur, zo ma% °-J0uur. Koko Flanel, dag. 20.30K h ook 1430 uur- Royaline: Black
_.30., aS- 20.30 uur. Koko Flanel, dag._ t/rnU^ zo °ok 16.30uur. Oliver & Co.,
N>(|.\ d° 1430 uur. Filmhuis Roer-
h " Veronico Cruz, zo 20.30 uur.

VENLO
'HlhUis: Veronico Cruz, wo 20.30 uur

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

* JJtoor Heerlen,* °45-739284
s*«e Hollman,
J* 045-422345
.>s Rooijakkers,

&
ank Seuntjens, chefj* 04750-22937
'chard Willems,

J 04406-15890
Phil'PPens,J 04455-2161

J^toor Kerkrade,

Ackens,

Voor klachten
over bezorging

"v^^ © 045-739881

Dat er in de kern heel wat veran-
derd, aangepast en verfraaid moet
worden, bhjkt uit een probleem-
schets die is samengesteld door de
Limburgse Organisatie voor Zelf-
standigeOndernemers (LOZO). Een
van de zwakke punten in de infra-
structuur is de drukke verbindings-
weg, die het winkelcentrum als het
ware in tweeën splitst.

Groot verloop in
raad Onderbanken

# Burgemeester Ritzer
spreekt de scheidende
raadsleden toe. Links naast
hem de vertrekkende wet-
houder Luc Dohmen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Het DPO-onderzoek moet volgens
GON-voorzitter Beesmans ook enig
inzicht verschaffen in de koop-
kracht-binding van de Nuthenaren
in de eigen woonkern en de mogelij-
ke toevloeiing van buitenaf. Belang-
rijk daarbij is het achterhalen van
dewensen van de klanten, zodat bij-
voorbeeld een overconcentratie van
bepaalde winkelbranches in de toe-
komst wordt vermeden en bedrijfs-
takken dieer nu niet zijn in de nieu-
we opzet te realiseren.Van onze correspondent

ONDERBANKEN - Met het af-
scheid van vijf raadsleden heeft
Onderbanken donderdagavond
een punt gezet achter een woeli-
ge raadsperiode. Dat was de
trend dieviel te beluisteren in de
afscheidswoorden, die voor endoor de scheidende raadsledenwerden uitgesproken.

Inmiddels hebben de georganiseer-
de ondernemers een commissie be-
noemd, die het distributie planolo-
guisch onderzoek gaat begeleiden.
In de commissie hebben vier leden
van het GON, de Rijksconsulent,
een vertegenwoordiger van zowel
de Kamer van Koophandel als de
LOZO zitting.

kelingen omtrent Awacs. Dezezaak heeft een stempel gedrukt
op het bestuurlijk en politiek
functioneren van de raad. Er
moest een zeer zware beslissing
worden genomen. Dat het colle-
ge na het aannemen van het
Awacs-convenant de meerder-
heid in de raad ontviel, beteken-
de dat we zeer omzichtig te werkmoesten gaan. Ik ben blij, dat we
desondanks toch nog resultaten
hebbenkunnen bereiken," aldus
burgemeester Ritzer.

Ingewikkeld
De gemeenteNuth heeft in haar Ma-
cro-studie ook melding gemaakt
van een herinrichting van het
marktterrein. Groot probleem is
echter de ingewikkelde situatie
rond gebouwen die in de directe
omgeving van het marktterrein lig-
gen.

Marathonles
’tGasthuis

lijke onderscheiding opspeldde.
Over zijn periode in de raad van
Onderbanken wilde hij, na het
overwinnen van de emoties, nog
wel wat kwijt. „De gang van za-
ken in Onderbanken was nieuw
voor mij. Een grotere gemeente,
waar je kon terugvallen op de
hulp van ambtenaren. In een
kleine gemeente zoals Jabeek
was er een dergelijkebemanning
in het ambtelijk apparaat niet.
Het was iets als uit de tijd van
Napoleon.Een begrotingsbehan-
deling duurde nog geen half
uur," zegt Sjir Renneberg.

De 40-jarige Luc Dohmen werd
door Ritzer geschetst als 'een
jeugdige energieke persoonlijk-
heid, die letterlijk en figuurlijk
van alle markten thuis is.' Doh-
men heeft eerst de politiek in
Merkelbeek gediend als raadslid
en wethouder, en is sinds de her-
indeling wethouder in Onder-
banken geweest.

Om uiteenlopende redenen ke-ren vijf raadsleden per 1 mei nietmeer terug. Wethouder Luc Don-men en CDA-fractievoorzitterSjir Renneberg stelden zich nietmeer kandidaat. Renneberg
deed dit om gezondheidsrede-
nen en vanwege hetfeit, dat hij
door het CDA op een voor hem
onaanvaardbare plaats kwam testaan. Dohmen vindt het na zes-tien jaar welletjes en gaat zich
volledig op zijn baan stortenDrie andere raaadsleden, Henk
Evers, Ron Offermans en FransMevis moeten hun zetel afstaanop grond van de verkiezingsuit-
slag.

Burgemeester Ritzer sprak inzijn toespraak tot de raad overeen 'niet makkelijke periode.
„De laatste vier jaar hebben in
het teken gestaan van de verwik-

De politieke staat van dienst vanJabeekenaar Sjir Renneberg is
nog ietsje langer. Hij was, met
tussenpozen, liefst 28 jaarraads-
lid, waarvan 20 jaar in Jabeek.
Daar was hij tevens 16 jaar wet-
houder. Renneberg stond tijdens
de afscheidsvergadering met demond vol tanden, toen burge-
meesster Ritzer hem een konink-

Onderhandelingen
Intussen gaan de onderhandelin-
gen over een nieuwe coalitie ver-
der. Nog steeds zitten de fracties
'Kleine Onderbanken' en Demo-
craten Onderbanken' om de ta-
fel. „De gesprekken verlopen in
een goede en rustige sfeer, maar
het wordt natuurlijk wel tijd, dat
er knopen worden doorgehakt,
want 1 mei is niet meer ver," al-
dus Riet Cremers-Koekkoek van
de 'Democraten', die samen met
de fractie van Jo Theunissen een
meerderheid van zeven zetels
hebben in de nieuwe gemeente-
raad van Onderbanken.

Wat komt er met name in de plaats
van de Nuinhof-school en haar de-
pendance die binnenkort verhuizen
en worden ondergebracht in de
leegstaande HNO-school aan de
Keelkampstraat? En wat gebeurt er
met het Trefcentrum aan de Wilhel-
minastraat, dat al jaren vecht voor
een grondige renovatie? Burge-
meester Elly Coenen-Vaessen heeft
het indrukwekkende plan rond de
herinrichting van de kern in Nuth
wel eens vergeleken met een domi-
nospel: „Als je één steen wegneemt,
valt alles'in elkaar."

" Dagmar Steffen en me-
vrouw Renssen bij Wil Luikin-
ga.
Foto: ROB OOSTDAM

en eindigt een dag later oméén uur in de middag.

Overigens heeft klas 3D zich al eenseerder ingezet voor de stichtingA.A.P. Daarvan is vandaag (18.40
uur) het een en ander te zien tijdenshet TV-programma 'Een hart voordieren' van Wil Luikinga op Neder-
land 2. Dagmar Steffen van het
MDGO overhandigt tijdens die uit-
zending alvast een cheque van 15
mille aan mevrouw Renssen van de
stichting A.A.P. Het geld is bedoeld
voor de verzorging en het transport
van drie wxoten naar Afnka.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Leerlingen van
klas 3D (doktersassistenten)
van MDGO 't Gasthuis in
Heerlen gaan op 17 en 18 mei
27 uur in de klas zitten. De ma-
rathonles wordt op stapel ge-
zet om geld in te zamelen voor
de stichting A.A.P. in Amstel-
veen. Deze stichting houdt
zich bezig met opvang en ver-
zorging van exoten en apen.
De recordpoging van 3D be-
gint 's morgen_*om half negen

ontmoetingopzaterdag

" In Brunssum verschijnen gigantische tractoren aan de start.

Trekkerwedstrijd
op Emmaterrein

Van onze correspondent
BRUNSSUM - Het voormalig Em-
materrein te Brunssum staat Paas-
maandag in het teken van 'tractor
puiling. Dit is een wedstrijd voor
tractoren die ondermeer een sleep-
gewicht van 20 ton over een afstand
van 100 meter moeten verplaatsen.
Daarnaast is er ook een oldtimer-show met demonstraties.
De trekkerwedstrijden zijn overge-

waaid uit de Verenigde Staten. Daar
wilden boeren hun kundigheid met
de trekkers wel eens in competitie-
verband testen. In Brunssum ver-
schijnen zowel professionals als
amateurs aan de start. De amateurs
zijn landbouwers uit de omgeving.

L. Traber uit het Duitse Hoengen
brengt zelf negen .enorme trekkers
in het veld waaronder de 'Pegasus'
met 900 PK aan vermogen. De voor-
stelling begint om 14 uur.
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Bert Knubben spreekt
de taal van jongeren

Pastoor gelooft heilig in reclame, computers en videoclips

door jeanette ackens

Pastoor Knubben van de
parochie St-Martinus in
Kerkrade-West viert op
21 april zijn zilveren
priesterfeest. Om 18.00
uur begint in de St-Marti-
nuskerk een eucharistie-
viering en aansluitend is
er een korte huldiging.
Van 20.00 tot 21.30 uur
wordt in het verenigings-
gebouw Heidsjer Tref re-
ceptie gehouden.

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad
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DAS GROSSE AACHENER VOLKSFEST
IM DREILANDERECK

vom 14.April bis 1. Mai 1990- Taglich ab 14.00 Uhr geöffnet
Eröflnungstag: Samstag, dan 14. April 1990 ab 15.00 Uhr.

Modernste Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschafte.
Familientage: Mittwoch, den 18. April 1990, Mittwoch, den 25.

April, und Montag, den 30. April 1990.
An desenTagan bis 19.00Uhr stark ermËOigtePreise beiFahr-, Schau-,

Spiei- und Sctiießgeschaften, Sonderangebote bei denVerkaufsgesch_ften.
Freitag, dan 27. April 1990 groflea Brillantabschlußfeuerwerk.Achtungl Dienatag, dan 1. Mai 1990zusatzlich Spieltag.
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GADG\f CAD/CAM
Toepasbaar in de modulen:

" Electronica " Electrotechniek
# Architectuur # Constructie/Piping

Integratie is toekomst!

S.I.E. Consulting B.V.
Maastrichterlaan 27 Tel. (04454) 5035
6291 EK Vaals 4t_64 Fax (04454) 5085
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Darauf fahren die
Weltmeister ab.

tDie ertolgreichste Reifentechnik im
Motorsport: MICHEUN radial. Für alle
Motorradfans!

MICHELIN
Allein 1989 neun Weltmeistertitel!

(
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ÉR ZIT GNDGUJK
W66R BEWEGING IN D6ZAAK.

Wie zich beweegt in het zakelijk ver-, die Volvo u biedt zijn standaard, maar daarom
keer, vindt in Volvo een uitstekende partner. niet minder opmerkelijk. Om te beginnen zijn
Bijvoorbeeld waar het gaat om het fileprobleem. er de 740 en 240 zelf, twee zakenvoitures met

Volvo biedt hier een uitweg met het Volvo Radio louter plusplunten. We noemen het riante
Data Systeem. Een geavanceerd staaltje audio- comfort, het zeer complete uitrustingsniveau,
techniek, met vele nieuwe mogelijkheden. Tevens vragen we uw aandacht voor het

Waaronder een verkeersinformatie- prestigieuze, op 'n aantal punten nieuw ge-
functie, die u terzijde staat bij het ontwijken styleerde uiterlijk van beide Volvo's. Daarnaast
van opstoppingen en ander ongerief, in bin- zijn er de veiligheidsvoorzieningen zoals alleen
nen- en buitenland. De verkeersinformatie- Volvo die biedt. Bovendien zijn de 740 en 240 .
functie wordt automatisch ingeschakeld, on- bijzonder betrouwbaar en gaan ze uitzonderlijk
geacht de zender die u beluistert, zelfs terwijl lang mee, wat resulteert in 'n prettig lage af-
u een cassettebandje afspeelt. U kunt met deze schrijving en dito kilometerkosten.
innovatie kennismaken bij óle Volvo-dealer Verder zijn er nog de voordelen van

tijdens de Volvo Business Dagen. Drie weken Volvo Touring Service, Volvo Leasing (8 lease-

Volvo's 740 en 240 uitgerust met dit vernuftige Redenen genoeg dus, om even onder-
Radio Data Systeem, ter waarde van f. 2.400,-*. staande data te noteren. De Volvo-dealer ziet uw

Zonder enige meerprijs, inclusief an- komst graag tegemoet, tr/^Tirrt

tenne en twee speakers. Alle andere voordelen en wenst u goede zaken. Geniet het vertrouwen.

ZAKGLIJKG RIJDGRS DO6N HUN VOORD66LTUD6NS DG
VOLVO BUSINGSS DAGGN VAN 12 T/M 28 APRIL.

*) Incl. BTW. U kunt ook kiezen voorde helft van de waarde in contanten. j

SELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGEN^y
fEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT 8.V., STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 " SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS BV, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKE^/
31FRMANSAUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 24, BERGEN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. . \ . >J



Mogelijke rentree
Gullit op 22 april

MILAAN - Komende dinsdag
krijgt Ruud Gullit van zijn be-
handelend geneesheer, de Bel-
gische chirurg Mare Martens,
te horen of hij zondag 22 april
zijn rentree mag maken.

land tegen Finland speelde, ver-
klaarde gisteren in het Italiaanse
dagbladLa Stampa: „Wanneer mijn
rechter knie geen problemen meer
geeft en Martens geeft dinsdag toe-
stemming, zal ik waarschijnlijk op
22 april een deel van dewedstrijd te-
gen Verona meespelen". Het herstel
van Gullit na zijn laatste knie opera-
tie is de afgelopen weken sneller
verlopen dan aanvankelijk gedacht
was.

De Nederlandse international, die
vorig jaar mei in Helsinki zijn laat-
ste interlandwedstrijd voor Neder-Limburgs Dagblad Sport

Van onze sportredactie
BOLZANO - Op 97-jarige leeftijd is
in Bolzano overleden Luis Trenker.
De Zuidtiroler was de bekendste
berggids die het alpinisme ooit
heeft voortgebracht. In Oostenrijk,
Italië, Zwitserland en West-Duits-
land gold hij als de verpersoonlij-
king van alles wat met bergklim-
men te maken heeft.
Maar ook in de niet-Alpenlanden
genoot hij grotepopulariteit door de
aanstekelijke manier waarop hij,
onder andere op de TV, het klim-
men en wandelen in de bergen pre-
senteerde als gezonde, sportieve be-

zigheid. Zijn werkgebied als jonge
berggids lag vooral in de Dolomie-
ten, waar hij eerste beklimmingen
uitvoerde en nieuweroutes opende.Als filmregisseur maakte hij in de
vooroorlogse jaren een groot aantal
klassiek geworden rolprenten,
waarin- hij het thema triomf en tra-
giek in de bergen op aangrijpende
wijze in beeld bracht. Luis Trenker
speelde in die films vaak zelf dehoofdrol.
De Westduitse TV-programma's
zullen in de komende dagen grote
aandacht besteden aan de levens-
loop van Luis Trenker, die tot op
hoge leeftijd actiefwas in de bergen
en tot zijn negentigste nog regelma-
tig TV-programma's opluisterde
met zijn markante verschijning.

" Luis Trenker.

Luis Trenker
overleden

Harm Kuipers fel in verweer tegen toegepaste celtherapie
’Planckaertkan

bij volgende kuur
acuut sterven’

Van onze sportredactie

Nederland groeit
in favorietenrol
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MAASTRICHT - Volgens inspanningsfysioloog Harm Kui-
pers kleven er grote gevaren aan de 'verjongingskuur' die wiel-
renner Eddy Planckaert in januari van dit jaar heeft onder-
gaan. De Oostvlaming, afgelopen zondag winnaar van Parijs-
Roubaix, werd voor de start van het nieuwe wielerseizoen in deZwitserse Prairie-kliniek acht keer ingespoten met het extract
van ongeboren lammeren. Het Belgische weekblad De Post-
/Panorama publiceerde deze week een reportage over de be-handeling die Planckaert onderging. Verslaggever Ivan Hey-
len vergezelde de Panasonic-renner naar Zwitserland.

kaert zijn bejaarde moeder Gusta
eenzelfde kuur in de Zwitserse kli-
niek als cadeau aan te bieden.

Herboren
Planckaert betaalde voor de inspui-
tingen 13.500 gulden. De eerste da-
gen na de injecties voelde de renner
uit de ploeg van Peter Post zich
'heel slecht', maar nu voelt hij zich
'herboren', zoals hijzelf na afloop
van zijn overwinning in Parijs-Rou-

9'Eddy
Planckaert

kreeg in
Zwitserland

levende
cellen in-

gespoten.
Foto: DRIES

LINSSEN

Kuipers kent meerdere voorbeel-
den van renners die zich met leven-
de cellen van ongeboren lammeren
hebben laten inspuiten. „Maar van
hen is nu niets meer over. Die kun-
nen nu niets meer". Eddy Planc-
kaert (31) zegt het volstevertrouwen
te hebben in de behandeling en de
verantwoordelijke artsen. „Ik voel
me uitstekend. Ik zit gewoon lekker
in m'n vel. Volgens de doktoren die
mij hebben behandeld zijn er geen
risico's aan verbonden. De kuur, die
ik ondergingzou gedurende zes jaar
werken."
Overigens overweegt Eddy Planc-

baix verklaarde. „Dat hij aanvanke-
lijk tot weinig in staat was, komt
omdat zijn lichaam het extract niet
accepteerde", aldus Kuipers, oud-
wereldkampioen schaatsen. „Heel
logisch eigenlijk. Je krijgt levende
cellen ingespoten. Het lichaam gaat
daartegen antistoffen maken. Het is
ook nog mogelijk dat er in plaats
van deze cellen gewoon fysiologisch
zout is ingespoten. In dat geval is er
van pure geldklopperij sprake".

„Ik raad iedere sporter ten zeerste af
gebruik te maken van deze thera-
pie", aldus Kuipers. „Het is sterk
kankerverwekkend. Als Planckaertbesluit zich opnieuwte laten inspui-
ten, bestaat zelfs de kans dat hij
acuut sterft. In Nederland is celthe-
rapie verboden, maar in Zwitser-
land mag het blijkbaar. Hoe dat mo-
gelijk is, weet ik ook niet. Uit onder-
zoeken in West-Duitsland is geble-
ken dat vijftig mensen zijn gestor-
ven door dezebehandeling. Volgens
Zwitserse doktoren zijn er bij hen
nooit sterfgevallen geweest. Ren-
ners moeten zich niet gek laten ma-
ken en zich er goed van vergewissen
dat er goede en slechte dokters
zijn".

Speelsters wachten op poen

De Amstelvener verwacht dat Ne-
derland in het toernooi groeit. „Te-
gen de DDR zal het zaterdag (van-
daag) al gemakkelijker gaan. Van
elkbalcontact worden we nu beter."
Na Oost-Duitland ontmoet Neder-
land de volleybal-ontwikkelingslan-
den Puerto Rico en Iraq, alvorens
waarschijnlijk met Japan de groeps-
winst wordt betwist. Die is belang-
rijk, want de punten uit devoorron-
de gaan gedeeltelijk mee naar de fi-
nalegroep.

Coach Harrie Brokking: „Niet om
Polen te kleineren, maar wij voch-
ten vooral tegen onszelf. Met hard
werken in de laatste twee sets heb-
ben we het gehaald. Zon eerste
wedstrijd is altijd moeilijk. Polen
was geen goede, maar een lastige te-
genstander. Voor ons was de druk
gigantisch groot."

Zweden, toen Nederland met 3-0
moest winnen en dat ook deed.(j^YO - De Nederlandse volley-

v? ers spelen in Japan derol van fa-
j riet. In hun eerste optreden tij-
j J's de B-wereldtitelstrijd ging ze

*' redelijk af. De overtuiging in dePVoering ontbrak nog wel eens,
jf'ar van Polen werd met 3-1 (15-4
£}5 15-8 15-7) gewonnen. Zodat
/Mag de dertiende in ieder geval

& Goede Vrijdag was.
k 6 onderdanig vriendelijke Japan-
J~rs op de tribunes vergaapten zich
j.l zoveel kracht en lengte bij die
t°Jlandse jongens. De selectie van

Minami schreef onderwijl

' jpden vol analyses over de komen-
[j6 tegenstander. En de journalisten
.?Pen Nederland meteen uit tot
ji^naar van de World Challenge.j^sschien dat Zweden enige tegen-'arid kan bieden, verwachtten zij.
atuurijjk hoort Nederland bij de

(frieten, maar de zege tegen Po-J 1Was stroef. Moeilijker in ieder
j-V^l dan tijdens de Europese titel-
/^d van september vorig jaar in

Luik-Bastenaken-Luik: vierde klassieker wereldbekercircuit

Peloton in Ardennen-offensief
„Een schandalige zaak", meent Eli-
ne Coene, die met haar partner Eri-
ca van Dijck vandaag strijdt om de
gouden medaille in het dubbelspel.
„Ik moet steeds thuis vragen, wat op
mijn rekening staat als ik uitgaven
wil doen. Erica gaat trouwen en
heeft het geld hard nodig. Bij het
bondsbureau werden we niets
wijzer. Men wist gewoon niet waar
het geld was. Ik ben fullprof en leef
van dat geld. Er zijn nog bedragen
van oktober bij."

Coene en Van Dijck informeerden
diverse keren bij het bondsbureau
waar het geld bleef. Van Dijck, die
in juni gaat trouwen, bezocht zelfs
met haar vader het bureau in Nieu-
wegein om opheldering te krijgen.
Daar werd ze echter ook niets
wijzer. Niemand had een idee, waar
het geld gebleven was.

Bij Van derKnaap gaat het bijvoor-
beeld om enkele duizenden gul-
dens; Van Dijck en Coene hebben
een nog veel hoger bedrag tegoed.

De gedupeerden zijn het vrouwen-
kwartet Eline Coene, Erica van
Dijck, Astrid van derKnaap en Mo-
nique Hoogland. Ze hebben ook
geen cent gezien van het prijzen-
geld, dat ze verdienden bij open Ne-
derlandse kampioenschappen (ok-
tober 1989), de open Westduitse en
een aantal toernooien in Azië.

MOSKOU - Een aantal speelsters
van de Nederlandse badminton-
ploeg wacht al maanden vergeefs op
het prijzengeld, dat ze verdiend
hebben bij internationale toernooi-
en in binnen- en buitenland. De ver-
goedingen die door de Internationa-
le Badminton Federatie aan de Ne-
derlandse Bond zijn doorgesluisd
hebben de eigenaars nog steeds niet
bereikt.

Milanvoorlopig
alleen koploper
jJLAAN- Dank zij een doel-J^t van^ Daniele Massaro
v^at AC Milan sinds gisteren
V?0rl°pig alleen aan de leidingn de serie A van de Italiaan-
g .voetbalcompetitie. De vleu-

scoorde na ruim een
,vUr spelen tegen Sampdoria
)$■ zijn hoofd en bezorgde de
v club een voorsprong
flat 1 twee Punten °P NaPoli>. ' vandaag in actie komt.
"% speelde reeds gisteren

et 00g op de return teSen
WQ

yern München volgende week
v0(nsdag. Mare van Basten lag
de f 65.000 toeschouwers stevigaan
ue ketting bij Pietro Vierchowod.

international gaf de
tè acrlander geen centimeter ruim-
-Be'lp?'fs als bet ten koste van een
Setf rt moest gaan. Met hem kre-
V n°g vier spelers van Sampdoria
L gele prent van scheidsrechter

Je kreeg slechts een kans-
h^j^e kopbal ging net over de lati^ verwege de tweede helft. Tien
Mijluten tevoren had Massaro AC

ecbter al op voorsprong ge-bt na een vooreet van Evani.

d^N HAAG - Thijs Libregts, de
sj 0r de spelers van Oranje wegge-
WiUrde bondscoach, zal op 23(w^bij de Utrechtse kantonrechter
(jjj^inding van zijn contract met de

vragen. Tevens zal dan wor-
(tpi bepaald welke financiële scha-

de KNVB Libregts
iv moeten betalen. Libregts, die
k °irienteel met vakantie is op Aru-
te',ma_ van de KNVB zijn werk als
l^nisch-directeur tot 1 juli afma-
|}A maar volgens zijn advocaten,
d-.^ink en Ultee, is de kans gering
jj de zo geplaagde bondscoach de

°rt van het sportcentrum in Zeist
\, 8 zal binnen rijden. De adviseurs
da? Libregts verwachten overigensaJ- de KNVB op een schikking zal

De voorzitter van het be-
j/iUr betaald voetbal, Martin van
t-°yen, heeft recentelijk laten we-

dat daaraan wordt gewerkt.

Libregts en
KNVB deze
maand voor

kantonrechter Van onze sportredactie

LUIK -Vier dagen na de Waal-
se Pijl begint het peloton aan
het tweede deel van het Ar-
dennen-offensief. Over een af-
standvan 256 kilometer wordt
morgen , eerste paasdag, na-
melijk Luik-Bastenaken-Luik
verreden, de vierde klassieker
in de reeks van het wereldbe-
kercircuit. De Amstel Gold
Race, volgende week zaterdag,
is de zesde in deze serie.

Stockeu
Luik-Bastenaken-Luik staat al voor
de zesenzeventigste keer op het pro-
gramma. Ten opzichtevan vorige ja-
ren heeft het parcours een kleine
wijziging ondergaan.

De Muur van Stockeu is niet meer
in de route opgenomen. Daar staat
tegenover, dat de renners wel de
hellingen van St.Roch, Lorcé en
Fraiture voor de wielen krijgen,
naast de al uit vorige edities beken-
de obstakels. De klim Les Forges
krijgt zelfs een bijzondere beteke-
nis, omdat eindstreep slechts 14 ki-
lometer verderop is getrokken.

Overigens, de finish (omstreeks
16.40 uur) is nie.t meer op de Boule-
vard de la Sauvenière, maar op de
Quai Mative. In de onmiddellijke
nabijheid daarvan, nabij het Palais
des Congres, vindt ook om kwart
voor tien de start plaats.

TV
Zowel BRT 2 als Nederland 3 zal de
slotfase van het evenement, vanaf
14.45 uur, rechtstreeks uitzenden.

LUIK-BASTENAKEN-LUIK

" Clau.de Criquielion, morgen een van de favorieten in 'zijn
Wallonië.

" ROERMOND - Voor GTR/NIP 1
is op Paasmaandag om 10.00 uur de
eerste competitie-wedstrijd tegen
Zandvoort verplaatst. Op het ten-
nispark Hattem zal het sterke team
van de Noordhollanders op bezoek
komen.Coach Paul van Geuns heeft
als paradepaard Michiel Schapers
bij zich. Daarnaast zullen de combi-
natie-spelers van Geert Quaedvlieg
het moeten opnemen tegen Fernon
Wibier, Karin Moos en Esmir Hoo-
gendoorn. Het ziet er- dus naar uit
dat ieder winstpunt dat Stefan
Koch, Armand Custers, Ilse Ley-
tens en Marinka Bartels weten te
behalen in de eindafrekening heel
belangrijk kan zijn.

" NIEUWSTADT - De voorjaars-
vergadering van regio 5 van de
KNVB afdeling Limburg zal dins-
dag aanstaande niet doorgaan in de
Sporthal Dousberg., maar in Sportel
Dousberg, aanvang 19.30 uur. Voor-
afgaande aan de vergadering zal er
een uitgebreide informatie over de
nieuwe toto/lotto-structuren wor-
den gegeven.

Mühren weg
bij Ajax

Paard breekt nek

Paul Haldan, Frank Boute en Trin-
ko Keen bereikten de tweederonde.
Haldan had slechts in de eerste
game (23-21) moeite met de Deense
amateur Högsberg, Boute onder-
vond vrijwel geen tegenstand van
de zwakke Luxemburger Caenaro.
Keen daarentegen moest al zijn ta-
lenten aanspreken om zich van de
Zweed Kadiri te ontdoen. In de be-
slissende vijfde game (21-17) be-
schikte de lange Randwijker over
de sterkste zenuwen en de beste
conditie.
Voor Boute (21) en Keen (18) zal het
vandaag niet meevallen de derde
ronde te halen. In Rosskopf en
Böhm, de nummers één en twee van
de Bondsrepubliek, treffen beiden
een ervaren en kwaliteitsvolle oppo-
nent. Haldan heeft tegen de Belg
Philippe Saive, zijn toekomstige
ploeggenoot bij Charleroi, goede
winstkansen.
Bij de vrouwen kwam alleen Patri-
cia de Groot in deeerste ronde in ac-
tie. Zatkova uit Tsjechoslowakije
bedierf het eerste optreden van de
twintigjarige speelster van Mega-
cles in Göteborg met speels gemak.
Kloppenburg, Vriesekoop, Noor en
Keen komen vandaag in de tweede
ronde uit.

GÖTEBORG - Behalve Danny
Heister werd in Göteborg ook Peter
Paul de Vrind in deeerste ronde van
de individuele strijd om de Europe-
se tafeltennistitel uitgeschakeld. De
21-jarige speler van Scylla verspeel-
de tegen de Bulgaar Ormanov in de
vierde en vijfde game een zorgvul-
dig opgebouwde voorsprong van
2-1.

De Vrind en
De Groot

uitgeschakeld

Van onze sportredactie
AMSTERDAM - Arnold Mühren
gaat aan het eind van het seizoen
weg bij Ajax. De oud-speler, die als
jeugdtrainer bij de Amsterdamse
club werkzaam is, wees de nieuwe
tweejarige contractaanbieding af.
„Ik heb een aantal jaren, toen ik zelf
nog speelde, de jeugd getraind. Dat
was pro deo. Al mijn arbeid had ik
in dat nieuwe contract verdiscon-
teerd willen zien. Nou dat was niet
het geval, dus gaik op zoek naar een
andere club". In mei hoopt Mühren
zijn oefenmeester 2-diploma te ha-

Aen.

SCHAESBERG - Vrijdag de 13e
drukte gisteravond op trieste wijze
zijn stempel op de koersen in
Schaesberg. Het paard Dercol D,
een Belgische draver die door Hans
van der Pijlwerd gereden, veronge-
lukte en vond daarbij de dood. De
vierjarige hengst verloor bij het op-
lopennaar de startauto zijn rijder en
ging er alleen vandoor. Hij verniel-
de onderweg zijn sulky en sprong
over de railing aan de binnenzijde,
waarbij hij ten val kwam en zijn nek
brak. De dierenarts, die snel ter
plaatse was, kon niets meer uitrich-
ten.
Hans van der Pijl bleef ongedeerd.
De koersen in Schaesberg liepen
door het ongeluk een vertraging van
ruim een halfuur op.

Uitslagen:
Pasen-Prijs: 1. 'Enjoy Buitenzorg (G. v.

Eykelenborg) km.tijd 1.21.4; 2. Early Six; 3.
Debutant S. Winn. 2,60; pi. 1,20, 1,60, 1,30;
koppel 16,40; trio 77,90.
Waregem-Prijs: 1. Duke Nanouk (G. van
Eykelenborg) km.tijd 1.22.8; 2. Eef Haze-
laar; 3. Dona ter Leie. Niet gestart: Daisy
Poef BM. Winn. 2,60; pi. 1,60, 2,50, 12,20;
koppel 16,60; trio 741,10.
Printemps-Prijs: 1. Delgadotranss (W. Ve-
lis)km.tijd 1.22.7; 2. Bewin Volente; 3. Dean
Boszorg. Winn. 1,60; pi. 1,30, 1,90, 5,80; kop-
pel 5,80; trio 20,70..
Sterrebeek-Prijs: 1. Queen of Crown (M.
Huygens) km.tijd 1.22.0; 2. Ep Oorklep; 3.
Duivel. Niet gestart: Divihe Belle. Winn.
1,90; pi. 1,30,1,90, 1,60; koppel 10,30; trio
45,50.
Tongeren-Prijs: 1. Everytranss R (W. Velis)
km.tijd 1.19.5; 2. Dyoca Buitenzorg; 3. Ninni
Hanover; 4. Dream ofJC. Niet gestart: Dar-
ling R en Duc d'Orieht. Winn. 1,00; pi. 1,10.
1,60, 1,60; koppel 4,10; trio 24,30; kwartet
379,30.
Bosvuurde-Prijs: 1. Chapel (M. Manninen)
km.tijd 1.22.7; 2. Chianty Way; 3. Dartel
Westland. Niet gestart: Capricia en Bianea
Petrosia. Winn. 1,90; pi. 1,10, 1,20, 1,00; kop-
pel 5,50; trio 25,5».

sport kort



Limburgs Dagblad Zaterdag 14 april 1990 " 26

37%
Kapilalwachstum in 2 Jahren,
(avon 11% durch Schweizer Bank

Jahresrendite
Pro Tourist AG, Usteristrasse 23
pH-8001Zürich,T09411 -219 83 23i
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
fTagstrieht d.d. 5 april 1990

d onder curatele gesteld
Maria Catharina Smeets
weduwe Van Salentijn,
geboren te Echt op 6 okto-
ber 1918, wonende te 6160
AP Geleen aan de Stikker-

itraat 110 in het verpleeg-
huis St. Jansgeleen on-
er benoeming van Leo-
ardus Antonius Joanneslalentijn, wonende te 6067
iG Linne aan de BovensteBoord 2 tot curator en van

Élisabeth Hendrika ClaraJ>alentijn e.v. Hendrikx,
wonende te 6043 XH Roer-
nond aan de Kasteel Al-
lenghoorstraat 13 tot toe-
iend curatrice.
/Ir. H.G.M. Hilkens,
idvocaat en procureur
>tationsweg 7
1101 HK Echt

i)p 9 maart 1990 is ondernummer 014127 in het hu-
welijksgoederenregister ter
[liffie van de rechtbank te
/laastricht de akte van hu-welijksvoorwaarden inge-
chreven op 6 maart 1990
'oor de ondergetekende
'erleden, houdende huwe-
ijksvoorwaarden tussen de
■chtgenoten dhr. M.J.C.
rotenberg en mevr.
iI.L.E. Hertogs, Observan-
enweg 81, 6212 EP Maas-
richt.
/Ir. C.G. Smeets
lotaris
/latgitricht
n het huweüjksgoederen-
egister ter griffievan de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht zijn op 10 april
:990 onder nummer 014169ngeschreven de huwelijks-
voorwaarden staande hu-
velijk gemaakt door dejchtelieden Leonardus
..ouis Marie Jacobsen An-
oinette Hubertina Silvia
ïveraers, beiden wonen-
le te Genhout, gemeente
ieek (L.), Op de Hoogen
ïoom 50, tot het maken
'an welke huwelijksvoor-
waarden het verzoek werd
ngediend door mr. G.J.J.
lijsten, als procureur te
Jittard.
sittard,
Vilhelminastraat 53
Ar. W.B.J.M. Nelissen
ïotaris
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Dan zorgt de Gulpener
voor de mosterd.

Want wat is er onder het genot van
een heerlijk glas Gulpener Pilsner
lekkerder dan een stukjekaas met

echte Limburgse Mosterd
Tijdelijk ontvangt U in iedere krat Gulpener Pilsner

( 30 of 50 cl) een gratis potje van die
heerlijke Limburgse Mosterd

t

Dus., drink smakelijk!

!' MKNBt
| LIMBURGS BIER

L
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Twijfels over
levenskansen

Feyenoord

ROTTERDAM -Feyenoord staat
°iet alleen op de ranglijst voor
schut. Ook in het bulletin be-
taald voetbal van de KNVB
wordt het iedere week opge-
yoerd als een club die haar zaak-
les niet voor elkaar heeft. In dit
ëeval in financieel opzicht. On-
der het kopje 'administratieveboetes' maakt de bond nu alvier
baanden melding van het feitdat men de accountantsverkla-
ring behorende bij de jaarstuk-
Ken over het seizoen 1988-1989
nog niet heeft ontvangen. Feyen-
oord is al aan zijn zestiende ver-
ruim toe en de boete is via 250,
500, 1000 en 2000 opgelopen tothet maximum van 5000 gulden.

Als de KNVB zich consequent
aan het licentiereglement zou
houden, zou het er voor de sta-
dionclub niet al te best uitzien,
want bij de saneringsoperatie die
in februari 1986 werd ingezet,
werd bepaald dat iederebvo haar
negatieve vermogen in beginsel
binnen vijf seizoenen zou moe-
ten terugbrengen tot nul, met
een minimum van minstens 10
percent per jaar. Clubs die in
enig seizoen niet aan de laatste
verplichting zouden kunnen vol-
doen, zouden de kans krijgen tot
het verrichten van inhaalacties.

Hanssen: 400
keer Roda JC
KERKRADE - Eugene Hans-
sen viert maandag een bijzon-
der jubileum. De verdediger
van Roda JC speelt tegen Vi-
tesse zijn vierhonderdste wed-
strijd in het tenue van deKerk-
raadse club. Geteld zijn alleen
officiële duels in de vaderland-
se competitie, het KNVB-be-
kërtoernooi en de Europacup.
Voorafgaand aan de ontmoe-
ting tegen de Arnhemmers zal
Hanssen in de bloemetjes wor-
den gezet.

Limperg tot nu toe heeft gewei-
gerd om de accountantsverkla-
ring af te leggen is niet zo moei-
lijk teraden. Het negatiefvermo-
gen van de stadionclub heeft de
laatste jaren dramatische vor-
men aangenomen. Het exploita-
tieverlies van de stichtingFeyen-
oord over het seizoen 1987-1988
bedroeg 1,8 miljoen gulden, dat
over het seizoen 1988-1989 1,3
miljoenen het verlies over het lo-
pende seizoen wordt op dit mo-
ment geschat op 1,7a 1,8 miljoen

HEERLEN - Hoofdklasser Sittard
had vorige week nog de beste papie-
ren om het verblijf in de hoofdklas-
se met nog een jaar te verlengen en
op dat moment waren Limburgia en
Wilhelmina'oB gedoemd om te de-
graderen. Sittard ging echter op
eigen veld tegen Limburgia ten on-
der en neemt nu weer de laatste
plaats in. Wilhelmina'oB bezorgde
Meerssen een koude douche, waar-
door de kansen voor de Weerter
ploeg op continuering van het
hoofdklasserschap ineens weer erg
groot zijn geworden.

Waarom het bureau Moret en

Limburgse clubs hebben punten hard nodig

Roda, Fortuna en MVV
in beslissende fase

Voorwaarde is dan wel, dat de beide
ontmoetingen (vanavond thuis te-
gen Sittard en Paasmaandag thuis
tegen Venray) in winst worden om-
gezet. Wilhelmina'oB-trainer Leo
Beerendonk heeft er in ieder geval
weer vertrouwen in. Hij: „De laatste
weken speelden we echt niet slecht,
maar we gingen te vaak door per-
soonlijke fouten de boot in. Afgelo-
pen zondag gebeurde dat nu eens
niet en het resultaat was er dan ook
naar. Alles is natuurlijk afhankelijk
van het duel van vanavond tegen
Sittard. Als we die wedstrijd kun-
nen winnen, zijn we maandag tegen
Venray beslist niet kansloos."

Sittard komt dit Paasweekeinde
twee keer in aktie en hoopt dat de
Limburgia-dreun niet al te lang zal
nawerken. Trainer Bèr Lejeune wil
met het voor morgenavond geplan-
de uitduel tegen Wilhelmina'oB niet
in het lot van degradatie berusten.
„Er is nog niets beslist. Belangrijk is
vooral om demotivatie te voorko-
men. Als we dan een beetje goed uit
Weert kunnen wegkomen ben ik er-
van overtuigd dat het maandag te-
gen Geldrop niet slechtzal aflopen",
aldus Lejeune. Driesen maakt zijn
rentree, maar Laumen, Sangers en
Pernot zijn nog steeds geblesseerd.
Meerssen is nog niet helemaal vei-
lig, maar gezien het feit dat de ploe-
gen in de onderste regionen elkaar
de punten afsnoepen, mag je toch
wel stellen, datMeerssen het dit sei-
zoen lang niet slecht gedaan heeft.
„Toch hebben we nog twee punten
nodig. Pas dan zijn we er, maar dat
neemt niet weg, dat we toch al met
volgend jaar bezig zijn. Een paar
versterkingen zouden dan best op
hun plaats kunnen zijn," aldus trai-
ner Piet van Dijk aan de vooravond
van het duel tegen Halsteren. Ivo
Dahlmans, die in de loop van dit sei-
zoen door Meerssen werd ingelijfd,
maar door een speelverbod niet in
actie is gekomen, is éénvan die door
Van Dijk gemoreerde vesterkingen
voor volgend seizoen.

Voor Harm Postuma, die vanavond
bij Limburgia in plaats van de opge-
stapte Mick Vliegen in de dug-out
zit, is het belangrijk dat derust bin-
nen zijn team weer snel wordt her-
steld. De voorbije week was nou
niet bepaald een ideale voorberei-
ding op het moeilijke uitduel tegen
TOP. Postuma weigert zich net als
zijn voorganger bij degradtieneer te
leggen. „Zo lang dat nog niet ge-
beurd is, hebben we nog altijd kans,
al zal het heel erg moeilijk worden."

Overige duels:
Vanavond: Venray-Vlissingen.
Paasmaandag: Baronie-DESK,
TSC-Vlissingen en EHC-Longa.

einde van de rit staan". Berger kan
vanavond geen beroep doen op de
geschorste Boessen, terwijl Duut en
Custers wegens blessures dit sei-
zoen niet meer in actie kunnen ko-
men. Over de derby van Paasmaan-
dagin De Geusselt tegen MVVheeft
Berger een duidelijke mening. „Had
MW ons dinsdag maar een dienst
bewezen door van Volendam te
winnen. Nu zullen wevoluit moeten
gaan voor de winst".

j.?da JC gaat vanavond op bezoek
$ het tegen degradatie vechtende/Wem II en ontvang maandag op.malheide Vitesse. Met de Arnhem-
is£ s krygt de ploegvan trainer Jan
J^ker een directe concurrent in de, 'Jd om Europees voetbal op be-
_*~ Henk Fraser is wegens een. lorsing in Tilburg nietvan de par-
,"' »We moeten uit de resterendeJ „wedstrijden nog vijfpunten ha-
j- i heeft Reker berekend. „Dan
J1We in elk geval zeker van Euro-
iir?S Voetbal. We kunnen dit week-
j^ae dus al een heel eind in de goe-
"ichting komen".

" FONTANA - De Amerikaan For-
tuna Gordien, oud-wereldrecord-
houder discuswerpen, is in zijn
woonplaats Fontana in Californië
op 67-jarige leeftijd overleden. Gor-
dien werd op 9 juli 1949 voor de eer-
ste maal wereldrecordhouder toen
hij in Lissabon 56,46 meter met de
twee kilogram wegende discus
wierp. Hij onttroonde destijds de
Italiaan Adolfo Consolini (55,23 m).
Een maand later kwam Gordien in
Pavastehus (Fin) tot 56,97 meter.

eredivisie

Vandaag 19.30uur:
Feyenoord-Sparta (17.00)
Den Bosch-NEC
Willem 11-Roda JC
Vitesse-RKC
FC Utrecht-MVV
Fortuna Sittard-FC Twente

Maandag 14.30uur:
NEC-Willem II
Ajax-Den Bosch
Den Haag-Groningen
Sparta-Haarlem
FC Twente-Feyenoord
MW-FortunaSittard
PSV-FC Utrecht
RKC-Volendam
Roda JC-Vitesse

PSV 30 18 7 5 43 89-31
Ajax 29 17 8 4 42 56-19
RodaJC 29 13 10 6 36 46-33
Vitesse 29 13 9 7 35 45-28
FC Twente 29 12 10 7 34 37-36
Volendam 30 13 8 9 34 39-33
Fortuna S 29 10 13 6 33 30-26
RKC 29 12 8 9 32 39-38
Groningen 30 9 13 831 40-36
Den Haag 28 11 6 11 28 52-53
Sparta * 29 11 5 13 27 43-49
FC Utrecht 29 8 9 12 25 25-40
Feyenoord 29 6 12 11 24 37-42
MW 29 7 10 12 24 34-52
NEC 29 5 12 12 22 29-51
Willem II 29 6 9 14 21 33-43
Den Bosch 29 4 13 12 21 23-38
Haarlem 29 3 6 20 12 19-68

eerste divisie

SW-DS'79 3-0
Vandaag 19.30 uur:
Heracles-RBC
GA Eagles-De Graafschap
Helmond Sport-Wageningen
Eindhoven-Heerenveen
Emmen-VW
Cambuur-Veendam
AZ-Excelsior
NAC-Telstar
Maandag 14.30 uur:
Heerenveen-Emmen
Wageningen-Eindhoven
De Graafschap-Helmond Sport
RBC-GA Eagles (18.00)
Telstar-Heracles
Excelsior-NAC
DS'79-AZ
Veendam-SW
PEC Zwolle-Cambuur

SW 33 24 6 3 54 64-20
NAC 31 14 10 7 38 48-32
VW 32 11 14 7 36 45-35
Veendam 31 12 9 10 33 41-42
Heracles 31 13 7 11 33 34-39
Graafschap 31 11 10 10 32 44-39
Eindhoven 31 11 10 10 32 52-51
RBC 31 10 12 9 32 36-36
GA Eagles 31 12 7 12 31 40-41
AZ 31 11 8 12 30 43-39
PEC Zwolle 32 8 14 10 30 30-30
Cambuur 32 9 12 11 30 39-44
Emmen 31 9 11 11 29 44-45
Wageningen 31 8 13 10 29 38-40
Helm.Sport 31 10 9 12 29 44-47
Heerenveen 32 11 7 14 29 39-46
Excelsior 31 6 13 12 25 33-46
Telstar 31 8 9 14 25 43-58
DS '79 32 5 9 18 19 37-64

SW kampioen. SW, Heerenveen,
NAC, Wageningen en GA Eagles perio-
dekampioen.

buitenland

BUNDESLIGA
Maandag 18.00 uur:
Nürnberg-Dortmund
Tweede Bundesliga, maandag 18.00
uur:
Alemannia-BW Berlin

BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
Sint Truiden-KV Mechelen
Cercle Brugge-AA Gent
Anderlecht-Germinal Ekeren
Lokeren-Club Brugge
Racing Mechelen-Lierse
Antwerp-Beveren
Waregem-Club Luik
Beerschot-Kortrijk
Standard-Charleroi
ITALIË
AC Milan - Sampdoria 1-0
Stand aan kop:
AC Milan 32-47
Napoli 31-45
Inter 31-41
Juventus 31-40
Sampdoria 31-37

roda jc

Vandaag 19.30 uur:
Willem 11-Roda JC
Maandag 14.30uur:
Roda JC-Vitesse

Selectie: Bolesta, Smits, Broeders, Sen-
den, Fraser (eerste duel geschorst),
Hanssen, Blattler, Verhagen, Trost, Dili-
berto, Van der Luer, Groenendijk, Boe-
re, Van Loen, Van der Waart, Hofman,
Haan.

fortund

Vandaag 19.30uur:
Fortuna Sittard-FC Twente
Maandag 14.30uur:
MW-Fortuna Sittard

Selectie: Hesp, Van Zwam, Maessen,
Frijns, Liesdek, Reijners, Boessen (eer-
ste duel geschorst), Mordang, Barment-
loo, Sneekes, Brusselers, Van Helmond,
Farrington, Clayton. Aanvulling selectie
met nader aan te wijzen jeugdspelers.
Geblesseerd: Duut, Custers.

mvv
Vandaag 19.30uur:
FC Utrecht-MW
Maandag 14.30 uur:
MW-FortunaSittard

Selectie: De Haan, Van den Boogaard,
Arts, Maurice Benneker, Van Berge-He-
negouwen, Delahaye, Driessen, Fran-
cois, Lanckohr, Linders, Coen Quaden,
Thai (eerste duel geschorst), Smeets,
Verbeek, Vincent, Mark Quaden, Merj-
ers, Armand Benneker. Geblesseerd:
Uitman.

VVV

Vandaag 19.30uur:
Emmen-VW

VW: opstelling VW: Roox, Van Mier-
lo, Rutten, Polman, Verberne, Driessen
of Graef, Peters, Korsten, Van Straalen,
Van Aerts, Stewart. Wisselspelers:
Hermkes, Graef, Wolter, Raijer, Bovee.
Geblesseerd: Lenskens, Nijssen, Derix,
Reijnierse, Rijnink.

Steunactie voor
aangepaste sport

HEERLEN - Via een huis-aan-
huis collecte in de week van 23 tot
en met 29 april gaat het NFSG ex-
tra geldenverzamelen voor de ge-
handicaptensport. De actie van
het NFSG, het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten, is bedoeld
om de toegang tot de aangepaste
sport te vergemakkelijken.

MVV-trainer Sef Vergoossen gaat
uit van minimaal twee punten uit de
duels tegen respectievelijk FC
Utrecht (uit) en de derby in Maas-
tricht tegen Fortuna Sittard. „We
hebben de laatste weken tekampen
met nogal wat tegenslag", aldus
Vergoossen. „Ik hoop dat daar nu
een eindeaan komt en dat het geluk
ons ook eens toelacht. Tegen Fortu-
na verwacht ik toch wel het nodige
vuurwerk. Daar moet deze spelers-
groep toe in staat zijn".

ye Baandert FC Twente, dat even-s de Sittardenaren nog volop uit-
h"t heeft op Uefacup-voetbal.
ïi wedstrijd die we sowieso niet
jj°genverliezen", aldus trainer Han
'jSrSer. „Verder vind ik het niet zo
h {angrijk tegen wie we de punten
**ken. We zien wel waar we op het

Sittard treft vanavond in

Annie van Stiphout
favoriet in Rusmanloop

- De Peter Rusman-
,°P is in een paar jaar tijd uitge-
°eid tot een van de best bezette

in Limburg. Dee dstrijd wordt altijd op tweedei„asda g gehouden. De laatste jaren*1 de feestdag enkele weken voor
jJ^arathonsvan Maassluis en Rot-
°-am en pasten dus prima in de

voorbereiding van atleten als Carla
Beurskens, Marti ten Kate en Cor
Lambregts. Deze keer ligt de tien
mijlsloop juist tussen beide mara-
thons waardoor weinig toppers
kunnen meedoen.
Voor maandag rekenen de organisa-
toren vooral op de breedte. Vorig
jaar trok de loop door de kerkdor-
pen van Schinnen, 750 deelnemers
en dat aantal hoopt men op zijn
minst te evenaren.

WIELRENNEN

MAANDAG
Eikend«rveld-SG*CR 14.30 uur

etl Helder. Nederlands kampioen-■ i fij

DAMMEN

Van onze sportredactie

Wieierstrijd in
Broeksittard,

Steinen Haelen

Gehandicaptensport vereist veel-
al speciale, kostbare voorzienin-
gen in de vorm van sportrolstoe-
len, zwembadliften, opstapper-
rons voor ruiters, terwijl ook bij-
zondere aanpassingen in de ac-
commodaties en kleedkamers no-
dig zijn. De actiekan ook worden
ondersteund door een bijdrage
over te maken op giro 5855 ten
name van het Nationaal Fonds
Sport Gehandicapten in Den
Haag.

" MVV-trainer Sjef Vergoossen(links) kan tijdens de komende puntenjacht in ieder geval reke-
nen op de inzetvan zijn aanvoerderRob Delahaye (rechts). Foto: WIDDERSHOVEN

Geert Deruddere dankt zijn rol als
favoriet bij de heren aan zijn presta-
ties op de diverse halve marathons
in ons land. Unitas-atleet Mare Jas-
pers hoeft weinig voor de Belg on-
der te doen. Diens trainingsmak-
kers Wil Goessens en Paul Hagedo-
ren zijn de voornaamste kandidaten
voor de overige ereplaatsten. Cor
Lambregts zou graag meedoen als
training voor de marathon van
Hamburg op 20 mei mits hij vol-
doende hersteld is van zijn ham-
stringblessure.

Bij de dames staat de zege van An-
nie van Stiphout bijna vast. De 38-
-jarige atlete uit Helmond werd on-
langs nog vierde tijdens het NK
veldlopen in Deurne en stond haar
WK-ticket grootmoedig af aan haar
jongepupil Annet Bezemer.

k «LIN - Voor het eerst in zijn
DvPbaan is Frank Stapleton niet
L Senomen in de lerse voetbalse-
(U Jje voor de oefeninterland tegen
.Sovjetunie op 25 april. Stapleton,

dj seizoen spelend voor de tweede
le 'sieclub Blackburn, is met ne-
tjjo^en doelpunten topscorer aller
%c^ n van lerland> dat tijdens de
gronde om het wereldkampioen-
Hwap voetbal in Italië in een groep
to 'Nederland is ingedeeld. Staple-|/J heeft zeventig interlands voor(^'and gespeeld. Eén minder dan
t) °rdhouderLiam Brady.
tin, se selectie: Bonner (Celtic), Peyton
(L Urnemouth), Morris (Celtic), Staunton
VffPool), Hughton (Tottenham), McCar-
(£ 'Millwaii)^ Moran (Blackburn), O'Learyt
V^?al)- McGrath (Aston Villa), Hough-

elan (beiden Liverpool), Townsend
(Sj^'eh), Sheedy (Everton), McLoughlin
"tó?on)' Cascarino (Aston Villa), Slaven
(k^lesborough), Kelly (Leieester), Quinn

"^chester City).

Stapleton
gepasseerd

" Swift-Atletiek heeft op tweede
paasdag een werpmiddag voor se-
nioren en A-B-C-D junioren in
sportpark De Wijher (aanvang 13.00
uur).

Wonderbaarlijke
winst Van der Wal
DEN HELDER - Jannes van der
Wal heeft in de zesde ronde van het
nationaal damkampioenschap in
Den Helder orde óp zaken gesteld.
De oud-wereldkampioen won op
miraculeuze wijze van stadgenoot
Bouke Bies en kwam daardoor al-
leen aan de leiding.
Medekoploper en plaatsgenoot

Auke Scholma ging verrassend ten
ondertegen Arjanvan Leeuwen, die
de Groninger voorbij ging. De Zoe-
termeerse benjamin deelt nu de
tweede plaats met Hans Jansen, die
tegenTeer niet verder kwam danre-
mise.
De derde koploper, Hans Jansen,
kreeg tegen debutant Frank Teer
nauwelijks enige kans. Limburger
John van den Borst zag zijn cen-
trumaanval op een omsingeling van
Europees kampioen Gerard Jansen
stranden.

Loir naar La-Suze-sur-Sarthe: 1. Jala-
bert 194kilometer in 5 uur, 10 minuten
en 38 seconden, 2. Landsmann, 3.
Preissler, 4. Wust, 5. Guay, 6. Moncassin,
7. Theus, 8. Bolay, 9. Grzechmik, 10. Rat-
nikov zelfde tyd als Jalabert. Algemeen
klassement: 1. Vermote 16 uur, 20 minu-
ten en 23 seconden, 2. Poisson z.t., 3.
Jdanov op 0.01, 4. Wust 0.31, 5. Jalabert,
6. Moncassin, 7. Theus, 8. Guay, 9. Neliu-
bin, 10. Redant zelfde tijd als Wust.

VOLLEYBAL
'°kyo/Gifu, B-wereldkampioenschap
pannen, eerste dag: groep Tokyo: Po-
'fn-Nederland 1-3 (4-15 15-11 8-15 7-15),
iaPan-Irak 3-0 (15-5 15-8 15-6), DDR-
£uerto Rico 3-0 (15-6 15-2 15-13. Groep
r'«U: Spanje-Algerije 3-2 (15-4 11-15 15-5
''"15 15-12), Joegoslavië-Taiwan 3-0 (15-
-t 15-5 15-5), China-Zweden 0-3 (10-15

6-15).

Brenninkmeijer 6 1/2, 6. Renet en Piket
5 1/2, 8. Van der Sterren 5, 9. Koch en
Kuijf3 1/2,11. Seret3,l2. Meulders 2 1/2,
13. Stuhl 1.

TENNIS
TAFELTENNIS

schap mannen, zesde ronde: Krajen-
brink - Van der Tak 1-1, Bies - Van derWal 0-2, Van Aalten - Stokkel 1-1, Hans
Jansen - Teer 1-1,Clerc - Meijer 1-1,VanLeeuwen - Scholma 2-0, Van den Borst -Gerard Jansen 1-1. Stand na zes ronden:1.Van derWal 8 punten, 2. Hans Jansen,
Van Leeuwen 7, 4. Clerc 6 (5), 5. Schol-ma, Van der Tak, Van den Borst, VanAalten, Krajenbrink 6, 10. Gerard Jan-sen 5 (5), 11. Meijer, Stokkel, Bies 5, 14Teer 4.

BADMINTON
JJ^oskou. Europese kampioenschappen,
'«"ouwen dubbel halve finales: Coene-
,,an Dijck - Gowers/Clark 15-10 11-15
''-14, Kjaer/Nielsen - Bengtsson/Mag-
"üsson 13-15 15-5 15-3. Coene en Van
Jtfiek spelen vandaag de finale tegen
{Slaer en Nielsen. Mannen dubbel halve

Svarrer/Polsen - Pelupessy-
/^eijer 15-8 15-10. Pelupessy en Meijer
"ebben een bronzen medaille veroverd.

Rosmalen. Nederlandskampioenschap
vrouwen, zesde ronde: Janssen - Nico-
lai 1-1,Schouten - Graas 2-0, Hartkamp -Andries 1-1, Polman - Wanders 1-1, Lan-
ters- VanLith 0-2. Stand na zes ronden:
1. Schouten 11 punten, 2. Van Lith 10, 3.Polman 8, 4. Wanders 7, 5. Graas 6, 6.Janssen 5, 7. Hartkamp, Andries 4, 9.
Lanters 3, 10. Nicolai 2.

Barcelona, 750.000 gulden, mannen:
kwartfinales: Sjesnokov - Berger 6-2
6-4, Gomez - Perez 3-6 6-3 7-6, Emilio
Sanchez - Bruguera 5-7 6-4 6-4, Perez
Boldan - jaite 6-4 6-4. Amelia Island:
700.000 gulden, vrouwen: achtste fina-
les: Sabatini - Caverzasio 6-4 6-0, Graf -Temesvari 6-0 6-1, kwartfinales: San-
chez - Kelesi 7-5 6-4. Tokyo, 2 miljoen
gulden, mannen: kwartfinales: Lendl -Mansdorf 6-4 6-2, Gilbert - Masur 6-1 7-6,
Edberg - Grabb 6-3 6-3, Krickstein tegen
Chang 7-6 1-0, partij afgebroken wegens
regen. Partijen vrouwentoernooi verre-
gend.

amateurvoetbal

MONTREUX' - Het Oostduitse
vrouwenvolleybal heeft na het be-
halen van de Europese titel veel aan
kracht verloren. Dat bleek opnieuw
in Montreux. De Nederlandse vrou-
wen, die in Slagharen al hadden
aangetoond, dat dit vernieuwde
DDR-team niet onaantastbaar is,
wonnen opnieuw: 15-8 15-12 15-5.
De ploeg van Peter Murphy kwalifi-
ceerde zich daarmeevoor de kruisfi-
nales van de Coupe des Nations,
waarin Cuba zaterdag de tegenstan-
der is.

Nederland
verslaat

kampioen

VOLENDAM - Veronica sluit vol-
gende week een meerjarig contract
als hoofdsponsor van Volendam. De
eredivisieclub, die nog volop in de
race is voor Europees voetbal, zal
vanaf het komende seizoen de naam
Veronica op het shirt voeren. De Ve-
ronica Omroep Organisatie is de
eerste zendgemachtigde die zich in-
laat met sponsoring in het betaalde
voetbal.

Veronica
hoofdsponsor

Volendam

SCHAKEN

J'SM-Obi (Ken). Safari Rally. Stand na
,^eede etappe: 1. Waldegard/Gallagher£We/GBr)Toyota Celica 2 uur, 28 minu-rn en 11 seconden, 2. Biasion/Siviero,

Delta Integrale op 6.06, 3.Fiorio-
Lancia Delta Integrale 26.03, 4.

„ ai"*kkunen/Piironen Lancia Delta Inte-«rale 26.12, 5. Ericsson/Billstam Toyota
(T?"ca 31.47, 6. Heather Hayes/Levitan

Subaru Legacy 1.40.29.

Autosport

Bogota (Col), Eindklassement Ronde
van Colombia: 1.Gustavo Wilches (Col)
44.10.59 uur, 2. Patarroyo op 0.37, 3.
Francisco 'Pacho' Rodriguez 1.04,4. Pa-
blo Wilches 1.04, 5. Alvaro Sierra 2.40.

Inhaalduel maandag
GSV-Keer (14.30 uur)

De NWB-rondevan Haelen (zondag
in de vroegere woonplaats van Ne-
derlands kampioen Frans Maassen)
begint om 13.00 uur en duurt tot
17.30uur. De amateurs (15.30 uur, 80
km) vormen het sluitstuk van het
programma.

In Stem worden maandag eerst
wedstrijden voor liefhebbers/vete-
ranen (12.00 uur, 50 km), nieuwelin-
gen (13.15 uur, 40 km) en junioren
(14.00 uur, 60 km) verreden alvorens
een peloton van ruim tachtig ama-
teurs om 15.45 uur aan derit over 90
kilometer begint. Ook hier behoren
Knarren, Van der Le\j etcetera tot
de favorieten, net als Meijs, Van
Mulken, Vaesen, Luyten, Strouken,
Jansen etcetera.

HEERLEN - De interesse van het
grote publiek zal morgen voorna-
melijk uitgaan naar Luik-Bastena-
ken-Luik, maar ook in Limburg
draaien de wielen. Het wordt voor
het amateurpeloton en aanverwante
categorieën zelfs een grote drukte.
De KNWU-licentiehouders hebben
namelijk de Ronde van Broeksit-
tard (zondag) en de Ronde van Stem
(maandag) op het programma. Voor
de renners van de NWB wordt zon-
dag de Ronde van Haelen verreden.
In Broeksittard wordt dereeks wed-
strijden geopend met een criterium
voor dames, waaraan onder meer
wordt deelgenomen door Olym-
pisch kampioene Monique Knol.
Tot haar tegenstandsters (start 13.00
uur, 56 km) behoren de zusjes De
Bruin. De junioren krijgen vanaf
half drie 59 km voor de wielen,
waarna de amateurs (o.a. De Hey,
Knarren, Van der Lerj, Boelhou-
wers) om vier uur aan hun strijd
over 90 kilometer beginnen.

Högsberg 23-21 21-12 21-8, Ormanov -De Vrind 21-12 18-21 18-21 21-7 21-13,
Nemeth - Heister 19-21 21-14 21-4 21-17,
Boute - Caenaro 21-16 21-14 21-8. Dub-
belspel, eerste ronde: Haldan/Keen - Al-
far/Provenca 21-6 21-7, Chila/De Vrind-
Grini/Bergersen 18-21 21-5 21-12 Boute-
/Heister - EckelJSchlager 21-9 21-5. Ge-
mend dubbel, eerste ronde: Tsjetinin-
/Palina - Keen/Keen 21-11 21-17, De
Vrind/De Groot - Palmi/Kottek 21-17 21-
-18. Tweede ronde: Saive/Wirth - De
Vrind/De Groot 21-6 21-6, Heister/Klop-
penburg - Marmurek/Coubat 17-21 21-18
21-19, Haldan/Vriesekoop - Walker/S-
-mith 21-10 21-7, Boute/Noor - Fallby-
/Petttersson 21-17 21-15.

Göteborg. Europese titelstrijd vrou-
wen, enkelspel, eerste ronde: Zatkova -De Groot 21-19 21-9 21-19. Dubbelspel,
eerste ronde: Keen/De Groot - Reicher-
t/Heinig 18-21 21-17 21-17. Mannen, en-
kelspel, eerste ronde: Keen - Kadiri 21-
-23 22-20 21-19 17-21 21-16, Haldan -

La-Suze-sur-Sarthe. Open ronde van de
Sarthe. Derde etappe van Chateau-du-

Lyon: Zonetoernooi, elfde ronde: Van
der Wiel - Winants 1/2 - 1/2,Kuijf - Lau-
tier 0-1, Brenninkmeijer - Meulders 1-0,
Van der Sterren - Miralles 0-1, Seret - Pi-ket 0-1, Stuhl - Renet 1/2 - 1/2,Koch vrij.
Stand:Lautier 8 1/2 punten, 2. Miralles 71/2, 3. Van der Wiel en Winants 7, 5v_i

Van onze sportredactie

Van onze medewerker

Oefenvoetbal

Van onze sportredactie

j^ERLEN- Nog drie weken en alle beslissingen in het betaal-
f voetbal zijn gevallen. Halen Roda JC en Fortuna Sittard
'Uropees voetbal en weet MVV zich inderdaad te handhaven?
ievragen staan centraal en kunnen na dit weekeinde wellicht
Voor een groot deelbeantwoord worden.

Limburgs dagblad j
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Vierpuntenweekend
voor Wilhelmina’08

Programma
betaald
voetbal

gulden, terwijl er zelfs even voor
een tekort van 2,55 miljoen werd
gevreesd, maar de recettes over
de tweede helft van het seizoen
met o.a. de klapper Feyenoord-
Ajax zijn meegevallen.

sport

sport in cijfers



l.v.m. uitbreiding van onze activiteiten
hebben wij op korte termijn nog
plaatsingsmogelijkheden voor

LEERLING-/HALFWASLOODGIETERS
in bezit van rijbewijs.

Bereid zijnde de nodige scholing te volgen.
Schriftelijke of telefonische sollicitaties
binnen 14 dagen.

rf INSTALLATIEBEDRIJF

;.__ A.H. GEELEN B.V. « *Z" m< Stationsstraat 588, 6365 CX Schinnen m_mL Nedert-nds.
3"

Tel.nr. 04493-1916 É_JJ_W Installatiebedrijven

INTERGARDE B.V. *ot*Xbewakings- en beveiligingsdienst, )

vraagt wegens uitbreiding met spoed:

BEVEILIGINGSBEAMBTEN:
voor objectbewaking en surveillance.

Vereisten: Basisdiploma beveiligingsbeambte
E.H.8.0.-diploma
Bezit van rijbewijs

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

INTERGARDE 8.V.,
Postbus 5065, 6202 WE Maastricht.

Tel. 043-253033.

Intergarde is tevens gespecialiseerd in aanleg
van alie electronische beveiligingssystemen.

-^_■■_—■_«__._.

Ten behoeve van bejaardenverzorgingstehuis Molenhof bestaat op
korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een

SUBHOOFD m/v
die mede verantwoordelijk is voor deverzorging van 44 bewoners.
Functie-informatie:
—het bij afwezigheid van het afdelingshoofd leiding gevenaan het

afdelingsteam;
—de medezorg voor een goede uitvoering van de verzorgende en

huishoudelijke werkzaamheden;
—het mede toezien op het welzijn van de bewoners en het mede bevorderen

van een goed werkklimaat.
Functie-eisen:
—in het bezit zijn van het diploma MDGO-VZ,

bejaardenverzorgende/ziekenverzorgendemet als aanvulling de
gespecialiseerde opleiding verzorgende;

—ervaring in de bejaardenzorg strekt tot aanbeveling.
Arbeidsvoorwaarden:
—het salaris bedraagt, salarisschaal 3, minimaal ’ 2154,— en maximaal

’ 2909,— met een mogelijke uitloop naar ’ 3071,—;
—leeftijd maximaal 35 jaar;
—de IZA-ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet zijnvan toepassing;
—een rechtspositieregeling analoog aan die van de gemeente Maastricht is van

toepassing.

Een taakomschrijving kan bij personeelszaken opgevraagd worden telefoon043-210541 toestel 534.
Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij de heer S. Klonen, hoofdverzorging, telefoon 043-253322.

Belangstellenden kunnen binnen 7 dagen solliciteren
_^_ _^_MÊfT door een brief te sturen aan: Stichting Burgerlijk

J^—W Armbestuur Maastricht, postbus 241, 6200 AE
MAASTRICHT t.a.v. hoofd personeelszaken.

Het bejaardenverzorgingstehuis „Molenhof"
ressorteert onder de Stichting Burgerlijk Armbestuur
die tevens het bejaardenverzorgingstehuis
„Lenculenhof" beheert alsmede de twee

MOLENHOF verpleegklinieken „Klevarie" en „De Zeven Bronnen".
_y

r \
Verpleegkundigen
Het oe wever-ziekenhuis Binnen de Verplegingsdienst zijn opkortemZSXSST teTOi*n °P *«"«"verpleegafdelingen
belangrijke centrum- vacante functies voor fui l-t ime (eve ntveel
functie venuu inzukt- deeltijd) verpleegkundigen(m/v).
Limburg. Het maakt .
samen metZiekenhui*
St Gregoriusen Functie-eisen:
Verpleeghuis «A-diploma;
festhZ'&tnt" ' Ervarin9 *■* totaanbeveüng.
hektszorg Limburg.

Arbeidsvoorwaarden:
jaarlijks worden circa " Deeltijdarbeid is mogelijkmits de bereidheid
20.000patiënten opga- bestaat in aile diertsten tewerken;nomen mdckliniek en _ . .. . _ ._. _. , , .s.ooom dedag- ' Salariëring conform de CAO-Ziekenhuiswezen
verpleging; hetaantal in FWG-groep 40.
poliktiniekbezoeken

bed^agtmimeèn kwart ,n , icntingen
Nadere inlichtingenover dezefunctie.kunt U

Aan het ziekenhuis is inwinnen bij dhr. H. Wenmaekers, Algemeen
ZboTdeTvLToo Hoofd Verplegingsdienst, toestel 6438.
specialisten. Metcirca

'zooo medewerkers is Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 1 mei a.s.
dl' wotete"welk "evTrs worÓB(i gericht aan de Personeelsdienst.
indé'n&o6 * ,n de linkerbovenhoek van uw sollicitatiebrief

dient U het referentienummer te vermelden:
MP-113.

Heerten, HenriDunantstraat 5,
Postbus 4446, 6401 CX Haeflan,
tel. (045) 766666.

<—■ De M^^^^enhuis^—'

I nti-DE LIMBURGSE
MI/ATPERSONEELSGIDS| f m ___

I Binnen het bejaardenverzorgingstehuis „Molenhof", met een capaciteit van 211 bewoners, wordt bij wijze
van experiment voor de duur van IV_ jaar, met ingang van 1 mei 1990, een projekt groepsverzorging
gerealiseerd.
In eerste instantie bestaat de groepsverzorging uit een trainingsgroep van ongeveer 15 bewoners metpsycho-geriatrische problematiek.
Binnen de groepsverzorging zullen 3,5 medewerkers werkzaam zijn. Vrijwilligers zullen in het projekt een
belangrijke bijdrage leveren.
Voor de uitvoering van dit projekt vragen wij een

1. LEIDER GROEPSVERZORGING (M/V)
2. AKTIVITEITENBEGELEIDER (M/V)
De directie streeft ernaar het projekt groepsverzorging te integreren binnen de reguliere zorg. Een en
ander is afhankelijk van ontwikkelingen binnen de verzorgingsdienst.
Gezien het experimentele karakter van het projekt betreft het full-time funkties in eerste instantie op
tijdelijke basis tot 1 januari 1992.
Ten behoeve van functie 1 (leider groepsverzorging) gaan onze gedachten uit naar kandidaten die
voldoen aan de navolgende functie-eisen:
—een opleiding op minimaal niveau M.8.0.-aktiviteitenbegeleiding; de opleidingen MIKOJEL,

Inrichtingswerk of verpleegkunde B behoren eveneens tot de mogelijkheden;
—een psycho-geriatrische bijscholing of door ervaring verkregen kennis en vaardigheden in de omgang

met psycho-geriatrische bewoners strekt tot aanbeveling;
—van de kandidaten wordt verwacht dat zij een enthousiaste persoonlijkheid weten te kombineren metkreativiteit en improvisatievermogen;
—leidinggevende capaciteiten worden gezien de funktie-inhoud en eventuele groeimogelijkheden binnende organisatie onontbeerlijk geacht;
—ervaring met (de opstart van) groepsverzorging is noodzakelijk;
—bereid zijn deel te nemen aan scholing en vorming ten behoeve van uitbouw en verdere ontwikkelingvan gerichte kennis en ervaring;
—het kunnen bespelen van een muziekinstrument wordt zeer op prijs gesteld.
Voor functie 2 (aktiviteitenbegeleider) gelden de navolgende functie-eisen:
—in het bezit zijn van het diploma bezigheidstherapie/aktiviteitenbegeleiding;
—beschikken over aantoonbare belangstelling voor en kennis van psychische stoornissen;
—zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
—beschikken over inlevingsvermogen in de belevingswereld van de doelgroep, waarbij het hebben vantakt, geduld en flexibiliteit zeer belangrijk zijn;
—een begeleidingsgerichte attitude voorstaan;
—bereid zijn deel te nemen aan scholing en vorming ten behoeve van uitbouw en verdere ontwikkelingvan gerichte kennis en vaardigheid;
—van de aktiviteitenbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ook verzorgende taken uitvoert;
—het kunnen bespelen van een muziekinstrument wordt zeer op prijs gesteld.
Arbeidsvoorwaarden:
—voor deze functies wordt een salaris geboden van minimaal ’ 2154,— en maximaal ’ 3071 ,—

afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring op full-time basis;
—de IZA-ziektekostenregeling en deAlgemene Burgerlijke Pensioenwet zijn van toepassing;—een rechtspositieregeling analoog aan die van de gemeente Maastricht is van toepassing.

_W JW Nadere informatie over de functie kunt u inwinnen bij de heer S. Klonen,
Am hoofd verzorging, telefoon 043-253322.

, Belangstellenden kunnen binnen 7 dagen solliciteren door een brief te
sturen aan: Stichting Burgerlijk Armbestuur Maastricht, postbus 241,
6200 AE MAASTRICHT t.a.v. hoofd personeelszaken onder vermelding
van functie 1 of 2.
Het bejaardenverzorgingstehuis „Molenhof" ressorteert onder de
Stichting Burgerlijk Armbestuur, dietevens het
bejaardenverzorgingstehuis „Lenculenhof" beheert alsmede de tweeMOLEEN HOF verpleegklinieken „Klevarie" en „De Zeven Bronnen".

S

I Bejaardenverzorgingstehuis 'Ter Eyck", gevestigd te
Heerlen, staat onder beheer van de Stichting
Bejaardenvoorziening Ter Eyck en biedt
woongelegenheid aan 116 bewoners en heeft ± 60
medewerkers in dienst.
Voor de afdeling Groepsverzorging zoeken wij een

HOOFD GROEPSVERZORGING (M/V)
voor 22 uur per week.

Functie-eisen
- diploma verpleegkundige A of B;
- diploma ziekenverzorgende;- ruime ervaring met psycho-geriatrische bewoners;- goede contactuele eigenschappen;
- leidinggevende capaciteiten.
Tot de taken behoren o.a.
- leiding geven aan team van 2 medewerkers;- zorgdragen voor goed woon- en leefklimaat;- begeleiden van psycho-geriatrische bewoners in

groepsverband of individueel;- deelnemen aan diverse overlegsituaties.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de
CAO-Bejaardentehuizen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen
sturen aan Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck,
John Franklinstraat 30, 6413 TB Heerlen, t.a.v. de
direktie.
Voor meer informatie kunt u zich eveneens wenden
tot de direktie, telefoon 045-220622.

Exclusieve modezaak in Maastricht
heeft plaats voor een representatieve,

modebewuste

CHEFFIN - VERKOOPSTER
Qf-j QQf)

EERSTE VERKOOPSTER
met ervaring in de betere

damesmode.
Leeftijd ca. 25-40 jaar.

De juistepersoon kan rekenen op een
prima salaris, een prettige werksfeer

en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Eigenhandig geschreven brief te
richten aan:

Postbus 359, 6200 AJ Maastricht, t.a.
v. mevr. K. van Gerwen.

De toegezonden gegevens worden

' vertrouwelijk behandeld en
geretourneerd. Mm

: ' r
Aan deFinancieel EconomischeDienst van deRijksuniversiteit Limburg is opgedragen deontwikke-
ling, voorbereiding en uitvoering van het financieel economische beleid en beheer binnen de instel-
ling.De dienst is opgebouwd uit de afdeling financiële administratieen financieel beleid en beheer.
Bij de afdeling financiële administratie is vacant de functie van:

medewerker
projectadministratie <m/v»
taken- werkt mee aan het opstellen van kostencalculaties van derde geldstroomprojecten;- analyseert de financieel economische en administratieveaspectenvan afgesloten contracten;- bereidt de administratieve vastlegging van deze contracten voor;- verzorgt de boeking van depersonele lasten en deoverige exploitatielastenten laste van het pro-

ject;- analyseert derealisatie van het project en signaleertknelpunten en geeft adviezen dienaangaan-
de;- bereidt defacturering aan de opdrachtgever voor;- steltdeprojectafrekeningen op en bepaalt de saldi;- verstrekt informatieaan projectleiders en beheerders;- verzorgt het dossierbeheervan de derde geldstroomprojecten;- verzorgt deboekingen ten lastevan fondsen van de derde geldstroomactiviteiten.

vereist- minimaal MBO+ of SPD-I cq. gelijkwaardigeopleiding;- basiskennis automatisering;- kennis van administratieve processen;- feeling voor analysewerkzaamheden;- goedecontactuele en redactionele eigenschappen;- accuratewijze van werken;- ervaring met vergelijkbarewerkzaamheden.

salaris
afhankelijk van opleiding en ervaring’ 3.736,-(schaal 7 BBRA1984) bruto per maand.
inlichtingen
dhr. M. Tossings, tel. 043-888724.

vacaturenummer: LID 9236

g/^^L 1^ 'n netkader van het streven van de RL naareen evenwichtigepersoneelsopbouwworden vrouwen
if^^^ uitdrukkelijk uitgenodigdte solliciteren.

\Y^^^ Schriftelijke sollicitaties, onderduidelijkevermelding van het vacaturenummer op briefen envelop
binnen 14dagente richten aan de dienstPersonele Zaken van de Rijksuniversiteit Limburg, Postbus

Jgf 616. 62°0 MDMaastricht.

/// l—=r Rijksuniversiteit Limburg

(X) SMEETS
MERCEDES-BENZ

De enige officiële Mercedes-Benz-dealer in Zuid-Limburg zoekt
voor haar hoofdvestiging in Heerlen een meewerkende

chefschade-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.___ >

„>

IPI Wlf /s een ion 9 en d
energiek

ADVIESBURO bouwtechnisch J
SYSTEEMVLOEREN WSM adviesburo.

t
Ten behoeve van het uitbreiden van onze V

" dienstverlening vragen wij op korte termijn: o
tl

* aankomend tekenaar m/v *
* tekenaar betonkonstrukties m/v \
* konstrukteur/tekenaar m/v
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij
dhr. W. Smeets (telefoonnr. 04749-3400, na
kantooruren 04747-3008). h

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van
dit blad aan: B.V. Adviesburo voor systeemvloeren
W.S.M., postbus 3012, 6093 ZG Heythuysen.. I *3>l
; >\\

r— - ■ — — ; ; — ■ '\
Apeldoorn, Arnhem, De ruim driehonderd medewerkers van Technical Service t\Breda, Groningen, ontwerpen, tekenen en begroten o.a. technische instal-Heerlen, Hengelo, laties, industriële en bouwkundige projekten. Zij maken \*s-Hertogenbosch, daarbij gebruikvan de modernste hulpmiddelen en com-
Leiden en Rotterdam. putertechnieken. Opdrachtgevers zijn o.a. gerenommeer-

de industriële en installatiebedrijven, ingenieursburo's, de <,
TechrWcat Service Zuid (semi)overheid en de gezondheidszorg,
b.v. heeft kantoren in: wij wagen voor onze vestjging Heer|e

_ .
te. 073 123466 Technicus HVAC m/v 8
Breda, h
Baliëndijk 52b, 4816 GG °P H.T.S.-M.T.S.-nivo, voor het ontwerpen, begroten en J
tel. 076-716000 tekenen van diverse installaties.
Heerlen En'9e aren ervarin9 vereist.
Akerstr. 94-98 641 f HD afdeling Elektrotechniek:
«<_>»_. Technicus E __ \) ...

Op H.T.S.-M.T.S.-nivo,voor het ontwerpen, begroten en S
tekenen van elektrotechnische bedrijfsinstallaties. i'
Enige jaren ervaring vereist.
voor beide genoemde afdelingen:

Tekenaars m/v I
Op M.T.S.-nivo,voor het tekenenvan diverse installaties ben konstrukties. Enige jaren ervaring verejst. Ervaring met £| CAD-systemen is gewenst.

Technkol Service
TETEBU TECHNICAtSERVICEZUID 8.V,,gelieerd aan deTSC groep

L—
■" ; ' —*%

O) SMEETSV_> MERCEDES-BENZ l
De enige officiële Mercedes-Benz-dealer in Zuid-Limburg met vestigingen inHeerlen, Geleen en Maastricht, zoekt voor haar hoofdvestiging in Heerlen een:

magazijnmedewerker «
&die aan de balie Mercedes-onderdelen verkoopt. t^Ook bestelt u onderdelen en draagt u zorg voor een juisteopslag. $i

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-Limburgkunt u rekenen op uitstekende fl''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. e-^l
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hem de klompen uitvallen. Het
scorebord is overbodig. Aan zijn
linker gymnastiekschoen kun je
zien hoe de wedstrijd zich ontwik-
kelt. Pancratiusbank wint de eer-
ste set, de sfinx verroert geen vin.
Tijdens de tweede wipt de voet op
en neer. Daarbij blijft de hak op de
grond. Ook set vier en vijfworden
met pedaalstootjes begeleid.

11 een boodschappen-
agentje van de

?uPermarkt rijdt hij de
weg. Heeft hij

at om handen zolangse vrouwen onder de
staan. Zijn

§ezicht heeft de kleurv9n de vloer, groen met
ele strepen. De

doet pijn,
'eker deze. Hij
Verzamelt de
j^tbrekende plastic

?rinkflesjes en vult,
letje Precies, de open

fatsen in de
aan. Hij

W, grijpt de
en strekt

rch weer. Nog eeneer kijkt hij om, maar
et besluit is genomen.

het setpoint van
Rïn leven verdwijnt de
veste trainer van

achter het
*rijze scherm dat de
porthal Kaldeborn in
'^eeën deelt. Na

jaar zwaaitveruer Spijkers af. Datw*s het dan.

Vrouwen hébben hun voordelen,
anders had hij het nooit zolang
volgehouden. „Toch knappen
mannen af op de vrouw, dat ge-
beurt. Ik begon van onderaf, leer-
de de meisjes van haver tot gort
kennen. Dat groeide, dat werd
goed, zelfs het beste van Neder-
land. Dat geeft binding." Spijkers
heeft gekregen wat vrouwen ook
hebben: „Teamgebondenheid. Je
laat elkaar niet zakken. Een vrouw
streeft een ideaal collectiever na
daneen man, ze aanvaardt gemak-
kelijker de fout van een ander."
Mannen zijn egocentrischer.
„Stappen doodgemoedereerd uit
elkaar. Voor een gulden gaan ze
naar die club, voor tweevijftig
naar de volgende." De Vergulde
Hand gaat weer omhoog, de Hand
van Spijkers. „De vrouw hangt
meer aan de groep." Zoekt gebor-
genheid, hij weet hoe haas hupt.

Ger Spijkers, cherchez la femme.
Het bevreemdt hem, datvrouwen-
sport anno '90 nog steeds een
mannenzaak is. „Van oudsher
neemt de man de beslissingen, dat
is historisch gegroeid, hij heeft
meer overwicht. Een vrouw zal
haar leiderschap als trainer veel
nadrukkelijker op basis van haar
sportcarrière moeten laten gelden.
Dat is een handicap. Inge Olthof is
de enige in de eredivisie. Dynamo
Apeldoorn. Bij Brother Martinus
en Zaan redde ze het niet. De
groep accepteerde haar niet we-
gens de discipline." Bij Spijkers
beperken de kastijdingen zich tot
een bemoedigend tikje in de zone
vlak onder het rugnummer. Als
droogkomiek is hij sowieso niet
de man van de dijenkletsers.
„Meisjes zijn gepolijster prestatie-
gericht. Marga Morsink begon
met vijftien, als minder getalen-
teerde. Twee jaar later stond ze in
het Nederlands team. Het energie-
ke type, wat ze zich voornam,
presteerde ze. Ze was - en dat al-
weer in tegenstelling tot mannen -zeer trouw, verpersoonlijkte zich

Binding

ren. Toch droeg iedereen het mys-
terie Truus Gielen op handen.
„Truus was het voorbeeld van
iemand die relatief beperkt was,
maar op basis van een onverzette-
lijk karakter een bepaalde slim-
heid en een inzicht ontwikkelde,
waardoor ze een geweldig goede
speelster werd." Ze had een in-
stinct voor het spel, kon een wed-
strijd ombuigen op grond van in-
ventiviteit.

Om het verschil tussen man en
vrouw te ontdekken hoeft Ger
Spijkers niet in de kleedkamer.
„Meisjes leggen een onder- en bo-
vengrens. Ze willen vrouw blij-
ven, hun gevoel van eigenwaarde
behouden." Ze gaan fysiek niet
door het lint, als een wielrenner
met de tong op de schoenen. „Een
man wordt agressief, begint met
schuttingwoorden te gooien. Dat
doet een vrouw niet, hoewel ze in
het westen wat 'frecher', wat bru-
taler zijn." Spijkers appelleert aan
het sluimerend fanatisme dat in
iedere vrouw zit, met tact, tot hier
en nietverder. „Want ik heb er alle
belang bij met de meisjes op goe-
de voet te staan. Al val ik soms uit
de rol, zo van: sodemieter jij maar
op. Erna. Dat heb ik wel eens ge-
zegd tegen mijn dochter." Hij is de
ene keer rustiger en evenwichti-
ger in zijn oordelen dan bijvoor-
beeld „vlak voor een wedstrijd, als
ik slecht heb geslapen. Dan ben ik
geïrriteerd."

V
de orhij in een 'flits', deverrassen-
(j v°ndst die de club in de perio-
(v Celine Spauwen en Truus
veHv ver Doven het maaiveld

hief. Die gestoken set-up, fa-
naat Spijkers, is nog altijd mo-
sJ'ft- Eenendertig jaar trainer bij
tj1 en dezelfde club. Bernardi-
tdJf' Bekkerveld, Van Hou-
rTVCH, Pancratiusbank/VCH.
j. namen veranderden, de Lange
b* 1 viel om, maar het gelaat van
& Sflen bleef onaangetast. Dank-
Y(| er Spijkers. Zijnpasfoto's van
(j.. en '90 zijn twee druppelswater.
tjQ

J is het vaste ijkpuntvan het na-
sale damesvolleybal.

wordt nog versterkt door de yells,
waarin de mentale samenklonte-
ring zich na elkpunt ontlaadt. Vol-
leybal is de meest audiovisuele
sport. Spijkers: „Een punt scoren
vanuit een verdedigende situatie
geeft eenkick." Er gebeurtveel op
een klein oppervlak. „Het is goed
te volgen, aanval, verdedigen, ral-
ly's. Degene die er geen verstand
van heeft, wordt toch gepakt." Hij
is doorwrocht in het spel en ver-
knocht aan de vrouwen. „De
teamsport spreekt me erg aan, de
variabelen. De kracht van de
ploeg wordt bepaald door de
zwakste schakel." Hij maakt het
V-teken, niet dat van Victorie,
want Pancratius staat achter in de
tweede set, maar om aan te geven
dat hij twee speelsters tegelijk wil
wisselen. De coach kient het zó
uit, dat de beste verdediging vis-a-
-vis komt met de slagvaardigste
klanten aan de overkant, of omge-
keerd. Smashen is vooral een
kwestie van switchen.

Omdat dé twee teams als tandwie-
len tegen elkaar in draaien, ont-
staat er een hoop geknars. Dat

knop van de wasautomaat in de
verkeerde stand gezet, want op de
andere shirts staat het nog duide-
lijk blauw op wit, Pancratiusbank.
Hoewel ook dat na afloop van dit
seizoen voorbij is..
De verf is eraf, VCH moet op zoek
naar een nieuwe sponsor. Die 'ene
grote' is onvindbaar, een speld in
de Heerlense hooiberg. Dat wordt
met het sleepnet schrapen naar de
kleintjes. Geen geld, geen speel-
sters van buiten, geen prestaties.
„Vicieuze cirkel."Hij haat clichés,
maar origineler valt hem niet in.
Zijn rechterhand, de toverhand,
waarmee hij pusht, bezweert en
componeert, die stigmatische,
rusteloze, eeuwig wuivende en
nooit wegwerpende hand grijpt ml
het luchtledige. „Blijvenrond-
draaien in de eerste divisie zou
eenramp zijn." Terug naar de top-
klasse, al is hij een zwartkijker.
Dat zegt hij zelf. „Ik streef naar
perfectie. Als je de bijzondere bij-
komstigheden verwaarloost,
breek je je nek." Zo is het geko-
men.

Emotioneel
ke,A°ntrafelt de ziel van de vrouwjv'egt haar bloot op zijn netvlies.
tj ' moet, „want volleybal is emo-
b^eel." Als een fakir met de fluit
k^eert hij de instinctieve vrou-
;„y 'Jke drang tot duldzaamheid.
tl r°uwen houden er rekening
\l, e dat een ander de dupe kan
k Jden." Ger verkiest spijkers
hw k°Ppen, de ijzeren wet van
\1 voney „Als jeweifelt, is het
J>rnent voorbij." Uit het niets,
"top -r diploma- dat bestond toen
jjjS niet- naar acht landskam-

tj. er*schappen, vijf bekers, veer-
jL*}Nationale jeugdtitels, drie
iv ,°Pacupfinales. 'Wondertrai-
Hw ' hij wil het niet horen, maar
v 8 het svp één keer worden ge-
Ij^a, al is het voor de notulen? „Ik
V 0 üever de laatste wedstrijd
bl^ eigen publiek gewonnen,"

Pancratiusbank verliest het
Oj?°Urgse prestigeduel tegen
e^s met 2-3. Hij snuit zijn neusslaat de armen over elkaar.

Twijfels
Af en toe maakt hij schokkende
beweginkjes met de rechterschou-
der, nauwelijks waarneembaar.

\J draagt nog zon schoolse swea-
fs uit de tijd van Bernardinus, ja-
(|l vijftig. Pater Timmermans,
r]e hem met geschoren kruin op

aan deAkerstraat het
to^arnent van het herenvolleybal
va a'ende. Het celibaat was nog
i^ kracht. „Op Clara zaten best
tv 'Se speelsters." Die gingen
Va*r Hevok, de gemengde ploeg
Sta, het heidense Grotius. „Dat
Mirt at was een concurrent. Ik
yoj e zelf een damesafdeling."
't)f genade, maar vooral uit
Optische overwegingen' raakte
Va spijkers verstrikt in het net

vrouwen.

„Wissel," repeteert hij. Zit hij al
jaaren in. „Stoppen, ik heb nog
mijn twijfels of het goed is, maar
ik denk dat ik er verstandig aan
doe." Het mooie van volleybal is
natuurlijk dat die vrouwen er alle-
maal goed uitzien, niks hormo-
nen-haaiebaaien, prachtstukken,
al zijn die van Spijkers wat klein,
en daar zit 'm nou net de pijn. Hij
houdt er de Heerlense wind onder,
'pushen' noemt hij dat, spreek uit:
'poesjen' met de sj van 'sjaal.

Ger Spijkers (53) is in drie decen-
nia diep doorgedrongen in het do-
mein van de dames, maar de
kleedkamer heeft hij nog nooit
van binnen gezien. „Jij ligt zeker
voortdurend met de meiden in
bed," zeidenFrits Barend en Henk
van Dorp. Hij heeft het illustere
duo van NieuweRevu en Veroni-
que helaas teleur moeten stellen.
Er zijn grenzen en die zijn bij Spij-,
kers scherper getrokken dan bij
veel andere collega's in de sport.
„Die vinden het normaal, samen
onder de douche, maar ik doe het
niet. Al denk ik soms: jammer, de
eerste reacties in de kleedkamer,
die moest jehebben, daar moest je
bij zijn, want na tien minuten is
het weg." Dan gaan de rolluiken
weer omlaag.

toch op de eerste rij. „We werden
landskampioen in Assen, ik weet
niet'meer in welk jaar.Komt Pa
Valkenburg, de legendarische
penningmeester, me vertellen dat
we een sponsor hadden gekregen.
'Van Houten wordt het, VCH ver-
dwijnt.' Hij huilde. Dat is me altijd
bijgebleven." Met zijn wonder-
hand frunnikt hij aan het lelietje
van zijn linkeroor. „Wij zijn tien
jaar te vroeg zo sterk geweest."

Lintjensstraat, Bekkerveld, de ba-
kermat van het nationale dames-
volleybal. Spijkers, huisnummer
7, een heilig getal. Hij is gehuwd
met Grace en getrouwd met vol-
ley, 's Nachts vliegt hij zijn bed
uit. Gaat-ie beneden weer alles op-
schrijven. Op de beste plaats in de
woonkamer, die van het kruisje -
boven de deur dus - gedijen ach-
ter glas de uien op de torens, Mos-
kou '75. Rode Plein-vrees hadden
ze niet, de 'goochelaarsters met de
zachte g. Ze lieten de Russische
berinnen naar hun pijpen dansen,
een set lang. Dat was nog nooit
vertoond.

door

/ harry mure' j
met de ploeg." Daardoor beleven
vrouwen een nederlaag ook veel
harder. „Een man drinkt een pilsje
en het is over."

Verdriet
Hij stopt omdat hij opgebrand is. j
Dat is iets anders dan afgebrand, i
„Ik heb leren relativeren." De
ware reden zit dieper. „ledereen
wordt veel meer in beslag geno-
men door de maatschappelijke
kant van het leven. Tien jaar gele-
den was dat minder aanwezig. De.
meisjes komen niet meer trainen
omdat ze het super vinden, maar
omdat het verstandelijk nodig is. "Vroeger waren ze meer door-
drenkt." Tegenwoordig moet het "vooral leuk blijven. „lemand
geestelijk een stamp onder de vot
geven mag niet meer. Er is te weP
nig uitwisseling over wat goed of
fout is gegaan, het contact is min-
der persoonlijk. Volleyballen en
naar huis. Het verdriet wordt op-
geborgen."De biechtvader is afge-
schaft. Een keer per jaar, met de
Pasen, en dat niet eens meer. Een
verarming, vindt Ger Spijkers.

Ger Spijkers, de Jo Gerris van het
Limburgse volleybal. Eenendertig
jaarvastgebakken aan de club. Is
dat niet wat overdreven? „Een
aanbieding van Leverkusen heb
ik ooit afgeslagen, veertigduizend
gulden per jaar.Ik heb het uitgere-
kend, nieuwe auto kopen, ik heb
een gezin, het huishoudboekje
klopte niet meer. Uitdaging, avon-
tuur, dat heb ik allemaal gehad.
Met niets begonnen, ik had daar
mijn eigen plezier in." De manie
van Spijkers culmineerde in Heer-
lens enige topclub. Hij trainde vijf
teams tegelijk, nooit thuis, coa-
chen in Assen, in eenrotvaart naar
Tilburg waar het tweede speelde,
halsoverkop met Oranje naar Me-
xico, het WK. Dat deed hij ook
nog, tussen neus en lippen, vier
jaarbondscoach. Met Spijkers
wonnen de Nederlandse dames
twee keer de Springcup.

Doodzonde
De vereniging, hij sleepte er de
héle familie met de haren bij, van
de bloedverwanten tot en met
Grace aan de kassa. „Want alléén
kun je niets." Al geeft hij toê, dat
delegeren niet zijn sterke kant
was. Tien jaar geleden zag Pietje
Precies iets over het hoofd. Dat
'iets' bleek een doodzonde. „Ik
stopte als jeugdtrainer, wegens
tijdgebrek. De opbouw van onder_
stagneerde meteen. De gevolgen »
bleven niet uit." Inderdaad, wie |
wil leven, moet voor zichzelf ade-
men. „Ik had de jeugdopleiding
toen beter moeten overdragen."

Hij heeft het nu beter geregeld.
Met 'Jos Geraedts is er een door- j
winterde kandidaat-opvolger. Het
gebrek aan lengte in de ploeg
groeit er vanzelf uit, vermoedt hij..
„Twee jaar geleden waren power
en kracht de nieuwste trend. Lan-Ü
ge, hardslaande meiden. Er komt*
nu gelukkig weer wat meer even-*
wicht tussen het atletisch gedeelte;
en de techniek."

Zucht
De schaaltjes van de balans zwe-
ven bijna op gelijke hoogte. Hij
moet nog wat regelen, volgende .
week de laatste uitwedstrijd.
Stopt-ie nou echt? Dat gelooft
geen mens. „Ik denk toch dat het
een gesloten boek is." Hij blaast "een zucht uit met de windkracht
van donderdag 25 januari 1990. De.
salontafel waait bijkans omver.
„Ik heb het er best moeilijk mee."l
Maar de beheerder van Heerlens '
PTT-hoofdkantoor moet eindelijk
'per ommegaande' iets aan zijn
baan gaan doen. „Het volleybal
kostte veel energie." Hoewel, met-
Spijkers weetje het nooit, want
zegt hij: „Ik ga nu bridgen."

Ger Spijkers kickt af, zijn
geest blijft rondwaren. Als u "hem vandaag tegenkomt, op !
deMolenberg ofin de Sarool,;
op de Bongerd ofin 't Loon -►
Heerlenaar, hef de hand en
groet hem met eerbied.

Raadsel
De roodwitte antennes die het net
markeren, zijn de voelsprieten
van Ger Spijkers. Daarmee tastte,
hij als doethetzelf-psycholoog zijn
beroemde vrouwen af. Mientje,
Marl en Annemiek, Fransje, Moni-
que en Truus, de onvergetelijke
spelverdeelster, de 'femme fatale',
die dertien jaar lang de publiciteit
even hard ontvluchtte als Maria
Gommers. Dat raadsel heeft Ger
Spijkers nooit, kunnen ontsluie-

Puur
Bekkerveld, het vurige voorspel,
vanaf '73 Van HoutenVCH, de
chocoladezijde, puur, alsof er een
engeltje op je tong pieste. Top-
sport, Modena, Levski Sofia, Par-
tizan Rijeka, Dynamo Moskou, de
Europacup streelde de gehemel-
ten van de duizenden op de tribu-
nes in Varenbeuk en Kaldeborn,
maar niet alle noten van de smul-
repen werden gekraakt. Van Hou-
ten werd geen nationaal bezit,
bronsgroen eikehout aan de zelf-
kant van deRandstad. We klopten
ons ermee op de borst, maar lie-
pen er niet mee weg. Toen we ein-
delijk in de gaten hadden, dat het
bij Van Houten/VCH om het eni-
ge, echte volleybal ging, raakten
we de draad meteen weer kwijt.
Was het opnieuw wennen gebla-
zen, aan Pancratiusbank. Geluk-
kig stond er nog steeds 'schuine
streep VCH' achter, wist je ten-
minste dat Van Houten nog be-
stond, Truus Gielen en Ger Spij-
kers. Voorjaar '84 klommen we
toch weer op de bank, die van
Pancratius. Vijftigste Europacup-
wedstrijd, in Ankara. Daarna
vloog het renteniveau omhoog en
de club omlaag, uit de eredivisie.
Die ene, verdraaide set. Ger Spij-
kers herkauwt hem halsstarrig.
Na vier jaarzit die brok nog steedsj
op dezelfde plaats, midden in zijn'
keel, als een uitpuilende adamsap-
pel.

De club heeft, realiseert hij zich, in
dievette periode achter het net ge-
vist. „We hebben ons niet goed
verkocht, te. weinig aan image-
building gedaan." Nooit een
schandaaltje, zelden over de tong,
liefst geen 'bijzondere bijkomstig-
heden'. Altijd zelf van een dub-
beltje twintig cent gemaakt en

Houdinig
&H Rechterbeen houdt hijeen uur
**iï i-v wartier over links gesta-
ld, Oie houding wordt uitslui-
et> v °nderbroken voor time-outs

Zijn onderlip
fe6f. mond naar boven. Dat
W een droevig halve maan-ef-
tyaa' aangezien door de op-
W^e druk zich ook de neus in
%gt opgetrokken stand bevindt,
»1et de mimiek eerder sceptisch.
">5a alsof hij op woensdagavond
§t;n de EO zit te kijken, ingeto-. het kan Pok zijn dat

Verbleekt
Vandaar dat hij zijn vrouwen in-
zeept in de paar minuten tussen
eindsignaal en stortbad. „Wilma,
als jeeen gat ziet, moetje de bal er
ook in durven slaan." Maar het ligt
niet aan Wilma Sinaï alleen, het
verlies van de vijfde, beslissende
set. Ook niet aan Doris Kalter, de
Duitse, die met rugnummer één
speelt. Dat cijfer en de letters
'Pancratiusbank' zijn wat ver-
bleekt, net als de club. Zeker dé
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" Ger Spijkers, de 'Toverhand' zwaait af. De vrouwen verdwijnen uit zijn leven. Foto: DRIES linssen

" Dertien jaargeleden, intermezzo tijdens de Europacupwed-
strijd tegen NIM SE Boedapest. Truus Gielen (rechts) en Hen-
nie Morsink, schoonzus van Marga Morsink-Willemsen. Of-
schoon ze principieel een broertje dood had aan publiciteit,
werd Truus Gielen de bekendste vrouw in het merkwaardig
lange sportleven van Ger Spijkers.

Ger Spijkers,
weg van

de vrouwen
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Bestuurs- en Beheersdienst

Uitdagend werk
in een aantrekkelijke stad.

De Bestuurs- en Beheersdienst heeft een personeelsformatievan 174 medewerk(st)ers. Vanuit een
dienstverlenende opstelling en een regisserende rol naar de zeven verzelfstandigde operationele
gemeentelijke diensten draagt de Bestuurs- en Beheersdienst zorg voor de ontwikkelingvan een
planmatig integraal gemeentelijkbeleid.

De afdeling Interne Zaken telt momenteel 29 medewerk(st)ers, diezorgdragen voor deverzameling
en verstrekking van gegevensmethet doelde gemeentelijkeorganisatieoptimaalte documenteren.
Hieruit vloeien archiefwerkzaamheden, die zowel op het dynamische als het semi-statische ge-
deelte betrekking hebben, en registratuurzaken voort. Beiden worden decentraal uitgevoerd. Voor
deze afdeling wordt gevraagd:

all-round documentaire
informatie-verzorger*

(vac.nr. 2143)

Functie-inhoud:
■ het werken met een geautomatiseerd postregistratie-systeem;
■ de verantwoordelijkheidvoor een doelmatige documentatie- en informatievoorziening;
■ het zelfstandig vormen, ordenen en reviseren van dossiers;
■ het zelfstandig inventariseren, reconstrueren en vernietigen van dossiers;
■ eventueel andere op de afdeling Interne Zaken voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
■ diploma'sSODI en SOD II, danweivergevorderde studievoor het laatstgenoemde diploma;
■ kennis van en ervaring in genoemdewerkzaamheden;
■ goedecommunicatieve eigenschappenen zelfstandig kunnen werken;
■ een flexibele en dienstverlenende instelling.

Salaris:
het salaris is afhankelijk van ervaring met een maximale doorgroei tot schaal 7 (maximaal

’ 3.641,-).

Inlichtingen:
nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van deafdeling Interne Zaken, deheer
J. Westenberg, tel. 043-292267.

Algemeen:
sollicitaties binnen 14dagenzenden aan de Stafdirecteur Personeel en Organisatie, Postbus 1992,
6201 BZ Maastricht. In de linkerbovenhoek van zowel de sollicitatiebriefalsdeenveloppe graag het
vacaturenummer vermelden. Een psychologisch onderzoekkan en een medischonderzoekzal deel
uitmaken van deselectieprocedure.

* Binnen de gemeentelijke organisatie zijn vrouwen aanzienlijk ondervertegenwoordigd. Gelet
hierop zal bij de vacaturevervulling bij gelijke geschiktheid de voorkeur worden gegevenaan
vrouwen. Mogelijkheden voor kinderopvangzijn aanwezig.
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WERKEN EN LEREN IN EEN VERPLEEGKLINIEKÜ!
ETS VOOR JOU?

Aarzel dan niet, want in het hartje van Maastricht vlakbij het Vrijthof, het bruisend middelpunt
■"' van de stad, bevindt zich de Stichting Opleidingen Verplegende en Verzorgende Beroepen.

Deze stichting verzorgt voor de verpleegklinieken "Klevarie" en "De Zeven Bronnen" een
opleiding ziekenverzorging.

Een van de belangrijkste kenmerken van een verpleegkliniek is, dat de bewoners veelal
oudere mensen zijn. Als je dus in een verpleegkliniek wilt gaan werken, moet je je wel

£ aangetrokken voelen tot de verzorging van oudere mensen, dat spreekt vanzelf.
; Voor de opleiding die per 1 augustus a.s. begint zoeken wij

LEERLING ZIEKENVERZORGENDEN (mv)
:. De opleiding: Welke kandidaten zoeken wij?

opleiding tot ziekenverzorgende duurt - leeftijd bij start van de opleiding minimaal
& 2V_ jaar. Je begint met een ' 16 jaar en 8 maanden;
sr beroepsvoorbereidende periode van 7 - minimaal een LBO-diploma en 2 vakken

anden. Gedurende deze maanden krijg je op C-niveau (waarvan zeker één
voornamelijk theoretische lessen. Daarnaast theorievak). Bij voorkeur MAVO en/of

; maak je ook al kennis met het werken in . MHNO-diploma.
*-* een verpleegkliniek tijdens enkele weken Arbeidsvoorwaarden'; S^XSS^S^^^ TiJdenS de beroepsvoorbereidende periode

verpleegafdelingen om de theorie in praktijk Se£a verdiÏÏls v.5 h_t eer_te iaJrte brengen. Tevens worden er nog 300 91!!S!VL ZÏLIZESJ
les<sPn QPQPVPn Epn IPswPPk hPtiraant 'M / 1205~ en Voor het tweede 'eerbaries>&en gegeven, ten lesweeK Dearaagi _u , i4?q_ hmto nor maanri nit iQ a.rtneiaflesuren, een werk-stageweek 36 uur. ' 14'^,i, pruto per maana. uit is exclusiefy een eventuele toeslag vanwege het

minimum (jeugd)loon en een toeslag voor
het werken in onregelmatige diensten.

Heb je belangstelling? ■
Stuur dan onderstaande strook vóór 20 april a.s. aan het hoofd personeelszaken van de
Stichting Opleidingen Verplegende en Verzorgende Beroepen, Polvertorenstraat 6, 6211 LX
Maastricht.
Je ontvangt dan informatie en een sollicitatieformulier.

.:# Zij die reeds gesolliciteerd hebben hoeven niet nogmaals te reageren!

"^ Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om een van onze informatie-ochtenden over de
"j.' opleiding en het beroep ziekenverzorgende bij te wonen. Deze ochtenden worden gehouden
r.*op dinsdag 1 mei en donderdag 10 mei a.s. van 9.30 tot 12.30 uur.-

Naam en voornaam: .-.

Adres (met postcode):

ontvangt graag informatie en een sollicitatieformulier.

[ Hij/zij* wil wel/niet* deelnemen aan de informatiebijeenkomst op
ns ,--r_J l/^^i dinsdag 1 mei/donderdag 10 mei a.s.*

I j_^Ê Een uitnodiging ontvang je per omgaande retour.

s* >> * Doorhalen wat niet van toepassing is.

Klevarie
en de Zeven Bronnen

___^ 68049

mmmma _mmm _^m_.^
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BEUKEVELD BV
is een jong en snelgroeiend bedrijf dat zich
voornamelijk bezighoudt met het adviseren,
ontwerpen en tekenen van technische installaties
(werktuigbouw), beton-, staal- en houtconstructies.
De gestage uitbreiding van onze orderportefeuille
heeft tot gevolg dat wij de volgende vacatures
hebben:

* TEKENAAR/CONSTRUCTEUR
- opleiding HTS-Civiele Techniek,

afstudeerrichting constructief;

* TEKENAARS STAALBOUW- opleiding MTS, minimaal 3 jaarervaring
vereist;

* CONSTRUCTEUR MACHINEBOUW
- opleiding HTS-wtb, minimaal 7 jaar ervaring

vereist.
Gezien de groei van ons bureau zijn er voldoende
mogelijkheden voor hen die de capaciteit bezitten en
de inzet tonen om te willen doorgroeien naar hogere
functies.
Salariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de
heer P.J. Beukeveld, directeur, tel. 045-717805.
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige informatie over
genoten opleiding en werkervaring dienen binnen 14
dagen na dagtekening van dit blad te worden
gezonden aan:
Ingenieursbureau Beukeveld BV, t.a.v. de heer P.J.
Beukeveld, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.

67753

Randstad mffkheeft volop Jt
Administratief medewerker m/v
Voor een internationale handelsmaatschappij in Kerkrade. U
gaat zich bezighouden met orderafhandeling,
tekstverwerking, klantenservice en algemeen administratief
werk. U beheerst de Franse en Engelse taal in woord en
geschrift en u heeft administratieve werkervaring. Uw leeftijd
is 20-30 jaar.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Vakantiekracht voor commercieel
bedrijf m/v
U gaat werken bij een kantoor in de omgeving van Brunssum.
U verleent administratieve ondersteuning aan een team van 3
personen. U heeft een opleiding op HBO-niveau en bent
vanaf eind mei beschikbaar. Het werk is voor hele dagen.
Overleg i.v.m. werktijden is mogelijk.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-27 41 00,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Koffiehulp m/v
Werkt u graag losse dagen, dan bent u voor een relatie van
ons in Kerkrade de ideale kandidaat en kunt u in totaal 10
weken per jaar als oproepkracht aan de slag. Uw
werkzaamheden bestaan vooral uit het schoonmaken van
koffie-automaten en het opnieuw vullen daarvan. Werktijden
zijn tussen 08.30-13.00 uur.
Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44, .
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een textiel fabricerend bedrijf in Kerkrade. U heeft een
LTS-diploma en bent bereid na een bepaalde inwerkperiode te
werken in 5-ploegendienst. Leeftijd: 18-35 jaar.
Informatie bij Marous Kuijer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers m/v
U kunt aan deslag bij een bedrijf in de omgeving van Vaals.
Uw werk bestaat o.a uit machinebediening.Bent u bereid om
eventueel in 2-ploegendienst te werken en bent u i.b.v. eigen
vervoer, dan kunt u direct aan het werk.
Informatie bij MarousKuijer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Metaalbewerkers m/v
U kunt aan de slag bij een bedrijf in deklein metaalbranche.
U werkt in 3-ploegendienst en bent daarom 18 jaar of ouder.
Informatie bij MarousKuijer, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Restaurantmedewerker m/v
U wiltwerken in de omgevingvan Brunssum. Hetwerk is
vooral serveren. Werktijden zijn van 16.00-22.00uur. Een
opleiding is niet noodzakelijk. Enige ervaring en interesse in
het vak wel. Leeftijd ca. 20 jaar. Het werk is voor langetijd.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Bakker m/v
U bent min. t/m september beschikbaar. U heeft een
voltooide bakkers-opleiding of ervaring als
bakkerijmedewerker. Het bedrijf biedt een uitstekende
werksfeer.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-27 40 40,
Brunssum,Rumpenerstraat 79.

Industrieel verfspuiter m/v
U heeft enigeervaring met industrie- of autospuiten. U bent
bereid in 2-ploegendienst te werken. De opdracht gaat lange
tijd duren.
Informatie bij René van der Hitst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tekenaar H.V.A.C. m/v
Voor lokaties in Heerlen, Venlo en Roermond zoeken wij
tekenaars H.V.A.C. U bent in bezit van een MTS
Wtb-diploma, minimaal aangevuld met een M.1.T.-diploma.
Relevante ervaring met sanitair- en leidingtekenen strekt tot
aanbeveling.
Informatie bij René van der Hilst, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Loodgieter m/v
Voor een bedrijf in Heerlen zijn wij op zoek naar een
zelfstandig werkend loodgieter. U heeft enige jaren
werkervaring en bent in bezitvan het rijbewijs B. De opdracht
is voor 6 maanden.
Informatie bij René van der Hilst tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Enthousiaste
jongens en meisjes
Voor een groot bedrijf in Heerlen zijn wij op zoek naar een
aantal jongensen meisjes tussen de 18-21 jaar die op
maandag 23 april voor een halve dagkunnen werken. Het
werk betreft het inventariseren van de winkelvoorraad en zal
ongeveer van 07.00-12.00 uur duren. Heb je interesseen wil je
iets bijverdienen, neem dan vandaag meteen contact met ons
op of kom even langs.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

"ir randstad uitzendbureau

I Makro is een moderne Makro Zelfbedieningsgroothandel Nuth zoekt ter
ITÜiTSS&ïïtoSi* versterking van haar verkooporganisatie contact
en Non Food zon 35.000 met een 4-tal jeugdige
.artikelen uit 48 branches *levert aan afnemers uit H_m_P_l /III.D /_ _ k
_srït_as__ MBO-/HBO-ers m/v
Momenteel zijn er 7 __

.» .
vestigingen in Nederland, ZO-Z5 jaar
te weten: Amsterdam, ..... _: . _ . ....
Best Breda Delft, Duiven WIJ bieden deze medewerk(st)ers, na een
Hengelo en Nuth. oriënteringsperiode van ± 9 maanden en gebleken
325 medewerkers vormen geschiktheid, een praktisch gerichte en theoretisch
thans de basis van het begeleide middenkaderopleidingaan van 2 jaren. Na
succes bij Makro Nuth. aan de eisen van deze kaderopleiding voldaan te

hebben kan men te zijner tijd benoemd worden tot
MANAGER van een food resp. non food afdeling.
De afd. manager geeft leiding aan 5 a 20
medewerk(st)ers en is verantwoordelijk voor de
planning van omzet en personeelsbezetting, de
realisatie hiervan, alsmede voor het voorraadbeheer
en de kwaliteit van de goederenpresentatie.
Een psychotechnisch onderzoek maakt, mede gelet
op de promotie-intentie, deel uit van de
selectieprocedure.

Deze aantrekkelijke en kansrijke
ontplooingsmogelijkheidwordt ondersteund door
arbeidsvoorwaarden die het predikaat "goed"
ruimschoots verdienen.

Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie binnen
10 dagen te zenden naar: Makro
Zelfbedieningsgroothandel Nuth afd.
Personeelszaken, t.a.v. ing. A.F.A.M. Hennekens,
Thermiekstraat 15, 6361 HB Nuth.

WÊÊÊÊÊ\ m-^^k. m\ Binnen deDienst Personeel en Organisatie is een vakature
m _\ vooreen

é^XJJLmm \ ERVAREN PERSONEELS'
bedrijven heerlen j FUNKTIONARIS M/V 'De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000
medewerkerséén van de driewerkeen- De te benoemen f unktionariszal belast worden methet
hedenvan het werkvoorzieningschap personeelsbeheer voor hetambtelijk kader binnen hetOosteinkZuid-Limburg. Werkvoorzieningschap O.Z.L.
DeZOL-bedrijven zijn een moderneop \ Een opstelling in of overplaatsing naar één van de andere
commerciëleleest geschoeideonder- bedrijven,na enigetijd, mag niet uitgesloten worden geacht.
neming.

Bij de bedrijfsvoering wordenop sociaal Van de personeelsfunktionaris wordt in elk geval verwacht:
enfinancieel-economisch verantwoorde - een enthousiasteen zelfstandige bijdrage in de uitvoering
wijze eigentijdsebedrijfsmatige tech- van het vastgestelde personeelsbeleid;
meken en methoden toegepast. . een vakbekwame en kreatieve bijdrage leveren aan de
DehoofdaktiviteitenvandeZOL- verdere ontwikkeling en invoering van onderdelenvan het
bedrijven omvatten een grotediversiteit personeelsbeleid;
dieais volgtonderscheidenkan worden: . een betrokkenen sociaalvaardigeopstellingweten te: n^ZZeZanl^SSr kiezen bij het werken in teamverband met dekolleges en

technische werkzaamheden, anderen,

" hetkweken van planten, - een duidelijk onafhankelijkeen objektieveadvisering aan
" hetexploiterenvan een tuincentrum, fe | jmfunktionarissenbij deuitvoering van het
" nef.ifi/oereni'anschoonmaa/c-en rv-rcnneelcholoiHonderhoudswerkzaamheden, perSOneeiSDeieiO.

" het leveren van grafischeen admini-
stratieve diensten,en Funktie-eisen:

" Mftacheren van personeelbij . een afgerondeopleiding opHBO-nivo(personeelswerk);
anaereorganisaties. _ ruim aantoonbareervaring in hetpraktisch

personeelswerk;- analytisch vermogen, aangevuld met een flexibele en
veranderingsgerichte wijze vanopereren;

j - kennis vanen inzicht in hetpersoneelsbeheer bij de
overheid is gewenst- goedekontaktuele en redaktionele vaardigheid;- leeftijd ±35 jaar.

i Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afhankelijkvan opleiding en ervaring en
bedraagtmaximaal fl. 4.B9l,—bruto per maand.
De bij deoverheid gebruikelijkerechtspositieregelingen zijn

I van toepassing.
Een psychologisch en medisch onderzoek maken deeluit vaf

i deselektieprocedure.

j Sollicitaties- onder vermelding van vakaturenummer PO/90*
| in de linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14dagen t*

richten aan het Hoofdvan de Dienst Personeel en Organisati6
I van deZOL-bedrijven, Postbus 330 te 6400AH Heerlen.L , '

gEf Provincie
ifp Limburg I

De hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is onder meer belast met werkzaamheden oP
het gebiedvan hetmilieu.
De afdeling Milieu, die is samengesteld uit debureaus Milieubeleid, Vergunningen, Lucht»
Geluiden Externe Veiligheiden Handhavingheefteen coördinerenderol bij derealisatie van
een geïntegreerd milieubeleid.

Bij het bureau Handhavingvan dezeafdeling, dat negenformatieplaatsentelt, isvoorshand'
voor de duurvan twee jarenplaats voor:

een milieu-inspecteur v/m
vac. nr. TV.90.05

functie-informatie: functie-eisen:- het houdenvan integraal toezicht op het - een voltooide HTS-opleiding procestee"'
naleven van de milieuwetten o.a. bij be- niek ofchemische technologie en bij voO"
drijvenen instellingen,het opsporen van keur een afgeronde applicatiecursus
strafbare feiten en de coördinatievan milieukunde;
deze activiteiten; - enige jaren ervaring, zo mogelijk in een- het voorbereiden en'uitvoerenvan be- soortgelijkefunctie; .
stuurs-en strafrechtelijke maatregelen; - opsporingsbevoegdheidof bereidheid#

- het begeleiden/uitvoerenvan hand- het volgenvan een cursus daartoe;
havingsactiviteiten (o.a. bij bedrijven) in - goederedactionele vaardigheden en ge.
samenwerking met andere overheids- zien de aard, diepgang en groteverser)*1'
instanties; denheidvan de externe contacten goed6

- het mede-ontwikkelenvan een provin- contactuele eigenschappen;
ciaal handhavingsbeleid; - in het bezit zijn van het rijbewijs BE.- hetvoeren van overleg met bedrijven en
externeoverheidsinstanties.

salaris:
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaringwordt een salaris gebodenvan maximaal
/ 6.376,- per maand.

sollicitatiesen inlichtingen: „
schriftelijke sollicitaties binnen 8dagente richten aan het College van Gedeputeerde Stat*
en in te zenden aan deDirecteurvan de Stafgroep Personeel en Organisatie, Postbus 5700'
6202 MA Maastricht, onder vermelding van hetvacaturenummer op briefen enveloppe-
Voor informatie over dezefunctie kunt u zich wenden tot de heer mr. Y. Brouwer, hoofd v*n
het bureau Handhaving, tel. 043-897537.

Vrouwelijkekandidaten, dieaan defunctie-eisen voldoen, worden uitgenodigd te sollicite'
ren. De mogelijkheidtot kinderopvang is aanwezig.
Dezefunctie kan eventueel ook in deeltijdworden uitgeoefend. #

In de laatstefase van de procedure zal een delegatievan de afdelingworden ingeschakeld'
V 6/15-90 terwijl een psychologisch onderzoek tot deprocedurekan behoren.

i I '. .— S
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vandaag: titelkandidaten

Bene Munnecom: ’Ons team vecht tot de laatste snik’ " Piet Giesen toont
toch vertrouwen te
hebben in een
goede afloop.

Foto: WIDDERSHOVENPanningen, koploper
tot eigen verbazing

PANNINGEN - Met nog drie
duels te spelen gaat Parmin-
gen in de eerste klasse F fier
aan de leiding. Het jeugdige
team van trainer René (Neer-
ke) Munnecom heeft ideale
mogelijkheden om terug te ke-
ren in de hoofdklasse. Gezien
de defensieve kracht van Par-
mingen moet de voorsprong
van twee punten op RKONS
en Vinkenslag over de meet
gebracht kunnen worden. Zou
het toch mislukken, dan heeft
men met een periodetitel nog
een tweede ijzer in het vuur.
Neerke Munnecom: „Wij zul-
len er echter alles aan doen om
de promotie via de titel te rea-
liseren, want het is maar de
vraag of de jeugd de accu nog
eens kan opladen voor een na-
competitie."

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

Bunde-trainer: ’Ik moet er niet aan denken thuis te zitten’De finale van Piet Giesen
defensieve kracht

Neerke Munnecom heeft in Mid-
den-Limburg de status van kam-
pioenenmaker weten te verwerven.
In het grijzeverleden loodste hij Ve-
ritas, waar hij zelf altijd gespeeld

Van onze medewerker
FRANS DE CROON

spannende weken voor Helios
Heerlenaren beginnen zonder trainer aan compelilieslot

Van onze medewerker
LEO JASPERS

BUNDE - Met nog drie wedstrijden
voor de boeg en de concurrentie op
vijf punten achterstand, moet het
behalen van het kampioenschap
een fluitje van een cent zijn. Niet
echter volgens de eerstverantwoor-
delijke man van derdeklasser Bun- i
de, de ploeg in kwestie. Piet Giesen,
44,: „Ik heb in mijn PSV-carrière
een vergelijkbare situatie meege-
maakt. We waren ook een keer op
schier onoverbrugbare achterstand
gezet, maar behaalden de titel uit-
eindelijk toch nog."

Giesen: „Van de Bunde-concurren-
tie hoop ik evenaringvan zulk huza-
renstukje natuurlijk niet, maar het
heeft me wel geleerd nooit de huid
te verkopen, alvorens de beer ge-
schoten is. We hebben nog twee
punten nodig en al is RKVVM, dat
22 april bij ons op bezoek komt,
reeds gedegradeerd, die punten
moeten altijd nog behaald worden".
Als in Bunde de vlag 22 april in top

gaat, zal Piet zelf dat met gemengde
gevoelens ondergaan. Aan de ene
kant is hij ontzettend blij dat hij na
drie jaarhard zwoegen met zijn jon-
gens („Een schitterend stel, met gro-
te opofferingsbereidheid en een

verkeerde inschatting

haast professionele benadering, ge-
ruggesteund door een positief mee-
leven, sfeerverhogende, vrouwelij-
ke achterban") het doel bereikt
heeft. Aan de andere kant is hij be-
droefd afscheid te moeten nemen.
Een gevolg van een verkeerde men-
selijke inschatting.

Piet Giesen: „In november vorig
jaarwerd ik benaderd om jeugdtrai-
ner bij Roda JC te worden. De zaak
leek serieus. Ik heb het Bunde-be-
stuur daarvan direct op de hoogte
gesteld. Het bestuur contracteerde
daarop Jan Lauers. De Roda-trans-
fer ging vervolgens niet door. Jam-
mer, ik moet er trouwens niet aan

denken dat ik volgend seizoen thuis
zit duimen te draaien. Ik heb in
ieder geval nog geen nieuwe club".

Dat afscheid met pijn in het hart is
overigens volgens elftalleider Paul
Schols wederzijds. De voltallige se-
lectiegroep had zich eind 1989 al
unaniem uitgesproken voor Piets
aanblijven. Een overtuigend bewijs
hoe goed hij in de groep ligt. Eén
troost is er voor Piet Giesen. Na zijn
driejarig trainerschap laat hij een
supergezonde vereniging achter. En
Jan Lauers mag de scepter zwaaien
over een hele goede ploeg, zelfs voor
tweede klasse begrippen. Tenmin-
ste als de groep bij elkaar blijft.
Maar daarvan is iedereen overtuigd.
Elftalleider Paul Schols heel se-
rieus: „Alle jongens van het eerste
team hebben mij hun erewoord ge-
geven dat ze blijven. En dat telt voor
een Bundenaar erg zwaar. Trou-
wens; een Bunde-speler plaatst
sfeer altijd boven geld en dat is de
reden waarom ik er zeker van ben
dat de hele groep intact blijft".

heeft, al naar de hoofdklasse. Bij
zijn tweede liefde, Parmingen, ken-
de hij evenzo veel sukses. In zijn
eerste periode, 74/80 promoveerde
hij direct het eerste seizoen naar de
hoofdklasse, waar hij al die jaren
ook in verbleef. Daarna vertrok hij.
In 1985 keerd^hij weer terug, de
eerste twee jareri als jeugdtraineren
vervolgens weer als oefenmeester
van het standaardteam. Weer werd
hij kampioen. Parmingen promo-
veerde twee jaar geleden naar de
eerste klasse.ERLEN - De spanning in 4D is

JHiden. Koploper Helios'23 staat
I %aar aan kop met 25 punten
I'9wedstrijden, maar de hete

van VKC'B9, RKSNE, FC
en RKDFC is te voelen.

v drie wedstrijden voor de
i^ lijkt het programma van He-
H-^et moeilijkst. In de drie reste-
fe c wedstrijden (twee uit tegen

en RKDFC, en de laatste thuis
Langeberg), mag geen punt

if ï Worden afgegeven. Aanvoer-
ster Kweekei (27) ziet het vol-

-6 Zitten.

j(p"We staan een punt voor op
ien twee punten op de rest van
!^°n.currentie. Uit spelen we het
ij^n beter en door dit gegeven

'k voldoende vertrouwen in een
i v °ns goedeafloop. Een dergelij-
if,°?rsProng mag je zo kort voor
jl niet meer afgeven. Enkele
Iq^1 geleden is onze coach Jef
i^maert vertrokken. Hoe gek het

klinken, maar de motivatie
ob kij ons zoek. Voor de winter-

S'ng het nog wel. Maar in de

tweede helft van de competitie was
het team niet meer vooruit te bran-
den. Er kwam op een gegeven mo-
ment nog maar een handjevol spe-
lers trainen. De coaching vanaf de
bank was tijdens de wedstrijd on-
voldoende. De trainer straalde to-
taal geen gezag uit. Het bestuur

schokeffect
heeft het signaal uit de groep opge-
vangen en heeft op tijd ingegrepen.
Voorzitter Jan Geilen.en jeugdtrai-
ner Sjef Cobben begeleiden nu de
selectie. Met de ontstane situatie
zijn we allemaal dik tevreden. De
training wordt weer goed bezocht
en de vechtersmentaliteit is weer te-
rug."

Voorzitter Jan Geilen heeft er mede
voor gezorgd dat derust in de selec-
tie weer is teruggekeerd. „Het zijn
nu eenmaal niet de sympathiekste
beslissingen, die je moet nemen om
de jongensweer op het juiste spoor
te krijgen, maar het kon echt niet
anders. Het zogenaamde 'schokef-
fect' om de trainer te vervangen
heeft gelukkig goed uitgepakt. De
laatste drie wedstrijden moeten we

het zonder de geschorste basisspe-
lers Leon Geilen en Richard Leijse-
naar doen. De straf van de KNVB
slaat nergens op. Thuis tegen SNE
kreeg Joosten een boeking. In de
wetenschap dat dit zijn derde was,
gafhij in een schrikreactie de naam
Leijsenaar aan de scheidsrechter
op. Leijsenaar, toch al agressief aan
het voetballen, werd er vervolgens
door Joosten op geattendeerd om
het wat rustiger aan te doen. Leijse-
naar werd even later toch opge-
schreven en gaf de naam Joosten
door. SNE attendeerde de arbiter er
vervolgens op dat twee boekingen
voor Leijsenaar 'afmarcheren' voor
die speler betekende."

Parmingen heeft nog drie duelsaf te
werken, thuis tegen RKONS én
Waubach en uit naar Bom. Geen ge-
makkelijke klus, maar met twee
keer thuisvoordeel zou het moeten
lukken. Munnecom: „Ik ben van na-
ture een optimist. Ik ga dus voor die
titel, maar het wordt lastig. RKONS
heeft nog kampioenskansen en zal
dus bij ons willen winnen, Bom
moet punten pakken om klassebe-
houd te realiseren en Waubach is
nog volop in de strijd voor de perio-
detitel. Voordeel is dus wel dat de
anderen ook moeten. .We zullen
onze huid duur verkopen, we moe-
ten deze voorsprong vasthouden.

Het zal een geweldig feest worden
als we weer terugkeren in de hoofd-
klasse."

(ADVERTENTIE)
" *

Uw zaken regelt uzelf.
Uwreis regelt van Hulst.

Het spreekt vanzelf dat een
zakenreis goed (en vaak ook snel)
georganiseerd moet zijn en vlot en
soepel moet verlopen.

Daarom heeft reisburo van
Hulst in Heerlen een aparte lATA/
zakenreis-afdeling, permanent
bemand met passagespecialisten.
-___r~ reisburovanhulst

(3£\ zakenreizen ■vi__V HEERLEN, 0. Nassaustraat 4,
Tel. 045-742040 Fax 045-717567

Beek -Brunssum " Geleen " Gulpen - Heerlen
#

Kerkrade -Maastricht " Sittard - Valkenburg

Geilen, tenslotte: „Wij hebben drie
keer protest tegen de gang van za-
ken aangetekend en zijn zelfs een
keer in beroep gegaan, maar de
KNVB gaf niet thuis. Voor ons bete-
kent dit een extra motivatie om er
keihard tegen aan te gaan. Ook met
deze handicap moet je de concur-
rentie laten zien dat je gewoon de
sterkste bent. De vereniging leeft,
vorig jaar hadden we nul jeugdle-
den. Inmiddels zijn het er bijna hon-
derd".

Munnecom: „Het is een volslagen
verrassing dat wij dit jaar meestrij-
den om het kampioenschap. Op het
eind van het vorig seizoen, wilde h^t
bestuur de 'vreemde' spelers uit het
team weren en verder gaan met al-
leen Panningse jongens. Daar heb
ik mij tegen verzet. Ik heb kunnen
bewerkstelligen dat drie routiniers,
keeper Tullemans, laatste man Ei-
bers en spelbepaler Hoedemakers
bleven. Maar desalniettemin moest
ik ontzettend veel jongeren en
jeugd inpassen, want de selectie
was zeer klein. Ik train ook de
A-jeugd en de wisselwerking van
jeugd en het eerste team heeft ont-
zettend goed gewerkt. Ik zag het
aanvankelijk donker in. Uitgangs-
punt was eigenlijk: 'handhaven. In
devoorbereiding zag ik echter al dat
er iets moois begon te groeien. En
dat hebben de jongens waarge-
maakt. Het team is kwalitatief min-
der dan vorig jaar, maar we hebben
een elftal staan dat tot de laatste
snik vecht voor een goed resultaat.
De sterke onderlinge band is de ba-
sis van ons sukses. Ondanks blessu-
res had ik er steeds een supergemo-
tiveerd team staan."

op weg naar het doel

’Alswijnietkampioenworden,promoverenwijvianacompelilie’

Lindenheuvel knipoogt
naar voorbije tijden

LINDENHEUVEL - Spitsen dro-
men van voltreffers. Meteen bij het
begin van het gesprek over Linden-
heuvel's kansen op het kampioen-
schap in 3C lanceert Ewald Borgt
(19) er dan ook een van het zwaarste
kaliber: „Natuurlijk worden wij
kampioen. Waarom ik dat vind?
Lindenheuvel heeft de beste ploeg."

Ewald's uitspraak is de beste verba-
le illustratie bij het antwoord dat
zijn trainer later geeft op de vraag
wat de grootste kracht van zijn
ploeg is. Ton Propst (41) typeert zijn
selectie als volgt: „De jongens heb-
ben lef. Ze durven vooruit te den-
ken, vooruit te voetballen, de helft
van de tegenstander op te zoeken.
Daarnaast constateer ik, dat ze vol-
op plezier hebben".

Patrick Eerens (21) moetje de spel-
vreugde van zijn gezicht kunnen af-
lezen. Ook na afloop van de training
straalt hij. Hij hoort zelden wat de

toeschouwers roepen, in tegenstel-
ling tot de 20-jarige middenvelder
Richard Meulenbeek: „Ik heb daar
soms wel last van". Richard heeft
nog nooit een kampioenschap mo-
gen vieren, ook niet als jeugdspeler.
Dit jaar gaat dat gebeuren, denkt

zelfverzekerd
hij: „Als we niet kampioen worden,
promoveren wij via de nacompeti-
tie". Stef Elzinga is nog zon jongere
in de ploeg van Propst. Het interes-
seert hem niet dat Quick momen-
teel de hoogst geklasseerde Geleen-
se ploeg is, maar: „Ik wil welnaar de
tweede klas".

Hub Stevens (31) en Theo Cremers
(26) hebben al in hogere regionen
gespeeld. Beiden zijn 18-karaats
groen-wit („nooit voor een andere
vereniging gespeeld"). Hub, mid-
denvelder, beleefde de degradaties
uit de eerste klas naar de tweede en

de derde, nam vervolgens plaats in
de lift naar de tweede klas, maar zat
daar ook in toen in het 1988 op-
nieuw mis liep. Theo is de-voorstop-
per. Stevens heeft het respectabele
aantal van 12 seizoenenin het eerste
elftal achter de rug, Cremers scoort
er acht. Voorzitter Gerard Smit kan
eigenlijk nu al zijn plezier niet op:
„Vorig jaar ontliepen we maar net
de degradatie naar de vierde klas.
Met de eerste periodetitel heeft dit
jaarnu ons al meer gebracht dan we
durfden hopen".

Voor de gewone competitie resten
"nog drie wedstrijden. PSV'3S en
Crescentia, derde en vierde op de
ranglijst met respectievelijk één en
twee winstpunten minder, komen
nog op bezoek. De uitwedstrijd
speelt zich af bij degradatiekandi-
daat Swift'36. Propst: „We zijn er
klaar voor, ookvoor de tweede klas
trouwens. Lindenheuvel verdient
meer dan een derdeklasser".

*navond 18.00 uur:'*ofdklasse Cray-Vlissingen
■A'^lmina'oB-SittardH-Umburgia (19.30 uur)

l)_e.e*e klasse Ber'ck-Haslou
'*tde klasse D
tlAe'steyn-Sparta'lB'KMSV-FCV
£r*e klasse Easbracht-Stevensy/eert

Vierde klasse F
Leeuwen-Leveroy

Restant vijfde bekerronde:
Heerlen Sport-EHC
RKVCL-Meerssen
Paasmaandag 14.30 uur:
Hoofdklasse C
Sittard-Geldrop
Baronie-DESK
EHC-Longa
Meerssen-Halsteren
Wilhelmina'oB-Venray
TSC-Vlissingen

Eerste klasse E
ODC-ESV
Tweede klasse B
Moesel-Venlosche Boys
IVO-Helden
Belfeldia-Haslou
Derde klasse D
Excelsior' 18-RKMSV
VW'O3-Irene
Sparta' 18-Wittenhorst
Stormvogels'2B-Ysselsteyn
GFC33-RKDEV
FCV-Reuver

Vierde klasse E
Urmondia-Buchten
Vlodrop-Maasbracht

Vierde klasse F
Nunhem-Leeuwen
RKESV-RKVB

Vierde klasse H
Geijsteren-Achates
RKDSO-EWC
Montagnards-Melderslo

pene Munnecom, ondanks zijn sombere blik: „Ik ben van nature een optimist".
Foto: JEROENKUIT

" Een zevental steunpilaren van Lindenheuvel. V.l.n.r. Elzinga, Borgt, Eerens, Stevens, Propst,
Meulenbeek, Cremers. Foto: PETER ROOZEN

h\ yios blikt vol vertrouwen de competitiefinale tegemoet. V.l.n.r Mick Zwartjes, Peter Kewe-
i. "'ean Theunissen, SjefCobben en Jo de Jong. Foto: christa HALBESMA
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f_\ Hhf Maar gelukkig is ook nier niet zozeer de hoeveelheid
MM woorden doorslaggevend/ als wel de inhoud van de
vfl __L_l »Jfe HÉÉ__. Hf boodschap. En vooral de vorm waarin die gegotenTW_H __n_i__r*JE B_PT__s_i WF

**B»^ <"^SP'""***rtlB£?^' *« **^,|l,!!*^l^S«^ly^Wß||^» ?^ï^^3^^T^!i»--:-E*^_tó^r^^!S^^*^ wordt. Die moet op zn minst verfrissend en
jm attraktief zijn. Een hoge attentiewaarde generen en
Ij / f ffS s _X^_^- vooral: de gewenste reaktie opleveren!
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* het om de juiste, d.w.z. de meest onderscheidende
voor te stellen. Nu zijn daar vele huro's en burootjes
best bedreven in, dus waarom zou u uitgerekend voor

Coppen kiezen?
Daar kunnen een paar redenen voor zijn.

U houdt van een zekere kontinuïteit. ■_U|3S9 IWe zijn sinds jaar en dag het grootste
zelfstandige reklameburo van Limburg, Met een
personeelsbezetting die nu eens niet elk jaarwisselt.
En met een klantenbestand dat al even trouw is.

U bent voorstander van persoonlijke :
aandacht. U-SSELuS ■ Wij houden er evenmin van onze

werkzaamheden te zien als een kille invulling van een
toevallig budget. Daarbij zijn wij bovendien gesteld

* op prettige kontakten. Dat werkt een stuk
aangenamer en motiveert onze mensen beter.

U bent in voor frisse ideeën, op zoek naar
spraakmakende kampagnes of toe aan

——*_————-_

opvallende mailingaktiviteiten. UuUBSI9I Onze kreatieve teams beheersen alle
disciplines om zelfs van. de meest droge kost een
overtuigende boodschap te maken. Bovendien
hebben ze voldoende discipline van zichzelf om daar
niet onbeperkt de tijd voor te nemen. Hetgeen
overigens niet betekent dat Ze onverantwoord
haastwerk afleveren.

U ziet het reklameburo van uw keuze niet als
een pure leverancier die voornamelijk uitblinkt

in het geven van kortingen en het hanteren
van bodemprijzen. UU-SE EEB Want wij werken liever aan het

opbouwen van een langdurigerelatie. Op basis van
wederzijds vertrouwen en respekt. Met voldoende

rt ■rf-» J^J.f /_Z__*- r* speelruimte voor het kreeëren van goed doordachte
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■ __ vast te houden, is daarmee, wellicht, de kiem
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_L^__Ldam kon al niet alleen blijven, zijn werk, in het café, in de flat voor maar dat staat nog te bezien. te juridische moord van tweeduizend
en sindsdien is er weinig veranderd; kleine gezinsverbanden... _

A , * . , . jaar geleden, ook een verhaal over re-
een mens zonder relaties is nauwe- Paters en nonnen onder een dak, dat laües: derondtrekkende leraar met
lijks een mens, hoogstens een held, Niettemin valt de maatschappij uit- was vroeger iets om over te gnittelen. zi jn discipelen en de spanningen in
een kluizenaar. ledereen is dan ook een, lijkt het wel, in individuen. Of is tegenwoordig toepen ze met elkaar die groep, zijn rouwende moeder en
wel iemands vader, moeder, kind, dat maar schijn, komen derelaties al- dat net een aard heelt. vrienden, het gemak waarmee eerder
echtgenoot, verloofde, vriend of leen op een ander niveau te liggen? Mensen hehhen het moeiliik met hun de wonderbaarlijke opstanding - het
vriendin. refatJs ditwd WaS°n het boven herstel van derelatie" wordt aan"

Hoe dan ook: vroeger was een groot vaard dan de dood.
Wie betrekkingen met mensen uit de gezin zo gewoon dathet de hoeksteen JfS£3_? de ex he"st etindweg gaat wordt versleten voor zon- van de samenleving leek; nu is het ac s»ueim<>eaer, ac ex, nei _uei_ui . Vandaar vandaag aandacht voor be-
derling, zo niet voor gek. bijna een curiosum, een boeiend on- En vergeet even de huisdieren niet. trekkingen tussen mensen. Een nau-

derwerp voor een reportage in de welijks te overzien gebied, een onder-
Uitgerekend een Bewuste Alleen- krant. Het leek erop of het formele" Dezer dagen zijn we weer geconfron- werp immers dat in zijn essentie on-
staande heeft relaties bij de vleet, op huwelijk dat voorbeeld zou volgen, teerd met die politiek-religieus getin- uitputtelijk is.

1990OVER RELATIES NAAREEN IDEE VAN ROOS HULSCHER. ■ SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE. SANTÉ BRUN EN PETER STIEKEMA. ■ FOTOGRAFIE OMSLAG MARCEL VAN HOORN. . ILLUSTRATIES EN ARTWORK KAREL GERRITS. ■ VORMGEVING SJEF MEIJERS.



Broeder Co voegt er aan toe: „wl
gaan niet als een psycholoog zitten ie
prikken. Willen de gasten een praatje
met ons maken, prima. Binnen vijf mi-
nuten gooien ze vaak alles wat hi"1
dwars zit op tafel. Dat komt omdat ze,
denk ik, meer vertrouwen in ons heb-
ben dan een wildvreemde dokter".

Klok
Op 19-jarige leeftijd al deed hij offi-
cieel zijn intrede in de St. Willibrord
Abdij, waar hij aanklopte toen hij met
vakantie in het naburige Brummen
was. Hij reed er op een zonnige dag
met zijn fiets naar toe. „Ik hoorde de
klok luiden en zag 32 monniken
netjes voor het altaar duiken. En alles
nog in het Latijn. Ik was meteen ver-
kocht, het was liefde op het eerste ge-

Er is wel lektuur en tijdens de dis op
zon- en feestdagen is er altijd muziek.
„Met Pasen zit je met een groot da-
masten servet voor en luister je naar
de Concerto Grossi van Handel. Dan
zit je lekker te eten en dan denk ik, dit
is volmaakt".
In de abdij worden geen speciale bij-
eenkomsten georganiseerd. Men
moet zich zelf als het ware 'verma-
ken. Zo kan men één van de zeven
koorgebeden bijwonen, 's Avonds is
er meestal tijd voor een meer uitvoe-
rig gesprek met één van de monni-
ken. „Wij nemen de mensen niet de
hele dag op sleeptouw. Wij gaan er
van uit dat onze gasten tot rust willen
komen".
In deze Benedictijner Abdij kunnen
uitsluitend mannen terecht. Vrouwen
worden verwezen naar moniale abdij-
en in het land. De benedictijnen van
St. Willibrord (er zijn ook nog abdijen
in Oosterhout, Vaals en Egmond) le-
ven volgens 'de regels van vader Be-
nedictus', die leefde van 480 tot 543.
Hij was een man van grote mildheid
en muntte uit in harmonie en even-
wichtigheid, zo weet broeder Co te
vertellen, die afkomstig is uit Utrecht,
waar zijn vader een slagerij had. Maar
Co moest niets van de vleeshouwerij
hebben en werd een paar jaar kan-
toorbediende.

De St. Willibrord Abdij, ook wel De
Slangenburg geheten, genoemd naar
het gelijknamige uitgestrekte land-
goed waarop ook een fraai kasteel
staat, plaatste vorig jaar julivoor het
eerst een mini-advertentie in een
paar landelijke dagbladen. Men werd
uitgenodigd om kennis te komen ma-
ken met het leven van de monniken in

Een verblijf in de St. Willibrord Abdij
kost in principe niets. Maar alle gas-
ten geven toch een financiële bijdra-

Monniken

de abdij. En men kon eens op verhaal
komen, zeg maar een persoonlijkere-
traite. De advertentie is daarna nog
enkele keren afgedrukt, met als ge-
volg dat tot nu toe honderden men-
sen, jongerenen ouderen, een briefje
hebben geschreven waarin ze om
meer informatie vragen over het ab-
dijleven.

En de epistels blijven nog elke dag
binnenstromen. „Een aantal reageert
uit pure nieuwsgierigheid, maar de
meesten willen toch het leven van al-
ledag eens achter zich laten om tijd te
nemen voor een stuk bezinning", zegt
broeder Co (46), een benedictijn.
„Je krijgt mensen die worstelen met
de midlife-crisis. Mensen die op het
breekpunt van hun leven staan en
zeggen, nu heb ik het wel gezien. Ik
wil nu eens alles op een rijtje zetten.
Persoonlijk vind ik het heerlijk als er
gasten komen die van godsdienstige
huize zijn, maar heel hun leven niets
meer aan het geJoof hebben gedaan.
Jaren lang hebben ze het wegge-
stopt. Hier ontdekken ze dan toch
weer iets van religieuze bewustzijn en
beleven ze weer een innerlijk leven".

„Het was er nog al erg agrarisch. Ik
kreeg een gastenkamer met dooie
vliegen in de vensterbank, niet al te
schoon bestek, een vies servet en an-
dijvie waar ik zand in proefde. Ik zei,
Lieve Heer, neem me niet kwalijk, dit
is mij toch een beetje te gortig. Toen
hoorde ik van de benedictijnen, die
wat geciviliseerder waren". In de St.
Willibrord Abdij bevinden zich nu nog

zicht". Hij had eerst kennis gemaakt
met een ander klooster, maar dat be-
viel hem niet.

Broeder Co werd kleermaker, een
vak dat hij nog altijd uitoefent. „Ik
maak de pijen en hou me bezig met
de linnenkamer". Hij geeft toe dat hij
de drukste monnik van de abdij is.
„Ja, ik ben zelf een heel druk persoon,
maar ik kan het hier best uit houden.
Die stilte moet je een keer geproefd

16 monniken. In december is er nog
een jonge broeder van 25 jaarbij ge-
komen. De oudste monnik is broeder
Aloysius Canters, een geboren Bra-
bander.

Grote Limburgs Dagblad-puzzelaktie
Alleen zoinzenden

RAADSEL nr. 20 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 nietmee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

Prijswinnaars
puzzel no. 19
Oplossing:
MATROOS

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.

1e prijs
Mevr. B.C.W. van der Molen-
v.d. Broek
Pelikaanstraat 30
HEERLEN
2e prijs
Mevr. Esser
Meidoornstraat 3
KERKRADE
3e prijs
Mevr. Postulart
Heufkestraat 63
BRUNSSUM
4e prijs
Dhr. en mevr. van Dinther-
Sobalnik
Meezenbroekerweg 73
HEERLEN

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’ 2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.
De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen
aan de Nederlandse Kankerbe-
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Men 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 i
Meedoen per briefkaart gaat als volgt!
schrijf de oplossing op de adreszijdé
(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
roet de cijfers 1 tot en met 7 achter el-
kaar zetten. U leest dan een woord dat
tevens de uiteindelijke oplossing van
onze puzzel vormt. U moet dit woord
niet alleen opsturen, maar ook goed
bewaren (samen met het nummer van
de puzzel), want u hebt het nog nodig
aan het einde van onze uit 20 delen
bestaande puzzelronde.

Prettige Pasen voor
Diny van der Molen

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtifi'
gen over deze puzzel kaf1

men telefonisch terech'
onder nummer 045'
739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/n1
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.

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 is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen.
Deze oplossing alsmede de zin
van 20 letters is bindend.

PBIJZENPOT
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-
L_ <>)

hobby en voor derest gaat haar
aandacht naar haar trouwe vier-
voeter Noortje, zonder deze
huisvriend zal ze nooit de straat
op gaan.

HEERLEN - „Ik zal nooit meer
geloven datvrijdag de dertiende
een ongeluksdag i5..." Dat zijn
de woorden van mevrouw Diny
v.d. Molen die gisteren verrast
werd met duizend gulden. Op
haar nuchtere maag - want op
donderdag troffen we haar niet
thuis - kon zij 's ochtends rond
de klok van half negen het be-
geerde groene briefje in ont-
vangst nemen. Na van de eer-
ste schrik te zijn bekomen ver-
telt zij aarzelend dat zij erg
graag puzzelt, maar - zoals zo-
velen - nog nooit iets gewonnen
heeft. Ook lezen is een favoriete

Dit jaar gaat ze voor de tweede
keer samen met haar zus op va-
kantie. Verleden jaar waren zij
diep onder de indruk van het
Salzburger Land en voor 1990
staat een bezoek aan Wenen
op het programma. Dat een
aantal van de gewonnen gul-
dens uiteindelijk zullen worden
gewisseld tegen Oostenrijkse
Schillingen moge duidelijk zijn.

Met de publikatie van puzzel
20 zijn wij aan het eind van
deze puzzelreeks. Diegenen,
die van alle puzzels de ge-
vraagde eerste letter van de
wekelijkse oplossing hebben
bewaard, zien dat nu een zin
is gevormd van 20 letters. Om
mee te dingen naar de hoofd-
prijs van VIJFDUIZEND GUL-
DEN dient u deze zin separaat
(dus NIET gelijktijdig met de
oplossing van puzzel 20) op
een briefkaart te vermelden,
minimaal twee gulden vijftig
extra aan postzegels te plak-
ken en te zenden naar het
adres (zie boven) van onze
puzzelaktie. Meedoen per giro
kan natuurlijk ook. In de krant
van zaterdag 28 april as. pu-
bliceren wij de winnaars van
puzzel 20 en de hoofdprijs-
winnaar.

" Natuurlijk is viervoeterNoortje óók blij met de gewon-
nen geldprijs.
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hebben. In de abdij van Egmond,
waar ik vanwege mijn studie kwam.
hing een grote poster in het gasten-
kwartier met de woorden, stilte is de
echo van God's stem. Dat vind ik nee'
mooi. In de stilte kan er ongelooflijk
veel naar boven komen".

’Indestiltekaner

veel naar boven komen ’
Abdijleven heeft grote aantrekkingskracht

Heroriëntatie
Vroeger kwamen er op 'De Slangen-
burg' uitsluitend keurige heren die
hun geestelijk leven wat wilden bij-
spijkeren. Dat is nu wel anders gf
worden. „Er komen tegenwoordig
mensen van wie je kunt zeggen, dal
ze geen enkel geloof hebben. Er ko-
men hier drugsverslaafden, ouders
die problemen hebben met hun kin-
deren, mensen die gescheiden zijn o'
al een hele tijd geen werk hebben. Je
maakt heel wat verdrietige dinge"
mee".

Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-
tie op 2 november 1989 aan
het bestuur van de vereni-
ging tot steun van het Ko-
ningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding,
vergunning verleend on-
der nummer L.O.
670/149/182.89.

ge. Tijdens de maaltijden wordt er
aan tafel niet met elkaar gesproken.

" De rust in een klooster heeft op velen een grote aantrekkingskracht.

„We hebben hier een vader gehad
wiens zoon een paar maanden eer-
der zelfmoord had gepleegd. Zon
man zit barstensvol vragen. Als
ouders kun je nooit zo in de huid
van jekind kruipen, zodat jeprecies
kunt aanvoelen wat er in zon jon-
gen omgaat. Hier kon de vader er
eens met anderen over praten. Ik
heb gezegd, Onze Lieve Heer kijkt
naar al die goeie dingen die je wel
hebt gedaan. Die jongen van je is
nu in de hemel en die zie je best te-
rug". Door tal van gesprekken met
broeder Jacobus Jansen, roep-
naam Co, zag de vader weer een
lichtpuntje in zn leven. En hij is niet
de enige geweest die als een ander
mens huiswaarts keerde, zo verze-
kert broeder Co in de St. Willibrord
Abdij, gelegen tussen Doetinchem
en Lichtenvoorde. Diep verborgen
in debossen heerst er nog de .zali-
ge rust. De stilte buiten zet zich
voort in het klooster.

Hoe verklaart broeder Co die grote
belangstellingvoor het leven in de ab'
dij en de geestelijke bezinning in he*t
bijzonder? „Met alle welvaart en luxe
en de grote technische kennis die _
alom is, worden de mensen toch'
steeds weer geconfronteerd met die!
aloude vraag, mens wie ben je. WB>;
te zeggen van de gevierdezakenman'
die een jacht heeft, een tweede huis
en weet ik wat allemaal, maar die
voor zichzelf een groot vraagteken j*
Wij hebben gemerkt dat zo iets f_\
tot satisfactie leidt. Dan is het tijd voC]
een heroriëntatie, om je innerlijk 16"|
ven weer een beetje te beleven".

Bert poli
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puzzel



had met die schoenmaker uit Bocholtz kon
menige jongeman uit Bocholtzerheide
nauwelijks verkroppen.

Wil, nu 78, vouwt zijn benige handen: „Ik
moest maar in Bocholtz een meisje zoeken,
kreeg ik dan dreigend te horen. Bang voor
een pak slaag? Nee, daar was ik te verliefd
voor."

Mia vult aan: „Ze hebben toen bij ons thuis
zelfs met stenen tegen de poort gegooid."

En lacht lief.

In jeans lopen. En samen wonen.

Was Mia Huntjens weer achttien dan zou zij
deze lijn der doodgewone dingen volgen.

Maar de gouden bruid is achter in de zestig.
Getrouwd met Wil Dumont. En die vindt
gewoon doen al gek genoeg.

Was de gouden bruidegom achttien dan zou
hij zonder aarzelen weer trouwen met Mia.
Zijn eerste, grote liefde, om wie hij meer dan
een halve eeuw geleden bijna heeft moeten
knokken. Dat 'die van Huntjens' verkering

dere zorgen. OfMia welkinderen
kan krijgen. Per slot van reke-
ning is haar moeder de enige uit
een gezin van vier dievruchtbaar
bleek. Op 4 mei 1941 wordt Tiny,
deeerste van vierkinderen gebo-
ren.

Vanaf die dagnoemt Wil zijn Mia
steevast 'ma. Aan deze naams-
verandering heeft Mia zich welis-
waar aangepast door Wil 'pa' te
noemen. Maar van harte gaat het
nog altijdniet. „Liever had ik ge-
zien dat hij me gewoon Mia was
blijven noemen. Helaas. Wel
plaagde ik hem door op Moeder-
dag een cadeautje te verwachten.
Je bent mijn moeder niet, zei hij
dan. Waarop ik zei: maar je zegt
toch altijd ma tegen me..."

Mia lachtnu iets mindervan har-
te.

Geheim
Wat is hun geheim in een huwe-
lijk van een halve eeuw?

Eerst stilte.

Wil wacht af wat zijn vrouw zegt.
„Natuurlijk gaat het niet vanzelf.
Ook bij ons zijn weleens strubbe-
lingen geweest. Wil bijvoorbeeld
houdter niet van problemen uit
te praten. Die gaan vanzelf over,
zegt ie altijd. Maar ik kropte ze
op. Weet u wat mijn man verder
zegt? Es gibt nur eine böse Frau
und jeder meint der hat sic."

Wil straalt.
Over hoe haar getrouwde kinde-
ren omgaan met hun partners,
kan ze best jaloers worden.
„Ouders van nu vind ik veel at-
tenter. Vinden niet alles vanzelf-
sprekend wat de vrouw in huis
doet. Ook de vrijheid die ze aan
hunkinderen geven doet me
deugd. Toen wij jong waren, za-
tende ouders jetoch te veel in de
nek."

Wat nu als een van hun kinderen
wil scheiden?

Wil Dumont, heel beslist: „Tegen
die zou ik zeggen: doe niet zo
gek. Denk toch aan vrouw en
kinderen."

Miavult aan: „Probeer er watvan
te maken, zou ik zeggen. Wij
moesten er vroeger ook door-
heen."

Hoe kijken mensen naar elkaar
dievijftig jaar liefen leed hebben
gedeeld?
Weer stilte.

Wat is in zon doorrookte relatie
het belangrijkste?

Houden van, misschien?
Mia: „Dat wordt minder."
Komt er sleet op de hartstocht?
Verschilfert"de liefde na verloop
van tijd in kameraadschap?
Mia: „De knal is er nu wel uit."
Wil, bedachtzaam: „Kameraad-
schap... ja, dat is het juiste
woord."
Zijn gouden bruid blijkt teleur-
gesteld. „Dus ik ben nu eigenlijk
meer jouwkameraad?"
Wil knikt, maar voelt nattigheid.
En haastzich te zeggen dat er
ook nog een beetje liefde bij-
hoort.

hans toonen

Gelukkig
Ze kwam verwilderd en vervuild
uit de bossen aangehold, ergens
in februari 1973. Het was koud en
nat en wijfietsten daar toevallig
die zondag. Ze kwam naar ons
toe getrippeld en we haalden
haar even aan,vies en nat als ze
was, met takjes en stukjes mos in
haar haren. We vroegen ons af
van wie ze wel zou zijn. Na een
paar minutenfietsten we verder,
maar ze bleef met ons meelopen,
hoe we er haar ook van probeer-
den te overtuigen haar eigen
baas en huis op te zoeken. Op dat
moment hadden we al de indruk
dat ze was weggelopen, of dat
iemand haar ergens uit een auto
had gezet, want het was de tijd
van de wintersport en dan komt
de ware aard van de 'liefhebber'
nog wel eens naar boven.

Zo te zien was ze een jonge hond,
rond een jaar oud of daarom-
trent. Hoewel we zeker tien kilo-
meter van huis waren ging ze het
hele eind achterons aan. Ze moet
op de een of andere manier ver-
trouwen in ons hebben gehad, of
in ieder geval haar hoop — of
was het wanhoop? — op ons heb-
ben gevestigd.

Thuisgekomen gaven we de hond
eerst wat drinken en d.aarna te
eten, wat brood met kaas, iets an-
ders was er niet in een huisdier-
loos huishouden. Ze leek wel uit-
gehongerd.

Later stopten we haar in bad, en
langzamerhand kwam vanonder
het vuil een prachtige hond te-
voorschijn, met lang grijs-wit
haar. Ze bleek, volgens mensen
die het weten konden, een raszui-
vere Bearded Colly te zijn. We
belden de politie en de dierenbe-
scherming in de omtrek, maar de
eigenaar kwam niet opdagen en
we besloten haar te houden.

Hoe dan ook, het was het begin
van een unieke relatie tussen ons
en het dier, die bijnaelf jaarzou
duren. Mijn schoonvader doopte
haar 'Lucky', omdat, zo zei hij
met een behoorlijk gevoel voor
drama, „wij gelukkig waren dat
ze was gekomen en zij gelukkig
was dat ze ons had ontmoet".

De eerste negen jaar woonde ze
bij mijn schoonouders en logeer-
de ze regelmatig bij ons tijdens
de vakanties. Maar toen mijn
schoonmoeder overleed en
schoonvader alleen achterbleef,
kwam ze bij ons wonen.

We wisten dat wij het einde van
hetprachtige dierzouden moeten
meemaken en we waren zeer aan
haar gehecht geraakt en zij aan
ons.

In de zomer van 1983 werd ze
ziek, kanker. We hebben haar la-
ten opereren, omdat dat volgens
de dierenarts best verantwoord
was. Ze knapte wonderwel op, In'
november dat jaarwerd ze echter
weer ziek en een tweede operatie
volgde, ook nu weer op advies
van de dierenarts. Jehoopt, tegen
beter weten in, want het dier
moet toch al bijnatwaalf jaar ge-
weest zijn.

Het einde kwam snel. Net na
Kerstmis 1983 hebben we haar
moeten laten inslapen.

We hadden ons voorgenomen na
haar geen hond meer te nemen,
maar we ontdekten snel hoe leeg
het huis was zonderLucky. Zeven
weken later waren we in het bezit
van een prachtige kleine pup, een
zwarte langharige Hollandse
schapedoes, een aan de (Schotse)
Bearded Colly verwante honden-
soort. Ook zij heet, noem het senti-
menteel,Lucky en is inmiddels al
weer ruim zes jaarbij ons.

peter stiekema

" Het goudenechtpaar Wil Dumont en Mia Huntjens inBocholtz. Foto: fransrade

dat? Als ik dan een varken en een
kalf slacht, want bij Dumont zijn
ze met zn vijftienen... Toenwist
ik dat pa instemde."

gen elkaaren peinst hardop. „Of
ze iets speciaals had?... Ze was
jong en verleidelijk. En, ach ja,
ook plezierig."

Mia: „Vrijers... ik kon er genoeg
krijgen. Wel twintig! Waarom
dantoch Wil? Dat weet ik nu niet
meer."
Wie in die jarenverkering heeft,
weet dat de ouders van het meis-
jealtijd op de horloge en op je
vingers kijken.

Doordeweeks moet de vrijer uit
de buurt blijven, 's Zondags om
zes mag Wil pas langs komen.

Mia: „Omdat ik als coupeuse in
een winkel in Kerkrade werkte,
lukte het Wil doordeweeks toch
regelmatig om met me mee naar

Op 31 maart 1940, ongeveer een
jaarna het aanzoek is debruiloft
Vijfweken later is het oorlog. .
Bij Dumont is het traditie dat de
bruidegom de meubels, inclusief
bed, inbrengt. Bovendien kan
Wil een van zijn vaders huizen
huren.De schatvan debruid om-
vat linnengoed, porselein, potten
en pannen. En een gloednieuw
fornuis van wel 135 gulden, ge-
kregen van grootvader Huntjens.

zich nog gedeisd moet houden,
gaat Mia die Kennismaandag
keurig met haar ouders mee te-
rug naar huis.
Maar de scharrel met Wil is aan.

Stilte
Nu, vlot vijftig jaar later, vallen
er soms lange stiltes na vragen
over liefdesgedichten, bloemen
een zondige zoen.

huis te fietsen."

Ook het aanzoek van Wil is ge-
woontjes. Onder het wandelen
vraagt hij of ze over twee jaarzul-
len trouwen. „Dat zal wel lukken,
zei ik toen," lacht de gouden
bruid.

Op de dag dat Wil haarvader om
de hand zijn dochter vraagt, luis-
tert Mia stiekem mee aan de
deur. „Ik was bang dat mijn va-
der nog nee zou zeggen. Als oud-
ste dochter in een gezin van ne-
gen moest ik mee dekost verdie-
nen."

Wil: „Ik zou niet precies weten
waarom ik in Mia meteen mijn
grote liefde zag. Het is ook zo
lang geleden. Je trof elkaar wat
vaker. En dan opeens is het aan
Zonder gedichten, zonder bloe-
men. Gewoon zo uit het hart." Zaterdag na Pasen 1940 wil Wil

trouwen. „Ik hoor mijn vader
lang nadenken: tja., hoe doenwe

Traditie

Het pas getrouwde paar heeft an-
Vruchtbaar

Zet de toppen van zijn vingers te

Een goed slecht huwelijk
Op hoog niveau leven als kat en hond

Slechte relaties zijn pas
boeiend. Wie kent niet een

relatie — tussen een man een
vrouw, eventueel tussen

vrienden en kennissen — die
blijft bestaan, al leven de

betrokkenen als kat en hond.
Ze lijken niet zonder elkaar te

kunnen, verbreken derelatie in
ieder geval niet, ondanks

dagelijkse ruzies en/of
handgemeen, of omgekeerd:

veertig jaar elkaar negeren
onder hetzelfde dak.

unieke exemplaren, zon-
der hem iets te vragen; hij
aanvaardt het gelaten, ver-
wacht dat zijn manuscrip-
ten dezelfde weg zullen
gaan maar doet niets.

omdat ik haar had bedro-
gen... dat ik haar kamer
binnendrong, door de deur
met een stoel... in te gooi-
en... was het omdat ik in
mijn recht stond.

jaloers is op het voortgaan-
de succes als schrijver van
haar man. Ze heeft pogin-
gen gedaan ook zelf schrij-
ver te worden.

Een kras voorbeeld uit de
literatuur is ongetwijfeld
het huwelijk van de in Ne^
derland weinig bekende
Franse schrijver Marcel
Jouhandeau, die in de ja-
ren zeventig op hoge leef-
tijd overleed en die jaren-
lang een dagboek bijhield
waarin hij, vaak op gelaten
toon, verhaalt van zijn wer-
kelijk onbegrijpelijk slech-
te huwelijksrelatie.

Natuurlijk kennen we
maar één kant van het ver-
haal, namelijk dievan Jou-
handeau zelf, want na zijn
dood zijn de dagboeken
uitgegeven (en in een he-
laas behoorlijk stuntelige
vertaling uitgegeven in de
serie Privé Domein van de
Arbeiderspers). Dagboe-
ken die overigens abrupt
eindigen bij de dood van
Elise.

Jouhandeau komt er dan
ook heel wat gunstiger af
dan zijn echtgenote. Mar-
cel staat zichzelf ook heel
wat toe. Neem de volgende
passage:

'Elise beweert... dat ze zich
opsloot om mij te straffen,

dochter een goed onder-
dak en een inkomen te be-
zorgen en spant zich ver-
volgens in om werkelijk op
de meest stuitende manier
blijk te geven van zijn on-
dankbaarheid en verach-
ting voor de goede gever.

Het huwelijk is een wed-
denschap die alleen belang
heeft als men haar tot het
einde volhoudt, wat zij ook
brengt.
Jouhandeau hield zich er
aan, wat men van zijn hu-
welijk ook moge denken.
Dat hij stopte met zijn dag-
boeken toen Elise overleed
is misschien het beste te-
ken dat hij meende wat hn'
schreef.
En de les die wij, beoefe-
naars van 'gewone' relaties
er uit kunnen trekken: het
kan altijd erger.

santé brun

Bij alle ellende komt ook
nog de geschiedenis van
Jouhandeau's stiefkind
Céline, dat eerst vaak sa-
menspant met haar stief-
moeder en hem onder an-
dere ook al in het openbaar
in groffe bewoordingen
zijn homoseksualiteit voor
de voeten gooit; maar die
zelf ook geen soepele hand
van relatievorming heeft
en dan ook achtereenvol-
gens huwt met twee man-
nen voor wie de term
'zwijn' nog te vriendelijk
is. Met name de tweede,
slaat zijn vrouw en kinde-
ren verrot en laat zich
voortdurend pogingen van
Jouhandeau welgevallen
om het gezinvan zijn stief-

Elise vrouw leek zich voor-
namelijk bezig te houden
met het bedenken van de
volgende volstrekt onver-
geeflijke grofheid die ze
Marcel kan aandoen. Ze
probeerde werkelijk elke
juridischemogelijkheid en
onmogelijkheid uit om
Marcel van een deel of
liefst al zijn bezittingen te
beroven. Ze nam herhaal-
delijk de gelegenheid te
baat Jouhandeau in de 'ho-
ge kringen' waarin hij ver-
keerde - de Academie
Francaise, de regering - te
kakken te zetten met grof-
heden over zijn homosek-
sualiteiten zijn vermeende
gierigheid. Ze verkoopt
ook zijn boeken, vaak

Voor het ontstaan van een
slechte relatie waren trou-
wens voldoende voorwaar-
den voorhanden. Jouhan-
deau was homofiel en in
dat kader om de haverklap
verliefd op een elkaar in
(soms letterlijk) adembe-
nemend tempo opvolgen-
de mooie jonge mannen
(hij was toen zelf tegen de
tachtig). Zijn vrouw Elise
was een ex-danseres die
weliswaar zelf redelijk be-
kend was (geweest) maar

W, " T il Dumont en Mia
'Untjens vormen een gouden
j?sr-Vijftig jaargetrouwdzijn, is
lllikbaar een verdienste. Want je

er nog altijd de krant mee.

per pakweg twintig jaar is een
'°uden paar echter een 'dinosau-
'Jjs'- Een relatie-rariteit in een sa-

waar een op de drie
'Uwelijken niet eens tien trou-
J^jaren haalt. 'Tea for one' is
r*l even gewoon als nu een ere-

voor 'for two'.

I na het geweldige brui-
Wtsfeest is Dumonts huis nog
ol verse herinneringen. Op tafeln goud geschilderdeleest. Va-?n vol bloemen. Bovenop de sa-

t^kast prijkt het gouden getal
Mia wijster naar. „Wat zijn ze

"^ voorbijgegaan."

Drukbeklant
jerug naar het eind van de jaren
;ertig, naar het beginvan delief-
:* van een schoenmaker voor

11 mijnwerkersdochter.

_l Dumont is dan al een druk-
rklante schoenmaker, een am-

dat overigens niet zijn keu-
J.^as. Zelf wil hij liever onder-J'yzer worden. Maar in een gezin
afi vijftien kinderen is vaders
/^ Wet. „En die troonde mij op
;| iveertiende mee naar schoen-aker Muyrers."
Vi'erjaar lateris Wil eigen baas in

dorp waar zijn vader loco-
Kürgemeester is. Niet dat Mia
J^ntjens daarom een oogje heeft
:" Wil. Maar het verkleint thuis
* Bocholtzerheide, waar haar

zowel mijnwerker als boer

" het verzet tegen haar 'vreemd
«an' i n naburig Bocholtz.
b
?°e laat een net meisjevan vijf-
'el merken dat ze verliefd
Jaltt? Vergeet het jaartalniet:'

.37. In deze jaren moet de jeugd
s,°g voor het donker thuis zijn.
£een knul durft 'ha, lekker stuk'
f roepen tegen meisjes als Mia.j^at staan omgekeerd, zoals nu
ccl gewoon is.

lapt Wil schoenen. Zo
S*uw Mia bij haar thuis of bij de
'fnilie een schoen zietom tever-
w°'en, stiefelt ze ermee naar zijn
k!erkplaats. Haar eigen schoenen
t
rengt ze echter naar de concur-
pt. „Uit gêne," lacht ze nu ver-een.
Dansen
Jlermismaandag - Mia is dan bij-
f achttien - gaat ze dansen in
*al Gubbels, dezelfde zaal waar

|Vf hun goudenbruiloft is ge-; erd. Omdat fatsoenlijke meis-
bs nooit alleen op stap mogen, is
jf'nbij haar. Hein is smoor op
j'a en komt van Bocholtzerhei-

s hij even niet oplet, vraagt Wil
„ ?°k smoor, maar van Bocholtz
Jfaa ten dans. Hein laaiend,
s r̂al als hij ooknog ziet dat die
v hoenmaker vóór in het café
sJr 1 zijn' Mia zoetgevooisd

\,
tj ': „Toen is afgesproken datwe

dag zouden gaan
h
e'sen op denet aangelegde weg
*ar Nyswiller."

j0la,: „Of we toen al 'ik hou van
C tegen elkaar zeiden?... Nee
°°r, dat kwam later wel."

Hein woedend is, en Wil
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De organisatie
De Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V. (Novem) is een organisatie, die
primair gericht is op het uitvoeren van programma's passend in het overheidsbeleid ten
aanzien van energie en milieu. De Novem is ontstaan door een integratie van enkele
zelfstandige organisaties op het onderhavige terrein, te weten de NEOM te Sittard, de .
PEO te Utrecht en de SVEN te Apeldoorn. De nieuwe organisatie telt ± 200 medewerkers.
Het directieteam zal na de integratiefase (medio 1990) bestaan uit één statutair
algemeen directeur en twee a drie adjunct-directeuren. De activiteiten van de Novem zijn
geconcentreerd in een achttal sectoren, geleid door sectormanagers. Een aantal
sectoroverschrijdende activiteiten zullen worden uitgevoerd binnen een drietal bureaus/
stafafdelingen. De directie van de Novem wil zo spoedig mogelijk overgaan tot de
benoeming van een

ADJUNCT-DIRECTEUR (M/V)
De functie
De adjunct-directeuren vormen met de algemeen directeur het directieteam van de
Novem. Zij rapporteren aan de algemeen directeur. De taakverdeling binnen het team zal
nog nader worden vastgesteld. De thans gezochte adjunct-directeur zal echter in ieder
geval - naast één of meer sectoren - definanciële stafafdeling in zijn/haar portefeuille
hebben.
De functionaris
De ideale kandidaat is iemand uit "twee werelden": ruime ervaring in/met bedrijfsleven of 'verwante zakelijke dienstverlening én ervaring in/met zowel management als
beleidsvorming in overheidsorganisaties. Hij/zij moet op grond van opleiding en ervaring
in elk geval in staat zijn om directionele sturing te geven aan de financiële en
bedrijfseconomische aspecten van de organisatie; daarnaast zal een affiniteit met één of
meerdere sectoren aantoonbaar moeten zijn. Qua opleiding heeft de ideale kandidaat .
zowel een technische als een (bedrijfseconomische academische studie gevolgd.
Ook bedrijfskundigen passen goed in het profiel, als ook bedrijfseconomen met een
technische achtergrond. De vereiste ervaring indiceert dat de ideale kandidaat
waarschijnlijk ouder is dan 35 jaaren jonger dan 45 jaar.
Arbeidsvoorwaarden
De standplaats van de te benoemen adjunct-directeur is het hoofdkantoor te Sittard.
De kandidaat zal bereid moeten zijn zich in die regio metterwoon te vestigen. De arbeids-
voorwaarden zijn conform met die van het bedrijfsleven en in overeenstemming met het
belang van de functie.
De procedure.-:. De directie laat zich in de wervings- en selectieprocedure adviseren door "Van der Kruijs
Managementselectie".
Geïnteresseerden gelieve hun belangstelling, binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze advertentie, schriftelijk te laten blijken bij onderstaand bureau, onder vermelding
van "Novem".

wn der\£ruijs§/\
MANAGEMENTSELE C T I E

■ i _______________—_—___—_____—_____________—_———————_____ i
Symfonielaan 18 3438 EV Nieuwegein

Telefoon 03402-40555 Telefax 03402-48172

OW! AUSTEN
Valkenburg % Geul

Vraagt voor seizoen

medewerker m/vr
± 20 jaar, voor zowel keuken- en serveerwerkzaamheden.
Ervaring verdient voorkeur.
Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie met cv. te
richten aan:
OAD Hotel Austen, postbus 221, 6300 AE Valkenburg a/d
Geul. Tel. 04406-13692, de heer W.G. Hogevonder.
Oad Hotel Austen maakt deel uit van de OAD Groep.

1 , 1

-P~„ Voor ons gezellig Restaurant
J"SÖiÖfroT j of voor onze Friture

H-'^y'y^. A vragen wij een

FULLTIME
fE MEDEWERKER m/v

.v/T"Ph... ervaring gewenst

~!ssüJ'v Hebt U interesse, bel dan:
\9WculcJ Bistro De Meule - Maasbracht NL

Molenweg 4 - Tel 04746 - 2817

Voor een van onze Nederlandse cliënten, een toonaangevend bedrijf op het gebied van bouw
en verkoop van vakantiewoningen, zoeken we een

office manager <mlv)

Defunctie:
U bent verantwoordelijk voor de financiële administratie van de diverse vestigingen (zowel in
Nederland als in België) en heeft de dagelijkse leiding van het kantoor in België, ongeveer
10 kilometer van Maastricht.
Tot de taken behoren:
- bemiddeling bij verhuren;
- periodiek opstellen van afrekeningen;
- incasso;
- assurantiebemiddeling.
De kandidaat:
Voor deze verantwoordelijke spilfunctie denken we aan kandidaten met:
- afgeronde administratieve opleiding op SPD-2 niveau of daarmee vergelijkbare opleiding;
- administratieve ervaring, opgedaan in een middelgrote commerciële organisatie;- goede beheersing van de Duitse, Franse en eventueel Engelse taal;
- kennis van en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;- leeftijd tussen 30 en 40 jaar;
- diploma Assurantiebemiddeling strekt tot aanbeveling.
Nadere informatie kan desgewenst worden verkregen bij de heer Van Hek
(telefoon 040-444220).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie te richten aan:

Rn TnanlmPrW&\/Qn7pkl- Joanknecht & Van Zeist,
CX JUdl IKI ïeU ILOLVdl 1Z-Clbl Postbus 263, 5600 AG Eindhoven,
(_A_/ accountants " belastingadviseurs " organisatie-adviseurs , , ,„,',, 'itit.a.v. de heer J.W.M, van Hek.

—Halbertsma pallets 'Maastricht' b.v.^mm^^^-mwS- mm HALBERTSMAPALLETS MAASTRICHTB.V. met 35 medewerkers, "^\| I I maakt deel uitvan deHALBERTSMAHOLDING, een organisatie gespecia-
liseerd in het vervaardigenvano.a. pallets, laadkisten, opzetranden en kabel-

Mm* —^_^_^k\ haspels met een eigeninkoop-enverkooporganisatie. Halbertsmapallets
Maastricht iseen ondernemingdievoortkomt uiteen toeleveringsafdeling van
één van de grote Maastrichtse bedrijven. Als zodanig heeft men jarenlangeervaring
met hetproduceren van pallets. Dezekennis en devaardigheid om de juistepallet
tegen een concurrerendeprijs, ophet juistemoment, voorzienvan eehoptimale
service, te leveren stelt Halbertsma in staatzijn marktaandeel in detoekomst sterkuit

'_^k te breiden. Om dit doel tebereikenzal dekomende jarenforsverder geïnvesteerd
±___^_m worden. Nu denieuwe huisvesting in gebruikgenomenis, zullenmachinepark en
■ organisatieverder gemoderniseerdworden. Om dezemodernisering enoptimalise-

ring in de toekomstmede gestalte te geven zijnwij opzoek naareen m/v

Bedrijfsleider
dieproduktie, medewerkers en zelfstandigheid zoekt

De functie: nisatoropHßO-niveau. - Goedeprimaire en secundaire
-Na een gedegen inwerkperiode - Ervaring met leidinggeven arbeidsvoorwaarden,

geeft u leiding aan de complete binnen eenproduktiebedrijf.
produktie-eenheid inclusiefde - Interesse in machinale houtbe- Ishetvoor ueen uitdaging om aan
technische dienst(± 30 persoenverwerking. te hakenbij degroeivanH.p.M.?
nen). - Leeftijdsindicatie 30-40 jaaren Schrijfdanuw sollicitatiebriefmet- U organiseerten stuurthet bereid zich t.z.t. in de omgeving cv. ondervermeldingvan
produktieproces en bentverant- vanhetbedrijf te vestigen. ref.nr. 3.7271
woordelijk voor dealgehele aan
dagelijkse gangvan zaken. Gebodenwordt: MercuriUrvalß.V,- U werkt mee aan deverdere - Eenuitdagende verantwoorde- Vrijthof50-51,
optimalisering van hetproduk- lijkefunctie met toekomst 6211LE Maastricht.

■ tieapparaaten detechnische binneneen onderneming waar
m dienst. ruimte wordt gelatenvooreigen
% - Urapporteert directaan de initiatiefeninbreng.
\ directeur. - Eenonderneming met korte

communicatielijneneneen JGevraagdwordt: solideprodukt, dieeen steeds ,^|Ë S
- Een pragmatische orga- bredereklantenkring opbouwt.

CHESWICKBV
—;— Cheswick BV is een zelfstandig optredende onderneming welke uitlaatsystemen, t.b.v.

=■=_=_ de automobielindustrie, ontwikkelt en produceert. Cheswick BV is één van de 6 bedrijven
_="_. "==■ binnen Europa, behorende tot het Amerikaanse Arvin wereldconcern.

__r ■=" "=■ T.g.v. de explosieve vraag naar de milieuvriendelijkekatalysator wordt in de provincie— ——.
___

|_i mburg binnen de Cheswick-groep een nieuwe katalysatorfabriek opgezet als
* capaciteitsuitbreiding van de huidige katalysatorfabriek in Engeland.

Dientengevolge zijn enkele funktionarissen van het Roermondse bedrijf belast met het
opzetten van de nieuwe katalysatorfabriek, waardoor de volgende functie vacant komt:

Onze fabriek is gelegen

"„ir/11:T3 technical manager
opzichte" van^onze klan" Deel uitmakend van het managemenf-team en rapporterend aan de General manager.
ten en wij produceren FUNCTIE INHOUD:
met 240 medewerkers uit- oe technical manager geeft leiding aan een drietal technische afdelingen, te weten:

%SZT*£Z»£ -Gereed sohapsmakeni
-SSSïïS,
Hij motiveert en stimuleert zijn teams en is verantwoordelijk voor de afdelingsefficiëncy

m en speciale projecten. Hij ondersteunt de calculatie en contacten met klanten zijn een
wezenlijk deel van de functie. .

m^^ FUNCTIE-EISEN:
j \ Gedacht wordt aan een persoon, met MTS/HTS werktuigbouw, duidelijk leidinggevende
/ \ capaciteiten en ouder dan 30 jaar, die de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
II \ beheerst. Door de aard van de functie worden hoge eisen gesteld aan de sociale
V s^\ vaardigheden.

>\ ’ I WAT BIEDEN WIJ?
CO \ / (ji I Interessant werk in een omgeving waar kwaliteit, flexibiliteit en efficiency graadmeter zijn

\f voorsucces-
O \_v^_k Een 9oede salariëring, studiefaciliteiten en opname in het bedrijfspensioenfonds.
J Gelieve te reageren binnen 10 dagen naar:__ ■ CHESWICKBV
ï Afd. personeelszakenw Postbus 206, 6040 AE Roermond

Tel. 04750-29041

Kom langs om van je basisbeurs ËÊÈ
een vakantieportemonnee te maken. .(^Jv J

moet eens langskomen bij Randstad Uitzendbureau \m l,'l|__
voor vakantiewerk. Zeker als je enige weken achter w |^\

:l'^l_H_ft

legitimatiebewijs, fiscaal nummer en een pasfoto 1' mÊrn^ W\ lif 1_H _k \ '__ffmee. Voor meer informatie ligt bovendien het lp mmt*.
Vakantiewerknieuwsvoor je klaar op elke vestiging. il % w

i^h : -''''__h_9h __3_> _^__8

augustus. Je kunt je iedere woensdag inschrijven. M

Randstad houdt niet van half werk
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Als er iets is dat hem tijdens zijn
'verkenningstocht langs de uppies, de
Moderne vrijgezellen met
goedbetaalde banen en verlichte
ideeën' is opgevallen, dan is het dat de
magische populariteit van Romeo &
Julia - en noem al die andere bekende
sprookjesparen maar op -
onuitroeibaar is.
i.Hoeveel er in dertig jaar was
Veranderd, het denkbeeld dat de
vrijgezel een eenzame zielepoot is had
de emancipatie en de seksuele
revolutie moeiteloos overleefd,"
schrijft Peter de Lange in het
voorwoord van 'In m'n uppie', waarin
Vrijgezellen vrijuit vertellen over hun
'vrijgezelligheid.

" 'In m'n uppie: vrijgezellen vertellen' kost f 29,50. Uitgeverij Scriptrum, Schiedam

Twee miljoen éénwoners in Nederland
De lol van de vrijgezel vergt veel inzet

Poef
„Ik weet nog, dieeerste tijd, dat
ik de poef in het midden van de
kamer zette en erop ging zitten
en zei: ik ga er niet af, ik ga niet
de deur uit, dit is mijn huis, ik
ben niet eenzaam, ik heb nie-
mand nodig. Van die tijd herin-
ner ik me het tikkenvan deklok,
daar zat een slag in die je om-de
twee minuten hoorde. Maar ik
bleef op depoef zitten, ik ging er
niet af. Als ik tegenwoordig de
deur uitga is het voor m'n plezier,
niet om te vluchten. Ik ben blij
dat ik dat heb bereikt." Peter
(45), werkloos chauffeur,Raalte.
„Ik mocht nooit uitbundig we- ,
zen, zelfs mijn eigen broer mocht
ik geen arm geven. En dan gaat
hrj er met een andervandoor! Tij-
dens de scheiding was ik net de
vrouwelijke hulk. Ik dacht: Ik
pak 'm op met zijn Passat en
smijt 'm in het Spui!" Betsy (45),
winkelier, Naaldwijk.
Peter de Lange: „Ik heb bewust
gekozen voor een positieve in-
valshoek. Op de noodkreten die
ik na mijn advertentie ontving -zo van 'Bel mij alsjeblieft. Ik ben
zo eenzaam!' - ben ik niet inge-
gaan. Ik wilde dat beeldvan een-
zaam, zielig en verlaten doorbre-
ken. Wilde me niet door zielig-
heid laten meesleuren.
Natuurlijk voel je je af en toe
doodgelukkig als alleenstaande,
maar in eenrelatie kun je datook
zijn. Ik kreeg een brief van een
mevrouw die zogenaamd alleen
woonde, maar die al jarenlang
een vaste levenspartner bleek te
hebben. Ze voelde zich ver-
schrikkelijk eenzaam, moest
haar verhaal gewoon kwijt.
Heel opvallend vond ik de erva-
ringen van een mevrouw uit Hil-
versum. Die kreeg tijdens haar
werk als acupuncturiste altijd
eerst uitgebreid te horen hoe
slecht het ging met de huwelij-
ken van anderen waarna haar
vervolgens een relatie werd aan-
gepraat.
Ik denk dat alleenstaanden niet
automatisch op zoek zijn naar
iemand en ook niet per se tegen
een relatie zijn. Wat de meesten
gemeen hebben is dat ze uit een
relatie zijn gevallen waar ze te
simpel zijn ingestapt. Ze willen
best nog een keer, maar ze rede-
neren: ik geef mezelf niet meer
helemaal weg. Als je gewond
bent geraakt, overkomt zoiets je
niet zo snel een tweede keer."

Belangriik
„Voor mij geldt: nu is belangrijk;
morgen, de toekomst, is een
vraagteken. Daarom voor mij
geen toekomstplannen, ik zie het
wel...Tijdens mijn huwelijk leef-
de ik altijd in detoekomst, ik liep
me weken te verheugen op ieder
uitje, ieder feestje. Ik klampte
me vast aan de hoogtepunten,
omdat er zo weinig gebeurde in
m'n leven. En dan viel 't toch te-
gen!" Greet (37), medewerkster
scheepvaartkantoor, Middel-
burg.

ellen scholtens

onderverdeling in vrijgezellen
die nog napijn hebben van hun
eerste liefde;vrijgezellen die zeg-
gen dat ze vrijgezel zijn, maar
doorlopend iemand aan het ver-
sieren zijn; vrijgezellen die geen
tijd en energie over hebbenvoor
een relatie en tenslotte degenen
die contactarm zijn, de zogehe-
ten .gemankeerd gehuwden.
Vrijgezellen die heel bewust kie-
zen voor een vrijgezellenbestaan
zijn op de vingers van een hand
te tellen. Om bij het boek te blij-
ven: de meeste geportretteerden
zetten zich sterk af tegen hun
oude relatie(s). Zo sterk, dat het
voor sommigen een soort red-
dingsboei lijkt.
Peter de Lange: „Wat moetje an-
ders, zeker in het begin als alle
zekerheden voor jewegvallen.

gon, woonde alweereen tijdje al-
leen en ik zat met vragen als: hoe
nu Verder? En: wat wil je nou?
Mijn journalistiekenieuwsgie-
righeid zette mij op het juiste
spoor. Er zijn op dit moment
twee miljoen eenwoners. Wat
vinden zij er nou van, wilde ik
weten."
„Het grote verschil met vóór het
verschijnen van het boek is dat
ik nu beter bestand ben tegen
kritiek. Ja, ik ben vanavond al-
leen op dit feestje. Nou en?"
„De tantes die bij ons op visite
kwamen, zeiden tegen mijn moe-
der: Zeg, die oudste van jou, ben
je niet bang dat die straks over-
schiet? Overschieten, nog zon
nare uitdrukking. En als ik nou
eens wil overschieten, riep ik.
Moetje dieeigenwijze prent nou

„Ze richten hun aandacht op het
zoeken naar alternatievenvoor
een vaste partner en zijn.zeer vin-
dingrijken ervaren in het organi-
seren van gezelligheid," aldus
Peter deLange. „Wanneer je een
afspraak met ze maakt, kunnen
vrijgezellen je over de telefoon
feilloos uitleggen hoe jehunhuis
moet vinden - ze zijn gewend aan
bezoek uit alle windstreken."

horen, zei mijn moeder. Zij heeft
er erg veel moeite mee gehad.
Dat ik niet wilde trouwen is ach-
terafbeschouwd vooral haar pro-
bleem geweest." Mevrouw Groe-
neweg (65), gepensioneerd cor-
rectrice, Amsterdam.

Opvoeding
Je opvoeding bepaalt voor 99
percent hoe je in je latere leven
tegen verhoudingen aankijkt,
dat is een van de indrukken die
'In m'n uppie' achterlaat. Samen
met de druk van de omgeving,-
die heel gemakkelijk overgaat in
bemoeizucht, ontstaat een condi-
tionering waaraan ook vrijgezel-'
len zich moeiijk kunnen ontwor-
stelen.
Een van de vreselijkste voorbeel-

den is het verhaal van een telefo-
niste uit Barneveld die bij de sla-
ger steevast te horen krijgt 'Eén
biefstukje zeker...' In het plaatsje
weet iedereen alles van haar. Zij
kan het zich misschien niet voor-
stellen, maar er zijn ook vrijge-
zellen die zon overmatige be-
langstelling als een vorm van
aandacht zien en als geruststel-
lend ervaren.
„De een geniet ervan om alleen te
zijn, alle handicaps ten spijt, de
ander probeert er het beste van
te maken, een derde blijft reik-
halzend uitkijken naar de prins
op het witte paard," daar houdt
Peter de Lange het op. En een
van de in het boek opgevoerde
deskundologen, een therapeu-
tisch medewerker jeugdpsychia-
trie, tevens vrijgezel, maakt een

„Niente trouwen, niente kinde-
ren, veelmannen en een hoop 101,
alleen zijn en kunnen boeren en
winden, heerlijk, niks samenwo-
nen!" Patrice (24), uitzendkracht,
Baarn.
„Jazeker, ook ik ben een uppie,"
zegt Peter de Lange over zijn
drijfveer om een dwarsdoorsne-
de te maken van alleenwonend
Nederland, samen met free-lance
fotograaf Tim Hielkema, die op
een bijzonder breekbarewijze de
eenling vastlegde in relatie tot
zijn naaste omgeving.
Peter de Lange: „Ik was midden
dertig toen ik met het boek be-

Niente

\\—^ ok al telt Nederland
[T^e miljoen alleenwoners, Het

paar blijkt nog altijd een
J^veerstaanbare aantrekkings-
j acht uit te oefenen. Zelfs voor
ieSenen die een bittere nasmaak,^bben overgehouden aan het
/jWelijk of een vergelijkbare re-
,'ie. Mede daarom noemt Peter
v! ange, in het dagelijks leven
.slaggever bij het Rotterdams
'eüwsblad, zijn boek een rönt-

/"opname van de moraal: aan

"^ ene kant richt de maatschap-
J zich op het individu, aan de

kant is de vrijgezeleen lo-
w ■"" Twee is normaal, één abnor-saal5aal-laten de reacties die
l auteur ontving op zijn oproep
j. enkele landelijke dagbladen
.ch niet vangen onder de noe-
Ler 'leed. Integendeel, de mees-
i Seïnterviewden hebben een
Ij Yrukwekkende kennissen-
J^g en voor iedere bezigheid
uu andere vriend ofvriendin.

et de een gaan ze op vakantie,
Ij de ander naar de sauna. Ze
j "ben eetvrienden, dansvrien-

-11 en vrijvrienden.

met dit karwei zon 60.000
minuten ofwel 1.000 uur be-
zig is; tegen een vergoeding
van ’ 5- per schutterij.

JanKessels het op dereünie
verstek gaan, omdat de zus-
tervereniging van St.-Catha-
rina op dezelfde dag een
bondsfeest hield.

De schutterij is en was

zijn eerste meisje

" Jan Kessels: hij zou al lang gescheiden zijn geweest.

Jan's grote liefde is de
schutterij van Stramproy.
„Hij was nog geen tien, toen
hij al bij de schut wilde,"
zegt moederKessels.

'L e schutterij is zijn eerste
eisje," licht in Stramproy

c °eder Kessels het doop-
s e' van zoon Jan die deze
J^er 55 wordt. Hij is sinds
3 achttiende lid van St.
JJ'harina,voert al 29 jaar de
j n̂ voor de schutterij, is 23
'j?r secretaris van de Bond
j^drachtMaakt Macht' en
0 Jaar secretaris van het
fBUcl-Limburgs Schutters-

rjüH Kessels woont bij zijn
in. Zijn vader is 88,

o^ moeder 82. Met zijn
<iie e Droer en jongerezus,i^ evenmin zijn gehuwd,
(je .. hij de ouderlijke boer-
Cs>- Ze hebben 40 melk-en en 70 fokzeugen. Het
%i omvat 30 ha- en wordt
WS nog met trekPaarden
tjaiHerltt- Simone van deSaas,e is de 20 reeds gepas-
ki e cl' haarkleindochter An-
j^ van de Peelstraat pas 2
Vael'Zij kan 'oma' danook al
t» ' Werk uit handen ne-
V,°-Paarden zijn de hobby

1 JacKessels.

Overigens gaat het boeren-
werk voor. „Per slot van re-
kening moeten we van de
boerderij leven," zegt moe-
der Kessels. „Daarom ook
moet Jac thuis blijven als
Jan naar een schuttersfeest
is. Omgekeerd blijft Jan
thuis, als Jac naar een paar-
densnow is. Het is nooit een
twistpunt geweest."

Een oude koestal is Jan's
kantoor. Vaak zit hij tot diep
in de nacht te schrijven.

„Als hij getrouwd was, had
hij allang ruzie met zijn
vrouw gehad," voorzegt
moeder Kessels. „Wellicht
was hij al gescheiden."

Pas geleden kreeg Jan er
een kolossale klus bij. De
schutters uit de beide Lim-
burgen krijgen nieuwe legi-
timatiebewijzen. Jan Kes-
sels moet de pasjes van
nummers en stempels voor-
zien. Vervolgens worden ze
geplastificeerd. Per pasje
heeft hij gauw zes minuten
nodig. Dat betekent dat hij

Hij moest echter wachten
tot hij 18 was. Prompt maak-
te hij zijn vader lid. Thieu
Kessels kon met de buks
even goed overweg als met
het pistool en de revolver
die hij als lid van de burger-
wacht en de reserve-grens-
bewaking mocht dragen. Hij
werd dan ook aanstonds in
het eerste zestal opgesteld.
Zoon Jan debuteerde in
1967; op het OLS in Tegelen.
'Lasogen' - een troebelheid
in de ogen, die hij met lang-
durig lassen zonder af-
schermkap had opgelopen,
noopten hemzijnplaats af te
staan. Maar in 1984 vierde
Jan na lang aandringen zijn
come back. Hij had de boot
enige tijd afgehouden, om-
dat hij zijn handen vol had
aan het schrijfwerk voorhet
Oud-Limburgs Schutters-
feest, de Weerter schutters-
bond en de eigen schutterij.

„Een dik betaalde baan," ba-
dineert moeder Kessels.
„Zonder onze Jan waren we
dan ook allang failliet."

Bij de registratie van de pas-
jes van de Bond Eendracht
Bom/Echt viel het Jan Kes-
sels op „dat er zoveel dames
lid van een schutterij zijn."
„Zo noteerde ik voor St.-Ma-
thias Posterholt 22 witte
pasjes en 30 blauwe die voor
de dames en de jeugd zijn
bestemd. Niet dat ik iets te-
gen vrouwen heb. Alleen
moet je ze niet in het eerste
zestal opstellen, zoals in de
Weerter Bond gebeurt. Op
het OLS mogen vrouwen
niet meeschieten. Wat krijg
jeals hun plaats in het eerste
zestal door een ander moet
worden ingenomen en de in-
valler mist? Herrie in de
tent. Dat is niet gezond."

Behalve het schieten boeit
Jan Kessels het schutten.
„Er is een groot verschil tus-
sen een schutter en een
schut," licht hij toe. „Een
schutter denkt enkel aan
schieten. Een schut staan
verhevener doelen voor
ogen. Hij probeert de deug-
den van broederschap,
dienstbaarheiden trouw aan
outer, heerd en troon te be-
oefenen."

Nimmer wordt op Jan Kes-
sels een vergeefs beroep ge-
daan. Als vrijgezel heeft hij
meer mogelijkheden. An-
derzijds legt de ongehuwde
staat de vrijgezel ook beper-
kingen op. Maar hoeveel
vrijgezellen zijn er niet die
de geneugten van de 'huwe-
lijkse staat najagen? In dat
geval zouden ze de conse-
quenties moeten aanvaar-
den,vindt JanKessels. Hij is
tegen samenwonen; ook te-
gen scheiden. Een geschei-
den man zou in zijn ogen
geen schutterskoning kun-
nen worden ofblijven.

Een groot gezin vindt de
principiële vrijgezel 'prach-
tig. „Maar het mag niet ten
koste van dekinderen gaan.
Je hoeft niet gehuwd te zijn
om in te zien dater heel wat
komt kijken om tien of meer
kinderen op te voeden."

janvan lieshout

Het vrijgezellenbestaan
vindt Jan: „Zo!" Hij was niet
de enige van zijn klas die
vrijgezel bleef. In 1985 hield
de eerste klas, die meester
Rietjens in 1942 had, een
reünie. De meester was in-
middels 75. Zijn leerlingen
hadden net Abraham ge-
zien. Allen leefden nog.
Twintig waren er getrouwd.
Geen van hen was geschei-
den. Vijf bleven vrijgezel:
'Thei van de Waal', 'Guus
van Krukke Jentje', 'Peer-
ke's Graad', 'Hillen Jan' en
'Kessels Jan.

Dat uit zich bij voorbeeld in
nachtenlang op de bank liggen,
een beetje voor jeuit staren, puz-
zelen. Dat is voor mij een heel
herkenbare fase. Waar je echter
voor moet uitkijken is datje een
deelvan je identiteitontleentaan
het feit dat je niet getrouwd
bent."
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Dicom 8.V.,
producent van vloeibare reinigingsmiddelen en kosmetika, zoekt
een:

MAGAZIJNCHEF (M/V)
voor het emballagemagazijn en het magazijn gereed produkt.

Tot zijn werkzaamheden behoren 0.a.:

" Kontrole op en begeleiding van de inkomendeen uitgaande
goederenstroom.

" Beheer van de fysieke voorraden en de magazijnruimten.
" Beheer van het ter beschikking staand materieel.
" Leiding geven aan de magazijnmedewerk(st)ers.
" Administratief afhandelen van de goederenstroom in het bedrijf.
" Rapportage aan de produktieleider.

Voor deze functie is enige jarenevaring vereist, liefst in een
leidinggevende magazijnfunctie.
Leeftijd rond de 30 jaar.
Beschikt over leidinggevende, organisatorische en logistieke
kwaliteiten. Is bereid zelf mee aan te pakken.

Arbeidsvoorwaarden en werksfeer zijn in overeenstemming met
hetgeen in een jongen dynamisch bedrijf kan worden verwacht.

Indien u zich kunt vinden in deze job, kunt u uw handgeschreven
sollicitatiebrief, vergezeld van een cv. en pasfoto, binnen twee
weken richten aan:de heer J.H.A. Cauberg, Technisch Manager

C DeKoumenl2
£ Postbus 67, 6430 AB Hoensbroek
*■ Tel. 045 - 238484

»___

w \ Gemeente Heerlen>
IjfcfeDe dienst Welzijn bestaat uit een drietal

Relingen en een stafbureau. De afdeling
Éjliphappelijke Dienstverlening en Samen-

-""" BB_>ouw heeft een beleidsadviserende,
toei^Ë Iten ondersteunende taak naar het
coWegem ||Hirgemeester en wethouders en
diverse.insl mimen, stichtingen, etc.
Bij deze afde ing is defunctie vacant van:

belesdsme^werk(st)er
volksgezondheid
(nr. 15.06.0T4.1) ■

—ma Functie-omschrijving:
zorgdragen voor de beleidsvoorbereiding,
-advisering en -uitvoering op het terrein van de
volksgezondheid;— tegen de achtergrond van de in de Wet Collectieve
Preventie Volksgezondheid aan de gemeenten
opgedragen taken, bijdragen aan de ontwikkeling
van een gemeentelijk gezondheidsbeleid, onder
meer door:- advisering over de aan de basisgezondheids-

dienst op te dragen taken;- bevolkingsonderzoeken;
- facetbeleid;
- preventieprogramma's;— het voeren van het secretariaat van de vestigings-
commissie huisartsen, alsmede de advisering
met betrekking tot het vestigingsbeleid;— advisering met betrekking tot de subsidiëring van
activiteiten van zelfhulp- en gehandicaptenorga-
nisaties;

— het onderhouden/bevorderen van contacten/
overlegsiïuaties, extern met de basisgezond-
heidsdifTSt, regio-gemeenten, provinciale en
landelij!' IfiJ>en instellingen voor gezond-
heidszorg iÉÉÉLdiverse gemeentelijke

— inzicht in ambtelijke en bestuurlijke structuren. .^gÉl

In het kader van flexibilisering van de arbe|jl
worden medewerkers beg|||||p in algemene
dienst bij de gemeente Heerlen
Een op de functie gerieft ologisch onder-
zoek kan deel uitmakenÉ Bselectieprc^Htii
Het beleid van d I -laerlen is eroH
gericht het relatief! Hwen in ha»
functies te verruir|f| ■■':■
Vrouwelijke kandilpen worden derhalve na-
drukkelijk opgeroeaSWpsolliciteren. K meier- PPopvang is aanwezigHj P*^^
Salariëring zal afharl| van leeftijd, opleiding
en ervaring maximaH BBRfmum
schaal 9 bij een 38-üjH [HH^ek) bruto per
maand bedragen. _\W^
Nadere informatie over deze functie kan des-
gewenst worden ingewonnen bij de heer
H.J. Pepels, afdelingshoofd, telefoon:
045-764564.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10 dagen onder nummer 329 met vermel-
ding, zowel op brief als enveloppe zenden aan de

« directeur van de dienst Personeel & Organisatie,
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

____-____^ ____. "~f
_■__ _Mfl mr
; _^_mW M I___ __. _M __. Jrt'-ifÉk __^T'

DE LIMBURGSE,* 1W
PERSONEELS ’7 GIDS

LACASA
INTERIEUR bv.
verkoopkantoor van interieurprodukten
zoekt wegens verdere uitbreiding van haar
verkoopaktiviteiten voor het rayon Limburg, #

VERTEGENWOORDIGER/AGENT m/v

voor het bezoeken van de
woningtextieldetaillisten, met een interessante
kollektie gordijnstoffen, vitrages, meubelstoffen en
sierkussens e.d., om deze markt te bewerken en
snel tot verkoopresultaten te komen. Zij dienen in
het bezit te zijn van auto en telefoon, hun sporen
in de verkoop te hebben verdiend, bekendheid
met de branche is een pre en bereid zijn op
provisiebasis te werken, worden uitgenodigd te
solliciteren.

Ook kunnen in aanmerking komen dames, die
met een kleiner deel van de kollektie als b.v.
sierkussens, tafelkleedjes en enige
dekoratiestoffen, in een kleiner rayon werkzaam
willen zijn als part-timer op provisiebasis.

INTERESSE, zendt een brief met vermelding van
opleiding en/of arbeidsverleden met pasfoto aan:

LA CASA INTERIEUR B.V. -
Postbus 186 - 5900 AD Venlo. 67767

In zeer korte tijd is Jeans Centre in Limburg een
begrip geworden.
Wie kent ze niet?
Ruim opgezette winkels waar jongemodische
vrijetijdsmode wordt verkocht tegen zeer
betaalbare prijzen.
Voor nieuwte openen vestiging zoeken wij contact
met enthousiaste jonge mensen diezich
aangetrokken voelen voor een van de onderstaande
functies:
■ FILIAALLEIDSTERS
" ASSISTENT FILIAALLEIDSTERS- VERKOOPSTERS (FULL-TIME & PART-TIME)- WEEKENDHULPEN
De opleiding voor deze functies zal plaatsvinden in
onze filialen Jeans Centre Heerlen en/of Jeans
Centre Maastricht.
BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Ja, reageer dan snel met een kort en bondig briefje
aan onderstaand adres:
JEANS CENTRE B.V. J^ _f*_ +t.a.v. Ad Aerts JfS^V^ «Middelweg 24 <_-w^^O^_ ♦
5253 CA Nieuwkuyk _wO©^____^T«!,W,W>♦
Tel. 04108-19031
P.S. doe er eveneen recente pasfoto bij.

De Industriële Bedrijfsservice
van ADB is niet meer
wat het geweest is.

De ADB-Groep iseen inLimburg gevestigd Logisch, want debasis van dezevorm van Industriële Bedrijfsservice l e
Industrieel DienstverlenendBedrijf, waarin 500 wordt uiteindelijk door de klant bepaald. I?'
Sn^ekt^^Emer Steeds weer opnieuw. Steeds weer anders. Steeds weeraangepast aan de j|
uitvoeren. nieuwste eisen en behoeften van de opdrachtgever. "d

Deze synergievan mensenen middelen heeft de De industriële bedrijfsservice van deADB-Groep is een unieke
Groep al gedurende 19 jaareen positie bezorgd in organisatie. Partner in techniek, logistiek, business. Partner in uw organisatie.

i de wereldvan de industriële enzakelijke dienst- Het dienstenpakket, dat door deze discipline wordt aangeboden, isruim en sluit ,c
"""ff*f__sS_ttS_S_ ■» op de(soms tijdelijke, maar dringende) behoefte van onze opdrachtgevers.
ADB-Groep: Al jarengeleden voorzag ADB de mogelijkhedenvoor deze extra dimensie hu

- IndustriëleBedrijfeservice in haar dienstverlening en greep de uitdaging aan om bedrijven kwalitatieve,
-Industriëleßrand-enVeiligheidswacht gespecialiseerde dienstverlening te bieden. Variërend van het ondersteunen van- industriële isobüeTechniek

_
(hand-)werkzaamheden en licht administratiefwerk tot en met het compleet

■ industriële PaUetfabricage* "^ bedienen van industriële productieprocessen. In dag-, wissel- of volcontinudienst. is
■ industrieel Staalstralenen Conserveren En de apparatuur of installaties die hierbij nodig zijn levertADB desgewenst mee. *e

t-
industriële Steigerbouw Tot onze opdrachtgevers behoren bijvoorbeeld fabrikanten van seizoens- .■ Audio Visual Services _ gebonden produkten, dievaak inkorte tijd hun weg naar de consument moeten J*;

Voor meer informatie over Industriële vinden. Ons service-apparaat staat danklaar om produktief mee te denken en mee }
Dienstverlening hebben wii een uitvoerige , _. "" > u j ~ ■ "brochure klaarliggen diewij U gaarne torturen. te werken-TeBen Prl)zen'diePassen in uw budgettaire overwegingen. *Deze dienstverleningkan snel en betrouwbaar worden uitgevoerd door %

een geoefend team, dat net zo elastischkan worden samengesteld als uw logistiek »
en uw produktieproces datvereisen. "i De orkestratie heeft u zelf in de hand. Wij zorgenvoor de uitvoering van y

Stuur mij uw j elkevraag, die ons op dit gebied bereikt.
uitgebreide brochure j Dat js onze v js je op industriële Bedrijfsservice. ADB rekent Industriële

j ADBDienstverlening j Bedrijfsservice tot haar professie en is op de allerhoogste eisen van de jaren he
j -Mm :— ; negentigvoorbereid: <*! Me ; i|/ Zo blijven we partners!jm| _ 5; tot ni cAd gADB
i Pj__c__ : I £, . Z*
; Deze bon in een gefrankeerde enveloppe opsturennaar: j üVUCIiiIC Vdll _VlC_l_>Cll .; ADB - Postbus 62 - 6160AB Geleen j Pfl MiHHplpn

J k
5 te

Mauritslaan 111-Geleen-Postbus 62-6160A8 Geleen-Telefoon 04490-87777-Fax 04490-50196 * la

Jij hebt de motivatie. \
Wij geven jede opleiding I

(en daar hoeft 't niet bij te blijven!) ï
—_____________■ ■ ■__■■_■—■_■—■— ___—_■_._—

f Wie zijn wij? Hoe kan je loopbaan er in de k
I I M Met totaal circa 3.000 medewerkers toekomst verder uitzien? h

\\ m behoort de Stichting Ziekenzorg Westelijke Heb je de opleiding tot leerling- ti,
I / + % ■. \ iffi A-1 % Mijnstreek tot één van de grotere ziekenverzorgende met goed resultaat 5.

"""» &ÜAp "t 'I. j werkgevers in Nederland op het gebied voltooid dan hoeft het daar vanzelf- iï
v \ m■':■;.% fih Ui m van intramurale gezondheidszorg. sprekend niet bij te blijven! l

—————§ _>i \ 'Ir i'ci___l !// ' '" "■:.... '¥". Na het behalen van je diploma kun je /'_mmm—wJ 'H \ t, ./JWalfWii binnen onze Stichting zelf verder werken '(

/ *-~ v". .'i^;. ify^S'TVffj !,.f , J —l __ i_J _K__ ' ._J _.L__~c__- aan je carrière, waarbij er diverse bi
■■' v\-. Vi.w3*j]KrWMki J^^l'Mw’/' - Wm IwJIMM I _Hl■■ interne vervolgopleidingen mogelijk zijn &

v *-W' *ii'"v^TMTwiv l^^IWÏl |Wl zoals bijvoorbeeld A-verpleegkundige. j
_* M^^__«^^_^is^^T_\_ f *^ , Toelatingsvoorwaarden. '1 '^P"!,!^,^!^ '..,..J---' ' A-.J_-' ' ' . , . 1 Je kunt solliciteren als je bij de aanvang Ui

N| '^^C^ffy^ J [■ van de opleiding minimaal 16 jaar en 8
v XX M^^a^SÈ^^^^^^érW^i— l"ir IJ ■^^^ïFlnru'wM—mlr_ ïfe_r_J ■ t_l _ru_ I I maanden bent en tenminste in het bezit van >
V^ -'Xi.'ir j.Tg. LuWrnil '_WIQ 1/dMl/Pi 7l_ 111 1il 11 het diploma MAVO en/of INTAS of LBO met »

x -^jTJ_'\''^/It .„^PT^fll -hLl\_l^^| IV Wl fcyl VII I IM minimaal twee vakken op C-nivo.
\ x iV^vlf^HU'VM '__L r*^ Het spreekt vanzelf dat de opleiding ',j

""i'liJ^ - ■_-_-"'>w \d* __*-;« ’ Jy|B|b3»~~" ~^% Voor de verpleeghuizen St. Jansgeleen, ontvang je ’ 395,- netto zakgeld per maand.
"-.T-wit^ _É_sOv \ n Hët^ " v St. Odilia, Invia en St. Agnetenberg Daarna start je met en salaris van ’ 1.205,-

-■PlJPPPPiirtM^j^J^vX V-% ■■ \\j wp "<il^m Geleen/Sittard leiden we leerlingen op tot bruto per maand. Tijdens het 2e werk-leerjaar Jll^^^^-Z»__ V aAiL/^ X^Hf ziekenverzorgenden. ontvang je ’ 1.423,-bruto per maand. De e

**<-J rf *^^__*ÉÉ_É ~" H^""-»_ ""' i _| Sil^n'sfpten^fer 1WO^a^start^aat5"5 A,le Pveri9e arbeidsvoorwaarden zijn \

/ F jÉ ..z^-Wi^ in'bepegSr^Sgfce winkelcentra \
___-«BS«_f ' gegeven De praktijkstages vinden plaats en uitstekende rekreatieve voorzieningen.

>^~ .... '' Tl 1 / y in de verpleeghuizen in Geleen ofwel in Heb je belangstelling? j
f—"*— jf 4 Sittard Als je geïnteresseerd bent in de opleiding, «

Ë y\ j? n_ rinnr van de oDleidina k ?v, iaar vul dan onderstaande bon in en stuur deze Jk f/ V. onderverdeeld ir3od^k?n be^êp_v^ Jrtferei- «-n^ien? en Organisatie van de \m aL^ac „_t;J;^_ _n ?} ma_nH_- ~,_,!, /i__r Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek,
| /'- |||||M |T-q peSden maanden werk-/leer- Barbara

y
traat 1§ 61g4 HK Geleen._____________________ ____ Theorie en praktijk. Vermeld in de linkerbovenhoek van de Jjmmmm'^^^^—^^— Het leerplan van de opleiding omvat enveloppe: vakaturenr. Hvß 45 «

_. ondermeer de volgende leergebieden: zij dje reeds geso||iciteerd hebben en afgewezen zijn, £
J±p Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek SSSïïÊrS^e^ïïfe. en een h—nlet no^aals te solliciteren

(fcLJ—LJ aantal algemeen beroepsondersteunende M^l_l Deze dynamische stichting beheert de volgende instellingen: vakken. L
... Rw

_ 1 /«_-. u__ x Het praktisch gedeelte omvat o.a. I Hvß 45 LP
" Maaslandz.ekenhuis. Sittard en Geleen (957 bedden) net |eren v^rp|egen van merendeels ■ I _rl _. .. Kl" Verp eeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden) oudere bewoners op verschillende I "* *^f u heeft m,J enthousiast gemaal £" Verp eeghuis St. Odilia, Ge een (148i bedden) afdelingen van een verpleeghuis, waar- ■ VOOr de opleiding ziekenverzorging.
" Verp eeghuis hivia, Sittard (118 bedden) onder len afdeling voor somatisch zieken .^7 (.9

f , 99

" Verpleeghuis St. Agnetenberg,Sittard (75 bedden) en een voor psychogeriatrische bewoners. I lk heb.de motivatie en wil graag een
Bovendien een oriëntatieperiode op de ■ sollicitatieformulier ontvangen. dj
paramedische afdeling en de aktiviteiten- m\ ubegeleiding. I Naam: m'ï y

Aanbod vast dienstverband. "(
Voor leerlingen die hun beroeps- I Adres-voorbereidende periode met goed gevolg
beëindigen is de kans op een vaste baan /l _maanwez'9- //^Postcode:

__a_a_M__-_^_^_^_a-a-M_M-a-M-a-M-a--M -m-mm-mm-mmm-m-m—mm-m-mm-mmmKm-mm-mmm--m^-m-M--M^Qrt Woonplaats: J^



„We zien het om ons heen. Het zijn de-
zelfde mensen niet meer. Toen ze nog
geen kinderen hadden, hadden ze be-
paalde opvattingen. Nu zijn ze als een
blad aan een boom omgedraaid. Een
kind heeft een kracht, een macht die
iets teweeg brengt. We hebben het al
twaalf jaar heel goed. Een kind is een
indringer die alles op zijn kop zou zet-
ten. Je leefpatroon, je werkpatroon, je
vakanties, je vrijheden. Alles moet je
opgeven."

p ziet het om je heen. Als je twintig
L^t zit je nog in de adolescentie. Dan
|oetl jenog niet toe aan kinderen. In je
Cjeri is geen plaats voor kinderen. Dè

komt later. Daarom vind ik
j?'mensen niet te gauw moeten beslis-

-1 over kinderen krijgen," zegt Maar-
~Ze moeten eerst een fase door." [

„Door dat kind word jegemanipuleerd.
Je voedt het op naar je eigen ideeën.
Maar jekind komt in een crèche of op
school, het wordt daar ook opgevoed.
Het pakt andere waarden op daar. Het
wordt verknoeid."

Maar een kind is toch ook iets van je-
zelf dat doorleeft?

' P een gegeven moment is er toch diè
( a<Jg: wat doen we? Want we willen

Cn graag kinderen." „Op een zeker, °ment word je gedwongen een keuze
.."naken: kinderen of geen kinderen.s je rond de dertig bent, heb je nog: sJaar. Want naarmate je ouderwordt
k6r ook meer kans op complicaties,"

St zijn frêle uitziende vrouw.

parten is onderwijzer en beroepshal-
v. veel met kinderen in de weer. „Ik
J'd kinderen fascinerend. Ik zie in
j

n kind een stuk overdracht. Ik hoop
J°. 'k hem iets mee kan geven." Anne-
jjlek: „Zelf doorleven in een kind, ook

ls dat wat ongrijpbaar."

orick, die bij zijn vader op schoot zit,
JJ°it diens kop koffie om. Er wordt
kl* doekje gehaald. „Het meubilair
J*ft nu wel wat te lijden. Maar het is
i*l van die dingen die er bij horen. Je

Udt veel van het kind, dus je kan er
i * veel van hebben." En als er iets
i^tbaars aan diggelen valt? „Dan is
et even slikken."

e's je voor kinderen kiest, blijf je in
Je wordt geconfronteerd

ve* de maatschappij. Je moet altijd
jr^en dat er vertrouwen blijft tussen
,j *md en jezelf. Problemen, je weet
i 'die er komen. Daar moet je je mee

/t^g kunnen houden. Hetklinkt idea-
v lSch, maar je begint met een goed
Vorr»emen. Hè jongen," zegt hij tegen
ÏQrick.

j^emiek: „Als je opvoedt, moet je
duidelijke mening hebben. Je

j.°rdtverplicht na te denkenover waar
k *eJfstaat. Wat vind je dat welen niet

1-" „Een kind is een spiegel waarin je
J>eri waarden en normenreflecteren,"
'l Maarten aan.

ov_v„, opvoeding hebben de Widdersho-
s duidelijke ideeën. „Ik heb als on-

J^ijzer geleerd dat je in de
"toentjes van de kinderen moet kun-

pJ1kunnen staan. Als ouder ben je bc-. 'eider. Een kind is geen huisraad. Je
(Jjet niet indoctrineren. Zorgen dat

°p spoor blijft. Je moet er als een
u^hangwagentje achteraan hangen.
L.' kind kiest zijn eigen weg. Je moet
i ' durven loslaten." Dat loslaten ge-
Llll^ eigenlijk meteen al, vanaf de ge-
g-ptte. Annemiek: „Ik heb wel moeite
(jpad met het einde van de borstvoe-
dJj6> dat is een innig contact. Je ziet
v'het kind steeds minder afhankelijk

rdt van de moeder."

Wel kinderen
>..

verwachtingen over hetkrij-n van een kind uitgekomen ?

se, arten: „Je kunt het niet helemaal mi-
itl„atten. Ik heb het iets te gemakkelijk
J^schat. Vooral de tijdsinvestering,
e^ent er veel uren mee bezig. Ik kies
L°or om met hem bezig te zijn. Als je
ity §°cd wil doen, doe je dat." Arme-
&(,. k: „Ik heb de gebondenheid onder-
Veat- *"*at ezo stei"k zo zÜn- Met zijn
5,a een deden we soms even een bood-
L aP, even naar de bakker samen. Dat
ten .lemaal niet meer. Dat zijn din-
ï|j die nieuw zijn, confronterend.
51] sis meer vanzelfsprekend. JemoetI|LS Plannen. Jekrijgt er wel wat voor
cö]rfi- Het plezier, het contact. Die

de beperkingen."

Geen kinderen

„Een pracht verhaal, maar dat zie ik bij
niemand. We hebben het van kortbij
meegemaakt. Als kleintjes waren het
dotjes, maar het zijn etters geworden.
Die zijn zo gegroeid. Hoe? Is het wel zo
leuk kinderen te hebben, die een heel
andere kant opgaan dan jij wil."

Is deze kijk niet te zwartgallig?

„Wij hebben ook gedacht, zouden we
niet toch? Maar als het kind er is, is er
geen weg meer terug. Jekunt het niet
inruilen. Sommige mensen zien een
kind als een levenswerk, een ideaal.
Maar dan zie je vaak dat die idealen
niet willen uitkomen en dan valt het
zwaar tegen. Op de realiteit knappen ze
dan af."

Maar zien julliedan geen geluk bij die
anderen?

„Zij zijn daar gelukkig mee. Maar wij
zien de zorgen. Wij zien dat het kind
het geluk binnen de familie bepaalt.
Het kind kan veel kapot maken. Ne-
gentig procent van de mensen laat zich
regeren door de kidneren. Ze worden
geremd door de kinderen, door de si-
tuatie gestuurd. We hebben nou een
mooi geordend leven, zodat we nooit
voor verrassingen komen te staan. Met
kinderen haal jeeen extra risico op ver-
rassingen in huis. Kinderen leggen be-
perkingen op jevrijheid. Al die dingen
stapelen zich op."

„Je kunt zeggen, als je je eigen leven
wil blijven leven, moetje geen kind ne-
men. Dat wordt de dupe. Als je kiest
voor een kind, dan moet je het de aan-
dacht geven, waar het recht op heeft.
Niet kiezen zonder te beseffen wat op
je afkomt. Wij weten goed wat het is,
we zien het om ons heen. Dat wat we
nu hebben willen we niet opgeven."

Is dat niet saai, zon instelling?

„Saai, nee wij hebben variatie genoeg
in het leven. Er zit wel een bepaalde
angst in. Dat het teveel wordt. Gemak-
zucht zit er misschien ook wel bij."

Geen kinderen willen wordt niet door
iedereen geaccepteerd. Huub en Elly
heten in het dagelijks leven niet zo. Ze
willen niet in de openbaarheid treden.
„Je wordt toch met de nek aangeke-
ken. Geen kinderen, dan lig je eruit.
Mensen zeggen, 'jullie bekijken het te
zwart. Of, 'het is niet waar, je ziet het
verkeerd. Als hierover wordt gedis-
cussieerd, lok jeverkeerde reacties uit.
Men neemt het jekwalijk als jevoor je
mening uitkomt. Daarom praten we er
niet meer over. Het wordt je niet in
dank afgenomen als je er iets over
zegt."

„Wij zijn geen kinderhaters. We kun-
nen zelfs heel goed met kinderen om-
gaan.Kinderen zijn ook graag hier. We
vinden kinderen leuk, maar zijn ook
weer blij dat ze op een gegeven mo-
ment weg gaan. Ze zijn leuk als speel-
kameraadje. Maar een kind heb jevoor
24 uur, je kunt ze niet als een hond in
de mand commanderen."

vertrouwen in zijn ouders kan vinden.
Hoop dat het vertrouwen niet ver-
breekt. Je kunt veel kapotmaken in
een kind."

praat niet zo veel, verontschuldigt hij.
„Maar alles is goed en uitvoerig door-
gesproken. We hebben er vaak over ge-
praat. Is het wel zo prachtig, kinderen
krijgen. Je wordt gedwongen een an-
der mens te worden. Jekrijgt er zoveel
voor terug zeggen ze dan. Wat moet je
er wel niet voor doen en laten?"

Geen kinderen, is dat egoïsme?

Maarten: „Het zit een stuk in mijn vak.
Ik heb zoveel desillusies gezien.
Ouders diehun eigen wensen projecte-
ren op hun kinderen. Dat is fout. Ik heb
zoveel ellende gezien. Het geluk van
het kind staat voorop." Annemiek: „Ik
hecht weinig waarde aan status. Ik til
daar niet aan. Al wordt hij ww-er."

voeding leg je toch ergens buiten het
gezin. Zou ik datzelf niet moeten doen,
vraag je je af."

Maarten: „Maar je stelt er wat tegen-
over. Doe je je kind niet tekort als je
binnen deze vier muren blijft zitten?
Het is beter als je in beweging blijft."

Een goed ouder heeft geduld en ver-
trouwen, voert Maarten aan. „Je moet
wel inzicht hebben in watje doet. Niet
inconsequentzijn. Niet verbieden naar
een video tekrijgen en dat wel toestaan
als dat in jouw voordeel is. Je moet je
rekenschap geven van de consequen-
ties van je eigen handelen."

Al eens een beetje spijt gehad?

„Nooit, nee. In het begin denk je wel
eens, zal hij veel huilen? Maar het is
een ideale baby. Geen bruibaby. Dat
scheelt ook. Spijt? Nog geen minuutje.
En die problemen, je vindt wel weer
een oplossing. Je stelt je daarop in."

Hoe staat het met de tweede?

„Daar zijn we nog niet volmondig uit."

Bij Huub en Elly leeft ook de angst fou-
ten en gebreken in de eigen opvoeding
te herhalen. „En devrees de opvoeding
niet in de hand te kunnen houden. Het
kind mag er niet bijhoren als het niet
zus of zo is. Via het kind word je onder
druk gezet. De maatschappij manipu-
leert jou via het kind. Kleding, een
'mountain-bike' met de eerste commu-
nie."

Elly: „In grote lijnen wel." Huub: „On-
der die noemer kun je het wel vangen.
Wij willen onszelf niet opofferen, weg-
cijferen. Ik ben een verenigingsman.
Dat zou ik moeten opofferen. Of ik zou
de opvoeding volledig aan mijn vrouw
moeten overdragen. Dat is ook niet
juist." Een andere optie is het kind aan
te passen aan het eigen leven. „Het
kind in een zak overal mee naar toe.
Dat stuit me ook tegen de borst."

Yorick heeft een oppas. Annemie is
blijven werken. Halve dagen in een la-
boratoriqm. „Omdat ik denk dat ik an-
ders zou afstompen. Het huishouden is
alleen leuk als er iets anders tegenover
blijft staan. Het huishouden is geen uit-
daging." Als jeblijft werken, ben jedan
weleen goede moeder in de ogen van je
omgeving en jezelf?

„Van mensen diehet goed vinden, hoor
je wel positieve geluiden. Maar dege-
nen die het niets vinden zeggen dat
niet zo gauw." Zelf heb je wel ergens
het gevoel dat je je kind tekort doet,
vindt Annemiek. „Een deel van de op-

% nt allebei een individu. Jehebt je
ïrTJ 11dingen. Ik loop. Maar ik kan niet
%aar elke avond Saan loPen- Want
V Verplicht je de ander thuis te blij-
ft) 'Je kunt niet zeggen deeen de zorg
VQe ander al zijn hobby's. Het is ge-en nemen," vindt Maarten.

S hinderen neemt - vooropgesteld
k 0e natuur je daarbij terwille is -
Si V 6 aar avetwee achter staan, vin-
% verten en Annemiek. „Je moet
tar duidelijke keuze maken voor kin-
"t^ !\ Een meningsverschil hierover
fe eiden tot oneerlijke afkeer, ruzie,

11 al evoelens' verwiJten en zwijgen.
lL sic niet meer praat, is de bewe-
Ü^8 uit de relatie. En waarom leef jen°g bij elkaar?"
\ïe !*£Je jezelfwel eens afof jeeen goe-

n°eder, vader bent?
At,
&t „De vraag die ik me vroe-
{toen stelde was, kan ik hem wel
Ve °Pvoeden. Toen hij eenmaal ge-
'\ jlWas-vroeg ik me wel vaker af

h$t 'k wel een goede moeder. Doe ik
goed." Maarten: Ik hoop dat hij

Hij zal het gehele gesprek voorname-lijk aan het woord zijn. Zijn vrouw

„Wij keken om ons heen. We zagen het
proces van kinderen krijgen bij vrien-
den en familie. We zagen wat kinderen
doen, hoe ze mensen totaal verande-
ren. Hoe mensen zich gaan aanpassen
aan kinderen. Hun gedrag, hun hou-
ding. Vrienden die jarenlang dezelfde
vrijheden hadden als wij, kregen een
heel ander leven na de komst van kin-
deren. Een avondje stappen is er niet
meer bij. Alles draait om de kinderen.
Godverdorie, is dat zo prachtig?" zegt
Huub.

Een halfjaar geleden hebben ze de be-
slissing genomen. Huub (36) en Elly
(34). Geen kinderen. Definitief. Toen ze
als twintigers trouwden wilden ze wel
kinderen krijgen. „Dat wil iedereen.
Trouwen, kinderen krijgen," zegt
Huub. Elly zou haar werk langzaam af-
bouwen en dan zouden de kinderen
komen. Maar daar kwam telkens iets
tussen. Werkloosheid, een nieuwe
baan. Het kinderen krijgen werd
steeds uitgesteld. Tot die ene vraag op-
kwam: waarom kinderen?

„Niet dat wij vinden dat mensen moe-
ten denken zoals wij. Wij respecteren
andere opvattingen, maar dit is een
persoonlijke keuze. De beslissing is
langzaam gegroeid. Niet alleen ratio-
naal, ook emoties spelen daarin mee."

„Toegegeven we hangen weleen beetje
aan materiële dingen. Vakanties. Als je
kinderen krijgt, kan dat niet meer. Je
raakt veel kwijt. En je krijgt er de ver-
antwoording, de zorgen bij. De conti-
nue angst en zorg om het kind. Dag en
nacht diezorgen." Elly voegt er tenslotte aan toe: „Ik heb

veel nare dingen gezien. Je kind in het
ziekenhuis. De zorg. Dan prijs je jezelf
gelukkig dat jehet zelf niet mee hoeft
te maken."

ans bouwmans
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De beslissing over het ouderschap
Slapeloze nachten, de gebondenheid, de zorgen, de

opvoedingsproblemen, de kosten, de verloren vrijheid, het gebrek aan
carrièreperspectieven voor de vVouw. Waarom willen mensen kinderen

krijgen? De liefde, de zingeving aan het leven, het plezier, het
voortleven via het nageslacht, de contacten met andere ouders. Wat

drijft mensen ertoe geen kinderen te willen? Eensluidende antwoorden
op deze vragen zijn er niet. Mensen zijn individuen, met eigen

ervaringen, verwachtingen en opinies. Kinderen zijn een persoonlijke
keuze. Maarten en Annemiek hebben de stap naar het ouderschap

gemaakt. Huub en Elly niet. Twee verhalen met herkenbare emoties.

J;e gaat een leven opbouwen waar
is voor een kind. Je groeit er

j^rtoe. Op een gegeven moment raak
elkaar daarin." Yorick is zeven

fanden oud. Zijn ouders Annemiek
7| en Maarten (35) Widdershoven,eoben bewust en weloverwogen ge-
j°2en voor een kind. Ze zijn nu tien
p1samen, acht jaar getrouwd. Waar-

nu pas een kind?
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WOÈ CIBA-GEIGY
il MAASTRICHT

Ciba-Geigy Maastricht 8.V., ruim 70 jaar gevestigd te Maastricht,
is een dochteronderneming van Ciba-Geigy A.G., Zwitserland.
Ciba-Geigy Maastricht produceert en verkoopt
pigmentdispersies en anorganische pigmenten met een
omzetnivo van ’ 90 miljoen en 375 mederwerkers.

Door het internationalekarakter van de onderneming bestaan
er intensieve kontakten met het hoofdkantoor in Bazel en
andere groepsmaatschappijen.

Binnen de afdeling Financiën funktioneert de
automatiseringsafdeling, Management Services genoemd, als
centrale die ondersteuning verleent aan de kommercièle,
logistieke en administratieve diensten. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van AS 400, S 36 en PC's.

Op korte termijn zoeken wij een

im(D©l_-^_R_IME(LÏIE
([o__/w])
Het werk bestaat uit 0.a.:-het ontwikkelen en onderhouden van applikatie-programmatuur met
behulp van gestruktureerde methodieken- het mede ontwikkelen van standaarden- het zorgdragen voor een goede documentatie- het ondersteunen van gebruikers

De funktie-eisen zijn:-opleiding op HBO-nivo of met een duidelijk aanwijsbare ervaring-zelfstandig kunnen werken-goede kontaktuele eigenschappen- kennis van Duitse en/of Engelse taal

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen
te richten aan:
CIBA-GEIGY MAASTRICHT 8.V.,
afdeling Personeelszaken
Postbus 1037, 6201 BA Maastricht

„7788 Tel. 043-280480

* Kindeirevalidatie- 1

II |Vi 1 centrum I
)J Franciscusoord I

Hef centrum voor Kinderrevalidatie Franciscusoord te Valkenburg aan de
Geul omvat een kategorale gezondheidsvoorziening.
Aan het centrum is een school voor speciaal ■ en voortgezet speciaal
onderwijs voor lichamelijk gehandicapte kinderen verbonden.
In het centrum worden ruim 200 primair-motorisch gehandicapte kinderen
begeleid op hun weg naar volwassenheid.
Het aantal medewerkers bedraagt ca. 200.

Franciscusoord heeft op korte termijn enkelevacatures voor

verpleegkundige (m/v) I
klinische afdelingen
Het betreft voltijd functies in de verplegingsdienst binnen de afdelingen
voor klinisch openomèn revalidanten in de leeftijd van 0 - 20 jaar.
De accenten voor deze functies zijn gelegen in:- behandeling, begeleiding en verzorging van revalidanten.- specifieke verpleegkundige zorg; zowel begeleidend als uitvoerend.- verzorging van (re)creatieve taken. M
■ contacten met ouders en revalidanten.
Functie-eisen:- diploma A verpleegkundige danwei HBO-V
" kunnen werken in teamverband- bereidheid tot het verrichten van onregelmatige diensten- enige jarenervaring strekt tot aanbeveling.

Tevens heeft Franciscusoord per 1 augustus 1990 enkele vacatures voor

verpleegkundige (m/v) 1
dagrevalidatie

Het betreft deeltijd-functies van 50% in de verplegingsdienst binnen de
dagrevalidatie-verpleegkundige zorg. ||
De accenten voor deze functies zijn gelegen in:- behandeling, begeleiding en verzorging van revalidanten- specifiek verpleegkundige zorg, zowel begeleidend als uitvoerend
" begeleiding van assistentes onderwijs met betrekking tot verzorgende

en verpleegkundige facetten van hun werkzaamheden- contacten met ouders en revalidanten
Functie-eisen: m
" diploma A verpleegkundige danwei HBO-V
" kinderaantekening- kunnen werken in teamverband- enige jaren ervaring strekt tot aanbeveling.
Volledigheidshalve vermelden wij, dat Franciscusoord en deLucas
Stichting voor Revalidatie te Hoensbroek sinds 1 juli 1989 zijn gefuseerd.
Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de
Functiewaardering Gezondheidszorg.
Verdere rechtspositieregeling volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Hoofd Verplegingsdienst (tel: 04406A2000, toestel 240) of de Afdeling
Personeelszaken (tel: 04406-42000, toestel 266).
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze advertentie gezonden worden aan: M
Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord, afdeling Personeelszaken, ü

" Onderstestraat 29, 6301 KA VALKENBURG AAN DE GEUL Jf

Uitdaging aan een vakbekwame
assurantie-adviseur.

Bijna 30 jaar is de naam Door onze werkmethode die bij onze relaties enthousiast
Stienstra een begrip in de wordt ontvangen en als uniek wordt ervaren, kan onze
onroerend goed-markt in huidige assurantiebuitendienst het niet meer bolwerken.

Zuid-Limburg. Aangezien onze kliënten altijd kunnen rekenen op de
De gespecialiseerde exclusieve Stienstra-service is er sterke behoefte ontstaan

aktiviteiten op het gebied aaneen
van projektontwikkeling en . ...

makelaardij in de woning- dSSUrantie-aÖVISeur buitendienst m/v
en utiliteitssektoralsmede

beleggingen en assurantiën Onze gedachten gaan uit naar een jonge assurantie-
zijn ondergebracht in een adviseur, die gemotiveerd is, kommercieel denkt en handelt.

zestal werkmaatschappijen Hij/zij dient onze kliënten zelfstandig en deskundig te
van de onafhankelijke kunnen adviseren. Vanzelfsprekend dient hij/zij te beschikken

Stienstra Holding BV te over goede kontaktuele eigenschappen.
Heerlen, waarbij ca. 100
personen werkzaam zijn. Van dekandidaat verwachten wij een opleiding op middel-

baar nivo. Een assurantie-diploma of studerend hiervoor,
strekt tot aanbeveling. Hij/zij dient te beschikken over
ervaringop het gebied van levens- en schadeverzekeringen.

Wij zijnervan overtuigd dat wij uwkwaliteiten als deskundig
adviseur ruimschoots belonen en dat u zich in een zeer
prettige werkkring snel zult thuisvoelen. Ook de secundaire
voorwaarden zijn uitstekend te noemen.
Een auto van de zaak wordt beschikbaar gesteld.

Uw schriftelijke sollicitatiewordt met belangstelling
tegemoet gezien door de heer Joh. E.H. Rosenboom,
direkteurvan Stienstra Hypotheken/Verzekeringen b.v.
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.

iH STIENSTRA
= _= _= " HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN B.V.

Holland Casino's is een organisatiemet casinovestigingen in Amsterdam, Breda, Groningen,
Nijmegen,Rotterdam, Scheveningen, Valkenburg, Zandvoort en een hoofdkantoorin Hoofddorp.

Wijzoeken contact metkandidaten die in Holland Casino Valkenburg willen werken in defunctie van

Zaalassistent m/v
Taak: - leeftijd circa 20-30 jaar; - reiskostenvergoeding;- serviceverlenen en in - bereidheid tot het - opname in eigen

deruimste zin behulp- verrichten van wissel- pensioenfonds;
zaam zijn aan de gasten diensten, inclusief - deelname in premie-
en de spelleiding; weekenden. spaarregeling.- bereidheid om ook als
controleur te worden Geboden wordt: Sollicitatie:
ingezet. - 40-urige werkweek; Schriftelijke sollicitatie,

- goede salariëring voorzien van curriculum
Vereisten: volgens eigen bedrijfs^ vitae enrecente pasfoto,- MAVO-opleiding; CAO; vóór 21 april richten aan- kennis van moderne - goede secundaire deChefPersoneel en

talen; arbeidsvoorwaarden, Organisatie van Casino- representatief voor- waaronder 25vakantie- Valkenburg, de heer
komen; dagen, 8,3% vakantie- L.M. Humblet.- bij voorkeur inbezit van toeslag en een
EHBO-diploma; 13emaand;

HollandCasino\alkenburg
Afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 807,6300 AV Valkenhurg.

Nedlloyd Road Cargomw ■sj
Internationale Transport- en Expeditie
Onderneming vraagt ten behoeve van
deVestiging ITTERVOORT

Disponent m/v
Korte funktie-inhoud:
Het indelen van lading en materieel, ookvan derden, ten behoeve van eigen
diensten.

Expediënt m/v
Korte funktie-inhoud:
Het zelfstandig behandelen van goederen naar buitenlandsebestemmingen met
eigen groupage-diensten

Funktie-eisen:

" HAVO-diploma"Kennis van deFranse taal in woord en geschrift "Enkele jaren
ervaring alsDisponent resp. Expediënt* Ervaring computer-gebruik» Voor man-
nelijke kandidaten geldt, dat de dienstplicht vervuld dient te zijn "Leeftijd van 20
tot 40 jaar.

Aankomend verkoper m/v
Korte funktie-inhoud:
Het aktief onderhoudenvan kontakten met klanten, zowel telefonisch als
schriftelijk. Het maken en afgevenvan offertes en het opvolgen van bezoek-
rapporten, offertes en tips. Het zelfstandig verzorgen van rapportage en
correspondentie

Funktie-eisen:

" Middelbare school "Kennis Franse taal in woord en geschrift "Enige jaren
ervaring met auto-groupage verkeren " In bezit van rijbewijs "Commercieel
inzicht" Voor mannelijkekandidaten geldt, dat dedienstplicht vervuld dient te
zijn " Leeftijd tot 25 jaar.

Sollicitaties
NedlloydRoad Cargo B.V,
Platanenweg 5, Postbus 3701,6014 ZG ITTERVOORT, telefoon: 04756- 9800
U kunt vragen naar:

"mevrouw M. von Schwartzenberg " de heerH.J.F. Wilhelm

—'

* I3XISj dochteronderneming van het KBB-concern is een
speciaalzaak met een uitgebreide kollektie dekoratie-, doe-het-zelf-artikelen en
bouwmaterialen dievia zelfbediening worden aangeboden.
Praxis heeft 52 vestigingen in heel Nederland en is een sterk expanderende
jonge onderneming met uitstekende kommerciële en financiële resultaten.
In onze vestiging te Heerlen hebben wij de volgende vakatures:

verkoopmedewerkers (parttime v/m)
voor de afdelingen sanitair en houWbouwmaterialen.
De werkzaamheden bestaan uit hef aanvullen van de vakken en het informeren
van klanten omtrent het assortiment, kwaliteit en prijzen.

Funktie-eisen: Bij voorkeur enige kennis van één van de hierboven
genoemde assortimenten.
Leeftijd: 18-30 jaar.
Opleiding: LDS/LTS/MAVO.

weekeindhulp kassa (v/m)
die op de koopavond en zaterdag op een vlotte en vriendelijke wijze onze
klanten kan helpen.

Funktie-eisen: Secuurkunnen werken. "

Leeftijd: 18-23 jaar.
Opleiding: MAVO/LDS/LEAO.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Op de verkoopfunkties is de
KBB-CAO van toepassing.
Werktijden van maandag t/m zaterdag inkl. koopavond.
Het aantal uren voor de verkoopfunkties is nader overeen te komen.

Voor telefonische informatie en persoonlijke aanmelding kunt u zich wenden tot
de heer J. Schmeitz, bedrijfsleider, tel. 045-417770, Hambeukerboord 90, 6418
BW Heerlen. t

__________
ELKE KLUS BEGINT BIJ PRAXI

<

C^ stichting maatschappelijke dienstverlening zuidelijk zuid-limb^
bij de STICHTING MAATSCHAPPELIJKE

DIENSTVERLENING ZUIDELIJK ZUID-LIMBURG
is er plaatsingsmogelijkheid in alle tot het werkgebied behorende
gemeenten (te weten: Vaals. Wittem. Gulpen, Valkenburg aan de Geul.
Meerssen, Margraten en Eijsden)

voor:

VAKANTIEKRACHTEN (M/V)
De te verrichten werkzaamheden zijn vooral van huishoudelijke aard.
veelal bij bejaarden, gedurende 15 a 20 uren per weck. Een
arbeidsovereenkomst zal voor minimaal 3 en maximaal 8 weken worden
gesloten.
De CA.O. GV/AMV is van toepassing.

Eisen:- minimum leeftijd 18 jaar;
> - woonachtig zijn in het werkgebied van onze instelling of daaraan

grenzend;- ervaring hebben in huishoudelijk werk;
- goede kontaktuele eigenschappen bezitten. 'Kandidaten met een (nog) niet afgeronde opleiding in de verzorgende
beroepen genieten de voorkeur.

Belangstellenden dienen dit schriftelijk vóór 23 april a.s. kenbaar te
maken aan:
Stichting Maatschappelijkc'Dienstverlening Zuidelijk Zuid-Limburg,
t.a.v. mw. I. Wolters, afd. P.Z., Postbus 60, 6270 AB Gulpen. y, >, ;

$ '__■■■* Bl8 »a-i,r .-_
5

HOOFDKANTOOR:
Middenbaan 210
postbus 63
3190 AB Hoogvliet
tei 0104160011 INGENIEURSBUREAU /telex 28646 r \ f
FILIALEN: ■ _\_ \ V
Sr», vicoma ov Vj
Roermond mVeghel W
Zoeterwoude —--^—--—--—------^_—__—_—____«___-__^_^________^^J
Voor onze vestigingen in Roermond en Veghel vragen wij

" GROEPSLEIDER (TU, HTS)

" HOOFDCONSTRUCTEURS (HTS)

" CONSTRUCTEURS(HTS)
voor de afdelingen: " piping

" procestechniek

" algemene machinebouw

" GROEPSLEIDER (TU, HTS)

" HOOFDCONSTRUCTEURS (HTS)
voor de afdeling: " elektro en instrumentatie

SOLLICITATIES: Telefonisch of schriftelijk aan ons adres op onze vestiging
Arlo 37, 6041 CJ Roermond, tel. 04750-35230,
t.a.v. Th. Wigger.

Vicoma, opgericht in 1962, is een onafhankelijk, dynamisch, technisch ontwerp-
en adviesbureau, waarin een groot aantal disciplines is ondergebracht. Metonze 450 medewerkers hebben wij reeds aangetoond in talloze projecten
effectieve oplossingen te kunnen bieden. Oplossingen voor problemen van
verschillende moeilijkheidsgraad in de chemische, petro-chemische en
voedingsmiddelenindustrie. Van het ontwerpen van eenvoudige projecten tot het
compleet uitvoeren, al dan niet binnen de eigen organisatie, van geavanceerde
procesinstallaties. Behalve kwaliteit staat ook de service hoog in het
Vicoma-vaandel geschreven. ï
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oelek probeerden we er smaak
aan te geven. Na de bevrijding
aten tientallen zich dood," aldus
zuster Madeleine van de Loo die
na 45 tropenjaren repatrieerde.

Voorzienigheid - een van de 71
religieuzen die in Huize
Vroenhof in
Valkenburg-Houthem hun
levensavond doorbrengen.

„In het begin keek ik er ook wat
vreemd tegen aan - paters en
zusters onder één dak. Maar nu
kan ik alleen maar zeggen dat
het heel gezond is." Dat zegt
zuster Madeleine van de Loo
(85) uit Ottersurn van de zusters
van de Goddelijke

„Een hemel op aarde," gaat
zuster Maria Jongen(79) van de
Dochters der Wijsheid uit
Schaesberg nog een stapje
verder.

jan van lieshout

normaal. Midden maart moesten
de gazons reeds worden ge-
maaid.Aan devisvijver is derust
weergekeerd. Er woedde een
oorlog tussen eenden en zwanen.
De eenden zijn nu verbannen. De
zusters vinden dat niet eerlijk.
Volgens henvielen de zwanen de
eenden aan. Maar volgens paters
lokten eenden de vijandigheden
uit.

Bij slechtweer moeten de bejaar-
denbinnen worden bezig gehou-
den. De Dochters der Wijsheid
en de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid hebben daarvoor
een eigen leidster. Veel aandacht
besteden zij aan handenarbeid.
Ook geven ze gym- en zangles.
Paters snuffelen liever in boe-
ken. Ze hebben drie bibliothe-
ken ter beschikking.

Koffiepauzes willen op regenda-
gen nogaleens uitlopen. Koekjes
worden nietversmaad. „Nog wil-
der zijn de bewoners," volgens
zuster Johannie „Op peperkoek
die goed voor de stoelgang is."
Guy Brandts uit Eijsden prijzen
zusters, paters en broeders de he-
mel in. Hij is de kok des huizes.
Omdat vele religieuzen zich ja-
ren met rijst voedden, staat ook
regelmatig nasi op het menu. De
zusters eten duidelijk minder
dan de paters en de broeders.
Onder henzijn er dienogkunnen
buffelen als rinocerossen. Er zijn
drie eetzalen - twee voor de zus-
ters en een voor de paters en
broeders. Bij feesten gaan de
deuren open en eten zusters, pa-
ters en broeders gezamenlijk.
Omdat de Montfortanen en de
Dochters der Wijsheid een grote
devotie voor Maria hebben, wor-
den alle Mariafeesten gevierd.
Op 8 september <~ feestdag van
Maria Geboorte - worden alle ju-
bilea van dat jaar gevierd. Er
wordt dan wijn aan tafel ge-
schonken en 's avonds een bor-
reltje. Op het feestprogramma
staan verder carnaval, kermis en
een tuinfeest.

De siësta na het middagmaal
wordt door slechts weinigen
overgeslagen. Vóór het avond-
maal wordt gezamenlijk het ro-
zenhoedje gebeden. Bij het ene
tientje bidt de epistelzijde voor,
bij het andere tientje de evange-
liezijde. In de Vasten wordt op
vrijdag de kruisweg gebeden.

Na het avondeten weten de
meesten niet hoe snel ze in de re-
creatiezaal moeten komen. Er
wordt dan gekaart - zusters te-
gen zusters, maar ook zusters te-
gen paters. 'Canasta' en 'duizen-
den'zijn de favoriete spelen. Om
de kaarten beter bijeen te kun-
nen houden maakten de zusters ■waaiervormige standaards. Ook
gebruiken ze sponsjes om de vin-

j^middelswaren er de Zusters
franciscanessen van Heythuy-
?en bijgekomen. De Zusters van

Arme Kind Jezus, die in Ca-
d'er en Keer een eigen bejaar-denhuis waren begonnen, maak-
*n plaats voor de Zusters van

die in Amby deorg over voogdijkinderen en on-
gehuwde moeders hadden gehad

voor deZusters van de Retrai-e in Roermond.

gers nat te maken. Ofschoon er
niet voor geld wordt gekaart,
gaat het er soms heftig aan toe.
Kaarten is oorlog, rechtvaardi-
gen dwarsliggers zich. Niet
iedereen kan even goed tegen
verlies. Dat blijkt ook bij de ge-
zelschapsspellen. Om ergernis te
besparen houden sommige zus-
ters het bij hjin brei- en haak-
werk. Het verhoogt de huiselijk-
heid.

Voor tv-kijkers zijn er aparte ka-
mers. Voetbalwedstrijden heb-
ben de grootste kijkdichtheid.
De Limburgse clubs hebben in
huize Vroenhof nog verscheide-
ne supporters.

Na het tv-journaal gaan de mees-
te zusters naar bed. Paters en
broeders kaarten gewoonlijk nog
enige tijd na. Niet zelden wordt
de actualiteit gespiegeld aan
eigen ervaringen. Velen hebben
een bewogen leven achter de
rug. Zo zaten broeder Bruno
Driessen (72) uit Hoensbroek en
de paters Jan Linssen (90) uit
Maastricht, Harrie L'Orteye (84)
uit Wylre en Sjef Wintraecken
(77) uit Valkenburg drie jaar in
een Jappenkamp. „De Montfor-
tanen hadden in 1939 op Borneo
een missie van de Capucijnen
overgenomen - een van de
zwaarste missies zowel qua werk
als qua klimaat", aldus pater

Hachelijke momenten beleefden
ook de Montfortanen in Mozam-
bique die door communisten het
land werden uitgezet. Pater Leo
Lebouille (80) uit Hoensbroek
was er 42 jaar,Frans Geraeds (74)
uit Schinveld 30. Vervolgens was
hij 10 jaar in Brazilië. Voor een
oogoperatie keerde hij naar Ne-
derland terug.

Helse herinneringen hebben de
Dochters derWijsheid aan de op-
stand die in augustus 1964 in de
Oostprovincievan de toenmalige
Belgische Kongo was uitgebro-
ken. Samba's gijzelden alle blan-
ken. Voor een indruk van hun
gruweldaden verwijst zuster Ma-
ria Jongen (79) uit Schaesberg
naar een boek dat pater Tiele-
mans daarover schreef. Enkele
zusters werden verkracht, enkele
paters vermoord. Door Belgische
parachutisten werden overleven-
den ontzet.

Vanwege staar en een losgeraakt
oogvlies repatrieerde ook pater
Wiel van Eunen uit Vaals. Hij do-
ceerde aan het groot en klein se-
minarie van het bisdom Villavi-
cenzio in het door drugsbaron-
nen en guerilla's geterroriseerde
Colombia en was laatstelijk pas-
toor van Acacias - een dorp dat
uit een strafkolonie is ontstaan.
„Omdat ik van nabij heb gezien
hoezeer blindheid mensen ont-
moedigt, hebik confraters die el-
lende willen besparen", aldus de
76-jarige pater Montfortaan die
begin maart zijn gouden priester-
jubileumvierde.

Rechts aan de kleur van de
luier is hetverschil in congrega-
jjenog te zien. De kapsels getui-
°s.n van hoge ouderdom. De ge-
middelde leeftijd van de be-woonsters en bewoners vangroenhof is 82. Met 98 is zuster

's Gravenmade van
;je zusters van Barmhartigheid
?e oudste. Ze komt van Delft en

jarenlang meer dan honderd
Oogdijkinderen onder haar hoe-e- Op 4 juniwordt zuster There-
'a Overkamp van de Zustersj^nBarmhartigheid 98. Zij is ge-
oortig van Rotterdam en was, nder meer directrice van eenhuishoudschool in Maastricht.

5* Was ook de laatste novice-
van de Belgisch-Ne-

.erlandse congregatie die nog■ 'echts 47 zusters telt, van wie deJ°lgste 58 is.

Qe jongstevan de Zusters van de
jj°ddelijke Voorzienigheid in.ederland wordt dit jaar 50. Ze
SJn in Nederland nog met 230.
qi»n gemiddelde leeftijd is 76.

„Blind worden is heel erg,"
beamen zuster Madeleine van de
Loo en zuster Pascali Timmer-
mans van de zusters van de God-
delijke Voorzienigheid. Ook hun
ogen zijn door de tropenzon aan-
getast. „Je kunt de televisie en-
kel nog horen en moet anderen
brieven laten voorlezen."

Vergeleken met veel andere lan-
den is in Nederland de zorg voor
mensen met geestelijke proble-
men tamelijk goed. Het aanbod
van psychiaters, psychologen en
andere hulpverleners groeit
sinds de jaren zeventig als kool.
Dat neemt echter niet weg dat
veel burgers tussen wal en sctiip
vallen. Mensen die het antwoord
op hun levensvragen niet kun-
nen vinden bij psychiaters of bij
de kerken. Zij, die zich in een
niemandsland bevinden; waar-
voor onze welzijnsstaat geen op-
lossingen aandraagt.

„Je kunt spreken van een leem-
te", vindt Fransje Brakkee, ini-
tiatiefneemster van de Sticntihg
De Voorhoven uit Nijmegen, die
onlangs voor het eerst officieel
naar buiten trad. Mevrouw Brak-
kee bedreef humanistische the-
rapie en kwam erachter, samen
met enkele collega's, dat veel
mensen behoefte hebben aan op-
vang die niet te vinden bleek in
de gangbare hulpverlening. Met
name op het gebied van vragen
naar de zin van het bestaan bleek
nog veel werk braak te liggen.'
„In de psychiatrie worden din-
gen afgeleerd en een bepaald ge-
drag aangeleerd, zodat het leven
draaglijk wordt. Het komt voor
dat mensen helemaal vastlopen
in eindeloze therapieën. Wij gaan
verder en willende mensen leren
'dat het fijn is om te leven". Coör-
dinatriceRija Rotering maakt de
volgende vergelijking: „Je kunt
afwassen om. borden schoon te
krijgen, maar ook om het afwas-
sen zélf. %

Vijf jaar geleden bood Fransje
Brakkee aan de eerste hulpzoe-
ker interne verzorging. Dit groei-
de twee jaar later uit tot de stich-
ting De Voorhoven, dieeen pand
aan de Nijmeegse Graafseweg in
bruikleen kreeg. De instelling
biedt nu aan zeven mensen on-
derdak (dag en nacht) en heeft
gemiddeld drie a vier hulpzoe-
kenden in 'dagbehandeling. De
lengte van de behandeling va-
rieert van enkele weken tot soms
meer dan een jaar. Voor de bege-
leiding zorgt een team van der-
tien medewerkers, bijna allemaal
goed opgeleide vrijwilligers.

De gasten kwamen aanvankelijk
uit het gehele land, maar de l^rt-
ste tijd kregen de aanvrag.n
rond Nijmegen voorrang. Een
morele plicht, omdat de proviïv
cic aan de instellingeen subsufce
verstrekte van 50.000 gulden. Ï8 a
een aarzelende start, waarbij 4e
bestaande instanties argwanend
de ontwikkelingen van De Vöfar-
hoven volgde, geniet de stichttag
nu een tamelijk brede erkennisfji.

Rija Rotering: „We krijgen g<£-
ten die doorverwezen wonjen
door het Riagg, het maatschöjb-
pelijk werk, psychiatrische fie-
kenhuizen, huisartsen en ó^fk
kloosters".

H
Zowel psychologen, psychiaters
als pastorale werkers bedienen
zich van uitgekiende methoden
om de mensen verder te helpeji.
Vraag is, wat De Voorhoven
méér biedt. Fransje Brakkee:„Velen zijn vastgelopen in rujn
jacht op meer bezittingen, m£er
ook bij het zoeken naar geestejjj-
ke zekerheden. Hierdoor is r£nn
dynamiek als het ware onderjfe-
sneeuwd. We krijgen gasten gke
het overal gezocht hebben. Vgn
de ene sekte naar de andere aijn
gelopen en tenslotte heel ver
huis zijn geraakt. Met alle gevol-
gen vandien, zoals angst, wan-
trouwen, schuldgevoelens, vlo-
borgen agressie, hoogmoed". *"„Wij proberen deze mensen
rug te brengen naar het nulpuijt,
waarbij je alles kunt loslaten.
Eerst komen de gasten tot ni§t.
Ze komen zichzelf tegen en moe-
ten barricades opruimen. Daa£r}a
werken we aan wat je zou kan-
nen noemen: het nieuwe leven.
Doel is dat de mensen zelf tot_de
ontdekking komen dat de
van het leven wel eens heel $_t
anders zou kunnen zijn danwa|tr
zij op gefixeerd waren".
„We gaan ervan uit, dat de mefis
zelf over voldoende dynamiek
beschikt zichzelf op dat pad^e
brengen. Je zou kunnen zegen
dat we spiritueel bezig zijn, m^r
daarbij met beide benen op*se
grond staan. Onder spiritualiteit
verstaan we: het gewone Jsje
moeite waard vinden".

De methoden dieDe Voorhoven
daarbij gebruikt verschillen per
behandeling, zoals yoga, drama.
beeldend vormen, sacred darige,
lichaamswerk, meditatie en ge-
sprekken. „Het is hier geen rust-
oord", vertelt Rija Rotering, ,Jac
mensen moeten flink aanpak-
ken, ook bij normale huishoujfc-
lijke werkzaamheden".

Maar ook daarin is voorzien. Het
gaater in Huize Vroenhofbijzon-
der broederlijk en zusterlijk aan
toe. Ofschoon de bewoners zich
realiseren dat het kloosterbejaar-
denoord het voorportaal van de
dood is, is het voor hen 'een he-
mel op aarde.

daar zijn het drugsgebruik en de
eenzaamheid. In deze jachtige
maatschappij heeft men zo wei-
nig tijd nog voor elkaar. Men
moet zoveel. Het gevolg is dat
mensen met hun problemen ner-
gens meer terecht kunnen en
vereenzamen."

Dat gevaar dreigde ook voor be-
jaardekloosterlingen. Maar Hui-
ze Vroenhof is het bewijs dat ook
een kloosterbejaardenoord kan
bruisen van leven. „Soms denk
ik wel eens dat er te veel leven
is," aldus zuster Johannie.

„Het behoort tot mijn taak erop
toe te zien dat de structuur van
het kloosterleven en de identiteit
van de congregaties gewaar-
borgd blijven. Zo komen de zus-
ters van de Goddelijke Voorzie-
nigheid iedere middag een half
uur samen om gezamenlijk de
vespers te bidden en bidden de
Dochters der Wijsheid iedere dag
drie rozenhoedjes.

Het accordeert prima tussen zus-
ters, paters en broeders. leder
heeft een eigen kamer. Daar ook
mag bezoek worden ontvangen.
Vroeger moest dat per se in de
spreekkamer en was het bezoek
gelimiteerd. Daardoor zijn veel
kloosterlingen van neven en
nichten vervreemd. Hoezeer
contact op prijs wordt gesteld
blijkt bij de uitdeling van de
post. Ze zijn er wildop," zegt zus-
ter Johannie.

t

Door middel van een intercom
wordt dagen nacht contact met
de kamers gehouden. In totaal
zijn 28 personen voor de verzor-
gingen verpleging van de bejaar-
den en het onderhoud van het
huis ter beschikking. Op de di-
rectrice en de econoom na zijn
dat allen leken.

De dagindelingbepalen de be-
woners zelf; met die beperking
dat er op vaste tijdstippen wordt
gegeten.

Tussen vijfen acht uur staan de
zusters, paters en broeders op.
Om half 8 is er reeds een gecon-
celebreerde mis; om half 10 een
tweede. „Wat dat betreft zijn we
bevoorrecht", vindt zuster Chris-
tini Slangen (82) uit Heerlen van
de Zusters van de Goddelijke
Voorzienigheid.

Bezigheden in voor- en namid-
dag worden voor een belangrijk
deel door het weer bepaald. Bij
mooi weer wil iedereen naar bui-
ten. Zelfs de markt in Maastricht
trekt zusters. Wie minder goed
ter been is, beperkt zich tot een
wandeling naar de Lourdesgrot
achter in de tuin. Paden zijn
geasfalteerd. Bomen hebben or-
kanen goed doorstaan. Bloesems
waren zes weken eerder uit dan

e voelt het als een verdriet dat
!n Nederland en Duitsland

zusters meer bijkomen,"
> aalt zuster Madeleine van de

in de harten van haar mede-Usters af. „Daarentegen zijn er
{£I°P roepingen in Indonesië,
d aziiië en Afrika. Ons werk is
Us niet voor niets geweest."

Lambert van den Soorn (73) uit
St.-Pieter die na de oorlog mis-
sionaris op Borneo was en nu
overste van het convict van de
Montfortanen in Valkenburg-
Houthem is.

„De Japanse bewakers hadden
hun handen nogal los zitten,"
memoreert pater Linssen. „Ook
hebben we in het kamp honger
geleden. Maar in vergelijking
met de kampen op Java zijn we
er genadigvan afgekomen."

De zusters van de Goddelijke
Voorzienigheidkunnen daar-
over meepraten. Zij gaven in Se-
marang onderwijs aan Chinese
kinderen en hadden er een wees-
huis. „Op 1 september 1943 wer-
den wij na de mis door twaalf
Nippen opgewacht: één soldaat
per zuster," alduszuster Madelei-
ne van de Loo uit Ottersurn. „De
ene groep werd naar Sompok
overgebracht, de andere naar
Lampersari. Het waren vrou-
wenkampen. Ofschoon wij in het
onderwijs zaten, werden wij na
enige tijd met de verpleging van
de zieken in Halmaheira belast.
Het was een jongenskamp.De
jongens moesten boomstammen
sjouwen. Je zag hen krom trek-
ken en vermageren. Toch kreeg
jeze niet aan het eten.

Ook in Bangkong - ons laatste

Jj at is het hier ook niet," oor-
OhH zuster Johannie. „Maar om
y,. derwijZeres of verpleegster tej^'lenworden, hoefje niet meer
£?en congregatie in te treden.
*U en hebben de taken van de

in het onderwijs en in de
h overgenomen.
f,l moeten daarom op

Uwe noden inspelen, zoals
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Opvanghuis
vastgelopen
mensen

\*—T orspronkelijk was Hui-
ze Vroenhof de woonstede vande familie Ruys de Beeren-
brouck. De Kleine Zusters vande H. Jozef maakten er een pen-
sion voor oudere dames van. Ook
de schrijfster Marie Coenen hader een kamer. In 1968, na zijn be-
noeming tot overste van de be-
jaardepaters en broeders Mont-jortanen, palmde pater Jan vanElswijk haar in. Hij had tot dan

Kerkgeschiedenis aan het groot
seminarie in Oirschot gedoceerd.
Als secretaris van het provinciaal
bestuur was hij ten nauwste be-
rokken bij dewederopbouw van
de Vroenhof die op 31 mei 1967
*as afgebrand. Het was toen het
Noviciaat van de paters Montfor-
tanen.

Vroenhof een hemel op aarde

" Paters en
nonnen
samen aan
het kaar-
ten...
niks
bijzonders.
Foto:
WIDDERSHOVEN

’Patersenzustersonderééndak:heelgezond’

■!>Het was dè kans om er een be-
jaardenhuis van te maken," al-dus pater Van Elswijk (69). „Er
*as een grote behoefte aan. Niet
alleen bij de paters Montforta-
JJen, maar ook bij de Dochters
der Wijsheid - de vrouwelijke

van Grignion de
"lontfort. Daarom werd er een
vleugel bijgebouwd."

Op 18 september 1976 werd hetKloosterbejaardenoord officieel
geopend. Behalve Dochters der
wijsheid namen ook Zusters van
het Arme Kind Jezus er hun in-
"ek. Op een advertentie reflec-teerden de Zusters van de God-delijke Voorzienigheid uit Steyl.

"De congregatie zat plots met
bende bejaarde zusters,"

J'chtzuster Pascali Timmermans
'84) uitKessel toe. „Daarom
huurde ons bestuur tien kamers,
{'iemand werd aangewezen. Al-len waren vrij in hun keuze. Ik
"eb er geen dag spijt van gehad."

De „zwarte zusters van Steyl," zo
genoemdvanwege het zwarte ha-bijt en de zwarte sluier, kregen
°°k een bejaardenverzorgster
f^ee - zuster Johannievan Loos-
broek. De boerendochter uit het
prabantse St.-Anthonis had vijf
laar in de keuken van het moe-
derhuis gestaan en was twaalf
laar op Aruba geweest.

«In de wijkverpleging daar was
mijn hart voor de bejaarden
opengegaan," aldus zuster Jo-
hannie (54). „Zij vormden een
J^tgestoten groepen woonden in

Die kwetsbare positie
sprak mij aan. Ik had het werk na
de onafhankelijkheid van Aruba
Kunnen voortzetten, maar ikvond dat voor zusters geen uit-
zondering moest worden ge-
haakt; dat Arubanen ook onze
°anen moesten kunnen overne-
men."

gerepatrieerd volgde zuster Jo-hannie een geriatrische en direc-*iee-opleiding, waardoor ze in
toli 1978 zuster Adriana van de
Pesselaar van de Dochters der
/*ijsheid als directrice van hetKloosterbejaardenoord Vroenhof
Kon opvolgen.

kamp - kwamen vele jongens
van honger om. Terug van het
veld moesten ze lijken sjouwen.
De dokters hadden met ons te
doen. Geef de zusters toch een
extra schepje maïsmeel, zeiden
ze. Zonder zusters komen er nog
meer om. De pap, diewe kregen,
leek wel stijfsel. Met sambal
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M N.V. WATERLEIDING
MAATSCHAPPIJ
LIMBURG

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (W.M.L.) te Maastricht verzorgt de
drinkwatervoorziening in 68 gemeenten in Limburg. Jaarlijks wordt ca. 77
miljoen m3water geleverd aan 360.000 afnemers.
Bij deW.M.L. zijn momenteel ca. 440 medewerkers in dienst.

De afdeling Produktie-Exploitatie, die ruim 50 medewerkers telt en samen met
zeven andere afdelingen ressorteert onder de Technisch Adjunkt-Direkteur, is
onder meer verantwoordelijk voor:- het bedienen en bewaken van 65 produktie-installaties (32 pompstations

alsmede 33 drukvermeerderingsinstallaties en reinwaterbergingen);- het verrichten van periodiek onderhoud aan en het doen opheffen van
storingen in de produktie-installaties;- het verrichten van zuiveringstechnisch onderzoek en het mede op grond van
de resultaten hiervan opstellenvan programma's van eisenvoor nieuwbouw
of aanpassing van produktie-installaties;- het voorbereiden en begeleiden van de aanleg van nieuwe win- en
waarnemingsputten.

In verband met deover enige tijd te verwachten vervroegde uittreding van het
huidige afdelingshoofd roepen wij thans kandidaten op voor de funktie van

HOOFD
PRODUKTIE-
EXPLOITATIE

Funktie-inhoud:- leidinggeven aan de uitvoering van de taken van de afdeling;- zorgdragen voor de personele en organisatorische aangelegenheden van de
afdeling;- leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van het
bedrijfsbeleid;- vertegenwoordigen van het bedrijf in overlegsituaties aangaande de
produktie van drinkwater.

Funktie-eisen:- een voltooide akademische opleiding in een technische richting die aansluit
bij de taken van de afdeling;- kennis van en ervaring met (aspekten van) de drinkwatervoorziening;- gebleken geschiktheid op het gebied van leidinggeven;- uitstekende uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;- goede kontaktuele eigenschappen;

- leeftijdsindicatie: omstreeks 35 jaar.

De te selekteren kandidaat zal gedurende een inwerkperiode van ca. twee jaren
rechtstreeks onder leiding van het huidige afdelingshoofd funktioneren.

Salaris:
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Ziektekostenregeling volgens de 1.Z.A.-regeling.
Rechtspositie volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de
Werkgeversvereniging Waterleiding Bedrijven.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer ir. M.G.M. Den
Blanken, Technisch Adjunkt-Direkteur, tel. 043-217841.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze
advertentie te richten aan de Afdeling Personeelszaken, Postbus 1060, 6201
BB Maastricht.

67911

Textielproductiebedrijf zoekt voor de
afdeling Textielveredeling (Ververij)

CHEF VAN DIENST (M/V)
Om een goede invulling te geven aan deze
functie gaan onze gedachten uit naar
kandidaten met een M.T.S.-opleiding
(Procestechniek)

Kandidaten dienen enige jaren ervaring te
hebben m.b.t. besturings-, milieu- en
procestechniek
Tevens bereid te zijn tot werken in twee
ploegendienst

Leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 40 jaar

Belangstellenden worden uitgenodigd te
solliciteren bij dhr. J. W. Schings, hoofd
Personeelszaken, DECO-TRICOT B. V.,
Holleweg 29, Sittard, tel. 04490-19595.

67857

II Vereniging voor Voortgezet
Onderwijs in Limburg

V\^(Ec_/ Wilhelminasingel 25, 6041 CH Roermond,■ ■ — Postbus 960, 6040 AZRoermond
In verband met de wens van de huidige directeur om gebruik te maken van de
DOP-regeling roept het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in
Limburg kandidaten op voor de functie van

DIRECTEUR M/V
aan de R.K. Scholengemeenschap „Proosdijveld" voor lao, Ihno en Ito te Beek
met de volgende afdelingen/afstudeerrichtingen: dierhouderij - plantenteelt - vrije
afstudeerrichting - verzorging - textiele werkvormen - bouwtechniek -electrotechniek - mechanische techniek. Het aantal aan de school verbonden
personeelsleden bedraagt: 57. Het leerlingenaantal is: 544. Datum
indiensttreding: 1 augustus 1990.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:- een bevoegdheid bezitten voor het geven van onderwijs:- bereid zijn zich in de regio te huisvesten;- bereid zijn een katholiek-christelijke levensvisie uit te dragen;- over sterke managementkwaliteiten beschikken, zoals: goede

organisatorische en contactuele vaardigheden, om vanuit een democratische
gezindheid leiding te geven;- in het kader van de toekomstige ontwikkelingen een school bedrijfsmatig
kunnen leiden en dienovereenkomstig een personeelsbeleid en p.r.
-activiteiten kunnen uitvoeren; >- een goed inzicht en of ervaring hebben in het L8.0.-onderwijs en in staat
zijn de ontwikkelingen in de school op gangte brengen en te ondersteunen.

Enkele belangrijke aandachtspunten binnen de school zijn:
- verdere sociale integratie van beide teams tussen het Ito en lao, Ihno i.v.m.

een gerealiseerdefusie per 1 augustus 1989;- leerlingbegeleiding;- de basisvorming en het voorbereidend beroepsonderwijs.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitaties zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 mei 1990te richten aan de heer J. van Pol
secretaris van bovengenoemde vereniging.
Nadere informatie: de heer J. van Pol, tel. 04750-81815. 677a0
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HERO Nederland B.V. is onder- ■..~^*mMMmmm—m-*+—m^* +-*&*>——*>>*«»»—-- ,

nero-concern, dat aMJafto in Voor onze vestiging in Hoensbroek, wAar fnet moderne
meer dan80 landen.De hoofd- apparatuur de produktie plaatsvindt van limonades in
zetel is gevestigd in Zwitser- glas- en PETverpakking, zoeken wij ter versterking van de
land. Onze Nederlands© pro- organisatie een (aankomend) Bedrijfsleider die rappor-
dukten worden onder de ver- ._:*. __„ ._ D,0_

lmana-_r
schillende merken Hero, De teert aan de Plantmanager.
Betuwe en Herschiopdemarkt A, s start za) hij zjch jneerste jnstar,tjepfojektmatig richten

op de interne logistiek van het produktiebedrijf. Onder-
Vanuit het hoofdkantoor in
Breda worden de
produktievestigin- I
gen Breda. __fj_|
Hoensbroek en Tiel lI'JH I 1 ' J I i^J I"1 Il_\ % LjM
alsmede onder an- I I » J ■_■ ■ J ■ | [■ J r* j i M I M "i I ■ \ Im\ m\
aktiviteiten in Neder- ■land, België, West- mmmmmmmmmmmm—————————————————m——————————————
Duitsland en Frankrijk geleid.

HERO Nederland groeit snel in deel hiervan is hetoptimaliseren van deproduktieproces-
omzet, resultaat en kwaliteit! sen en de daaraan verbonden produktie- en përsoneels-
Om deze ontwikkelingen te D|annina
kontinueren hanteertHero een K. .. , _i « ■.- _.e> _*_""* i_-_i__ _._.«: _.» Ê
ambitieus en kreatief beleid. Hierdoor kan hij naar defunktie van Bedrijfsleider groeien
Zo is voor de komende jaren waarin uiteindelijk leiding wordt gegeven aan de Produk-
een zwaar investeringspro- tic, de Technische Dienst en het Bedrijfsburo.
gramma opgesteldvoorverde-
re modernisering van het be- plinirtiMlieon-
drijf en de organisatie. Funwie-eisen.

-opleiding op universitair nivo, richting techmek/be-
Deze groeibetekenteenuitda- drijfskunde
ging en opent uitstekende _ enige ervar jng met bovenvermelde processen
dPfereS3Sn VbJdrlgen ST- "*> potentie en instelling om snel door te kunnen
noemdepositieve ontwikkelin- groeien
gen. - goede kontaktuele en leidinggevende eigenschappen

- leeftijd tussen de 25 en 35 jaar.
Uw sollicitatiebrief ontvangen
wij graag op het volgende
adres: Arbeidsvoorwaarden

Hero kent voor bovenstaande funktie een uitstekend pak- ■ "HERO NEDERLAND B.V. ket arbeidsvoorwaarden.
Afdeling Personeelszaken Daarin wordt rekening gehouden met deaardvan defunk-
I«% _l^_.__kA tic en de kapaciteit en ervaring van de kandidaat.4817 ME BREDA # .

/? £ Procedure
y Hebt u voor deze funktie belangstelling, Stuur dan binnen

/)/) <^/j-v^s /) 2 weken uw sollicitatiebrief met Curriculum vitaé.
/ Ls U Voor dezefunktie kan een psychdlógïêCh onderzoek deel

i.ii. .>■ '"W ll''' i . iii'»' ir i 'i '" i i ii"- I,———■ i—ih#—i—_*J* *—-
Wij zijn op zoek naar meer 'Kwik-Fitters', diewillen meewerken aan succes.
Op dit moment hebben wij in onze filialen in HEERLEN plaats voor

ASSISTENT-MANAGERS
Kwik-Fit is, nu al met meer dan Die met grootenthousiasme en inzet, in teamverband, meewerken
111 filialen, de grootste organisa- aan de verwezenlijkingvan onze doelstelling:Ervoor te zorgen dat
tic van auto-service-centers in élke klant 100% tevreden bij Kwik-Fit wegrijdt èn... daar devolgende
Nederland. Elk jaarmaken keer ook graag weer terugkomt!
duizenden automobilisten een Voor dezefunctje zoeken wij.pits-stop bij Kwik-Fit. Voor een L _. ,_ ' . .. ._ ._. _,' ._ _ " Jonge, representatieve »1H het zijn bezit van een
nieuwe uitlaat, een set banden, M ... , __ _ -,„ .-„■ _

_" i... ... commercie e krachten tussen 20 APK-keurmeester diplomaeen accu, schokdempers of olie- _.. . , . . ~ . .... . -, en 30 jaar. (of studerend hiervoor) enverversen. Volgens een beproefd .. ' ... ,
._" _w»_. _■ i __ . \.. " Met een technische opleiding het VAM-patroonsdiplomarecept: geen afspraak, snel klaar, .._.._ iT _" "-- 1 , iu_i. ii -"

en ervaring in de autobranche. is een pre.
eerste kwaliteit, volle garantieen 3

een lage prijs. Dat werkt. Wie aan deze eisen voldoet en gemotiveerd aan ons en zijn eigen
En daardoor groeit het aantal succes wil werken, kan bij Kwik-Fit rekenen opeen prima baan met
klanten en het aantal Kwik-Fit een salaris dat in overeenstemming isrriêt &e zwaarte van _e functie.
filialen ook.

Schriftelijke sollicitatiesaan: Kwik-Fit Euro 8.V., Afd. Personeelszaken,
Samen werken wij aan Kuiperbergweg 40,1101 AG AMSTERDAM 2.0., tav. de heer
succes en streven naar rj. Zonneveld. Voor telefonische inlichtingenover dezefunctie kunt u
100% tevreden klanten. bellen naar de afdeling personeelszakentel.: 020-912911.

tm^SSmmmW//A samen werken aan succes.'
_______________________________________________________— i - - f-'tf ■'">>» intr i ir 1 tl '"'■

'; ■' ■.*;'■■ "' ' ' ' : ' --' *

ttm_M _^^^ Ê\ | Wij zoeken op korte termijn kontakt métkandidaten voor de

~^^ funktie van

fJSJX-* \ WERKMEESTER M/V
DeuilJVeil neeneil j tenbenoevevanhetbedr jjf'r_eLocht'teKef*rêide.DéLóChtis
De ZOL-bedrijvenvormen metruim 3.000 één van devijf bedrijfsunits van hetWef%V6or_iêning_CFiap
medewerkers één van de driewerkeen- OostelijkZuid-Limburg

ratofl/n9SC/,*P Hetbetreft her een industrieel bedrijfWeteen* 10-tal jiroduktie-
j afdelingen, o.a. op het gebied van montagé/aséemblage,

De ZOL-bedrijven zijneen moderneop stanserij,gereedschapsmakerij, hout-, glas- en
commerciële leestgeschoeideonder- Daoierbewerkinane/"/n9 In genoemdbedrijf werken ± 280perSonèrt in hetkader van
Bij debedrijfsvoering worden op sociaal \ dewet sociale werkvoorziening.
en financieel-economisch verantwoorde
wijze eigentijdsebedrijfsmatigetech- De te benoemenwerkmeester zal onder leiding vafï dechefmeken en methoden toegepast. produktie belastworden met de direkte leiding èn begeleiding
De hootdaktiviteitenvan de ZOL- j van circa 30 medewerkersbinnen deafdeling rhöntage en
bedrijven omvatten een grote diversiteit | assemblage.
die als volgtonderscheiden kan worden:
" het leverenvan industriëleprodukten, j .. . ..
" het uitvoeren van cultuur- en civiel- Vereist Zijn ten minste:

technische werkzaamheden, - een middelbare beroepsopleiding bijv. M.T.S.-
-" hetkweken vanplanten, werktuigbouwkundeof elektrotechniek danwel gelijk-
" het exploiterenvan een tuincentrum, waardin*» nnlpiriintr
" het uitvoeren van schoonmaak-en waaraigeopieiaing,

onderhoudswerkzaamheden, - kennis van en ervaring met montage-en
" het leverenvan grafische en admini- ' assemblagewerkzaarhheden;

stratjevediensten, en . ervaring in een leidinggevendefurtktie.
" het detacherenvan personeel bil ° ao

andereorganisaties. ..... .... , "_.i Aan dezefunktie is afhankelijkvanopleiding, ervaring en
j funktievervulling een salarisverbonden tot maximaal’ 3.736,-

-brutoper maand.
Gelet op deleeftijdsopbouw in hetbedrijf gaatdevoorkeur uit
naar kandidaten die jongerdan 30 jaarzijn.

De bij deoverheid gebruikelijkereentspóSitieregelingen zijn
I vantoepassing.

Een psychologisch en medisch onderzoek maken deel uit van
! deselektieprocedure.

j Sollicitaties- ondervermelding van vacaturenummerL/902
inde linkerbovenhoek van deenveloppe - binnen 14 dagente
richten aan het Hoofd Dienst Personeel en organisatie van deI Z.O.L-Bedrijven, Postbus 330 te6400 AH HEERLEN.

_44f§M)toV KENCICA
ÊilTunlnlm verwerkingsmaatschappij

Vogelzang 3
_^l _^___ postbus 1035

6201 BA Maastricht

ERVAREN
VERTEGENWOORDIGER M/V
voor onze speciaalmeststoffen

KENCICA
vervaardigt en verkoopt reeds 30 jaar
speciaalmeststoffen. Voor ons rayon Limburg
+ grensgebied Duitsland en België vragen wij
een aktieve vertegenwoordiger met
commerciële aanleg.

Uw inbreng:
U dient een landbouwkundige opleiding op min.
MAS-niveau te hebben en in het bezit te zijn
van rijbewijs B-E.
Overtuigend optreden, goede kontaktuele
vaardigheden en een gezonde dosis ambitie
zijn van belang.
Uw leeftijd ligt tussen de 25 en 40 jaar.
Verder moet u woonachtig zijn in het rayon.

Uw funktie:
U gaat, na een inwerkperiode, oït rayon
zelfstandig beheren. Daarbij krijgt u de
verantwoordelijkheid voor en de vrijheid bij het
leggen van nieuwe contacten en het
onderhouden van bestaande relaties.

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met de heer D.J.T. Oostenbrink, tel.
043-611212.
Uw schriftelijke reaktie kunt u richten aan de
direktie van Kencica Verwerkingsmaatschappij
BV, postbus 1035, 6201 BA Maastricht.

__^

w i Gemeente Heerlen>
tDe dienst Welzijn bestaat uit een drietal"^^t ifdfijngen en een stafbureau. De afdeling

Maatschappelijke Dienstverlening en Samen-
levingsopbouw heeft een beleidsadviserende,
toetsende en ondersteunende taak naar het
college van burgemeester en wethouders en
diverse instellingen, stichtingen, etc.
Bij deze afé^^&s de functie vacant van:

beleidsmedewerk(st)er
verslavingszorg
(nr. 15.06.008.0) fÊk

mwm Functie-omschrijving:
— zorgdragen voor de beleidsvoorbereiding,

-advisering en -uitvoering met betrekking tot het
lokale en regionale alcohol- en drugsbeleid als-
mede Aidspreventie, prostitutiebeleid, dak- en
thuislozenzorg en alcohol-preventiebeleid;____ het deelnemen aan lokale werkgroepen die de
opdracht hebben een samenhangend beleid te
ontwikkelen op het terrein van drughulpverslaving
en drugsbestrijding, waarbij een secretariële en
initiërende rol wordt gespeeld in overlegsituaties
met bestuurders, ambtenaren en welzijnswerk;

____. onderhoudt contacten met het Streekgewest over
de subsidiëring en het beleid van welzijns-
instellingen op het terrein van verslavingszorg en
alcoholpreventiebeleid;
onderhoudt in het kader van de Tijdelijke
Financieringsregeling contacten met enkele
andere grote Limburgse gemeenten en het
Ministerie van WVC.

mmm Selectip||töen:
werkervaring.en denkvermogen minstens op
HBO-niip> jjfe^
goede c(K. ||||phappen, goede
redactionele vaaffhhpden on h- t kunnen aan-
voelen vaflpe publieke f -^.gevoeligheid
van de mljïrie; pf_ zelfstandigen initiërend met
tijdige teru|j<oppeling n béWfl^^i^^^^___ ervaring oppenbestuur| >elig beleidspt
In het kader van flexibilisering van de arbeid
worden medewerkers benoemd in algemene^,
dienst bij de gemeente Heerlen.
Een op de functie gericht psychologisch or||
zoek kan deel uitmaken van de selectiepro^^^H
Het beleid van de gemef ferlen is ercp
gericht het relatieve aar -liwen in ha|§
functies te verr JËÉ,
Vrouwelijke kandidate § derhalve r$
drukkelijk opgero|j| leren. Kinder-opvang is aanwe_l|jl !-^^^m.

Salariëring zal afha
en ervaring maximf "0r
schaal 10 bij een 3fl >sp§r
maand bedragen. II
Nadere informatie ovf plmctie kan des-
gewenst worden ingë^^men bij de heer
HJ. Pepels, afdelingshoofd, telefoon:
045-764564.
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief
binnen 10dagen onder nummer 328 met vermel-
ding, zowel op brief als enveloppe zenden aan de
directeurvan de dienst Personeel & Organisatie,
Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

/
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" Defamilie
Van den Oever-
Claessens uit
Westerbeek.
V.1.n.r.:
Moeder
Annie (47),
Bernhard (3),
Clara, Nico,
Peter, Dinie,
Francien, Els,
Ineke, Ria,
Sylvia, Henk,
Johan,
Martien (20)
e\n vader
Jan (46).
Foto:
JANPAUL KUIT

eh-alve bij de geestelijkheid
>id de RK Bond voor Groote
finnen op een wit voetje bij de

Staatspartij. Met succes ij-
lden zij voor een kinderbij-
Jaë- In 1939 passeerde de Kin-
Jrbijslagverzekeringswet van
j?°f- mr Romme (van de RK
j^atspartij) de Tweede en Eer-■Je Kamer. De RK Bond voor
J°ote Gezinnen telde toen8-966 leden - zijn top.

haal ik vrijdags op".

In het weekend is het gezin der-
halve compleet. De Van den
Oevers kerken in Venray. „In de
Vredeskerk wordt tenminste een
echt evangelie voorgelezen. In
Westerbeek lezen ze zomaar wat
voor. Een werkgroep schrijft de
epistelsen evangelies. Wèl kan ik
me vinden in de geschriften van
mgr Gijsen. Daarom ben ik op
het bisdombladvan Roermond
geabonneerd. Ook krijg ik het
bisdomblad van Den Bosch. Je
kent het niet meer terug sinds
mgr Ter Schure bisschop van
Den Bosch is geworden".
Voorts leest de familie Van den
Oever hetKatholiek Nieuwsblad
en het familieblad „Manna".

De televisie werd geweerd. Aan-

vankelijk uit zuinigheidsoverwe-
gingen, thans uit morele overwe-
gingen. Als de jongens een voet-
balwedstrijdwillen zien, kunnen
ze naar de buurman. Voetballen
of volleyballen doen ze tegen el-
kaar. Ook doen de knapen opval-
lend veel aan fitness-training.
Een vast onderdeel is het touw-
trekken tegen de buurjongens.
Om half acht/acht uur moeten de
jongerennaar bed, om negen uur
gaan de ouderen. Het avond- en
morgengebed wordt orthodox
stipt gebeden. Annie en Jan bid-
den bij het opstaan drie tientjes
van de rozenkrans en bij het naar
bed gaan deresterende twee
tientjes met de litanie van alle
heiligen.

Ook wordt vóór en na het eten
gebeden.

Gezin, Gezond Volk',
|ias de slogan, waarmee de Ka-
Mieke Volkspartij, die de
raats van deRK Staatspartij*d. ingenomen, in 1948 aan de

deelnam. In dat-
v «de jaarwijzigde de RK Bond
j°or Groote Gezinnen zijn naam.Katholieke Bond voor het Ge-
J - Deze werd voorbijgestreefd
<J°r de Nederlandse Vereniging

(u°r Sexuele Hervorming
jj onder welke gedaante
/ Neo-Malthusiaanse Bond na
iQ oorlog was teruggekeerd. In
$5 telde de NVSH meer dan
hu°ooo leden, deKatholiekeorid voor het Gezin nog 25.000.

Oever naar de encycliek Huma-
nae Vitae, waarin paus Paulus VI
in 1968 stelling tegen het gebruik
van voorbehoedmiddelen nam.
„Ik heb er nooit iets van moeten
hebben. Kun jebeter niet trou-
wen", aldus de Peellander die in
1969 Army Claessens uit Yssel-
steyn zijn jawoord gaf. Ze had-
den elkaar in een danszaal leren
kennen. Hij stamde uit een boe-
rengezin van drie jongensen drie
meisjes, zij uit een gezinvan acht
meisjes die alle boerenwerk had-
den moeten verrichten. Sexuele
voorlichting haddenze thuis niet
gehad. Daarin voorzag de Volks-
hogeschool 'Ons Erf in Berg en
Dal.

In mei 1970 werd op de ouderlij-
ke boerderij, die Jan van den
Oever voor weinig geld had kun-

nen overnemen, de eerste zoon
geboren. Eind 1979 constateerde
de pastoor van Westerbeek dat
hij zijn „vaste klant" dat jaarniet
had gehad. Maar begin 1980
meldde nummer negen zich. In
april 1986 bracht Bernhard de
stand op dertien.
Zes van hen studeren in Teterin-
gen, in West-Brabant. Ze krijgen
er particulier onderwijs in parti-
culierehuizen. „Datkomt, omdat
er" - volgens Jan van den Oever- „op scholen geen godsdienstles
meer wordt gegeven dat ergens
op is gegrondvest. Godsdienstle-
raren geven wat ze er zelf van
denken. Dat doen die particulie-
ren in Teteringen ook, maar ze
denken en leven tenminste als
een roomskatholiek.
Ik leerde die mensen een jaar of
zeven/acht geleden kennen op

een bezinningsdag van het Le-
gioen van deKleine Zielen van
het Barmhartig Hart van Jezus.
Het is een gebedsgroep die in
1965 in Luik werd opgericht.
Ook zij vonden dat het godsdien-
stonderwijs nergens meer op
staalt. Zo komt het dat zon 20
kinderen van een zevental parti-
culieren een MAVO-, HAVO- of
VWO-opleiding krijgen. De leer-
krachten krijgen een reisvergoe-
ding. Bovendien betaal ik kost-
geld aan de families, bij wie mijn
kinderen inwonen. Daarmee ben
ik aanzienlijk goedkoper uit dan
op een internaat. Doordat Johan
zijn rijbewijs heeft gehaald, rijdt
hij iedere maandagmorgen met
een busje van Oost- naar West-
Brabant. 's Avonds keert hij met
het huiswerkvoor een week naar
Westerbeek terug. De overigen* NVSH kreeg de wind in de

<eh toen mgr Bekkers, de bis-I hop van Den Bosch, in een te-
in 1963 het ge-

»^ten tot norm van geboortere-Wllng stelde.

H?.ch zat Bekkers er naast", ver-
Jst in Westerbeek Janvan den Vriendschap belangrijkste motief

Maitresses: in alle lagen van de bevolking
onder, dat 'voor eeuwig' verliefd
wordt op haar leraar of chef en
een verhouding begint die haar
vaak tot het eindevan haar twen-
tijd zal bezighouden. Ten slotte
treffen we de ongelukkig ge-
trouwde vrouw aan, die voor de
consequenties van een scheiding
terugschrikt en wier moeizame
huwelijk vaak mede overeind
blijft omdat ze iemand anders
heeft. Wat ze mist bij haar man,
compenseert ze bij haar minnaar.

l^r^* aat het woord 'maitresse'
|. paam op uw tong smelten en|0ö

l daarbij uw fantasie de vrije
(L&- Vermoedelijk vergaat het u
tw* net als de mensen die deel-
den aan een onderzoek van
Ve van mijn collega's. In hun
L Deelding stond een verleide-
t e Jonge vrouw op, gehuld injL 2Wart négligé en gelegenheid
Va
,end in een sjiek appartement,

«J^an huuren inrichting door
V ?üc'ere getrouwde heer wor-
fch °ekostigd. Maar hij is slechts
(es uiteen hele serie van affai-
lt0' 'net behulp waarvan ze in de
L/?n van haar levensonder-
itjv d voorziet. Zij beschikt over
t^ geraffineerde verleidings-
LC.S' dat ze geen enkele moeite
V ).'edere vrouw haar man af-
-I^. 'g te maken - ook al is hetar Voor een paar uur.

tf e !5 dit beeld nog iets uitstaan-
de hedendaagse situatie

(^ t Vrouwen, die zich hetzelfde
ProDleem op de hals ge-

i^'d hebben een liefdesaffaire
<li e een getrouwde man maar

a* lanS met meer als mai-
Seii ?s maar als minnaressen of
«e u den plegen aan te duiden?
Nwïreffende colle2a wilde een
W keurig antwoord op die
\z% en heeft daarom jarenlang
'IV enden 'moderne' maitresses
W voor: meesteressen) geïn-
\,e^d en de resultaten daar-
sQr, .'tvoerig beschreven in ver-

ttldene publicaties.

Daaruit blijkt dat er niet zoiets
als een bepaald profielvan de he-
dendaagse maitresse te schetsen
valt. Ze blijkt in alle lagen van de
bevolking en in iedere leeftijds-
groep te kunnen voorkomen.
Eenderde is jongerdan 30 jaar,
nog eens eenderde tussen de 30
en de 40 jaar oud, iets meer dan
tien procent is tussen de 40 en de
50 jaaren zon 5 procent tussen
de 50 en 60 jaar. Twee op de hon-
derd maitresses zijn ouder dan
60 jaar. Bijna de helft van de
vrouwen (vooral de jongere) zijn
alleenwonende vrijgezellinnen,
terwijl eenderde gescheiden is.
Eén op de vijf is zelf getrouwd.
Het aantal weduwes is maar
klein, niet meer dan een procent
of drie.

vriendschap. Als dat waar is mag
jeverwachten dat zulke verhou-
dingen, net als andere soorten
vriendschap, meestal niet zo
kortstondig of vluchtig zijn als
veel mensen denken of.hopen.
Dat blijkt ook inderdaad het ge-
val. De meeste affaires, ook al zal
uw getrouwde partner dat heftig
ontkennen, zijn behoorlijk tot
zeer duurzaam, dat wil zeggen
hun levensduur schommelt ge-
woonlijk ergens tussen de drie
en elf jaar.
Maar wat maakt nou dat de vrou-
wen vriendschap juist in een re-
latie met een getrouwde man
zoeken? Het antwoord daarop
kan heel verschillend zijn. Zo
zijn er gescheiden vrouwen die
terugschrikken voor een nieuw
huwelijk, of lievervoor een
nieuw huwelijksfiasco en zich
om zo te zeggen 'uit veiligheids-
overwegingen' alleen maar met
een getrouwde man inlaten. Er
zijn ook de carrièrevrouwen, die
in haar directe omgeving geen
passende ongehuwde man te-
genkomen en zich daarom 'maar'
tevreden stellen met een min-
naar, die dan weliswaar gehuwd,
maar in andere opzichten in
ieder geval wel geschikt is,
Maar er is ook het tienermeisje

Vriendschap
In tegenstelling tot vroegere eeu-
wen laat de moderne maitresse
zich zelden of nooit onderhou-
den door haar minnaar.De vraag
dierijst is waarom dezevrouwen
zon affaire in onze maatschappij
nog heel vaak als onbetamelijk
en immoreel veroordeeld dan
zijn begonnen? Tweederde
noemt als voornaamste reden

dat een aantal voor de handlig-
gende alledaagse voordelen voor
deze liefdes niet weggelegd zijn.
Op de eerste plaats moet de min-
nares van een getrouwde man
voor een heel groot deel van de
tijd van haar vriend afzien. In
diens volle agenda komen werk,
hobbies, kinderen, echtgenote,
en schoonouders meestal voor
haar. Tussen al die agendapun-
ten is zij niet meer dan een 'af-
spraak. Ze leeft voor het mo-
ment, waarop hij uit zijn reële le-
ven kan ontsnappen ofvoor de
gelegenheid dat ze zelf wegslui-
pen kan. Ook al weet ze datze het
hart van haar geliefde heeft, dan
heeft ze toch altijd nog rekening
te houden met zijn vrouw, het
huis, zijn inkomen, zn toekomst,
zn kinderen en zn vrije tijd. De
moderne maitresse accepteert
dit eenzijdige verdrag in naam
van de liefde. Ze hoopt en wacht.

ongeveer 10 jaaren bij hoogstens
een op de tien is het verschil 20
jaar of meer.
Voor man zowel als vrouw geldt
dat de verhouding in eerste in-
stantie zelden om seks of om
geld gaat, maar vooral om het
verlichten van eenzaamheid en
uit behoefte aan contact en com-
municatie. Men is dus meestal
niet op zoek naar de verloren
jeugd noch naar een spattend
erotisch avontuur. Dat sluit niet
uit dat de verhouding vaak ook
een bijzondere sexuele betekenis
heeft, maar het gaat toch vooral
om intimiteit op het emotionele
of psychische vlak: de betrokken
partners zelf gebruiken vaak
woorden als 'geestesverwant-
schap' of 'het aanvoelen zonder
woorden' („logisch", roept moe-
der thuis, „ze doen niet anders")
om hun verhouding te typeren.
Daarnaast zijn het vaak aspecten
als romantiek, spanning en het-
niet-alledaagse (soms zelfs het
'geheime' of verbodene) die aan
zon verhouding een extra aan-
trekkelijke dimensie geven.

Dienstregeling
Wat zijn het eigenlijk voor man-
nen die een boemel met geheime
dienstregeling tussen twee vrou-
wen onderhouden? Op deeerste
plaats valt op, dat ze qua leeftijd
helemaal niet zoveel verschillen
van hun minnaressen.De karika-
tuur van de oudere getrouwde
man (de geile bok) èn de jonge
nimf (de huppelkut) is maar op
een heel klein gedeelte van de
verhoudingen van toepassing.
De helft van de mannen is hoog-
stens 5 jaren ouder danhun mai-
tresse, terwijl het omgekeerde,
een paar jaar oudere vrouw, ook
niet echteen zeldzaamheid is. Bij
eenderde is het leeftijdsverschil De keerzijde van die medaille is

Ontsnappen

Toch beschouwen veel van deze
vrouwen hun lot helemaal nietals ongelukkig. Ze zijn immers
vrij om met het grootste gedeelte
van hun tijd te doen wat ze wil-
len. Degenen die alleen wonen,
en dat zijn de meesten, richten
hun woning naar eigen smaak in

en bouwen een eigen vrienden-
kring op. Noch hun identiteit of"
zelfbeeld, noch hun dagelijks le-
ven zijn afhankelijk van een man
ofvan wat die inbrengt. Van hem
verwachten ze eigenlijk alleen
genegenheid en warmte in elk
geval houden ze zich zelf dat
voor en dat is natuurlijk ook vrij-
welalles wat een getrouwde man
te bieden heeft.
Er zijn in deze groep zelfs veel
vrouwen, die zichzelf als geë-
mancipeerd beschouwen: vrou-
wen die hun carrière verder uit-
bouwen, hun kinderen alleen op-
voeden, en van het huwelijk 'de
buik vol hebben. Nogal wat van
hen leven daardoor met een
merkwaardige tegenstelling: een
eis als gelijk loonvoor gelijke ar-
beid ondersteunen ze zonder
voorbehoud. Maar dezelfde eis
aan hun verhouding stellen, dat
wagen ze er vaak niet op. Mis-
schien omdat ze niet het risico
willen lopen hun minnaarvoor-
goed terug naar huis te jagen
door hogere eisen te stellen.
Maar misschien ook omdat ze de
prijs te hoog vinden voor meer
tijd en aandacht van een man,
namelijk het verlies van een deel
van hun zelfstandigheid. Als je
het zo bekijkt, geldt misschien
welvoor heel veel vrouwen dat
ze alleen als maitresse meesteres
over hun eigen leven zouden
zijn.

rené diekstra
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’Dertienkinderen; is datzoietsaparts? ’
fimburgs dagblad _\ relaties

Annie en Jan vinden het ’maar heel gewoon’
j^"—^ertien kinderen telt hetBezin _

zeven meisjes en zes jon-
pls. De oudste is twintig, de

'0tlgste driejaar. Maar is dat iets'Parts? Annie en Jan van den
Pever uit het Brabantse Wester-, eek vinden het „maar heel ge-
hoon".

Och heeft het enige moeite ge-
?st om een jong, groot gezin te
'Iden. En dan te weten dat de

ffote gezinnen eens zo talrijk wa-
dat een bond van grote gezin-en werd opgericht. Dat was inW- De Roomsch Katholieke

°nd voor Groote Gezinnen had?!-doel om de stoffelijke en ze-e»jke belangenvan grote gezin-
s
en te behartigen. Met apostoli-
°he ijver trokken de voorman-
,ef ten strijde tegen „de godde-

-2e propaganda voor kinderbe-
gerking", zoals de Neo-Malthu-.aanse Bond die voorstond:
°or middel van voorbehoed-middelen. Slechts door periodie-
-6 onthoudingvan sexuele ge-
genschap was het katholieken
t
°egestaan om het kindertal teJoelen en dan nog in overleget de biechtvader.

Over eten gesproken: „Per week .
heb ik zon 25 broden nodig", al-
dus Annie. „Verder: twee kilo
aardappelen voor een warme
maaltijd; tenminste als het gezinl
compleet is. De groenten komen Jgrotendeels uit eigen tuin. We
hebben twee diepvriezen om een\
en ander te bewaren. Ook stuk- j
ken we regelmatig een halvekoe. "De bouten worden gebraden en !
gesneden, vervolgens met de jus'in weckflessen gedaan. Van de
rest wordt worst en gehakt ge-
maakt. We kopen daarvoor een
stuk of tien varkensschouders
bij. Ook worst en gehakt gaan ge-■braden in de fles. Van een twee-,
liter fles eten we twee keer".
I-Kleding blijft een „dure grap".
„De jongeren moeten daarom ',
kleren van de ouderen afdragen.
Kleren van anderen worden met
open armen ontvangen. We krij- [
gen zoveel dat we elk jaar twee
busjes aan Polen of aan het Le- ',
ger des Heils kunnen geven".

Alleen op zondag en op dinsdag
draait op de afgelegen boerderij
aan de zoom van de Brabantse
Peel de wasmachine niet. Lang
niet alle wasgoed wordt gestre-
ken. De meisjes nemen veel
werk uit handen. Dat doen ook j
de jongens, al kost de „schop
aanvegen" een ijsje. „Voor dat
ijsje doen ze meer dan een grote
voor ’ 25,-", zegt Jan.

Hij heeft 40 melkkoeien. Zijn
melkquotum bedraagt 210.000 li-,
ter. „Er is een goede boterham
mee te verdienen. Voeg daarbij
de kinderbijslag dan moet het
mogelijk zijn om allekinderen te
laten studeren. De oudste is in-
middels tweedejaars aan de
Technische Universiteit in Eind- "hoven. Hij studeert scheikunde. ,
Johan wil er volgend jaar ook
naar toe. Hij heeft zijn zinnen op!
de machinebouw gezet. Henk wil \boer worden. De meisjes hebben;
zich nog niet over hun toekomst-
plannen uitgelaten. Het zou fijn
zijn, als een van hen zuster werd
ofeenvan de jongens pater. Maar
we sturen het er niet op aan. An-!
ders komen ze toch terug. Het
moet een roeping blijven".

„Een roeping" is voor Janvan
denOever ook de vrijgezellensta-
tus. „Samenwonen is niks; het
samenwonen van twee mannen
of twee vrouwen helemaal pet.
Dat er zovelen scheiden is een
bewijs dat zij zich slecht hebben
voorbereid. Wij hebben er vijf
jaar op gedaan".

„Dat ik zoveel kinderen zou krij-
gen had ik niet verwacht", be-
kent Annie. „Maar wat Onze Lie-
ve Heer geeft, moet jeaanvaar-
den. Daarop zijn wij altijd afge-
gaan".

jan van lieshout

'Het Gezin' - het contacter-en van deRK Bond voor Groe-
it Gezinnen - heette het dat hetatholieke deel van de natie gro-r dan het protestantse deel
7>est worden. In 1923 was deJ^d 282.000 - 244.000 in het°°rdeel van de hervormden.
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STABIL PIL .j» Vjj?s_É_r Riist Control-*M*m /*" q_J *£___-
Wegens uitbreiding van haar aktiviteiten zoekt onze holding,
moedermaatschappij voor haar werkmaatschappijen Stabil Oil Company BV
en Rust Control International BV een

PLANT MANAGER
Stabil Oil Company BV is een van oudsher gerenommeerde producent van
smeeroliën, vetten en auto-onderhoudsprodukten.
De organisatie is een van de leidinggevende bedrijven in de branche die haar
voornaamste afnemers vindt in de groothandel in automaterialen.

Rust Control International BV is een jonge, succesvol opererende
onderneming, gespecialiseerd in de fabricage van roestwerende coatings, die
hun toepassing vinden in de auto-industrie.

Beide bedrijven worden ondersteund door eigen vestigingen en agentschappen,
zowel binnen als buiten Europa. Alle produkten voldoen, door intensieve
controle in onze eigen laboratoria, aan de strengste eisen van de
leidinggevende automobielfabrikanten.

Het profiel van defunktie:
» u richt zich op een zo efficiënt mogelijk inzetten van mensen en

produktiemiddelen;
* u maakt deel uit van het managementteam en heeft hierin een zware stem

wat betreft ontwikkeling en uitvoering van op kwaliteit en flexibiliteit gericht
beleid:

* u geeft leiding aan chefs van afdelingen en de daaronder ressorterende
medewerkers;

* u houdt zich bezig met de voor onze branche specifieke milieu- en
veiligheidsaspecten;

* uw rapportage geschiedt rechtstreeks aan de direktie.

Het profiel van de kandidaat:

* een voltooide HTS-opleiding procestechniek;
* kennis van werktuigbouw strekt tot aanbeveling;
* een creatieve praktijk- en resultaatgerichte instelling;
* aantoonbare leidinggevende en organisatorische capaciteiten verkregen

binnen een produktiebedrijf.

Wij bieden:

* een uitdagende, dynamische funktie binnen snel expanderende
ondernemingen;

* zelfstandigheid met speelruimte voor ontwikkeling van eigen initiatieven;

* een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket dat volledig in overeenstemming is
met de zwaarte van de funktie.

Voor meer informatie over dezefunktie kunt u telefonisch kontakt opnemen met
mr. S.J.W.M. Vonken, tel. 04490-77770.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae, vergezeld van een recente
pasfoto, kunt u binnen 2 weken na verschijning van deze advertentie richten
aan de direktie, postbus 180, 6190 AD Beek (L). mv

lilllliillh I
möFILPUSïÈVIi OPSLAGTANKS
'ItiIMMMMr J\mmii RIOLERINGSSYSTEMEN EN
WWW-W99V9-WW9 HALFFABRIKATEN IN KUNSTSTOF

Opslagtanks, rioleringssystemen en halffabrikaten in kunststof

Is zeer actief in de handel en installatie van - volgens een speciaal
procédé vervaardigde en gelaste - kunststof buizen en hulpstukken,
welke toepassing vinden in de chemische industrie, rioolrenovatie en
waterzuiveringsbouw, milieu- en procestechniek.

Wij bevinden ons in een sterke groeimarkt en zoeken daarom voor
spoedige indiensttreding:

enkele energieke jonge mensen in de leeftijd van 18 tot ca. 25 jaar met
een LBO-opleiding, die opgeleid wensen te worden tot:

KUNSTSTOFLASSER/-MONTEUR
Voor meer informatie en telefonische of schriftelijke sollicitatie kunt u
contact opnemen of schrijven naar:

PROFILPLAST BV _ë_MWÊmmwïïÊÊ
Postbus 449 ■_N_slal4
6130 AK Sittard !^^É_
Tel. 04490-19424 HAMERS B.V.
Vragen naar dhr. Timmermans._ 68123

1

1» . I
interieur kl,nkers

interieurbouw bv

is een toonaangevend producent en leverancier van winkelinrichtingssystemen
en projectmeubilair, w.o. wenskaarten- en papiermeubelen, balies en verkoop-
displays. Gespecialiseerd in boek- en kantoorboekhandel. Het bedrijf heeft 40
medewerkers in dienst en is gevestigd in Ulestraten. In verband met de groei van
het bedrijf zoeken wij kandidaten m/v voor de functie van:

U bent verantwoordelijk voor een correcte en gedetailleerde verdeling van werk-
gegevens t.b.v. produktie-afdeling en plaatsingsploegen. U controleert de basis-
gegevens en werkt zelfstandig materiaallijsten en geleidebonnen uit. U plant,
aan de hand van verkoopgegevens, de beschikbare mens- en machine-uren,
bestelt de benodigde materialen en doet de nacalculatie.

U beschikt over een opleiding op MBO-niveau bijv. MTS Meubilerings- en Hout-
bedrijven, danwei vergelijkbare opleiding. Ervaring met produktie- en materiaal-
planning is vereist, ervaring met interieurbóuw strekt tot aanbeveling. Uw leeftijd
ligt tussen 25 en 35 jaar. /

U verwerkt de verstrekte basisgegevens tot een compleet ontwerp en werkteke-
ning. Adviseert t.a.v. kleurgebruik en perspectief. Daarnaast calculeert u de ont-
werpen en werkt offertes uit. Belangrijk contactpersoon hierbij is de vertegen-
woordiger.

U beschikt over een opleiding op MBO-niveau, bijv. MTS Meubilerings- en Hout-
bedrijven of gelijkwaardige opleiding, eventueel aangevuld met een opleiding
architectonische vormgeving. Enige (1-2 jaar) ervaring als tekenaar is vereist,
ervaring met Autocad 10.0 wordt op prijs gesteld. Uw leeftijd ligt tussen 22 en
30 jaar. U beschikt over de capaciteiten door te groeien tot all round teke-
naar/ontwerper.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO.

Telefonische inlichtingen desgewenst in te winnen onder
nummer 043-686613, na kantooruren 045-259461.
Geïnteresseerden wordt verzocht hun reactie te zenden
aan: Schulze en Partners, Adviesgroep voor Personeel en

P_i__— Organisatie, Kasteel Holtmeulenstraat 9, 6222 AV
__—__—__g Maastricht, onder vermelding van vac. TKWVB/0104.
■■■■■■■ril Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

I schulze en partners
adviesgroep voor personeel en organisatie

mim DE LIMBURGSE |
mYMITPERSONEELSGIDS

v I

' ' 'HOMP
Postbus 1295 De Maastrichtse Toeleveringsbedrijven zijn bezig met een belangrijke
6201 BG Maastricht wijziging van de organisatiestruktuur.
[""^ m h ln de nieuwe organisatie zullen alle binnen-aktiv'rteiten (w.o. rijwiel assem-
Tel-foo^rro43-«6300 bla_e: kabelbomen montage; dokumenten/geldkistjes -en sleutelkastjes
Fax 043-635299 fabricage; licht montage - en inpakwerk maar ookeen grafische sektor met

een drukkerij en een boekbinderij) gebundeld worden in èèn divisie en alle
buiten-aktiviteiten (w.o. een cultuurtechnisch bedrijf; bouw-en bestratings-
aktiviteiten en een sektor extern geplaatste/gedetacheerde medewerkers)
in een tweede divisie.
Voor het management van deze twee divisies zoekt de M.T.B. een

Divisiemanager binnendivisie m/v
en een

Divisiemanager buitendivisie m/v
De Divisiemanagers zijn lid van het managementteam en rapporteren
rechtstreeks aan de algemeen direkteur.

Hij/zij is verantwoordelijk voor:
- het zowel in sociaal- als bedrijfseconomisch als organisatorisch opzicht

goed functioneren van zijn/haar divisie
daartoe- geeft hij/zij leiding aan en begeleidt hij/zij de staf-; lijn- en uitvoerende

aktiviteitenvan ± 550 medewerkers
- beheert en bewaakt hij/zij de, mede op zijn/haar advies, toegewezen

budgetten- integreert hij/zij, vanuit een startpositie als lokatiemanager, de onder-
scheiden aktiviteiten in de divisiestruktuur.

Hij/zij heeft:
- ruime managementervaring in eindverantwoordelijkeposities
- het vermogen om veranderingsprocessen op bedrijfsmatige wijze te

sturen en te begeleiden
- goedekontaktuele eigenschappen
- een duidelijke, stevige, inspirerende stijl van leidinggeven
- een resultaat gerichte instelling.

Verder heeft;
- de Divisiemanager binnendivisie een aantoonbaar HBO-plus nivo met

daarin zowel een bedrijfskundige als een werktuigbouwkundige cq.
elektrotechnische opleiding

- de Divisiemanager buitendivisie een aantoonbaar HBO-plus nivo met
daarin zowel een bedrijfskundige opleiding als hetzij een cultuur-
technische opleiding gekombineerd met gedegen bouw/civieltechnische
kennis hetzij een bouw/civieltechnische opleiding gecombineerd met
gedegen cultuurtechnische kennis.

De geschikte kandidaten bieden wij :
- een baan met uitdaging
- ruime ondersteuning vanuit concern-gebonden stafdiensten
- een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de funktie
- opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds- goede sekundaire arbeidsvoorwaarden.

De Stichting Maastrichtse
Todeveringsbedrijyen is Naast de verplichte medische keuring worden kandidaten ook psycho-
van %"wet Sociale ""* logisch getest en is er een kennismaking met een personeelsdelegatie
Werkvoorziening in de voorzien.
gemeenten Maastricht,
Aio/groten, Meerssen en Belangstellenden worden uitgenodigd om hun sollicitatie binnen 14 dagen
zfbeheert doortoe een na heden te richten aan de direkteurvan de M.T.B, postbus 1295,
industrieel, een cultuur- 6201 BG Maastricht.
dweftechnsch en een Voor inlichtingen kunnen zij bellen met Dhr.LW.M. Schunck, algemeen
00 W__tr__ef£" iaerb<"Hl direkteur (telefoon 043-636300) of Dhr. A.J.H. de Rooy van het buro
werkgelegenhJd aan G.I.T.P. dat als extern adviesburo de selektieprocedure begeleidt
1200 medewerkers. (telefoon 03404-20864).

Medisch typist(e)
Bij de Paramedische en Medische Dienst
bestaat op het secretariaat van de
Polikliniek Orthopaedie een part-time (32
uur) vacature voor een medisch typiste.

HetDe Wever-Ziekenhuis Functie-inhoud:
iseen groot algemeen . De werkzaamheden binnen het secretariaat
ziekentwiadateen worden in teamverband verricht en bestaanbelangrijke centrum- , . _. _," _ »n
functievervult in Zuid- primair utt het typen van medischerapporten en
Limburg. Het mankt verslagen.
samenmetZiekenhuis St.
Gregorius en Verpleeg- _..._,__i_. _]„„.-,huls schuttershof dcciuit Functie-eisen:
van deStichting Getond- " Vooropleiding MAVO/HAVO, eventueel
heidszorg Limburg. aangevuld met MEAO-administratieve richting;. ___. __.;_- " Kennis van demedische terminologie;Jaarlijks worden circa
20.000patiëntenopgeno- " Type-diploma;
men in dekliniek en " Ervaring met een dietafoon en tekstverwerking;
s.OOO in de dag- . Zelfstandig en accuraat kunnen werken;
3S_SZ» -Goede contactuele eigenschappen.
bedraagtruim eenkwart
miljoen. Arbeidsvoorwaarden
Aan hetziekenhuis iaeen 'De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAC-
medischestafverbonden Ziekenhuiswezen (FWG-groep 25).
van 100specialisten. Met
circa 2.000 medewerkers i-i-.-i.*:-,,.--.
is hetziekenhuis een van inlichtingen
de grootstewerkgevers Belangstellenden kunnen informatie inwinnenbi|
in deregio. Dhr. N. Leen, algemeen Hoofd Polikliniek en

Funktie-afdelirtgen, telefoon 045-766043.
Schriftelijke sollicitaties, kunnen tot uiterlijk 25
april as. gerichtworden aan de Personeelsdienst
van het De Wever-Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
In de linkerhoek van Uw sollicitatiebrief dient Ut*
vermelden JL-80.

Heerlen, HertriDurwntstraat 5.
Postbus 4446,6401CX Heerlen,
tel. (045) 76 6666.

(£) SMEETS\^_y 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
Smeetsbiedt:
-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. _>

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht
zoekt medewerkers m/v voor de OPERATIEVE DIENST

die in 1991 mee verhuizen.
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht ■ minimaal 2 jaarervaring als verpleegkundige, bij werkzaamheden bij allespecialismenbinnen het + Binnenkort vertrekken wij naar een gloednieuw ,
verrichtop deeerste plaatstaken ophet gebied voorkeurop een afdeling Recovery of Intensive operatiecomplex; gebouw met 21 operatiekamers en een uitsteke
van depatiëntenzorg en staat daarnaast ten Care. ■ de operatie-assistent(e) anaesthesie verleent geoutilleerdeafdeling Recovery. Een sfeervol
dienstevan hetwetenschappelijk onderzoeken assistentie aan deanaesthesioloog. ziekenhuis met allevoordelen die je van een nie"
onderwijs.Het ziekenhuis omvat 697 bedden; _ OnPrfltïP-AssistPntPn - gebouw mag verwachten.
er werken ongeveer 2500 personeelsleden B' vu\,ia.u^ rwawwitwi Vereisten: + Werken in een academisch ziekenhuis betekent
voleens de arbeidsvoorwaarden van de rniriiraiP Pil AnfIPQtnPSÏP ■ diplomaoperatie-assistent, differentiatie chirurgie ook bouwen aan eentoekomst. Bijhouden van
overheid.

VjllU OiC Cil ""*C3UIC_tIC _fanaesthesie van de NZR. vakliteratuur,(bij)scholing (zoals klinische lessen*'
(resp. vac. nrs. 109/7 en 094/7) cursussen) en het bezoeken van congressen en

De OPERATIEVEDIENST, waar o.a. de afdelingen Taken: Als ukiest voor Maastricht en Maastricht kiest voor u, symposiazien wij als eenvanzelfsprekende zaak.
Operatiekamers,Anaesthesie en Recovery deel van ■de operatie-assistent(e) chirurgie verricht dankunt u eenwerkklimaat verwachten voorzien van +Destad Maastricht en omgevingbiedt volop
uitmaken, is sterk in ontwikkeling.Onlangs is zelfstandig algemene omloop/instrumenterende een aantal belangrijke pluspunten. gezelligheiden recreatiemogelijkheden. Komt u
toestemmingverkregen om hetaantal open van eldersen moet u verhuizen, dan geldt een
hartoperaties uit te breiden tot800 per jaar.Tevens verhuiskostenregeling.
wordt wegens de toename van hetaantal post- ..,
operatieveen intensive-care patiënten de afdeling Wij nodigen u uit te solliciteren indien u zich geschi*
Recovery gedurende hetweekend opengesteld. In acht voor één van de gevraagdefuncties. Het salaris
verband metdezeontwikkelingenzoeken wij opkorte voor defuncties onder A en B genoemd bedraagt,
termijn: afhankelijkvan opleidingen ervaring, maximaal 9

’ 3.736-brutoper maand conform salarisschaal B"'

a. Verpleegkundigen Recovery 88RA,84

(vac. nr. 220/7) Spreekteen baan bij het Academisch Ziekenhuis
_~,.._ ~ ~ __„ Maastricht u aan, stuur danuw sollicitatiebriefnaar h*
Op de afdeling Recovery staan op dit moment 16 g?J ~ Academisch Ziekenhuis Maastricht, Dienst Persone*bedden waarvan 2 intensive-care bedden. Daarnaast - enOrganisatie, Afdeling Arbeidszaken, Postbus 19 1*
beschikken wi| overeen4-beds poliklinischerecovery. - - «i_*»»«ii_»h,i 6201 BK MaastrichtOp de afdeling werken ca. 19 medewerkers. *a»_ei__«i«*__»w_» » MmxL*tMMummm mmmmwhm*m»m*>;

Het komende jaarzal in het teken staan van een sterke .«-*«wh»- .ammmmmmmmtoi «~*»*>«»»»»>«** «-si*» ***
oir*.! van het aantal medewerker-; en de verhui2ine **' "* _. *<groei van net aaniai meaewerKers en ac vernuizmg

■,*,«»„*, mam mmmmwmmm—»*

■ hetverplegen enverzorgen van post-operatieve en *ÊÊH* JSSjS| __ c
intensive-care patiënten. '"**** -«JIBU. k ▼ _ ACADEMI'

Vuisten: LN/ ZIEKEN*^■ diplomaziekenverpleging Aof HBO-V; ▼ k^k-É __ A A CTC-lf I' ■ bij voorkeur in hetbezit vaneen diploma BBIC of AAAAo I Kl^/
ICU-diploma, danwei de bereidheid deze opleiding j

te volgen; WËmW—MW—WÊHË—WÊ—W^^f



De Nederlandse Vereniging voor
Seksuele Hervorming (NVSH) gaat
met een oud thema een nieuw
tijdperk in: de emancipatie van de
seksualiteit. Daar is al eerder aan
gewerkt, maar nog nooit zo gericht.
Deze maand trad in deeltijd een
medewerker aan wiens taak het is
'de integratie van seksualiteit in de
maatschappij' te bevorderen door
beleidsvoorbereiding en public
relations. Landelijk coördinator,
heet die functie nieuw
binnen de NVSH en daarachter zit
een 30-jarige doctorandus
politicologie uit Alkmaar: Martin
Maassen. Na de seksuele revolutie
nu de strijd om gevoel en respect in
de relationele omgang. Daar
mankeert het aanJ

De NVSH na de seksuele revolutie
" Landelijk coördinator drs Martin Maassen: onze ideële doelstelling, die mis ik

Strijd om gevoel en respect in relaties

seks.Het geweld, dat in zijn ogen
doormedia en hulpverleners lou-
ter negatiefwordt benaderd
waardoor velen onnodig seks en
angst aan elkaar koppelen. Maar
wat valt er nou voor positiefste
meldenaan incest en verkrach-
ting? Maassen: „De media be-
lichten louter de negatieve kant,
en de hulpverleners voeren een
groteske dans rond de subsidie-
pot uit, waarbij ze dan ook nog
bezig zijn met zoiets als opspo-
ring. Wat wij willen is dat er
evenwichtkomt in de beeldvor-
ming. Duidelijk maken dat seks
niet alleen bestaat uit geweld,
want dat idee krijgen veel men-
sen. Zolang er ouders zijn die in
het openbaar hunkind niet dur-
ven knuffelen, omdat ze bang
zijn de indruk te wekken van in-
cestueuze handelingen, is het
goed mis."
Hoe nu denkt de NVSH de
emancipatie-gedachte te ver-
spreiden?De belangrijkste actie-
punten van Martin Maassen op .
eenrijtje:
Een campagne onder de titel 'La-
ten we weer gewoon doen. Ge-
woon doen over seksualiteiten
erotiek. Maassen: „Nogmaals: te-
rug naar genieten. Neem nou al-
leen al het aids-vraagstuk. Oké,
het is een wezenlijk gevaar, maar
het genieten lijdt onder de hyste-
rie."
Uit de NVSH-brochure 'De toe-
komst is NU': „De grote campag-
nes over aids hebben voorname-
lijk tot gevolg dat veel mensen
zich tot één partner beperken,
maar niet dat ze bewust veiliger
vrijen."
Ook met incest kan anders om-
gesprongen worden, vindt de
NVSH. Uit de brochure: „De te-
rechte aandacht voor kindermis-
bruik leidt tot een verscherpt op-
sporingsbeleid, maar ook dik-
wijls tot volledige ontkenning
van de lustgevoelens van het
kind."
Een congres in oktober over het
onderwerp 'Seks als gevaar?'
Maassen: „Het moet een analyse
worden van waarom en waar-
door seks en geweld zo dicht bij
elkaarzijn komen staan en wat er
aan te doen is."
Het opzetten van 'relatiecursus-
sen. Maassen: „Mensen leren
omgaan met hun gevoelens en
die van hun partner."
Streven naar aanpassing van de
zedenwet, iets waar de NVSH al
mee bezig is sedert de jaren '70.
Maassen: „ledere vorm van sek-
sualiteitvan mensen jongerdan
16 jaar is strafbaar. Dat punt wil-
len we eruit. Veel jongerenvanaf
12 jaarzijn heel serieus te nemen
in hun relationele gevoelens. Wij
zeggen niet: alles moetkunnen.
Dat is het laatste wat we voor-
staan. Wat we wèl willen is: res-
pectvoor wat in wederzijdsevrij-
heid en vrijwilligheid door men-
sen met elkaarwordt aangegaan.
Ook als ze jonger zijn dan 16
jaar."
De oprichting van een werk-
groep 'Slachtoffers van seksueel
misbruik. Maassen: „Ik kreeg
deze week een afvaardiging op
bezoek van een groep die een
stichting heeft opgericht en die
positieve ondersteuning mist.
Men heeft de hulp waaraan be-
hoefte is niet gevonden bij de be-
staande instanties. Wat die men-
sen willen - en dat sluit aan bij
ons streven - is humaniseren in
plaats van criminaliseren."
Het blad 'Sekstant' weer onder
de aandacht van een breed pu-
bliek brengen. Onder druk van
de financiële perikelen, beginja-
ren '80, moest de oplage voor de
openbare verkoop gestaakt wor-
den. Sinds 1985 ligt 'Sekstant'
niet meer in boekhandel en kios-
ken. Maassen wil met 'Sekstant'
zo snelmogelijk de winkels weer
in.
Advertentie- en reclamecampag-
nes. Veel geld is er niet voor.
Maassen bouwt de verwachting
in dat die acties toch wel zullen
opvallen. „Als een Nederlander
het woord seks ziet heeft het zn
aandacht."

Onderbouwd
Toen in 1975 de NVSH voor het
eerst ernstig in de problemen
kwam, was er intern een stro-
ming die zich nogal laatdunkend
uitlietover de reorganisatieplan-
nen. Het bestuur wilde de com-
mercie binnen de vereniging te-
rugdringen en meer aandacht
gaan schenken aan de ideële
doelstelling.
De abortuskliniekenwerken in-
tussen niet meer onder de vlag
van de NVSH, maar onder die
van Stimezo. Het 'Handelshuis'
voor hulpmiddelen gingover
naar het Centraal Middelen De-
pot, evenals decondoom-en pes-
sariumfabriek. Zonder die com-
mercie en mèt op te zetten centra
waarvoor ideologen de afdelin-
gen moesten opleiden, zou de
NVSH 'afglijden', vreesden de
kritici. Letterlijk: „Dan wordt
het een utopisch praatclubje.
Een goedbedoelde hobbyïsti-
sche organisatie."
De commercie is er dus uit, en
met Martin Maassen voorop gaat
de NVSH de ideële gedachte na-
drukkelijker dan ooit propage-
ren. Wordt de NVSH nu een uto-
pisch praatclubje? „Allesbehal-
ve", vindt Maassen strijdlustig.
„Wij werken actiegericht, weten-
schappelijk onderbouwd."

peter heerkens

dernisme' en 'Nieuw erotisch
elan. Zijn uitgangspunt: het
woord 'emancipatie' dat in de
doelstelling staat.
Met dat laatste is deNVSH al een
jaarof twintig doelbewust bezig,
en het wil maar niet lukken. Be-
gin jaren '70 werd 'emancipatie'
nadrukkelijk op de voorgrond
getrokkenin een drie fasenstruc-
tuur voor de seksuele hervor-
ming. De eerste fase richtte zich
op voorlichtingen het verstrek-
ken van middelen, zonder de be-
staande cultuur - het monogame
huwelijk - aan te tasten. In fase 2
nam het doorbrekenvan normen
een belangrijke plaats in, met ex-
perimenten ten behoeve van de
individuele seksuele ontwikke-
ling; het stadiumvan partnerruil
en groepsseks. Handhavingvan
de bestaande cultuur bleef voor-
op staan. Fase 3 ging verder: to-
tale emancipatie van mens en
maatschappij. Seksualiteit niet
als iets individueels, maar als
geïntegreerd onderdeel van de
maatschappij.

Stapsgewijs
De vorig jaar overleden NVSH-
nestor mrHans Charlouis formu-
leerde het in 1981 alsvolgt: „Sek-
sualiteit is een stuk van het hele
leven. Wij leggen dat heel ruim
uit- Het is nietalleen het neuken,
maar alle intimiteit, allerelatie-
vormen en alles wat daarmee ge-
paard gaat. Het zou net als eten,
drinken, sport en bioscoop een
stukje van het leven moeten
zijn."
Het drie-fasenplan geldtbinnen
de NVSH nog steeds alsrichtlijn.
Een stapsgewijze aanpak dus
van dè seksuele hervorming.
Daarbij geldt fase 3 - de emanci-
patie - als de belangrijkste, als
het hoogste ideaal.
Aan Martin Maassen de taak nu
om die gedachte te stroomlijnen
en uit te dragen. Niet alleen naar
buiten. Er wacht hem ook aardig
wat werk binnenskamers. De
NVSH-afdelingen (thans 24) heb-
ben fase 3 altijd voornamelijk
overgelaten aan de bestuurlijke
top en die ontwikkeling geremd
door zich voornamelijk te rich-
ten op de eerste twee, waarbij de
ene afdelingzich nagenoegvolle-
dig concentreerde op fase 1
(voorlichting), en de ander op
fase 2 (activiteiten als partnerruil
en groepsseks).
In combinatie met wat er vanuit
de landelijke koepel aan voorzie-
ningen was en kwam, groeide
daardoor een gigantisch net-
werk. In deloop der jaren ont-
stonden telefonische hulpdien-
sten, info-centra, voorlichtings-
diensten, bibliotheek, cursussen,
activiteiten, thema-avonden en
gespreksgroepen voor alles en
iedereen: besloten paren-avon-
den, massage-groepen, bijeen-
komsten travestie en transsek-
sualiteit, avonden voor alleen-staanden, erotische bijeenkom-
sten voor paren, pedofilie-groe-
pen, exhibitionisme-groepen,
'vrij veilig'-feesten, bijeenkom-
sten 'seks en ontmoeting' ('alles
mag maar niets hoeft'), knuffel-avonden, naaktzwemmen, ge-
handicaptenseks, sauna, nudis-
ten-avonden, 'speel jevrij'-avon-
den, gay- en bi-avonden, praat-
groepenvrouwen en seksualiteit.

j. NVSH is in de steek gelaten
L°r degenenvoor wie ze op de

ging. Nederland lijkt
l^h seksueel genoeg hervormd
I V)nden. Maar: Nederland is dat
>S lang niet genoeg, vindt de
Leniging. Het is hooguit op
H chnisch' gebiedverder. Eenlj^ verder zelfs, maar nog lang
|$ 'volleerd. Die conclusie||!pt de NVSH uit gegevens van
L*r landelijke telefonische(.'Pdienst waar vorig jaar rond
k '00.000 gesprekeen werden

Nog steeds veel
op seksueel-technisch ge-

j^d. Vooral van mannen, de
l^p die ook vaker belt dani>en.Qnnen denken en handelen
C no? vaak vanuit de seksuele
(r/°veringsgedachte. Ze willen
V^en." Voor de NVSH het be-

i^en valt. Want: „Niet de sek-
icje prestatie dientvoorop te
Lari, maar het van elkaar genie-L' Niet het veroveren, maar de
kf Vmg van erotiek. Geen 'ik'-
| °el maar een 'relatie-gevoel.
tef ,8a je met elkaar om, hoe hou
L ekening met jepartner, hoe
tkeet" je je eigen gevoelens?
Q^r moet het om draaien."
!ty| samenvatting is van
k^H's landelijk coördinator
Ir, partin Maassen; 30 jaar,poli-
Vf °°g> docent aan een middel-
b * school in Alkmaar en in die
geënteook raadslid voor D66.
lijjSin deze maand aanvaardde
li,deze nieuwe functie voor tien
\ ker week- zÜn teak: beleids-
Kh bereiding en public rela-s- Zijn credo: 'Seksueel mo-

Hervormd

la, de Nederlandse Vereni-_ /oor Seksuele Hervorming
j^staatnog. Nee, 't is niet meer
■at het was. Wel qua doelstel-pg, maar niet in draagwijdte. In
e loop der jarenveranderde er,eHswaar niets aan de oorspron-

taak die de hervormers
'°h in 1946 stelden(namelijk 'brj

'dragen tot de emancipatievan
jensen gemeenschap, speciaal
£ het gebied van de seksuali-
Pt'), maar in de seksuelerevolu-
;e van de jaren '60 en '70 verlo-
'l de NVSH-idealisten veel;en.sen in hun strijd tegen kerk,
*at en maatschappij. Overlo-
*rs naar de supermarkt waar in-

condooms te krijgen waren,
J^r de huisarts die de pil ging

naar 06-lijnen van
j^'P- en dienstverlening, naar

ondernemers in
ïj°epsseks, naar praatgroepen
p andere organisaties ook durf-
*Ji opzetten toen taboes sneu-eden, en naar de consultatiebu-„aüs van de afscheidingsbewe-
r>g 'Rutgershuizen'.

het begin van de seksuele- toen de legendarische
Jj'ty Zeldenrust-Noordanus de
iJSH aanvoerde - stonden er

leden geregistreerd. Daar
3 er nu nog maar 6000 van
'^f. Met nagenoeg dezelfde crj-
J8 daalde de oplage van het
»tls zo invloedrijke blad 'Sek-
crt'. Het personeelsbestand
?l»i 1974 op 90 full-timers lag,
rrd uitgedund tot 1 volledige
(?jjh met daarnaast 2 deeltijd-
jj.^ties. En waar met de finan-
Je huishouding in 1980 nog 12
oioen gulden was gemoeid is
k *>u - tien jaar later - welgeteld
<7000 gulden.

Zeven jaar
In iedere relatie, ofhet nu om een
huwelijk, een latrelatie, of lang-
durig samenwonen gaat, komen
hoogte- en dieptepunten voor.
Dat is een waarheid als een koe
en er zit ook een zekere onont-
koombaarheid in.
Veel van de problemen, die rela-
ties echt in gevaar kunnen bren-
gen, ontstaan in het zogenaamde
zevende jaar.Om de een ofande-
re reden is dat een wetmatigheid
geworden.

Na een - nemen we aan - storm-
achtig begin van intense ver-
liefdheid, is de spanning een
beetje van de verhouding af en
dreigt er een sleur te ontstaan. De
seks wordt minder, zowel kwali-
tatiefals kwantitatief. Je bent op
zon moment gevoeliger voor in-
vloeden van buitenaf en vat-
baarder voor snelle verliefdhe-
den - op die ene andere, of mis-
schien wel meer anderen, die -
vergeef mij de uitdrukking - op
zon moment vogelvrij worden
verklaard.
Speel je niet bijtijdsop die sleur
in, dan gaat je huwelijk naar de
haaien, loopt het bootje op de
klippen en zit je met de brokken
van een (echtscheiding.

Overal om je heen zie je dat ge-
beuren. In mijn kennissen- en
vriendenkring bevinden zich di-
verse lieden die al aan hun twee-
de, derde of vierde huwelijk of
'vaste verhouding' bezig zijn en
er nog geen genoeg van kunnen
krijgen. En steeds weer duikt dat
beruchte zevende jaar op, al kun-
nen het er ook weleens zes, ofacht
of negen zijn.

ledere keer opnieuw beginnen ze
met frisheid aan het nieuwe hu-
welijk, om een paar jaar later
weer teleurgesteld, soms verbit-
terd, de steven naar nieuwe hori-
zonten te wenden, hoewel ook an-
dere, minder nette uitdrukkin-
gen voor deze activiteit kunnen
worden gebezigd. Hennie Vrien-
ten zong er, met zijn groep Doe
Maar, eens een niets verhullend
liedje over, waarvan ik hier de
titel niet zal herhalen.

Opvallend is ook, dat de nieuwe
relatie in de regel als twee drup-
pels water lijkt op de vorige,
maar dan wel bij voorkeur een
paar jaar jonger. Ik spreek nu
vanuit de mannelijke invals-
hoek, dat mag u inmiddels duide-
lijk zijn, omdat ik me daar nu
eenmaal het beste in kan ver-
plaatsen, zonder daar overigens
een positief waarde-oordeel aan
te verbinden.
I
Is het allemaal wel de moeite
waard, is een vraag die ik me re-
gelmatig stel. Is, het zinvol om je
huwelijk in de waagschaal te
stellenvoor een 'one-night-stand',
dievan mijn part ookwat langer
dan die ene nacht kan duren? En[
al het gelieg en bedrieg en ver*
driet dat daarmee gepaard
gaat? Kinderen die tegen de ver-,
trekkende ouder worden opgezet;
problemen met een omgangsrege-
ling en wat dies meer zij. En je
kunt er gif op innemen dat heU
zelfde met meneer of mevrouu\
nummer twee, drie, vier weer
gaat gebeuren.

Vroeger werd een huwelijk geslo*
ten voor het leven, tot de dood ons
scheidt. Nu is dat anders, gelukt
kig maar, want aan een werke*
lijk mislukt huwelijk, waarin
beide partners als kat en hond,
met elkaar omgaan, kan beter *
via een scheiding - een eind gei
maakt worden. Maar zoals het,
nu in veel gevallen gaat, is het me
allemaal te gemakkelijk, waar-
bij te vaak de weg van de minste
weerstand wordt gekozen.

Met een beetje meer moeite, des-
noods met hulp van buitenaf,
kun je toch op zijn minst een po-
ging wagen je wat voortsukke-
lende relatie van een andere -
frissere - kant te voorzien.

peter stiekema

van de algemene publieksvoor-
lichting. Toen Mary Zeldenrust-
Noordanus in 1976 - tevergeefs -gevraagd werd terug te keren als
voorzitster, verzuchtte ze onder
meer: „Als je me vraagt: wat
heeft de NVSH Nederland nog te
bieden, dan zou ik het eigenlijk
niet weten. Er zijn hele actieve
werkgroepen voor vrijwillige
kinderloosheid, voor pedofilie,
voor groepsseks, maar wat merk
je ervan? Die blijven ook in hob-
byisme steken. Ik denk dat het
merendeel van de bevolking
denktdat de NVSH nietmeer be-
staat."

Zorgen
Wat de landelijk coördinator gro-
te zorgen baart, en waar hij be-
langrijk werk ziet, is de wat hij
noemt 'criminalisering' van de

omdat in dewesterse wereld het
gevoel ondergeschikt is. Seksue-
le emancipatie betekent: je lijfe-
lijk gevoel kunnen en mogen
uiten, wederzijds respect tonen,
verdraagzaam zijn. En: in het sa-
menzijn meer aandacht voor de
relationeleaspecten dan de tech-
nische."
„Er moet een besef groeien, want
daarontbreekthetaan, datje van
seks meerkunt genieten dan al-
leen door de geslachtsdaad. Daar
heb je dan die westerse cultuur
weer van de mechanischemaat-
schappij waarin ieder mens
wordt beoordeeld op znproduk-
tiviteit. Je vindt dat terug in de
zogenaamde seksfilms. Televi-
sieprogramma's als de Pin Up
Club en Verotique hebben ook
het nodige bijgedragen tot ste-
reotypering. Geen enkele aan-
dacht voor wat het zou moeten
zijn: het benadrukken van gene-
genheid."
Zoals? „Zoals wat de vrouwen-
bewegingen benadrukken, die
richting. Warmte geven, knuffe-
len, tederheid leggen in de om-
gang met de ander; Kortom: ge-
woon liefzijn. Genieten van el-
kaar en van jezelf, door je gevoe-
lens te ontdekken. Dat is alle-
maal niet zo soft als het mis-
schien wel klinkt. Gelukkig mer-
ken we dat steeds meer mensen
er aandacht voor krijgen. In de
hulpvraag zien we een verschui-
ving van het technische naar het
relationele, maar nog lang niet
voldoende."

In die opeenstapeling van voor-
zieningen zijn de afdelingen en
de besturen het nietaltijd met el-
kaar eens geweest: grote terug-
houdendheid bij de afdelingen
die zich toelegden op de voor-
lichting (fase 1) ten opzichte van
de experimenten (fase 2). En 'fa-
se 2'-afdelingen, doordrongen
van het belangvan de hulpverle-
ning, maar met twijfel over het
nut van zo veel verschillende
praatgroepen. Daartussendoor
bestuurders met hardop devraag
ofze in fase 2 wel goed bezig zijn.
'Consumptieve seks' noemt de
leidingvan de NVSH activiteiten
als bij voorbeeld sauna-bijeen-
komsten, sozen en groepsseks.
Martin Maassen: „Op zich prima,
die activiteiten, maar er wordt
voorbijgegaan aan het feit datwe
meer willen. Onze ideële doel-
stelling, die mis ik."
Over dat punt, dekern van fase 3,
deed Gerrit Wolves als voorzitter
van de afdeling Apeldoorn
schamper in een speciale bijlage
van Vrij Nederland, januari 1981.
Wolves: „Ik heb in commissies
gezeten die over het beleid zou-
den praten. Er werd gepraat en
gepraat over emancipatie en over
seksualiteit. Maar wat bedoelen
ze ermee? Over diekernwoorden
bestaat geen helderheid, en wat
moet je in godsnaam hervormen
als je die termen niet eens defi-
nieert?"
Daarkomt bij dat deNVSH er se-
dert deroerige jaren '70 niet in
geslaagd is zich naar buiten dui-
delijk te profileren. Grote finan-
ciële problemen, gedwongen tot
ontslag van personeel, interne
discussies over idealenen com-
mercie binnen devereniging (de
abortusklinieken, de verkoop
van middelen) gingen ten koste

Tolerantie
Daar is Martin Maassen nu voor.
Om intern en extern duidelijk te
maken wat seksuele emancipatie
inhoudten om - in hetalgemeen -Nederland te laten merken dat
de NVSH nog wel degelijk be-
staat.
Tja, wat houdt dat in, seksuele
emancipatie? Maassen: „Tole-
rantie, in alle opzichten, van de
maatschappij. Zolang er nog
vreemd aangekeken wordt tegen
zoenen op straat is er geen tole-
rantie. Het in het openbaar uiten
van genegenheid is iets waar
mensen niet mee opgroeien. Zoe-
nen, dat hoort binnen. Er moet
ook totale openheid komen. En
dan bedoel ik: bereid zijn tot on-
bevangen bespreekbaarheid van
gevoelens die anderen hebben.
Nog steeds is het zo - wij weten
het uit de hulpvragen dieons be-
reiken - dat ouders hysterisch
reageren als hunkind vertelt les-
bisch te zijn, of homoseksueel.
Ook in werksituaties blijft dat
onderwerp grote problemen op-
leveren. En het komt allemaal
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" Toen de pil bij de huisarts verkrijgbaar werd en het condoom in de supermarkt verloor de
NVSH veel aanhang. Fot° CEES ZORN
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rrh Stichting Ziekenzorg
O-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)

yVoorhet secretariaat van de poli orthopaedie op de lokatie Sittard
zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funkties van

a. SGCTGXdrGSSG vakaturenr. MJ 17

b. TypiSTG vakaturenr. MJ 18

funktie-informatie: De poli orthopaedie is een dynamische afdeling die een ideale werkkring
vormt voor mensen die van afwisseling houden, initiatief durven nemen
en verantwoordelijkheid durven dragen.
De onder a. genoemde funktie is full-time en omvat alle werkzaamheden
die een allround medisch secretaresse op een poli verricht.
De onder b. genoemde funktie wordt op oproepbasis vervuld en omvat
het verrichten van medisch typewerk.

funktie-eisen: Voor beide funkties is vereist:

" kennis van medische terminologie;
" goede beheersing van de nederlandse taal;
" stressbestendigheid;
" goede typevaardigheid.

inlichtingen: Mw. S. van Galen, eerste secretaresse poli orthopaedie, tel. 04490-18666,
toestel 2081.

yTenbehoeve van afdeling 4 van het verpleeghuis St. Odilia, zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

gastvrouw
vakaturenr. Hvß 44

funktie-informatie: " onder verantwoording van het afdelingshoofd stimuleren en begeleiden
van kreatieve en rekreatieve bezigheden van bewoners;

" de medewerk(st)er draagt medeverantwoordelijkheid voor en optimale
woonsfeer en goede onderlinge kontakten tussen de bewoners;

" verder draagt nij/zii zorg voor de introduktie van nieuwe bewoners;
" het betreft een full-time funktie voor onbepaalde tijd.

funktie-eisen: " diploma MBO-IW;

" ervaring in een soortgelijke funktie is gewenst.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring in afwachting van FWG.
De overige abeidsvoorwaarden worden toegepast konform de CAO voor
het Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Voor nadere informatie kunt U telefonisch kontakt opnemen met de heer
A. H. M. Cremers, hoofd verplegingsdienst St. Odilia, tel.nr. 04490-46666,
toestel 2024 of de heer H. P. van Bijnen, sektorpersoneelsfunktionaris
(toestel 2153).

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.

Ornatex zoekt een administratieve
"zwaargewicht" met HEAO-BE of SPD-1
Bedrijfsinformatie De funktie
Omatex b.v. is opgericht in 1971 Binnen onze sektor Transoval (Road) wordt het gehele
en maakt deel uit van de Oranje wegtransport van de Europese vestigingen van Du Pont
Nassau Groep. Zij bewerkt voor naar de klanten èn het transport tussen de vestigingen
Du Pont de Nemours hoogwaar- onderling gepland en uitbesteed.
dige synthetische produkten en Als "billing administrator" werkt u met moderne
regelt tevens het wegtransport computersystemen en bent u verantwoordelijk voor de
voor de meeste van Du Pont's koördinatie, de planning en de korrekte fakturering op
produkten binnen Europa. basis van aktuele transportkosten. Ook verzorgt u de aan-
Het personeelsbestand omvat gifte van buitenlandse omzetbelastingen en tussentijdse
thans ruim 580 medewerkers. financiële overzichten.
De onderneming verkeert in
een expansieve fase. Wat wij vragen

Om deze boeiende funktie naar behoren te kunnen ver-
vullen, dient u te beschikken over het diploma HEAO-BE
of SPD-1. Ervaring met geautomatiseerde systemen is
eveneens onmisbaar. Omdat u tal van kontakten over de
doorbelasting van vrachtkosten gaat onderhouden met
buitenlandse Du Pont-vestigingen, moet u pok de Engelse
taal in woord en geschrift beheersen. j

Wat wij bieden
Een ruime mate van zelfstandigheid en een prima
werksfeer. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn zoals u die van een moderne onderneming mag
verwachten.

Informatie/sollicitatie
Voor nadere informatie over de funktie kunt u
desgewenst bellen met het hoofd van onze Financiële
Administratie, de heer V. Slangen, telefoon 045-468242.
Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u uiterlijk 25 april as.
te richten aan Ornatex b.v., t.a.v. mevr. J. Wouters,
Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade.
Vermeldt u alstublieft in de linkerbovenhoek van de
envelop en de brief: BA9O.

ras» W' OrnatPYSy«heüsche Vezels \-S J. 11CL L
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m MAJOOR ENGINEERING B.V.

¥ MAASTRICHT - ARNHEM - AMERSFOORT
Wegens uitbreiding van onze activiteiten zoeken
wij een:

Majoor Engineering

ingenieurs-adviesbu- \*OÏ\S\tUCIGUI* W II D m/v
reau voor machine- en
apparatenbouw, werk-
tuinbouwkundige instal- mvragen:laties, elektrotechniek, ■ "_" " n-<- un-n
elektronica, bouwkunde " opleiding HTS WTB
en special engineering. - meerdere jaren tekenkamerervaring
Het hoofdkantoor van
MajoorEngineering Wij bieden:
fl. v. isgevestigd in . goe de secundaire arbeidsvoorwaardenAmersfoort en de regio- _ .... . .
kantoren bevinden zich " doorgroeimogelijkheden
inArnhem en Maastricht. -Studiefaciliteiten
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Majoor Engineering 8.V., Postbus 5075,
6202 WE Maastricht. Telefoon 043 - 635636.

i~lE«|J^n] luchtbehandeling

Kampstraat 4 energiewinning
6163 HG Geleen luchtverwarming

centrale verwarming
airconditioning
warmtepompen
ventilatie
elektro

Wij zoeken op ZEER korte termijn
SERVICEMONTEUR
(airconditioning/iuchtverwarming)
met tenminste MTS-elektro, aangevuld met koelopleiding.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres
t.a.v. onze heer G.J.L. Smeets, directeur. " 6?760

STREEKGEWEST
WESTELIJKE
MIJNSTREEK

Het Slreekgewest Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van de
gemeenten Beek (L), Bom, Geleen, Schinnen, Sittard, Stem en Susteren met in _
totaal ca. 160.000 inwoners.
Aan het Streekgewest zijn een aantal uitvoerende taken opgedragen zoals o.a.
basisgezondheidszorg en regionale vuilverwerking.
Daarnaast is voor het Streekgewest een belangrijke taak weggelegd als
overlegplatform voor de deelnemende gemeenten ten behoeve van diverse
uiteenlopende beleidsterreinen.
Ten behoeve van de sectie Interne Zaken, welke onderdeel is van het
secretariaat van het Gewest, kan worden geplaatst een:

MEDEWERKER
ADMINISTRATIE/DOSSIERVORMER M/V

(voor 50% van de normale werktijd)
Functie-inhoud- registratie van inkomende en uitgaande post;- het zelfstandig vormen en ordenen van dossiers van het dynamisch archief;- het verstrekken van informaties uit het archief en het uitlenen van dossiers;- het regelmatig vernietigen of afvoeren naar het semidynamisch archief van_ minder dynamische bestanden;- overige binnen de sectie voorkomende werkzaamheden (huishoudelijke

taken, vervanging receptioniste/telefoniste/typiste).
Functie-eisen- diploma HAVO;- diploma SOD I dan wel vergevorderde studie;- ervaring met archiefwerkzaamheden strekt tot aanbeveling;- kennis en ervaring met WP 4.2 c.g. WP 5.0 strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Het salarisniveau is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal

’ 2154- en max. / 3071,- bruto per maand (niveau 4/5), exclusief 8%
vakantietoeslag.
De bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen en overige
arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

Overige informatie
De aan te stellen medewerker zal in principe van maandag tot en met vrijdag
gedurende de middaguren werkzaam dienen te zijn.
Eventuele nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de
personeelsfunctionaris, de heer J.F.L. Bruijnzeels (tel. 04490-43131). ■ ■

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 9007 op brief en
enveloppe dienen voor 23 april 1990te worden ingezonden aan:
het dagelijks bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek, postbus 99,
6160 AB Geleen.
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In de afgelopen 6 jaar bouwde Fuji twee fabrieken in Tilburg voor de het eigen personeel. Zo krijgt u uitgebreide in- en externe opleidingen,
produktie van fotopapier en kleurenfilm. Op 7 mei aanstaande wordt training on-the-job en uitstekende begeleiding van Fuji's ingenieurs en
gestart met de bouw van een derde fabriek, voor de produktie van alu- meer ervaren technicians. Vanzelfsprekend biedt een modern bedrijf
minium fotogevoelige platen voor de Europese offset-industrie, als Fuji verder een goed salaris en prima secundaire voorwaarden.
Momenteel werken bij Fuji ongeveer 900 mensen met de modernste
geautomatiseerde apparatuur aan onder andere emulsion making-, __ __

l f ■■ a_\ \ "JJ ■■ f\ ■■coating-, finishing-en laminating-processen. Vóór augustus 1990 zul- Kfll |II __ | / M y. len er bij Fuji nog eens zon 100 mensen bijkomen. De totale investerin- "■* ' V ' '"»' M ' *** ' *** ' '
gen hebben inmiddels het miljard ruim overschreden. VOOR EEN SOLLICITATIEFORMULIER

FUJI'S PRODUKTIEPROCES Onze mensen van de Recruitment Section nemen graag uw naam en
Bij de produktie van kleurenfilm worden eerst speciale fotografische adres op om u een sollicitatieformulier en meer informatie te sturen,
emulsies aangemaakt (emulsion making), die daarna aangebracht wor-
den op het basismateriaal (coating). De derdefase is het op maat snij- U KUNT OOK DIRECT SOLLICITEREN
denvan het eindmateriaal en het verpakken (finishing). Schrijf daartoe een brief, zonder postzegel maar met vermelding van
Bij fotopapier komt nog iets meer kijken: daar wordt eerst het papier LD/14-04, aan de Recruitment Section van Fuji Photo Film B.V,
watervast gemaakt en voorzien van een antistatische laag op de rugzij- Antwoordnummer 60630, 5000 WB Tilburg.
de en een hechtlaag voor de emulsies aan de beeldzijde. Deze prepa-
rerende fase heet 'laminating'. OF VUL DE BON IN!

DE ROL VAN MTS'ERS T """"" "—1In het geautomatiseerde produktieproces van Fuji in Tilburg zijn goed
opgeleide mensen als u niet weg te denken. U krijgt als technician bij j Ja, ik wil net zo veel groei in mijn toekomst als Fuji. Stuurt u mij j
Fuji dan ook een zeer interessant en verantwoordelijk takenpakket. In J een sollicitatieformulier?
teamverband houdt u het goed functioneren van de machines in de
gaten, zodat u bij eventuele problemen alert en soepel kunt reageren. | Naa.m _____ __
Overigens komen problemen niet zo vaak voor, want u verzorgt ook ] straateen groot deel van het preventief onderhoud. Fuji verwacht verder dat
u actief meedenkt over procesverbeteringen en -ontwikkelingen. U | Postcode/Plaats
overlegt dus veel en intensief met uw collega's en de ingenieurs om te j
komen tot de bekende Fuji Topkwaliteit. Telefoon __ ;
Al met al heel wat verantwoordelijkheid voor ] ooleidina

mm—mf\/ rsT Wm IAfJLI-. __ ! Werkervarin9 Ja/Nee

■VI I O 6IS ■ t Wl Li OT i Stuur deze bon naar Fuji Photo Film B.V, Antwoordnummer 60630, j■ Ti-w w■ w ■ ■/ m-, >" iw wi , SQOO WB Ti|burg

vergelijkbaar l^^.®
die bij Fuji, een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland, __m_______^uitstekend kunnen meegroeien. Voor succes bij Fuji is een MTS-oplei- __^.
ding nodig, of bijvoorbeeld Vapro-B. U werkt graag en goed in een ï^^team van leeftijdgenoten aan procesbegeleiding, preventief onderhoud
en troubleshooting. Verder bent u ook nog zeer gemotiveerd, hebt u
geen bezwaar tegen ploegendienst en kunt u goed kleuren onderschei- ___\ I
den. MW J

WAT FUJI U KAN BIEDEN W
Allereerst kunt u natuurlijk rekenen op een toekomst waar groei in zit. nuAT/\ i-ii i-»De stijgende lijn van Fuji is met name te danken aan de investeringen in FUJI PHOTO FILM B.V.
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Welkom in de wondere wereld van de cryo-wetenschap

Hondje

aminozuur. Zo gevoerderatten
werden bijna twee keer zo oud
als normaal. Ze kregen jongen
op, in rattentijd gemeten, on-
voorstelbaar hoge leeftijden.

Wat Segall maar ermee wil zeg-
gen, is dat het geen wet van Me-
den en Perzen is, dat we gemid-
deld niet ouder worden dan 75
jaar.Met deratten als voorbeeld
zouden we heel goed ook 150 jaar
kunnen worden. Mannen zouden
op hun 80enog enthousiastop de
meidenkunnen jagen.Vrouwen
zouden op hun 90e nog kinderen
kunnen krijgen.

„Maar Paul, wat ik niet begrijp is
dit: dood is toch dood?Kijk, als
je deze mensen nu had ingevro-
ren terwijl ze nog leefden, daar
had ik me nog iets bij kunnen
voorstellen. Maar dit zijn lijken,
Paul. Dood. Kaputt."

Dr. Segall - slank, heel slim
hoofd, JohnLennon brilletje en
zwart, piekerig haar - lacht
fijntjes. Dan legt hij het me ge-
duldig, met zachte stem, uit.
Dood is niet dood. Dood is een
stadium, een fase.
„Er leven nu mensen die volgens
alle traditionele normen dood
zijn geweest. Hun hart klopte
niet meer, er was geen hersenac-
tiviteit.Dus wat is dan nog:
dood? De medische wetenschap
kan mensen van steeds verder te-
rugbrengen. Van hoe ver mor-
gen? En overmorgen?"

Hij lacht weer. „Wij in de cryo-
business zeggen het altijd zo:
dood en bevroren zijn is het op-
een-na beroerdste datje kan
overkomen. Gewoon dood zijn is
het slechtst. Bij ons heb je ten-
minste nog een kansje, hoe klein
ook, op terugkeer."

die verzameling bric-a-brac
J^n een paar futuristisch'''doende voorwerpen zeer
lHet gaat om een halfdozijn
fe meter hoge, mat-glanzen-
, betalen cilinders, een soort
ote gasflessen.

2fe dit ze?"

jfPaul Segall knikt. Dit zijn
■: m de cilinders bevinden
r l, stevig verpakt in blauw
I stic, ondergedompeld in
"eibare stikstof, bij een tem-

van 196 graden onder
g de stijfbevroren lijken van
r mensen.
" elke cilinder kunnen er

J w," legt dr. Segall uit. „In
| * grote daar kunnen er elf,
%t die gebruiken we nog
Pt."
I

" die kleine, lage hier?"

Sall somt, met enige moeite,
■■ »Daarin zitten ingevroren
tsenen van een meisje, er zit

i efsel in dat te zijner tijd voor
°len kan worden gebruikt,
} Paar huisdieren en een
Oofd."jjelvult hij aan: „Maar dat
6r» we niet meer, hoofden. Er

organisatie in Los Ange-
jdiehet wel doet, maar ik
p dat hoofden te macaber
r- Het geeft een verkeerde
"""Uk van ons werk."

k over de huisdieren wil hij
l ' kwijt. „Ik ben daar niet zo
,°r- Maar soms is het moeilijk
J1nee te zeggen. Ik werd bij-
i°rbeeld 'een paar jaar gele-

gebeld door een oudereJpe die haar net overleden

' Wilde laten invriezen."
Sall hield aanvankelijk de
°t af. Maar familieleden zei-

" hem dat de dame gek van
/driet zou worden als het
,' mocht. En dus stemde hij. >>Ze komt elk jaareven naar

Dan halen we 'm uit
blinder en kan ze 'm zien."

de cryo-wetenschappers geen
clubje hobbyisten zijn. Er wordt
in dit gezelschap serieus nage-
dacht. Alleen één ding lijkt toch
niet erg te kloppen.

Spelletje

„Het slaat. Fantastisch he? Dit
dier is bevroren geweest, en toch
zijn de miljoenen cellen van z'nv
hart in staat samen te opereren,
en een hartslag in stand te hou-
den."

Ook klonen is iets, waarmee Se-
gall zich later serieus wil bezig-
houden. Waar hij nu hard aan
werkt, is aan invriezen. Het
hondje dat bijvoorbeeld om ons
heenloopt terwijl Paul en ik pra-
ten, is ijskoud en klinisch dood
geweest.
„Dit is Miles," zegt Segall, terwijl
de beagle met zn grote bruine
ogen naar hem opkijkt. Miles, zo
vertelt Segall, is destijds door
hem als proefdier gekocht. Het
hondje werd het onderwerp van
een experiment waarmee Segall
in 1987 de wereldpers haalde-
.„Miles hebben we eerst onder
narcose gebracht, en gekoeld.
Daarna hebben we zijn bloed
vervangen door beschermende
vloeistoffen, en hebben we hem
verder afgekoeld tot hij een tem-
peratuur van 3 graden celsius
had," zegt Segal.
Een kwartier lang werd het
hondje in die staat gehouden.
Zn hart klopte niet meer, er was-
geen hersenactiviteit.Toen werd
hij opgewarmd, en kreeg hij zn
bloed terug. De beagle kwam
weer bij, en is nu de huisvriend
van de Segalls.

Segall: „Dat experiment is sinds-
dien bij andere honden herhaald,
en uitgebreid. Zo is onlangs in
Sacramento een beagle bijna 4,5
uur koud geweest. En ook die
kwam terug."

In zijn laboratorium experimen-
teert Segall zelf vooral met ham-
sters. Het is bijvoorbeeld routine
geworden om hamsters tot net
boven het vriespunt tekoelen, ze
urenlang in die semi-dode staat
te houden, en ze weer tot leven te
brengen.

Maar nu gaat hij verder. Segall
rijdt me naar zn lab, en doet daar
een klein koelkastje open. De in-
houd: een plastic doosje met ijs-
water, waarin zich een hamster
bevindt. Segall: „Deze hamster
hebben we gedurende 18 uur op
een temperatuur van -1.7 graden
gehouden."
Terwijl zn medewerker Hal de
hamster uit dekoelkast haalt, het
dier zn eigen bloed teruggeeft,
en 'm onder een lamp opwarmt^,
laat Segall me het lab zien. Fles-
sen, microscopen, cardiografen,
de kleine ruimte is propvol.
Dan roept Hal ineens opgewon-
den: „Kom gauw kijken!." De .
oranje lijn van de cardiograaf
laat een regelmatig golfpatroon
zien. „Het is zijn hart," zegt Paul,

Mix
De hamster kwam niet meer bij.
Maar het is volgens Segall een v

kwestie van tijd en danzal hij be-.
vroren hamsters weer helemaal
tot leven kunnen brengen. „Als,
we de juistemanier van bevrie- "zen hebbengevonden, en de juis-
te mix van beschermende vloei-'
stoffen, gaat ons dat lukken."

Daarna is de sky de limit. „Dan
kunnen we ook mensen bevrie-
zen en terugbrengen. We kunnen
nu al organen bevriezen en ze zo
goed houden.Sperma en eicellen
worden onbeperkt in de diep-
vries in leven gehouden, dus dat
zelfde met hele mensen doen is
slechts een kwestie van tech-
niek."
Hij kijkt afwezig. „Weetje wat
het verschil is tussen Halen mij,
en alle andere gerontologen?,"
zegt hij dan, „Wij willen'niet
dood."

„En, vertrouwen jullie erop dat
dat ook lukt?"

Hal, giechelend: „Laat ik het zo
zeggen: de kans dat het ons niet
lukt, lijkt me overweldigend
groot."

Paul, serieuzer: „Ik weet dat we
op de goedeweg zijn. Ik weet ze-
ker dat we over enkele decennia
weten hoe we veel langer dannu,
permanent zelfs, kunnen blijven
leven. Maar ik ben 47, dus dat
haal ik waarschijnlijk niet meer.
Dat vind ik diep frustrerend."

henk dam.

sec ingeplant, en tot wasdom ge-
bracht. Hetresultaat is dater van
de gezonde, normale baby die
wordt geboren, twee kopieën
zijn, uiterlijk identiek, maar zon-
der gevoel, zonder persoonlijk-
heid, zonder gedachten.

Segall: „Die klonen sla je op. Als
nu bij de echte persoon bijvoor-
beeld het hart niet meer wil, dan
vervang je dat door het hart van
een kloon. Er zijn geen afsto-
tingsverschrjnselen, want gene-
tisch gaat het om hetzelfde hart.
De rest van de kloon, al zn orga-
nen, zn huid, zn ogen, stop je in
dediepvries tot jeze nodig hebt."

„Dat is gruwelijk, Paul."
Segall: „Waarom? De klonen
hebben geen gevoel, zijn niets
meer dan een verzameling orga-
nen. Ik heb mijn opa aan lever-
kanker zien overlijden. Hij werd
eerst groen, en toen oranje, en
schrompelde helemaal weg. Is
dat soms niet gruwelijk? Als hij
een reserve-lever had gehad,
leefde hij nu nog."
Hij heeft nog één aanvulling. Nu,
zegt hij, kunnen klonen alleen
van hele jonge cellenworden ge-
maakt. Maar er is wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan dat aan-
toont dat ook oudere cellenklo-
nen kunnen opleveren. Ook die
grens schuift steeds verder op.

Klonen
Veel, aldus Segall, kan ook met
klonen worden gedaan. Kloon-
technologie - waarbij hetzelfde
genetische materiaal in van hun
kern ontdane eicellen wordt ge-
bracht, eicellen die dan uit-
groeien tot volmaakt identieke
levensvormen - kan voor ieder
mensenlichaam<èen winkel vol
reserve-onderdelen opleveren.
Dat stelt hij zich als volgt voor.
Van iedere zich ontwikkelende
mensenfoetus worden twee klo-
nen gemaakt. Bij die klonen wor-
den in het allervroegste stadium
de cellen verwijderd dienormaal
zouden uitgroeien tot hersens.De
klonen worden in de baarmoeder
van bijvoorbeeld een chimpan-

proces van ouder worden stop-
pen, en zelfs terugdraaien. On-
sterfelijkheid, Eeuwige Jeugd,
dat is het uiteindelijke doel van
het werk dat Segall, met enige
medewerkers, in zijn laborato-
rium verricht.

Dat is geen grap, en Segall is ook
niet gek. In zijn onlangs uitgeko-
men boek „Living longer, gro-
wing younger" (New Vork, 1989)
beschrijft hij de technieken die
het volgens hem mogelijk moe-
ten maken detijd en de dood een
loer te draaien.
Een aantal daarvanzijn zeer con-
troversieel, een aantal draaien
om vooralsnog onbewezen mo-
gelijkheden. Maar Segall kan
ook wijzen op frappante onder-
zoeksresultaten. En hoe omstre-
den hij ook is, op de kwaliteitvan
zijn wetenschappelijke werk is
hij nog nooit aangevallen.

Het werk dat dr. Segall voor
Trans Time doet, vult maar een
klein deel van zijn tijd. Het is
vooral zijn lab dat hem opeist. En
dathij daarniet als een op hol ge-
slagen Willie Wortel opereert,
wordt alleen al bewezen door het
feit dat hij doorhet bedrijfsleven
ruim wordt gesteund.
Segall: „Tien jaar geledenkregen
we 2000 dollarvoor research. Dat
deed ik er toen nog bij, naast m'n
werk op de universiteit. Vijfjaar
geleden zaten we op 20.000 dol-
lar. Dit jaarheb ik een begroting
van een halfmiljoen dollar. De
medische industrie is in ons
geïnteresseerd geraakt."

Segall gaat structureler te werk.
Hij is begonnen met zich af te
vragen hoe oud worden eigenlijk
werkt. Is het eenkwestie van een
enkel gen, een minuscuul bouw-
steentjevan elke cel, dat als grote
vernieler optreedt?

Begint het antwoordmet devast-
stelling dat elke mensencel zich
hooguit 50keer kan delen, en dat
dan de koek op is? Zijn het de zo-
genaamde vrije radicalen, los-
zwevende moleculen die het li-
chaam stukje bij beetje verzwak-
ken?

Het zijn in de moderne geronto-
logie gangbaretheorieën, maar
Segall verwerpt ze stuk voor
stuk. Hij denkt dat het de her-
sens zijn, diehet lichaam de op-
dracht geven uiteindelijk zich-
zelf te vernietigen. Het is een
programma, zoals de voortplan-
ting een programma is.
„Het programma," aldus Segall,
„geeft bijvoorbeeld bepaalde
klieren de opdracht hun werk-
zaamheden te stoppen. En die
klieren spelen weer een vitale rol
bij onder meer immuniteit tegen
ziektekiemen. Daarom gaan bij-
voorbeeld veel oude mensen
dood aan griep, en jonge zelden.
Als we weten waar precies dat
programma zit, en hoe het werkt,
kunnen we het veranderen."

Beroep
Dr. Paul Segall is van huis uit ge-
rontoloog, iemand die hetproces
van ouder worden bestudeert.
Tot 1987 gaf hij les in Berkeley,
aan de Universiteit van Califor-
nie.Toenbesloot hijvan zijn pas-
sie zijn beroep te maken, en be-
gon hij voor zichzelf.
Want ook tijdens zijn jaren als
lector, en eigenlijk al ver daar-
voor, was Segall bezeten van één
gedachte. Hij wilde niet alleen
bestuderen hoe mensen oud
worden, hij wilde er ook iets aan
doen.
Wat Segall wilde, en wil, is het

Segall is de hedendaagse vaan-
deldrager van al diegenen die

Horizon

door de eeuwen heen hebben ge-
zocht naar manieren om de dood
te overwinnen. Mensenwerk dat
uiteenloopt van het Egyptische
Dodenboek, via Ponce de Leon's
queeste naar de Bron der Jeugd
tot de film Cocoon, bewijst dat
deverre horizon van de onsterfe-
lijkheid universele aantrek-
kingskracht heeft.

Ook nu willenveel mensen zo
nietvoor altijd leven, dantoch in
ieder gevalzo oud mogelijk wor-
den, en zo lang mogelijk jong
blijven.
We doen a-1-l-e-s om onze jeugd
te behouden. We beulen onszelf
af, slikken multi-doses vitami-
nen, laten moorkoppen staan, ge-
ven de drank op. Er bestaat zelfs
een verjongingstherapie waarbij
de nog levende cellenvan scha-
pen-foetussen worden ingespo-
ten.

Voeding
Segall moet ook zelf toegeven
dat hij hierwel heel theoretisch
bezig is. Praktischer is het onder-
zoek dat hij heeft gedaan naar de
rol van voeding. Hij heeft ge-
noegzaam bewezen dat veroude-
ring een stuk langzamer gaat bij
een calorie-arm dieet. Kwestie
van de hersens, die zich genood-
zaakt zien het lichaam de op-
dracht te geven langer met de be-
staande cellen te doen, aldus Se-
gall.

De meest opvallende resultaten
bereikte hij met diëten die arm
waren aan tryptophan, een soort

,|'kom in de wonderlijke we-
ii* Van de cryo-wetenschap. Er
} mensen die denken dat zeJ de dood een spelletje kun-
Jj spelen, en nog kunnen win-
.JJ.ook. Voor hen bestaan er or-
aties als Trans Time.
s gedachte erachter is dat ooit

wetenschap knap
'I_eg zal zijn om hen niet al-

te genezen van de kwalen
i r̂aan ze zijn overleden, maar11 bovendien uit hun eeuwige
( *p te halen. Daarop wachten
)! desnoods eeuwen lang, vol-
i skt geconserveerd in hunkil-

'stalengraf.

Procedure verloopt als volgt.
kSriel mogelijk nadat de men-
\ die ingeschreven staan bij
J*s Time zijn overleden, wor-
k e naar Oakland overge-
t cht. Daar wordt hun bloed uit
v gepompt - want bloed klon-
jj hij lage temperaturen en zou
j Weefsels beschadigen - en

lp angen door een bescher-mdevloeistof.
jx °lgens worden de lijken in
i„ grote houten vrieskist ge-
s?> met een temperatuur van
yJ9 graden. Daarna maken de
l ehjke resten nog één reisje:
f de cilinderen het stikstof.

HlLQeel Amerika wachten op die
J^er nu 23 diepgevroren men-
ls T°P het moment, waarop ze

zullen herrijzen. Nog
IMOO mensen hebben ingete-

Trans Time en een
stpJevol vergelijkbare organi-
k6s, en zullen dus na overlij-
dt ."On ice" worden gezet, zoals

'n cryo-jargon heet.

Df is het niet. De invrie-
CCed-ure kost bij Trans Time
i^O dollar. Daarna moet per
»(! "00 dollar worden betaald
l.t ât we maar onderhouds-
Icjf?1} zullen noemen. Het stik-
!i(j verdampt ge-
j(j 'ijk en moet om de zoveel
gorden aangevuld.Segall:
\{raden onze mensen aan een. ■js te stichten, met 80.000 dol-ing aandelen en zo. Dat moet
itj '0 procent per jaar opleve-
rt 7jarvan ® dollarnaar ons
\ Oe rest wordt bij de hoofd-
th .gevoegd, als verzekering te-

lnflatie."
al uit zon detailblijkt, dat
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Nooit meer sterven
Segall: „Denk je eens in. Het zou
op den duur kunnen betekenen
dat jevan volwassenen klonen
kunt maken." Sommige mensen
hebben al vast een voorschotje
daarop genomen. De vorige
maand aan AIDS overleden mo-
de-ontwerper Halston bijvoor-
beeld heeft voor zijn dood wat
van zijn weefsels laten invriezen.
In de hoop dat daarvan ooit een
nieuwe Halston kan worden ge-
maakt.

V
f an buiten ziet het

er niet uit. Het is niet
r dan een vervallen loods

r het industrieterrein van
dat op goede gronden,e' het lelijke stiefzusje van

I^Prancisco wordt genoemd.

*' mooist is nog de naam op
2 gebouw: Trans Time, in
s>ine, dynamische letters.
"uien wacht de bezoeker al
elrnin veel glamour. Oude
übels, jaargangentijdschrif-
kisten en kasten vormen

'rommelige decor.



Gelijk heeft Kundera. Me*?
moeten voor hun liefde altijd <*
terughebben, ze aan bepaw
voorwaarden verbinden.
honden - en wellicht ook bij *
dere dieren - ligt dat and®
Neem nou onze hond, Chün
alias Karel, of Bertje, ook i
Charly B. Raafjes genoemd- &
cocker, een oen van een beestft
grote trouwe ogen en een fcl#|
kwispelstaart, die geen #'1
kwaad doet. Je hoort wel eens^thonden in tegenstelling tot ka_\
geen eigen mening zouden W
ben. Nou, bij ons mooi niet h<m
Charly heeft wel degelijk 1
eigen wil, maar dat vind ik fl
soonlijk het minste waar A
beest recht op heeft.
Want in principe is onze hon<*
onbaatzuchtigheid zelf. Jspringt keffend van blijdsw
tegen je op als je thuiskomt,
overlaadt je met 'kusjes' oA
hem aanhaalt en hij probeeA
op zijn manier te beschermen]
mijn vrouw en ik aan het sto#
zijn - niet altijd even geus
overigens, u begrijpt wel, TM
zon hond kent geen verschil]
alles zonder daarvoor^ iets Wj
te hoeven. Natuurlijk, jemos:
regeld met hem gaan wand®
Dat hoort erbij, al is het niet^
prettig als hij zo nodig tien m^ten in de stromende regen "<_
snuffelen op dat plekje, waa*'
dat loopse teefje heeft geplast
als hij absoluut zijn groot ro"j
wil lopen als het daar eige^
veel te koud voor is. Maar jo"'
moet hem toch wat gunnen, t
hond heeft voor de rest eig^
ook helemaal niets.

Relaties
aan
het

lijntje

Meestal zijn het gescheiden
vrouwen tussen de 25 en 40 jaar.
Die hangen aan de Party-Line als
de kinderen naar bed zijn. Zoe-
ken troost. En als het ze lukt,
krijgen ze een fijn weekeinde.

„Heb ik er eentje eenmaal in mijn
flat dan neem ik haar nooit mee
uit. Niks disco of bios. Gewoon
thuis gevangen houden. Eerst
babbelen, zodat ze zich op dr ge-
mak voelt. En dan neem je haar

' mee naar de plek waarvoor ze
uiteindelijk gekomen is: het bed.
„Bang er iets van op te lopen?
Kom even, je hebttoch jevrijvei-
lige attributen klaar liggen! Pre-
cies, koffie met vla. En con-
dooms na.

„Wat deze versiertoer me kost?
Honderd gulden per maand ex-
tra op mijn telefoonrekening.
Maar daarvoor kan ik dan een
heel weekeinde vrijen. Terwijl je
voor die prijs bij een hoerna een
uurtje klaar bent."
Dan verdwijnt Victor van de ver-
der lege lijn.

Stiekem
06-lijnen als strohalm voor con-

En is het vreemd dat hij het *tikt ■ dag in dag uit hetze\
voedsel tot zich te nemen? Ook
honden - en zeker bij die van'- gaat de liefde door de m*
Dat betekent dat je al je ove1
dingskracht moet aanwende^1- voor dederde dag achtere0
- zijn niet zo geliefde kif
maagjes toch maar naar b»' 1'
te krijgen. Zon hond kun je
mers niet duidelijk maken 'bij AH de hartjes die week1
vaüig waren uitverkocht. AJ'
met de beproefde methode 'M
voor baasje..., hapje voor vr&
tje..., hapje voor Charly...' i.''
best lukken, al hebben wij des
lige indruk, datt hij het oi'
doet om ons een plezier te d<^

net niet genoegtrillen om 06-
-320.330.10 te bellen.
„Zielig, ja toch," meent Karin.
Roept snel 'doei.
Want Raymond wil apart met
Yvonne. En omgekeerd.

Even bellen met de Flirtbox.
„Chantal," roept een roestige
mannenstem.
Stilte.
„Zijn er nog dames op de lijn,"
wil Erik uit Tilburg weten.
Waarom hij niet gewoon de jas
aantrekt en een warm café op-
zoekt, wil ik weten.
„Kan nog altijd. Dit is voor de 101.
Effe een opwarmertje. Je kan
nooit weten. Maar om te deinen
heb ik de telefoon niet nodig."
Erik roept nog een keer hallo.
Alsof jenaar een slotnonfluit, zo
stil blijft het.

sters. Meiden dieingehuurd wor-
den om regelmatig die praatbox
telefonisch binnen te wippen om
van die opgewonden kereltjes
aan het lijntje te houden.

M-L. ▼ .M.cestal zo tegen mid-
dernacht moet Victor zijn hoorn

* uitsteken.
Wie valt er dit keer te versieren
op de Party-Line?

Voor vijftig cent per minuut mag
de Heerlenaar, midden dertig en
op zn eentje, jagenop prooi die
hij strikt met zijn rappe tong.
Want praten kan Victor als ik
hem telefonisch ontmoet, die
verloren dinsdagavond tegen
twaalven.
Eerlijk gezegd is hij teleurge-
steld als ik reageer op zijn hol
klinkend 'hallo, hallo, met Vic-
tor'.

„Ik zit te wachten op een belletje
van een 'chick' uit Rotterdam.
Omdat het te druk werd in de,
praatbox, gaf ik haar het num-
mer van de Party-Line Maas-
tricht. Daar zit toch nooiteen kip
op. Dus leek me dat een mooie
uitwijkmogelijkheid om met
haar apart te praten.

„Waarom ik via de telefoon mei-
den wil versieren? Omdat ik dis-
cotheken zo vermoeiend vind. Je
moet er praten als Brugman te-
genmeiden diestuk voor stuk op
zoek zijn naar kerels die op Ro-
bertRedford lijken.

„Inderdaad, per telefoon heb je
meer sjans. Tenminste, als je het
goed aanpakt. Hier op de Party-
Line zijn er ook die meteen to the
point komen. Die tegen de mei-
denin de praatbox meteen op de
sextoer gaan. Fout, helemaal
fout. Zon gesprek moetje rustig
opbouwen. Je moet vooral goed
naar de stem luisteren. Dan hoor
jeof diegene die jewiltversieren,
erotisch is aangelegd. Hoe pre-
cies kan ik niet uitleggen. Het is
telkens anders. "

Troost
„In die anderhalfjaar dat ik zeg
maar wekelijks de Party-Line
bel, heb ik uiteindelijk toch al ze-
ker vijftien tot twintig vrouwen
naar mijn appartement in Heer-
len gekregen. Voor wie komt,- heb ik koffie en vla klaar staan.

tactarme landgenoten. Ze zijn er
in alle toonaarden.

Voor eenzamen die hun oor le-
nen aan Erotifoon,Pornobox, Bi-
sexbox, Homo live en Ruilsex-
box. Of gewoon aan bandeloze
Blonde Dory.

06-lijnen zijn er ook voor tieners
die zich in deze paasweek verve-
len. En hun draaivinden met een
stiekem telefoontje naar de 'ge-
zelligste praatbox van 't land.
Tenminste, zo wordt de Party-
Line in advertenties aangepre-
zen.
Luister maar even mee.

„Met Antoine uit Breda."
„Hallo met Susan uit Emmen."
„Waar ligt dat?"
„In Drenthe."

Net terwijl de aardrijkskundig
weinig belezen Antoine mét Su-
san wil aanpappen, komt Mieke
van vijftien uit Haarlem ook op
de lijn. Op de achtergrond gegie-
chel, waaraan Antoine zich met-
een stoort.
„Zeg, dit is geen kinderbox."
Nog meer gegiechel.
„Hoe oud ben jij daar in Breda,"
wil Mieke weten.
„Zeventien."
„Dat is pas oud."
Gegiechel.
Blijkbaar laat Antoine zich voor
zijn twee-kwartjeVper-minuut-
babbel niet beledigen. En
snauwt: „Wat een kankermei-
den! Jullie pa en ma zijn zeker
niet thuis."

Antoine: „Hallo, hallo."
En wacht op meer dan zijn echo.

Zielig
Karin is die middag operator op
de Party-Line.
Tweemaal per week, telkens ge-
durende achtuur, luistert ze mee
naar het gewauwel van tieners
zoals Antoine. Of naar snelle
smoesjes van versierders zoals
Victor.

Voor de rest is Charly een f,
bleemloze hond, die er vtf
eigenlijk alleen nog maat
staat dat hij dagelijkseen «^rond zijn staart gekriev.
wordt. Dat vindt 'hij het eti*'
Hij installeert zich dan nP
mijn luie stoel en laat d.m.V-;
niet nader te definiëren g&P
dat alleen wij begrijpen, W
dat hij aan de beurt is. No .
loop van tijd raak je daarzo"]
gewend, dat je niet beter 'T
weet. Al is het weleens verve*
als jenet een tukje aan het &
bent.

„Als jehet me eerlijkvraagt,vind
ik het allemaal maar heel opper-
vlakkig geklets. Veel van de vas-
te bellers vind ik contactge-
stoord. Als dan iemand wat lan-
ger met ze praat, breken ze op-
eens het gesprek af. Even later
krijg jeze weer terug in de box.. Inderdaad, echte maniakken, on-
der wie veel mannen.

Flirt
Aangesproken door de adverten-
tiedat 'het leven bij 40 begint' bel
ik die avond met de 40plus Box.
En val middenin de flirt van een
vrouw van 48 en Henk van 52.

„Voordat ik deze job kreeg, had
ik nog nooit een 06-nummer ge-
beld. Zelf zou ik ook nooit via de
Party-Line aan een vriendje wil-
len komen. Toch zielig als het op
deze manier moet, ja toch."

Op de keper beschouwd is een
operator zowel madam als uit-
smijter. Wie gilt, discrimineertof
schunnige taal uitbraakt, hoort
even later een snerpend 'tuutut'.
Wie met een ander alleenwil ver-
der praten, wordt door de opera-

-tor apart gezet. „Daar moet die
ander ook mee instemmen. An-
ders gaat het feest niet door,"
verduidelijkt Karin.
's Nachts hangt de Party-Line
doorvan hitsige jagers.Regelma-
tig kruipt er een dronken nacht-
braker doorheen. Dat zijn vol-
gens Karin vaak geen lallende
cafébezoekers. Maar juist men-
sen die zich thuis in alle een-
zaamheid hebben bezat. En nog

Ineens lalt een dikke tong: „Hal-

„Ben jij 52... Dat zou ik aan je
stem te horen, niet zeggen."
Ik hoor Henk licht blozen.
Dan vraagt de Verleidster wat
Henk voor werk doet.
„Ik zit iri de bruggebouw."
„Dan heb je zeker op teevee naar
De Brug gekeken."

„Daar heb ik twee jaar gewoond,
in Indonesië. Maar ik zou best
eens naar lerland met vakantie
willen. Ik hou van die glooiende
hoogvlaktes. Jij toch ook, Henk.1'

„Dan moetje meer in het westen
van lerland zijn."
„Ben je getrouwd."
„Nee, gescheiden."
„Wat heerlijk... Ik bedoel, voor
mij dan ..."
„Als ik getrouwd was, zou ik niet
bellen."
„Dat zou ik niet beweren."
Dikke tong: „Oppereeter, hoe
heet je."
Vrouw: „Mogen we apart."
Helaas, lijn is nog altijd bezet.
„Zal ik jemijn nummer thuis ge-
ven, Henk. Dan kun je me daar
verder bellen, als je wilt."
„Ja, doe maar. Die operator
houdt ons toch maar aan het
lijntje."
Dan spelt de Verleidster haar
nummer.
En weg zijn deze 40-plussers.
Dikke tong: „Hallo, hallo. Zijn er
nog hete dames op de lijn. Zo
niet, ken u mij danop een andere
box zetten, oppereeter?"
Operator: „Er zitten anders nog
acht anderen op deze box."
Dikke tong slaat over: „Hallo,
wie is daar?"
Operator: „Ik zie toch acht lamp-
jesbranden. Nee, nu nog zeven."
Stilte.
Operator: „Nu branden er nog
zes."
Dan leg ook ik op.

De volgende avond, tegen twaal-
ven, bel ik opnieuw met de Par-
ty-Line. Benieuwd of Victor
weer op de loer ligt.

Geen Victor. Wel Saskia uit
Kerkrade. En Frank uit Deven-
ter. Saskia's man heeft nacht-
dienst.
Ze kan moeilijk inslapen.
Geeuwt ze ver na middernacht.

hans toonen

* ■ tOver dat tukje gesproken, i^j
heeft Charly uiteraard zijn
plekjes op en onder de deW
aan je voeten, in je knie^
soms ook op je kussen. Allee^t
hij midden overdwars go-OÏ \
gen levert dat soms probleem
op. Je bent dan nl. genood^
meer richting beddeplank °'.
schuiven, wat een pijnlijke ,
en stijve ledematen tot Q^
kan hebben. Maar van deo"^kant, je kunt hem toch moe\
wakker maken als hij zo W[-
ligt te ronken, met zijn potK,
de lucht oftegen jezij. Je z°^Jt
natuurlijk wel kunnen ipeiL
wen, maar op diemomentenj
hij toch heel nadrukkelijkJ\
ken, dat hij daar geen Pr^ij
stelt. En wie gaat er nu m»*^in de nacht ruzie maken md
hond?

Om een dergelijke goede r^'j
met je hond een duurzaan1,
rakter te geven is het wel b^>
rijk, dat je je baas houdt. Dt
duidelijklaat merken waatl j
plaats is en dievan hem.Dö",;
je beslist geen hond aan je j
voeter. Hè Charly...

jos frtf*

Telepatische voltreffer. Want in-
eens gilt Mieke dat haar moeder
binnenkomt. „Getver, een seks-
lijn,"kreunt Mieke's mama.
In Haarlem knalt de hoorn op de
haak.

10, met mij."
Verleidster: „En wie is mij?"
Dikke tong: „Mij is mij."
Henk vraagt de operator of hij
apart mag met de Verleidster.
Helaas, die lijn is nog bezet.
„Waar bouw jij bruggen, Henk."
„In Soedan, lerland, Indonesië
en...

„Nee, de Wip-inbox moet je ne-
ver nooit bellen. Da's niks. Grote
nep. Daar gebruikenze in-bel-

Limburgs dagblad j relaties
Zaterdag 14 april 1990 " 48

Is het zielig of juist trendy
om voor jepersoonlijke
contacten vaker in de
telefoon dan op een barkruk
te kruipen? -

Hoe leg je het trouwens aan
met ene Riet in Rotterdam
die ook aan de Party-Line
hangt?

Een momentopname van
twee avonden meeluisteren
in het web van 06-lijnen.

Het mooist heeft Milan Kunde 1
het verwoord in zijn meeslepen
roman 'De ondraaglijke !"*_
heid van het bestaan' wart®
hij de intense liefde van TeW
voor haar hond Karenin &
klaart, hij haar zelfs stelt befhaar liefde voor haar vrs
Thomas. 'Die liefde is onbojf
zuchtig: Tereza wil niets van #
renin. Ze vraagt niet eens IWr
EN DAN NOG lETS: Tereza *cepteert Karenin zoals hij «V
wil hem niet naar haar ->X
beeld veranderen. EN VERD&
liefde voor een hond is vrijwil
niemand heeft haar gedwonfft
MAAR VOORAL: liefde tv&
mens en dier is idyllisch, ze $
geen conflicten, geen hartP,
scheurende scènes, geen ontv>'
keling.'

Hondeliefde



Op de buitenexpositie van
NWR-BouwRAI in Almere -
een echte woonwijk met 240
huizen - hebben architecten
èn bouwers flink geëxperi-
menteerd. Ze hebben niet al-
leen bijzonder ogende wonin-
gen gebouwd, maar ook nog
niet eerder toegepaste mate-
rialen gebruikt. Een voorbeeld
hiervan is het nieuw gevelsys-
teem '4 Dcc 2000. Door dit sys-
teem hebben de bewoners van
twaalf vrije-sectorwoningen
zelf de plaats van hun voor-
deur en ramen kunnen bepa-
len.

Het nieuwe gevelsysteem is toege-
past in het project 'customized hou-
sing'. Deze term is afkomstig uit
Amerika, waar het al veel gebruike-
lijker is dat bewoners zelf invloed
hebben op de indeling van hun wo-
ning.

De ontwerpers van de huizen in Al-
mere zijn er vanuit gegaan dat een
woning in de toekomst op verschil-
lende manieren moet kunnen wor-
den gebruikt. Er moet plaats zijn om
te werken, spelen, studeren en ont-
spannen. Natuurlijk met de nodige
privacy voor ieder gezinslid.

Om dit allemaal mogelijk te maken
moet de woning voldoende ruimte
bieden en de koper zelf de indeling
kunnen bepalen.

Bewoner kan gevel
zelf samenstellen

Nieuw systeem gepresenteerd in
’proefwijk’Almere

>£>e tuin moet in ieder jaargetijdeeen gebruiksruimte zijn", aldus Ada Wijsbek.
" Zo ziet het projekt 'customized housing' er in werkelijkheid uit. De verschillende gevelpanelen
van het '4 Dcc 2000'-systeem zijn duidelijk herkenbaar.

’Windgong’bekroondontwerpArdaWijsbek

Tuin ieder seizoen
buitenkamer van huis De woningen in Almere zijn 6.90

meter breed en hebben drie verdie-

Skelet

pingen met een totale inhoud van
circa 425 m3. De ruimte kan volledig
worden benut omdat er geen af-
schuining is door daken.

Het gevelsysteem van de huizen be-
staat uit een skelet van Skandina-
visch vurehout. Als isolatiemate-
riaal wordt, glaswol gebruikt. Door
toepassing van aluminium schuifra-
men en afdeklijsten aan de buiten-
zijde wordt het benodigde onder-
houd tot een minimum terugge-
bracht.

De binnenzijde van de gevel worat
met een nieuw ontwikkeld brand-
werend plaatmateriaal - gipsvezel-
plaat - afgewerkt. Door de gebruik-
te materialen is het totale consept
milieuvriendelijk en duurzaam.

Badkamer
De badkamers van deze bijzondere
Maastricht. In een ervan is de nieu-
we sanitairserie Ravenna geplaatst.
Deze biedt keuze uit wastafels in

huizenzijn ingericht door Sphinx in
twee verschillende breedten, bidet
en duoblok, wandbidet en -closet.
Bad- en douchebak zijn van kunst-
stof. Bijpassende wandtegels zijn in
zeven kleuren verkrijgbaar.

Ook daarmee wordt ingespeeld op
de wensen en de eisen van de toe-
komstige bewoners; de belangrijk-
ste boodschap van de expositie in
Almere.

(ADVERTENTIE)
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' |

l ___________________________■

I Hypotheekbedrag f340.000
Looptijd 30 jaar

I Hypotheekbedrag flBO.OOO f l Br'u!o inkomen man fBO.OOO
j ' 30 jaar I 1 Sruto inkomen vrouw f7O 000

I rUU> lnkof"en man f 50.000 f f Leeftijd maf) 40 jaar

I ru,o'nl«Qmen vrouw f25.000 I I Leeftijd vrouw 35 jaar

0e Spaai-Optonaalhypotheek verga- | j L.eef%t vrouw 0-, | Oe Spßar-OptimaattijpothseK «aroe-
leken mat orueAnnufteitanhypotheek. 1 j oujaar I g iakenmet orae AnnuiteftenhypatheeK
Voord«liBervanatiaar4. || I **^p?*~~--«-~-w_________ j « voordost vantfj»^.~~ 1 *ter^^^w^r^r~ I " ~~ (

tcta-l netto voordeel l^SSSll^__^^mwh*'K I totaal «etto voordeel
Sftaar-Optimaalhypotheek " ~~—~ -I § Spa_r-Op_m__lhypotheek

[ f29'°oo Ij I f 77.000 I |

een hypotheek
diein ieders straatje past. J

GebaseerdophetspelMonopoly.EenhandelsmerkvanParkerßrothers© 1985. /^

De Spaar-Optimaalhypotheek bespaart u tien- Wp~~
duizenden guldens. De Rabobank heeftvoor iedereen "_ StuJ*"J een gratis hypotheeklastenveißelijking

° Spaar- Optimaalhypotheek.*
een passende hypotheek. Dat wist u al. Maar de Rabobank_ . " , Naam en voorletters:
heeft ook de Spaar-Optimaalhypotheek. Geboortedatum: : m/v

Een hypotheekvorm waarmee u tienduizenden Adres-
guldens kunt besparen. Dat is afhankelijk van de hoogte Postcode/Plaats:
van de hypotheek, uw leeftijd en uw inkomen. Telefoon:
Aan de bovenstaande voorbeelden kunt u zien om wat Koopsom woning: f

voor enorme besparingen het uiteindelijk kan gaan. Hypotheekbedrag: f .
Ga direct naar deRabobank. Ofunu een huis in ruoja3ll omen. .| Plaats: Datum:

de Steenstraat op het oog heeft, oféén op de Groote Markt, | . Minima
,
eloopludl2jaar

,
maximale ,oopl

,
J d3oJ

_Ir.—. ,
1 t-_ i_ _- 1 ■ Aan het eindevan de looptijd mag u nietouderzijn dan70jaar.

met de Spaar-Optimaalhypotheek van de Rabobank wint j gevenbüofopsturennaarde"^^u altijd. Het voordeel is voor iedereen verschillend. I _ü__,__i_l
Laat daarom nu bij'de Rabobank üw voordeel berekenen. RsllflllSinlf füüj)
Ook als val een hypotheek heeft. En mocht u een hotel -. «-

■■«■"""Wliilii LÊWm

willen neerzetten... Gaverder met de Rabobank! MCCF DcUIK VOOFJC §6IQ

tuin bij het huis moet eigenlijk
ouitenkamer zijn. Niet alleen in

H moet het goed toeven zijn
J*6 tuin, maar ook in de winter
|j.et het een gebruiksruimte zijn.
i de inrichting moet je daar reke-
ls mee houden. Een kronkelend
C*je, een blikvanger zoals eenp en een waterpartij zorgen in
[Naargetijden voor leven. Zo hou
Reling met de tuin", zegt tuin- en

Arda Wijsbek.

Jatigs won de vanuit het Lim-
'Sf|Sse Roermond naar Oosterbeek
( buisde en dus kersverse Gelder-sen prijsvraag met het ontwerp
t? een 'thematuin' voor de Botani-
ijt e, Tuinen van de Rijksuniversi-
' Utrecht.

tuin in de Centrale Hortus gelegen
bij Fort Hoofddijk in de Uithof na-
tuurlijk óok nog interessant zijn
voor de studenten.

Ook in haar ontwerpen voor parti-
culieren heeft Wijsbek veel oogvoor
detail en bijzondere elementen in
een tuin. Omdat de behoefte aan le-
ven in de tuin weer toeneemt com-
bineert de tuinarchitecte graag de
wat formelere tuin waarin haagjes,
prieeltjes en bankjes te vinden zijn
niet zijn tegenhanger, de ecologi-
sche tuin met de wildere planten.

Wijsbek probeert in haar werk het
karakter van de mensen in een tuin
vast te leggen. Er moet ook een dui-
delijke relatie binnen-buiten zijn.
Een terugkerend element in bijna
alle tuinen van Wijsbek zijn de zit-
plaatsen. Vaak heeft ze in één tuin
twee zitplekken gecreëerd. Eén bij
het huis in het wat formelere deel
van de tuin en één achter in de tuin.

Windgong
Om optimaal van een tuin te kun-
nen genieten pleit Wijsbek er ook al-
tijd voor om enkele voorzieningen
te treffen. Een wateraansluiting
noemt ze bijna een absolute nood-
zaak en verder buitenverlichting en
als er eventueel plaats is een vaste
barbecue.

Diezelfde gedrevenheid en gevoel
voor detail lag ook ten grondslag
aan haar winnende ontwerp voor de

thematuin van de Utrechtse univer-
siteit. Alle planten in de thematuin
kunnen in verschillende groeistadia
bekeken, gevoeld en geroken wor-
den. Boven de planten komen ver-
grootglazen voor detailbestudering.
Ook de wortelgroei van de planten
in de grond is zichtbaar doordat het
gewas op verhoogde bedden is ge-
poot waartegen een glazen wand is
geplaatst.

De naam Windgong verwijst naar
palen die bij elk gewasbed staan.
Aan de palen hangen naast elkaar
enkele metalen staafjes die door de
wind tegen elkaar worden gedreven
en bij de minste beweging geluid
maken. Aan de paal is een tekstbord
bevestigd met informatie zowel in
geschreven woord als in braille. Zo
kunnen blinden zich oriënteren en
ook lezen watvoor gewas daar staat.

Het ontwerp zal zonder veel wijzi-
gingen worden uitgevoerd en is me-
dio 1991 voor het publiek toeganke-
lijk. De thematuin heeft een sterk
didactisch karakter. De entree en
het eerste deel van de tuin zijn be-
doeld voor cultuurgewassen. Hier
vind men onder andere de siertuin,
eenjarige zaaibloemen, bollen-
kweek maar ook granen.
In het tweede deel van de tuin heeft
Wijsbek gekozen voor organische
vormen. De loop van de paden is
meanderend (rivierloop) en de bed-
denzijn schelpvormig. Dit is de sec-
tor van de wilde planten met brem,
bottelroos, varens en bosbessen.

ndPL§ heeft Wijsbek tal van oriënta-
J'üriten voor visueel gehandicap-
tj. oPgenomen. Geurende planten
Snj 11 daarbij als wegwijzers op stra-
LSche punten. Vogelbosjes en
%r?e waterpartijen vervullen de-
C?e functie op het akoestische

Beoordeling

ly Qeze aandachtspunten speelde
C ?k goed in op een van de be-
i>Rijkste beoordelingscriteria van.Jury; de toegankelijkheid voor
L°rfkers zoals blinden en slecht-
(H lichamelijk gehandicap-

kleine kinderen en bejaarden.
[ rtlaast moest de nieuwe thema-

Vj zijn verkrijgbaar in versies
C 9,11,15 en 20 Watt, vergelijk-
-Ü,r in lichtopbrengst met gloei-
denvan 40,60, 75 en 100Watt.
uparlampen verbruiken zon 80
\^cent minder energie dan ge-
r^ 116 gloeilampen. Door ver-
ruwingen in de electronica
V 0r^en ze nu ook in kleinere uit-

ging gemaakt worden.

t£aarlampen zijn vanaf deze
v^and ook in 'normaal' formaat
Pj *riJgbaar. De nieuwe kleine
gM^E spaarlampen zijn zuini-
m Vervangers van de normale
|,Qe'lampen.

Kleinere
spaarlamp

N.l'iri mPen zÜn noS maar weinig

fo,ger an ëewone gloeilampen,
*ip zachter licht en zijn voor-
F]..^1 van een standaard schroef-

w n°gere bruto-adviespnjs, tus-
.jj ’45 en ’49,50, wordt zeker
tPensief gebruik gecompen-
s. rd door de veel lagere kosten

" De serie PLC*E-lampen in achtereenvolgens 9, 11, 15 en
20 Watt-uitvoering.

lamp. Ter vergelijking: een nor-
male gloeilamp heeft een levens-
duur van gemiddeld duizend
uren.

van energieverbruik. Dat voor-
deel kan over de totale levens-
duur van ruim achtduizend uur,
oplopen tot ’9O, per PLC*E-
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Onroerend goed te huur gevraagd- u

Brunssum
Landgraaf

4-slaapkamerwoning,

’ 1.500,- p.mnd.
Brunssum
Landgraaf

3-slaapkamerwoning,
’l.OOO,- p.mnd.

Inl. bemidd.bureau
Silvertant, 045-311286.

Het adres voor al uw
verzekeringen!

Te h. gevr. SCHUUR of ga-
rage voor plm. 3 mnd. om
auto in op te knappen. Tel.
04405-1949.

V
Gezin vraagt met spoed
HUURWONING gem.
Landgraaf. Tel. 045-320415
I

Beeldend kunstenaar zoekt ~~
ATELIER-RUIMTE in Heer-
len-zuid of -centrum. Tel.
045-410097.

Zakenman zoekt BUNGA-
LOW te huur te Geleen of
omg. Br.o.nr. B-4250 L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP .
Heerlen. ;

Met spoed gevr. een etage
cq. woning voor 1 pers. in
VAALS. Tel. 05470-74721 |
of 053-866666 vragen naar
Desiré.

Onroerend goed te huur aangeboden F
Stem

<3-grote slaapkamerwoning,
open haard, ligbad, garage,

’ 1.200,-p.mnd.
Heerlen

dubbele praktijkruimte en
grote boyenwoning met tuin,

centrum, ’ 1.650,- p.mnd.
Heerlen

praktijkruimte (kantoorruim-
te) plm. 60 m2en grote bo-

yenwoning, centrum,
’1.500,- p.mnd.

Inl. bemidd.bureau
Silvertant, 045-311286.

; Het adres voor al uw
verzekeringen!

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.
eó van 20-22 u.
NUTH te h. 1-pers app., 1
slpk., tuin, cv., ’650,- mcl.,
(sub, mog.). 043-216948.
T.h. 3 kamers KERKRADE-
WEST, Kapelw. 28, tel. 045-
-421662/427224 na 17 u.
PRAKTIJKRUIMTE te huur.
Bokstraat 65-67, Heerler-
heide. Tel. 045-210718.
Te h. in centr. HEERLEN
voor studente of werk. meis-
je, woonk, slaapk, keuken,
aparte ingang. 045-725872.
Huis in ÜBACH O. WORMS:
Groenendaal 71, 4 slpkmrs.
badkm. met douche en w.e.
woonk. eetk. keuken, gang,
W.e. garage, berging, tuin.
Per 1 mei te aanv. Inl. 09-
-49.2456.1685.
NIEUWENHAGEN, boyen-
woning best. uit woonk.,
keuken, bad en toilet, gr. en
kl. slpk., 2e toilet. Geh. ge-
stoffeerd. Tel. 045-216655.
NIEUWENHAGEN, mooi
appartement best. uit voor-
kamer en woonk., keuken,
slpk., badk. met ligbad en
toilet. Tel. 045-216655.
Ruim WINKEL-WOONHUIS
met werkplaats te Eysden,
Vroenhof 12. 04409-1266.

Te huur gestoft. BOYEN-
WONING, 5 slpks te cen-
trum Brunssum. Ook gesch.
voor privédoeleinden. Br.o.
nr. B-4265, L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur FLATWONING, ge-
legen centrum Schaesberg ~
en appartement gelegen
Tunnelweg, Terwinselen.ini.
045-311413.
Centrum HEERLEN t.h.a.-
één-pers. etage, best. uit:
kamer, slaapkam., keuken ~

en medegebruik van douche
en toilet. Huur ’375,- excl.
Borg ’ 500,-. Br.o.nr.
B-4276, Limb. Dagbl. Post- .'
bus 3100, 6401 DP Heerlen. l
Te h. in HEERLERHEIDE _
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’lOO,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.
Te h. App. te HEERLEN, gr. r
woonk., keuk., slpk. en
douche, ’6OO,- all-in. Tel.
045-727115 _
HOENSBROEK ruime zit-
slaapk. met eigen voordeur,
kookgel. en douche, ’ 560,-
-incl. Huursub. mog. Tel.
04459-2277.
HOENSBROEK geg. buurt,
1 gez. won., ing. 1-5-'9O, -
gar., 3 slpk., badk., cv.,
woonk. en keuk., huur
’785,- p.mnd. Br.o.nr. B-
-4268 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
KERKRADE/Spekholzer-
heide Industriestr. 23-25 te
huur Appartement 1e etage.
Ind. hal, wk., badk., 2 slpk's,
terras, berging, ’ 765,- p.
mnd. excl. Info 04742-3362.
SCHAESGBERG centrum.
Zeer grote boyenwoning te \
huur. Huurpr ’650,- p.m. |
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.
Te huur aan rand van Schin-
veld gestoffeerde luxe WO-
NING voor 1 a 2 pers. Ind.
beg.gr.: hal, toilet, douche
en berging. 1e verd. kamer
en keuken. 2e verd. 1
slaapk. Terras en tuintje. Te

_
bevr. 045-272795.

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VQDLPM-VANDE pas M \T^ MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367SK Voerendaal " Te 1.045-750600/750610

Houtskeletbouw met steen, crebi of eenderhout
Perfekthouse

Geregistr. Aannemer. Bel of schrijf: Necropolisstr. 15,
3700 Tongeren. Tel. 09-32.12.238798 of 09.32.11.331804.

Eerlijke prijzen!!!
Bouwpremie en dossier onze zorgen.

Financiering tot 125%
Kijkwoning te bezichtigen op afspraak.

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. 1e verd: 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.

Te koop Weiten:
Frankenlaan 23

Fantastische souterrainwoning
Koopje!! ’ 142.000,-k.k.

Mergelseweg 72
In uitstekende staat verkerende drive-in-woning.

Pr. ’ 131.000,-k.k.

Weltertuynstraat 92
Zeer mooie drive-in-woning.

Pr. ’ 158.000,- k.k.
Inl.: Vijgen Onroerend Goed

045-711617.
Wijlre-Stokkum

Landelijk gelegen bouwterrein (indien goedkeuring G.S.
wordt verleend) voor de bouw van één vrijst. woonhuis.

Opp. ca. 500 m2. Frontbreedte ca. 20 m. Diepte ca. 33 m.
Prijs ’ 75.000,- k.k.

! Makelaardij 0.g., Taxaties. ______
Hypotheek — Adviescentrum

cicwina roMldaani!B nvm
"■■^|^"«■'^- Tel. . (045)715566 MAKELAAR

AMSTENRADE
aan doorgaande Hoofdstraat

REPRESENTATIEF HERENHUIS
MET KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTES, ’ 575.000,- k.k.
Troost Onroerend Goed, Heerlen.

Telefoon 045-717976.

Brunssum: Steenbergstraat 6
halfvr. woonh. m. garage en cv. Opp.: 405 m2.

Vr.pr. n.o.t.k.

Assurantiekantoor Van Oppen BV
Uhdeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543, vraag Infofolder.

Brunssum: Wieënweg 34
rvoonh. m. garage en cv., woonk., keuk., badk. m. 2e toilet.

Vr.pr. n.o.t.k.
Assurantiekantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543, vraag Infofolder.
Te koop

sfeervol historisch pand
bwj. 1764, gerenoveerd 1562. Het pand is gelegen in de
gezellige kern van Oud-Geleen. Alle voorzieningen, ook

scholen op loopafstand. De renovatie is op originele
authentieke wijze uitgevoerd. Sfeerbepalende elementen
zijn : plavuizen vloeren, boerenpleisterwerk, moerbalken,
kinderbalken, gr. vrijst. open haard, ramen deels in glas-in-
lood. Aan de binnenplaatszijde is het huis in Limburgs vak-
werk uitgevoerd. Van de straatzijde is het pand toegange-
lijk via een grote ronde poort. De kapconstructie is groten-
deels origineel en de bedekking bestaat uit gepopte Oud-
Hollandse pannen. Hoewel de daklijn gegolfd is, is de con-

structie in orde. Keuken en sanitaire voorzieningen zijn
eenvoudig. De aangrenzende tuin is ca. 170 m2. Het huis
is halfvrijstaand. Woonhuis 730 m3, uitbouw serre 80 m3.
Poortgebouw 190 m3. Ind.: gewelfde kelder met c.v-install.
Beg.gr.: hal, toilet, keuken, woonkamer, serre, wasruimte,

Buiten: 2 stalletjes en tuinberging. 1e verd.: overloop,
gr. voorslaapkmr., kleine tussenslaapkmr., wasruimte,

toilet, middelgrote slaapkmr., gr. achterslaapkmr.
2e verd.: bereikbaar via vaste trap, grote bergzolder
boven hele woning. Het huis heeft een naar binnen
gekeerd romantisch karakter. Vr.pr. ’ 260.000,-.

Bez. uitsl. op afspraak via contactpersoon. 04493-1986.
Te koop - te huur

kantoorpand
Bokstr. 77, Heerlerheide.

Vr.pr. ’ 80.000,-/huurprijs ’ 750,- p. mnd.
Inl.: 045-213539 tussen 18.00 en 19.00 uur.

Heerlen, Giesen Bautsch
Slechts 3 vrijstaande herenhuizen. L-vormige woonk. ca.

48 m2, mcl. open keuken. Inpand. bereikbare gar., 4 slpks.
Luxe badk. Perceelopp. ca. 215 m2, prijs ’ 191.600,-v.o.n.

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
Ind.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1e Verd.: 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.

Heerlen-Heksenberg
Uitst. onderh. tussenwoning met berging, kelder, woonk.

met openhaard en 4 slpks., inh. plm. 650m3.
Vrij te aanv., pr. ’ 105.000,- k.k.

MAK. FONS HEUTS B.V. NUTH, BEÈD. TAXATEUR.
Tel. 045-244636.

Hoensbroek-Centrum
op goede lokatie aan de Kouvenderstraat
WINKELPAND MET BOYENWONING

slsmpds
TUSSEN GELEGEN WONING MET TUIN.

Aanvaarding op korte termijn mogelijk.
Vr.pr. voor het geheel ’ 198.000,-k.k.

Hoensbroek-West
prima afgewerkt in goede staat van onderhoud verk.

HALFVR. WOONHUIS MET GARAGE EN KLEINE TUIN
Ind.: Beg. grond; hal, toilet, keuken, eetkamer. L-vorm.

woonkamer met openhaard, eiken parketvl. en wit lamellen
plafond. Verd.: 4ruime slpks., badk., wasruimte, gr. zolder.

Aanv. in onderling overleg, vr.pr. ’ 157.000,-k.k.

Hoensbroek-Mariarade
HALFVR. SEMI-BUNGALOW MET GARAGE EN TUIN

Ind.: Souterain: Garage, berging, c.v.-ruimte.
Beg.gr.: Hal, toilet, 3 slkps., badk., keuken, woonkamer.
Aanv. op korte termijn mogelijk. Vraagpr. ’ 139.000,-k.k.

Inl. van OOST Ass. VOF, Juliana-Bernardln 8, Hoensbroek
Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062.

Halfvrijstaand woonhuis
te k. met cv., zeer goed onderh., mooi gelegen, grondopp.

460 m2, woonk., keuken, kelder, 3 slpks., badk. met wc,
zolder, garage, mcl. stoff., vaste prijs ’ 190.000,-, bez. na

tel.afspr. 045-312946, Hompertsweg 26, Landgraaf.

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.

Munstergeleen
Mairestraat 28, vrijstaand woonhuis

Ind.: kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonk. met open haard,
gesl. keuken met kunstst. aanbouwkeuken en app. Verd.: 3
slpks., badk. met ligb. en 2e toilet, balkon, vaste trap naar

ruime zolder, garage, ruime tuin. Percopp. 407 m2.
Pr. ’ 245.000,- k.k. Tel. 04490-22483.

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.

Woonhuis met tuin
te Voerendaal, ca. 400 m2, nieuw dak, achterstallig onder-

houd, dichtbij centrum en station. Br.o.nr. B-4229, LD
Postbus 3100, 6401 DP Heerien.

Eijsden
Te koop groot riant landhuis

aan de Maas
Prachtige ligging met alle gewenste ruimtes,'s 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

Gevraagd
Heerlen

en
omgeving

panden in
alle prijsklassen.

Troost onr.goed
Telefoon 045-717976.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

Wij bemiddelen graag voor
U

Marinus
Krijntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72,

Geleen. Tel. 04490-515447.

Vocht, Natte
muren? Bel. 045-752269

Brunssum
Leuk halfvrijst. woonh. met
berging en grote tuin (mog.
garage). Ind.: beg.gr. gang,
kelder, woonk., eetkeuken,
badk., toilet. Verd.: 2 ruime

slpks. Pr. ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855.

045-220550.

’120.000,-
-voor leuk uitziend

(veldbrand) hoekhuis.
3 slpkrs., badk., kelder,

CV-gas, binnenplaatsje.
Makko Gulpen
Rijksweg 67 te Gulpen.
(W. Timmermans NVM

-makelaar) 04450-2182.

Vrijstaand
rand natuurgebied in

Teuven. 3 slpkrs., grote
living, badk., gar., cv., opp.
800 m2, voor ’ 170.000,-.
Makko Gulpen
Rijksweg 67 te Gulpen.
(W. Timmermans NVM

-makelaar) 04450-2182.

HEERLEN:
nabij station gelegen

2 winkel-woonh.
Pand 1:

div. kelders, mag./winkel-
ruimte (ca. 72 m2), ruime
boyenwoning, ruime tuin.
Vraagprijs ’ 175.000,-k.k.

Pand 2:
div. kelders, winkelruimte
(ca. 122 m2) magazijn (93m2), div. kantoorruimten,
ruime boyenwoning, ruime
tuin. Vr.pr. ’ 185.000,- k.k.
Info: Drs. Schreinemacher
B.V. tel. 043-219157, b.g.g.

043-216822.

Limburgs
\iroaD_3ii_L_ui

Kerkrade-West
Industriestraat 62

’ 85.000,- k.k.
cafépand

met boyenwoning

Troost onr.goed
Heerlen

Telefoon 045-717976.

Mheer
Goed onderh. geschakeld
woonh., woonkamer, open

keuk., 4 slpks., badk. met 2e
toil., zold.k. boven garage,
cv., mooie tuin op zuiden.
Vr.pr. ’ 175.000,- k.k. Tel.

04457-2473.

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.
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
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 koop bevallig Ardeens
WOONHUISJE in natuur-
steen te Ville-My (Ferrière)
Rue du Centre, 13A, groot
290 m2, (op 8 km van
Durbuy). Inl. bij notaris Jean
Depuydt te Brugge. Tel. 09-
-3250331571.
Mooi groot HUIS met tuin te
k. Goedlopende privé-club
in gevestigd. Pr. ’ 275.000,-
Br.o.nr. B-4214 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
Te koop houten SCHOOL-
GEBOUW, 4 klaslokalen.
Tel. 045-715477 of 740112.
SITTARD, Past. Jacobstr.
11. Hoekhuis met 3 garage-
boxen, kelder, keuken met
inbouwapparatuur. Woon-
kmr. ca. 45 m2, ’ 129.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, 045-728671.
Te k. aangeb. WEILAND
plm 3500 m2, Gemmeni-
cherweg-Wolfhaag in Vaals.
pr.n.o.t.k. Inl. 04450-1724.
Te k. NIEUWBOUW land-
huis gem. Bom. Te bevr.
04498-52195.
BOUWGROND te koop ge-
vraagd in bosrijke omgeving
Br.o.nr. B-4239 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. Half vrijst. woonh. met
garage en 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e w.c, te
KERKRADE. 045-422687.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. aan de Stampstraat in
Simpelveld, opp. va. 570 m2
pr. ’82.000,- v.o.n. Grou-
wels-Daelmans tel. 043-
-254565. Op zaterdag 10.00-
-13.00 u. 043-641321.
Laatste BOUWKAVELS in
b.p. te Urmond, opp. va. 609m2, pr. va. ’ 56.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Op zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.

BOUWKAVELS. Nog enkele
bouwterreinen te koop in
Schinveld, gelegen aan de
Broekstraat, opp. va. 285m2, pr. va. ’ 42.000,- v.o.n.
Grouwels-Daelmans tel.
043-254565. Zaterdag
10.00-13.00 u. 043-641321.
NEERITTER, modern dege-
lijk vrijst. landhuis. Veel ex-
tra's, mooie tuin, uitst. on-
derhouden, pr. ’239.500,-,
04756-5641 na 18.00 uur.
Te koop gevr. ouder HUIS
met tuin "boerderijtje" vrij-
staand, rep.-renov. geen
bezw. Tel. 09-32.87.653539
Te k. HOENSBROEK-
WEST goed onderh. ge-
schakeld woonhuis met in-
pand, gar., bwj. '78. Ind.: Gr.
woonk., keuken en bijkeu-
ken, 3 slpks., badk. en kl.
bergzolder, kindvriendel.
buurt, aanv. nov./dec'9o, pr.

’ 145.000,-k.k. 045-225047
VOERENDAAL, op de Beek
klein, volledig gerenoveerd
boerenhuisje met garage.
Ideaal voor alleenstaande of
paar. ’89.000,-. Tel.' 045-
-728671.
BUNGALOW te koop ge-
vraagd, liefst omgeving
Heerlen. Tel. 045-414703
HYPOTHEEKBANKEN zijn
gesloten. Voor uw hypo-
theekaanvraag kunt u bij
ons terecht. Stienstra, onaf-
hankelijk hypotheekadvi-
seur. Bel 045-712255 Dhr.
J. Wetsels, tijdens het
weekend 045-440731.
Te k. te ST. GEERTRUID.
Riant half vrijst. woonhuis,
landhuis-stijl, bwj. 1980,
Hardh. koz., woning schei-
dende muur dubbel uitgev.
en geheel geïsoleerd. Gara-
ge, berging, kelder, bergzol-
der. Woonk.: Lametvloer.
Keuken: vloertegels. 1e verd
3 slpk., badk. m. ligbad met
douche voorz. en 2e toilet.
2e verd.: 1 slpk. 25 m2en
extra berging. Onderh. vrije
tuin (zuiden). vr.pr.
’215.000,- k.k. Tel. 04408-
-2520 (na 18.00 u.)

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen Verkoop!
Geen Kosten.

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

Onroerend goed te koop aangeboden
BELG IË-Zutendaal-cen-
trum. Te koop gunstig gele-
gen handelspand met
woonhuis. 0932-11611584.
Te k. in BORN half vrijst.
woning met garage, kelder
en zolder, kamer met par-
ketvloer, 3 slpkrs., badka-
mer met ligbad en 2e toilet,
voor- en achtertuin, pr.
’130.000,- k.k. Inl. 04498-
-53516 of 04754-86970.
BRUNSSUM, Hugo de
Grootstr. 21. Nabij centr.
aan park gel. zeer goed on-
derh. mod. woonhuis (split-
level) met cv., carport (mog.
garage), berging, gr. siertuin
met 3 vijvers (25 m2). Ind.:
hal, toilet, gr. keuken met
aanbouwapp., woonk. met
gr. schuifpui, kant./hobby-
ruimte (evt. 4e slpk), 3 slpks,
bet. badk. met 2e toilet.
Percopp. 195 m2. Pand is
ged. voorzien van roll. Pr. op
aanvr. 045-272671.
BRUNSSUM, Ridder Ulrich-
str. 18, ruim 'gerenoveerd
halfvrijst. woonhuis, in prima
staat van onderhoud, 306m2, m. garage (Bx4) voor-
en zijtuin, beschutte achter-
tuin op het zuiden. Ind.: hal,
toil., provisiekelder, halfo-
pen eiken keuken m. app.,
L-vorm. w00nk.(32m2) m.
open haard, gewelven pla-
fond, leefkuil, veel schoon
metselwerk, opensl. tuin-
deuren naar terras m. gr.
zonnescherm, geh. ben.
verd. plavuizen. Veel hardh,
kozijnen m. glas in lood of
roeden, 3 slpk., wasruimte
m. aansl. wasm., betegelde
badk. m. ligb., toil., vaste
wast., douchebak m. cabine.
Zolder via vlizotrap. Cv.,
gas en hout. Rondom alum.
rolluiken. Prijs ’159.000,-
-k.k. Aanv. i.o. Te bez. heden
zondag en maandag van 11
tot 6 uur of na afspr.
GELEEN, mooi boerderijtje,
centraal gelegen. Inl. en
afspr. bezicht. 045-710248.
GELEEN-ZUID: ruim woon-
huis met tuin, ruime woonk.,
keuken, hal, 4 slpk., berging,
kleine zolder en kelder. Vr.
pr. ’129.500,- k.k. Tel.
04490-41924.

Pracht modern WINKEL-
PAND, bijz. mooie stand
Geleen centrum, enkele mtr.
af A-H. Plusm. 100 m2ver-
koopr., groot en mooi woon-
ged, (plusm. 100 m 2tuin).
f 275.000,-, ook genegen
ander pand in te ruilen. Tel.
04490-43950.

HEERLEN, Middelburgstr.
19, gerenoveerd woonhuis,
geh. voorz. van nw. koz. en
dubb. begl., woonk. en open
eiken keuken met veldbr.
stenen en sierpl. Önderverd.
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.

HEERLEN St. Franciscus-
weg, te koop herenhuis, na-
bij centrum. Ind: kelder,
woonk. met t.v.-hoek, open
keuken ca. 42m2, terras cir-
ca 8 mtr., moderne badk.,
groot balkon, 3 slpks., was-
kamer, cv.-ruimte, vliering,
bwj. '20. Vr.pr. ’ 159.500,-
-k.k. Inl. 045-213996.

HEERLEN centrum. Groot
tussenliggend woonhuis,
ook geschikt als kantoor.
Vraagprijs ’175.000,- k.k.
Van Gerwen & Van de Geer
B.V. Tel. 043-252425.

HEERLEN, Pasteurstr. 13, i
hoekwoning met voorzij- en :
achtertuin. L.woonk., open
k. 1e verd. 3 slpkrs en badk.,
2e verd. bergr. en 4e slpk.,
geh. onderkeld., garage.
Aanv. in overleg. Vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-722060
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met achterstal,
onderhoud, regio Heerlen.
Tel. 045-419764. — — iKERKRADE-C. Grupellostr.
22, luxe appartement op 1e
etage met lift: woonk. m.
open keuken; Badk.; 1 slp.k. |m. balkon en aparte berging iin sout. Tot. opp. 66 m2. bwj. .
1981, pr. ’97.500,- k.k. Inl.
045-751280. ]
MAASTRICHT, villapark, i
groot herenhuis te koop, ge-
schikt voor div. doeleinden.
Tel. 043-218629.
MAASTRICHT-West nabij -centr. t.k. huis m. cv. Ind.
hal w.c, gr. woonk. parketvl.
o.haard, gr. keuk., kl. tuintje.
1e Verd.: 3 kam. logia, 2e
w.e. 1 luxe badk. 2e Verd.
gr. kam. kl. keuk., mansar-
dekam., gr. zolder, geh. on-
derk. i.g.st.v. onderh.

’ 198.000,-k.k. 043-474226
MERKELBEEK riant halfvrij-
st. woonh.; eiken keuken,
parketvl., 4 slaapk., zolder,
gar., tuin. Tel. 04492-4086.
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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, ’133.000,- k.k.
Tel. 04490-42250 Jos
Storms o.g. Geleen.

SEMI-BUNGALOW van part
vr.pr. ’259.000,- k. k.
Vleugelmorgenstraat 2,
Stem. Tel. 04490-35961.

Perfect onderhouden woon-
huis 1970, garage, 3 slpk.,
badk. met ligb., 2e toilet, ka-
mer 32 m2, grote veranda,
luxe aanbouwkeuken, kel-
der, geheel huis parket.

’ 145.000,- k.k. Wencke-
bachstr. 9, SCHAESBERG,
tel. 045-423635.

GEVRAAGD. Huis "Jgrond. Tot ’ 90.000,- «
knappen geen bezwaar,
nanciën aanweizg.
04492-2601. j

Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHJ1320 m2, gel. aan de Kis'
te Heerlen, totaal 9®*
voldoende park. gelegej!
5 jr. oud. Inl. Biallass »!
Tel. 045-412189 b.g.g O*
310557. _>

Te huur gevr. OPS^jj
RUIMTE event. schuur »
Tel. 045-750238. _^

Te h. winkel/woon^
(thans bew. door sport
skiservice). Gesch. v. K*
toorruimte, of evt. otn
wonen. Schelsberg „
HEERLEN (bij roton*
Aanv. 1 juni '90.
045-226852
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.e 'Klusvideo-bibliotheek' is
JWgebreid met twee nieuwefeitjes. Dit keer is het onder-
*erP 'tuinklussen' opgenomen.
*JJ duidelijke en heldere close
jjhotskan de 'hovenier' zien hoe
"0 een bepaald project moet aan-
lokken. Ter aanvulling van de

is ook een 'Klusw-Uzer' verkrijgbaar, een naslag-
werk dat de video aanvult met

handige tips en even-luele materiaallijsten.

"e banden volgen elkaar op
j&aarzijn ook afzonderlijk te ge-
bruiken. In deel 1 komen aan de
°rde onderwerpen als; het leg-

Tuinklussen
ook op video

gen van eenterras met grindte-
gels; het plaatsen van een schut-
ting en het leggen van een pad
met houten tegels.
Het tweede deel behandelt het

maken van een pergola; het met-
selen van een barbecue en het
plaatsen van borderrrollen.
In beide delenworden de diverse

onderwerpen 'klusdrempelverla-
gend' in beeld gebracht. De doe-
het-zelver heeft bijvoorbeeld de
handschroevedraaier vervangen
door een electrische. Het gebruik
van een grondboor bespaart de
dhz'er veel extra graafwerk
waardoor onder hoge druk geïm-
pregneerd hout zonder enig
beits- of teerwerk de grond in
kan.

4

Met deze twee deeltjes is de klus-
videobibliotheek inmiddels uit-
gegroeid tot zeven delen, die
voor de prijs van ’ 14,95 bij Gam-
ma bouwmarkten en andere dhz-
zaken te koop is.
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’Vrouwen,bouwenenwonen’bestaatvijfjaar

Stichting wijst bouwers
fop veiligheid in wijken

# Jn een woning is een
goede ventilatie van
levensbelang. Maar
teveel warmte-afvoer
via slecht sluitende
ramen en deuren is
energieverspilling.
Goed functionerend
hang- en sluitwerk is
dus een eerste vereiste.
Mocht het desondanks
nog te veel tochten, dan
is er een groot scala aan
tochtwerende middelen
in de handel.

" Met strips in verschillende kleuren kan
een vouwdeur een fleurig accent krijgen.
Hier bijvoorbeeld een deur met ruitjes.

Tegels vormen in badkamer en keu-
ken een fraaie en praktische wand-
afwerking. Een nieuwe mogelijk-
heid om een (groot) wandtegelop-
pervlak nog een extra accent te ge-
ven is de Bellinia sierstrip, die tij-
dens het (zelf) zetten van tegels vol-
gens een vooraf naar eigen idee ont-
worpen patroon in het werk kan
worden opgenomen. De strips zijn
geschikt voor 6 en 9 mm dikke
wandtegels en ze zijn verkrijgbaar
in goud, zilver, zwart, groen, geel,
rood, wit en blauw. Voor elke te-
gelkleur is dus een harmoniërende
kleur te vinden. Ze zijn vervaardigd
van lichtmetaal, dus gemakkelijk
op de vereiste maat te zagen. De
kleurafwerking bestaat uit een kras-
vaste epoxylaag
De standaardlengte waarin ze gele-

verd worden is 244 cm, en er is keu-
ze uit twee breedtematen: 10 en 27
mm. Prijzen variëren van ’ 31,60 tot
’46,50 per lengte, afhankelijk van
kleur en breedte.

De eenvoudig aan te brengen sier-
strips maken deel uit van het Home-
lux-programma. Dit bevat nog een
aantal andere profielen, zowel voor
decoratie van het tegelwerk als ter
bescherming van kwetsbare hoeken
en overgangen. Het totale assorti-
ment geeft de dhz-tegelzetter een
breed scala aan mogelijkheden om
wanden een uiterst decoratief ge-
zicht te geven. Verkrijgbaar in za-
ken waar wandtegels verkocht wor-
den.Voor meer informatie: Spur In-
ternational, Nieuw-Vennep, &
02526-72641.

Decoratief accent
voor tegelwanden

Nieuw handgereedschap wordt nauwelijks nog uit-
gevonden.Maar het wordt wel steeds mooier, ergo-
nomischvormgegeven - dus gemakkelijker te han-
teren - en van hoogwaardiger staalsoorten ge-
maakt of voorzien van geharde punten. Zo is er nu
een schroevedraaier met gehard bit waarvan men
garandeert dat hij als een huis staat in de gleufvande schroefkop. Kan niet meer wegslippen.
Het aanbod in snoerloze machines groeit nog
steeds. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan
sneller opladen - binnen tien minuten is al haal-
baar - en een langere werktijd per lading. Er is nu
bijvoorbeeld ook al een schrobzaag op batterijen.
Veelvan wat er op deKeulse IJzerwarenbeurs, die
helaasalleenvoor de handel is, als noviteit werd ge-
toond is nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar
komt in de loop van het jaarwel deze kant op.
Bij hang- en sluitwerk veel aandacht voor inbraak-
veilige sloten. Niet alleen voor deuren trouwens,
ook voor ramen. Het uiterlijk van het beslag wordt
steeds fraaier. Design en kleur is troef. Dat geldt
trouwens voor alle decoratieve interieurprodukten
en afwerkingen.
In een deurenstand viel bijvoorbeeld de bonte rij,
van kleuren op waarin momenteel binnendeuren te
koop zijn. Vouwdeuren en -wanden kunnen nu een
kleurigekick krijgen met behulp van strips in ver-
schillendetinten die - precies op de vouw - voor
een contrasterend accent zorgen. Wordt de deur
opengeschoven dan voert de kleur van de strips de
boventoon.
Bij verf, houtveredeling, lijmen, kitten en isolatie-
materialen speelt uiteraard het milieu een belang-
rijke rol, maar zo dominant als vorig jaar was dit
thema in Keulen nu niet.
Na de introductievan de snellere lrjmen is de trend
nu juist naar plakmiddelen met een langere ver-
werkingstijd. Dat heeft het voordeel dat je tijdens
het lijmen, wanneer de zaak niet goed zit, nog cor-
recties kunt aanbrengen. Er zijn nieuwelijmen met
een oen tijd van ongeveer een half uur.
Öe stands met verlichtingsartikelen worden elk
jaar talrijker, waarbij vooral buislampen en halo-
geen over het voetlicht komen. En er wordt aan-
dacht besteed aan eenvoud van installatie zonder
dat daarbij de veiligheid in het gedrang komt. Het
aanbod in tuinverlichting wordt ook gestadig uit-
gebreid. Daarin is momenteel een grote keus. Ook
op deze beurs.

Sneller opladen en langere werktijd snoerloze apparaten

Kwalitatief beter en
handzamer gereedschap

ACTIE ZUINIG STOKEN
Tabel voor de week van
maandag 2 april
t/m zondag 8 april 1990

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 8 oktober 1989

800 m316 m3523 m 3
900 m318 m3589 m 3

1000 m320 m3653 m 3
1100 m322 m3720 m 3
1200 m324 m3790 m 3
1300 m326 m3852 m 3
1400 m328 m3916 m 3
1500 m330 m3982 m 3
1600 m332 m31049 m 3
1700 m334 m31114 m 3
1800 m336 m31178 m 3
1900 m338 m31246 m 3
2000 m340 m31313 m 3
2200 m344 m31441 m 3
2400 m348 m31570 m 3
2600 m352 m31700 m 3
2800 m357 m31836 m 3
3000 m361 m31967 m 3
3500 m371 m32293 m 3
4000 m381 m32620 m 3
4500 m391 m32947 m 3
5000 m3101 m33272 m 3
5500 m3111 m33601 m3

6000 m3121 m33932 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 10 april 1990
Onzekere tijden op het rentefront. De afgelopen weken kenmerkten
zich dooreen geleidelijke daling van de rentetarieven op dekapitaal-
markt tot ruim onder de negen procent. Deze week echter blijkt dat de
tarieven weerstijgen. Ofer sprake isvan een structurele ontwikkeling
valt nog niet te zeggen. Wij noteerden deze week geen wijzigingen in
de hypotheekrente.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparingvan

gedur. in pet. constant
Naam bank 354 % 50 %

ABN spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
ABN spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85ABN spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,90 6,15 4,02
ABN arm. hyp. variabel 1,50 9,20 6,38 4,89
ABN arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 6,52 5,00ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,40 5,76 3,71
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,35 4,87
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,20 6,35 437AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,25 9,60 5,95 3,86
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1-25 9,60 5,95 3,86
AMRO spaarhyp. 2 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10,00 6,21 4,06
Bouw f. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,50 9,50 5,89 3,81
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,50 9,70 6,03 3,92Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 130 9,70 6,03 3,92
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,20 6,38 4,89
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,50 9,40 632 5,00
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,93 3,85
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,27 4,82
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,42 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,00 9,60 5,89 331Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 1,00 9,60 5,95 3,86
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,64 3,62
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 8,70 6,00 4,60
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,10 637 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,60 5,85 3,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,25 9,60 632 4,15
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 135 9,60 6,32 4,15
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,50 939 638 439
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,50 9,40 632 5,00
Pancratiusbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Pancratiusbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,86 3,79
Pancratiusbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 930 6,35 437
Pancratiusbank arm. hyp. ideaal 1,00 930 6,35 437Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 930 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 930 5,85 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,70 5,99 330Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 6,27 432Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 93» 6,42 4,92
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,84 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,60 5,91 3,83
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 8,90 6,11 4,69RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,40 6,48 4,97
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,78 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 930 5,86 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 830 6,07 4,66Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 930 6,35 437Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,69 3,65
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,25 9,40 5,79 3,73
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 135 9,40 5,79 3,73

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bö een aantal instellingen enigszins af.
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

fADVERTENTJE;

Boosten Parket Hoensbroek
VfSS&fo Showroom open van 10.00- 18.00 uur. _^t<^\JH Ok Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten. -^^WH%

jfc BW " Mie soorten parket en reparaties. W^a^^^^H BW^W^ " Brede eiken planken geborsteld. W*^^
BW^ B " Overschuren of borstelen van beslaande vloeren.

" Leveringsvoorwaarden van dc Consumentenbond.

Weustenraedtstraat 45, Hoensbroek: vanaf Akerstraat.f\A X .21 A*)Q5
Kouvenderstraat In, le weg rechts, dau 1' weg links. "^** m»M.mW%M^^^

GOEDHANG EN SLUITWERK

ïiclf e van deKimmenade is er vast van overtuigd dat 'haar'nting heeft kunnen bewerkstelligen, dat bijna elke ge-
Vo

ente in Nederland toch iets doet aan sociale veiligheid in de
'an°H en werkomgeving. Ze is mede-oprichter en directeur
'an h

Sticntinë Vrouwen, Bouwen en Wonen en timmert hard
ils *

weg" °p zo kort m°gelijke termijn wil de stichting ook
adviesbureau gaan functioneren.
%t'
*r_ r *ang neDDen de medewer-
*leidVan de sticntinë architecten,
*rs en ook bimrtbewo-
*rneen aantal praktischeruimtelij-
r4v aatreëelen onder de neuzen ge-
W u ziJner overal in het land
ticSenngen die de taak van de

'.n_ hebben overgenomen.
e J 2lJn de pioniers, die onmogelijk
°Ud Wereld in nun nand kunnen
m^en. Anderen moeten het voor
Hs eigen buurtomgeving nu vanC _ernemen"> aldus Van deKim-"ade.
Ie»
*t._>nen als vrijwillige actiegroep
llQßode vrouwenbeweging, werd

»ö3 de stichting Vrouwen, Bou-en Wonen opgericht, die vier
*Idk r Dekendneid kreeg met hetI aboek 'Buiten gewoon veilig.
6*e/n Werd duideuJk °P een rijtje
in welke ruimtelijke maatrege-
vfr Senomen zouden kunnen
|f.~en om seksueel geweld op
*rw te verminderen. Het moest de
jt
,et zijn voor het wegnemen van

r oü Unheimische' gevoel dat veel
w Wen hebben als ze 's avonds al-over straat lopen.

6,^n voorbeelden te over waar bij
i^ °Uw van wegen en huizen abso-
jg Seen aandacht besteed is aan

5. sociale veiligheid. Clichévoor-iefae n zijn De Amsterdamse Bijl-
i . ®n Zoetermeer, maar eigenlijk
% e na-oorlogse hoogbouw-
kjfr een te veel, meent Van dejt/^enade. Omdat het plaatsen
Sf°nder sociale controle door de

°Henden, met donkere toegan-

' evenals de omgeving van de

meeste NS-stations.

Lacherig
Stedebouwkundigen en architecten
maken nu meer en meer gebruik
van de toetsingslij sten van de stich-
ting ten aanzien van de veiligheids-
aspecten van een stad bij het sa-
menstellen van de beleidsnota's.
Natuurlijk is niet alles onmiddellijk
te verwezenlijken, daarvoor is de
aanpak nog niet systematisch. Maar
er komt brjvoorbeeld steeds meer
en betere straat- en tunnelverlich-
ting en andere beplanting in de ste-
den.

Bij de realisering van een nieuw-
bouwproject moet eigenlijk van het
begin af aan geletworden op veilige
fietsroutes. Cruciale routes tussen
woonomgeving en werk bijvoor-
beeld niet door een park aanleggen,
adviseert de stichting.
Het zijn vooral vrouwen, dievan het
openbaar vervoer gebruik maken
en dus vaker bij een bushalte staan.
Reden genoeg om daar bij het situe-
ren en ontwerpen van bushaltes re-
kening mee te houden.

Wonen en werken
De stichting gaat nu op twee andere
terreinen door met haar pioniers-
werk: de relatie wonen en werken
en de sociale veiligheid binnens-
huis, vooral kantoren en bedrijfs-
ruimten.

Ten aanzien van het eerste onder-

" V.l.n.r. M. Kuperus, P. Pistor, A. Tol, I. Luster en V.van deKimmenade vormen het hart van de
Stichting Vrouwen, Bouwen en Wonen.
werp rijst de vraag: hoe combineer
je werken, kinderen opvoeden, wo-
nen en vervoer, zonder dat je een
auto hebt. Ondanks het feit dat
vrouwen hard nodig zijn, neemt de
overheid maatregelen om het auto-
gebruik terug te dringen. Dus moet
de kinderopvang daar gesitueerd
zijn, waar je makkelijk met het
openbaar vervoer kunt komen.

Een tweede punt waar Vrouwen,
Bouwen en Wonen de komende ja-
ren aandacht voor vraagt, is de so-
ciale veiligheid in en een betere

ruimteverdeling van kantoren:
'vrouwen veilig binnen. De sociale
onveiligheid die vrouwen buiten er-
varen, geldt volgens van deKimme-
nade ook inpandig.

Verlichting, beter toezi_ht, over-
zichtelijkheid en verzorging van de
ruimte kunnen een positieve bijdra-
ge leveren aan de aanpak van wat de
stichting noemt 'seksuele intimida-
tie in de openbare binnenruimte.
Ook de esthetiek komt hierbij om
de hoek kijken. „Een speciaal ont-
werp, mooie materialen en een goed
verzorgd interieur kweken ook een

extra prettig gevoel", meent Van de
Kimmenade.

Al de ideeën die de stichting de af-
gelopen vijf jaar ontwikkeld heeft,
wil Gonneke van deKimmenade sa-
men met haar vier collega's zo snel
mogelijk exploiteren: de stichting
wil naast haar huidige werk ook ad-
vieswerk gaan doen. Het wachten is
nu nog op geschikte projecten.

De Stichting Vrouwen, Bouwen en
Wonen is gevestigd aan de Weena
756, 3014 DA in Rotterdam, _? 010-
-4116250.

" Met deze sierstrip tussen de tegels krijgt de badkamer meer
decoratief accent.
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EYS-WITTEM: „Ruim vrijstaand landhuis voor de
liefhebber van rustig en idyllisch wonen!,,

JÊ____ Ind.: 2 kelders, grote hal, woonk. met allesbrander,
A_ ___\__ groot woon/eetkeuken (4.50x3.50) met zeer luxe

____\ mr., bijkeuken, inpandige verwarmde garage, 4
slaapk., badk. met ligbad douche en 2 vaste wast.,
apart 2e toilet, zolder. Bwjr. 1987. Geh. pand uit-
gev. in 1e klas materialen. Vraagpr. ’298.00,- k.k.
Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Ruim herenhuis nabij centrum!"
Ind.: kelders, hal, mooie woonk. (35 m 2) m. open___________ __U haard, keuken m. alleapp., berging, 4 slaapk., man-
sardekamer, badk. m. ligb., 2e toilet en v.w., zolder.

I Besloten achtertuin. Bwjr. 1938. Geh. aangepast
aan de huidige eisen. Uitstek, staat v. onderh.____ HfiH I Vraagprijs ’ 165.000- k.k. Aanv. in overleg.■ HEERLEN: „Sfeervolle woning met garage!"
Ind.: hal, L-vormige woonk., keuken voorz. v. alle
app., berging, overloop m. kastenwand, 3 slaapk.,
warvan een hele ruime, badk., ged. dubbel
beglaasd en voorz. v. rolluiken. Bwjr. 1973.
Vraagpr. ’ 125.000,- k.k. Aanv. in overleg.

■ _H_ ■JSraS——.

I j m% HEERLEN: „Zoekt u interessante belegging? Hier

\jj_WÊMmmmm\ Ruim halfvrijst. woonh. m. gar. Bruto huurop-
WBÏImmMMMI brengst ’ 25.000- p.j. Vraagpr. ’ 130.000- k.k.

■LANDGRAAF: "Ideale woning, en prijs, voor jong
stel!"
Ind.: grotekelder, hal, woonk., grote woon-/eetkeu-
ken, berging, 3 slaapk., badk., vliering. Diepe ach-
tertuin. Vraagpr. ’ 89.000,- k.k. Aanv. direkt.a HOENSBROEK: „Prachtig huis met veel ruimte en

Ind.: hal, woonk., open haard en keuken (totaal 45
m 2) m. compl. mr., 5 slaapk., flinke badk. m. ligb.,
douche, v.w., apart toilet, hobby/studeerk. (8.40 x
2.80), zolder. Geïsoleerd en dubbel beglaasd. Per-
c.opp. 337 m2. Bwjr. 1979. Vraagpr. ’ 175.000,- k.k.

mm_______^ HOENSBROEK: „Modern halfvrijstaand woonhuis,
I prima gelegen!"

Ind. hal, ruime woonk. m. open keuken, berging, 3bj^Kj^Hß slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e toilet, zolder be-
reikb. via vaste trap. Fraaie achtertuin. Geïsoleerd.
Bwj. 1980. Vraagpr. ’ 136.500,- k.k. Aanv. in over-
leg.

mm^ HOENSBROEK: „Nabij centrum gelegen winkel-
/woonhuis!"

_»___\ __ Ind.: kelder, hal, bedrijfsruimte ±30 m 2,keuken, ga-
__w_\ I rage. le/2e verd.: woonk. 30 m 2 m. open haard,

I woon/eetkeuken 3.75x3.25, m. mod. mr. Groot
I dak.terras, 3 slaapk., zeer luxe ruime badk. m.I ligb. bubbelbad, toilet, bidet en v.w. Geïsoleerd,
I ged. voorz. v. roll. Hardhouten kozijnen. Vraagpr.I ’ 165.000,- k.k. Aanv. in overleg.

.JJjS KERKRADE: „Grote halfvrijstaande woning met ga-

I Ind.: kelder, L-vormige woonk., keuken, 3 slaapk.,I badk., 2 bergingen, zolder + appartement m. eigen
j^.^a-^j P entree, bestaande uit: zit/slaapk., keuken, badk.I Vraagpr. (voor 't geheel) ’ 115.000,- k.k. Aanv. des-I gewenst op korte termijn.

|ZA ij NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. « makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen
Telefoonnr. zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur: 045-712571
Telefoonnr. dinsdag t/m vrijdag: 045-710909

L-———-_.-——————-■

exclusieve verlichting - meubels - woondesign - kado-artikelen

V_/V_J) 2e paasdag geopend van 12-17 uur
Beekstraat 28, Meerssen, ® 043-643595 mn

KANTOOR cq
PRAKTIJKRUIMTE TE HUUR

Te huur kantoor cq praktijkruimte, totaal 140 m2. In de nabijheid
van het centrum van Sittard; ruime
parkeergelegenheid in de directe nabijheid. De ruimte
maakt deef uit van een seniorenflat met 144 wooneenheden,
doch is separaat hiervan te gebruiken.

Maandhuur ’ 1.850-

Pand is in zeer goede staat van onderhoud en bestaat uit

3 kantoorruimtes en 2 toilet-units.
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met het kantoor
van de

WONINGVERENIGING

SITTARD
Postbus 13, 6130 AA Sittard, 04490-10460 met de heer J. Damen.
Buiten kantooruren tel.: Ö4490-20647, de heer J. Schaekens.

67806

| Sinds 1938 |

KERKRADE
Zéér ruim vrijstaand winkel-
woonhuis met multifunctio-
nele zakelijke mogelijkhe-
den. Ruime opslagmogelijk-
heden. Vloeroppervlak win- ,
keiruimten 180 m 2.Zeer rui-
me en prima afgewerkte bo-
yenwoning

Vraagprijs ’ 249.000,-k.k.

_F 3
KERKRADE
Semi-halfvrijstaand woon-
huis met achterbouw, achter-
tuin, achteringang. Kelder:
cv.-gas, woonkamer, keu-
ken, bijkeuken-berging, 6
slaapkamers. Het geheel
verkeert in een goede staat
van onderhoud. Nabij cen-
trum gelegen. Vraagprijs

’ 124.000,-k.k.

1 i^_t^_R_i «-K—-*^

SCHAESBERG/
LANDGRAAF
Zeer ruim halfvrijstaand
woonhuis met magazijn-
/werkplaats. Ind. 0.a.: ruime
woonkamer, keuken met
complete aanbouwkeuken,
kantoortje, 4 slaapkamers,
ruime badkamer. Het geheel
verkeert in een uitstekende
staat van onderhoud. Vraag-
prijs ’ 225.000,- k.k.

HEflf""^Kf m JÊm _■_!_!

HEERLEN
Kerkraderweg
Uitstekend onderhouden
winkel-woonhuis met cv. Dit
object is bijzonder geschikt
voor o.a. woonhuis gecombi-
neerd met kantoorruimte in
de dienstverlenende sector.
Ook als beleggingsobject is
een hoog rendement reali-
seerbaar. Prijs n.o.t.k.
■■'H=m'.'M'llr«
PROJEKTRENTE 7,9%

HEERLEN-WELTEN
I Vrijstaande en haltvrijstaan-
| de woningen met garage.

Ind. 0.a.: woonkamer met
fraaie erker, keuken, drieI slaapkamers, badkamer,
vaste trap naar zolder met
mogelijkheid voor vierde
slaapkamer. Koopprijzen
vanaf ’194.150,- vrij op
naam.

KLIMMEN-RANSDAAL
Nog slechts één halfvrij-
staand landhuis met garage.
Deze woning, met een opval-
lende architectuur, heeft o.a.
een woonkamer, keuken, bij-
keuken, drie slaapkamers en
badkamer. Koopprijs v.a.

’ 189.000,--vrij op naam.

50 jaar vertrouwd
met vastgoed

rn^——————————*——————~~—————m——m—A

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom: Sittard jrweg 116,
Heerlen. Tel. 045-721658

Jaquinal
Vheerlen, HEERLERBAAN, TARWEHOF 60

I Premie A. Fraai nieuw woonhuis m cv. en tuin.
I Ind.: hal m tegelvloer, keuken woonk., tuin enI berging. 1 e Verd.: 3 royale slpks., bet. badkamer.
I 2e Verd.: zolder (vaste trap mogelijk) GeheelI geïsoleerd. Overname subsidie max. ’. 41.000,-
I mogelijk. Bwjr. 1989.I Prijs: ’. 129.000,- k.k.

I HEERLEN, PETRONIUSSTR 22, AARVELD

I Fraai gelegen halfvr. herenhuis met garage en tuin.
I Ind.: kelder, royale hal, L- vormige living (ca. 50 m 2]I open keuken. Ie Verd.: 3 slaapks., badkamer enI groot dakterras. Aanv. direkt. rere. opp. 356 m 2.I Prijs:/. 198.000,-k.k.

I HOENSBROEK, DR. A SCHWEIZERSTR. 31

I Woonhuis met cv., inpand. gar. en tuin. Ind.: groteI gar./hobbyruimte en berging, hal, woonk. en dichte
I eetkeuken, balkon (achterzijde). 1 e Verd. 3 slpks.I douche m toilet en v.w. 2e Verd. ruime bergzolder
I via vlizotrap. Bouwjr. 1973. Aanv. in overlegI Prijs: ’. f37.500- k.k.

I NUTH, PASTORIJSTRAAT 11-C

mwÊOÊÊ&f *■ _■_■ Hl

I In centrum gelegen fraai appartement op le verd.I Ind.: hal. toilet, woonkamer met plavuizen en
I balkon, keuken met plavuizen, badk. met douche,I v.w., 2e toilet, 2 slpks., was/bergruimte, buiten-I berging (isolatie + ged. dubb. glas) Bwjr. 1982.
I Aanvaarding in overleg.I Prijs: ’. 98.000,- k.k.

I SPAUBEEK, W. ALEXANDERSTRAAT 19

I Vrijst. landhuis m cv., inp. gar. en tuin. Ind.: hal met
I L - vorm. living (ca. 44 m 2) m openhaard, keuken m
I luxe witte inrichting en app. bijkeuken, gar. berging.
I 1 e Verd: 3 slpks, waarvan kinaerkamer m open trapI naar vliering/speelruimte, badk. met douche, ligbadI toilet en dubb. v.w. Geheel geïsoleerd.

_\ Opp. ca. 920 m 2. Bwjr. 1984. Aanvaarding direktRPri|_: ’. 339.000,- k.k.

Baqüincil
Makelaardij 0.G., Taxaties fmWmm\\Hypotheek-adviescentrumH Ruys de Beerenbroucklaan 28__ Heerlen BHfl

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur VW

\ 045-715566 ||__1

isMHiMrir'» i

Exclusieve Life-Style designkeukens,
moderne meubels, interieurinrichting, luxe
cadeau-artikelen

©WOCOM Emmastraat 1, Heerlen
INTERIEURS Tel. 045-711864

l i —

IL STIENSTRA ZET OP ■jB
he PAASDAG DE DEUREN Jl1 VOOR U OPEN. UP

lILLKLLJN, AgenGiezen _J
GomrTlrlreliilr wnnpn vnnr In Heerlen, plan 'A genGiezen' worden patio-Vaen_aJi__ei_Jl_wuueu VOU_ bungalows gebouwd, wette dit voorjaarvoor
ÖGII TTiinimfTle prijs. bewoning gereedzijn

* * mtwË: ***%'*''W-w ____6v__n
>. \ ' "/\/mV ' een badkamer en een separaat toilet kompleteren
% -\% \j§. _*i de bungalow

IPt- *¥ f
' .L_____ J Prijzenvan’ 142.188,-v.o.n. tot ’ 152.597,- vo.n.

De indeling is metrecht sfeervol te noemen. Dit blijkt _^__w—^qm—mm^^———^—^^mm——_——m*^_
al uit de T-vormige living (mcl. keuken ca. 34 m 2) met jfoViXf.V jMJ*)ii*^t|l*l*iV/_* '_/Vt»HI
een royale glaspuit.p.v de eethoek. De bungalow [«THfMPT'l'f -f-K1 __\
heeft 2ruime slaapkamers, waarvan één met __FTsiP^w^»p!tK!rlfir!ïlisff
toegang tot de patiotuin. Een inpandige berging, m_________________________\~W

LA-NIU^KAAr, Namiddagsche Driesen

Wonen met het zicht op morgen. omg-vfng611 die "^zoeken in eenm°°ïH
#%. r~~"^^Y""- __<__*' Voor bewoning gereed. jr-^m W* f

"Si M^^i^fe*'l^^^^^^''" De woriin 9en üggen m Übach overWorms plan
ISIS^ l^^s^'v NamiddagscheDriesen een ideale woonlokatie

nabij de Brunssummerheide
Royale indeling:
U-vormige livingca 42 m 2mcl. open keuken, inpan- Prijs ’ 179.500,-v.o.n.
dige berging, inpandig bereikbare garage. De ver-
dieping telt 3 royale slaapkamers resp. ca. ló nv, ca. MT_T~V^_^_^_^_^_^H12 m2en ca. 10.5 m 2. luxe badkamer met ligbad en jMv^TITÜT^B BH
2e toilet. f!7?T^»7«S __\
Via een schuiftrap is de zolder bereikbaar. ____i_________m^m^mMmw

MAASTRICHT, -_«_<■■ 'l
Comiortabel wonen, in een bijzonder appartement begint in het gebouwVroenhof "

WÊÊÊm—W <* i —-——* <__§«-
J J

||fipi^« t tr. c tf■ ». ai i fi!i iiïll

In Maastricht zijn door CoppelmansBouw- Alle appartementen hebbeneen inpandigeberfr
bedrijven 67 appartementen gerealiseerd in en een aparte berging in dekelder.
opdrachtvan Soudant Bouwprojectontwikkeling.

Comiort en veiligheid ,eHet project ligt in Maastricht-West nabij deAnna- Het gebouw is voorzien van liftinstallatiesen ap^n
laan aan de Brouwersweg/hoekVottsplein. Op parkeerruimten onder het gebouw De veiligheid
korte afstandvan het centrum is een nieuw stukje wordt gegarandeerddoorzelfsluitende deuren 0V
Maastricht ontstaan met een modern stadsgezicht. inbraakwerend hang- en sluitwerk
Appartementen Voor bewoning gereed.
Er is een keuze uit 4 typen indelingen met lof 2 _-»--_ _,_-_.,-i f i.i nnn ■-- -slaapkamersen woonkamers tot ca. 40 m2.Bijzonder Pri)zen vanal' 12100°"von- i

zijn de hoekappartementen met een woonhal of de _H_H_M_^_H_HMVHPPP_^_^_H_i_^_idakappartementen met een gedeeltelijkserredak, Hl
Afhankelijk van het type zijn deappartementen E^l^^i^r^^nf?i»ffi-Sff_nElili_fWMTil_il
voorzien van een badkamer met douche of ligbad. __r7tf!_fl__)?4!_nT-f^

SITTARD, Korrel de Grotestiaoi
De laatste 2 comfortabele bungalows op goede woonstandin Sittard.

Aan deKarel de Grotestraat gelegen nabij het gecompleteerd door een badkamer, separaat to'
winkelcentrum Lahrhoi en deDuitse grenszijn 5 garageen inpandigeberging. \
bungalows in aanbouwwaarvan er nog 2 te koop r- "Cv
zijn. Prijs/183.774,-. IBinnenkort te betre*?

Alle vertrekken gelijkvloersis een niet alledaags ■■_■■■■■_■■■■
comiort V_S__ai4*__S__J_i W?Zo heeft dewoonkamer een opp. van ca. 30 m2(incl .«.■■■"T« lMijf.l.iT_E_f
open keuken) en is voorzien vaneen terrasschuifpui.
Aansluitend zijn 3 slaapkamers geprojecteerd, alle |VHHPHHH|^HH9_|HBMpp^HpHHKH
met zicht op depatiotuin. De bungalows worden g*U||j^S*Ugl*j^gj^gj^jn^^|^|jEp

-H^-^^-h^ _P**_P_l ■■ __ _I_P**_P_P% M Gaarne vrijblijvend volledige informati" ,111 STIENSTRA JBON_===_== MAKELAARDIJ B.V. . Naam

H = Kantoor Heerlen, Tel. 045-712255. | T^/Haals *h
Kruisstraat 56, 641 1 BW Heerlen. ,n ong efrankeerde gesloten envelop zenden aan Stiensl'*]

M = KantOOr Maastricht, Te1.043-252933. | Makelaardi) By Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerle 11 f
Wycker, Brugstraat 50, 6221 EP Maastricht. - ■■■—■■—■■■-■^Geopend: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. _y

_.



Nu in kunststof verkrijgbaar methet unieke "AIR PLUS" systeem

De nieuwe [f ' I
tomen en deuren^JJl
generatie van ÉBsr!j^
Renotherm lllfflc^/

ramen of deuren te f^L/Wj^nen wordt door het unieke meer" PffiÈjlß /j^er luchtsysteem. verbruikte lucht [f9(L /Sevoerd en verse lucht aangevoerd f« /°nd er tocnt Qf waiTnte-verlies. j&iy
'° PLUS' is een patent van ons.

ifflfiiiifBrt\|~—^M _ Renotherm B.V. f^J■y _M ■ Het Ambacht 95_____ a?4?4.KZBnu..s^u,m.- *°mffi*WmÊZ ____1 Telefoon: 045-417672 N

C^«^~"!!!!!!! 045-417672

NOTARIS MR. WIM NELISSEN
te SITTARD

zal op dinsdag 17 april 1990 's middags om 3 uur in het
Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 te Sittard, ex art. 1223 lid
2 B.W. in het openbaar bij opbod en afslag in één zitting
verkopen overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaar-
den Onroerend Goed 1987:

SITTARD
kavel 1: het woonhuis met ondergrond, te Sittard, Broek-
straat 16, kad. Gem. Sittard, sectie G nr. 581, groot 40 ca.
Indeling: begane grond: keuken, woonkamer, toilet; eerste
verdieping: twee slaapkamers.
kavel 2: het perceel grond, gelegen alsvoren, kad. Gem.
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 van de
koopprijs en de kosten, eventueel met behulp van de gros-
se van de veilingakte.
Betaling: uiterlijk 29 mei 1990. Gegadigden dienen op de
veiling desgewenst een verklaring van hun bankrelatie te
kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedheid.
Bezichtiging: in overleg met het notariskantoor.
Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij notariskantoor Nelis-
sen, Wilhelminastraat 53 te Sittard, te1.04490-17373.

Limburas
111ÉDÜIB_LAII
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TE HUUR per 1 mei 1990
Ruime 4-kamer-
appartementen

te Heerlen-Noord; indeling woonkamer
30m2, werkkamer, 2 slaapkamers, aparte
keuken, douche en berging. Huismeester is
aanwezig.
HUURPRIJS: ’ 670- mcl. stook- en
servicekosten. Inlichtingen

Abc vastgoed
Tel. 045-712040 mevrouw Robek.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiI< i

'Beterwonenbegint| \
imet Stiemüa_sJi&^^

Stienstra heeft een zeer ______ . . vOO * I / #_?_? V
'^idhuize^bodin I I^4 Ie'ke prijsklasse in heel 1 ffJK* I \£l_-—J-—"*--)

In deZe aan- I ■ Royale, eetkeuken compleet met

bieding is slechts een beperkt I _^__^Ê___\}Ê_____\_\ _\ Mogeiijkh:voeór3ëcsiaaPk. avFie-
izenoemd Vindt u het 1 _é__s____t_\ " l^^^^^P* _■ Tuin ca' lo m' J'ep'Het pand is

iv »n een andere regio? Vraag 1 %______ I GoS^ud-nboerenwoo"

' dan ons Huizenmagazine aan of I J-MH^* % mWÊÊ_% | I i¥£riP!H}B
uw wpnspn aan ons kpnhaar l HÉli__ll^iiiMfte!___-^-*--^*'"^ I Badk-Wasruimte-3 siaapk._e.g-"*uu_ uw wensen <uui ui__ __cuu<uu. i m ■Mp*^- ■ W zolder Flinke tuin met goedebe"

j?^'.ligbad' QxlxXlhWh^o\iittn^ia%o^ OA' 1% Prijs’21^000^-W^_______ . ■
,0°Uve Weien. Aan pleintje, rustig en gezellig, gel. bung. met V __ _mk *^^—^^^^^^^^ Beh- met ro"- Aanv- direct moge-
jjnn>gepatio die optimale priv. biedt. Berging. Slaapk. Badk. _W^ lijk. Kosten per maandca./530,- M(pP|HSP_~l|P*"<^

si 'me living. Open keuken met install. Tot. opp. ca. 47 m 2. 2e <—^ bij 100% financ. rSrf_i:r
| j^Pk.met badk. voorzien van ligbad. Pand isuitst. onderhou- Prijs’ 85.000,-k.k. 4538 pp,
H PrLe??piAei'so1; , ,„„, BOCHOLTZ H HEERLEN H HFFR, FN ü pXVnnnnn 'Vf 47Q81 «»f 219.500,- k.k. 4804 Jussengelegen woonhuis zonder Weiten. Ruime won. die dooreen {^ESV-

M, nnril
_

hnll JJ Pnjs’ 130.000,-k.k. 4798

I ÏÏÈEÏtTFii- ïï tuin. Hal. Woonk. 17m 2. Keuken uitgekiende md. een max. aan sStó*?__? bc.c ne kei SCHAESBERG H1 _nSm._erh._le. Royaal, landelijk gel. landhuis m" stapk. Badk. me. ligtad. leefruim« biedt. Som G,,, w« ■" *£ Woonhuis me, goed aangelegde
J*e 'and. Inpand. gar.Kelder. TV-kamer. Woonk. Aparte keuken £°f/'B7 000-k k 4784 tuin le verd woonk met open parketvl. Aparte keuken. Serre. 3 tuin met zitkuil. Woonk. ca. 481 ?e! compl. instalf Badk. met ligbad. 4 slaapk. Vliering. fnjs/./.UUU, "' ___! m MmIGeslkerter'met slaapk. Bet. badk. Zolder. Dak m2met allesbrander. Ged open

"Js’ 295 000 -k k 4592 ddiiiuccitiu u „ V", ii t i^", t. recente ijk verneuwd. keuken voorz. van luxe eiken in-
a___Z ,WW' S^NrSS.UM _ u, -,H mod'wl,te'nfll; ncl-.aPP; 2e Prijs/112.000 -k.k. 4847 stall. o.a. gascomfort, ijskast,y PÈRLFN H

Nabij Centrum. Karakteristiek verd. 3 ruime slaapk. en badk
■l^MMt-ft-„ ü diepvries. Gar./Berging. 4öon, ,TT ■ ■ herenhuis met gar. en zeer diepe _______«_________■__; HOENSBROEK H d * v , " h- H,. __5,:J?, vu

,
*_. „ Weien- Patiobungalow met berging en carport, L-vorm. tuin. Kelder. L-vorm. woonk. 43 {-HMPBPPP f -41 Vrijst. woonhuis met mogelijkh. I, ,£ ,_JT, g 'Uj k

m met open haard en Parketvl- Keuken met install. m2. Dichte keuken. Bijkeuken. 3 „XI voor gar. Prov.kelder. Woonk..« badk. 3 slaapk. Patio ca. 90 m!. Pand is voorzien van hardh. rova|e s]aapk. Badk. met ligbad. mÊÈÉËËÊÊm met haardkanaal en plankenvl.
Pr i|s e" °"bb. begl. Spouw- en dakisol. Vaste trap naar ruime zolder. 91 ■§ Dichte keuken. Bijkeuken. Tuin

comfort. Woonk. 34 m 2. Aparte keuken met luxe install.' __W^Ê^TMm% W^WÊWi^HWii* HOENSBROEK H _jL
197oaplc- Badk. Ruim en zonnig balkon. Inpand. gar. Bwjr. 'm _____\ JU IfSl Halfvrijst. woonhuis gel. in het

- lO?__=ï_ ' __tM Pnjs/129.500,-k.k. 4760 douche en toilet. Bijkeuken. Ber-
.r„ KKRADE H _U__jJ BH -— ê'"g en terras. Geen tuin- 3

Vs''g gel. royaal halfvrijst. woonhuis met grote tuin. Gar. M_ HEERLEN' H slaapk. Zolder. Rondom rolt. JH^!^" , , ,lón
d0 u"k.Keuken met app. Tot. ca. 40 m!. 3 slaapk. Badk. met o.a. WWWWU W^Wm Noord. Ruim woonhuis met tuin, Goed onderhouden. Bwjr. ca. rnjsy ijy.juu-k.k.

!97w.en 2e.toilet-2e verd-4e slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca. —-____. ■®m* gar. kelder en zolder. Grote '930. crHAFSRFRP ïï
b.Vjj°PP-ca. 380 m 2. Bezichtiging van ditpand is zeeraan te Prijs’ 172.000,-k.k. 4807 woonk. ca. 40 m 2. Aparte eiken Prijs/88.000,-k.k. 4532 woonh met kel-Priis/167 snn tt 4SSB _d „k,-c.ii_i _. eetkeuken 4 slaapk. Luxe badk. KFRKRAnF —f 7 der, carport, berging en tuin metÏ' I 167.500,-- k.k. 4558 BRUNSSUM H met ligbad, douche en 2e toilet. K_.KK.KAU_. H■r. | _. 2

KLuJr- Langeberg.Hoekwoningmetgar. Bergzolder. Pand geh. met nieuwe Dnve-in-womng met tuin. In- keuken met eenv install 4CMMEN H Kelder. Voor- en achterfuin. ler- kunststof koz., thermop. begl. en pand. gar.Aparte berging. Living Badk met douche en oi-ty„, ,Bel. comfort, semi-bung. met inpand. gar. Ruime hal. ging. Woonk. Keuken. Badk. met nieuw elec. install. ca. 32 m 2met speciale houtafwer- f', Nieuwdak
ête °»k.Eetk. Compl.keuken met app.Tot. opp.ca. 50 m 2.Ruim douche. Grotendeels dubb. begl. m king en parketvl. Gesl. keuken pri'u/" |.. ooo' kk 4783

htBl
as' 4 slaapk. Badk. Zeer ruime overloop. Grotend. dubb. Prijs ’ 95.000,--k.k. 4494 tS^ilf."_m\ met eenv'insta"' 4 slaaEk- Badk' ' '8I- , y//i. S met ligbad en toilet. Pand met o/^UAPCRirBr ïï

lil" - RRUNSSUM H fr**^^^_«__k-■"**_€ dubb. begl. en ged. met roll. S_HA_.__._-ku n
I" J BKU«aauivi n 'ft ~_J^_*t_WJir**~ M» Herenhuis met tuin en gar.« i_. Langeberg. Leuk gel. goed on- Prov.kelder. Royale hal. L-vorm.

S&^^^^^^r^SÊËÈmmA y:t*;»i berging, evt. mogelijkh. voor gar. HEERLEN H ■pßiHj Royaal woonh. met gar. en grote

t,^^éiok^mM.JmWï:M^mJ om
,

n [l n CCtIU e"i ekt"o! woonk. met parketvl. en balkon. Jfrras Luxe keuken ï nel app

J^-500,~k.k. 4763 Kpiaal cd.S sTapL Badk. Aparte eetk'euken. 4 slaapk Prijs’ 122.500,-k.k. 4486 Bijk-ken. 3 s ,apk. BdL me,

Ntrffi O met douche. Bergzolder. Badk. met douche.Goed geïsol. . KERKRADE g K beslRiant il ■ "_

, H Prijs ’69.000,-k.k. 4821 en met blijvend vrij uitzicht over Tusseneel
y Hi,,7 gesitueerde vrijst. sem-bunga ow met inpand. gar, living J J . natuurgebied. apeicnoizerne de lussengel.

A fSfe°P.nk eukenJca.65m2,gr0ËotterrasentSinoplie.zuiden HEERLEN H Prijs/87.500,-k.k. 4546 2 sfaapT _iffl^Xl^^^tï*^* Eikenderveld. Hoekwoning met S^i^^ Ldk met doüphë: 4st 'mp _tk: .*__
J Ss/v)(.„"ken' Perceelsgrootte. 1000 m . terras ca. 20 m 2.Woonk. en keu- "f-^rM _ , naar zolder IMff -J^ 329.000,-k.k. 3053 ken ca. 35 m 2. Inpand. berging. 2 Schandden. Nabij centrum gel. SSlfif^o.LL 4748Slr^rr— slaapk. Badk. met ligbad. Sepa- appartement op l ste verd. Prijs/-LUW, k.k. 4/48 |H|g «,_.,
é Vrh RD H raat toilet. Cv.- en wasruimte. Entree/hal. Woonk. en openkeu- KERKRADE H K»
I vCtl "oven. Rustig gelegenhalfvrijst. woonhuis met grote tuin, Goed geïsol. Dubb. begl. evt. ken ca. 32 m . Ruime slaapk. Bet. Chevremont. Goed onderh. Ap- _£Ë '>arlr.,]vacy, gar. en carport. Ruime L-vorm. woonk. met subs. overdraagbaar. badk. Eigen c.v.-install. Royale partement op de'2e verd. Woonk. ■■■. JHp
■ niirr, lv Halfopenkeuken metalle app. w.o. Miele vaatwasser. 3 Prijs’ 104.500,- k.k. 4498 berging.^Balkon Keuken. Badk. met douche. 2 *«^--1 *ol(je s^apk. Badk. met ligbad. Vliezotrap naar ruime hobby- Prijs/59.000,-k.k. 4815 slaapk. Pand is geh. voorz. van ImT
m Pri Jsn7_solßwJr' 1981- HEERLEN H -. _, N — dubbbegl. en ged. voorz. vanroll.j| k.k. 4845 Nieuw Einde. Royaal type heren- Sifenber_"entrum Gezelli.en Mogelijkheidvoor overname van pri js’ 189.000,-k.k. 4795m U_7^r _____ huis met grote tuin. Zij-ingang. MeKsenoerg centrum, uezeuig en rijkssubsidie. '»J>CH O/WORMS H Dubb. gar. Kelder. Ruime in goede staat van onderhoud Prijs/79.000,-k.k.' 4729 IJRAPH O/WÖRMS ïï_ HS'!*?el. vrijst. bungalow op 740 m 2grond met optimale priv. woonk. 58 m 2.Aparte keuken. verk. woonhuis met tuin, kelder jj nifsf ondcrtiouden en gerenovl\ Cde oczonning. Gar. kelderen hobbyr. tot. 5.m2.Living Berging. 4 slaapk. Badk. met lig- en berging. Sfeervolle woonk. ca. KERKRADE H
I %fcvl-en open haard tot. 53 m 2.Keuken met luxe install. en bad en 2e toilet. Zolder. De geh. 30 m 2 met openhaard aansl Gr. Terw.nselen. Goed onderhouden woonh mrmrt n^ime W'n.^nP

d,^euken. 5 slaapk.Luxe badk. Deg. afwerking. Alum. koz. woning is voorzien van roll. aparte eetkeuken.Badk. met dou- en verbouwd halfvrijst. woon- berging
en oDen haard KeukenI ~"■ u°b. beol Priis f 145 000-k k 4530 che en v.w. 2 grote slaapk. Mog. huis. Bet. kelder. Ruime woonk. parKetvl. en opennaaru. NeuKen

| V349 (& w 4785
J voor 3eslaapk. Zolder. Nagenoeg met parketvl. .en allesbrander. ca. 16 m 2 met compl. install.

| v^J"-wu,- k.k. »'6J r s s Badk. met ligbad. 3 slaapk. Vaste
*A^J^- —— trap naar ruime zolder. Het pand
'i kin i ~_l_^. ~■_■__. ~_^_^ —m _■_■_■ _^__1 _B ■■ _^_l _^_B _^_fe. a^ is geh. voorzien van roll.

J Vil ervr'endelijke buurt, halfvrijst. uitst. onderhouden sou- "■ F_kl_TTl__ _B Prijs’ 105.000,-k.k. 4805
H. '"woning. Grote gar./berging ca. 30 m 2.L-vorm. woonk. ■■ _b ■_■ m Ml W_M -/ JiiirjPnark «vl. en ged. open keuken. Tot. ca. 35 m 2. Tuin op het m VN % ■■ II ÜBACH O/WORMS H
_°_eli'i,u s'aapk. Badk. met 2e toilet en ruime bergkast. _\ I ■« A I ■■ ■■ Woonhuis met ruime, inpand.

<_ riJsri.'Voor overname rijkssub. Opp. 188 m 2.Bwjr. 1986. _mW I kl ■» I IMS M gar., berging, carport, geen tuin.J^165.000,- k.k. 4834 ZZZI mmm MMm MW " ■ --■ ■ ■ ■ ■_■ -1 Wo^nk |a^'7m 2 met toegang tot
j yÖRRpT- groot balkon. Ged. open keuken
I Pgo h^NOAAL H ———- . _____

met aanrechtcomb. 2 ruime
1 !IHrjc 're'ocatie gel. type vrijst. woonhuis met inpand. gar. en ___2 ~~~— MAKELAARDII BV slaapk. (mogelijkh. voor 3e_ \42 ; Ruime hal. Woonk. met mogelijkh. voor open haard ~ _-___" _^_w_- ' ' ' slaapk.). Luxe badk. met ligbad

■I Terras en tuin. Gesl. eetkeuken ca. 25 m 2met compl. ■~*~~' ■~~~r
_._«_^___________________________________________________ en 2etoilet. Mogelijkh.voorover-

■% f-vvl a Pk' Bijkeuken, le verd. 3 slaapk. en badk. name van luxe stoffering.■ ■s. ;232i00,-k.k. 4833 p■■■■ ■■ —i--B_i__l«_—i—i—i—i-»--l---«----l--i--i—l Prijs’ 125.000-k.k. 4809

v. Gaarne vrijblijvend volledige informatie over: *IH - k
°or inlichtingen: | o Bestaande woningnr: |l_antoor Heerlen, Tel. 045-712255. ■ Maandag t/m vrijdag

% h Kruisstraat 56, 641 1 BW Heerlen. I l\ üïï'&iïl900 _<^lj
o» " = !<"_ „__««- I - *"■ ' Zaterdag van 9.ooy^L^~iantoor Maastricht, Te1.043-252933. ■ Straat «■ tot 18.00 uur. /^^^jL^ Brugstraat 50,6221 ED Maastricht. | Postcode/plaats \*/ _^É_^__^^^_i' Tel: \l_l_^_^_^_^_H^__^^_--_MI In ongefrankeerde gesloten enveloppe zenden aan:

1 f Stienstra Makelaardi|BV Antwoordnummer 40. 6400'V8 Heerlen /"Ju^^ Wr^
*S I O Stuur mij GRATIS het HUIZENMAGAZINE nr. 185 uitgave april 1990. GaUJ *- ——— ———————"— — — — — — — — J

Zaterdag 14 april 1990 " 53

SITTARD
ROYALE HALFVRUSTAANDE^
¥ ¥ Vff V^Jf-L-rf V Inmiddels is met de bouw gestart. __J^__t____\wo^^^^^

hof ligt op een uitstekende locatie |feï§S^sr:~-^r— '^''^^^^^^^^^^mmMMw—maan de oostelijke rand van Sittard. . .. 4 ;'S;^^^^^^^^^^^^^m^^=^^L^^Ê_v^^^m

Daardoor liggen de woningen op "-' '■^p^^^f^:^\_é m^_~h X|^^^^^&"-Mg
loopafstandvan diverse goede ; 4S»"* ~M üll IKI Tl Kil Br "jf- nf| p
voorzieningen zoals winkels, " 'i _ ~~_Sl||__l 1 llf -UU Mi - _ D "

In ditmooie woonplan, prima ||[ Kl_W f- - «J-Jl jflL b ftlQj
gelegen aan een plantsoen, bemid- l- 1 1 j^fflUr- -___{^P^W^^Êi^f.'&^W'." *WÜdelen wij bij de verkoop van half- Ë_^^^^^-_-J^-*^^^jFv*3*al^Ep'ii jP^J|jÉ____lO r__"
vrijstaande premie-C-woningen f!*!".'. ,■=■. - ;~"^ ' -'"-«"* ~ ,__^____Viij3BKJ fè
met garage. Royale woningen met _«.■..__< » jW^tTlvfiÉiS-
woonkamer, eethoek, openkeuken, L_ . _________i__L—niYflEaal
3 slaapkamers, badkamer met De woningen worden degelijk en isolerend dubbel glas in woon-/
ligbad, tweede toilet en vaste gebouwd en goed afgewerkt met eetkamer en keuken,
wastafel en een vaste trap naar de bijvoorbeeld hardhouten buiten-
zolder. Met name het ruime uitzicht kozijnen en -deuren en tegelwerk. Koopprijs ’ 162.690- v.o.n.
en de zuidligging van de achtertuin Verder met dak- en spouwisolatie, Rijksbijdrage ’ 5.000,- belasting-
zijn aantrekkelijke aspecten van isolatie van de begane grond-vloer vrij, volgens premie-C-regeling.
dezewoningen.

I B RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed- sittard maastrichtheeften
6131 AL sittard " rijksweg 2d 35- tel 04490 -11611

BEDRIJFSPANDEN KERKRADE - Bedrijfs-kantoorruimte met boyenwoning: Gele-
gen nabij grensovergang Holz. Totale bedrijfsoppervlakte ca. 690

Winkel- en kantoorpanden met woonruimte m- Voor vele doeleinden geschikt. Koopprijs ’ i69.00- k.k.
Stenenbrug 7

Julianastraat 11 SCHAESBERG: Vrijst. woonhuis met aparte kantoorruimte, gele- ,BRUNSSUM-Centrum-Julianastraat: TE HUUR: Winkel: op- gen aan de rand van het industrieterrein „Strijthagen". Woonhuis:pervl. ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875- per maand excl. BTW. md. 0.a.: hal, ruime woonk., compl. ingerichte eetkeuken, 4
Kerkstraat 115 slaapk., compl. ingerichte badk., zolder, kelder. Kantoor: totaal ca.
Rr.iiN^<.iii_ r_r....,_. >A,„i

, _ 80 m 2 met uitbreidingsmogelijkheden. Totale perc.oppervl. ruimcTsind^nfrS- lHW'nkelPa"d m
o
e' boyenwoning en c.v . 1400m 2.Aanv. direct Vraagprijs ’ 375.000,- kk.gas. mo. 0.a.. provisiekelder, winkel ca. 37 m 2,kantoorr. ca 10m2

toilet, berging. Boyenwoning: woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk' l^!f.ploS^f,U21 -Vraagprijs ’ 145.000-k.k. SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat), gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en c.v.-gas, ruime

_di imoci i234 kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2, woonk., keuken en opslagruimten.Sr _ i ■ TE HUUR: winkelcentrum-voetgangersgebied. 1everd.: grote woonk, keuken, badk, slaapk, vaste trap naar zol-Winkelruimte met magazijn en kantoor. Totale oppervl. ca. 160m 2. der met twee mansardek. Goede staat van onderhoud. Aanv. inExtra magazijnr. in het souterrain, ca. 78 m 2 Goed onderh. Huur- overlea Priis te a b
prijs ’ 36.000,-per jaar. -____._--' Streeperstraat 60
Veldhofstraat 133 SCHAESBERG-Centrum (Streeperstraat): Groot winkelpand
EYGELSHOVEN: (Veldhofstraat). Winkelpand met boyenwoning (ca. 168 m 2) met magazijnruimte (ca. 180 m 2) en kantoorruimten
Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca. 35 m 2), keuken, kamer. 1e (ca. 51 m 2). Boyenwoning. Vraagprijs ’ 225.000- k.k. Vraagprijs
verd.: woonk., keuken, douche. 2e verd.: 2 mansardek. Aanv. di- ’ 395.000-k.k.
rekt. Vraagprijs ’ 79.000- k.k. . , ,axalies' k' ' makelaardij 0.g.,
Heerenweg 60 hypotheek-adviescentrale
HEERLEN-Heksenberg: Winkel/woonhuis voor diverse doelein-
den geschikt. Ind. o.a. ruime kelder, verkoopruimte, woonk., keu- Maandag tot en met vrijdag ■
ken, werkpl., dub. garage. 1everd.: woonk., keuken, twee slaapk., van 9^.00_,,ot 190°. uür I
douche. 2e verd.: slaapk., zolderruimte. Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs ook s zaterda9s ■
’ 169.000-k.k. geopend van ■

9.00 tot 17.00 uurEygelshovergracht 11 I n■KERKRADE: Ruim halfvrijst. woonhuis met c.v.-gas en magazijn- Heerlenseweg 22, I

" bedrijfsruimte, mogelijkheid voor aparte boyenwoning. Ind. 0.a.: 6371 HS Postbus 31193 I J,,.". Idiverse kelders, hal, woonk. (voorm. winkel), woonk., keuken, ser- 5370 AD Landgraaf I _.Y!~ _ W__re, drie slaapk., badk., Boyenwoning bestaande uit woonk., _________ ____.slaapk., keuken. Magazijn-bedrijfsruimte totaal ca. 100 m 2.Kelder- _^£ mJL. _^
ruimte. Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs ’ 179.000- k.k. _P^ll JIPPm_-l_ol-t-l-Ylii Kil
KERKRADE: Grenzend aan het winkelcentrum vrijstaand winkel- ■■■■■■■■■__B|__|
.kantoorpand (ca. 66 m 2) met boyenwoning; c.v.-gas, werkplaats- W I Y/lr^^cS-T "^wf^TÊ/garage, patiotuin. Vraagprijs ’ 135.000- k.k. _^m^_J_^_^_^_^_^_M

■L^^TA^^J I^^^L _J_____L I Ru'mte en indeling:
I De bungalows zijn sfeervol en

PVJH _r___-^__i_l__i-_-_.V I functi°nee' ingedeeld.
_____4_____P__t______L _________________ t.Wj| M IDe living heeft een opper-
Csi ___S l_r!Wfl_ ____È __r_!V I v'a^te van ca- 42/45 m2en is

l^'l _______ WWP I _f_^^^^______l I voorzien van een terraspui
H Ü_^o(_l ■(Ü SI -_-T__T_fÜ I (<2_| 0 I I met schuifdeuren t.p.v. de

KXAASXASafI _________! ________ I eethoek. De keuken
_______________^______--^--------_----_-_-------^_^^^^^^" efficiënt ingedeeld en biedt
Aan de Westrand van Een ideale woonplek met vanuit de werkplek gezien
Weiten, vlakbij het natuur- enerzijds het stadscentrum een fijn tuincontact.
reservaat "Kunderberg", vlakbij -en alle gemakken van Aangrenzend aan de keuken
worden door aannemers- dien - en anderzijds de bevindt zich een bijkeuken.
bedrijf Marcel Muyres prachtige typisch Limburgse De garage is inpandig bereik-
Sittard B.V, 18 bungalows natuur bijna "naast de deur". baar, en ca. 21 m 2groot.
gebouwd, waarvan er nog D e slaapkamers variëren in
4 te koop zijn. totale oppervlakte van ca.

Perceelsoppervlaktes l_r_-_r^__.l Gaarne vrijblijvend volledige |^
variërend van ca. 470 m 2tot ' ___________* UI ||U informatie over de bungalows . -
ca. 535 m 2. | OWl^ ,e Heerlen-Weiten.

.'v "^T^^^Ti^ i_i r_ d i _r^^Biï_^_v*vfl! I aam .■!H^^ I J l mjf I I l'^■J2s__S___S__ES || Adres: J|M I L.-______________m^rnTmSmr^mV p°slcode/plaats: _,lB___^Hj_=J( B_________S___B || Telefoon I—j||ja|a3J|jJl|M TTi-BI II |n ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra ■■
_U Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen |^

I . *"** ~"mm '—-——'——" —— —
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f Brunssum \*^_H_HI (Treebeek, Hori-

" N zonstr. 96)

_ ’95.000.- k.k.

_—____■—______________"_ me voor- en achtertuin
en een dubbele berging.
Indeling: souterrain: provisiekelder Begane grond: en-

| tree/hal. betegeld toilet. aanbouwkeuken.woonkamer, ter-
ras, dubbele berging. 1everdieping: 3 slaapkamers, bad-
kamer met douche, vaste wastafel en wasmachineaan-
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
m , (Heerlerweg 58)

ES een goede uitvalshoek
-_«-»s»~'~>^,w_SyßH_E_ van Hoensbroek.

Indeling: souterrain: provisiekelder en kruipruimte. Bega-
ne grond: royale entree/hal, betegeld toilet, keuken, woon-
kamer. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met dou-
che, vaste wastafel. 2e verdieping: d.m.v. een vliezotrap
bereikbare bergzolder.
Algemeen: het huis verkeert in een goede staat, pannen
dak en bedrading zijn recentelijk vernieuwd, gas-c.v.. Een
huis met ambities.

HOENSBROEK
(Mgr. Nolensstr. 21)

| Vraagprijs^

ruime kelder. Begane grond: ruime entree, berging, toilet.
woonkamer, keuken, tuin met een buitenberging. 1e ver-| diepng: 4 slaapkamers, badkamer, vaste wastafel. 2e ver-

': dieping: dmv. een vliezotrap bereikbare bergzolder.

'^_mWIJNANDSRAOE

' '_BHP I *_E__ :_ en Prachti_e bunga-
r '"^Gf « ' '^BH ■ 'ow' 9ele9en °P een

.-"v ** .TT*"*».' ■"',""■■^^*_ goede stand, met tuin

MmM jt_f__sg_ ■ ruime hal, woonkamer
met inzethaard en plavuizenvloer, moderne keuken, eet-
hoek, toilet, badkamer met dubbele wastafel en ligbad, 3
slaapkamers, garage.
Algemeen: courant pand, ideaal voor een ouder echtpaar,
platte daken recentelijk vernieuwd, gas-c.v.

Landgraaf
! (Schaesberg)

keicentrum Op de Kamp. Perceelsopp.vl. 741 m 2.
Indeling: souterrain: provisiekelder. Beg. grond: ruime
hal, Amerikaanse stijl, woonkamer, zitkuil, geheel gelegen
op het zuiden, grootte 70 m 2, toilet, moderne werkkeuken.
luxe badkamer, eetkamer, 3 slaapkamers, inpandige gara-
ge en een onder architectuur aangelegde tuin met vijver-
partij en een terras.
Algemeen: zeer courant pand welk goed geïsoleerd is.

Nuth
De Ping 29

_______hi_—>kv..:s-^ . _S__.. ge tuin en alarminstal-
latie. Perceelsoppervlakte: 440 m 2.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer
met eethoek, keuken, berging, HR-ketel, garage, tuin. 1e
verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met douche, vaste
wastafel en wasmachineaansluiting, 3 bergingen.
Algemeen: ged. dubbele beglazing, spouwmuurisolatie,
gas-c.v.. Uitstekende buurt.

Drs. de la Haye
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

I Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 j*J
MA-.ËLAARJ

l óók 's zaterdags: 10-12.30 uur j

BEDRIJFSRUIMTEN

- Heerlen, in de Cramer 27, tekoop bedrijfshal
metkantoorruimten, opp. hal ca. 1230 m 2(vrije
hoogteca. 5.60 m) opp. kantoorruimten
295 m 2, vraagprijs ’ 1.350.000-k.k.

- Heerlen, in de Cramer 29, te koop bedrijfshal
met inpandigkantoor, opp. hal ca. 915 m 2(vrije
hoogte ca. 4.10 m) opp. kantoor ca. 105 m 2,
vraagprijs ’ 850.000-k.k.

- Lanaken (België), Industrieweg 6, tekoop
bedrijfsruimte met inpandigekantoorruimten,
totaal grootca. 450 m 2(vrije hoogteca. Sm)
alsmede een open aangebouwde opslagruimte
grootca. 150 m 2, vraagprijs ’ 470.000-k.k.

- Maastricht, Toustruwe 5, te koop of te huur
bedrijfsruimten, grootca. 2700 m2(vrije
hoogteca/4 m) resp. 650 m 2(vrije hoogte ca.
3.20 m) met kantoorruimten, totaal grootca.
825 m2en kelders, totaalgroot 700 m 2. Prijzen
op aanvraag.

WINKELS
- Maastricht-centrum opA2locatie, te huur

winkel met bovengelegen magazijnruimten,
opp. winkel ca. 135 m 2,frontbreedte ca. 7,5 m,
opp. magazijn ca. 395m 2,huurprijs f 105.000,-

-, per jaarexcl. B.T.W.
1 — 1 ■

■

r—" -__-—_—---—i
| HEERLEN ■h___M_________,i " Vrijst. won. met grote tuin. mmÊ! Ind.: 3 keld., entree, toil., ■I keuken, serre, kamer ensui-■ r
j te, 2e keuken, gr. kamer, 2^B^^B^^

■ slaapkamers, zolder, dou-l ByyflI che. Totale inhoud ca. 425l■_£_! '| m3. Opp. ca. 570 m 2. Vraag-■ HrwS
prijs ’ 119.500-k.k.

I HEERLEN j
| " In centrum, groot herenhuis. Ind.: dubb. keld., entree, i
I hal, toil., 2 kam., gr. eetkeuk., kam. ensuite, keuk., 4 Jj kam., badkam. m. ligbad, cv.-ruimte. Zeer geschikt als |
I kantoor of praktijk. Het pand is goed onderh. Aanvaar- I
j ding op zeer korte termijn. Huurprijs ’ 1500,-/maand.

i ■ i ■_____—__■—— 11 ■_■_■_—»____-_ | |

WINKELPANDEN
||, ..,■ ■, ■■■■■■■■ ■-■■■■ ■■■'■ ■-■■■■■'' "',-" j,- ,'■■■'■ :+ ■:■-■ "'> " ■■ '■■ - ' .".'■.■■■■■■■■■■■■■■ ■" ::-)^ I

!LANDGRAAF
I " Modern dubb. winkelpand fIB^MP-WMiiu**» ""tpr
| m. gr. parkeerterrein, om te |s|i|l ,_*.
■ bouwen tot winkel/woonhuis. § — 4■ Ind.: entree, winkel 60 m 2, HHI toil., kam., berg. Moderne .—_^ -_m_M i|
■ luxe materialen. Voor div. | InHH 1! mogelijkheden gesch. Te I
I koop of te huur. || '" ijHBI

.NVMI Onroerend Goed Makelaardij , -,

j H? LEEIIAET* _, A |
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

iyiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii— 4 ■"" ,__r'T' ' ":"'"~ HEERLEN
__= __-_4V4n___ I (nabii centrum)

___m__ SS f i35-oo°-kk-
s__ B*^ Stadswoning met oer- E
SS _b________l__l____J____l__B 9in9 en 'u,n 'nd ' soul SSMfVnwk kelder. Beg. gr.: hal. toi- _

■Tr^V B'^^Éfes 'el' woonkamer ±34 m 2, 5
HMk H f' I lal dichte keuken, berging :_ __U ■ binnenplaats (tuintje). ~z5 _-_^_--B^~_______U___^B 1e verd.: 3 slaapkamers SS

: + badkamer. 2e verd.: 1 slaapkamer + bergruimte. Aan- EE
__" vaarding: medio 1990_, ,__ '3 HEERLEN (De Erk) SE_______ Wfm~~ ______ ' /,96000'-kk

LJ_j^^Bk " «; Halfvrijstaand woonhuis SSD-jk $j met cv. + garage. —-= I MfcJ Grond°PP' 392 m^ lnd-: =_s_ hal, woonkamer met par- —SS I I ketvloer ±35 m 2,royale SS_ keuken mcl. app., terras =
"—" I I + tuin. 1e verd.: 4 slaap- —_ _-__-HB__-_B___BB-B____l kamers badkamer.-— Aanvaarding in overleg.

ES «k _L _ HOENSBROEK
SE g:"- '._.: ’117.500-k.k. =■HPH| Halfvrijstaand woonhuis :
_-i VjJL-ji i me' CV' 'nd' hal' '°''et' —Wik 1 1 woonkamer 7.50 x 3.80, :ll^^FH^^J moderne dichte keuken SEI mcl. apparatuur, tuin +

■ berging. Ie verd.: 4 EE
M slaapkamers + badka- ■—— ___-_-__-M_^____B____l__S mer. 2e verd.: zolder- ——__S ruimte, te bereiken via vliezotrap. Aanvaarding in overleg.

E 5 , \ £.;-" HULSBERG
~-E ,jj_è_ai L. Halfvrijstaand woonhuis —-_\ | P met cv. en garage. Ind. ■

Mm tuin op het westen ±17 ■

_S slaapkamers + badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. __
: 2e verd: zolder + berging. Aanvaarding: medio 1990. —
|\LjjK^ni^»M_____ SI *^P een 1e klas lokatie —i _____i ■ een vrijstaande semi-

I bungalow. Ind.: royale j
■il I en,ree met fraaie trap- --

mr* partij, woonkamer ruim i
Éf 47 m 2, dichtekeuken met SE■ kastenwand. bijkeuken, i= --_--—_---WPBHHII__^MI inpandige garage, 2

SEE slaapkamers + badkamer, terras + tuin onder architectuur =SS aangelegd. 1e verd.: 2 royale slaapkamers + zolderruimte. ——— Aanvaarding direct.___________ WITTEM (Partij)| ’ 259.000,-k.k.
m^^Ws^T I Halfvrijstaand herenhuis S_jj met blijvend vrij uitzicht SS

-E h" jpSm ï (achter). Ind.: sout kei- —M____f !__"__' _i_i 1 der Be 9 9r' nal< woon'
_-j 1 HWjH I kamer met V?-open keu- —I ken ±60 m 2,serre 8.00x :I 3.00, garage 7.00 x 3.00, ss

Z _______-_---------____i tuin +30 m diep. 1e__ verd: 3 slaapkamers resp. 21 m 2, 16 m2en 10V_ m 2, badka- ■

= mer met ligbad, douche, 2 vaste wastafels en 2e toilet. 2e ■— verd.: zolderruimte + 1 slaapkamer. Aanvaarding in overleg, 22

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrijtsobjecten " Hypotheken
" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij^ 1

_s lil Hoolstraat 42, Voerendaal
EE NVM __■ wil■i i ii i ____■ SE——mm I _LW W"-- -- -** -J- r*/^ -______-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIi

Limburgs
ÜJODGD^II_LAH

BERG EN TERBLIJT
Goed onderh. HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en tuin m. veel privacy. Ind.: hal, ruime woonkeu-
ken, woonkamer in L-vorm m. parket en open haard, 3
slaapks., badkamer m. ligbad en 2e w.c, zolder.

’ 179.000,-k.k.

VALKENBURG
Fraai gelegen HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v.,
garage en ruime tuin (vrij uitzicht voor en achter). Ind.: hal,
mod. inbouwkeuken, woonkamer in L-vorm. (45 mz), 4
slaapks., badkamer, bergzolder, ’ 185.000- k.k.
HEERLEN/NOBELSTRAAT l§|gffig|
Gunstig gelegen VOOR- ... ■mmmOORLOOS HERENHUIS #U_«£.
met gas-c.v. Ind.: kelders, "
hal, eenv. keuken, w.c, rui- WÈÊÉÈÈÈÊÊ&Jï.
me kamer/ensuite, 7 kamers 1
en badkamer. Zeer geschikt §^^=fjyMß^2_______i
voor zakelijke doeleinden I
(b.v. kantoor/praktijk/beleg- 1

SCHIN OP GEUL
Uitstekend onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met
gas-c.v., zonnige tuin en berging (mog. v. garage). Ind.:
hal, mod. inbouwkeuken, werk- of speelkamer, ruime living
in L-vorm m. open haard, 4 ruime slaapks., badkamer m.
ligbad en 2e w.c, zolder, ’ 198.000-k.k.

i_M'C Ül en apart bovenhuis. GEEN
_J_M H-r DRANKVERPLICHTING.

MARGRATEN HONTHEM
Rustig gelegen RIANT LANDHUIS met fraaie tuin (ca.
1380 m 2) en paardeboxen. Ind.: grote hal, mod. inbouw-
keuken, riante living (tot. opp. ca. 100m 2) met open haard,
vide en entresol, 4 slaapks. + badkamer. Extra logeerka-
mer en werkkamer met eigen ingang en sanitairunit. Prijs
en aanv. n.o.t.k.
SIPPENAKEN,BELGIË

Uitstekend BELEGGINGSOBJEKT vlak over de grens bij
Epen, bestaande uit 11 vakantie-appartementen met zeer
goedrendement. Aanv. en prijs in nader overleg.

Ontdek de ongekende mogelijkheden
van glas en spiegels in het interieur

Bezoek onze stand tijdens INTERIEUR 1990
van 7 t/m 16 april Geulhal Valkenburg

Wk^O fIM,epeß glaB
- (^4______r^r^ gezandstraald glas

l glas ii lood
center hardglazea binnendeuren

Pr. Ireneweg 6, Bunde, 043-645959
Een aktiviteit van /MESTERONVEyjNDE

specialisten in glas sinds 1892.

ï 1. BELFÉLD
woningen. H- Prijzen v.a. ’ 136.000,-v.o.n.

2. GRATHEM B^lHallvrijslaande premie-A wonin-H _______»!
gen en vrijstaande vrije-sectorH |A
woning. __ mM

" Prijzen v.a. f 132.000,- v.o.n. MM
3. NEERITTER Al M\Halfvrijstaande premie-A wonin-H ___.^__

gen en WM
Prijzen v.a. ’ 132.000,- v.o.n. _¥ WË

4. THORN U_ WA_ Exclusieve halfvrijstaande semi-H
bungalows.

5 Prijzen v.a. ’ 173.400,- v.o.n. _\ mA
E 5. MAASBRACHT

Halfvrijstaande premie-A en vrij-H I _Hslaande vrije sector woningen . _■
Prijzen v.a. ’ 132.000,-

6. VLODROP _f __
Z Halfvrijstaande woningen met SjzAmW AMMM _M
S Prijzen v.a. ’ 147.500,-v.o.n. 2 m_

7. SITTARD ___________ 3 4
Fraaie halfvrijstaande premie-AH c Rwoningen. _w 'Prijzen v.a. /132.000.- v.o.n. B|

8. SCHINVELD W A_
Vrijstaande woning met garage■ _W m——mk(beslaand) Mm\ Wm
Vraagprijs ’ 149.000.- k.k. MW .WE

9. NIEUWENHAGEN _\
Mooi gelegen halfvrijstaande H MM "premie-A woning. cT^IPrijs ’ 130.800,- v.o.n. jq 9 1
10. AALBEEK W n _^

ï Grandioos gelegen bungalow ■ _M
(7000 m2) AM

ï Vraagprijs ’ 410.000,- k.k. ■ fl
11. HULSBERG ________________
Halfvrijstaande woningen met ga-H H
rage.- Prijzen ’ 149.200,- v.o.n. M

Bel nu voor informatie 04754-85999
Ook zaterdags geopend v. 10.00-13.30 uur

5 of stuur onderst, bon in voor dokumentatie

i£
rÈ J____^___!__S

E Naam:
E Adres:

Postcode:
Woonplaats: :

E Tel. privé: .>
E Tel. werk:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde enveloppe
E aan:
E GGV b.v. Antwoordnummer 30004, 6100 AA Echt.

___________________________________BT________________-I

w_mm_m___m__m____m__m__mm_m
POWERED BV HONDA...

Een Formule 1 circuit is vende eigenschappen om
wat anders dan uw gras- voor een van onze Honda
mat.Toch'is het de basisvan gazonmaaiers te kiezen,
technologische voorsprong Hoe klein of hoe groot uw
vooralle Honda 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
en vooral een perfekt maai- X-_t3_%J ■_->-?_-
-resultaat zijn doorslagge-

*"nïii iW*ïhi i____i HH_______
—__

__
ÜB_>_h, ■ i \____^^*_T^ t7_sS_BtS___. -'

HMECHANISATIECENTRUMfrissen J
TEL. 04406-40253*

VALKENBURG A/D GEUL

Te koop
Spaubeek, Hoeve 27
Vrijstaand woonhuis op 1000 m.2 grond. 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,
» Dross. Ecrevissenstraat 22

, Vrijstaande bungalow met
■f_t ~T grote tuin, vijf slaapkamers,
’„■ Ipi woonkamer in L-vorm, keu-
|y^ /Jr_"_| ken. badkamer, garage, drie

l|_-_p kelders.
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

LANDGRAAF Op de Kamp
Nieuw te bouwen
halfvrijstaande premie-C woningen

Prijs ’ 162.000-v.o.n.
(excl. éénmalige bijdrage van ’ 5.000- belastingvrij).
perceelsoppervlakten vanaf 190 m2tot 410 m2.

'Nu tijdelijk Bouwfondshypotheek
10 jaar rentevast 8,9% voor alle projecten

Inlichtingen-verkoop: 574.8

___^^^ van maandagt/m vrijdag_mmW^ van 9.00-17.00 uur en
3MHC-____H_M volgens afsPraak:■ .JVIiOEIv 's zaterdags volgens afspraak.

Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, tel. 045-316222.
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( HOENSBROEK "
(Pastoorskuilenweg)
Op een uitstekende lokatie (centrum) worden 3 ruime half-

>; vrijstaande woonhuizen gerealiseerd. De woningen zij"
gelegen op loopafstand van de Markt. Kavelgrootte varië-
rend tussen de 280 m2en 300 m 2.
Indeling: begane grond: hal/entree, toilet, woonkamer.
eetkamer, open keuken", bijkeuken, inpandige garage
terras, tuin.
Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met douche, vaste wastafel".
2e verdieping: dmv een vaste trap bereikbare zolder
Algemeen: de woning is volgens de laatste normen ge-
heel geïsoleerd. Bestektekening ligt ter inzage op ons kan-
toor ' Individuele aanpassingen na overleg met de aan-
nemer mogelijk (gesloten keuken, ligbad, e.d). Aanvaar-
ding nov./dec. 1990.
Pri|zen variëren van ’198.000- v.o.n. tot ’208.000,-
-v on.
I ri i
i

"____; iM Drs. de la Hayel
NVM Hoofdstraat 88' Hoensbroek
_____y 045-223434v J

<_N^v DICKROSBACH
r? XV_ ONROEREND GOED _*

Beukenstraat 8, 6456 AM Bingelrade
Tel. 04492-2619 ,

HOENSBROEK
Uitstekend geïsoleerd, geschakeld woonhuis met cafpj
Ind.: woonkamer, keuken, badkamer, 4 sip.kamers, l
der, berging en tuin.
Vraagprijs: 135.000-k.k.

EYGELSHOVEN
Zeer goed geïsoleerde, ruime split-level-woning. Ind.: $
te garage, bergruimte, ruime woonkamer, keuken.
sip.kamers, badkamer en tuin.
Vraagprijs ’ 130.000,-k.k.

BRUNSSUM
Goed gelegen perceel bouwgrond. Totale oppervlB'
±680 m 2.
Prijs: tegen elk aannemelijk bod.

HEERLEN-NOORD
Perceel bouwgrond, totale oppervlakte 230 m 2of 360
Prijs: op aanvraag.

Voor eventuele informatie en/of aanbiedingen gelieve'
contact op te nemen met ons kantoor,
maandag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur.

'

Tl _._\OV\A

y-— "^ i
Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoe ]

Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? ,
Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip' |

Zet 't groot in de krant, want:

Je huis in dekrant
brengt mensen over de vloer. ',

En de makelaar weet van wanten en krantef 1 . (
i ': ;

_> ;
"Epilepsie? \

Zet jezelf niet buitens^ \
Nederland telt ruim 90.000 mensen met <
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het le^
Praat mee. Word lid. Ep,LEPSIE VERENIGING NED|^ j

r\\j r\^ _ \Voor alle informatie: rm ,_n,, r ,„ _. tT im .
(030) 66.00.64. Of EPILEPSIE EN MAATSCH , !
schrijf naar: postbus 9840, 3506 GV Utrg »
i -^ !

BRUNSSUM ■ HEMELDER \
Fraaie, halfvrijstaandepremie-A-woningé \

Het nieuwbouwplan De ' f^f [Hemelder is een bijzonder prettige, _M_WtW\ Mn YÉk W &comfortabele en rijk gevarieerde . '^^jj_\ Wp^ \ J&BJjjfl—W. Ïgff^-T^
woonomgeving, op geringe "¥^^_^W T*ï f TC-llf I’ Q^ k*afstand van het centrum van _J«4P £._ - j-J £*" H '1* " ’_ -. v
Brunssum. In ditkwalitatief hoog- IM"' „_^. -^ —~; Up* fea .Jb|[
waardige bouwplan worden Cl_ft'-,Sfi«_^^ 5 j[ tfW M__lS J thalfvrijstaandepremie-A-woningen _^feM|l-£iJ^^Ü_. *°"*i < *■*

, *®J^ sip h
gebouwd. Prima gelegen, aantrek- * *^»Iil(P * '9§_ ~" -; Ê^jA^-
kelijke architectuur en uitstekend -—_ .: _'. ' **:s !_„.>.**;. «

afgewerkt. , V . I'^MiÉ
De ruime woningen zijn .^■■^-'ti&i" ;"""%>..; ■!. j h; V' '^tpM *prettig ingedeeld met o.m. woon- |- 'tf^^^^fcl' '"■ - W__- i ijJ||Êöj|^fflp >kamer, eethoek, open keuken, '- *" } *■»' '■■ _f J;a «- i i i_ -ii '^«* *?^^_-*___P__-«_____S __5 *■» fc "/ * i_BT' ~berging, 3 slaapkamers, badkamer I^PIISwnP^P *% : :-'.' *> r

met douche, vaste wastafel en ' - "
mm —■—^v rj-r'—^f. j— "

aansluitmogeiijkheid voor een ,4' b"— -i
tweede toilet. De degelijk gebouw- vloeren en wanden, wit sanitair, Koopprijs ’ 131.950,- v.0.n."
de woningen worden afgewerkt goede isolatie, mechanische Rijksbijdrage max. ’ 41.000,- , \
met o.m. betegeling van diverse luchtafzuiging. totaal, volgens premie-A-regel

I BruUTEE;;
makelaardij onroerendgoed- sittard maastric*1 ~6411 AT heerlen- van grunsvenplein 12 - te* o*s'

."_■___. > »_ _V>
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HEERLEN-CENTRUM
WINKELPAND MET KANTOREN

’ 525.000,- k.k.
* Winkeloppervlakte: begane grond 300 m2;

1e etage 200 m2.
* Voorzien van lift.
* Kantoren en kantine (7 ruimtes) ook te

gebruiken als (boven-)woning.
* Uitstekend onderhouden.
* Zeer goede lokatie.

'°or verdere informatie:
TROOST
ONROEREND GOED,

Jf HEERLEN. TEL. 045-717976
S^^ 68014

KÖMMERLING KUNSTSTOF KOZIJNEN
_*J—\ il "Ramen, deuren, schuifdeuren pI "Winkelpuien, voor nieuwbouw en T ml ■I renovatie rmAm*I 9Heü. fabricage Komo-keur Hl |

"Alle soorten beglazing Hl II "Isolatieglas 10 jaar garantie ■ J( SI_\ j— " "Eigen montage voor binnen- en Ijß BJ II vBIbuitenafwerking A 3
Bel voor vrijblijvend advies en prijsopgaven, H |j il ■
tel. 045-253891 tot 21.00 uur, faxnr. 045-274264. il^fliJ [I
Kunststof Brunssum JS^iSy^
Jo Kuckelkorn, Vijverstraat 27a

30618

___^_____9ti^, /_____ mWV-a\w** R9Rl II ITFRQ êM/^ \\ _M-h—i_ rlwlw I _____n^_# makelaardij onroerend goed- srrlard maastricrit heerten Wf
Tr- HEERLEN, Gravenstraat H SITTARD (Kolleberg), C. Beltjenslaan S
Jpk___ _ 11 Winkel-woonhuis metc.v.-gasen tuin. Ind. o.a. div.kei- Schitt., opeerste standgel., uitst.onderh., vrijst. landh.
j v *HJ«_F|F " ders winkelruimte, woonkr., keuken, bijkeuken, 4 metcv., div.kelders, groteinp. garage gesch. v. 2 au-

slaapkrs., badkr. metligb., douche, v.w., 2e toilet, zol- to's, zwembad en zeer grote tuin. Perc.opp.: ca. 2.400
derkr., div. bergruimtes. Het pand isgeh. voorzien van m 2.Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuken
rolluiken en voor div. doeleinden geschikt. met app., 4 slaapkrs. alle met eigen badkamer. Het_ Aanv.: direct. Vraagprijs ’ 125.000,-k.k. pand biedtvele extra's.Bezichtiging uitsl. opafspraak.

*MSTENRADE, Kemkensweg S Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 695.000,-k.k.
HEERLEN, Heerenweg H
Bouwperceel tekoop. Het terrein is geschikt voor di- SITTARD (Kolleberg) S

Üj -; > verse bebouwingen. Perc. grootte: 1335 m 2. Prijs: Op 1estand gel., vrijst. bungalow metcv., inp. garage,
|% aiy. 'i'W ’ 90.000,-k.k. souterrain met compl. inger. barinrichting, roy. over-jLVii A , dekt terras o.h. zuiden en tuin. Perc.opp.: ca. 720 m 2.llftfVi;' '.'.' '<4' .:■ HEERLEN,Oude Lindestraat H Ind. 0.a.: royale living m. open haard, luxe keuken met

V' '' 'I <"'■ * Nab'icentrum "itst. gel. karakteristiek woonh. met cv., app., 4 slaapkrs., mod. badkr: met ligbad, dubb. v.w.,
Wmf. /- l-V garage en tuin. Ind.: o.a. sout.: c.v.-ruimte, berging, 2 bidet, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag.
_Hr 1»ïi'"jf 'il_^__^_iyi _______ hobbyruimtes. Beg. grond: entree, trappehuis, toilet,
mKÈÉÊÊ'h^ f ÜÜ keuken, L-kamer, eetkr. 1e Verd.: 5 slaapkrs., badkr., SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg S

ra^üp Fi i- *r TH toilet. 2e Verd.: 2 slaapkrs., dakterras. Het geheel is Op goede stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met
'<mmmm H voor vele doeleinden geschikt o.a. kantoorruimte, cv.,study, souterrain, grotegarage geschikt vooröau-

HraS| woon-/praktijkruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 475.000,- k.k. to's en royale tuin. Perc.opp. 1.745 m 2. Ind. 0.a.: L-
vorm. living (± 48 m 2), luxe keuken met app., 5

l^^üi HEERLEN, Raadhuisstraat H slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., bidet, toilet.
fÉÉI in centrum gelegen appartement met cv. en berging. Het pand biedt vele extra's.Aanv.: i.o.

WËËÊÊÊfeffii MÊh Ind. o.a. ruime entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., Koopprijs: ’ 525.000,-k.k.
M badkr. met ligbad, berging. Het geheel verkeert in uit-
W& stekende staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. SITTARD, Leyenbroekerweg Sf§§ Prijs: ’ 130.000,-k.k. Op eerste standgel., uitst. onderh., vrijst. landhuis met. cv., souterrain, inp. garage, geschikt voor 2 auto's en

& HEERLEN,Weiten H zeer royale tuin met opt. privacy. Perc.opp.: 1.510m 2.

«Nt gei. uitst.onderh. vrijst. landh. metcv royale ga- Uitst „^eaert patiobungalow met cv, garage en tuin. Hetpand biedtzeer veel extra's.Ind. 0.a.: zeerroyale li-p'ge, souterrain en grote tuin met veel privacy. |nd.: entree, woonkr. meto. hrd., keuken met app., bij- ving (± 110m 2) met open haard, luxe keuken metapp.,wc.opp.: 3.500 nr. Ind. 0.a.: living met open haard, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w., 2e 4 slaapkrs, 3badkrs., kantoorruimte, zolder.Aanv.: i.o.Fjkr., woon-eetkeuken, 3 slaapkrs., bet. badkr. met t„ , i.o. Prijs / 225.000,-k.k. Prijs op aanvraag.jpo., douche, dubb. v.w., toilet. Zolder. Aanv.: i.o. . » »
Popprijs: ’ 495.000,-k.k. HEERLEN, Bekkerweg H SITTARD, Rijksweg Zuid S„ Prima gelegen halfvrijst. woonh. met cv. en binnen- ______&°HUNSSUM-HOENSBROEK, Akerstraat nrd H plaats. Ind.: kelder (betegeld), hal, toilet, woonkr. met : m jf»! BEL,:
r°ed gelegen groot vrijst. huis met cv., dubb. garage parketvl., moderne keuken met app., bijkeuken, ber- __B______a____J______Él K-ff?'uin (perc opp.: ± 1000 m 2). Ind. sout.: 3 kelders. ging. 1eVerd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w., bal- JE! Mlr 6- grond: entree, toilet,hal, woonkr. ensuite met 0.h., kon. 2e Verd.: vaste trap naar hobbyruimte/zolder. JBÈ _sL__'puken, bijkeuken. 1e Verd.: overloop, 3 ruime Aanv.: i.o.Kooppr. ’ 135.000,-k.k. 4_\ _Q_S>*»-' <-ïï^pkrs.,badkr. met ligb., douche, v.w.en 2e toilet. 2e m\—WJ9rd.: 2 slaapkrs., zolder en vliering. Het geheel ver- KERKRADE, Bleijerheidestraat H ifm Pis *in goede staat van onderhoud en is grotendeels Op goede lokatie gel. winkel-woonh. voor div. doelein- MMsmMmkm—M __P__. _______
ïfjorzien van rolluiken. Het pand is geschikt voorprak- dengeschikt. Het winkelgedeelte bestaat uiteenruimte ___M_l'wkantoorruimte. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 380.000,-k.k. van ca. 95 m2en een magazijn cq.kantoor. Het woon-: . gedeelte op de 1e verd. bestaat uit o.a. woonkr., eet- - :v||I' Pr. Hendriklaan H keuken, douche en toilet. 2eVerd.: 3 slaapkrs. en cv.- wlp
I^ime entree, woonkr., luxe keuken, balkon, 2 slaap- PriJs: / 128.000,- k.k.
rB-. badkr. met ligbad. Het geheel verkeert in uitste- _,___,_.__ ~ *&*«"®AmmWAm ■H5,snde staatvan onderhoud. Aanv.: i.o. KERKRADE, Lindenlaan .■ "«is: ’ 110.000,- k.k. Prima gelegen winkel/woonhuis met cv. Ind.: Sout.: «-»—*_-

kelder. Beg gr: showroom (± 105 m% kantoor, maga-
-^ gunstig e locatie gei:, vrijst. herenh. met cv.,

NnssüM,Wagenmaker H _^_^:_^^^:'^i^Xl^ larage3 tennisbaan en grote tuin. Perc opp,
Stig gelegen woonh. met cv., berging, carport en douche Vw en toi et 3e Verd Sa Hetaeheel is Pa' 1-700 m ■Lnd _°f" *.oon .fw m?d' teul?".' bl)keu"
,lJin Ind "n a hal toilet woonkr en keuken metDlavui- aoucne- v.w. en toilet. Je vera.. vliering, i-tei geneei is k , d 4S|aapkrs 2 badkrs., vastetrap naarl Jo-.. ?' ■ ■ 'onet.woon*r. en kbukbnriißipi_wui Voordiverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. .-,iH_.r pJt _> óóhn iikon aii kantnnrnand AanvioJenvloer, berg ng, overloop, 3 slaapkrs., badkr. met Prii f,« nnn -k k zolder. Evt. te gebruiken ais Kantoorpand. Aanv.. i.o.

&*>., v.w. en 2etoilet, zolder, berg-, hobbyruimte. Het Pn)s-' 23500°. K-k- Koopprijs ’ 325.000,-k.k.

wjx. is gedeeltelijk voorzien van rolluiken en dubbel TERWINSELEN,Piusstraat H «.ITTARn Dr <lrha_nm_instr_iat Sfe. Aanv, ~o. Pr„s: ’ 130.000,-k.k. ,n winkelstraat gelegen winkelend met zelfstandige gITTARD DrSchaepmanstraa^^^ J
ECUT „_ e boyenwoning. Perc 0pp,204m 2. Pand ook bereikbaar «k |d gar|ge'en tuin. Ind. o.a, L-vorm. living

' £CHT,Gildelaan S vanuit deTunnelstraat. Uitbreidingsmogelijkhedenvol- met ooen haard luxe keuken met app 5 slaapkrs 2' S.P 1e stand gel., uitst. onderh., vrijst. landh. met cv., doende aanwezig. Totale inhoud circa 800 m 3.Goed Pfn„ef harikrf zolde^u_mteXnv i o
' ?v-kelders, garage met zolderruimte en mooi aangel. onderhouden. Voor vele doeleindengeschikt. Direct te S°my27W 50q JT" zolaerru'mle-"' " '' f." 1-Perc.opp. ca. 650 m 2. Ind. o.a, living met open aanvaarden. Prijs opaanvraag. rijs/-/ . uu, r. .( Ja-,royale mod. keuken, 4slaapkrs., badkr. met ligb., QiTTAnn PastnnrUarhaannHtraat SSouche, v.w.. 2e toilet, zolder.Aanv.: i.o. KERKRADE, Vinkerstraat H ujSondertTd^a^tolfX woonh metc.v°, XPKPoPprijs: f 349.000,-k.k. Rustig gel vrijst woonh. met grote garage (percopp: _^r^«OTffn. ÏÏÏIS_L: L-vorm!
'E, le ul°_m^-Hnd-:h2""SS^iSS*W& W_?Snk

H .Attaür.' woonknmet t_gelvl., luxe inbouwkeuken met app.,bij-6ljS H keuken, douchemimte bergruimten. 1eVerd 4 slaap- keuken 3 S|aapkrs., badkr. met ligbad, 2e toilet, v.w.Na gelegen cafépand met woonhuis en slijterij. Ind, krs hobbyruimte. 2e Verd, vaste trap naar 2 kamers, z|d r Vraagpr, f 139.000,- k.k.
u* kelder, café(± 54 m 2),zaal (± 70 m 2), winkel en toi- zolder. Aanv, i.o. Pnjs: ’ 160.000,-k.k.groepen. 1e Verd, vergaderruimten en zolder. Ind. „ftwlM_-.nne-u K__,._f

_
M, „ SPAUBEEK, Const. Hugostraat S

K,°°nhuis: inpandige garage,keuken, woonkr., 2 berg- JWNiNto&BO&wi,r-erKsiraat o Op 1estand gel., uitst. onderh., vrijst. bungalow met
>ten. 1e Verd, overloop, 3 ruime slaapkrs., badkr. Gunstig gel. dames- en heren-kapsalon gevestigd in c * d|y ke|de

a
r&w.o. kelderbar metzithoek, saunameti 9t ligb., bidet, douche en v.w. en aparte toilet. Aanv, fen uitst. onderh. herenhuis Opp.kapsalon: ±50 m . douche gastenkr., doka, garage, zwembad en royale'o. " In totaal 9 bedieningsplaatsen. Ind. o.a, living met , perc.opp, 7 0 m 2. Ind. o.a, L-vorm. living met

open haard mod. keuken. 4 open hrd, mod. keuken met app., 3 slaapkrs. luxei' |JS-WITTEM H: funa '.zOSer' Sat9?^n rVirf kk * 6 badkr. met ligb., douche, v.w., bideten 2etoilet. Aanv,

£* geL vnjt. landh. met cv., garage en tuin (perc Amv" LaKo°Ppn,S-f 250000''k'k" n.o.t.k.Koopprijs: ’ 325.000,-k.k.
, r^P- 1580 m). Ind, Sout, waskelder, provisiekelder, . AunnnAAP Mooastraat H -' garage

h
Beg.gr ruimeentree, hal, toilet,L- ctn,^m'gere^nwoonh.metc.v.,bergingenbin- r^X^rTöT^t onderh vrijst woonh nJ«onkrme open haard ±54 m 2 kantoor, keuken met nen^aats. Ind^o.a.entree, toilet,ruime woonkr., keu- °P 9^fd^St?ovaPe Q a aae en tuin met v^efSrivact3JP-. bijkeuken, berging. 1eVerd, overloop, 2 royale k harikr met douche en vw 1e Verd " 2 ruime £v- kelder, royale garage en ruin met veei pnvacy.fekri..,uxebadk?Jpa rtebadkr.metdouche.Het Sert !n g^dJtt^van ondTr! __£%■■■£\\^ a,£_^ffi,lelepand is geïsoleerd.Aanv, t.o. Prijs: n.o.t.k. hou£ mia Prijsf 85.000,- k.k. Lo. Vraagprifs:'’ 195'óÓo- k.k

' OurtEEN'SP°orstraat S LIMBRICHT.SportIaan S aTa .uoanv D--vio»„ SK^er, vrijst. woonh., degelijk gebouwd, metcv., aan- uitst ondem en op goede stand gel. patio-bungalow othamphut,i^arxlaan „_,_„ „„
en tuin. Percopp.'342 m 2.Ind, hal, toilet, mefc.v garage ca%ort en vee^rLc^lnd. o.a, keu- lTS_i^«»B3>^onkr., serre, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. ken metapp., royale L-vorm. living, tuinkr., 3slaapkrs., rage en '"d. °-»" hL-^Tn. I.ving. keuken 3

jl ïv-w.. zolder. Aanv, direct. badkr. met Ifcb. en v.w. Aanv, i.o I^P. s„' kr" ï'lo sm k k' ’ 137.000,-k.k. Vraagprijs: ’ 259.000,-k.k. 1.0.Vraagprijs, ’ 142.500,- k.k.

||j ONLEEN, Prof. Zeemanstraat S MAASBRACHT,Boegstraat S ÜBACH OVERWORMS H
/S1 uitst. locatie gel. vrijst. bungalow met cv., souter- Opgoede stand gel., uitst. onderh., vrijst. herenh. met Rustig gelegen patio-bungalow met cv., berging en
- & inpand. garage en royale tuin. Perc.opp, 785 m 2. cv., garage en mooi aangel. tuin. Perc.opp, ± 700 m 2. tuin. Ind, ruime hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., parket-

;a- 0.a.: living met parketvloer, open haard, eetkr., Ind. o.a, L-vorm. living met open hrd., luxekeuken met vloer, +50 m2, 3 slaapkrs., keuken met kookplaat en
. .H^ken.study, 2 badkrs., 4 slaapkrs. Aanv, i.o.Koop- app., bijkeuken, 4 slaapkrs., w.v. 1 met study, badkr. afzuigkap. Aanv, direct. Vraagprijs: ’ 168.000,-k.k.
-j "te / 295 000 - k.k. met ligb., 2e toilet,v.w., zolder. Aanv: i.o.I' «4. Vraagprijs: ’ 279.000,-k.k. VOERENDAAL,Lindeweg H. ?°6NSBROEK Hommerterweg H v Rustig gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. Ind.
3' wnst '9 gel. bedrijfspand met opslagruimte en boven- NUTH?Nierhoven __ H b.g, ruime hal, L-woonkr. (± 42 m 2) met mbouw-hrd.,

' o ning. Het geheel is voor div. doeleinden geschikt, Riant gelegen, vrijst. landh. metcv., garage, zwembad. parketvl. en schuifpui naar overdekt terras, luxe keu-

/ K,'a' Winkel-kantoor. (momenteel zijn 9 kamers ver- Perc. opp. ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs op aan- ken, studeerkr. leVerd, 3 ruime slaapkrs., badkr. met
✓ n ürd- Opbrengst: ’ 3.600,- p.mnd') Aanv, i.o. Prijs: vraag. ligb., douche, v.w. en2e toilet. 2e Verd: vastetrap naar

'o.t.k. 4e slaapkr., cv.-rutmte/berg., bergzolder. Het pand is

h NIEUWSTADT, Randenborgweg S ged. voorzien van dubbele beglazing en rolluiken.
q?ENSBROEK,Hoogstraat H Rustig gel. goed onderh. en geïsol. halfvrijst. wponh. Aanv, i.o. Prijs ’ 278.000,-k.k.
tui gelegen halfvr. woonhuis met cv., garage en met cv., garage en grotetuin. Perc.opp. ± 789m .Ind. -__[!■ !nd, o.a, entree, woonkr., keuken, 3 slaapkrs., o.a, L-vorm. woonkr. met open haard, keuken met iXIPIJVVI)()UVVA_aKamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder. app., 4slaapkrs., badkr. metligb., 2e toilet en v.w., zol- «~»» "-»■', nv-:i.o. Prijs:/127.500,-k.k. der.Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 185.000,-k.k. BRUNSSUM H

11 k Deze drive-in-woning is een aantrekkelijke vanant,
'I u;ERLEN, Caumerbeeklaan H OIRSBEEK, Drossaertweide S waarbij de grote garage inpandig is gesitueerd op de- I_i '" gelegen halfvrijst. herenhuis met cv., garage en Op uitst. lokatie gel., geïs.en onderkelderd halfvrijst. beg.gr. Op beg.gr. eveneens de entree/hal. Niveau 1e
_■ &_. lnd-: sout' waskelder, provisiekelder, cv.-kelder. woonh. met cv., garage entuin. Perc.opp. 266m. Ind. verd., met woon-/eetkr. en keuken, ligt aan de achter-

S^-gr.: ruime hal, woonkr. met o.h. en parketvloer (± o.a, ruime woonkr., keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., zijde gelijk metde ophet zuiden gelegen tuin. Op de2e
'; iv» "n. keuken berging. 1e Verd, 3 ruime slaapkrs., badkr. met v.w., ligbad en 2etoilet. Aanv, direkt. verd. 3slaapkrs. en badkr. met ligb.,v.w.en plaatsings-

? JJ? badkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2eVerd, Kooppr, ’ 154.000,-k.k. mog. voor 2e toilet en 2e v.w. Kooppr. vanaf
i s'aapkrs. bergzolder. Aanv, i.o. Prijs: n.o.t.k. ’ 147.632,- v.o.n. Rijksbijdr. max. ’ 44.000,- volgens
'\ Hte_, PUTH,Kerkweg S pr-A-regeling.

LjïeRLEN H Recent geren, modem halfvrijst. woonh. met cv., keU
|ij!st' gelegenvrijst. villamet dubb. garage, cv. entuin ders, garage, tuin envrije achterom. Perc.opp, 315m . LANDGRAAF H
f£\re- opp. ca. 3.000 m 2). Ind, o.a. 2 kelders, ruime hal Ind. o.a, woonkr., luxe keuken, badkr., 4 slaapkrs., Nog Itekoop.
Bi .'raPpehuis kamer-ensuite, t.v.-kamer, luxekeuken, hobbykr., vaste trap naar zolder. Bezichtiging van dit In het bestemmingsplan 'Op deKamp' bemiddelen wij
si, euken. 1eVerd, 3 slaapkrs., 2 badkrs. 2e Verd, 2 pand is zeer aanbevolen. Aanv, spoedig. Vraagprijs: bij deverkoopvan enkele premie-A-woningen met ga-
WPk,s- doucheruimte. Pand verkeert in uitst. staat ’ 159.000,-k.k. rage. Met de oude, hoge subsidieregeling. Leuke wo-
C °nderhoud Verdere gegevens en prijs op aan- ningen met gevarieerde gevelarchitectuur en tuin opa4g. PUTH, Kerkweg S' het zuiden. Attractief ingedeeld met o.m. woonkr., eet-

| j(t , Goed onderh., vrijst. woonh. met kelder, garage, ber- hoek, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en
| i Iri RLEN, Geleenstraat H ging en grote tuin. Perceelsopp. ± 1000m 2. Ind. o.a, v.w., berging en cv-ruimte. Kooppr. vanaf’ 137.265,-
-1 IrJ^ntrum gelegen appartement met cv. en berging, woonkr., woon-eetkeuken, bijkeuken, badkr.metdou- v.ó.n. Rijksbijdr. ’ 44.000,- totaal,,volgens pr-A-rege-

|3: ruime hal, toilet, woonkr. ± 37m2 met balkon,keu- che, 3 slaapkrs. vaste trap naar zolder. Aanv, i.o. ling. NETTO-MAANDLAST:’ 540,-

-'l «!„' 3 slaapkrs, badkr. met douche v.w en 2e toilet. Kooppr, ’ 149.000,-k.k. _ _
**: ■_, Prijs:/ 155.000,-k.k.

SCH.NVELD,Age Water S BOUWküVCI
1 ir,„"LEN,Geleenstraat H Rustig gel. goed ondem. halfvrijst. woonh. met cv., BRUNSSUM H
jfl ir,a sntrum gel. riant appartem. met cv. en 2 balkons, aanbouw, garage en tuin. Ind. o.a, living met open Nog 2 bouwkavels tekoop voor particuliere bouw in
'I ''ah w°°nkr., mod.keuken met app., luxe badkr. met - haard, tuinkr., royale woon-eetkeuken, wasruimte, 3 plan De Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het

'.'■■ douche'en v w 2 toiletten,berging cq. bijkeu- slaapkrs., bet. badkr. met ligbad, vaste trap naar zol- zuiden. Perc opp. vanaf 380 m 2.» Aanv, i.o. Prijs: ’ 190.000,-k.k. der.Aanv, i.o.Koopprijs: ’ 135.000,-k.k. Prijzen vanaf’ 54.600,- v.o.n, mcl. BTW.

i' §^ H___n_---____-i; '^lichtingen kantoor Sittard ï___|-s___^|verlichtingen kantoor Heerlen j^^ 1 _
'^aties-Verzekeringen N^l rl Cl E_C^_ZHypotheken-Financieringen |g^Aji] |^IlJ|^J b| |^|

m Q^j makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerien
v Slagen 9.00-17.30 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490-11611
i io.oo-14.60 uur 6411 AT heerien - van grunsvenplein 12 - tel 045 -713746

'ORANJE-RESIDENCE'

Prima wooncomfort
in het centrum van Heerlen

J___r e architectuurvan de 18 apparte-
menten aan de Dautzenbergstraat sluiten
harmonieus aan op de bestaande bebou-
wing van ditkarakteristieke stukje Heerlen. 1111111»Centraal in het centrum van deze vitale stad Sl|fil^

I El RUUTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
6411 AT heerien - van grunsvenplein 12- tel 045- 713746

VAESRADE

____!_____________. _■__■MÉBÉfalßM_______l|ygg

Direkt te aanvaarden halfvrijstaand woonhuis met cv. en bete-
gelde garage. Indeling met 2 provisiekelders, open keuken met
luxe aanbouwkeuken en parketvloer, woonkamer met parket-
vloer, 3 slaapkamers, complete badkamer en zolder. Tuin ca.
20 m. diep met mooi overdekt terras. Overal kunststof kozijnen
met thermopane glas.
Koopprijs: ’ 169.000,-k.k.

mvAN denLooLiivibußq
Sittard, Rijksweg Zuid 38
Tel. 04490-22323 57501

I TOMEF i
KANTOOR
DAT AAN HOGE EISENKAN VOLDOEN.

Informatie
over kopen of huren:

Hl STIENSTRA
__=__Z SSS BEDRIJFSMAKELAARDIJ B.V.

Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Tel. 045-712255*

IlTKÖöir~H_l_HHH________----ll
Meerssen
Riante serviceflat met mogelijkheid van gedeeltelij-
ke of algehele verzorging, in Huize De Herkenberg.
O.m. 2 slaapkamers en loggia met mooi uitzicht
(zuid). Sp. te aanvaarden. Prijs ’ 295.000,-.

Valkenburg a/d Geul, Op goede stand en goed bereikbaar gelegen, rui-
me representatieve vrijstaande villa met inpandige
garage en met aansluitend praktijk/kantoor cq. ex-
tra woonruimte. Prijs ’ 460.000,-.

Hulsberg
Aalbekerweg
Gemoderniseerd halfvrijstaand type landhuis met
vrijst. garage, tuinhuisje en tuin met o.m. kelder,
woonkamer, overgaand in eetkamer, keuken. 1e
verd.: 3 slaapks. en badk. met ligbad, wastafel, toi- _
let en bidet. 2everd.: zolder/mansardekamer.

g.m.h. pröpper I
Makelaardij-beëdigd taxateur o.g. lid NVM

Wehryweg 25, Valkenburg a/d Geul
tel. 04406-15010 of 13243 zat. v.' 10-13 u.

GELEEN
8 PRACHTIGE SCHAKELBUNGALOWS

In het gunstig gelegen plan 'Dassen- >&^^^^^^kuil', ruim van opzet en met een open 'jËjs«|_Mi§i_&_.
karakter, wordt veel aandacht besteed aan^_^^^^_%- , -»een gevarieerde bebouwing. Een goed '"__*W_»% /~ **/K 'viivoorbeeld daarvan zijn de 8 prachtige T_fl_l_rl**_E - ;'fi '<■ 1\ C* Hil
schakelbungalows die doorBouwmaat- p_^/~3-_lds- --««i 1 ~'^_i__f
schappijKeulen BV uit Geleen worden gj|g 1 WQ. i «|fp4

De bungalows zijn apart, ondermeer "" *
door de moderne architectuur en de l,„ i.l i ____
doordachte, ruime indeling. Beneden is er
o.m. een woonkamer in L-vorm, open dakkapel. Een vliezotrap leidt naar de
keuken, traphal met wenteltrap, slaap- zolder. De afwerking en de kwaliteit zijn tot
kamer, badkamer met ligbad en vaste in detailsverzorgd.
wastafel, entreehal en inpandige garage.
Boven 2 royale slaapkamers met een Koopprijs vanaf ’ 179.000,- v.o.n.

I BI RUIJTERS
na 18.00 uur: makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerien

dhr. van Beek, tel. 04746-2319 6131 AL sittard- rijksweg zd 35-tel 04490-11611
i

KUNSTSTÓTenHARDHOUT

[ S<hfrtitzlGmbH I
v.Siernens-Str. 6 L-lILj
Geilenkirchen PTiri
Gewerbegebiel )■ m

[_fe1^2451/8069j[ _,^ll^ _

B Ramen
Deuren
Rolluiken
Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
, tel. 045-322728

II

- I

BOUWTERREINEN
HOENSBROEK
Heerlerweg. Tussen huisnummer 115en
131. Geschikt voor vrijstaande woningen
- bungalows. Perceelsoppervlakte vanaf
ca. 500 m 2. Prijs per m2’ 102-k.k.
LANDGRAAF-
NIEUWENHAGEN
Hoefveld-Koelweg. Aan de buitenrand
van het Hoefveld. Landelijk gelegen met
prachtige vergezichten. Drie bouwkavels
ca. 1000 m 2 - 1403 m 2. Prijzen vanaf

’ 136.275- inclusief BTW.
LANDGRAAF-
SCHAESBERG
Moltweg/Hendriklaan. Bouwterreinen.
Uitstekend gelegen. Goed bereikbaar.
Bestemd voor vrijstaande woningen-
/bungalows. Variërend van ca. 600 m 2tot
1000 m 2. Prijzen.vanaf ’ 92.000- v.o.n.

Taxaties, .
makelaardij 0.g..

hypotheek-adviescentrale
Maandag tot en met vrijdag I

van 9.00 tot 19.00 uur■
Ook 's zaterdags ■

geopend van I
9.00 tot 17.00 uur tT^^WM M—.IW.I -__h_Heerlenseweg 22, I mmd I

6371 HS. Postbus 31193 I mmm _ M^6370 AD Landgraaf I .......W
PkkéC makelaartJij bv

■ I

( '^"""l^"^-
Bouwkavels te koop

PUTH, plan Einder Coolhoff

" 1 kavel, groot 442 m 2. Koopprijs ’ 60.000,-k.k.

" 1 kavel, groot 470 m 2. Koopprijs ’ 64.000,-k.k.

" 1 kavel, groot 940 m 2. Koopprijs ’ 105.000,-v.o.n.

PUTH, plan Einder Coolhoff

" Voormalige BOERDERIJ met ca. 2.000 m 2grond. Koopprijs ’ 270.000,-v.o.n._ Indien dekoper het huidige gebouw handhaaft is de Gemeente Schinnen
' bereid ca. ’ 100.000,- bij te dragen in deverbouwingskosten.

SITTARD, plan Beekdal/Sittard-Zuid

" 14riant gelegen vrije sector bouwkavels.Variërendvan 340 tot 675 m 2.

Koopprijs van ’ 46.500,- tot ’ 81.000,- v.o.n.

Voor inlichtingen en verkoop:

E RUIJTERS
taxatie- enexpertisebureau - sittard maastrichl heerien
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 04490 - 29000

v. 9 W-J

Limburgs



Ujos storms
onroerend goed

OUD-GELEEN. Pieterstraat 78
Gel. op uitstek, lokatie: ruim halfvrijst. herenh. met ga-
rage, mooie tuin. Ind.: ruime hal, kelder, woonk. 40 m 2,

dichte keuk. met berging. 1e verd.: 3 grote slpks.,
badk., ligb., 2e toil., grote zolder (vaste trap). Karakter,
bouwst. Bel vrijbl. voor bezicht. ’ 155.000-k.k.
OUD-GELEEN, Dohrnopcij-f
Perf. onde^"|CQK.Ov/»?.,»e tuin, 3 slpks., zolder,
kelder, gar!* ~ / *45.000- k.k.
OUD-GELEEN, Hekerbeek 53
Mooi geleg. recent gebouwd vrijst. woonh. (1978) met
mooie aangel. tuin op zuiden, overd. terras, grote in-
pand. garage. Ind.: hal, woonk. 40 m2met open haard,
aparte keuk. met inbouwapp. (eiken), alles tegelvl., 5
slpks., zolder, geheel onderk., badk., ligb., douche, 2e
toilet, alles rolluiken. Perceel 600 m 2. U treft ruimte
aan. ’ 298.000- k.k. Maak vrijbl. afspr. Info via ons
kant.
OUD-GELEEN, Penrie^ij-r
Ruim hal^:ijpQl^O^/"_i'>''age, tuin, 3 slpks, kel-
der, 38 nvA/S-..^ / 139.000-k.k.
OUD-GELEEN, Pieterstraat 19
Halfvrijst. wit boerenwoonhuis (hoekpand), 2 slpks.,
zolder, kelder, woonk., keuken. Moet opgeknapt wor-
den. ’ 65.000- k.k.
OUD-GELEEN, Sluisbeek 16
Halfvrijst. pand (1979) met garage, tuin, woonk. 38 m 2,
schuifpui n. terras, 3 slpks., badk., ligb., 2e toilet, zol-
der vaste tr. ’ 165.000-k.k.
OUD-GELEEN, Itterbe^Tyi-f
Ruime woniny^rtl^Ov.ïjHig, 4 slpks., zolder (vas-
te tr.), parktVtfV 19.000-k.k.
OUD-GELEEN, Pieterstraat 5
Geleg. in winkelcentr. winkel/woonhuis. Aanv. direct.
Zowel zakel. als particul. ’ 169.000-k.k.
OUD-GELEEN, Gansbeek 79
Ruim halfvrijst. woonh. met patio-tuin, garage, vrije
achterom, 4 grote slpks., zolder (vaste tr.), woonk. 35
m 2, tegelvl., aanbouwk., badk., ligb., douche, 2e toil.
Moet binnen gezien worden. Schilderw. binnen/buiten
nieuw, ’ 195.000- k.k.
OUD-GELEEN, Orani^pi_l"Vs
Ruim woor^.cQlQOV'.ï'in, 3 slpks., woonk. 35 m 2,
aanbouwk.,V!^V /"145.000-.
GELEEN-ZUID, Limburgstr. 13
Ruim perf. onderh. woonh. (wit inter.) met besloten
tuin, vrije achterom, 40 m 2woonk., aparte aanbouwk.
(tegelvl.) met volled. inbouwapp., waskeuk., 3 slpks.

’ 139.000-k.k.
GELEEN, Kwikstaartstr. 17(bij Kluis)
Geleg. in rustig straatje keurig verbouwd ruim woonh.
met 40 m 2woonk. met open haard, aanbouwk., 3
slpks., zolder, kelder, witte badk., vrije achterom. Alle
kozijnen dubb. gl., wit kunstst. ’ 129.000-k.k.
GELEEN, Mauritslaan 97
Karakter, vrijst. woonh, met 675 m 2perceel/tuin, met
kantoor. Ind.: 4 slpks., zolder, kelder, badk., ligb., 2e
toil. Moet binnen gezien worden, ’ 279.000- k.k.
GELEEN-ZUID, Marisstraat 53
Ruim woonh. met garage, tuin, 3 slpks., zolder, keu-
ken, kelder, cv., badk., ligb. Mooie ligging.

’ 125.000-k.k.
GELEEN-ZUID, van Akenstraat 32
Ruim halfvrijst. woonh. (2 onder 1 kap), met mooie tuin
(privacy), garage, 4 slpks., grote woonk., badk., ligb.,
2e toil. Prima staat, ’ 135.000-k.k.

GELEEN-ZUID, Landsteinerstraat 72
Halfvrijst. woonh. met mooie besloten tuin, ruime ga-
rage, kelder, zolder, 4 grote slpks., woonk. met tuink.
45 m 2, aanbouwk., dubb. gl., parketvl., keurig pand.

’ 168.000-k.k.
SITTARD, Bergstr. 24 (nabij centr.)
Ruim karakter, woonh. met mogel. tot garage, grote
woonk. 40 m 2, keuken, serre, 4 slpks., zolder (vaste
tr.), kelder, cv. ’ 99.000- k.k.
SITTARD, Beatrixlaan 28 (Stadspark)
Uitst. lokatie ruim halfvrijst. woonh. met 880 m 2tuin,
grote woonk. 38 m 2met parket, open haard, ruime hal,
geheel onderkeld., grote garage, 4 slpks., zolder.

’ 235.000- k.k.
SITTARD, H. van Veldekelaan 38
Mooie maisonette met 3 slpks., badk., ligb., cv., grote
woonk. met terras, ’ 82.000- k.k.
SITTARD, P. Breughelstraat 30
Halfvrijst. perf. onderh. woonh. met garage, 3 slpks.,
zolder (vaste tr.), kelder, eiken aanbouw, besloten
tuin. Alles hardhout dubb. gl. ’ 169.000-k.k.
SWEIKHUIZEN, Kerkstraat 11
Gerenov. wit halfvrijst. boerenwoonhuis met tuintje,
garage, 2 slpks., woonk. 30 m2met studeerk., keuken,
cv. Leuk pand, moet binnen gezien worden.

’ 99.000- k.k.
SPAUBEEK, Dorpstr. 132vA"VRechter deel vapWO^'—'*enJ met tuin. 4 slpks.,
zolder, keldV\r"s^ioo- k.k.
BEEK, Dr. Poelsstr. 5
Ruim woonhuis met cv., 3 slpks., grote woonk.,.ber-
ging, tuin. ’ 95.000- k.k.
OUD-URMOND, Kloosterstraat 6
Vrijst. witte boerderijwoning met garage, 4 slpks., aan-
bouwk. Perf. gerestaureerd, ’ 149.000-k.k.
GREVENBICHT, Grote Tienden 4
Halfvrijst. woonh. met tuin, garage, 4 slpks., zolder
(vaste tr.) alles dubb. gl., hardh. kozijnen. Premie B.

’ 135.000-k.k.
KLIMMEN, Heek 10
Unieke ligging op zuiden (voor/achter vrijblijvend
uitz.). Vrijst. wit landhuis (semibungalow) met gelijkvl.
1 slpk (4 bij 5), badk. ligb. douche, aparte toilet. Via hal
kelder 3 bij 4, woonk. 30 m 2met tegelvl. en sierpl.,
aparte eetkeuk., aanbouwk. met inbouwapp., was?
keuk., gelijkvl. alles tegelvl. Berging met mogel. tot ga-
rage. Mooie aangel. tuin (550 m 2). 1e verd.: 2 slpks.,
met 1 vaste wast. en zolderkamer. Perf. onderh. pand.
Zien is kopen! ’ 195.000,-.
SCHAESBERG, Op 't Veldje 33
Prima onderh. halfvrijst. hoekp. (1975) met grote gara-
ge, zonnige aangel. tuin, 4 slpks., badk. ligb., 2e toil.,
woonk. 36 m2met parketvl., keuk., tegelvl. ’ 133.000-
-k.k.
ABDISSENBOSCH, Reeweg 58
Prima onderh- vrijst. woonh. op 1700 m 2weiland, 3
slpks., zolder, kelder, grote dubb. garage, luxe aan-
bouwk., ruime badk. ligb. 2e toil. ’ 195.000,- k.k.
HOENSBROEK, Hoofdstr. 179/181
Dubb. woonh. zeer geschikt voor belegg. ’ 89.000-
-k.k.
HOENSBROEK, Heisterberg 41
Groot winkel/woonh. in winkelstr. Zakel. als part.

’ 89.000- k.k. .
BOCHOLTZ, Prickart 1
Ruim vrijst. VTrüQlCOCn.'grondperc, 4 slpks.,
zolder, kelde V s-lJ uuü,- k.k.
SIMPELVELD, Remïgiusstraat 1
Schitter, witte boerenhoeve met gesloten binnenpl.
Perf. staat. Pr. in overl.
VALKENBURG, Napoleonstr. 61
groot vrijst. woonh. op 950 m 2tuinperc Geschikt voor
velerlei doeleind, ’ 195.000- k.k.

Tel. 04490-42550
Past. Vonckenstraat 44, Geleen

Zaterdag geopend van 10 tot 13 uur

[____.

CROMBAG
OIRSBEEK
Mooi gelegen vrijstaande bungalow met terras, tuin, gara-
ges en stallen (ca. 420 m 2), en een totaal perceelvan 1840
m 2, md. o.a. woonkamer (ca. 65 m 2), met open haard, keu-
ken, 3 slaapkamers, badkamer met ligb., 2wast. en toilet,
het pand is geheel onderkelderd meto.a. garage, 2 hobby-
cq. kantoorruimten, veel bergruimte, prijs ’ 298.000,-k.k.

BRUNSSUM
Kerkstraat: appartement in centrum a/d winkelpromenade,
met kelderberging en lift, md.: hal, woonkamer met schitte-
rend uitzicht, 3 slaapkamers, badkamer met douche en
wastafel, keuken, cv., recent geheel geschilderd, direkt te
aanvaarden, prijs ’ 98.000,- k.k.

LIMBRICHT
Kennedylaan 13: op stand gelegen, volledig onderkelderd,
geschakelde bungalow met inpandige gar. en zonnige pa-
tio met tuin (optimale privacy), md. o.a. woonkamer (34
m 2), met parket, aparte keuken, 3 slaapk., badk. m. ligb.,
souterrain: grote hobby-praktijkruimte (ca 52 m 2) met plav-
vloer, badkamer met douche en toilet, wasruimte, vraagpr.

’ 225.000,-k.k.
BEEK
Veldekelaan 47: op beste stand, perfect onderhouden vrij-
staand landhuis (bwjr. '70) met ruime garage en schitte-
rende tuin op zonzijde, perceel 1108 m 2), md. o.a. hal met
leistenen vloer, woonkamer 52 m 2), met parketvloer, apar-
te keuken, kelder, verd.: 4 ruim bemeten slaapkamers,
badkamer met ligbad, douche en vaste wastafel, div.
muurkasten, zolder, prijs ’ 350.000,-k.k.

SCHINNEN
Dorpstraat 62: karakteristiek vooroorlogs herenhuis met
schuur/hobbyruimte, tuin en garage, ruime md. o.a.
woonk. (ca. 32 m 2), met parket, mooie ruime eetkeuken,
luxe badk. met ligb., doucheen vaste wast., toilet, waskeu-
ken, kelders, verd.: 3 slaapk., apart toilet, vaste trap, zol-
der met zolderkamer en veel bergruimte, cv. en dubbel
glas, prijs ’ 150.000,- k.k.

AMSTENRADE
Langs drukke doorgangsweg een ruim voormalig café-
pand met boyenwoning, binnenplaats, schuur en achterin-
rit, md. o.a. café cq. winkelruimte ca. 65 m 2,ruime keuken,
toiletten, kelder, verd.: woonkamer, keuken met moderne
aanbouwk., badk. met douche en toilet, totaal 4 slaapk.,
veel bergruimte, cv., prijs ’ 177.000,- k.k.

SITTARD
Putstraat 64: in centrum, een ruim pand met grote tuin en
achteringang, best. uit een recent geheel gemoderniseer-
de woning op begane grondmet aparte ruimte aan straat-
zijde voor kantoor, etc, alsmede een 6-tal verhuurde ka-
mers op verdieping met een uitstekend rendement. Om
een goede indruk te krijgen dient het pand van binnen be-
keken te worden, prijs ’ 160.000,-k.k.

GREVENBICHT
Dijk 55: schitterend rustig en landelijk aan de Maas gele-
gen, geheel verbouwde voormalige boerenwoning met
tuin, schuur en weiland, totaal 1,15ha, md. o.a. ruime hal,
woonk. ca. 50 m2met open haard en pl.vloer, keuken/eet-
kamer met luxe eiken aanbouwk., badk. m. ligb., douche, 2
wastafels en toilet, bijkeuken, hobbyruimte, 3 slaapk.
waarvan 1 op b.g., grote zolder, cv., prijs ’ 340.000,- k.k.

SUSTEREN
Stationstraat 18: ouder vrijstaand herenhuis met tuin en
schuur (mog. garage), md. o.a. hal, woonk. in 2 gedeelten,
keuken, kelder, douche met vaste wast., verd.: 4 slaapk.,
vaste trap zolder, prijs ’ 138.000,- k.k. Liefhebberspand!

SUSTEREN - BEDRIJFSPAND
Handelsweg 1: commercieel uitstekend gelegen bedrijfs-
pand best. uit ca. 400 m2showroom met kantoor en ca.
900 m 2voorterrein (geheel omheind), uitermate geschikt
voor autohandel en aanverwante doeleinden, prijs

’ 235.000,-k.k., huren is eveneens mogelijk; prijs op aan-
vraag.

ï BEMIDDELING O.G. - HYPOTHEKEN
KENNEDYLAAN 7, LIMBRICHT

/ __^__^50_ïN^/ M%^MAK HENDRIK
£ __S KERKSTRAAT 23

BORN
04498-55050

HOLTUM
m____k ' 'éj_ Velgraafweg 21

mÊ_ 1 woonhuis met ruime garac
L~jß 1 en aparte hobby-kantooI ruimte. Ruime woonk., aai\m\_ I bouwkeuken met alle app. e

ken.
/ 147.000,- k.k.

_■ BUCHTEN
'_________\ Havenweg 12I I Zeer mooi halfvrijst. woonRpsßsHHji huis met aanbouw en gar[118 L-vorm. woonk. (38 m 2) meIpH-UU schoonm.werk, sierpl., pla

■^■■■■■■■«■■l vuizen en dubb. tuindeu
naar terras, keuken met bijk.
3 grote slpk., badk. met ligb'^am—_J_ en 2e toilet, vaste trap naa

W__- 9rote zolder. Rondom witti-________! rolluiken en betegeld terras.

’ 163.000,- k.k.

JÊÊÊI__ St.-Brigidawal 1
__t___W || + Susterderpoort 3/(mWïïl . In 2 woonhuizen gesplit:

■H&fcJ pand met binnenplaats
1* JL __.:J I schuur en div. stallen, c.\

I aanwezig.

GELEEN
» _ Jasmijnstraat 16

■_____¥Êm\ ■ Halfvrijst. woonhuis met ga-Wk rage, onderkelderd. In prima
M_ staat van onderhoud, met

o.a. alu. kozijnen en rondom
I 4 rolluiken. Ruime woonkamerHfaJ^ri en keuken, 3 slpk. met schro-I tenplafond, badkamer, cv.I en badgeiser, ’ 127.000,-
I k.k.

HASTENRATH (BRD.)
__¥ÊÊ_ Gangelterstr. 21_do£p*i^K* Landelijk gelegen, uitste-r^_ M|j|fc kend onderhouden boerderij

II ri 1 _fe met r°yale bouwkavel en
Ü m-M Jli I

, i.. Li J .1» schuur, totale perceelopp.
ca. 5000 m 2.

DE ONROERENDGOEDSPECIALIST IN BORN!

Limburgs

Wij hebben voor gegadigden voor

DUURDERE BUNGALOWS EN
"1 (LAND-)HUIZEN

dergelijkewoningen, waarmee wij niet
adverteren,

1 in portefeuille. Geef ons uw wensen te kennen;
wellicht kunnen wij u van dienst zijn.

Ter verdere uitbreiding van onze portefeuille
met

BUNGALOWS EN
(LAND-)HUIZEN

in vooral
HOGERE PRIJSKLASSEN

zoeken wij kontakt met eigenaren van
dergelijke

objecten, die nu of op langere termijn hun
pand willen laten verkopen om

GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS
de verkoop- en prijsmogelijkheden te

bespreken. esois

t TROOST
ONROEREND GOED,

WmV'mW HEERLEN. TEL. 045-717976
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--^ I De Hypotheker is de grootste organisa-

H I MM llm van onafhankelijke hypotheekadvi-
seurs in Nederland. De zestig winkels

|\#^%^VTa| Wm_mm__\_f _^^ Ê_ tussen Groninsen enuY|/i ii r4^HriBl% d_E_k Maastricnt d°en zaken
■■II I I "■■■■■l alle banken en hypotheek-

MMMt WA II MA MA W*± instellingen. De Hypotheker rekent u"

I- l\l ___{ ___{ IC welke hypotheek hetallerbeste bij upas'
I " "" en vervolgens regelt hij de zaak perfect-

DEHYPOTHEKERJS
danweet u hetzeker:

hij bespaart u veel
tijd, zorgen en geld. [__|
Tja, voor een hypo- |

De Hypotheker Heerlen ,
F.H. Olfen, Akerstraat 21, 045 - 715354. theek ga je naar... DeHypotheW

I -*

......

Pkl^,V^n Huis Uit Akticf!
fW i Pl|___B___BS§ BRUNSSUM: Pnma °ndem M W_ HEERLEN: Goed onderh. tus- SCHAESBERG-Centrum: JJ

I bergzolder. Aanv. direct. Vraag- mmmtA^^M I mer 2e verd-: 2 20lderka,T,.ef
>■■~,*>■', <R Karel Doorrhanstraat 5 1 prijs MO9 000 - k.k. MWBÊ zolder. Koopprijs ’ 98.500,- K

BRUNSSUM: Halfvrijst. whs. K m—mm———

EYGELSHOVEN: Rustig gele- JjJ_M^_^Wß ’ 160000-k.k slaapk. (mogelijkheid 3e slaapk.), badkamer. KoopP"'I ■! gen woonhuis met c.v.-gas, ga- : ' ’ 149.000- k.k.
s_Hfcrfe_-,{ , rage en kleine tuin. Achterom ... Terlindenweq 22 f — *?*m**mè fJ| i bereikbaar.Goed onderh. Muren JS HOENSBROEK: Vrijstaand _____P» i__W____n_TTTT_B_l

' be |daedZ'roll 9|n'do'woonklca '■" "* woonhuis met c.v.-gas, 2 ga- IhÉ___
MM -JÏ-.'-L-J __ Ul,9ev keukenmst met app 4 ük " rrrflfe.egen'aan _| builen- KL-lteT-^»!"» la * {

' I S" 'i3^ VraagPr.s WMjL. rand en een landelijke omge- M . BBfe«M._JiS WTTèI
,_||___lil_____________________M___f ’ 109.000-k.k. BllUËral H| ving. Goed bereikbaar. In■ I H____H-E_--nl E 1982 9eneel geren, en verb.p. &h Bongaertslaan 35 ___._m_il»Mi"" ui,st onderh. Ook geschikt MfiUMfa^H«T j, aSfiSÉK HEERLEN: Uitst. en rustig __-___B__BH_K als kantoor- of praktijkruimte__, gelegen vrijst. „Oostenrijk- met wonen Muren en dak zijn geïsol., ged dubb. begl. Ind.

iM-Éi-f- se won'n9 met c.v.-gas, oa: royale hal, woonk. met open haard, goed ingerichte*eet-_ v I garage-berging en rondom keuken, kantoorr., provisiekelder. 1e verd.: 3 slaapk., luxe ———mm^^^mw^^^^———^———^————————■MHHSHaa I tuin (ca. 875 m 2). Ind. 0.a.: badk. met 0.a.: ligbad en douche, gescheiden toiletruimte. 2e Kri|gersberglaan 61

t M.... .V. I prov.kelder, woonk., stu- verd.'2 kamers zolderruimte. Vraagprijs ’ 335.000-k.k. SCHAESBERG: Vrijst. bungalow met gas-cv. in bosrijke off; I deerk., keuken, 3 slaapk., | geving. Totaal perc.oppervl. ruim 1500 m . Ind.: L-vormiH"
fT/^SBS 1 badk zolderberging, prijs .. IRn woonk. met parketvl. en open haard, keuken met aanbouw
$kAÊ__*È I ’ 219.000-k.k. IStt^. ':.!"^>^^_ CcoÏDAnc iuLt p,-__h" keuken en app., drie slaapk., badk. Sout.: twee goed uitga*

I —mm—————mm « TTelnlpë^ï* : d rhouden centraal ele en hobby-/kantoorr. Garage. Prijs: ’ 298.000- k.k.
Diepenbrockstraat 6 RMn____F*4__--l ■» appartement (1e verd.) met Heaaewikke 21HEERLEN: Gelegen aan de buitenrand van de stad (loopafstand eigen c.v.-gasinstall., parkeerpl.

ÜBACH OVER WORMS'winkelcentrum) woonhuis metc.v.-gas, berging en tuin Ged. dub. jBUEP * f"4f«i»_i_ en berging. Ind. 0.a.: gang, bet. fmWMAMWfwÊk'' trokkeiük „plph» hnpkwoon^
begl. Goed onderh. Ind. o.a: woonk. met open haard, keukeninst. ____Waeé_, 1 badk met douche, toilet en treKKenjK gelegen noeKwuu .
met app., 4 slaapk.. doucheruimte, zolder. Prijs ’ 85.000,- k.k. MmmmmWOmmMmm va*le wastafel. L-vormige 4 # ["jf „ aVn^lime^oont' metP.

MtÊ____\ ■{" "i""""'"| il| Gang, toilet, ruime woonkamer, 413» Lichtenbergstraat 30 _____ï____l______É__ÉÉ^__ï_l____i*il ÜBACH OVER WORMS: Ni%

Ka|fl EkG^^^^^bl I doucheruimte. Aanvaarding di- fMI ': JB' KERKRADE-Chèvremont: 1 voorzien van hardh. kozijnen. IjJ
Hy gas en tuin. Ind. o.a: 2 kelders, I drie slaapk.. bet. badk., bergz°"j

lepenstraat 4 HH w°onk., keuken, 3 slaapk., I Diverse afwerkingswerkzaa'J'j
-__ '!_____*__. HEERLEN-Noord: Rustig gele- badk., vaste trap naar zolder, 2 | den dienen nog te gebeuren n.

i _■■ mmmMÊÊm —\ 9en halfvrijst. woonhuis met slaapk. Ged. voorzien van | vaarding direct. VraagP
WgKNÈËWAWk c v-gas. grote garage en tuin. dubb. begl. en roll. Prijs BB ’ 127.500- k.k.

Ej^fKf _f Ind. 0.a.: L-vormige woonk. met f_\ | ’ 125.000-k.k.

Lokerstraat 46 HÈ______ ___F^^l_i.. )-, ■" bij winkelcentrum) Halfvrijst. Ji| j„'l _______U__^__________»^B9_l_Bl-_-l
' ' -m .(.. woonhuis met mogelijkheid
3e w_w__. J" " voor garage, met berging en H "

h ___**__ f install. met app. bijkeuken, 4 AMSmm __■_■-_--_______■ met veel privacy. Goed onderh. Dak geïsol.; ged. dub. begl "f
mtmm^SS^- Ml slaapk badk zolder Prijs' Bernhard Pothaststraat 45 roll. Ind. o.a: royale hal. L-vormige living (ca. 47 m 2) met opan

Jl" mM imiiilliiiti iÉHi|-»>-J ’ 119.500-k.k. KERKRADE: Vrijst. landhuistype met c.v.-gas, garage, prach- haard: eetkeuken, 4 slaapk.. badkamer, provisieruimte, bet.'
' tig aangelegde terrassen en tuin met optimale privacy. Uitst. ruimten. Een bungalow die u beslist van binnen moet zi*I

_■______. rmm ■—&% m~I onderh. Goed geïsol. Ind. 0.a.: ruime hal, royale Iving (ca. 60 Prijs ’ 379.000-k.k. ..-HF^few* ' "■9m 5 m 2) met open haard. Witte (Poggenpohl) keukeninst. met com-
A_f - pi. app., 4 royale slaapk., badk. met o.a. ligb. en douche. Grote ■_ Parallelwea 4J_W _ «1 % 90ed Ultgev hobbyruimte, wijnkelder. Vraagprijs ’ 475.000- ___WÊ_ VOERENDAAL: Aan de buit*1)'

il ___Mri___P ___lPiP___P' Bi H_^__ _ï KERKRADE: Geschakelde pa- I 0.a.: hal, woonk. (ca. 45 m 2)y

Schelsbera 198
______

ïNlHEERLEN: Vri|st. semi-bungalow met c.v.-gas en mooie tuin. 'TS-: Tichelstraat 55 -s«n >Ook geschikt als wonen met kantoor- en.of praktijkruimte: ged. __ Jgs KERKRADE: Goed verbouwd, [ /"MH
geïsol, ged. dub. begl. en roll. Ind. o.a: royale hal, living (ca. K nabij recreatiegebied gelegen! B»w_Sa '*- /64 m 2) met leistenen vloer, openhaardpartii en groot terras: ■ vrijst. woonhuis met c.v.-gas en ________________■________~_-,, j^j " j_ _L
keuken met inrichting: 6 kamers: 2 badk.s. Prijs ’ 385.000- c|'|H diepe achtertuin. 1nd.0.a.: gang, _________T^ _■_. kk- j woonk. ensuite. bet. eetkeuken m\~~\ J_i31 ' B^H __*$ ■ me' aanrechtcombinatie (wit) en B_______i

=" I -] BiiJR IBJ-fei aPP-. het. bijkeuken, 3 slaapk.,
ii. Schimmelpenninckstraat 1 toilet.luxe badk. metligbad, dou-

a___i HEERLEN: 12 premie-A-wo- WÊ che enz. zolder (via vaste trap). Vfe> ningen. Nog Slechts enkele _ Vraagprijs ’ 149.000-k.k. M^mmmmm~^m^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~—'
_n_ilp>' van de 12 premie-A-wonin- Pontstraat 6 -

gen te koop Ruime halfvrij- l^ 1 VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijst. landhuis met cv.f
staande woninaen met c v ' Aan de Beuk 21 prachtige tuin met terrassen, fruitbomen. Uitst. gelegen, m^|||_K_____i gas berging (moqehik uit te NIEUWENHAGEN: Uitst. aan privacy. Muren en dak zijn geïsol. Dub. begl.. Ind. %

Hfl bouwen tot garage) en tuin. Ü^ÜH > gelegen vrijst. woonhuis met part.: royale hal, studeer-werkk., bijkeuken, waskeuken, °^BMM |n£j Qa L-vormiqe woonka- I W__Él garage, mooie tuin en cv. garage. 1e verd: ruime living met open haard, keuken
M__________ mer |<eu|<en drie slaapka- Mm Goed geïsol. Ind. 0.a.: ruime compl. keukeninst. (totale opp. ca. 75 m 2), 3 slaapk, badk.

i mers, badkamer en zolder. De premie-A-regeling 1988 is op \uJEEA MAmh—W> woonk. ca. 42 m 2, luxe keu- o.a. ligbad en douche. Vraagprijs ’ 480.000-k.k. y
deze woningen van toepassing. Netto maandlast ca. ’ 636,-. [Ip^ f" i"18' keu'<eninstall., 3 J .■ der, mogelijkheid voor 4e makelaardij 0.g.,

I^l J slaapk. Prima onderh. Een hypotheek-adv.escentrale

' - pand dat u beslist van bin- I
nen moet zien. Aanv. in overleg Prijs ’ 199000- k.k. Maandag tot en met vri|dag ■| \ | van 9.00 tot 19.00 uur ■

Ook 's zaterdags ■
Hoogstraat 185 geopend van I
NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuis met 9.00 tot 17.00 uur
c.v.-gas, bergingen, eenv. garage en tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, _V_ I _______
woonk, eetk-, bet. eetkeuken, badk., 1everd.: overloop en 3 ruime Heerlenseweg 22, LHJ ■
slaapk ,2e verd.: vaste trap, 2 zolderk, zolderberging. Pand isge- 6371 HS, Postbus 31193 |N"jJj I
heel voorzien van dub. begl. Aanvaarding, n.o.t.k. Vraagprijs 6370 AD Landgraaf [ —[B

’ 124.000-k.k. # 0 Lh_l MmmMW
Aalbersestraat 6 Pl^K^t^ _tl__L_>l_-_it_l_l iWSCHAESBERG: Tussenwoning metcv. en kleine tuin. Prima staat ■ »w"»ww lIWUMEoMUIIMIJ V 'van onderhoud. Ruime woonk. met plav.vl.. ruime eetkeuken met mmUUUUUUUmmwWtluxe inrichting, twee badk, drieslaapk. metparketvl. Rondom hard- _Tl^^^^-^J IIhout en roll. Dub. begl. Prijs ’ 119.000-k.k. Dit pand moet u be- _■ f^-_-_rr 4' 7A '7#slist van binnen zien. _______U-______H__l4H--BV /̂ 1
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__r ff j____l ____É_.-^____lrmlffi '111 ül II■____M__.fi ■ ■ m J________l9 ilsl_ __kffi__R'&flM_9i# Bi____lmwlr-- '"<■■ wËÊÊm _■ .ïS-fr-iïi _H____pr^_lIB: I Kf Jl 9 !'
____■ HE f I WËaW ~'m\\\ _■ _ff ■ ~je ■ Ik^2 _>4Ö HEUS lil __Bwrß

&" 21 ___H:-_______
_____IP^-____l ltl^_lBwl^^Jlte^ - laß MÉ^::___^___l

Wm-ÊM tm 0 *'$fsil®^» lil 111__________^" «_i Hf fl _H_üv^ $C_ <^5 fHM ____pM_.liHp^ SI ..'.■■._.-*_*■ HHs%.',-:.'■■■■,jjeß__ -'''^J.'jfiwJk:^\--8 *Jifl MP-''.H

I- __-»-_>. M___l_iiS MlN^^l IliÜlf i§S\#; > imm\ BÜHM1 gil Bi f i l||_-__-fi_l- —jgg^= | 'M
:S______g_s _■__: ~"_* >Ma»H-Hl sHMHEg^OKftK.' __H__Bl -' '1 IV'_\ m_______l gfl WmW~- HMI

Lang niet iedereen j|| of de pri js van het
weet dat men bij het "*|| ■ mmwtWim^Smm onroerend goed. En dat

_t W_ _____^_m__% ____Mt^f_Bouwfonds Limburgse ll^J "_____ M heeft zijn aantrek-
_______£É____M _M.lllli«l WZmmWÊmmm ___£m

Gemeenten tegenwoor- _____\ kelijke kanten. Want
dig elke hypotheek kan het Bouwfonds is de____B3_?_fl______i -B-BEe. ___H_^&&_■__.s>_____________P___3_M ____r ':■■ ',: *«ÏF*^^___sSl

afsluiten. Voor een vrij- fs§ SI MEI vertrouwde hypo-■F m-m lkm\mm^^****Wm\ _^_MlH____________________M HF^ sJmmWr ■' K^wmii **s*Z.* "' 'LVïGqS '__W ■^^Bt\ _\\_\\ IP^staand landhuis net zo iL^ldÉ!?^!» \ M _____ theekinstelling uit uw

goed als voor een i_É_____: H \ i ïkÈÊ ei_ren reeïo

premie A-woning. Dus JËJ.lll'iffilTv iv .^1 H U bent er als klant... At., _______!

met gemeentegarantie, WK' 'M jM H geen nummer. Dat
S-hs*" ■^^^'l ____|r ■'"' & _^!^_______________i-._i^^^F^ ;:l^-J_!^____l________

maar ook zonder. j^^SJË merkt u bijvoorbeeld
Omdat iedereen zn j^^^^^^H als u met speciale

eigen levenswijze en zn | %Am-mÊOÊ H PI wensen komt. Of als
eigen woonwensen JTjJ ||^ LIXH _\ \___\\\\ >XH E5LM R_Wl &J iTfl 1 [SRI zich later eens onver-
heeft, biedt het Bouw- H PI IrVf llrSl _RjP^S UU wachtesituaties
fonds verschillende JU Ik^JjU Üb9 _\___\_l voordoen: dan zoeken
hypotheek-vormen aan ..------_-_----_--___^__________________________l _______! ___________! I 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
financieringkunt kiezen die het best bij uw van een annuïteitenhypotheek niet kombineren daarin voorziet: de Aflossingsvrije Hypotheek. bij de rentevergelijkingen doorgaans als goed
eigen ideeën past. met de financiële voordelen van een leven- Om een lang verhaalkort te houden: bij het uit de bus.

Neem bijvoorbeeld debekende Bouwfonds hypotheek? Bouwfonds Dus welke pet u ook past, het is altijd
annuïteitenhypotheek.Dat vinden veel mensen Dat kan met de |1 ■:WÊmW*mmm\~ kunt unu elke verstandig om eens met uw makelaar of
| Stuurmij, geheelvrijblijvend, uitgebreide informatie over de Bouwfonds-Hypotheken. | I »!«_»«<»"»<« »}_>»»li!»_k

nog steeds een aantrekkelijke oplossing. Bouwfonds I Naam: ._ I J HÜ'Si hypotheekof assurantie-adviseur te praten over de

Wilt u bij onzekererente-ontwikkelingen SpaarVast |p^_^:3--3piaate."""""7""-"."_"__! | BKrFi I vervolg-lenirig voordelen van een Bouwfondshypotheek.
financiële rust, dan is er deRente Rust Hypotheek. liyefoon:I iyefoon: p f afsluiten, onge- Voor meer informatie kunt u ook evenMijn makelaar/assurantie-adviseur is: jMK^^a ,£-"
Hypotheek, die tussentijdse rente- Maar ook als u| -- - --| _\ acht de hoogte bellen met het Bouwfonds of de coupon

. Stuur decoupon in een envelop zonder postzegel naar: j>sr
schommelingen sterk in bedwang houdt. tijdelijk extra | Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6160aa Geieen. | f van het inkomen opsturen

L. .

% 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

berg aan de maas

De bouw is gestart
U beschikt dus nog dit jaar

over de sleutels van uw nieuwe appartement.
\—J kunt nu al genieten van het riante I%^ j Jf~in deze appartementen, vanaf de in > :^^*^fêilJl^ plan op verschillende verdiepingshoog- 'lil 1^ -' __*<""en opgesteldeplateaus tegen het overtalud i **$s |van de Maas. Naast het grandioze uitzicht |y .?Ver de Maas metpanoramablik op de ."■""""-,/.:_ -- —.^ sjjb*. r-

weiden en bossen en de onder- " m _ \'t-+--iÉs_^^^i_%L9aande zon hebben deze schitterende I jH^M |S *. * , J-Hjrf "*#&."s ■, 1apPartementen alles te bieden wat een ""^^^^J^^^fc |t* fc==^^^Alj:^ x '.»-'*' >°Ptimaal woongenot vereist, zoals: -—''__&, "*_\ nWWwÊ^^^ms^^^^'--'"|°Vale indelingen, grote variatiein woonvor- M f\^M > \~\ f? I' * ii'.!!_^p^p^^^ f̂e>^::,"i'nie n, 2of3 slaapkamers, riante terrassen, """t^P^" r* I - """ J"^_?%S_j^^_ll:- W
_>

P°ede bezonning, schitterende architectuur, . <-\ *'r "^^^l^^&inPandige parkeergarage, privacy, 5 minu- jS-Éi^ ~*srM "? V' *J_ I§&W ?§&
rijafstand van autoweg Eindhoven- JËÈ* '%--^Jt' £ | IS&_1j âastricht, ca. 15 minuten rijafstand van . <\ \ '&/'(■ Jb. -?f jMaastricht en Heerlen, ï JS_«_^aP^'--N-l'v?'-:' \

■6 koopprijzen van deze appartementen '*£ ' '|j W^^^^^Xi^W'W'"- - "^v^gj^xi:- ■%
y* fase -17 stuks)variëren vanaf j m é W^^^^Ê

I apupn '«'^r' IKÊÏ

& t lü RUIJTERS
» makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerien

* .6131AL sittard- rijksweg zd 35 -tel 044^0 -1161.

jooö" T^!cfM_r
Internationaal Transportbedrijf, opslag,
overslagbedrijf en douane-expeditie

GEVRAAGD

CHAUFFEURS
voor Internationaal Transport
(Zonder ervaring onnodig te
solliciteren)

INT. TRANSPORT TH. COX B.V.
Konstruktieweg 9 - Roermond
Tel. 04750-22581/22582 ______

ËilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllilllllllilllllllllllll^| ABC Vastgoed zoekt op korte termijn, voor
| tijdelijk

I EEN MEDEWERKSTER ï
| VOOR DE VERHUORAFDELING (
§ Taakomschrijving:
| —het bemannen van onze modelwoning in
| Heerlen-Noord =§ —het verwerven van kandidaten cq.
| huurders =| —het afsluiten van huurkontrakten
= —het verrichten van diverse administratieve
| handelingen met behulp van
| tekstverwerking
= Schriftelijke sollicitatie, binnen 5 dagerw
jjj richten aan: ABC Vastgoed, Akerstraat 23,= 6411 GW te Heerlen, t.a.v. de heer A.J.M.
= Sijstermans, telefoon 045-712040.

j Vastgoedbeheer |
" Akerstraat 23, 641^ GW Heerleniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiri

STICHTING
BEJAARDENZORG LORETO
vraagt voor haar Kloosterbejaardenoord (K.8.0.)
(capaciteit 25) 'ZIEKEN-/BEJAARDEN-
VERZORGSTER
in part-time dienstverband.
Tevens vragen wij oproepkrachten voor dezefunctie.
Vereisten:
Diploma zieken-/bejaardenverzorgster
Katholieke levensinstelling
Salariëring volgens CAO-Bejaardentehuizen.
Uitgebreide sollicitatiebrieven te richten aan de
directie van het K.8.0., postbus 21128, 6369 ZJ
Simpelveld vóór 30 april a.s. Am

JÊJÈJÊ HENRI MEERTEIMSf\\f|r| & ZONEN B.V.
Hout- en Bouwmaterialen

Henri Meertens en Zonen BV, Hout- en
Bouwmaterialen zoekt op korte termijn een

MAGAZIJNMEDEWERKER/
CHAUFFEUR
De nieuwe medewerker zal ons team van
magazijnmedewerkers versterken. Eveneens zal
hij, indien nodig, onze huidige chauffeurs
assisteren.
Voor deze functie gaan onze gedachten uit
naar een jonge man die enige ervaring heeft in
onze branche en die in hoge mate een gevoel
van collegialiteit heeft.
Belangstellenden, die in het bezit zijn van een
groot rijbewijs en het chauffeursdiploma,
kunnen telefonisch contact opnemen met
mejuffrouw A. Coenjaerts, vóór vrijdag 20 april
a.s. Tel. 045-241448. 680-6

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

\v_§
jjtf Bel of schrijf:

JjM Stichting het Limburgs Landsctwr
kasteel Arcen

wWij^j postbus 4301, 5944 ze Arcen

**' telefoon 04703-1840

Wie een
goedhart heeft

neemt't
niet meenaar

dehemel.

Hel Donor CodicilVan levensbelang.



VAKANTIE & REQRIATIES#
.Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

Vanaf^P| PARIJS 2-3-4-7 dg. ’ 159,-ff LONDEN 4 dg. ’ 449,-ff WEST-EN OOST BERLIJN 3-4 dg ’ 299,-f
f KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4 dg. ’ 399.-1■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-1IROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989.-1f TOSCANE FLORENCE-SIENA Bdg ’ 885,-fl
I VIERWOUDSTEDENMEER 5-10dg. ’ 499,-ff 3LOEMENRIVIÈRA DIANO 10 dg. /1079.-ff NICE-MONACO 7-10 dg. ’ 599,-ff LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749.-f§ LOURDES een geliefd reisdoel 7 dg. ’ 699.- ff OOSTENRIJK ZELLAM SEE 8 dg. ’ 799.-ff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699.-f, f DOLOMIETEN ITALIË-MERANO Bdg ’ 799.-f, IPRAAG EN BUDAPEST 10dg ’1275.-ff NORMANDIËLOIRE 5 dg. ’ 499. f

, f SAUERLAND ARNSBERG sdg ’ 499,- fJOBER-HARZGOSLAR 5 dg. f499- _-_JL
gELZAS-COLMAR 4dg ’ 395.- /_C_tr?SM

Sv Ovs J^Elke zaterdag x X

¥dp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/196206 |

HOTEL ZEEZICHT *** VLIELAND, 8-daagse arr.. (7 overn.) mcl. dag. uitgebr. ontbijt en excellent diner.
Gratis welkomstkoffie met gebak. Gratis 5 dg. huurfiets.
GRATIS fles wijn, GRATIS inform. pakket, GRATIS af-. scheidskoffie. Norm. prijs van dit alles f 663.- tot 15 juli
§n na 1 sept. van ’ 550.- tot’ 575.- p.p., allekmrs. dou-- ene-toilet, ktv, radio, Tele. Bel nu (05621) 1324 of 1673., WA-61R
4-—i

TEXEL
I Kuren voor uw gezondheid in kuurhotel. Vakantie in ap-
-0 part., bung., hotelk., event. bridge-avonden. Inl. + re- '.i serv. THK, Pb. 24,1790 AA Den Burg, tel. 02220-15703.
-_; WA-61R

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. op aanvr. Heereweg 5,

8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850.
m ■ i .ïï—

_
1 ' -BWnTTTiTrTL 1:lll'iMlf_j"':l>l-fl^i'l' I.'l_^"fW

'iH'lft:»:mtiJr MOP TEXEL
\ . . . _____________S_rffT»lllM

TERSCHELLING Bungalows (5-pers.) en appartemen-
ten (4-pers.). lnl./folder Knop bungalows, tel. 050 -. 343453. ,

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

!- over ontspanning gesproken
verdraaid leuk .... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
V Vraag folder: (05980) 23659. GR-61R

i Aan het SNEEKERMEER 4en 6 pers. app. t.h. Sommi-
-t ge met uitzicht over het meer. Huurpr. v. ’ 540 tot ’ 924

p.wk. Inl. Hollandhuis Makelaars BV. MAK. FABER
SNEEK BV. Respec. (030) 313300/05150-18282.

FR-61 R_
i —. *K_W"-| , -—. *^__ Hlf_____H_____Bl___K_------C

1 !E_-^_W '_■____
HERBERG~ÖErVT HOUT het hele jaar opens

" Cursussen zeilen, kanoën en windsurfing (erkenning ANWB)

" Uitstekende mogelijkheden voor schoolwerkweken, zeilkampen,
familiedagen en conferenties

" Gezinsvakanties met vele mogelijkheden
" Ligging aan het water met groot terras en eigen aanlegsteiger*

" Alle kamers met eigen sanitair
Raadhuisstraat 18, 9001 AG GROUW, telefoon 05662-1528

'} KOLLUM. T.h. luxe stacar. op mooie camp. Ruime pi.
o Lauwersmeer 5 min. Waddeneil. 15 min. Tevens stacar.- te kp. + stapl. 'DE POELPLEATS', ml. tel. 05114-2058.

FR-61 R

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

FRIESE MEREN. Verh. van bung. en open zeilboten bij
.' hét huren v. een bung. v. 23-3/14-5, 8-676-7,17-8/29-10,. 'n zeilboot, of 'n visboot gratis erbij. De zeilboot is, m., dekzeil, ook ideaal voor het maken v. trektochten. Vraag
■ folder. Sjerp deVries, Terherne, 05668-265. FR-61 R

-r '
"'BM-CT-Tr_=W**f«*--T*>-jVJ jllc.J!ftT»l-_IMWIII!iigiTIIBiI!*fI*!*{TWI

" ZEILWEKEN in de zomervakantie 11-13en 14-19 jaar.
Surfen - kanoën - tennis mogelijk tijdens kursus.

" HEMELVAART-EN PINKSTERKURSUS voor volwassenen _j.' " SURF-ZWERF-KAMPEN met zeilljalk 14-19 |aar OHM"6*

" ZEEZEILEN(Usselmeer en Wad). <?Mtófé'w^
:/^\ TEL. 05135-2146 / 05668-396 __

i
ZEiLSCHOOLPEAN. Al meer dan 20 jr. een vertrouwde
naam. Zeilcursussen v. jeugd, volwassenen en gezin-
nen. Ook surf- en kanovakantie. ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Inl. + folder: 05663-1392. FR-61R
CAMPING DE KIEVIT. Oudehaske tussen Joure en
Heerenveen nog vrije seiz.pl. en voor- naseiz.pl. a.h.
water, verh. caravans, kano's, roeiboten, 05130-77658.
Camping 'DE ZEEHOEVE' gelegen a.d. Waddenzee.
Houdt u van rust, vissen en kanoën dan is 'De Zeehoe-
ve' voor u een uitgekozen plaats. Vaste plaatsen m.
elek., water. Westerzeedijk 45 Harlingen, 05178-13465.; - FR6IR.

* buitenbad
_^^camping J * verwarmd (28 gr.)

_m\W^mmAmmiÊÊMm binnenbad
t3ffi * Romaans stoombad

_fAMMMMMmm*J . njeuw jn 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

I JBnl IL 11.'-flillil i urwJjÜt Till_ .TilWa , jffil
XC rc___^_M_-3^ '^___H_l__-LM-_-_lM_M____U___L|M

pl.4li:teW ERIN DREIN

VAKANTIE IN DRENTHE. In het gebied tussen de
Drentse Aa en de Hunze. Veel hunnebedden. Rijk aan
natuurschoon. Vraag folder VVV-Anloo, Lunsenhof 20,
9467 PM Anloo. Tel. (05922) 1449 en 1213. DR-61R
BUINEN gezellig familiepension. Voor ontspannende
vakantie in huiselijke sfeer. Zeer geschikt voor familie-
reünies e.d. Gelegen in bosrijk fiets- en wandelgebied.
Kamers voorzien van douche/wc. Prijsvriendelijk. Inl./re-
serv. Pension Triënte, Molenstraat 25, 9528 RA Buinen,
te1.(05998)12491. DR-61 R
TE HUUR in zeer bosrijke omgev. bung's, stacaravans,
trekkershutten, tev. paardenboxen t.h. Recr.park Groot
Bartje, De Gavere 1, Zorgvlied, (05212) 7249. DR-61 R

Camping 'DE LINDENBERG' OMMEN
Een recreatieparadijs voor het hele gezin

© s* Modem en schoon sanitair, grote speeltuin,
»4)_-«j§ö zwem- en speelvijver, groot zandstrand, recrea-

(AjTO tiezaal, sportvelden, restaurant, snackcounter,
~®WM*jk! supermarkt, wasserette, recreatieteam, tennis,
lÜf lUur viswa,er' fietsenverhuur, caravanverhuur. Rust

"/HJr en ruimte.
Balkerweg .7a, 7730 AA Ommen, tel. 05291-51303. Voor be-
taalbare luxe. ANWB *** PTFT-
Speciaal tarief voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Vraag
uitgebreide kleurenfolder.

i _^f*__-f-^J|!yj .'f,|(»l|f.|w.MïilivW'm'.'.ft*i JfJ'J\rJI ÏitliiïYtt'lil
_I.._:I:1jIm:N (

€^ VERLIES JE HART IN f||__ Overijssel en gun de kinderen
het plezier van Camping Heino.

r 05729-1564.
PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke
vakantie! Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en
weekendverhuur met gratis gebruikvan ruim 40 fantasti-
sche attracties, gezellige familieavonden en het unieke
Fujibergbad voor sprankelend zwemplezier.
Ga langs uw postkantoor of postagentschap en haal de
nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 - 3000. OV-61R

OMMEN. Te h. inger. stacaravans op vak.centrum Bestme-
nerberg in de bossen, met verw. overdekt zwembad. Inl. of

l| fold. 05274-1267., HOTEL-RESTAURANT 'WAPEN VAN OOTMARSUM'.
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer, 05419-
-1500. Spec. arr. De folder ligtvoor u klaar. OV-61R

Ede, Boscamp. 'T HAZENDAL, m. zw.b. gez. recr. pro-
gr. Verh. 6 p. st.car's + bung.tent. Tour- en jaarpl. bij
jaarpl. GRATIS verv. carav.; 08380-12859/12614. GE-
61R

HULSHORST - ANWB bung.park. DE HOEFSTAL aan
rand bos, Veluwemeer. Comf. voll. inger. bung's, 50+
kort. Tev. jaarpl. voor stacar. en t.k. nw. hardhouten sta-
car. Gr. folder (03413) 1328. GE-61R

U BENT VAN HARTE WELKOM: *"Bung.park en cam-
-1 ping DE KAPPENBULTEN. T.h. gezell. vr.st. bung. i.d.

bossen. Camp.plaatsen en nog enkele stacar.plaatsen
t.h. Voor- en naseiz.arr. Speciale Hemelvaart- en Pink-
ster op de camping. Voor info 08343-1311, Halle.

GE-61R

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB*"*, verw. zwemb.,
tennis, peuterzaal, enz. Ook nw. stacar. verhuur. Folder
(05733)1354. GE6IR

I ' _■ "TVM^I____niIMimiMNPV*9VPHIPV~M9VV49_P9fVIPVVI4I____I- Lf i'B IijIiMIiIUJ B H.'.IJ 11l'W'WI Ml II J ' llM'.li Ul ml
-__"/,r-_*v ' _____M_MNF-__-MVM_V_ff__yWMTMn_W^
fn -" *'_ï.i- "_____wU4JilwlièJwWtv_*!iyWÜpiw4wlr^

_IIi^:I<:MMRU I GHENRODE EfICHTERHO^

HEILOO - BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP', vrijst.
6-pers.. bungalows, veel privacy, ANWB, speeltuin,
speelweide, kinderboerderij. lnl./folder: 072-330512... NH-61R

=dujnrejjsj
B_—l SST*!■nMMMiPII ______ ;-5-___lJ

4"" KAMPEERKOMFORT A/H BRIELSE MEER! j
Camp. De Meeuw, water, rust, natuur in en om Geuzen-
stadje Brielle. Boek nu een voordelig Voorseizoen-,
Paas-, 1 April- of 55+ arrangement: 01810-12777.

ZH-61R

ZEIL-, SURFSCHOOL 't VEERSE GAT te Veere.
Jeugdweken Optimist en surfen, alle leeft, en privéles.
Inl.: Polredijk 13d, 4351 RT Veere. Tel. 01181-1398.
CWO-erkend. ZE-61R

WIJ NEMEN DE TIJD VOOR U!
Bij ZEELAND VACANTIES zijn alleen UW vakantie-
wensen bepalend. Verh. v. vak.woningen in regio Vlis-
singen + Veerse Meer. Nog volop keuze in juli/aug. (v.a.
’499.- p.w.). Bel 01184-11048 (9-13+za. 10-17).

Ze-61R
EERSTE ZEEUWSE ZEIL- EN SURFSCHOOL DE VIKING.
Week cur. en privé les op het Veerse Meer, zowel intern
als extern. Voor jong en oud. Verh. zeilb. en surfpl. ace.
64 pers, ook voor groepen. Inl. tel. 01198-1206. Ze-61R

Voor een heerlijkeontspannen vakantie kom naar CAM-
PING 'DE LEISTERT' in Roggel. NIEUW IN 1990
OVERDEKTE WATERREKREATIE. Verw. binnen- en
buitenbaden met waterglijbaan, roeivijver, grote speel-
tuin, kinderboerderij, sportcentrum, tennishal, jeugd-ont-
spanningszaal, uitgebreid aktiviteitenprogramma. Spec.
Hemelv./Pinkst.arrang. Vraag info: 04749-3030. LI-61R

VALKENBURG - PENSION LOUSBERG
Kamers met douche en toilet, pr. ’ 32,50 p.p.p.d. Vraag
folder: 04406-12624. LI-61 R

Arcen Noord-Limburg,
CAMPING 'DE SCHANS'

Nu nog mooier door totaal nieuwe indeling. De gezellige
4 sterren familiecamping met zwembad, strandbad, vis-
vijver, restaria, friture, winkel, speeltuin, sportveld, 70
sport- en spelonderdelen p. wk., moderne disco, ruime
vakantie-, seizoen-, en jaarplaatsen. Bel voor info:
04703-1957, b.g.g. 1742 of2408. LI-61 R
Voorde GEZELLIGHEID, uw RUST en ONTSPANNING

CAMPING de Schatberg te SEVENUM
Door ruime.plaatsen, prettige sfeer, gezelligrecra-team
en de vele mogelijkheden zoals 3 verw. zwembaden,
natuurbad met zandstrand, vis- en surfmeer hebben ge-
zinnen met opgroeiende kinderen hier hun ideale vakan-
tie. Waterfietsen, skelters, zwembad, mini-golf etc. zijn
GRATIS. Verder bowling, indoor midgetgolf, disco,
sportvelden. Uitermate geschikt voor 'effe 'n weekendje
eruit. Spec. Hemelv./Pinkst. arrangement. Gratis grote
kl. folder met prijslijst, tel. 04767-1756. LI-61 R

HOTEL LAMERICHS GEULHEM BIJ VALKENBURG
(L.) komt U halen en brengen per bus + 3 bustochten
v.a. hotel, v.a. ’ 450,- p.pers.p.w. Ook kamers met bad-
douche en toilet. Per auto tot hotel of pertrein tot Maas-
tricht + 3 bustochten v.a. / 400,-. U wordt aan station
Maastricht p. auto afgehaald, alleen volledig pension

’ 360,- p.p.p.w. Vraagt ml. en prospectus: Geulhemmer-
weg 27, 6325 PH Berg-Terblijt, tel. 04406-40555.

LI-61 R

VAKANTIE-ARRANGEMENTEN
op basis van half-pension. Het gehele jaar door

seizoentoeslag 15 junitot 17sept. 5.- p.p. per dag
3 DAGEN (2 overnachtingen) ’ 140.-. '5 DAGEN (4 overnachtingen) / 280.-. If=» Ij
8 DAGEN (7 overnachtingen) /490.-. _____££&
3 DAAGS Gezondheidsarrangement EEBBB-BBp
met2uren relaxen in de weldaadvan 35° mi- "briV-'j---^' _
neraalwater van het nieuwe kuuroord. ___T^..__Sj—Thermaalbad Arcen vanaf ’ 155.-. Diverse 4<oo.__.C_
beauty-moge-jkheden aanwezig! Kmrs. met T\_»S I
dou/loil., kl. Tven telefoon. Vlakbij de 'KAS- * 'TEELTUINEN ARCEN'. Bosrijke omg. met Hotel Restaurantwandel-en fietsroutes. Bel voor 'n gratis kleu- Dnn, ..,_.
renlotder 04703-2121 HOUUANP

GULPEN V.V.V. WIJLRE. Voor een fijne vakantie in 't
Zuidlimb. heuvelland prachtig gelegen in Geul- en Gulp-
dal. Vraag de infogids: V.V.V. Mooi Gulpen, Postbus 27,

' 6270 AA Gulpen, 04450-1444. LI-61 R
CAMPING DE RUIGE HOEK

Verwarmde zwem- en speelbaden, speeltuin, tennis-
baan, bar, recreatieteam. Ook verhuur chalets. Maas-
bree (bij Venlo), 04765-2360. DE RUIGE HOEK: DE
IDEALE CAMPING VOOR HET HELE GEZIN. LI-61R

' RMO ZWERVEND LEREN ZEILEN in open zeilschouws
(5 st.) mdiv. en groepen t/m 20 pers. v.a. 1-6-'9O ’ 425,-'
p.p.p.w. mcl. maaltijden. Tel. 05919-49362, b.g.g.
groepsaccom. t/m 60 pers. v.a. 1-7-'9O a.h. Lauwers-
meer. Tel. 05112-579. WS-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 Joegoslavië en Hongarije
v.a. / 275.-. Jónger dan 35 jaar? Vraag danonze folder
aan: 030-333033, 020-268636 ANVR.

JO-61R

CARAV. t.h. prachtige natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp. 100 km v. Maastricht, ook m. eigert tent of
caravan. Folder (01172) 1446 b.g.g. (09) 3284411488.

BL-61R

[1W11H11I1I111I11111111«1I|
l i
J Gezellige familiecamping in de bossen j
i> " i
I ★ verwarmd zwembad * visvijver + sportvelden l

* recreatieprogramma * alle moderne
voorzieningen * het hele jaar geopend i

n l

| camping 'De Sterregraoj j
* «
i Paalsteenlaan 90, 3761 Lanaken-Neerharen (België) i» Tel. (09-32) 11/72.16.86. Fax (09-32) 11/72.16.47. «
I i, 5 km van Maastricht, ■
i S km van autobaan E314 afslag 33. <
i i
raiim»■■«■■■■ ■ ■ ■'■■»

Moderne MOTORKRUISERS voor eindeloze vakanties
in een nog eindelozer klimaat in Zuid-Frankrijk. De
'Crown Cruisers' kleurenbrochure ligt klaar bij Reisburo
Hoogstins te Bergen N.-H., tel. (02208) 97554. FA-61R

Vakantie in de DDR.
Vakantiehuizen en woningen in de mooiste gebieden v.

Mecklenburg en aan de Oostzee. Vele, individuele
aanbiedingen, zeilschip m. motor, woonboot of vakantie in

het boswachtershuis. Vraagt v, onze catalogus aan.
GFV Guhl Ferienhaus - Vermittlung Wassermuhl tnstr. 4, D-2082

Hetersen. Tel.: 09.49.4122/47053 of 7460.

Eenzame Wegen

Het oude etablissement waar kapi-
tein Jan Wandelaaruit HollandsGlo-
rie vaak toefde; de kamer waar Ida
Gerhardt 'onder de brandaris'
schreef...; een verlaten, herfstig ei-
land... een voorjaarwachtend eiland
met de geur van teer en touw in de
haven; een zwerftocht langs bossen
en zee; een warm en gastvrij hotel
met een perfecte keuken. Ziehier de
ingrediënten voor een verblijf dat U
niet meer vergeet. Bel voor informa-
tie metRijk en Til van Veen.
Hotel Oepkes, Terschelling, 05620-
-2005

Hotel Oepkes

Voorjaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf’ 132,- per persoon
incl-_i_rbootratuur,

taxi-vervoer naar hutel orpension en
uitgebreid informatiepakket

De arrangementen gelden van
6 april tot 13 juli 1990

vraag naar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
_7v3 vvv terschelling
t—i 05620-3000 /

ZEILEN IN HEEG
ANWB bondszeilschool
Heegermeer uitsluitend
voor volwassenen (ge-
midd.leeft.29jr.),BNJHC
watersportherberg 'it Bea-
ken' voor jeugd(v.a. 8 jr.)
en gezinnen. Lid Recron/
CWO. Bel nu 05154-
-2258/2363. FR-61 R

Slimme mensen
die met de

kinderen op
vakantie gaan
in Friesland

willen ALLES
weten over
dit vignet!

Dus die vragen
even de folder

aan. <?,

-^
BON
Uitknippen en in open enveloppe
zonder postzegel zenden aan:

VVV Friesland-Leeuwarden
Antwoordnummer 580
8900 WC Leeuwarden

Afz.:
Adres:
Postcode:
Plaats:

_y^__^_f_T
"■"" Friesland-

■___H Leeuwarden

r^-____lH r_^!nH_^__B_Ml_[_Jl BP VaM _^5v T* m

(__■ Pr^niiT-________________-l-__iP^^^'^^beïétt m& E^^-""]/
BÉ__-i^^^^^P^zenPfmaa\r2 30,- __-^

JESe*3^ 895,-

Rustig ë^8 27 ap"l —' ~~ Aangesloten bij de Stichting

Vertrek-' \_____——^^"^ Garantiefonds Reisgelden. Boeking en informatie j
bij uw reisburo ofbank methet Neckermann-vignet, 0.a.: 1

BRUNSSUM REISBURO VAN HULST KERKSTRAAT 240 045-25 92 92
HEERLEN REISBURO VAN DER BIESEN OR. POELSSTRAAT 3 045-7159 61
HEERLEN REISBURO VAN HULST ORANJE NASSAUSTRAAT 4 045-7155 55
KERKRAUE REISBURO VAN DER BIESEN HOOFDSTRAAT 69 045-45 34 60
KERKRADE REISBURO VAN HULST THEATERPASSAGE 17 045-46 48 00

HNECKERMANN REIZEN

MEI T/M 2 JUNI 1990 " PORTZÉLANDE BOAT SHOVV^'jn
I I . I

\fift*\ JfoteTSross(èSr\
Droomvakantle In 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentham

met zijn heuvelachtige, bosrijke omgev.ng^ Kamers; met
ligbad, toilet, ktv, mini-bar, telefoon. Zwembad (29 ),

sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Nu 4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
Incl elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.

Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.

Hotel Grossfeld Postbus 441, 4444 Bad Bentheim. Duitsland.£££_&« m«f mm a.22 m ibro» _. -f_J_*£g-*n 4349

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-
-49.6742.5088. Fam. A. Potharst. WD-61R

Mt,ui*' Ideaal— **f P"" voor 'n korte
HotelAm perghang vakantie!
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers metKTV, op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium, Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijt-buffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:
luxe 6-daags arrangement

vanaf DM 285,- p.p.
Vraag ook naar onze weckend-arrangementen

Postbus 129,D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

Iberbüs ,
Nu 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje. fjSj
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Te^app. in Lloret èn Benidorm. Info: (020) 241010; (°
4130978.

CALDONAZZO EN LEVICOMEER J
De meest uitgebreide info over vakantiewoningen, il
tels en reservering voor opera (Verona). VAKArvj
VALSUGANA. Tel. 03463-51161. Gratis gids. ITJM

GARDAMEER/ ADRIA /TOSCANE: Villa /app. j'zwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings complet ;
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaa'? j
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-1949^ i

Cirkel Reizen
Luxe app. Gratis gids. Tel. 01623-22194. Lid SGPg1f 'o<y_^_\,*

j__^__ mw
VAK.HUISJES t.h. ook Londen. Inl. en gratis '90 tin
re: Palthor Holidays BV, Van Nijenrodeweg 893,
BH Amsterdam (020) 442161. _y

ENGELAND, WALES en SCHOTLAND
Vakantiewoningen, hotels, b&b, campings, Londen. ■jeugdherb. enz. treft u aan in de folders van ALBIOf 11'g |

Bel nu 01140-16188, ook voor uw overtoWit wilt
slist metALBION in zee. vy
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Zero.

10.35 Land of the giants. Afl.: Terror-
go-round.

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 Biil Beaumont en lan
Botham.

12.25 The Waltons. Afl.: The career
girl. De diplomauitreiking wordt voor
Erin een pijnlijke geschiedenis.

13.15 Grandstand. Sportprogramma
met News Summary, Snooker, The
embassy world professional cham-
pionships bastketball; National play-
offs; Racing from Haydock; Ice hoc-
key; and swimming club team cham-
pionships.

18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot. Mare Page infor-

meert over lopende en komende pop
videos.

18.45 Haggard. Serie. Afl.: Strata-
gems. De volledige chaos dreigt voor
Haggard.

19.10 The Paul Daniels show. Serie
met meestergoochelaar Paul Defhiels
en een aantal prominente gasten
o.a.Rudy Corby, Freestyle BMX
team.

19.55 Bergerac. Vandaag: Under
wraps. Jim levert strijd tegen de klok
op zoek naar een bepaald persoon.

20.45 The two of us. Serie. Afl. Fine
adjustments.

21.25 Yellowthread Street. Afl.: Rum-
my's cut. Een kleine informant heejt
grote plannen.

22.05 Screenplay first. Valse profe-
ten.

22.20 News, sport en BFG weather
report.

22.40 Aspel and Company. Serie ge-
presenteerd door Michael Aspel met
o.a. Sybil Shepherd, William Shetner
en Liza Minelli.

23.15 Midnight Caller. Afl.: Father
and sins. Een ontmoeting met een
man, die hij dacht nooit meer te zien,
steltKillian voor een dilemma.

00.05-00.45 Paramount City. Nieuwe
serie.

09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardeners World.
10.00 Play better snooker.
10.30 The Late Show.
11.10 Volgens aankondiging.
11.40 Nature.
12.10 Snooker.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Regional news and sport.
18.20 Snooker.
18.50 Networkeast.
19.30 Opportunity knocks.
20.20 3 Up 2 down.
20.50 Plunder: Jeffrey Archer.
21.20 Nieuws.
22.20 News and sport.
22.40 Casualty.
23.30 Paramount city.
00.10 Snooker.

Duitsland 1

"Kirstie Alley en Torn Berenger in 'Mörderische Vor-
sprung'. (Duitsland 1 - 22.05 uur)

re, Amerikaanse speelfilm uit 1988.
Een buitenaards wezen pleegt een
aantal gruwelijke moorden.

00.05 ""Journaal.
00.15-01.45 Miniserie. Something is

out there, vervolg.

06.00 Rete Mia. Italiaans programma.
08.00 Télékids. Tekenfilms gepresen-

teerd door Irene Moors.
11.00 Bonjour le clips.
13.00 Countdown over Europe.
15.30 WK voetbal Italië. Nieuws ovei

de deelnemende ploegen.
16.00 Tineke.
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 21 Jump Street. Canadese se-

rie over een groepje jonge detectives
Afl.: Bas influence. H.T. Loki komt te-
recht in de wereld van diefstal er
prostitutie.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: lm Land der Traume-
/Cubitus, der Meisterdetektiv.

08.30 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Gefangen im Koala-
Land.

08.55 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

09.10 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Die Urlaubsvertre-
tung.

09.35 Klack. Kindérspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Magazine voor
doe het zelvers. Presentatie: Claudia
Hessel en Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. (herh.).
11.00 Blutiger Staub. Amerikaanse

western, (herh.).
12.30 Klassiek am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.15 RSH-Gold. Regionaal magazi-

ne.
16.00 Alias Smith and Jones. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Schatz für den Le-
bensabend. (herh.).

16.55 Auto-Auto. Spelprogramma.
17.45 Wunderbare Jahre. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Weihnachten in
Farbe.

18.15 Diamond Hunter.' Diamanten-
jagd in Afrika, Zuidafrikaanse speel-
film uit 1975 van Dirk de Villiers. Met:
David McCullum, Hayley Milis, John
Cypher e.a.

19.45 RTLaktuell.
20.15 Dall-As. Talkshow met Karl

Dall.
22.00 Alles Nichts oder? Spelshow

met ALfred Biolek.
23.15 Tennis extra. Halve finale van

de wedstrijden in Amelia Island.
00.15 Liebesspiele junger Madehen.
01.45-01.50 Aerobics.
Indien Steffl Graf niet deelneemt aan

de halve finale wordt het volgende
programma uitgezonden.

23.00 Liebesspiele jungerMadehen.
Westduitse speelfilm uit 1972 van
F.J. Gottlieb. Met: Karin Götz, Mattis
Böttcher, Christine Schuberth e.a.

00.30 Sexy clips.
00.35 Liebesspiele junger Madehen.

(herh.).
01.55-02.00 Aerobics.

RTL Plus

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

3-00-13.05 Nieuws voor doven en
y*techthorenden.
*-°n Transformers. Tekenfilmserie.
*""■: De terugkeer van Optimus PrimeJlHherh.).

.7 5
**Take 5- Middagmagazine.

i -25 (TT)Travelclub. Toeristisch ma-IgaZlnp Afl l^ncb„.a7bn (1 r)MijTêêrstêTêër\T?^f_S

grafenis.
18.15 ""Family ties. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Mijn vriend's vrien-
din. Skippy wordt verliefd op de vrien-
din van ALex.

18.40 Hart voor dieren. Dierenpro-
gramma. Presentatie: Will Luikinga.

19.05 ""25 jaar Top 40. Programma
t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Ne-
derlandse Top 40.

20.00 (TT+»«)Journaal.
20.27 ««25 Jaar Top 40. Vervolg.
21.55 Sport. Presentatie: Maud Cop-

pes en Gerard Wielenga.

20.15 (TT)IS. Internationales Zirkus-
Festival von Monte Carlo, Fragmen-
ten van het slotgala van het Circusp-
festival van Monte Carlo, met alle
winnende clowns-nummers.

21.45 "«Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door pastor Oda-Gebbine
Holze-Stablein uit Hannover.

22.05 ""Mörderischer Vorsprung.
Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Roger Spottiswoode. De FBI-agent
Warren Stantin zit een ontsnapte
moordenaar achterna, die zich heeft
aangesloten bij een grdep sporthen-
gelaars.

23.50 Der Fall Serrano. Franse speel-
film uit 1977 van Georges Lautner.
Xavier Mareehal gaat op zoek naar de
moordenaar van zijn vriend Philippe
Dubaye en komt in het bezit van be-
lastende papieren met betrekking tot
prominenten uit de politiek en het be-
drijfsleven...

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

22.30 Miniserie. Something is out the-

und Kreislauferkrankungen.
14.25 Die Weit des Marehens. Gritta
vom Rattenschloss, sprookjesfilm.

15:45 Spreepiraten. Jeugdserie. Afl.
15: Trinchens Traumschiff.

16.10 Johnny, der Glückspilz. Docu-
drama van Imre Gyöngyössy en Bar-
na kabay. Afl. 2.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Der Mann vom anderen Stern.

Komische science^fiction-serie. Afl.:
Die Spielerin. Aansl.: So lauft's rich-
tig, verkeersquiz: N-Tag.

17.40 Der Mann vom anderen Stern.
Vervolg.

18.10 Landerspiegel. Informatie en
achtergronden uit West-Duitsland.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Duitse serie. Afl.: Das fremde
Land.

20.15 (TT)Die Zwillinge vom Immen-
hof. Westduitsè speelfilm uit 1973
van Wolfgang Schleif. Na een afwe-
zigheid van 20 jaarkomt Brigitte Voss
weer thuis.

21.45 Heute.
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl.: Lottotrekking.
23.10 BHaie der Grossstadt. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1961 van Robert
Rossen. Jaren besteedt Eddie Felson
aan het perfectioneren van zijn biljart-
spel.

01.20 Heute.

19.55 Showmasters. Sandra Reemei
leidt drie kandidaten op tot 'Show
master'.

21.25 Jaap Aap.
21.40 Murphy Brown. Comedyserie

Afl.: I would have daneed all night
Murphy begrijpt er niets van waaron
zij geen uitnodiging heeft ontvanger
voor het bal.

22.10 Airport '75. Amerikaanse
speelfilm uit 1974. Wanneer een pas
sagiersvliegtuig in de lucht botst me
een privevliegtuigje, wordt er een om
vangrijke reddingsactie op touw ge-
zet.

00.05 Journaal.
00.15 Zombies of Sugar HUI. Speel-

film
01.35 Rete Mia.
03.35 Atoukado. Quiz.
04.30 La Saga du Rock. Muziekpro-

gramma.
05.00 Vents d'Est. Muziekprogram-

ma.
06.00 Classique.

KIJK ELKE f. DAG |
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Met muziek van __
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045-739300 1

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Van de trap gevallen. Pro-

gramma voor Marokkanen over mis-
handeling.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.10 Hollander voor de eeuwig-

heid. Informatieve serie over geëmi-
greerde Nederlanders. Deel 5: Post
Addis Abeba.

19.40 Stenen. Twee Deense anima-
tiefilms.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 ""Journaal.
20.21 Maguy Marin & Groosland.

Reportage over de Franse choreo-
grafe van het 'dikke mensen-ballet
Groosland.

20.44 Groosland. Vervolg.
21.13 Portret Ashkenazy. Portret van

deze pinaist en dirigent.
22.24 Studio Sport. Met o.a. betaald

voetbal en EK badminton in Moskou.
23.00 ""Journaal.
23.11-23.16 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWFDuitsland 2
07.00 Fun factory. 09.00 BMX. 09.30
Australian Rules Football. 10.30 Goals.
11.00 Ice Hockey. 13.00 Handball.
14.00 Showspringen. 15.00 Maradona,
wreldvoetballer. 16.00 Trans world
sport. 17.00 Surfer magazine. 17.30
TRAX. 18.00 Wheels. 19.00 Boksen.
21.00 Football. 22.30 Football. 00.30-
-01.00 Volgens aankondiging.

Duitsland 3 West

"3o Programma-weekoverzicht.
jjr'jjO Tagesschau.

Wunder der Erde. Natuurfilm-
Jerie. Afl.: Am heissen Ende der Welt.

Sport treiben - fit bleiben. Afl.

10n0 Ta9esscnau-«"o3 Auslandsjournal.
ZDF-info Gesundheit.'00 Tagesschau.

"03 Der grosse Preis. Spelpro-
19ramma met Wim Thoelke. (herh.).«"25 ««Das hatten Sic sehen sol-

""" Hoogtepunten uit het amuse-Jent gepresenteerd door Jochen
1 (herh.)._«-55 Persoverzicht.

Tagesschau.
"05 Europamagazin.
■30 Eine Chance für Dr. Kobba.documentaire over de Eastern-Clinic

'n Sierra Leone, in 1978 opgericht, °°or Dr. Kobba.
14-]5 Hallo Spencer. Kinderserie.

"45 ""Formel Eins. Hitparade ge-
presenteerd door Kai Boeking.

Agatha Christie. Miss Marple,
l n9else misdaadserie. Afl.: Sic Tote? der Bibliothek (1). Als mevrouw
r^ntry het lijk van een jong meisjeJet geblondeerd haar in haar huis

'hdt besluit ze haar buurvrouw miss
in te schakelen.*<5 Gesundheit! Medizin im Er-

*len. Presentatie: Antje-Katrin Küh-
en Winfried Göpfert.

"'0 Erstens. Presentatie: Gerhard
l7öchmitt-Thiel. .
Un Ta9esscnau-

Sportschau-Telëgramm.
l9_-S Sportschau.

Programma-overzicht.
'°ü (TT)Tagesschau.

Super Channel

12.15 Cousteau - Abenteuer Amazo-
nas. Serie reportages over het Re-
genwoud. Afl. 2: lm Land der tausend
Flüsse. (herh.).

13.00 Landschaften der Erde, docu-
mentaire over het regenwoud.

14.00 WDR-Treff. Gast: Claus Hinrich
Casdorff.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:

Teure Zeiten. Met: Susanne Gannott,
Kostas Papanastasiou, Ria Schindler
e.a.

17.30 ARD-Ratgeber Heim und Gar-
ten. Tuin-tips.

18.00 Wissenschaftsmagazin.
18.30 Gut drauf. Talkshow voor de

jeugd.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 Mahabharata. Speelfilm van

Peter Brooks en Jean-Claude Carriè-
re. Afl. 2: Die Verbannung.

21.50 Galapagos. Documentaireserie
over de Galapagos-eilanden. Afl. 1:
Einblicke ms Paradies.

22.35 Tibet - Widerstand des Geis-
tes. Documentaire.

00.05 Jazz vor Mitternacht. Rova
Saxophone Quartet/Taiko Dojo Cola-
boration.

00.35 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Kurznachrichten.

13.55 Naturund Medizin. Afl. 8: Herz-

08.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Diese Woche. Weekjournal met

ondertiteling.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Altbairische Passion. Oude

Beierse volksmuziek vanuit de Pau-
selijkeBasiliek te Altenstadt bij Schö-
nau. (herh..).

10.05 Teletekst-overzicht.
10.30 Elternsprechstunde.
11.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Afl

7. Herh.
11.30 FernUniversitat im Dritten.

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. 21.30 lts a
Joke Sun. 23.00 Twilight Zone. 00.00
The Corpse Vanishes, foliowed by The
Late Night Mix.TV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
*abel- en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

* = zwart/wit programma

" = stereo geluidsweergave2? = tweetalig bij stereo-app.

"" = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

'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/TVI: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8.
België Télë 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet

>Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

MTV Europe
RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93,9en 91,9 mHz

00.00 120 Minutes. 02.00 Night Videos.
07.30 MTV's Non Stop Pure Pop. 10.30
MTV's US Top 20 Countdown. 12.00
YO!. 12.30 Week in Rock. 13.00 VJ
Ray Cokes. 13.30 Club MTV. 14.00 VJ
Ray Cokes. 17.30 XPO. 18.00The Big
Picture. 18.30MTV's Party Zone. 20.30
VJ Kristiane Backer. 23.00 Saturday
Night Live. 23.30 Club MTV.

13.45 Ein Sommernachtstraum.
Tsjechische poppenfilm uit 1959 van
Jiri Trnka.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Unternehmer und trotzdem

Christ. Vier Versuche ein Beispiel zu
geben.

17.35 Ostergeschichte.
17.40 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Teu-

re Zeiten.
18.10 Rufe von einem fremden

Stern. Documentaire serie over men-
sen in de Sovjet-Unie. Afl. 3.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Robert M.W. Kempner. Ein le-

ben gegen das Unrecht, documentai-
re over de Amerikaanse plaatsver-
vangend openbaar aanklager in het
proces van Neurenberg.

20.15 Bei uns verklemmt nix. Klucht
van Albin Braig.

22.00 Südwest aktuell.
22.05 Omnibus. Een Paas-reis naar

Sansepolcro, Urbino en Arezzo waar
zich de belangrijkste werken van de
renaissance schilder Piero dellai
Francesca bevinden.

23.35 s'Brettl. Show van cabaretier!
Hans-Peter Ritz. Afl. 6.

00.20 Laatste nieuws.

07.30 Guten Morgen mit SAT. 1. 08.30
Drie Engel für Charlie. Vandaag: Schut-
zengel auf Skiern. 09.25 Horoskop.
09.30 Wirtschaftsforum. 10.00 Pro-
gramma-overzicht. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 The real ghostbusters.
Amerikaanse tekenfilm. Afl.: Auf den
Hund gekommen. 11.00 Deine Lippen,
deine Augen, Amerikaanse komedie ui
1980 van Michael Pressman. Aansl. te-
kenfilm. 12.30 Familie Feurstein. Afl.
Basalta Steinsand auf Tournee. 13.00
Unsere kleine Farm. 13.50 Teletip Ko-
enen. 14.00 SAT.I SPORT Live. 17.45
Teletip Wissen. 17.55 Kmo News.
18.20 Auf und davon. 18.45 SAT.I
BLICK anschl. SAT.I WETTER. 19.05
Batman. Afl. Grünes Eis. 20.00 MacGy-
ver. Afl.: Das Sicherheitsrisikö. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 MacGruder & Loud.
Afl.: Ein Mann lauft Sturm. 22.00 Alles
nichts oder. 22.05 Hunter. Afl. Stadt
des Lasters. Amerikaanse politiefilm uit
1987 van James Whitmore jr. 00.25 ■
In den Schlingen von Scotland Yard.
Engelse politiefilm uit 1955 van Ken-
neth Hughes. 01.50-02.00 Programma-
overzicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. Afl.: The

real Ghostbusters.
10.25 Bananaman. Afl. Ice station

liedkunst 'T is goed in 't eigen hart te
kijken. Kate houden een paar dagen vakantie

in Zwitserland. 22.35 Match 1, uitsla-
gen sportmagazine. Presentatie: Roger
Laboureur. 23.30 Uitslag trekking lotto
en joker. 23.35-23.55 Weerbericht en
laatste nieuws.

België/Télé 21

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.08 TROS
aktua. (7.30, 12.30 Nws.). 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw. 13.10 TROS Aktua. 14.05
TROS Aktua sport. (17.30 Nws).
19.03 Coulissen. 19.30 Langs de
lijn, sport en muziek. 22.03 Podium
van de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met hetoog opmorgen. 0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

radio

" Jenny Seagrove in 'Magie
Moments'. (België/TV 1 -20.25 uur)

19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Arts 21, culturele serie. Afl. 4: Palettes,
le dessous des cartes. 20.30 La maison
blanche dans la ville noire, documentai-
re over het witte huis in Washington
D.C. (herh.). 21.25 Nieuws en weerbe-
richt. 21.55 Het Monnikenkoor van Za-
gorsk zingt Russisch-Orthodoxe liede-
ren, (herh.). 22.40-23.35 Le rêve d'lca-
re, documentaire serie. Afl. 4: Les
géants du ciel.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands! 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17.04 Glas in lood.
18.04Echo. 18.15Levenslief en le-
vensleed. 19.03 KRO's Country
time. 19.53Ter overweging. 20.03
NOS Jazzplatform. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

België/TV 2

België/TV 1
mers. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Reflector. 21.35
Deze week. 22.00 Paaswake-
dienst. 23.13-23.15 Wilde ganzen.

Worte. 09.05 LP-Markt. 10.00 Hi
oder Niete. 12.00 Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender
12.45 lm Brennpunkt. 13.00-16.0C
Hitparade. 16.05 Contra Re Ju-
gendmagazin. 17.05 Forum - Das
Kulturmagazin. 18.10 BRF-Aktuell
18.35 Freie Tribune. SP/FGTB
18.45 Evangelium in unserer Zeit
19.00 Saturday Night Rock Show
21.05Lottozahlen.

Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
12.00 Muziek voor miljoenen.
13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas-
siek: Filh. Koor en Ork. van Radio
France met sopraan en mezzo-so-
praan. 14.30 Veronica Kamermu-
ziekserie 89/90: muz. voor piano.
15.00 Nieuwe grammofoon- en
compactplaten. 16.00 Lang leve de
opera! 18.02 Avondstemming.
20.00 Nws. 20.02KRO-Klassiek op
Zaterdagavond, met om 20.02 Mijn
leven, een martelgang (9); 21.00
Orgelrubriek; 21.30 Paaswake.
23.00-24.00 KRO-Literair: Camera
obscura.

Omroep Limburg
9.03-9.58 Postbus 94: muziek op
verzoek. 10.03-10.58 De onder-
stroom: magazine waarin culturele
onderwerpen de hoofdmoot vor-
men. 11.03-11.58 De onderstroom
(vervolg). 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03-17.15 Limburg Actueel:
nieuws en actualiteiten. 17.15-
-17.58 Vrij spel: pop in Limburg.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik Non-Stop. 5.30 Guter
Morgen. 09.00 Ein Tag wiekein an-
deren 11.00 Treff nach elf. 12.0C
RTL Themen am Wochenende
12.15 Ist ja 'n Ding! 14.00 Viva mtl
Helga Guitton. 15.00 Sportshop.
18.00 Unglaubliche Geschichten.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
Musik Non Stop. 00.00 - 01.00
Traumtanzer.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-,
end. (6.30-7.00) 7.30 Nieuws en
R V.A.-berichten. 8.00 Nieuws.
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 10.03 Buitenspel. 11.30
De Vlaamse Top Tien. 12.00 Top
30. 13.00 Nieuws. 14.00 Radic
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 20.00 Hartelijk. 23.3C
Nachtradio,(tot 06.00 uur.) Me<
nieuws om 24.00 uur.

WDR4
04.05Radiowecker. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgenandacht.
08.05 Zum Tage. 08.07 In unserem
Alter. 09.05 Musikpavillon mit Mi-
chael von Loeten. 12.05 Pop-Re-
port mit GüntherKrenz. 14.05 Wirt-
schaft. Aansl. Orchester der Welt.
15.00 Café Carlton mit Wolf-Rüdi-
ger Brown. 17.07 5 Uhr The. 19.00
Aut ein Wort. 20.05 Das Sonntags-
konzert. 22.05 Musik zum Trau-
rnen. 22.30 Nachtexpress.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofrühstück. 07.16-
Wunschkasten. 07.45 Veranstal
tungskalender, 08.30 Besinnlicht

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Werken aan werk.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12.00Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen...! 12.44EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo doro
(Open deur). 14.00 The Troubles-
hooter. 16.00 Minjon. 17.00 Licht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, Ne-
derlandse Antillen en Aruba, een
uitzending in samenwerking met
het Kabinet voor Antilliaanse en
Arubaanse zaken. 17.55 Medede-
lingen en Schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 lyi haberler

(Goed nieuws). 18.25Kayen Rasja
(Er is hoop). 18 40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-

08.30 Noubaventure, kinderprogram-
ma met tekenfilms. 11.40 Interwallonie:
Para vosotros, magazine voor Span-
jaarden. 12.00 Spreek met ons mee,
cursus Nederlands. Les 22 en 23.
12.30 Follow me, cursus Engels. Les 1
en 2. 13.00 Protestantse kerkdienst,
(herh.). 13.30 Le coeur et l'esprit, ka-
tholiek magazine, (herh.). 14.00 Emis-
sion dialectale: Théatre Wallon: Ine
Fleur po l'eternité, toneelstuk van Emi-
le-Henri Genon en Guy Laforge. Regie:
Freddy Charles. 15.40 Onbekend.
16.05 C'est a voir, actualiteitenmagazi-
ne. Thema: Mourir pour être amié, zelf-
moord onder jongeren, (herh.). 17.20
Livres propos, literair magazine. 17.55
Génies en herbe, spelprogramma voor
scholieren. 18.25 Gourmandises, culi-
nair magazine. 18.40 Télétourisme,
toeristisch magazine. Vandaag: Le
symbolisme de l'oeuf; Les meubles
couvinois; Le Musée des orgues de
Kermess; Le jeu Télétourisme. 19.15
Paardenkoersen. Aansl.: Trekking van
joker en lotto. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Variétés a la une. 20.10
Le jardin extraordinaire, natuurmagazi-
ne. 20.45 Cinq jours ce printemps-lè,
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Fred Zinnemann. Zomer 1932: Dr.
Gouglas Meredith en zijn metgezellin

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Toeristisch magazine. Van

eigen bodem en eigen streek.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Panorama.
20.55 Lava. Serie humorprogramma's

rond Kamagurka en Herr Seele. Afl. 6
(slot).

21.25-22.05 Mijn moederspraek.
Reeks over de Vlaams-romantische

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sports Loisirs.
17.15 Carabine FM. 17.45 Gourmandi-
ses. 18.00 Les animaux du monde.
18.30 Génies en Herbe. 19.00 Expédi-
tion chasse et pêche. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Avis de Recherche.
21.00 Fruits dela passion. 22.00 Jour-
nal télévisé et Météo. 22.30 Fiction:
L'argent du mur. 23.45-00.25 Arts ma-
gazine.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-live. 14.04 Popstation.
15.04 1200 e NCRV-zaterdag-
sport. 18.03 De avondspits. 19.03
Paperclip-radio. 21.03 Crossroads.
23.03-24.00 Late date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
(8.00 Nws.). 8.02 Klanquarel... 9.00
Toppers van toen klassiek. 10.00

1 Von"12"00 Vo,wassenenv°rming.

'"° _IDe ellendigen. Amerikaanse, Peelfüm uit 1935 van Richard Boles--I>ski.
lBnn Nieuws.
'8(2 Tik Tak- Animatieserie. Afl. 229.
1" in p,ons- Afl. Pions en het paasei.

\J ° Schoolslag. Spelprogramma.
p| o aa 9 vanuit de sportzaal van het

lle tr. te Ton9eren.
v'° Kilimanjaro. Nieuwsmagazine

lg 2
°r Jongeren.

tier. Joker" en lotto-trekking. Me-_ Oelingen, programma-overzicht en; ~ aardenkoersen.
Ijfl^ Nieuws,

n^ Vrouwenharten, mannendro-1. n- Comedyserie. Afl. 7.
I J°.2 . .van Ma9'c moments. Britse tv-film

r Qrn Lawrence Gordon Clark naar de
52.0 n van Nora Roberts.

2. On9elooflijk, maar Bardi.
*ï .r. K "nst-zaken.| j.-30 Nieuws.

I s Sport op zaterdag.
rn o thriller in de nacht. De janus-
C0°rdenaar, tv-film van John Scholz-

?y- Patty s 'ana,huis is aan res"
arch

a,ie toe. In de trein ontmoet ze de
«Dr ."ect BoD met wie ze een af-%{*&■ maakt.

Coda. Licht und Liebe,
nubert op tekst van Goethe.

1111...
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Nederland 1

RTL Veronique

3.00-13.05 Nieuws voor doven en
.slechthorenden.NCRV
5-44 (TTJDrieluik. Filmprogramma,
Waarin drieproducenten over hun vak
P^ten.. (herh.).
6-30 Kijk op interieur. Tips en advie-zen voor het interieur. Vandaag: Dekeuken.
'"00 Passage. Licht-informatief pro-gramma.
7-30 ""Journaal.
'"40 Passage. Vervolg.18-29 ».u zij de Glorie. Koor-en sa-menzang vanuit de Gertrudiuskerk in
öergen op Zoom.

'800 ""Journaal.
""20 De Cosby show. Amerikaanse
comdyserie. Afl.: Cliff la douche.8.50 Er kan weer Pasen gevierdi Worden. Repoprtage over ontwikke-

-2q o9en Dinnen de Roemeense kerk.u,20 Romance on the Oriënt Ex-press. Engelse speelfilm uit 1985 van■-awrence Clark. De Amerikaanseschrijfster Lily Parker ontmoet op deUr'ent Express haar vroegere Engel-se minnaar.
i°7 Rondom tien. Hoe kun je 't ge-
-oven...Henkven...Henk Mochel praat over ge-loof en ongeloof.

£-00 ""journaal.
«*ll-00.40 (TT)Paaswake. Vanuit de

j?'- Franciscus Xaveriuskerk in
Thema: Leve het leven.

# Chery Ladd in 'Romance on the Oriënt Express'. (Neder-
land 1 - 20.20 uur)

Nederland 2

Nederland 3

BBC Europe

SAT 1
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- "VO___VÖ - BIERMANS

PAASSHOW
MET ZÉÉR SPECIALE AANBIEDINGEN: de 440 „COMFORT" en de 440 „SPORTIEF"

ALLEEN BIJ: VOLVO - BIERMANS, geopend: zat.- en maand. 10.00-18.00 uur

Rijksweg 24, Berg & Terblijt g 04406-40574

Op 2e Paasdag ontdekt vin Schinnen "^^ _pMf_3!fl
de machine, die tuinieren nog EpPfNvrm
plezieriger voor u maakt. Mm)

GROTE TUINBOUWSHOW
2ePaasdag van 10.00-18.00uur
Alles voor het onderhoud van uw bos, tuin en gazon.
- van spade tot motorfrees InlFM i M- van handmaaier tot tractormaaiers

(meer dan 50 types) (j j) 5» ©J? ® -2- van kettingzaag tot houtsplijtmachine Jk/^^ *___v_«*-_Ti*"V^ I X^\- van hark tot verticuteermachine ** xT -M I '9—mv- 1 i> I "*" >
67762 Wolfhagen 3, Schinnen (centrum). Tel. 04493-1995

Ook 's zaterdags geopend tot 16uur.

Bonnefantenmuseum

Stichting postbus 728
Provinciaal Museum 6200 AS Maastricht
Limburg telefoon 043-251655

De Stichting Provinciaal Museum Limburg /
"Bonnefantenmuseum" te Maastricht, vraagt

twee part-time

Telefonistes/
receptionistes V/M
met goederepresentatieve, mondelingeen schrif-
telijke uitdrukkingsvaardigheden.

Functie-inhoud:- bedienen van de telefooncentrale en de perso-
nenzoek-installatie

- het ontvangen en informeren van bezoekers
- het verrichten van administratieve werkzaam-

heden

Functie-eisen:
- het bezit van een HAVO-diploma of andere ge-

lijkwaardige opleiding
- uitstekende dienstverlenende instelling en goe-

de communicatieve vaardigheden alsmede goe-
de beheersing van de moderne talen

- ervaring met soortgelijke werkzaamheden

Salariëring:
- Afhankelijk van leeftijd en ervaring tot een maxi-

mum van f 2.656, - bruto per maand op full-
time basis.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
de heer F.J.M. Rijkx, adjunct-directeur.
Sollicitaties binnen tien dagen te richten aan de
directeur van 'de Stichting Provinciaal Museum
Limburg, postbus 728, 6200 AS Maastricht.'

Tristan Prissing Transporten

Limbricht-Sittard

Gevr.

CHAUFFEURS INT.
in bezit van ADR/VLG.

Tel. 04490-14022, na 18.00 uur
04490-49416.

67791

T.

De Mooiste Aanbiedingen
hebben webewaariggr
voor dePaasdagen...^

_____& <_*_> \\%----myÊM--MM^^mm\ -----Ji JgffmW ____-Hl2£«jg£"«g|m^_________w_m_a_____________\ m\mmmVÊË—W¥Êmwmw'.-,'*' HB: .—«■.*****-***»*»>*** :^H BK
-—^am mm, wJ j^»ilS.rfff rv ppi

_________________________________fl_B__ JK.^' ;____[ wmi'

KWALITEIT ÉN VOORDEEL!
BIJ AANKOOP VAN EEN GEBRUIKTE OF NIEUWE FQfip ESCORT OF SIERRA

IvïÏNiMAAL 1500.- VOOR UW INRUIL ÓF 500.- EXTRA KORTING!!!

HOOFDDEALEf-'EN OCCASIONSPECIAIJST VOOR HEERLEN' EN OMSTREKEN. HEéRLERBAAN 66, 045-410165. SCHANDELERBOORD 25, 045^21152.

P Huis
i '__^Sfe^ ?&& Paaszondag |
llf^Tfß» |B *fi OPEN van 13 -18 uur
mm&sai______\ PAASMAANDAGf Kom op een van de Paasdagen eens naar Marres Meubelen en OPPIM i/__r_ 11 I&in irI ontdek de komplete wereld van rustiek eiken meubelen. Maar ook VJa CJ.^. VCUI 11 " lO UUI

* van de superieure kollektie klassieke-stijlmeubelen en de gevarieerde
mmmmm "kollektie moderne meubelen. Want speciaal voor moderne mensen met A'% ' | ", ,#***__

smaak heeft Marres een uitgelezen verzameling bij elkaar gebracht zoals I i». J M; JÊ ,
zitmeubelen in leder of stof, bankstellen, kasten, eethoeken etc. Laat U **^ J _^_
gerust adviseren door ons team van meubelspecialisten. En als U moe bent «lljj^^ 'm
van de lange wandeling door de 5000 m2showroom, bezoek dan ons Jj HH|i / "^Wfcr _m***" ■ -*—-*- --- e*J wJ

_
1 1 T T 1 j <<A&&"'-* '■■■ ■^--"-" --- --.-. "■________ MMM£-'-^mß&m>'*Jlr- *^b__H__S_B_&

cafetaria voor een geurig kopje koffie en een heerlijk stuk gebak. U bent g**»*\ wmfr" É_-__li__lL«/£.?'

! ij Door het grote koersverschil
V jl^S^^ JT"'^ — !y4i^| koopt U bij ons steeds voor-

i^m mÊÊ- deliger dan elders. Kom kijken
en overtuig U. Bij ons bespaart

4§^é*^ - U vele honderden guldens.

Specialist in: flï^n^C^OTfl iC^(riL\ IZo komt U simpel bij | Ikollektie j
eiken meubelen yUWWWU/WUWyW Marres Meubelen. .^ j__li2lL/_m_

klassieke meubelen 4 LV^ fm IklkJl m \L*è u gaat over de e-39 richting §B _m£W m__ME!E*
moderne meubelen 1 \\* \\f\f\3fffJ ±$tVïe%ïe& iflMK|\C%#
gegarandeerde kwaliteit ** MMÊ WÊ MM mm "^-.w Lanaken, dan nog ±10 km. ■■w w m» »■ m" m9r

voor een opmerkelijk tongErsestEenweg37- j^*""*g L^nafdeafsla^^^^J yrunpipr^

\ betaalbare prilS LANAKEN ziierdag en zondag 13-18uur IVI l_ UUl_l_ L. M W

TEL 0932-11-714120 Woensdag gesloten —■ - -____________r_f

IKHOUNAN
KLARE TAAL

aperassen ? Daar heb ik
een broertje aan dood. Ik

ben al blij als ik in mijn eigen
administratie iets terug kan
vinden. Toen een van m'n
vrienden laatst over een le-
vensverzekering begon, zag

\y j_wk %___» Ki3r© 13.3.1
______IIÜ__HJgi;<~r«"^ *^_ _HP^'%^______!

mHMHHji ffiWHH_H___t_^_^H_Ë_-l "Bovenden "" zei ze' terwijl
I ze de kamer rondkeek, "lijkt

het me verstandig om ook je
inboedelpolis nog eens te be-
kijken. Met al die nieuwe spul-
len..." Kijk, zo doen ze dat bij
de LLTB. Zeg nou zelf: je
praat toch het makkelijkst met
iemand van bij ons ?

MBoerenßond
Verzekeringen

BETER VERZEKERD DOOR lEMANDVAN É\J ONS
_■"

mm *
,

'■'= ! JA



man.
12.10 Hokeywolf.
12.20 The lone ranger. Afl. The blad

hat.
12.45 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather.
14.10 Comedy classics. Porridge, i

storm in a teacup.
14.40 Antiques Roadshow. Gepre

senteerd door Hugh Scully.
15.25 Opportunity knocks. Nieuwe

serie shows.
16.15 Easter sunday afternoon film

classic. Afl. Mr. Roberts.
18.10 Wildlife on one. Afl. Odd noses

of Borneo.
18.40 Bullseye. Jim Bowen is gast-

heer van deze populaire darts-quiz.
19.05 After Henry. Afl. Curiosity.
19.30 News and weatherreport.
19.40 Highway.
20.10 Eastenders. Het is een grote

dag voor de familie Karim.
21.10 Agatha Christie's Poirot. Afl.

The adventure of the cheap flat.
22.00 Whicker's World. Afl. Hong

Kong.
22.50 Holiday outings.
23.00 News and weather.
23.15 Mastermind.
23.45-00.30 That's life.

Duitsland 1

BBC Europe
10-20 Today's viewing.
10.25 Mother Teresa.
10.30 Easter Service.
12.00 Urbi Et Orbi.
12.30 Electric Avenue: Money

Talks.
12.55 Volgens aankondiging.
13.05 Sign extra.
13.30 Country File.
12.40 International cricket.
14.00 News Summary.
14.05 Volgens aankondiging.
14.35 Eastenders.
15.45 Hillsborough Memorial Servi-

CG.
16.30 World Snooker.
18.00 The clothes show.
18.25 Al our Children.
19.15 Lifeline.
19.25 News and Weather.
19.40 Songs of Praise.
20.15 Not a Penny More.
21.05 Blackadder.
21.35 Mastermind.
22.05 Volgens aankondiging.
22.55 News and weather.
23.10 Everyman Special: Free to be-

lieve.
24.00 Someone like me.
24.30 International Cricket.
01.00 Mother Teresa.

06.00 The Hour of Power. 07.00 Fun
factory. 09.00 BMX. 09.30 Surfer Ma-
gazine. 10.00 Wheels, hoogtepunten ui
de wieier- en motorsport. 11.00 Foot-
ball. 12.00 Werelcup springconcours,
finale vanuit Dortmund. 13.00 WK
handbal groep C, vanuit Helsinki (Fin-
land). 14.00 WK voetbal 1978, film.
15.30 WK kunstschaatsen. Het gala
vanuit Nova Scotia (Canada). 17.00
Horsebox. Dressuur vanuit Dortmund.
18.00 W.K. Wielrennen. Luik-Bastena-
ken-Luik. 19.00 Spaans voetbal. 21.00
WK voetbal 1958, film. 23.00 Wereld-
curling kampioenschap. 00.00-01.00
Wereldcup wielrennen. Luik-Bastena-
ken-Luik.

Super Channel

Programma voor Portugezen, Italia-
nen, Turken.

12.30 Die Vajolett-Türme. Documen-
taire over bergbeklimmen.

13.15 Begleitprogramma zum Funk-
kolleg moderne Kunst. Am Anfang
war die Bildnerei, portret van de
beeldhouwer Alfred Hdlicka.

14.15 Sörlandet auf hoher Sec. Do-
cumentaire over de driemaster Sör-
landet en zijn bemanning. (Herh.).

15.00 Kulturgeschichten. Der unte-
rirdische Jules Vernes. (Herh.).

15.30 Sport in Westen extra. Tafel-
tennis: EK in Gothenburg; Paarden-
sport: Grote Prijs van de bondsrepu-
bliek Duitsland, internationaal rij- en
springtoernooi vanuit Dortmund.

17.00 Musik in West 3. Glenn Gould-
Zyklus. Afl. 10: Der dirigent.

17.30 Alter Haase auf Kreuzfahrt.
Abi von Haase auf der Maxim Gorki,
documentaire over het werk van deze
cabaretier.

18.00 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 14:
Gefahrlicher Ausflug.

18.30 Gott und die Welt. Religieus
magazine. Vandaag: Auferstehung,
die unmögliche Wahrheit, kunste-
naars, schrijvers en theologen vertel-
len over de opstanding van Jezus.

19.00 Aktuele Stunde. Regionaal ma-
gazine met nieuws (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Mahabharata. 3-delige speel-
film van Peter Brook. Afl. 3: Der Krieg.
In de oorlog worden de meest ver-
schrikkelijke wapens gebruikt en dat
betekent bijna het einde van de we-
reld.

21.47 West 3 aktuell.
21.55 Varieté-Zauber. Amusements-

programma. Presentatie: Corry Brok-
ken. Afl. 2.

22.40 Die Krimistunde. Vier mis-
daad-verhalen van de auteur Henry
Slesar.

23.40 David Hamilton. Filmportret
van de fotograaf David Hamilton.

00.25 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
Nachrichten.

zicht.
09.30 Mit Furcht und grosser Freu-

de. Protestantse paaskerkdienst van-
uit de Auferstehungskirche in Villach-
/Karnten.

10.30 Mosaik. Vandaag: Parijs ligt
aan de Seine; De draak aan de lijn.

11.30 Als der Zar in Deutschland ba-
den ging. Reportage over de be-
roemde badplaatsen Baden-Baden
en Bad Pyrmont.

12.00 Das Sonntagskonzert. Van-
daag: Romeo et Juliette, dramatische
symfonie, opus 17, Berlioz.

12.45 Heute.
12.47 DDR auf dem Weg.
13.15 Damals. Serie oude weekjour-

naals. Vandaag: Zwei Millionen Ar-
beitslose.

13.30 Johnny, der Glückspilz. Docu-
drama van Imre Gyöngyössy en Bar-
na Kabay. Afl. 3.

14.15 Die Kiste. Tekenfilm.
14.45 «Der Verteidiger hat das

Wort. Duitse speelfilm uit 1944 van
Werner Klingier. Giela staat op het
punt met de juwelier Fabian te trou-
wen, wanneer zijn ex-vrouw opduikt.

16.10 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars.

16.25 Heute.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine. Vandaag: Reisen - ein Servi-
ce für Frauen.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 Ein gewisses Gefühl. Reporta-

ge over het Chateau Marmont Hotel
in Los Angeles.

20.15 Kann ich noch ein bisschen
bleiben? Komedie van Barbara
Noack.

21.35 Heute.
21.40 Wale im August. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Lindsay Ander-
son.

23.05 ""Festival der Stimmen. Spiri-
tuals gala, vanuit de Carnegie Hall te
New Vork.

00.05 Heute.

""15 Te gast bij God. Mgr. J. Les-
Crauwaet praat over dood en verrijze-
nis.
°-25 Paasfeest uit Rome. Eucharis-
tieviering in de Basiliek van St. Pieter'6 Rome. Commentaar: Ad Lange-
bent.
I>S5 Zegen Urbu et Orbi. Door Paus
Johannes Paulus II vanuit Rome.
'-35-13.15 Toekomst voor 'n rijk

1250 jaar Nederlander in

S-15 »»De VARA Matinee. Amster-
dam Baroque Orchestra 0.1.v. TonKoopman. 1. Symfonie nr 22 KV 162,
Mozart. 2. Hipocondria a sette con-
Certana, Zelenka. 3. Suite nr. 4 BWV
1()69, Bach. Presentatie: Lieuwe Vis-ser.
16 Howards' way. Engelse serie,

"oor Vanessa blijken dood en water
Onverbrekelijk met elkaar verbonden.
'-06 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Stof tot schrijven,
pharlie stelt aan 12-C voor om een li-
,'erair tijdschrift uit te geven.
'"3o ""journaal.
'"36 Kassa! Consumentenrubriek
.9ePresenteerd door Felix Meurders.""10 VARA'sKindermenu. Met om:""10 De grote meneer Kaktusshow. Kinderprogramma met Peterjjan Rens, Annemiek Hoogendijk en
Hans van der Laarse.

8-35 Alfred J. Kwak. Tekenfilm. Afl.. '8: De Poolster.j'oo ""Journaal.
"07 ""Flying doctors. AustralischeOoktersserie. Afl.: De verlaten mijn.
L[el dochtertje van Karen en Steve
Halmer zit vast in een luchtkoker van
®en oude mijn. Steve raakt in paniek.
"53 12 steden, 13 ongelukken.Urama-serie waarin waargebeurdeVerkeersongevallen worden gecon-

grueerd. Afl.: Arnhem.u-27 Per sekonde wijzer. Spelpro-..ramma. Presentatie: Kees Driehuis."°2 Achter het nieuws. Actualitei-

" Barbara Feldrugge in 'Te-
rug van weggeweest. (Neder-
land 2 - 10.00 uur)

tenrubriek.
21.32 De Octopus. 6-delige Italiaanse

misdaadserie. Afl. 5. Ester geeft Cor-
rado geheime aantekeningen van
haar man. Tano's chauffeur ziet dit. echter en probeert haar te chanteren.

23.05 De schreeuw van de Leeuw.
Vanuit Plan C Rotterdam. Presenta-
tie: Paul de Leeuw.

23.45 Museumschatten. Prof. Henk
van Os belicht voorwerpen uit Neder-
landse musea. Afl.: Paulus van Via-
nen, de verrijzenis.

VPRO
09.00 Knipperdeknap. Schimmense-

rie. Afl. 9: De ganzezwanen.
09.10 De woelige droom. Canadese

animatiefilm.
09.15 Broodje Bras. Kleutermagazi-

ne.
09.35 Futiliteitenmuseum. Kinderse-

rie. Afl. 2: Het snippertje.
09.50 Plankenkoorts. Cursus acteren

voor beginners. Afl. 4: Krachten.
10.00 Terug van weggeweest. Le-

vens van beroemde mensen als to-
neelstukje. Afl. 8: Disney.

10.30 Gophers. 13-delige serie over
een dierenfamilie. Afl. 7: Een gezon-
de geest in een gezond lichaam.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Een
programma over muziek. Presentatie:
Han Reiziger.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Bij Lobith. Talkshow. Presenta-
tie: Ivette Forster en Guilly Koster.

20.00 (TT+««)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op de week.
20.32 Diogenes. Maandelijks interna-

tionaal venster op de wereld.
21.32 Margreet Dolman breekt de

avond. Cultureel-humoristisch pro-
gramma.

22.13 Aan de voet van de heuvel.
Drieluik over Hongarije. Afl. 3: De
komst van de kiwi.

00.14-00.19 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
11.00 Viering. Serie tv-vieringen. The-

ma: Jezus is opgestaan.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.

Fryslan yn de léste oarloch (2).

12.00 Het Capitool. Analyse van bin- i
nen- en buitenlands nieuws.

12.45-12.50 Open Universiteit.
Exact? Kies voor cultuur.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en |
slechthorenden.

14.45 (TT)Studio Sport. 1. Wielren- I
nen: Luik-Bastenaken-Luik. Com-
mentaar: Mart Smeets. en Jean Ne-
lissen; 2. EX tafeltennis te Göteborg.
Commentaar: Jan Stekelenburg.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Werk zoeken, werk vinden.
Les 1.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Het lied van de aarde. Gedicht

van Huub Oosterhuis op muziek van
Torn Löwenthal. M.m.v. Theaterka-
merkoor en Orkest van Studio Am-
sterdam.

20.00 ""Journaal.
20.10 (TT)ln de oorlog was ik nog

een kind. mensen vertellen over din-
gen die ze tijdens WO II beleefden, i
Vandaag: Annie Remmerswaal.

20.31 Kunstminiatuur. Portret van de
schilder Mare Mulders.

20.40 Twee winters verder. 3-delige
serie over vriendschap, huwelijk en
familieleven. Afl. 3: Van kaars en
neonlicht.

21.30 Ischa. Praatprogramma met
Ischa Meyer.

22.00 Kernmerk. Actualiteitenrubriek.
22.25 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
22.27 Muziek in de Nederlanden.

Concert 7: Amateurmuziek.
22.55 ""Journaal.
23.00-23.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL Veronique
07.00 Rete Mia. Italiaans programma.
,08.00 Télékids.
11.00 Rete mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Buona Domenica. Italiaans

magazine.
13.00 Hei elei kuckelei. Gevarieerd

IVIJIV cLIYE
_P__ J__ _#"-- § EEDAG ü

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKY RADIO \W

045-739300 I
magazine in het Luxemburgs. __

15.00 Reisbewust. _=_
15.30 Fashion. __
16.00 Tineke. =
18.00 Journaal.
18.05 Match. Sportprogramma.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.: =
Revenge of the Nerd.

19.30 Journaal.
19.45 Fashion Special.
20.35 Le gendarme et les Gendar-E

mettes. Franse komedie uit 1982 van __
Jean Girault. De politie van Saint-Tro- __\
pez krijgt vier vrouwelijke stagiaires=toegewezen. Dat leidt tot nogal wat =consternatie in het corps. Als de da- =mes dan ook nog een voor een ver- __\
dwijnen is de chaos compleet.

22.15 Journaal.
22.25 Geraldo. Talkshow.
23.10 Match. Sportprogramma.
23:50 Bonjour les Clips.
01.00 Rete Mia.
04.00 Vents D'est.
04.40 Chewing-Rock. =05.00 Classique. __=

08.00 Li-La-Launebar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.45 Der Hasenhüter. Oostduitse
kinderfilm uit 1976 van Ursula
Schmenger.

10.35 Noozles. Tekenfilmserie.
(Herh.).

11.00 Cubitus. Ameikaanse teken-
filmserie. (Herh.).

11.25 Wunderbare Jahre. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

11.50 «Die Marx-Brothers im krieg.
Amerikaanse speelfilm uit 1933 van
Leo McCarey.

13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Amerikaanse serie. Afl.: Mos-
quito man - Der Film.

13.25 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. (Herh.).

13.55 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Das Vermachtnis der Nemesis.

14.25 Samson und Delilah. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Lee
Philips.

16.05 Die blutigen Geier von Alaska.
Westduitse speelfilm uit 1973 van Ha-
rald Reinl.

17.45 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Auferstehung van Matthias
Grünewald. _

17.50 Kilometer 330. Countrymuziek.
18.45 RTL Aktuell.
19.10 Pazifik-Geschwaber 214.

Amerikaanse serie. Afl.: Die Bewah-
rungsprobe.

20.10 Zwei Matrosen auf der Alm.
Westduitse speelfilm uit 1957 van Pe-
ter Hamel.

21.45 Spiegel TV. Magazine.
22.00 Tennis extra. Live de finale

Amelia Island.
23.00 Freeway. Der Highway-killer.
00.30 Tutti Frutti.
01.30-01.35 Aerobics.
Indien Steffi Graf niet de finale haalt,
wordt onderstaand programma uit-
gezonden.

22.35 Freeway. Der wahnsinnige
Highway-Killer, Amerikaanse speel-
film uit 1987 van Francis Delia.

00.10 Tuttu Frutti. Erotische spel-
show.

01.10 Stippvisite. Rainer Holbe in ge-
sprek met de journalist en schrijver
Franz Alt.

01.40-01.45 Aerobics.

07.00 Super 8.0.0.5. 11.00 The Mix.
13.30 HelloAustria 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 Caroline and the Rebels. 22.30
Barnaby Jones. 23.30 Burkes Law.
00.30 The Mix.

te,■-J0Programma-weekoverzicht.
in h>■Oo ""Verleih uns den Frieden

§nadlich. Gewijde koormuziek op
paaszondag.

:«5 Ostern in Rom. Eucharistievie-J'^9vanaf het St. Pieterplein te Rome.
)2-30 Tagesschau.
'"35 Diese Woche im Ersten. Pro-

"4o Der Sommer des Falken. Kin-
van Arend Aghte. Marie, eenReisje dat in het bezit isvan een valk,

iP^moet de Berlijnse punker Riek.|.20 Onkel Toms Hütte. Duits/lta-
'aanse speelfilm uit 1964 van Geza
j^advanyi. De plantage-eigenaar
~aint Claire koopt op aanraden van
jgin zieke dochterje de slaaf Torn.,'45 ««An hellen Tagen. Muziek uit
iC^xemburg.■30 Durch die Heimat des Eises
|Jnd der Stürme. Documentaire. Afl.
f Tausend Kilometer Einsamkeit
l8*urn Pol.
ty-5 Sportschau.

■40 ooLindenstrasse. Serie. Afl.
lBn Kekse und Salz.

"09 Die Goldene 1. Winaars van de
ISii -'v-loterij.
J° Expeditionen ms Tierreich.
6n'e natuurdocumentaires. Van-aa9: Hawaii, leven tussen vuur en

Ift eter- Presentatie: Heinz Sielmann.
?0n Programma-overzicht.
jq-|*o OBTagesschau.

"15 ««Linie 1. Duitse speelfilm uit
988 van Reinhard Hauff. Sunnie,en meisje van het platteland, komt

i\ftn °P het station in Berlijn.
t5O Kulturreportage. Japan kauft

Uropas Kunst, reportage over de
otivatie achter het Japanse interes-

'2Vr? de EuroPese kunstmarkt.Zïiï Tagesschau.
ljp> Berliner Nachtschwarmer.
j 3 e'Jürgen Boettcher. ';'° «Manche mögen's heissgfjierikaanse speelfilm uit 1959 vanr"y Wilder. Chicago 1929. De muzi-

iten Joe en Jack zijn getuige van
Pi!" moord.
<>1 ie Tagesschau.

sch 1-2° Nachtgedanken. Be-
bouwing door Hans Joachim Kv-

Duitsland2
Qg

_
In ""Programma-weekover-

MTV EuropeDuitsland 3 West
07.00 VJ Ray Cokes. 11.30 The Big
Picture. 12.00 MTV's Braun European
Top 20. 13.30Club MTV. 14.00 VJ Paul
King. 18.00MTV's Greatest Hits. 19.00
XPO. 19.30 VJ Kristine Backer. 22.30
New Visions. 23.00 Week in Rock.
23.30 Club MTV.

14.45-17.15 Sport-extra. Wielrennen:
rechtstreekse reportage van de klas-
sieker Luik-Bastenaken-Luik. Com-
mentaar: Mark Vanlombeek en Mark
Uytterhoeven.

België/Télé 21

"Lillian Gish en Bette Davis in 'Wale im August. (Duits-
land 2-21.40 uur)

: 08.10 The Real Ghostbusters. 08.35
Familie Feuerstein. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Basalta Steinsand
auf Tournee. 09.00 Batman. Afl. Grü-
nes Eis. 09.50 Teletip Koehen. Aansl.
Teletip Backen. Aansl. Ihr Horoskop.
Ihr Horoskop. 10.00 SAT. 1 SPORT.
10.30Auf und davon. (Herh.) 10.55 So: gesehen. Eine Sendung in Zusammen-

i hang mit den Kirchen. 11.00 ... und sic
i fanden keinen Ausweg mehr. Ameri-
i kaanse speelfilm uit 1985 van Waris
iHussein. 13.20 Stoffy, der Osterhase.
i Amerikaanse tekenfilm uit 1976. 13.45
i Teletip Freizeit. 13.55 SAT. 1 Sport
i live. 17.05 Die drei Musketiere - Hau-
; degen der Königin, Frans/Italiaanse
javonturenfilm uit 1960 van Bernard
iBorderie. 18.45 SAT.I BLICK en SAT.I
iWETTER. 19.05 Die schone und das
IBiest. Amerikaanse serie. Afl. Todes-
| mond. 20.00 Wenn am Sonntagabend: die Dorfmusiek spielt. Duitse Heimat-
i film uit 1953 van Rudolf Schündler.
i 21.40 SAT.I Bliek und Sport. 22.00 Ein
| Fall für Cleopatra Jones. Amerikaanse
i krimifilm uit 1973 van Jack Starrett.
j23.30 Auf der Flucht. Amerikaanse se-
■ rie. Afl.: Das Böse, das Marmer tun.
| 00.20-00.30 Programma-overzicht.

SSVC
: 10.30 Christ is risen.: 12.00 Children's SSVC. Banana

radioune. 18.30 Week-end sportif, sportma-
gazine. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Cinéma a la une. (Herh.). 20.10
Saga de la chanson fran***caise. Geor-
ges Brassens. 21.10 Le grenier. Engel-
s/Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
John Erman naar het boek van Arme
Frank remembered van Miep Gies.
22.45-23.15 Weerbericht, en laatste
nieuws.

Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.05 Ontbijt-
show (7.30 Nws). 7.53 Ter over-
weging. 8.08 Groot nieuws. 9.03
De Verbeelding. 9.30 Overloop.
10.02 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier. (12.30 Nws). 13.08 Hier en
Nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek. (17.30 Nws.). 18.08 Meet
over minder op zondag. 19.03 Ar-
chie. 20.02 The Bands. 21.02 't Is
te hopen. 21.30 Heet zo iets...
moord, hoorsp. 22.02 Jazzspec-
trum. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Nachtwacht. 6.02-7.00
Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

gen en Postel.
23.15-23.20 Coda. Plastische kun-

sten: De doop van Christus, van Joa-
chim Patinir.

-09.50 Teletekstoverzicht.
10.15 Radio Symfonie Orkest Keu-

len 0.1.v. Gary Bertini. Bernstein:
Symfonische dansen uit Westside
Story, Bernstein. 2. Pianoconcert in
F, Gershwin. 3. La valse, Ravel.
(Herh.).

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.

12.55 Jüdsiche Würzeln. Christliche
Feste, paas-meditatie van Pinchas
Lapide.

13.00 Cursus moderne kunst. Afl.:
Am Anfang war die Bildnerei, filmpor-
tret van de Notre Dame van Chartres.

15.00 Sayonara auf dem Rhein.
15.45 Brigadoon. Amerikaanse

speelfilm uit 1954 van Vincente Mi-

17.30 IN. Südwest informiert.
18.10 Rufe von einem fremden

Stern. 5-delige informatiefilm over
mensen in de Sowjet-Unie.

19.00 Wenn wir alle Engel waren.
Duitse speelfilm uit 1956van Günther
I iirlorc

20.35 Musik tur me. ben feestelijk
concert met het Rundfunkorkest.

21.20 Südwest Aktuell. .
22.10 Liebe schwarz auf weiss.

7-delige Engelse comedieserie.
22.40 Jazz-zeit. Live vanuit het inter-

nationale theaterhuis in Stuttgart.
00 _M Laatst., nieuws.

SAT1

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie met Edy Hildebrandt. 9.00
Sonntagsfrühstück met Rianer Hol-
be. 11.00 Rückblick 12.15 Musik-
parade met Stephan Offierowski.
14.00 Wünsch Dir was met Gün-
ther Meyer. 17.00 Sportshop met
Benno Weber. 18.00 Nachgefragl
met Geert Müller-Gerbes. 19.00
Volkstümliche Hitparade. 21.00
Country Coach met Achim Graul.
22.00 Neunzehn-Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traümtanzer.

ziek: Pentacost met tenor. 9.00 Mu-
sica Religiosa etProfana. 9.55 Pro-
gramma-overzicht. 10.00 Eucharis-
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nws. 13.02 Opera matinee: Le
comte ory, opera van Rossini.
14.00Onder de groene linde. 14.15
Concert op de zondagmiddag:
Concertgebouworkst met piano. 1.
Pianoconc. van Mozart. 2. Eine Al-
pensinfonie, R. Strauss. (In de pau-
ze: Praten over muziek). 16.00 De
Nederlanden. Liederen van Vlaam-
se componisten. 16.30 Diskotabel.
18.00 Nws. 18.02 Muziek uit dui-
zenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert: Lor-
dens viooldagen 1990. 22.40 Fina-
le. 23.11-24.00 Het verboden rijk,
hoorspel. (2).

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.00 Licht klassiek en sport.
12.02-13.00 Het concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

17.05 Sportmagazin. 18.40 Senio-
renfunk. 19.00-21.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom Wo-
chenende.

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 22.00Nieuws). 23.30-
-6.00 Nachtradio(0.00, 5.00en 5.30
Nieuws).

België/TV 1
ric Belgische tekenfilmse-

O8 6
0 Afl. 26.

'ilrn men Tina. Belgische teken-
°9.lo rie- Afl- 12: De blauwe ballon.

RL Seabert. Japanse tekenfilmse-

°9-3 S 4: De lokfluit-
a 6 Dommel. Tekenfilmserie rond
rjQ 9e''iknamige stripfiguur gecreëerd

[_ upa- Afl-7-Na, , r°testantse eredienst. VanuitBrfhatel.kath tucharistieviering. Vanuit de
Q 'nedraal Notre-Dame de Saint-

-1?-00 . (Pas-de-Calais).
Uit o rbi et Orbi. Pauselijke zegen

lÏ3Rom e.
60pï 13-3nPaasconcert. Vanuit de
sarn te Rotterdam door het groot
F>j ingesteld koor en orkest 0.1.v.
l4'S6rHu-°lk-
ree^ nuizen kijken. Veertiendaagse
Wrm S over bouwen, verbouwen en

«o nd
Dr 'e uur Jessie. Gevarieerd

Brrj-. Leven... en laten leven. Milieu-
Een n"3- deel 1: Nighthunters:> over uilen.ï~euwsl8.0s r 'k tak. Animatieserie. Afl. 230.

V6n"" en laten leven- Deel 2:
ni6u nsPel, kijkersvraag, dieren-
liën S: graafbijen en Gentse flora-

Sportweekend 1.In..

" Andy Griffith, Linda Purl
en Kene Holliday in 'Mat-
lock'. (België/TV 1 - 20.15
uur)

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws. Aansl.: Verkeerstip.
Vandaag: Beloofd is beloofd.

19.45 Sportweekend 2.
20.15 Matlock. Amerikaanse serie

met Andy Griffith. Afl.: De gokker.
21.05 Het ei van Christoffels. Repor-

tage over de gedragingen van men-
sen.

21.50 Korte film.
22.00 I.Q. Quiz gepresenteerd door

Herman van Molle.
22.30 Nieuws.
22.50 Abdijen der Lage Landen. Do-

cumentaire over abdijen in de Lage
Landen. Aft. 5: Norbertijnen: Grimber-

België/RTBF
09.55 Protestantse paasdienst. 11.00
Paasmis. 12.00 Zegen Urbi et Orbi,
door Paus Johannes Paulus II vanaf
het balkon van de basiliek van St. Pie-
ter te Rome. 12.40 Le voltigeur du
Mont-Blanc, documentaire over de
stuntvlieger Fran***cois p0neet. 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. 14.40 Cinema a la
une. 14.45 Wielrennen. Luik-Bastena-
ken-Luik, rechtstreekse reportage.
Commentaar: Rodrigo Beenkens en
Theo Mathy. 17.20 Safari du Zaire
1990. De Belges aventures! Documen-
taire over deze autorace van 2.500 km
door de rimboe. 17.45 Nouba Nouba,
kinderprogramma met de tekenfilms
Cubitus en Bouli. 18.20 Actualités a la

14.45-17.15 Wielrennen. Luik-Baste
naken-Luik. Commentaar: Rodrigo
Beenkens. 18.45 Cargo de nuit.
(Hefh.). 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Jean Gabin-cyclus. _ILe jour se
léve, Franse speelfilm uit 1939 van
Marcel Carné. 21.25 Nieuws en weer-
bericht. 21.55 Weckend-end sportif.
22.50-23.05 Coup de film, filmmagazi-
ne. Presentatie: Terry Focant.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Faut pas rever.
17.15 L'ecole des fans. 18.00 30 Mil-
lions d'amis. 18.35 Flash Varicelle.
19.00 Hotel. 19.30 TVS Infos et Meteo.
19.40 Champs Elysées. 21.00 Du Cöté
de chez Fred. 22.00 Journal télévisé el
météo. 22.30 Sept sur Sept. 23.30 Mon
oeil.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Paul Fagel. (5). 10.30 Mu-
ziekmozaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14.02 Mezzo.
16.02 Hollands welvaren. 17.30
Kom 'ns langs Jan Tabak. 19.02
Dat zoeken we op. 20.02 't Is te
Hoopen. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
nest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in
pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 Miniparade. 13.02Het wees-
huis van de hits. 15.02 Hitweek.
16.02'Zalige liefdeslijn. 18.02 Tijd
voor toen. 19.02 Pop-eye. 20.02
Studio 3, metom 20.02 Studio 3 ak-
tueel; 21.02 Studio 3 Speciaal;
22.02 Studio 3 Live; 23.02-24.00
Studio 3 Hubert on the air.

Radio 4
7.00 Paasjubel 1990. 8.00 Nws.
8.02 Aspekten van de Kamermu-

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus.
10.00 Kerkdienst. 10.48 Wilde
Ganzen. 10.50 Het verhaal. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen. 12 00 Nieuws. 12.05 Het
zwarte gat. (13.00 Nws.) 14.00 Ra-
dio Romantica. 16.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. ZvdK:
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie
en kerkmuziek. 18.40 De onbeken-
de Islam. 19.00 Programma voor
buitenlandse werknemers. 19.20
Suara Maluku. 19.55Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20-22.10 Mede-
landers Nederlanders.

"»

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 08.05 Fröhli-
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir-
che. 9.05 Mundartsendung Uver
d'Land on d'Lögt - von domols on
högt. Alles watt daer att ömmer
over Keiemes an et Jöhltall weete
wollt. 10.00 Übertragung der Oster-
messe aus der Pfarrkriche zu Bül-
lingen. 11.05 Schlagersouvenirs.
12.00 URBI ET ORBI. Papstan-
sprache und Segen des Heiligen
Vaters. 12.35Rückblick. 14.05 Die
deutsche Schlagerparade. 16.05
Domino. Die Spielshow des BRF.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Volkstümlicht Mati-
nee metBanda di Musica en het In-
terregional Operachor uit Neede.
10.05 Operette nach Wunsch.
12.05 Musik ist Trumpf. 13.00 Hei-
matmelodie. Folklore rund urn die
Welt. Presentatie; Avia Semadar.
14.05 Was darf es sein? Verzoek-
platenprogramma met T-lichard
Schippers. 17.00 Der Tag urn fünf
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.
22.30 ARD Nachtexpress.
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Zaterdag 14 april 1990 "62OZO opent
surfscizocn!
sensationeel la jeprijzen
HU OF NOOIT!
kies voor <| )
D KORTING TOT 40%
D HOGE INRUILPRIJS
en ... alle andere voordelen die OZO te bieden heeft.
OZO is met 5 vestigingen 's werelds grootste
surfspecialist. Grote merken voortdurend voorradig, een
Unieke koop-nu-betaal-later regeling, u neemt uw uitrusting
meteen mee naar huis (wij verzilveren uw giro/
eurocheques i.o. 3 maanden later).
Alle merken vaarklaar mcl. originele fabrieksgarantie.
OPGELET: Deze actie loopt tijdens de paasperiode (tot en
met zaterdag 21 april).

2e Paasdag PAASSHOW____.

Equipe 2540,- New Malibu DCS --995;- 2095-
Diamondhead 1695- Shredder DCS -2995;- 2095-
Pandera 1750- Screamer -2995;- 2095-
Shredder 2070- Stinger DCS -2995;- 2095-
Screamer 2070- PanderaUDS -2995;- 2095-
One Design 2070,- One Design UDS -9995;- 2095,-

Echo 290 718,-* 269 Echo -2495;- 1620,-
Slalom 290 758,-' 290 P Slalom -WS-"- 1230-
-320/350 P 798,-* 320/350 P -W9fv- 1295-
-320/350 A 998,-* 320/350 A -2495;- 1620-
BreezeTß 678,-' BreezeTß 4695;- 1100-
YpsiTß 678,-' YpsiTß 4695;- 1100-
One Design 598,-* One Design 4495;- 970,-

-"Salsa 1250- Bamba -2995;- 2395-
Metalßock 1250- Samba -WS- 1495,-
Astroßock 1250- Metal/Astroßock -Wïv- 1495-
JElectricRock 1250- Electric Rock 4995;- 1595-
Allegro 1630- Alto -2+35;- 1705-
Jazz 750- .Allegro -2235;- 1785--. ody 780- Melody/Calypso 4995;- 1115-
Beggae 940- Fun Rock 4395;- 1115-

-* " '89 '90 vaarklaar
■LightningWCß 2510,- LightriingWCß .695;- 2648-
Bullit Race 1880,- Bullit Race -2695;- 1832,-
Sunsetßace 1880- Sunsetßace -2695;- 1832-

-"Starlit 1760,- Starlit -2595;- 1764-
Lightning Race 2075,- Strato -25-5;- 1628,-
Strato 1690,- CornetSlalom -5995;- 1628-
-€omet 1690,- Cornet -£495;- 1492,-

--Sunset Slalom 1690- Sunset Slalom -2695;- 1424-

-■—-ff. *_r>~^^i
'-"*-—' '89 90 vaarklaar

:i/a365 940- Spirit 345 4695;- 1360-
-"Spirit 345 1060,- Superfun32s 4695;- 1360,-
Superfun32s 1060,- Slalom 290 4695;- 1360-

-*51a10m295 1060- Extreme 275 4795;- 1270-
Extreme27s 1060- Wave 260 4695;- 1220-

-u-—'. '89 '90 vaarklaar
Twisty 1030- TwistySemi -695;- zieshowr.
Swifty 1160- Swifty Semi 4445;- zieshowr.
Dizzy 1130,- Dizzy Semi 4995;- zieshowr.
Fury 1098,- ThunderSemi 4495;- zieshowr.

LiteCat 2008- Ultra Cat Semi -2690;- in overleg
LiteViper 1820- UI. Mamba/Rat Semi-2230"- in overleg. Liteßat 1820- UI. Mosquito Semi -2230;- in overleg

"Liteßee 1750- L. Viper/Bal -2690;- 1880,-
-'Liteßoa 1750- L. Rabbit -2690;- 1880-

Fun Liteßee 1440,- L Bee/Boa -2590;- 1810-
--L.W. Race 370 1250- Slalom 295 4990;- 1390-

F_nspeed32o 1250- Fun Race -£420;- 1480-

KEUZEUIIJ.iy^^I STEAMERST
'? SHORTY'S/WETSUITS

Maten: heren 46 t/m 106;
dames 34 t/m 44; shorty's en■ WAVE/SLALOM/SPEED/RACE JitekiH.errnaten.

Gardaline T v.a. 149- Aquata' v.a. 289-
Biradial v.a. 219,- Aquaman v.a. 369,-
Progressline __-* v.a. 279- Barracuda v.a. 109-

-. Arrowline Q v.a. 279,- Body Glove v.a. 249-
-■ Streamline vl v.a.259- Camaro v.a. 79-

-"Cut-a-way +£ v.a. 319,- Diamond ___ v.a. 119,-
-.-Camber „y v.a. 279- F 2 f__\ v.a. 139-
-' Slalom v.a. 279- Mistral 'H' v.a. 139-

-' Wave C v.a. 379- O-Neill II v.a. 349-
Race v.a. 439- O-Dare I I v.a. 359,-

-,'sp.W Slalom zie showroom Piel v.a. 89-
Eg. Race ±_z\e showroom Proline v.a, 239-

-' Gaastra lage prijsgarantiel RipCurl gjMk va 109-
NeilPryde lage prijsgarantie! Ronny v.a. 179,-
North lage prijsgarantie! Seawind §j_ va 319,-
N.P.U. lage prijsgarantie! Tesco v.a. 249-
U.P. lage prijsgarantie! Wayler vj_l29-

-fr _Mt|)ZO___!__S^ —1

"°j^*—_^^"'
■ OZOBreda__^ ---~--~-~-^_

vQM\ — ~~ ' —--^^*^^^^^^^^^^^^^^^^\ ;—■—~" Voor samenstellingzie showroom
Een publikatie van Surfpromotors B.V. ' prijs bij inruil

Vakantie &.Recreati.bêjjjÏ
Adverfentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 „

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.T Ook unieke rondreizen door China,
Thailand, Egypte en de Sovjet-Unie. Gr. folder? Bel
SRC: 020-209796, 030-333033, 050-145800 ANVR.

HO-61R

CIRKEL REIZEN, 600 vak.won., goedk. buspendel v.a.
f 199.-. Campings, hotels, tel. (01623) 22194. HO-61R

AANBIEDING. Extra ingekocht Hotel Népfront 1.0. aan
het Velencemeer (tussen Balaton en Budapest). Bus of
auto v.a. ’ 299.- p.w. (juni, juli, aug.). Cirkel Reizen:
(01623)22194. HO-61R.

POESTA REISWINKEL - specialist voor Hongarije heeft
vak.huis al v.a. / 295,- p.w., campings, hotels en div.
paardrijprogramma's. Pendelbus div. opstapplaatsen

’ 245,- (kind. korting). Als u een goed geregelde, maar
toch vrije vakantie wenst, bel voor gratis folder (ook in
het Hongaars) 055-412114. HO-61R

PRIMA BUNGALOWS aan strand, bos en water in
Frankrijk, Duitsland en België. Volop keus bij
HAPPY HOME, 072-151125, SGR. DB-61R

L^JJI*[H-.tlo _t!

Ill?Lhi L*lT*ki^l

Bo»_.i*bmr mk^m,éêo-* ____

ïï I I AM-M

fh 'n Hele week* In
H 'n bungalow al

JgP v.a.f 535,-
Wat dacht uvan 'n gezellige vakantie in de
ongerepte natuur? In elk van de 15 Creatief
Vakantieparken zit u uit dekunst. Daar, waar
de natuur op zn mooist is. Wandelen, fietsen,
zwemmen, tochtjes maken, 'tkan er naar
hartelust. Bovendien beschikt u over een
komfortabele, ruime en kompleet ingerichte
bungalow. Maar u kunt ook kiezen voor één
van de 4 voortreffelijke campings van Creatief.

t Vakantiedorp
Het Grootslag,
'n park apart.

Verreweg het grootste Creatief Vakantiepark
aan 't I Jsselmeer met meer dan 400
bungalows. Amusement volop voor jongen
oud. Zwemplezier binnen en buiten, inklusief
'n reuze-waterglijbaan en nog véél meer.

%jÈi Creatief Vakanties. y 2^ boekt u
■W rechtstreeks.

Zonder tussenschakels en extra kosten. En dat
prijsverschil merkt u meteen.
* 'n Hele week in het seizoen v.a. f 535,-, in
een 4-6 pers. bungalow (excl. schoonmaak-
kosten). Stacaravans opKlein Ruwinkel al v.a.
f 415,-. Ontdek datook voor u geldt: Creatief
Vakantieparken, van nature uitde kunst!
Onze Bungalowparken-Vakantieparken.
■ HetMolenboKh ■ De Kriemelkull
Oldeberkoop " Frtesche Wouden Ermelo . Veluwe
■ Het Grootslag ■ Sporrondaal
Andijk " IJsselmoor Ermolo - Vsluwe
■ HetDrentseWeid ■ Fleve Natuur
Hoogersmitdo " Drenthe Zeowolde - Flevoland
■ Schoonhoven ■ Kamphorst-Heem
Hollondscheveld- Drenthe Vborthuizen " Veluwe
■ De Boschberg ■ Do Kweek
Veluwemeor- Biddinghuizon Renswoude "Veluwe
■ Do Buurserbeek ■ Do Honingraat
Haaksbergen - Twente Lothum "Gelderland
■ Calluna ■ Klein Ruwinkel
Almen " Achterhoek Scherpenzeel - Gelderland■ Do Heldene Duinen
Overloon - Limburg

Vraag deCreotlef-brechure aan.

k* .1 ■?_■ i i»- «*I VAKANTIEPARKEN
\ Ptoitfaui 353 ■ 9700AJOrotUngwi

///SAmMMMM
VOORJAAR!

De tijd voor een fantastische en goed
verzorgde Arke rondreis.

5 mei 15 dgn Toscane en Umbrië v.a. 2310.--sen 12 mei 12 dgn rondreis Hongarije v.a. 1150.-
-12 en 26 mei 14 dgn rondreis lerland v.a. 2335.-
-12 mei 15 dgn rondreis Frankrijk v.a. 2210.-
-17 mei 17 dgnrondreis Joegoslavië ..v.a. 2195.-
-21 en 28 mei 13 dgn Praag/Boedapest/Wenen .v.a. 1570.-

Prijzen zijn per persoon op basis van 2 persoons
kamer volpension.

Inlichtingen en boekingen bij de ANVR
Reisadviesburo's en reizenverkopende banken.

★ ★
Unieke 22-daagse kennismakingsreis

"AUSTRALIE-TASMANIE-SINGAPORE"
U bezoekt o.a. Sydney, Melbourne, Brisbane, Cairns,
Darwin, Canberra, Groot Barrière Rif, The Yellow River,
Green Island, Kakadu National Park, Katherine, Philip
Eiland, Singapore en Tasmaniö enz. Compleet pro-
gramma met vele excursies!/ 8450.-. Vertrek 7 novem-
ber 1990, Nederlandse reisleiding. ImpalaTours lid AN-
VR/SGR, tel. (05178) 16970 of stuur een ongefr. enve-

lop aan antw. nummer 222, 8800 KT Hariingen.

★ ★
DB-61R

l NEDERLANDSGROOTSTE NOORD-EUROPA SPECIALIST.

r^WrillV._.«.J_l
yg^lllfomforfalte/ en voordelig
foMÊ top eigen aüto....^.^Bi' *'«si»V,..fc

ledere dag vaart het uiterst comfortabele autoveerschip
de 'PeterWessel' van deLarvik Line van Frederikshavn
naarLarvik v.v.
■ accommodatievoor 2,200 passagiers en 650 auto's
■ geriefelijke hutten ■ gezellige lounges, restaurants
en bars ■ bioscoop, sauna en kinderspeelkamer
■ grootzonnedek ■ tax-free shoppingcentrum
■ service van hoog niveau.
Prijzen per enkelereis: passagiers v.a. f60,-

-huttoeslag v.a. f 18,-
-auto's v.a. f 74,-

Speciale aanbieding voor auto's met maximaal
6 passagiers v.a. f 195,-.
Dienstregeling verkrijgbaar bij uwreisbureau of bij de
generaal-agent Burger Nigoco, Postbus 128,
3000 ACROTTERDAM, tel. 010-4114707.
Theresiastraat 26,2593 AP DEN HAAG,
tel. 070-3477404.

1 J%-\'>-~^j^ _i WBSB&IAM W

PAASSHOW van CARAVANS
en VOUWWAGENS

van 14 t/m 21 april ( I e Paasdag gesloten). 1
DOORLOPEND DEMONSTRATIES

"^f< X KOM ÉÉNS KIJKEN IN KONÊNGSBOSCHti r

étiLn!m^Ê¥Wê'/\/cfcferbeKS Prinsenbaan 180, Koningsbosch, 04743-221 Hl;
mmmmmmmmmmmmmmmmmf C/HUMM - VOUWWACtHS ■ CATtlUMllS^————————mm—————m—m—mm————m——mmmmmmmmm^

___m_mr^ar9^^9jm^9^W___ _m iT

8 & 15 dgse. cultuurrondreizen BULGARIJE, mcl. het
beroemde Rozenfestival. Vertrek 21 of 28 mei a.s. v.a.
/ 1.368,-. Vraag een dag tot dag programma. Holland-
Reis Centrum Nunspeet, Laan 24, PB 237, 8070 AD. .
Tel. 03412-58008. Uw persoonlijke Bulgarije adviseur. ,

BU-61R

Thailand rondreis v.a. ’ 2198
14/22-dg. rondreis, veel zien en genieten, uitger. terug. |
Ned. beg. 1e klas. Alleen of groep. Veftr. elke mnd. 3-6
nog enk, p. Tekkel Air, (070) 3468700. AZ6IR

SRI LANKA, HOTEL GOLDEN STAR BEACH, 2 perso-
nen, 2 weken, mcl. ticket + 1.0. ’ 1895,- p.p.
Inl. (02284) 2877. AZ-61R

Camperverhuur
Luxe 4- en 6-pers. kampeerauto's. Reserv. tijdig voor

komend seizoen. Bel voor kleurenfolder: (070)
3811860; voor reserv. (010) 4656400. ACHILLES

I CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterdam.

Te huur 4-6 pers. compleet ingerichte CAMPERS. Bel
nu voor uw DROOMVAKANTIE op wielen: Camper Re- -
kreatie Vinke, tel. (055) 424434/337609. CC-61R

-KK-NTErXCKIfietS
vakantie

NA/INKEL
De gespecialiseerde reis-
organisatievoor defietsva-
kantieganger.
HETSBUSREIZEN
Kompleet aanbod van alle
reisorganisaties naar alle
111 bestemmingen. Meer
weten, bel de Fietsvakan-
tiewinkell
FIETSKAMPEER-
REIZEN
Van eenvoudig tot zwaar.
Bijvoorbeeld Frankrijk, Ita-
lië, Zweden, Oost-Europa,
Spanje. Maar ook Ameri-
ka.
Meer weten of boeken. Bel
de Fietsvakantiewinkell
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-
winkell

03480-21844
Fietevakerrtiewinkel,

_-, _>.Jan de Bakkerstraat 14
JrV_É_S*- 3441 EE WoerdenjfthMVt^ (eangeeloten _~

VV *— Garantietonde)

FRANKRIJK ONBEKEND
(LE GERS). Cultuur-Re- Icreatie-Verhuur-Strand-
bad. Fam. Camping. Info.
Ned. 072-150028, Fr. 09-
-3362281558. Fr-61R
FRANCE INDIVIDUELLE

AKTIEVE VAKANTIES
Fietshoteltochten

Fietskampeertrektochten
Kanotrektochten

Wandeltrektochten
Paardrijden
Parapente
Zomerski

FIETSSLAAPBUS
20bestemmingen

(020) 26.88.98
FR-61 R

Dithmarschen "
Vakantie in hel achterland v.d. Noord-
zeekust. Gezonde lucht, ontspanning,
natuur en cultuur In Helde en in de
avontuurlijke omgeving. Ideaal v. Hot-
sen, paardrijden, vissen en zwemmen.
V.V. Heide u. Umgebung e.V. Bathaus,
0-2241) Heide. Tel.:

1 09.4i.481/aail7/». l
Schilderen in bet kasteel,

int-Miel-cufsussen lekenen, computerteken-
cufiyuen in Int Noord-Hessische Bergland.
Momuti-: O.li. Heust, Am Toruker 3. D-
-3579 Fnelendort Verni. Til.: e9.It.SU4/BSM ,
ol t9.41.U91/-3U7.

App. en kamers in
Noord-Griekenland

v. part. te huur, 3 wkn.
vliegreis/LO, DM 1100 pp.

Tel.: 09.49.6142/57070.| f i

Avontuur-touren door Canada
met de kano, bus,

camper, auto, jeepof
motor. Cantravel Unnaer
Str. 2-4, D-5750 Menden
1. Tel.: 09.49.2373/3533.

Kegeltoer,
bedrijfsuitstapje, vakantie

ontspanning, dagen v.
vreugdel - Waar!!! Er is
een goed adres: Haus

Eifelkrone -D-5107
Rurberg a. Rursee. Tel.:

09.49.2473/2641,
Simmerath. Brochure

aanvr.

Vakantiehuis v. 8 pers. en app. Portu-
gal/Algarae te huur. Dicht bi| strand,
zeer mooie ligging. Tel.:
09.48.2043/24028. |

s

Huis m. 4 verd>"
Goede staat, inD-5580 TraM" .

Trabach gelegen in dorpskern, * 'pension, 12bedden, ontbijtzaal- " \
" m. do/wc,m. privé-woning, ibadkuip+wc+tel., compleel m
inventaris v. part. te koop. Tel.:v |(

20 uur, 09.49.2171/55470 an .
09.49.6541/9727. _J '

Oostenrijk Karintië
WW " graag ■■" Ml Dl elag««ro*«l "f fl
aergen ol in de buurt «ai een meer?_^
-enst onroerend goed mat kadailer ""Ti
rnmg «. builenlanden ia nl. liruncie"" /
middell. Into: H.4-.550W4» j.
M 43 473-241. ___-^^

gK-__-P
GRATIS FOLDER J

Alles over Rosas, vPI.
strandapp. Ook voorst;
ge luxe busreizen en r>'gerenreizen.Bel Clern"
App. 033-618600.

COSTA BRAVA - BI«"JiVakantiewoningen__Jn
050-415210 COsSSf/\_____________________________________________________

i^MMMmmmmmMWUlf'Irw I WAW/Z^h Verkeer Nederlaf!Bv7NjiilllßlMli«r
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken. ,
Dat vindt bijna iedereen. Toch zgn er nog v^,
diemensen dievinden dat zij zelfwel zull^ i
uitmakenofze met een slok op gaan rgd-*1 ]
i

Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch ni** ;
mee. Maar door datsoort automobilisten <
worden erwel jaarlijksbflna 500 mensen !
doodgereden. \

3
i

I
Daar moet wat aan veranderen
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE ;
INSTAPPEN want \

s
i

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE ,
NIET MAKEN

1

SA/E P'Veilig Verkeer Nedertf
wuWS-m*kmmkw//: 4

SSS l WatÉin nuprecies de voortui-m}
vertoeven in ■ ■ .* mm ■ é\ _*^^Z _____ ___K

alle seizoenen KnnlQTflfft3flïoQ f . J^-^f-f\
Oelegenlndahlstorieol-e, MMM-WmmAWmmflméfff f flf f IWUI.! ■ \ _Hfö_M____J*_S___ \W \
e»_n_rwönoudBbossenvan ■ ■w-_*■ ■w ww --■ w-- ---_- —w \ |*j ■^Up^**^ \

__etH_j__vanNü-__age_-,met \ f^^mw^ \
veelrekreatlenio_!e_J__l-eden _ , . - JI_.Jm_JJMI-mlll^AtdkmA} 1--^^BEL GRATIS VOOR \

Diverse arrangementen. 1333 jSAAfIH \ EEN ABONNEMENT: 08 » 022.42.gcJ
Bel even; 08898-43514 ! " — ■ -_y

en wt) zenden u m—_m —— — — —
_J_rS~,_. il IL De Vreeze - D|jkema m FGD,(bPM7^I4 CQ MV makelaars o.g. /Makelaars. HQ^EL iiK /|nvm| (Jj kreatief in onroerend goed commercieel vastgoed b.v.

" IMM-TVI
llffliaL ..|jjjjjg| -Jtw/

Bungalowpark Simpelveld Kruinweg 1 6569 TZ Simpelveld Telefoon 045 - 440105 J
p —» j^u^i■ mMW .jrestaurant aßfeiT ■REEDS 126 VERKOCHT M JL. . J_ ... _ _ -_* f«^A __jsSi:ocsaTEK°op feu tweede woning

*^^^^^^^^^^
mlm I __—*__££__£ :£--"'*"' \* " 6 persoons stenen bungalows, 2 typen, ,_ ___&£* __m .'■«>■ voorzien van 0.a.: cv, 3 slaapkamers,

-r^-- __£f 'w- speelse indeling, komplete inventaris ,
m # jf**3 __r (Incl. kleuren tv) ,

Zuid-Afrika 'Hiahiights'. ■ __&_£* AM W wé " gelegen op eigen grond, gemiddeld ± 500rrV
unieke 22-daaase I*■ »i_ii «y W " uitstekend rendement bij verhuur,
rondreis door z.-Afrika. _\M W ktM 5f &i W geregeld door eigen verhuurorganisatie
Vertrek- 1 iuni of 24/8 en _S_K ____M________r 'ï. 1 en touroperators
iJViornMetortnaeo-T) _T *4V U, " goede tïnancieringsmogelijkheid**£" 'Sme^s' I H («( Éf «prijzenf 72.500.-tot f 76.500.-k.k.
met o.a. Namaqualand, V I _ __ _

■
_ _ ■

vertrek 20/7 of 3/8. Alle «T E£ LH |n Ji»mm\m\ 00fff|fff/f
reizen met Nederlandse HF 1 ■ |f| MmUIQLIIUUUi ffreisleiding. ImpalaTours W"-m '}V(m_\ H v
lid anvr/SGR tel. 05178- " gelegen in een schitterend
16970 of stuur een onge- __m\ heuvellandschap nabij 3 landenpunt
frank, envelop aan ant- ■KfffiTCnTJrTJ'liWTl __________} m " openbaar zwembad naast park gelegen
woordnummer 222, 8800 ■■É__M__m___HMl»W_i b**********^^^^ . voorzieningen op parK 0.a.: restaurant, bar,
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07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
at the movies. 12.00 Remote Control
12.30VJ Kristiane Backer. 13.00Satur-
day Night Live. 13.30 MTV Spotlight
14.00 MTV's Afternoon Mix. 17.00 _
from 1 at 5.17.15 MTV's Afternoon Mix
17.30 MTV's Coca Cola Report. 17.4S
MTV's Afternoon Mix. 18.30 MTV'.
Greatest Hits. 19.30 MTV At the Mo-
vies. 20.00 Saturday Night live. 20.3C
New Visions. 21.00 MTV Spotlight
21.30 XPO. 22.00 The Phil Collins
Show. 23.00 MTV's Coca Cola Report
23.15 VJ Maiken Wexo.

MTVEurope

07.00 Daybreak. 08.00 News and
Goodyear Weather. 08.15 Mediterra-
nean Cookery. 08.45 The mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News, foliowed by Good-
year Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Touristic Magazine. 20.30
Journey to India. 21.00 In Search ol
Wildlife. 21.30 Perspectives on Scien-
ce. 22.00 World News and Goodyear
Weather Report. 22.15 In Search ol
Wildlife. 22.45 Thai Panorama. 23.15
Touristic Magazine. 23.45 Perspecti-
ves on Science. 00.15 News foliowed
by the Goodyear Weather Report.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 The Mix.

Super Channel

05.00 International business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
Circus. 09.00 Voetbal. 11.00 WK voet-
bal 1954, film. 13.00Wereldcup Paard-
springen vanuit Dortmund, live. 15.00
Wereldcup Curling voor heren, finale.
16.00 Wereldcup Wielrennen. Luid-
Bastenaken-Luik. 17.00WK IJshockey.
Canada - West-Duitsland. 19.00 Inter-
national motorsport. 20.00 Eurosport.
What a week! 21.00 WK voetbal 1958,
film. 11.00-01.00 NHL ijshockey. Wed-
strijd van de week.

Eurosport

09.50 Today's Viewing.
09.55 Newsroom South East.
10.00 Nieuws.
10.05 40 Minutes: Mac to the USSR.
10.45 Rugby Special.
11.45 Heavy Horses.
12.15 International Snooker.
14.00 News.
14.15 The Sky at Night.
14.35 Bank Holiday Grandstand.
18.05 News.
18.05 Newsroom South East.
18.20 Country File.
18.50 Someone Like Me.
19.20 The Land of the Eagle.
19.30 Wogan.
21.00 Amazing Animals.
21.30 Joint Account.
22.00 Nine o'clock news.
22.20 Everyman: Free to believe.
23.10 World Snooker.
24.55 Weatherview.

12.00 Bravestarr. De knapste, sterk-
ste en dapperste Marshall.

12.20 Film. Skin game. Een verhaal
over de slavenhandel in Missouri en
Kansas, met James Garner en Lou
Gossett.

14.00 News and Weather.
14.05 Wildlife show case. Afl. The

world of the Willy Black bear. Het da-
gelijkse levenspatroon van de bruine
beer en hoe het staat met de publieke
opinie.

14.35 Grandstand. Basketball,
Snooker, Icehockey and Judo.

18.05 News and weather.
18.15 Film. Short circuit.
19.50 Coronation street. Vera is niet

erg gesteld op Jack's nieuwe hobby.
20.15 The pied piper. Zomer 1940.

John Howard moet zijn visvakantie in
Frankrijk onderbreken omdat de Duit-
sers hun aanval op Engeland begin-
nen. Op weg naar huis blijkt mr. Ho-
ward een uitstekende chaperonne te
zijn.

21.55 Jekyll and Hyde. Een nog erger
shoking film dan JacktheRipper. Wie
of wat is de mysterieuze Mr. Hyde.
Met Michael Caine, Cherryl Ladd,
Joss Ackland, Ronald Pickup.

23.30 News and weather report.
23.45-00.15 Film '90.

BBC Europe

(6.00 Der Hasenhüter. Oostduitse
kinderfilm. (Herh.).

05.45 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
Theater, Theater.

0i.05 Cubitus. Amerikaanse teken-
llmserie. Afl.: Ein Zug ms Unglück.

0930 Noozles. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Kristallpalast.

0945 Des kleinen Lokführers gros-
se Fahrt. Oostduitse kinderfilm van
H_ns Werner.

11.(0 Ein Mexikanischer Traurn.
Anerikaanse speelfilm uit 1988 van
Jatk Gold.

12.35 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.0CMem Vater ist ein Ausserirdi-
scter. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Russen kommen.

13.25 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
DasVermachtnis der Nemesis (2).

13.50Vater Murphy. Amerikaanse
serie'Afl.: Man müsste klavier spielen
könn.n.

14.35 Dtto ist ein Nashorn. Deense
kindelilm uit 1982 van Rumle Ham-
merici.

16.00 livasion vom Mars. Ameri-
kaans, speefilm uit 1985 van Tobe
Hooper.

17.35 Karlchen in Moskau. Interview.
17.45 Kunst und Botschaft. ... und
wandete mit ihnen, Janet Brooks-
Gerloff

17.50 Gitgeht's.
18.15 D*r Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
18.45 RTLaktuell.
19.10 Eii Tag wie kein anderer. Toe-
ristische quiz.

20.15 Hematmelodie. Populaire me-
lodieën met Maria en Margot Hellwig.

22.00 Sssnake Cobra. Amerikaanse
speelfilm uit 1973 van Bernard L.
Kowlaski

23.45 10 vor 11. Cultureel magazine.
00.15 Besissen - das Loch in der

Wand. Westduits/Nederlandse
speelfilm uit 1968 van Pim de la Par-
ra.

01.40-01.45 Aerobics.

RTL Veronique

sport: finale wereldcup voor springrui-
ters te Dortmund. Commentaar: Hans
Eysvogel.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Uit respect voor het leven.
2-delige documentaire over de bos-
negerbevolking in Suriname. Afl. 1:
De overlevenden.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio sport. Met o.a. betaald

en buitenlands voetbal.
20.00 ""Journaal.
20.10 Milieubericht.
20.15 Cum Laude. Maandelijks dis-

cussieprogramma waarin een promo-
vendus zijn proefschrift verdedigt. Afl.
7: Jan van der Straaten over zure re-
gen.

21.05 Eigenaardig. Column. Van-
daag: Mieke Bal.

21.10 Muziek in deNederlanden. Les
10.

21.45 Mythe en Bewustzijn. De
kracht van de mythologische verbeel-
ding. Les 5.

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 SWF# Slavko Avsenik in 'Es ist so
schön, ein Musikant zu sein.
(Duitsland 2 - 19.30 uur)

19.25 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz gepre-

senteerd door Hans van der Togt.
20.25 Klasgenoten.
21.20 Midnight Caller. Amerikaanse

dectetive-serie.
22.10 Studio 58. Amerikaanse serie.
23.05 Journaal.
23.15 Killers Three. Amerikaanse

speelfilm uit 1985 van Bruce Kessler.
Wanneer Johnnie Ward terugkeert
van het front (Tweede Wereldoorlog)
ziet hij de armoede waarin zijn gezin
leeft. Met de hulp van zijn vriend uit
leger, Roger en diens vriendin Carol
besluit hij geld uit een kluis te stelen.
Alles gaat echter niet zoals geplanten
het trio slaat op de vlucht.

00.45 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

06.00 European Business Channel
(Duits).

06.30 European Business Channel
(Engels).

07.00 Télékids.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Bonjeur les Clips.
14.15 Match Extra. Internationale mo-

torraces vanuit Hengelo.
14.45 Matinee.
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie.

"''o-13.05 Nieuws voor doven en
kro hthorenden'

■20 RAI concert 1989. Fragmenten

"" opera's van Bellini. Uitgevoerd
*or het Koninklijk Concertgebouw-°rkest 0.1.v. Riccardo Chailly, m.m.v.solisten.
"°5 Neighbours. Australische serie.
Jf"V haalt Shane over haar gezel-
j7aP te houden. Danny wordt ver-

-17
6
_. op zin collega Fiona.

,'jO ""Journaal.
'W KRO Kresj. Met om:

,40 De oren van jekop. Nederland-e Poppenserie. Afl. 16: Dromen.
pS° Lifiaflab. Kinderkookcursus.

l?^esentatie: Hetty Heyting.

'55 Mottenballenshow. Oudere
Jansen vertellen over hun jeugd.Afl, J°hannes.18on ,_

■« Poëzie clip. Gedichten van jon-

'6?. iig*, lk geloof het wel. 6-delige En-
jj 'Se serie waarin jongeren elkaar. er hun godsdienst ondervragen.|9 ï_l:HaraKrishna.

19"r9 ""Journaal.
j'0 Mozart in Japan. Mitsuko Uchi-
u sPeelt alle pianoconcerten van

v«0 De getemde feeks. Toneelstuk
l*n Shakespeare. Regie: Dirk Tang-

jL *,

'?? Be edelsmidse Brom en de
lip * Gods. Portret van drie genera-s edelsmidkunst voor de katholieke

jjO Bertus Aatjes. Een sprookje,
i A,*erl<t en voorgelezen door Bertus

* 6S-
'Ö in *'Journaal.
i s''°-00.00 Street legal. Canadese

Qne- Afl. 9: De video als getuige.
fda L'e verdeaj9t RoD Silvers, die ver-

' vrj° worat van de moord op zijn
l

" Wim Danckaert en Gert
Portael in 'De getemde
feeks. (Nederland 1 - 20.20
uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.20 Sylvester. Amerikaanse speel-

film uit 1985 van Tim Hunter. Charlie
Ralisberg traint de paarden van Fos-
ter. Tegen zijn wil temt ze een paard,

genaamd Sylvester. Door toedoen
van iemand anders ontsnapt Sylves-
ter en veroorzaakt een botsing.

17.00 Post! Correspondentierubriek
voor kinderen. Presentatie: Birgit
Gantzert. Met: Thundercats, teken-
filmserie. Afl. 3: Berbils. (Herh.).

17.30 Toppop gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.05 Home. Australische serie. Afl. 1.
Nadat Paul geprobeerd heeft eten te
stelen uit een supermarkt raadt de
politie hun moeder aan om de kinde-
ren tijdelijk onder te brengen in een
tehuis. Paul ziet dit echter niet zitten
en gaat er vandoor.

18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en
strips. Presentatie: Han Peekei.

19.00 AVRO Sportpanorama. Sport-
magazine gepresenteerd door Jack
van der Voorn.

19.25 Ciao Italia. Sportquiz waarin het
WK voetbal '90 centraal staat. Pre-
sentatie: Peter Zwerus.

20.00 (TT-i-*«)Journaal.
20.17 AVRO 12 provinciën spel.

Quizprogramma. Afl. 5: Zeeland. Pre-
sentatie: Hans Zoet.

21.25 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek. Presentatie: Ria Bremer en
Karel van de Graaf.

22.15 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl. 66: One rat - one ranger. McKen-
zie deelt op een vergadering mee dat
ze of een nieuwe advocaat met een
belangrijke cliëntenlijst moeten aan-
nemen of failliet gaan.

23.05 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Hoorn.

23.20-23.25 ""Journaal.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorende.
15.00 Deutsch direkt. Cursus Duits

voor beginners. Les 10.
15.30-16.45 Studio sport. Paarde-

McMurdo-bucht.
18.30 Tagesschau.
18.35 ""Dingsda. Quiz met Fritz Eg-

ner.
19.20 Weltspiegel. Reportages van

buitenland-correspondenten.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooLiebling - Kreuzberg. Duitse

serie. Afl. 26: Die Tochter der Freun-
din des Vaters.

21.00 ooTatort. Duitse misdaadserie.
Afl.: Howalds Fall.

22.35 Eine Welt für alle. Hundert
Meisterwerke, serie kunstbeschou-
wingen. Der Herr im Tanz, bronzen
beeld van Shiva Nataraja.

22.45 Tagesschau.
22.50 Die Blechtrommel. Duits/Fran-

s/Portugese speelfilm uit 1979 van
Volker Schlöndorff naar de roman
van Günter Grass.

01.05 Detektiv Rockford. Anruf ge-
nügt, misdaadserie. Afl.: Taglich eine
gute Tat.

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.20 Programma-overzicht.
09.30 Das Hasenpicknick. Tekenfilm.
10.20 Kinder-Kino-Festival. In der

Arche ist der Wurm drin, tekenfilm.
11.40 Heute.
11.45 Faszination Musik. Das inter-

nationale Musiktheater: I Pagliacci,
opera van Leoncavallo. Uitgevoerd
door het koor en orkest van het Scala
in Milaan 0.1.v. Georges Prêtre met
solisten. (Herh.). (Italiaans gezon-
gen).

13.00 ZDF-regional. Adieu Revier,

het Ruhrgebied op weg Richtung
2000, documentaire over het Ruhrge-
bied van 1945 tot nu.

13.45 Johnny, der Glückspilz. Der
Überlebenskampf brasilianischer
Strassenkinder, 4-delige docu-drama
van Imre Gyöngyössy en Barna Ka-
bay. Afl. 4.

14.30 Heute.
14.35 ZDF Sport extra. Met o.a. WK
IJshockey, Paardrijden, WK kuurdan-
sen voor professionals te Hamburg,
(ca. 17.00 heute).

18.10 Florian. 5-delige serie. Afl. 2:
Schonkost.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.15 Die Einladung. Paasbeschou-
wing van Gudrun-Friederike Kern.

19.30 Aus Bied, Joegoslavië. **Es
ist so schön, ein Musikant zu sein,
amusementsprogramma t.g.v. de
60ste verjaardag van de muzikant
Slavko Avsenik.

21.00 Liebes Leben. Nieuwe verha-
len rond een oud thema. Vandaag:
Wunschkind, Weltuntergang en die
Frau für's Leben.

22.00 Heute. Met Sportnachrichten.
22.10 Vincent van Gogh - Ein Klassi-
ker wird vermarktet. Documentaire
over de stijgende veilingprijzen voor
de werken van van Gogh.

22.40 Mem Freund, der Frauenheld.
Franse speelfilm uit 1983 van Pierre
Granier-Deferre.

00.10 Brief aus derProvinz. De Bota-
nische Tuin in Berlijn - een wandeling
door de jaargetijden, natuurreporta-
ge.

00.15 Heute.

Duitsland 3 West
12.35 Teletekstoverzicht.

".On ""Andras Schift spielt. De
s °n9aarse pianist Andras Schiff
SoKe,t Werken van Bach. 1. Italieni-
rj nes Konzert, BWV 971. 2. Capric-
s, 'n Bas, BWV 992. 3. Französischeti,"ke nr. sin G,BWV 816.4. Chroma-
-oon fantasie en fuaa in o. BWV 903-
Vn ostern und die Auferstehung
di6

n den Toten. Protestantse kerk-
l g 'ist vanuit de Hochmeisterkerk in

1 j^-Wilmersdorf.(.y Regenbogen, lm Zeichen derf ®- documentaire over de katholie-
l^ <ak van de padvinderij, de Tokai-
-I,° 9roep in Germering.
I^l o QoDie Sendung mit der Maus.
jQ^rprogramma.j'ïï ""Presseclub.
Lb Tagesschau. Met Wochenspie-

u' u Musikstreifzüge. Der Frühling,
3.4n n.a,ie: Gerhard Konzelmann._.u Hits f'ur Kids. Muziek voor kin-

f^0 Moskito - nichts sticht besser.j^siria: Berufswünsche/Ausbildung.
keu 6ren vertellen over nun beroeps-
'ss sen nun scnolin9-- 500 i[_?gesschau-
tj" Die Abenteuer des Kapitan

1' Amerikaanse speelfilm uit
Van Robert Stevenson.

lrS| Schauplatz Geschichte. Por-
va an Glasgow, cultuurhoofdstad

~ Europa 1990.Cl* Harald & Eddi. Humor en sket-
_Ar!S met Harald Juhnke en Eddifift.

%d Uren die Heimat des Eises
* \%? der Stürme. 3-delige documen-

van °Ver ac re's naar ac Zu'dpool
Pg , Reinhold Messner en Arvedns- Afl. 3: Auf der Todesroute zur

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1:satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v°ort en CAI-abonnees:kanalen zie schema exploitant, * zwart/wit programma
a * stereo geluidsweergave
"r-p = tweetalig bij stereo-app.

55 teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ne-N r̂|ar>d 1:5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

B"and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

RADIO

08.00 Telekolleg I. Cursus Engels.
Afl. 27. (Herh.).

08.30 Telekolleg 11. Cursus tekstver-
werking. Les 4. (Herh).

12.30 Telekolleg I. Cursus wiskunde
Les 2.

13.00 Telekolleg 11. Cursus tekstver-
werking. Les 4. (Herh.).

13.30 Vioolconcert in D oopus 77,
Brahms. Uitgevoerd door het Radio-
Symfonie Orkest Saarbrücken 0.1.v.
Myung-Whun Chung en Boris Belkin,
viool.

14.15 Charlie Chaplin. Die Geschich-
te meines Lebens, documentaire over
het leven van Charlie Chaplin.

15.30 Nimm's Dritte - Talente. Talen-
tenshow.

16.15 Time Bandits. Engelse speel-
film uit 1981 van Terry Gilliam.

18.10 Rufe von einem fremden
Stern. 5-delige documentaire serie
over mensen in de Sovjet-Unie. Afl. 5.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten.

Jeugdprogramma.
20.15 Wiedersehen mit Inge Meysel.

Der rote Hahn, tragikomedie van Ger-
' hart Hauptmann.
21.50 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.55 Flutlicht. Sportmagazine.
22.50 Giovanni Agnelli. Manager und

Mazen, portret van deze manager en
kunstpromotor.

23.35 Laatste nieuws.

i08.05 Ric'sTiicktier-Show. 08.30 Stoffi,
ider Osterhase. Amerikaanse tekenfilm
i uit 1976. 0900 Das tanzende Herz.
!Duitse speelfilm uit 1953 van Wolfgang
iLiebeneiner. "0.30 Kmo News. 10.55
i Programma-overzicht. 11.00 Wenn am
I Sonntagabend die Dorfmusik spielt.
iDuitse film uit 1953van Rudolf Schünd-
i ler. 12.30 Unssre kleine farm. Ameri-
| kaanse avontirensie. Afl. Die Neffen.
; 13.15 Terry auf dem Zaun. Engelse
■ speelfilm uit 1985 van Frank Godwin.
■ 14.20 Highway in die Vergangenheit.
|Canadese speëfilm uit 1986 van Arvi
iLiimatinen. 16.13 Heino - Stimme der
i Heimat. 17.00 T.letip Natur. 17.10 Die
jseltsamen Weg? des Pater Brown.
iBAmerikaanse comedie uit 1954 van
■ Robert Hamer. 18.45 SAT.I Bliek en
: aansl. SAT.I Weter. 19.05 Glücksrad.
i 19.50 SAT.I Bliek 20.00 Trapper John
: M.D. Amerikaanse ziekenhuisserie van:Robert Douglas. Afl. Keine Verantwor-jtung für denBrude'. 20.55 SAT. 1 Bliek.
■ 21.00 Das Madehen Irma La Douce.
■ Amerikaande comedie ut 1962 van Billy
■ Wilder. 23.25 SAT.I Bliek. 23.35 News
i & Stories. 00.00 Spiegel TV. 01.40 Die
iFrau am Strand. ■Amerikaanse speel-
■ film uit 1947 van Jean Renoir. 01.40 So
jgesehen. 01.45-01.55 Programma-: overzicht.

SSVC
■11.00 Childrens SSVC. Allsorts.
i 11.20 Playdays. Afl. The why bird
i stop.: 11.40 Is that a f act? Afl. Looks at the
| legend of Robin Hood.

22.05 West 3 tv-spiel. Die Errol Flynn-
Legende. Amerikaanse speelfilm uit
1985 van Don Taylor. Het leven van
de filmster Errol Flynn verfilmd naar
zijn autobiografie.

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: Ak-
zwo.

22.00 West 3 aktuell

16.30 Der eisige Schlaf. Documentai-
re over de Zuid-Pool expeditievan Sir
John Franklin in 1845-1848.

17.15 Kennst du das Land, wo die
Geranien blühn? Reportage over
toeristisch Zwitserland.

18.00 Telekolleg 11. Cursus dataver-
werking, les 4. (Herh.).

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 Politisches feature. St. Moritz -

Total! 1. Cresta Run - Schlittrennen
mit Snob-Appeal, reportage; 2. Die
Jagd nach den Pralinen, documentai-
re over het maken van een reclame-
film over St. Moritz. (Herh.).

21.00 Gospel, Rock etc. Zangers uit
oost en west. Presentatie: Andreas
Malessa.

15.00 A.F.I. Life Achievement
Award. Salut für Gregory Peck.

16.17 Feste der Welt. Portugal, das
Heilig-Geist-Fest.

13.00 Dokumentarfilm. Reise nach
Ostende.

België/TV 1
S.5S ~ —■

**1 ?or'°9 van de.vliegende tapij-
n9else speelfilm uit 1979 van

*.30 n<jC°nnor.
V i na Mosa. Braziliaanse serie
.$s L_Jcelia Santos. Afl. 161.hl J^euws.'"OS t>ik Tak- Animatieserie. Afl. 231.Afl- Plons en de paas"
'"ÏQ r.%__,uraaimolen. Kinderserie. Van-
&.?09 Monkie.
3_: DUe9ebeest. Kinderserie. Afl.
<.3q £nder, bliksem, regen, mist.
_r't_P

ter"gkeer van de Antilope.
'"$S Jeu9dserie. Afl.: Terug thuis.
'"00 puur natuur.
St* r°9ramma van de Protes-

sIse Omroep.
%t ""bedelingen. Programma-
."3o i?.ht en paardenkoersen.S<W 6e ~e drie wijzen. Quiz waarin
\ rj

ar"didaten moeten raden wie
Vkrf drie panelleden een juist ant-

Snso ria Vandamme. 6-delige
5. e serie met Corinne Dacla. Afl.
_'3S l<0$ In-grid! Sportquiz.re 4flgassende vertellingen, se-
Nr,a ■ Stralende toekomst, naar een
<3q i? Va" Ruth Rendeel.
<-5 Nieuws.Ik.

" Oliver Tobias, Milo O'Shea
en Puneet Sira in 'Arabian
Adventure. (België/TV 1)

22.55 Help klassiek! Serie over klas-
sieke muziek met het muzikale en-
semble I Fiamminghi. M.m.v. Gretl
Aicher (Salzburger Marionettenthea-
ter), Mare Clément (intendant VLOS),
Marion Hansel (Filmregisseur II Mae-
stro), Stijn Kolacny (Jong Vlaams ta-
lent) en Frank Dingenen. Presentatie:
Rudolf Werthen.

23.30 Kijk uit! verkeerstips. Vandaag:
Beloofd is beloofd (weekendongeval-
len).

23.35-23.40 Coda.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 113.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

333.

19.25 Mededelingen. En programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Modem-magazine. Vandaag:

25 jaar Intelsat; Prostaatklierbehan-
deling; De beiaard in majeur; Restau-
ratie van de schilderijen uit het Gent-
se kunstpatrimonium.

20.40 Van Pool tot Evenaar. Thema:
Japan. Afl. 3: De nalatenschapvan de
sjogoens. Deze onderzoekt de in-
vloed die de 17e eeuwse sjogoen-
moraal (hard werk, discipline en hiër-
archie) op het huidige Japan heeft.

21.30-22.30 53e Vlaams Nationaal
Zangfeest. Samenvatting van het
53e Vlaams Nationaal Zangfeest op
25 maart in het Sportpaleis te Antwer-
pen. Met d.a. Connie Neefs, Geert
D'Hollander, Clouseau en meerdere
koren.

België/RTBF 1
14.20 Mayerling. Frans/Engelse speel-
film uit 1969 van Terence Young. 16.35
Le chemin des écoliers. La complainte
de Dhawli, documentaire over een edu-
catief programma van Unicef voor
meisjes in Nepal. 17.05 Nouba Nouba,
kinderprogramma met de tekenfilms Le
livre de la jungleen Barney. 17.35Papa
Bonheur Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Scène de ménage. 18.00 Baby
boom, serie. Afl.: Une journée mara-
thon. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.

19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-:
teiten. 19.20 Paardenkoersen. 19.30;
Journaalen weerbericht. 20.05 Gandhi, ■Engelse speelfilm uit 1982 van Richard ■Attenborough. 23.05-23.30 Weerbe- [
richt en laatste nieuws. :
België/Télé 21

18.30 Follow me, cursus Engels. Les 3 i
en 4.19.00 Spreek met ons mee, cur-:
sus Nederlands. Les 23 en 24. 19.30i
Journaal met simultaanvertaling in;
gebarentaal en weerbericht. 20.00 Le j
rêve d'lcare, documentaire serie over;
de geschiedenis van de luchtvaart, j
Afl. 5: Plus léger que l'air. 20.55 Art ■21: Palettes, le dessous des cartes. i
(Herh.). 21.25 Nieuws, weerbericht
en beursberichten. 21.55-22.55 La i
maison blanche dans la ville noire,
documentaire. (Herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Sept sur sept.

17.15 La Chance aux Chansons.
17.45 Gourmandises. 18.00 Des
Chiffres et des Lettres. 18.20 Recrea-
tion. 19.00 Animalia. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00
Nouveau Monde. 21.00 Thalassa.
22.00 Journal Télévisé et Mëtéo.
22.30 Club Tvs. 22.40 Gros Mechant
Show. 23.30-00.30 Mille Bravos.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Hier en nu.
(7.30 Nws) 7.51 Het levende
woord. 8.10 Hier en nu (vervolg).
8.30 Van huis uit. 8.50 Introductie
Magazine met o.m. Pastoraal. 9.07
Maandagmorgen magazine. 12.05
Klankkleur. (12.30 Nws.) 12.55Me-
ded. t.b.v. Land- en tuinbouw.
13.10 Hier en nu. 14.05 Langs de
lijn (17.30 Nws). 18.10 Nieuwsra-
dio. 19.03 Club Veronica trend.
20.03 Peper en zout met om 20.35
Het tribunaal, hoorspel. 21.03 Jazz
connection. 22.03 Op de eerste
rang. 22.50 In het spoor van Willi-
brord. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listening. 2.02
Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto in?
AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 Gouden uren. 11,04 Op volle
toeren. 12.04 André van Duin.
13.04 Zwijgen is fout. 15.04 Groot
Paasconcert. 16.04 Open huis ont-
moeting. 16.57 Metterdaad Hulp-
verlening. 17.04 Ronduit-radio-
krant. 18.04 Tijdsein. 18.25Kom er
es uit. 18.50Grabbelton. 19.04He-
melsbreed. 19.30 Daar juicht een
toon. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen. 12.04 Pays-Bas. 14.04 Top-
pop radio. 16.04 Toppop discovery.
18.04 De avondspsits. 19.03 Het
steenen tijdperk. 20.03 Muziek met
Meta. 22.04-23.00 Candlelight.

radio

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 Klassiek op maandagmor-
gen: Berliner Festwochen 1989.
12.00 Julian Bream speelt Villa Lo-
bos. 13.00 Nws. 13.02Klassiek op
de maandagmiddag: Die tote Stadt,
opera van Korngold. Uitgevoerd
door het GrootOmroepkoor, Roder
Jongenskoor en Radio Symf.Ork.
15.45 In antwoord op uw schrijven-
klassiek. 17.00 Werken van Ro-
partz. 18.00 Nws. 18.02De klassie-
ken. Liederen van Zemlinsky.
20.00 Nws. 20.02 De Matinee. Mu-
ziek voor cello. 21.20 Werken van
Froberger en Gaultier. 22.00 Jazz-
op-vier - Aad Bos. 23.00-24.00 Het
zout in de pap

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De echte vrede
kwam pas later. 10 00 Faktor 5,
met om 11.00 1940, terugkijken op
een gebeurtenis van 50 jaar gele-
den. 12.00 Nws. 12.05De stamvan
Israël. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 14.45 Gesproken portret:
15.00 Bericht uit het Koninkrijk:
16.00Over deRooie. 16.30Kinder-
magazine. 17.00 Taal. 17.30 Slag-
veld Europa, de mist trekt op. 17.55

Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Even muziek.
18.20Uitz. van de CD. 18.30 Progr.
voor blinden en slechtzienden.
18.40 De vrije gedachte. 18.55 Pro-
gramma voor buitenlandse werk-
nemers. 20.30 Jazz uit het histo-
risch archief. 21.00-21.30 Hobby-
scoop.

Omroep Limburg
07.07 Ochtendmagazine. 09.02
Kort nieuws. 12.05 Middagmagazi-
ne: Limburg aktueel. 14.02 Kort
Nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg Aktueel. 17.25
Maandagavondmagazine.

BRT 2
06.00 Nieuws. 6.05 De gouden
geeuw. (Nieuws 6.30 - 7.00 en
7.30). 8.00 Nieuws. 8.10 Het vlie-
gend tapijt. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit, achteruit. 17.00Lim-
burg Vandaag. 18.00Nieuws 18.10
Hitrevue. 20.00 Slowtime. 21.00
Een plaat voor Margriet. 22.00
Nieuws 22.05 Manoeuvres in het
donker. 23.30 Nachtradio (Nieuws
24.00, 05.00 en 05.30 uur).

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Frühstück. 7.15
Wunschkasten. (7.45 Agenda, 8.30
Overpeinzing). 9.00 Nieuws. 9.10
MusikexpreG. 10.00 Gut aufgelegt.
12.00 Musik bei Tisch. (12.15
Agenda). 13.00 Frischauf. 14.05
Schulfunk: Der Sprache auf der
Spur. 14.20 Musikzeit heute: Ope-
rette & Musical. 15.00 Nachmit-
tagsstudio. 16.05 Spotlight: US-ch-
arts. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 5.30 Guten Morgen.
9.00 Ein Tag wie kein Anderer.
11.00 Treff nach Elf. 12.00 RTL
Themen. 12.15 Casino-Parade.
14.00Viva. 16.00 Entenjagd. 17.00

RTL Themen. 17.15 Musikduell.
19.00 Neunzehn - Vierundzwanzig.
00.00-01.00 Traumtanzer.

WDR4
4.05 Radiowecker. 5.59 Station-
sansage. 6.05 Morgenmelodie.
9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur Sa-
che. 12.07 Gut Aufgelegt. 14.05
Wirtschaft. Aansl. Aut der Prome-
nade. 15.00 Café Konzert. 16.05
Heimatmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf Aansl. Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen. 22.30
Nachtexpress.
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„We hadden het o.ider motto in-
gezonden. Maar toen het voor de
halve finales was uitgekozen en
ze in Hilversum vervolgens za-
gen, dat het docr ons was ge-
schreven, hebbeh ze ons ge-
vraagd of we het,zelf wilden ko-
men zingen".

AMSTERDAM - Veronica heeft
haar plannen voor een commer-
ciële binnenlandse omroep voor-
lopig in de ijskast gelegd omdat
de voorsprong die Veronique
van politiek Den Haag heeft ge-
kregen moeilijk meer is in te ha-
len.

eens bekende dansende tweeli l"

Alice en Ellen Kessler.
Van onze showpagina-redactie

ORANJESTAD/MAASTRICHT
-Deborah Marquet (31), de helft
van 'dansende tweeling' uit
Maastricht, heeft haar nieuwe ge-
luksparadijs in Aruba gevonden.
Daar stapte zij in het huwelijks-
bootje met de succesvolle zaken-
man en econoom Rik Timmer
(32), financieel manager van
Meta Corporation. Deborah volg-
de daarmee het voorbeeld van
haar zus Daphne, die momenteel
in Breda woont en daar een paar
jaar geleden trouwde met tand-
arts Lambert Stumpel.

Inmiddels zijn zij weer terug "!
Aruba, waar het huis van De"
rah enRik grenstaan het natuij
park 'Cunucu Arikok'. Een stU*
jeruige natuur met boomacht»
cactussen van soms meer o,
tien meter hoog, divi-divibortj
en enorme diorietblokken. **natuurpark is enkele jaren êe
den door prins Willem Ale**j
der officieel geopend en wc',
nu bezocht door toeristen, f
meer willen zien dan alle
prachtige stranden.

Nog even terug naar het hu^,lijkvan Deborah Marquet en P"
Timmer. Dat vond bij wijze V*
uitzondering plaats op het
tenterras van hun huis San Fij
go 57 op Aruba. Na een recept
in het zojuist geopende SoneS
Aruba Hotel bracht het pas i
trouwde paartje de wittebrood'
dagen door in Hongkong, Sin!?
pore, Java en Bali.

Ondanks dat Daphne en Debo-
rah een paar duizend kilometer
van elkaar verwijderd wonen,
staan de Maastrichtse tweeling-
zusjes toch regelmatig op de
meest bekende podia van deze
wereld. „Weliswaar treden we
niet meer zo intensief op," zo ver-
trouwt de eveneens 31-jarige
Daphne ons toe, maar we vinden
het nog steeds verrukkelijk om
op te kunnen treden. En dat zal
de komende jaren ook wel zo
blijven."

cente tournee door de Sowjet-
unie, hoeven Alice en Caren niet
lang na te denken: „De Russen
tijdens 22 concerten".

Alice: „Na tien jaar was de tijd
rijp om het ook eens in het Ne-
derlands te proberen. Over je
eigen emoties iij je eigen taal te
zingen is veel mpeilijker dan in 't
Engels: je staat in je blote kont,
zo'voelt het".

ook hun eigen studio hebben la-
ten bouwen. Daar componeren
en schrijvenze hun songs, stude-
ren die in en maken er ook de-
mo's van. Met blonde Alice aan
de vleugel. Een vaste platen-
maatschappij hebben ze op het
ogenblik niet.

En al winnen ze op 5 mei in het
Joegoslavische Zagreb het Euro-
visie Songfestival, een al geboek-
te 'cruise' tussen 13 en 31 mei en
een nieuwe tournee van zes we-
ken vanaf juli door de Sowjet-
unie laten ze zeker doorgaan.

Veronica is één van de gegadig-
den die zich heeft aangemeld
voor het bedrijven van binnen-
landse commerciële omroep. Po-
litiek Den Haag zal later dit jaar
beslissen over de komst van
commerciële omroep 'via de
voordeur. „Maar de kans dat Ve-
ronica werkelijk de commerciële
stap zal zetten, valt zeer te bew-
tijfelen", aldus deze omroep.

Over twee weken dansen de in-
middels wereldberoemde Lim-
burgse 'Marquet Twins' voor de
gasten tijdens een cruise rond de
Middellandse Zee. In september
treedt het duo opnieuwop in Las
Vegas. De komst van de Lim-
burgse tweeling wordt ander-
maal via neonverlichting aange-
kondigd.

Met dekans dat ze op het Eurovi-
sie Songfestival niet op deeerste
plaats eindigen, houdt het duo
ernstig rekening: „In dit vak
barst het immers van de risico's".

de tenslotte met 102 punten op
de eerste plaats, 'Zonder liedje'
verzamelde 95 punten en het
liedje 'Helemaal', gezongen door
de groep Shift, kreeg 79 punten.
Alice: „We hadden vaak gehoord,
dat we tot de grote kansnebsters
behoorden, maar dat we zouden
winnen, stond voor ons helemaal
niet vast. Dat we onze emoties
aardig in bedwang konden hou-
den, kwam door onze ervaring
met andere songfestivals. We de-
den mee met songfestivals in Ja-
pan (1979), Korea (1982) en Polen
(1986) en dan weet je wel zon
beetje wat spanning is".

Twee keer in 4e afgelopen we-
ken was het vpor het duo May-
wood 'verschrikkelijk spannend
en zenuwslopend' geweest: de
eerste keer toert bekend werd ge-
maakt wie van de halve finale
naar de finale promoveerde en
de tweede keer toen de jury's uit
de twaalf provincies voor een
spannende \ nek-aan-nek-race
tussen de speciaal voor dit song-
festival samengestelde groep
The Company (met het liedje
'Zonder liedje') en het duo May-
wood zorgden. Maywood eindig-

Over het antwoord op devraag of
de Songfestivaloverwinning een
diepere indruk heeft gemaakt
dan de ovaties van meer dan
100.000 Russen tijdens hun re-

In de zomerprogrammering van
Veronica zitten veel films, enkele
nieuwe mini-series en een aantal
eigen programma's zoals 'Die 2
in Italië', Anita's Zomershow en
een nieuwe serie Superchamps.
Verder zendt de omroep enkele
herhalingen uit zoals Shaka
Zulu.

Russen willen
musical van
Robert Long

Van onze showpagina-redact^
ANTWERPEN - De musifij
Tsjechow van Robert Lolj»
wordt volgend jaar, naar aj.
waarschijnlijkheid, in MosK0.
opgevoerd door een Russis?
theatergezelschap. De schfj,
ver van de musical, Rob^Long, zegt 'enorm vereerd' ~zijn met deze belangstelling u
de Sovjet Unie.

Daphne en Deborah Marquet uit
Maastricht dansen al' twintig
jaar. Met hun show stonden ze
onder anderen in het Parij se Al-
cazar Theater, in New Vork in
het Harlem Dance Theatre en in
tal van tv-shows in binnen- en
buitenland, samen met de even-

Alice: „Dit liedje is echt op het
songfestival geschreven. En 't is
ook bijna helemaal solovoor Ca-
ren. Ikzelfzing achter de vleugel
maar heel bescheiden mee in
vergelijking met andere songs.
Komende dagen gaan we bekij-
ken wat de gevolgen allemaal
zijn van deze overwinningen van
onze gang naar het Eurovisie
Songfestival. Een Engelse verta-
ling hebben we al nagenoeg
klaar. Of we het ook in 't Duits
gaan zingen, hangt af van de
Duitse platenmaatschappij".

Het duo Maywood houdt alles in
eigen hand: Alice en Caren behe-
ren zelf hun eigen management-
bureau 'Award BV' in hun kapi-
tale villa in Bergharen, waar ze

met de concurrentievan de dage-
lijkse Veronique-kwis Rad van
Fortuin.

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM-Met een marktaandeel van 30 procent was
Nederland 1 vorige maand gedurende de avonduren de
best bekeken televisiezender. Sinds de start van Neder-
land 3 twee jaar geleden en de daarmee gepaard gaande
wijziging in de netindeling is dit niet meer voorgekomen.
Nederland 2 was goed voor een marktaandeel van 25 pro-
cent en Nederland 3 behaalde 9 procent. De commerciële
zender Veronique had vorige maand een marktaandeel van
19 procent. De resterende 17 procent ging naar de overige
buitenlandse zenders en het video-kijken.

De best bekeken televisie-avon-
den blijken de beide VARA-uit-
zenddagen te zijn. Zowel op don-
derdag als op zondag trekt de
VARA 13 procent van de kijkers
(1 procent staat voor 133.000 kij-
kers). TROS (vrijdagavond) en
KRO (maandagavond) delen de
tweede plaats met 11 procent van
de kijkers. Van de A-omroepen
worden de tv-programma's van
de NCRV (dinsdagavond) en de
AVRO (donderdagavond) met 5
procent het slechtst bekeken.

(TROS, Veronica, AVRO) sterk is
gedaald: van 40,8 procent in
maart 1989 naar 24,9 procent vo-
rige maand. Het kijkaandeel van
Nederland 1 (NCRV, VARA,
KRO) is licht gestegen (van 29
procent naar 29,9 procent.)

Dit blijkt uit het Continu Kijk
Onderzoek dat door Intomart
werd uitgevoerd in opdracht van
de afdeling Kijk en Luisteron-
derzoek van de NOS. Uit het on-
derzoek blijkt voorts dat het
marktaandeel van de binnen-
landse zenders ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar daal-
de van 81 procent tot 64 procent.
Deze daling is vrijwel geheel toe
te schrijven aan de komst van
Veronique.

De Top-5 van de meest bekeken
Veronique-programma's in
maart zag er als volgt uit: Spij-
kerhoek (1), Rusland-Nederland
(2), Wedden Dat (3), Soundmix-
show (4) en Jaap Aap (5). Over
het hele avond-tijdvak was de ge-
middelde kijkdichtheid van Ver-
onique-programma's hoger dan
het gemiddelde van de AVRO en
Veronica.

Journaal
In de lijstvan de 25 best bekeken
programma's in maart komt
geen uitzending van het 'Acht
uur Journaal'voor. Dit is de afge-
lopen twee jaarniet meer voorge-
komen en houdt direct verband

Opvallend is voorts dat het
marktaandeel van Nederland 2

" Mayiüood: „We
houden er ernstig
rekening mee datwe
in Zagreb niet op de
eerste plaats
eindigen".

Maywood maakt zich
op voor SongfestivalMAASTRICHT - Omroep Lim-

burg zal op Tweede Paasdag, 's
ochtends van 9.00 tot 10.00 uur,
uitgebreid aandacht besteden
aan het afscheid van bandleider
en trompettist Willy Schobben.
In gesprek met AlfPoell blikt de
bekende Limburgse musicus te-
rug op zijn bijna 70-jarige carriè-
re. Schobben vertelt over de pe-
riode dat hij als dirigent voor de
big band stond. Daarvan nam hij
vorige week zaterdag afscheid
tijdens een gala dat hem werd
aangeboden door het Koninklijk
Kerkraads Mannenkoor St. Lam-
bertus. Ook decompositie 'Mexi-
co', waarmee hij als trompettist
destijds een 'gouden plaat' wist
te halen, komt tijdens dit pro-
gramma ter sprake.

Omroep Limburg
over afscheid

Willy Schobben

Commerciële
plannen van

Veronica
in ijskast

Van onze showpagina-redactie
BERGHAREN - „Nadat het
bergafwaarts ging na zes jaar
Engels- en Spaanstalige hits op
52 over de hele wereld ver-
kochte langspeelplaten, al-
bums, singles en CDs dachten
we: Wat moeten we nu? We be-
sloten het in een andere taal te
proberen. In het Nederlands.
En zo ontstond ook het song-
festivalliedje 'Ik wilallesmet je
delen. De in Frieslaid geboren
zusjes Alice en Caren - zeg
maar het duo Maywood - verte-
genwoordigen ons land daar-
mee over drie weken, op 5 mei,
in Zagreb op het Eurovisie
Songfestival. Maar... Alice en
Caren waren zelf ielemaal niet
van plan geweesthet liedje op
het songfestival tegaan zingen.

" Het paar Deborah
Marquet en Rik
Timmer, hier
gefotografeerd op het
buitenterras van hun
huis San Fuego 57 op
Aruba.

Archieffoto: TIMMER
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Opvallende daling van marktaandeel tweede net naar 25 procent

Nederland 1 nu
meest bekeken

(ADVERTENTIE)
*
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De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!

De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!

Kijk op wonen
Alles over wonen,

woningen en interieur
Heerien kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+

’Publiek reageertgoed op analyses van het nieuws ’

LONDEN - De nieuwsvoorzie-
ning van de BBC staat van ouds-
her bekend als snel, betrouwbaar
en degelijk. En er is de BBC zeer
veel aan gelegen deze reputatie
ook in de toekomst waar te ma-
ken. Daarbij komt dat de BBC
het als een 'erezaak' beschouwd
om de commerciële 'tegenstan-
der' structureel tekloppen in kij-
kersaantallen én in kwaliteit.

Van onze rtv-redactie BBC steekt meer
geld in nieuws

schappelijk nieuws. Volgens Ri-
chard Peel van de BBC werkt
deze opzet naar volle tevreden-
heid.

De uitvoerende Nederland?
artiesten op de plaat warenjl.
mone Kleinsma, Willeke Aioe«
ti, Corry Konings en Rob .<

Nijs. Long heeft nog gezo^
naar een theaterproducent <\,
de uitvoering op de planH.
voor zijn rekening wilde
men, maar die werd niet gev°j
den. Het project zou te duur .|
commercieelniet aantrekken
genoeg zijn.

De musical is in Nederland fljL
nooit opgevoerd, alleen \
lp/cd heeft in ons land het d9>
licht gezien. Long schreef ?x
musical samen met de intfl^dels overledenDimitri Frer»"
Frank.

„Voor we hiermee begonnen wis-
ten' radiomensen absoluut niet
waar hun collega's van de televi-
sie mee bezig waren en omge-
keerd. Bovendien is het leuk om
voor beide media te werken." De
BBC is tevens druk doende het
aantal buitenlandse vestigingen,
met name in het Oostblok, fors
uit te breiden.en actualiteitenprogramma's te

pompen. Het jaarlijkse budget
ligt op 100 miljoen pond per jaar
(350 miljoen gulden), dat is tien
procent van de totale begroting
van de BBC. De nieuwsvoorzie-
ning op radio en televisie biedt
werk aan meer dan tweeduizend
mensen. Daarmee behoort zij tot
de grootste in de wereld.

Geen zin
j

„Er was één producent, -%j
van den Ende, die wel vfl* ■maar als eis werd gesteld da'j
zelf mee zou doen. Daar kol"\
niet op ingaan. Ik heb daar e,
voudig geen zin in en geen w
voor," aldus Long.

Om de goede naam en faam die
het BBC-nieuws zich de afgelo-
pen decennia heeft verworven
verder uit te bouwen is zon twee
jaar geleden een vijf-jaren-plan
gelanceerd. Meer geld, meer
mensen, meer knowhow, dit zyn
de sleutelbegrippenvan deze im-
mense operatie, die ertoe moet
leiden dat de Britse kijker en
luisteraar via de BBC niet alleen
het nieuws adequaat voorge-
schoteld krijgt, maar ook de
daarbij horende achtergronden. In Duitsland is TsjechoW ~j

opgevoerd, door een Duits h
zelschap en de musical h jji
daar volle zalen getrokken- (
blijken de Russen ookbro<A
zienin de Nederlandse muS
over de Russische schrijvC-

Bang
Aanvankelijk was men er bij de
BBC niet zo van overtuigd dat de
nieuwe benadering van het
nieuws onmiddellijk goed zou
aanslaan. Peel: „Eerlijk gezegd
waren we een beetje bang dat de
luisteraars en kijkers zouden te-
rugschrikken voor meer analy-
ses van het nieuws en dat de uit-
zendingen saai en duf. zouden
worden, maar het publiek rea-
geerde juist heel goed." Resul-
taat van de andere aanpak is dat
het BBC nieuws structureel
meer kijkers trekt dan het
nieuws van de commerciële zen-
ders (ITV).

Om in staat te zijn de achtergron-
den bij het nieuws naar behoren
te belichten, besloot de BBC
twee jaar geleden tot het opzet-
ten van vier specialisten-units,
die voor zowel radio als televisie
werkzaam zijn. Die vier units zijn
onderverdeeld in politiek
nieuws, zakennieuws, buiten-
lands nieuws en sociaal, maat-

Dat dat heel aardig lukt blijkt uit
de cijfers. De vertrouwdeBBC is
voor de meeste Britten toch het
nieuwsmedium bij uitstek.
Neem de vliegramp bij Locker-
bie, ruim eenjaar geleden. Op de
middag volgend op de tragedie
keken 7,1 miljoen mensen naar
het One O' Clock Nieuws, terwijl
op dat moment slechts 2,2 mil-
joen Britten hun toestel inscha-
kelden op het middagnieuwsvan
ITN, dat het nieuws verzorgt
voor de commerciële ITV. Bij na-
tionale rampen is de BBC kenne-
lijk het aangewezen station om
op de hoogte te blijven.

Grootstfe
De BBC heeft besloten in vijf
jaar tijd 60 miljoen Britse pon-
den (dat is omgerekend 200 mil-
joen gulden) extra in de nieuws-

" JosBrink met 'Wedden Dat' nog steeds bij de vijf bist be-
keken tv-programma's in maart.

Limburgse Deborah
als bruid in Aruba
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